أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
برنامج الدراسات العليا المشترك مع جامعة األقصى غزة – فلسطين

دور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمليات إدارة المعرفة لمنتسبي قوى
األمن الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية

إعـداد الباحث
صالح إسماعيل أبو عودة
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محمود عبدالرحمن الشنطي

قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج القيادة واإلدارة

 1437ه –  2016م

(سورة المجادلة)11 :

أ

اإلهداء


إلى معلم البشرية محمد صلى هللا عليه وسلم.



إلى الشهداء األطهار الذين صدقوا فسبقوا ،وخاصة أخي الشهيد بإذن هللا ياسر.



إلى من أطمع أن أدخل الجنة برضاهما أبي ،وأمي أطال هللا عمرهما.



إلى زوجتي وأبنائي وبناتي :محمد ،مرام ،مني ،ياسر ،أحمد ،رغد ،أروي.



إلى إخواني وأخواتي وجميع أهلي الكرام.



إلى أصدقائي واخواني من أبناء العروبة والسالم.



إلى الذين يؤثرون المبدأ على الشخص.
مع وافر الحترام والتقدير ،،،
الباحث

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل ولي الصابرين ،والصالة والسالم على محمد خير الخلق أجمعين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،،
يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى كل من أسهم في مساعدتي وتوجيهي وارشادي،
وذلك انطالقاً من قول المصطفي صلي هللا عليه وسلم ((من ال يشكر الناس ال يشكر هللا)) رواه أحمد

والترمذي.

بداي ًة أحمد هللا عز وجل أوالً وأخي اًر على توفيقه ومنه وكرمه بإتمام هذا البحث ،ثم أتوجه بالشكر والتقدير
والعرفان ألستاذي الفاضل الدكتور  /محمود عبد الرحمن الشنطي مشرف هذا البحث ،والذي كان لنصحه
وارشاده األثر الكبير في انجاز هذا البحث.

كما أتوجه بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة كالً من:
الدكتور /محمد إبراهيم المدهون

مناقشاً داخلياً،،،

والدكتور /أحمد عبد الفتاح كلوب

مناقشاً خارجياً،،،

على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ،وتقديم مالحظاتهم وتوجيهاتهم القيمة.
والشكر موصول للدكتور  /محمد المدهون رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة ،والدكتور /أحمد الوادية النائب
األكاديمي ،ولجميع العاملين في هذا الصرح العلمي الشامخ ،ولكل من ساهم في انجاز هذا الجهد

المتواضع.

وهللا ولي التوفيق ،،،
الباحث

ج

ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور ممارسة األنماط القيادية (التحويلية ،التبادلية ،الترسلية) في ممارسة عمليات إدارة

المعرفة لمنتسبي قوى األمن الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية .ولتحقيق أهداف الدراسة ،تم تطوير االستبانة كأداة

رئيسة لجمع البيانات الضرورية باالعتماد على الدراسات السابقة وكذلك تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي .وتكون
مجتمع ا لدراسة من جميع العاملين في القطاع األمني في المحافظات الجنوبية ،باإلضافة للعاملين في اإلدارات

المركزية والبالغ عددهم ( )17654موظفاً عسكرياً .حيث قام الباحث باختيار عينة طبقية عشوائية بسيطة بلغت

( )376موظف-عسكري ،وقد تم استرداد ( )308استبانة صالحة لغايات التحليل االحصائي بنسبة
استجابة( ،%)81.9واستُخدم برنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
.1

مستوى ممارسة األنماط القيادية من قبل منتسبي قوى األمن الفلسطيني كان بشكل عام بدرجة متوسطة،

وجاء النمط القيادي التحويلي األكثر توف اًر بين األنماط القيادية األخرى بنسبة  ،%69.45ويليه النمط القيادي التبادلي

بنسبة  ،%66.38وفي المرتبة األخيرة النمط الترسلي بنسبة .%36.06
.2

درجة ممارسة عمليات إدارة المعرفة في القطاع األمني كانت مرتفعة بوزن نسبي  ،%68.35وجاء ُبعد

.3

أظهرت النتائج أن القيادة التحويلية والتبادلية بأبعادها المختلفة تؤثر تأثي اًر جوهريًا في ممارسة عمليات إدارة

اكتساب المعرفة بوزن نسبي  %70.75في المرتبة األولي بينما جاء ُبعد توزيع المعرفة بالمرتبة األخيرة وبوزن نسبي
.%66.21
المعرفة ،وقد فسرت ما نسبته ( )%69.4(، (73.3%من التباين في المتغير التابع (عمليات إدارة المعرفة) على

الترتيب،بينما تؤثر القيادة الترسلية تأثي اًر سلبياً على عمليات إدارة المعرفة بنسبة وفسرت %2.1من التغيير في عمليات

ادارة المعرفة.

.4

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات آراء المبحوثين حول عمليات إدارة المعرفة تعزي إلى

(العمر ،الرتبة ،سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي) ،بينما وجدت فروق ذات داللة احصائية تبعًا لمتغير الجنس ولصالح
الذكور.

وكانت أهم التوصيات على النحو اآلتي:

.1

رفع مستوى وعي القادة في كافة المستويات اإلدارية بالقطاع األمني ألسلوب القيادة التحويلية والقيادة التبادلية

تبعًا للموقف ولقدرات العاملين.
.2

بناء مراكز معلومات ومنظومة اتصاالت آمنة للقطاع األمني وفق أحدث النظم التكنولوجية وباستخدام النظم

.3

خلق ثقافة تنظيمية محفزة لكي تشجع على االتصال وتحويل وتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين داخل

الخبيرة في لتحسين جودة المعلومات والبيانات وتناقلها بين كافة المستويات االدارية.

المؤسسة.
.4

إعادة تصميم الهياكل التنظيمية بالقطاع األمني لتصبح أكثر مرونة واستحداث وحدات إدارة للمعرفة تعمل

على تحديد المعارف المطلوبة و ايجاد آليات لتبادلها وانتقالها وتطبيقها في كافة المستويات.

د

Abstract
The study aimed at identifying the role of leadership styles (Transformational, Transactional,
Laissez-faire) in practicing the knowledge management processes among the employees of
the Palestinian security forces in the southern provinces. To achieve the objectives of the
study, the questionnaire was developed to collect the necessary data based on the previous
studies as well as the descriptive analytical approach was used. The study population
consisted of all the employees in the security sector in the southern provinces, as well as those
who work in the central departments totaling(17654) employee. A random stratified sample
of (376) employees-military was chosen, and (308) valid questionnaires were returned with
response rate (81.9%). The statistical packages for Social Sciences analysis (SPSS) was used
for the data analysis.
The study reached the following findings:
1.
The level of practicing the leadership styles among the leaders, by members of the
Palestinian security forces, was generally moderate. Also the transformational leadership style
was the most available among other leadership styles by 69.45%, followed by the
transactional style by 66.38%, and in last Laissez-faire style by 36.06%.
2.
The degree of applying knowledge management processes in the security sector was
high with a relative weight of 68.35%. knowledge acquisition dimension was in the first place
with a relative weight 70.75%, and knowledge distribution was in last place with a relative
weight of 66.21%.
3.
The results showed that transformational and transactional leadership styles with its
various dimensions have significant positive effect on the knowledge management, as they
have explained 73.3% and 69.4% of the variance in the dependent variable respectively. The
Laissez-faire leadership has significant negative effect on the knowledge management and
interrupted about (2.1%) of the variance in the knowledge management.
4.
There were no statistical significant differences between the averages of the views of
respondents about the knowledge management attributed to (age, rank, years of experience,
qualification), while differences with statistical significant were found due to gender in favor
to males.
The main recommendations are as follows:
1.
Raising the leaders’ awareness in all managerial levels in the security sector to use
transformational and transactional leadership behaviors depending on the situation and the
employees’ capabilities.
2.
Building information centers and secure communications system for the security
sector, according to the latest technological systems and by using expert systems for
improving the quality of data and information, and disseminate it among the different
managerial levels.
3.
Creating motivating organizational culture in order to encourage communication and
to transfer mutual experience and knowledge among employees within the organization.
4.
Redesign the organizational structures of the security sector to become more flexible
and creating knowledge management departments that works to identify required knowledge
andfind mechanisms of exchanging, transferring, and applying it.
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 1.1المقدمة:
تعيش منظمات القرن الحادي والعشرين في بيئة معقدة ومضطربة وسريعة التغير وذلك بسبب تأثير
عوامل منها العولمة والتغييرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتقدم التكنولوجي مما أوجد الحاجة

الملحة للمعرفة .كما وتشكل إدارة المعرفة أحد التطورات الفكرية المعاصرة في عالم االعمال ،ولقد تعاظم

ساسا على الموجودات الفكرية
دورها بعد أن ادرك الجميع بأن بناء الميزة التنافسية للمنظمة يعتمد أ ً
واألصول المعرفية .إن إدارة المعرفة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تلقى اهتماماً متزايداً من قبل

الباحثين والمسئولين في القطاعين الحكومي والخاص .ويأتي ذلك نتيجة لالنفتاح العالمي وتطور وسائل
العلم والمعرفة واالتصاالت ،والحاجة الماسة للمنظمات لتحويل أعمالها إلى نشاطات قائمة على المعرفة.

إن التغيرات المستمرة التي تواجهها المنظمات أجبرتها لعمل اختراقات وتحوالت جوهرية (Jorgensen,
) .2004لذا تعتبر المعرفة من أهم المصادر التي تمتلكها المنظمة وأحد أهم العوامل الحرجة لنجاة
المنظمات ،وكذلك لتحقيق التطور والنمو (الحارثي .)2009 ،ومن هنا أولت المنظمات أهمية خاصة

لموضوع إدارة المعرفة لتُعزز من كفاءتها وتزيد من إنتاجيتها وجودة خدماتها .إن إدارة المعرفة ال تعتمد
فقط على تكنولوجيا المعلومات ولكن أيضاً على البيئة االجتماعية للمنظمة .وبالتالي ،إدارة المعرفة تتطلب
مزيداً من االهتمام بالعنصر البشري والجوانب المختلفة في المنظمة وخاصة الخبرة والمعرفة الضمنية
الكامنة داخل عقول الموظفين .وحيث أن المعرفة تعتبر من األصول الجوهرية للمنظمات ،فإن على

المنظمات أن تدير هذه المعارف والمصادر بكفاءة وفعالية ).(Carrillo et al, 2004لقدأضحتإدارة

المعرفةأكثرمنمجرد تخزين ومعالجة للبيانات ،حيث إنها عمليات تتطلب االلتزام لخلق ونشر المعرفة
عبر المستويات المختلفة للمنظمة.

ولقد كشفت الكثير من الدراسات في مجال العلوم االجتماعية واإلدارية أن القيادة من أبرز العوامةل المةؤثرة
المسةةهل أو المعيةةق لخلةةق ومشةةاركة المعرفةةة
فةةي إدارة المعرفةةة ،فهةةي إمةةا أن تلعةةب دور ُ
.)2014وتعدالقيادة في أي منظمه سةاا كانةت أمنيةة أم تجاريةة أم صةنايية أم تعليميةةالمحةرك الةرئيس

Yaghoubi,

لعملها لما لدورها من أهميةة فةي ضةمان اسةتم اررية عمةل المنظمةة مةن خةالل وظائفهةا المعروفةة بةالتخطيط

والتنظيم والتوجيه والرقابة ،ولقدرتها على تكوين قاعدة مالئمة للتطور والتقدم وذلك من خالل ما تقدمه هذه

القيادة من ظروف وامكانات مادية ومعنوية (العطوي )2010 ،تعمل على االرتقاء بمستوى أداء المنظمة.
فالقائد يخلق الظروف التي تسمح للعاملين بالمشاركة والمساهمة بمعةارفهم الشخصةية مةع معةارف انخةرين

لتكوين معارف المنظمة .وبدون القيادة الفعالة التةي تتصةرف كنمةوذج يحتةذى بةه فةإن المةوظفين لةن يكونةوا

محفةزين بالشةكل المطلةوب للمشةاركة فةي بةرامج إدارة المعرفةة فةي المنظمةات التةي يعملةون بهةا .ولقةد أدت

التغيةرات السةريعة التةي تواجههةا منظمةات األعمةال إلةى أن تكةون األنمةاط القياديةة التقليديةة ذات تةأثير

ضعيف في تحسن أداء العاملين فيها ومواجهة المنافسة ،لذا كان من الضروري إيجاد أنماط قيادية جديدة
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تضمن للمنظمات التميز وأن تكون هي الريادية في إحداث التغيير .ومن المؤكد أن هذه المهةام الجسةام ال

تتحقق إال في ظل قيادة إدارية مبدعة وواعية ،تمتلك من المهارات القيادية ما ُيمكنها من تحريةك الجهةود
وتوجيه الطاقات لتحقيق أفضل مستوى من اإلنجاز (صالح ،وباني .)2013 ،وبالتالي فاألدبيات تُشير أن

اإلجابة قد تكمن في نمط القيادة التحويلية والتبادلية والتي تُعتبر من أحدث أنماط القيادة التي قةد تةؤثر فةي
إدارة المعرفةةة .فالقائةةد التحةةويلي ُيضةةحي بمصةةالحه الشخصةةية فةةي سةةبيل تحقيةةق مصةةالح المنظمةةة ،ويشةةجع
العاملين للقيام بذلك ويعمل على إثارة قدراتهم للعمل بروح الفريق والمشةاركة الفعالةة .ومةن جهةة أُخةرى فةإن
القائةةد التبةةادلي يسةةهل تةةدفق الةةتعلم مةةن المنظمةةة لمف ةراد ويةةزود العةةاملين بالمكاف ة ت المشةةروطة وباألنظمةةة

الرسةمية والبةرامج التدريبيةة التةي تعمةل علةى نشةر الةةتعلم والمعرفةة .وفةي هةذه الد ارسةة يحةاول الباحةث د ارسةةة

دور أنماط القيادة في عمليات إدارة المعرفة.

 1.2مشكلة الدراسة:
بالرغم من إدراك الباحثين والممارسين ألهمية المعرفة للمنظمات حيث إنها وسيلتها لتحقيق المزايا
التنافسية ( ،)Gholami et al, 2008إال أن غالبية الدول العربية ومنها فلسطين لم تول اهتماماً كافياً
إلدارة المعرفة في منظماتها رغم حاجتها لها ( .)ALKhouri, 2014وفي السياق نفسه أكدت الفكرة ذاتها

في أن دول منطقة الشرق األوسط لم تهتم بإدارة المعرفة وأن هناك ندرة في األبحاث العلمية التي تناقش
هذا الموضوع السيما في منظمات القطاع الحكومي ( .)Biygautane & Yahya ,2011ولقد أشارت

دراسات عديدة جرت في البيئة الفلسطينية مثل دراسة (أبو حشيش )2009 ،و(ماضي )2011 ،إلى

ضعف مستوى ممارسة إدارة المعرفة في جامعة األقصى والبلديات في المحافظات الجنوبية علي الترتيب.
وكشفت نتائج دراسة (المدلل )2012 ،عن تدني في مستوى ممارسة عمليات ادارة المعرفة وعن ضعف
في توافر متطلبات تطبيقها في المؤسسات الحكومية الفلسطينية .ومن خالل مالحظة الباحث بحكم طبيعة

عمله كأحد منتسبي قوى األمن الفلسطيني الح

وجود ضعف لمفهوم إدارة المعرفة ،فضالً عن عدم

ممارسة عملياتها المختلفة بالشكل الكافي والصحيح حيث أن مفهوم إدارة المعرفة فيها يقتصر على جلب

التقنيات التكنولوجية فقط.
وفي سبيل التأكد من وجود مشكلة الدراسة ،فقد قام الباحث بدراسة استكشافية من خالل إعداد قائمة

استقصاء لعينة تكونت من ( )30موظفاً من العاملين بالقطاع األمني بالمحافظات الجنوبية الستطالع

آرائهم حول المتغيرات محل الدراسة .ومن خالل نتائج الدراسة االستكشافية الموضحة في الجدول رقم

( ،)1.1قد تم التوصل إلى مجموعة من الظواهر يمكن عرضها على النحو التالي:
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جدول ( :)1.1نتائج تحليل بيانات الدراسة الستكشافية لمتغيرات الدراسة على أساس الوسط الحسابي.
أعلى من الوسط
الحسابي

بيـــــان

أقل من الوسط

الوسط الحسابي

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

الحسابي
العدد النسبة%

االعتماد علي المصادر الداخلية والخارجية الكتساب المعارف.

8

26.67

2

6.67

20

66.67

الوصول للمعرفة التي يحتاجها العاملين في الوقت المناسب.

7

23.33

6

20

17

56.67

تشجيع العاملين علي التعلم الفردي أو الجماعي.

12

40.00

8

26.7

10

33.33

عقد دورات تدريبية للعاملين الستخدام المعرفة.

3

10.00

8

26.7

19

63.33

تبادل العاملين للمعلومات بعضهم عن بعض.

10

33.33

9

30

11

36.67

وجود آليات لتبويب البيانات والمعلومات بهدف دعم الق اررات.

12

40.00

2

6.67

16

53.33

توفر استراتيجيات ورؤية واضحة لتطبيق المعرفة.

1

3.33

5

16.7

24

80

9

30.00

7

23.3

14

46.67

وجود طرق توزيع متاحة للمعرفة على العاملين.

%25.83

المتوسط العام إلدارة المعرفة

%19.58

%54.58

(المصدر :من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي للعينة االستكشافية)

وفي ضوء الدراسات السابقة ونتائج الدراسة االستكشافية يرى الباحث أن هذه الظواهر تُشير في مجملها
إلى وجود ضعف وقصور في ممارسة عمليات إدارة المعرفة وذلك بناء على ما أشارت إليه إجابات عينة

وبناء على ما تقدم
الدراسة االستكشافية من العاملين في قوى األمن الفلسطيني مقارنة بالمتوسط الحسابي.
ً
يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي" :ما هو دور أنماط القيادة في تعزيز ممارسة

عمليات إدارة المعرفة؟".

 1.3أسئلة الدراسة:
.1

ما مدى ممارسة عمليات إدارة المعرفة كما يتصورها المبحوثين؟

.2

ما النمط القيادي السائد في القطاع األمني في المحافظات الجنوبية؟

.3

ما أثر أنماط القيادة (التحويلية والتبادلية والترسلية) في ممارسات عمليات إدارة المعرفة؟

.4

هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05بين آراء المبحوثين حول

ممارسة عمليات المعرفة تُعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية التالية (الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة،
المؤهل العلمي ،الرتبة العسكرية؟).
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 1.4أهداف الدراسة:
انسجاماً مع أسئلة الدراسة فإن الدراسة الحالية تسعي لتحقيق األهداف التالية:
.1

الوقوف على مستوى ممارسة عمليات إدارة المعرفة كما تتصورها عينة الدراسة؟

.2

الكشف عن النمط القيادي السائد في القطاع األمني في المحافظات الجنوبية؟

.3

بيان دور األنماط القيادية السائدة في ممارسات عمليات إدارة المعرفة؟

.4

التعرف إلى الفروق اإلحصائية (إن وجدت) بين متوسطات آراء المبحوثين عند مستوى معنوية

( )α ≤ 0.05حول ممارسة عمليات إدارة المعرفة تُعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية التالية (الجنس،
العمر ،سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ،الرتبة العسكرية)؟

 1.5أهمية الدراسة:
األهمية العلمية:
-

إن الدراسة الحالية تساير التطور اإلداري المنشود خاصة في ظل افتقار المكتبة العربية

والفلسطينية على وجه الخصوص لمثل هذا النوع من الدراسات ،حيث إن هذه الدراسة وعلى حد علم

الباحث من الدراسات القليلة المنشورة في البيئة الفلسطينية والتي تناول دراسة األنماط الحديثة للقيادة وادارة

المعرفة والعالقة بينهما.

التأصيل العلمي لمفهوم إدارة المعرفة والتعرف إلى أكثر األنماط القيادية تأثي اًر في تعزيز
ممارسات عملياتها والنتائج المترتبة عليها مما ينعكس على تحسين مستوى أداء المنظمات وتفوقها.
األهمية العملية:
-

هذه الدراسة من المتوقع أن تقدم النصائح واإلرشادات لصناع القرار في القطاع الحكومي بشكل

عام والقطاع األم ني بشكل خاص في فلسطين نحو تطوير انليات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز

ممارسات العمليات المختلفة إلدارة المعرفة ،بما يساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة.

تكتسب الدراسة أهميتها أيضاً من مجال تطبيقها ،حيث أنها ُستطبق على العاملين في القطاع
األمني والذين يمثلون ركيزة أساسية من ركائز حماية أمن الوطن والمواطن ،باإلضافة إلى أن المعرفة
والمعلومات وحسن إدارتها هي بمثابة أحد أهم أدواتها في سبيل تعزيز األمن والطمأنينة للمواطنين والذي

يوفر بيئة مالئمة لدفع عجلة التنمية.
-

نأمل أن تكون هذه الدراسة مصد اًر للباحثين والمهتمين بموضوع إدارة المعرفة والقيادة وكذلك نقطة

انطالق للباحثين إلجراء المزيد من البحوث حول هذه الموضوعات المهمة في فلسطين.
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األهمية للباحث:
ستُثري الدراسة معلومات ومعارف الباحث حول موضوعات مهمة من موضوعات السلوك
التنظيمي واإلدارة بشكل عام ،وكذلك ستُنمي مها ارت البحث العلمي لديه .فضالً عن أن الدراسة تُعتبر من
متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة.

 1.6أنموذج متغيرات الدراسة:
المتغيـــرات المســـتقلة :أنمةةاط القيةةادة وهةةي (التحويلي ةة ،والتبادلي ةة ،والترسةةلية) ،وتةةم اختيارهةةا كونهةةا أحةةدث
النظريات القيادية.
المتغير التابع :عمليات إدارة المعرفة (اكتساب المعرفة ،خزن المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة).

شكل ( :)1.1أنموذج مقترح للعالقات بين متغيرات الدراسة

المتغير التابع

المتغيرات المستقلة
أنماط القيادة
 .1القيادة التحويلية:


التأثير المثالي



الدافع اإللهامي



الستثارة الفكرية



عمليات إدارة المعرفة:


العتبارات الفردية

 .1القيادة التبادلية



اكتساب المعرفة



خزن المعرفة



توزيع المعرفة



تطبيق المعرفة

المكافأة المشروطة

الدارة بالستثناء

 .1القيادة الترسلية

ُجرد بواسطة الباحث بالعتماد على جدول رقم ( ) 1.2فيما يتعلق بعمليات إدارة المعرفة ،وبالعتماد على نموذج ()Bass & Avoilo, 2004
بخصوص األنماط القيادية.
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جدول رقم ( )1.2عمليات إدارة المعرفة
البعد
الدراسة

تشخيص

توليد

المصري2015 ،

العطوي2010 ،

Yaghoubi , 2014
المدهون2014 ،

√

اكتساب

خزن

توزيع

تطبيق

√
√
√

√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√

√

عباينة ،وحتمالة2013 ،

√
√

√

القرني2013 ،
Singh, 2008
الغنيم2013 ،

√
√

√
√

المطرفى2013 ،

√

العلول2011 ،
الزطمة2011 ،

√
√

دروزة2008 ،

√

عودة2010 ،

√
√
√
√

Wiig, 2000
Survary, 2005
المجموع ()15
النسبة

√
√
√
√
√
√

رقابة

تقويم

تصميم

√
√
√
√
√

√

√

√

6

5

9

11

15

13

1

1

1

40.00

33.33

60.00

73.33

100.00

86.67

6.67

6.67

6.67

المصدر :جرد بجهد من الباحث

ومن الجدول ( )2.1يتبين أن العمليات األكثر شيوع ا واستخدام ا في األبحاث والدراسات السابقة هي العمليات األربعة التالي (اكتساب ،خزن ،توزيع ،تطبيق)
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 1.7فرضيات الدراسة:
لكي يتمكن الباحث من اإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها فقد تم تطوير عدد من الفرضيات وهي

كالتالي:

الفرضـــية الرئيســـة األولـــى :تةةؤثر القيةةادة التحويليةةة (التةةأثير المثةةالي ،الةةدافع اإللهةةامي ،االسةةتثارة الفكريةةة،
االعتبارات الفردية) تأثي اًر إيجابياً ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في عمليات إدارة المعرفة.

الفرضـية الرئيســة الثانيـة :تةةؤثر القيةادة التبادليةةة (المكافةأة المشةروطة ،اإلدارة باالسةةتثناء) تةأثي اًر إيجابيةاً ذو

داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في عمليات إدارة المعرفة.

الترسةلية تةأثي اًر سةلبياً ذو داللةة احصةائية عنةد مسةتوى ()α ≤ 0.05
الفرضية الرئيسة الثالثة :تؤثر القيادة ُ
في عمليات إدارة المعرفة.
الفرضـــية الرئيســـة الرابعـــة :توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى معنويةةة ( )α ≤ 0.05بةةين

متوسةةطات المسةةتجيبين حةةول عمليةةات إدارة المعرفةةة تُعةةزي للمتغي ةرات الشخصةةية والوظيفيةةة مثةةل (الجةةنس،
العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،الرتبة العسكرية).

 1.8حدود الدراسة:
الحـدود الموضـوعية :تتنةاول الد ارسةةة الحاليةة قيةاس دور ثالثةة أنمةاط مةةن أةةنماط القيةادة الحديثةة والمتمثلةةة
فةةي (القيةةادة التحويلةةة والقيةةادة التبادليةةة والقيةةادة الترسةةلية) وأثرهةةا فةةي ممارسةةات عمليةةات إدارة المعرفةةة فةةي

القطاع األمني دون غيرها من المتغيرات األُخرى التي قد يكون لها تأثير في إدارة المعرفة كمتغير تابع.

الحدود المكانية :طبقت هذه الدراسة على منتسبي قوى األمن الفلسطيني في المحافظات الجنوبية (من هم
علةةى رأس عمله ةةم حالية ةاً) فق ةةط ،وأيض ةاً لص ةةعوبة التواص ةةل م ةةع العةةاملين ف ةةي المحافظ ةةات الش ةةمالية بس ةةبب

االحتالل اإلسرائيلي والقيود المفروضة على الحركة والتنقل.

الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة خالل عام  ، 2015وقد امتدت لعام .2016
الحدود البشرية :تم تطبيق هذه الدراسة على جميع منتسبي قوى األمن الفلسطيني.
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 1.9مصطلحات الدراسة:
القيادة التحويلية :عملية يسعى من خاللها القائد والتابعين إلى النهوض كل منهم بانخر للوصول إلى
أعلى مستويات الدافعية واألخالق (.)Burns, 1978

التعريـــف الجرائـــي للقيـــادة التحويليـــة :األس ةةلوب ال ةةذي يتبن ةةاه القائ ةةد للت ةةأثير ف ةةي س ةةلوك تابعي ةةه (أفةةرادا أو
جماعةةات) مةةن خةةالل امتالكةةه رؤيةةة واضةةحة لرسةةالة المنظمةةة  ،وقدرتةةه علةةى خلةةق االثةةارة فةةي تابعيةةه علةةى

النح ةةو ال ةةذي يكس ةةبه ثق ةةتهم ووالئه ةةم ويحف ةةزهم لتنحقي ةةق األه ةةداف المنش ةةودة وأداء مه ةةام عمله ةةم بم ةةا يف ةةوق
التوقعات ،ويعبر عنها بالدرجة التي يحصل عليها المبحوث على استبانة القيادة من الفقرة (.)18 – 1
القيادة التبادلية :هي ذلك النمط من السلوك الذي يدخل فيه القائد والمرؤوس في عملية تبادلية للمنافع
والتي تمكن كل طرف من أن يحقق هدفه ) . (Bass & Avolio, 2004وهو النمط القيادي الذي
يساعد المنظمات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية من خالل ربط األداء الوظيفي بمكاف ت ذات قيمة

وتأمين الموارد الالزمة إلنجاز العمل (مرعي.)2008 ،
التعريف الجرائي للقيـادة التبادليـة :هةو ذلةك األسةلوب الةذي يركةز فيةه الةرئيس فةي تعاملةه مةع المرؤوسةين
على مبدأ النفع المتبادل وتحكم العالقة بينهما إجراءات محةددة تتمثةل فةي الثةواب والعقةاب مةن أجةل تحقيةق
األداء المطلوب  ،كما أن القائد يعتمد علةى الرقابةة المكثفةة للتصةحيح األخطةاء واالنح ارفةات سةواء بعةد أو

قبةل حةدوثها ،ويعبةر عنهةا بالدرجةة التةي يحصةل عليهةا المفحةوص علةى اسةتبانة القيةادة مةن الفقةرة (– 19
.)27

القيادة الترسلية :يطلق عليه النمط الفوضوي ،ألن القائد يتخلى عن دوره في التوجيه وتحمل المسؤولية
والمتابعة ،ويقوم بدور الوسيط بإحاطة التابعين باألهداف وامدادهم بالمعلومات وترك المبادرة لهم في

التصرف (عياصرة.)2006 ،

التعريــف الجرائــي للقيــادة الترســلية :هةةو األسةةلوب الةةذي يعمةةل فيةةه القائةةد علةةى تفةةويض كةةل صةةالحياته

للمروؤسين دون ضوابط ويترك للمرؤوسين حرية التصرف بشكل مطلق  ،وال يمارس أدني درجات المتابعة
واإلرشاد والتحفيز لمتباع  ،ممةا يةؤدي سةلباً نحةو عةدم تحقيةق أهةداف المنظمةة ،ويعبةر عنهةا بالدرجةة التةي
يحصل عليها المبحوث على استبانة القيادة من الفقرة (.)31 – 28

عمليات إدارة المعرفة :هي العمليات التي تساعد المنظمات على اكتساب المعرفة وتخزينها واستخدامها
ونشرها وأخي اًر تحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تملكها المنظمة والتي تعتبر ضرورية لمنشطة

اإلدارية المختلفة كاتخاذ الق اررات وحل المشكالت والتعلم والتخطيط االستراتيجي (حجازي.)2005 ،
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التعريف الجرائي لعمليات إدارة المعرفة :هي عمليات منهجية منظمة تسعى الكتساب المعرفة المالئمة
وتخزينها بالوسائل الحديثة التي تضمن سريتها ،وتوزيعها بين العاملين في كافة المستويات والمساعدة في

استخدامها وتطبيقها بشكل أمثل لتحقق المؤسسة أهدافها والمزايا التنافسية ،وهي عبارة عن درجة تقييم

المبحوثين لمستوى ممارسة عمليات إدارة المعرفة على استبانة المعرفة من الفقرة ( )7-1لكل بعد من
أبعاد عمليات إدارة المعرفة (اكتساب ،خزن ،توزيع ،تطبيق) بواقع  28فقرة.

قوى األمن الفلسطيني :يرتبط مصطلح القطاع األمني بالعديد من التعريفات المتداخلة التي تشمل عدداً
من األطراف المشاركة فيه ،فالمعنى الضيق يشير القطاع األمني إلى مؤسسات الدولة المخولة باستخدام

القوة فقط ،وحيث عرفها القانون األساسي على أنها قوات األمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة
في البالد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حف

األمن والنظام العام وانداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق

والحريات (القانون الفلسطيني األساسي المعدل :2003 ،مادة .)84

 1.10هيكل الدراسة:
ستتكون الدراسة من ستة فصول على النحو اآلتي:

الفصل األول :اإلطار العام للدراسة ويشمل( :المقدمة ،مشكلة الدراسة وأسئلتها ،أهداف الدراسة ،وأهمية
الدراسة ،متغيرات وأنموذج الدراسة ،فرضيات الدراسة ،حدود ومصطلحات الدراسة).

الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة ويتمثل في ( :المبحث األول :إدارة المعرفة ،المبحث الثاني:

األنماط القيادية ،المبحث الثالث :عالقة األنماط القيادية بإدارة المعرفة ،المبحث الرابع :تعريف قوى األمن

الفلسطيني).

الفصل الثالث :الدراسات السابقة( :الدراسات الفلسطينية ،الدراسات العربية ،الدراسات االجنبية ،ما يميز

الدراسة الحالية عن سابقاتها).

الفصل الرابع :منهجية الدراسة واجراءاتها وتحتوي على( :منهج وأسلوب الدراسة ،المجتمع والعينة ،أداة
الدراسة والمقياس ،صدق وثبات أداة الدراسة ،المعالجات واألساليب اإلحصائية للدراسة).

الفصل الخامس :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها( :تحليل التوزيع الطبيعي للبيانات،
وصف خصائص العينة ،تحليل فقرات وأبعاد االستبانة ،واختبار الفرضيات).

الفصل السادس :نتائج وتوصيات الدراسة.
المصادر والمراجع المستخدمة.

المالحق.
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الفصل الثاني:
اإلطار النظري للدراسة
 2.1إدارة المعرفة.

 2.2األنماط القيادية.
 2.3عالقة األنماط القيادية بإدارة المعرفة.
 2.4تعريف قوى األمن الفلسطيني.
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المبحث األول:
إدارة المعرفة
 2.1.1مقدمة.

 2.1.2مفهوم المعرفة.
 2.1.3أنواع إدارة المعرفة.
 2.1.4إدارة المعرفة.

 2.1.5أهمية إدارة المعرفة.
 2.1.6أهداف إدارة المعرفة.

 2.1.7مصادر إدارة المعرفة.
 2.1.8عمليات إدارة المعرفة.

 2.1.9متطلبات تطبيق المعرفة.
 2.1.10معوقات إدارة المعرفة.
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2.1.1

مقدمة:

لقةد كةان االنسةان منةذ لحظةة اسةتخالفه لةمرض يبحةث عةن العلةم والمعرفةة مةن أجةل القةدرة علةى أن يتكيةف
ويستطيع البقاء والنمةو واالزدهةار واعمةار األرض ،ولقةد حةث هللا عةز وجةل خليفتةه فةي األرض علةى الةتعلم

من خالل ما وهبه هللا له من حواس لقوله تعالي(( :وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شةيئاً جعةل
لكم السةمع واألبصةار واألفئةدة لعلكةم تشةكرون)) (سةورة النحةل ،)78 :وقةد روي عةن النبةي صةلي هللا عليةه
وسلم أنه قال(( :أيُّها َّ
ةر ُيفق ْهة ُه فةي الةدين ،واَّنمةا
هُ بةه خ ْي ًا
اس ،إَّنما اْلعْل ُم بالتَّعُّلم ،واْلفْق ُه بالتَّفُّقه ،وم ْن ُيةرد َّ
الن ُ
اء)) (الطبراني) فهذا تكليف من هللا عز وجل لعباده ،ولعةل الهةاجس الةرئيس لمةا
ي ْخشى َّ
ه م ْن عباده اْل ُعلم ُ
تبحث عنه البشرية هو وفرة المعلومات واتاحتها لجميع العاملين داخل المؤسسة ،والمستفيدين من خارجها.

إن مةةن يمتلةةك المعرفةةة يمتلةةك الحكمةةة ويكةةون قةةادر عل ةى صةةناعة النجةةاح والتقةةدم ،وبقةةدر امتالكةةه للمعرفةةة
والمعلومات يكون ق ارره حكيماً وسليماً.

2.1.2

مفهوم المعرفة:

رافقت البشرية منذ نشأتها عملية التعلم والوصول إلى معرفة األشياء ،لذلك خضع مفهوم المعرفة لكم هائل

من االجتهادات فهناك من استهدفه لغة واصطالحاً وآخرون وجدوه دالة اقتصادية أو ثقافية .وحيث أن
المعرفة تشكل أحد العناصر األساسية ضمن سلسلة متكاملة تبدأ باإلشارات ( (Signalsوتتدرج إلى

البيانات ( )Dataثم إلى المعلومات ( )Informationثم إلى المعرفة ( )Knowledgeثم إلى الحكمة
(( )Wisdomالتي تعد أساسا فاعالً لالبتكار) .ويتضح أن المعرفة الفاعلة والسليمة والكافية هي جوهر
الحكمة واإلبداع واالبتكار (نجم.)2008 ،

شكل ( :)2.1هرمية المعرفة
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وهناك عدة مناهج عرفت بها المعرفة مثل المنهج االداري والمنهج االقتصادي والمنهج االجتماعي
والمنهج المعلوماتي ،وفيما يلى بعض من هذه التعريفات والتي كان لها األثر الكبير على جميع نواحي

الحياة االجتماعية واالقتصادية ،مما كان لها السبب في ازدهار هذه األمم وتقدمها .وقصد ()Drucker
بالمعرفة القدرة على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق مهمة محددة أو إيجاد شيء محدد و هذه القدرة ال

تكون إال عند البشر ذوي العقول و المهارات الفكرية (الكبيسي.)2005 ،

ولتحقيق صورة أكثر وضوحا وعمقا لمفهوم المعرفة فإنه ال بد من التمييز بين المعرفة وبين مفهوم

ومصطلح المعلومات والبيانات:
.1

البيانات  :وهي األرقام واألصوات والصور المرتبطة بالعالم الواقعي كما هو ،إنها البيانات البكر

والمادة الخام التي تنتج شيئاً.
المعلومات :وهي نتاج معالجة البيانات يدوياً أو باستخدام الحاسوب ،وتعبر عن حقائق وبيانات
.2

منظمة تشخص موقف محدد أو ظرف محدد أو تشخص تهديداً ما أو فرصة محددة ،والمعلومات هي

المخرجات األساسية للبيانات وفقا للمدخل النظمي ،أما المعرفة ما هي إال تجميع للمعلومات ذات المعنى
ووضعها في نص للوصول إلى فهم يمكن الفرد من االستنتاج (.)Allwn, 2003

.3

المعرفة :ومن خالل النظر إلى حقل المعرفة نجدها كمنظومة تحتوي على ثالثة عناصر متداخلة

ومتراكبة تبدأ من الدائرة األصغر للبيانات تليها للمعلومات ثم دائرة التعلم والمعرفة ،وبإمكاننا القول إن
الوصول إلى المعرفة يبدأ بالمادة الخام المتسقة الجديدة ذات القيمة المضافة "المعلومات" ومن ثم الرقي

بالخبرات والتجارب المكتسبة والممزوجة باإلدراك والبصيرة لتكوين المعرفة ,والشكل رقم ( )2.2يوضح

كيفية ترقية البيانات إلى المعلومات وصوالً إلى المعرفة والذي ال يتم بطريقة خطية وانما بطريقة حلزونية.
شكل ( :)2.2العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة
حركيات ودوائر البيانات ،المعلومات ،والمعرفة

المصدر( :ياسين ،سعد غالب)63 :2007 ،
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وقد عرف قاموس أكسفورد المعرفة على أنها " هي الخبرة والمهارات التي يمكن للشخص ان يكتسبها من

خالل الخبرة أو التعليم ،وهي الفهم العملي والنظري لموضوع ما ،أو مجموع ما هو معروف في مجال
معين عن الحقائق والمعلومات والتأقلم المكتسب عن طريق الخبرة بحقيقة موقف ما (قاموس أكسفورد

االنجليزي ،جامعة أكسفورد ،)2008 ،وتعد المعرفة بؤرة التركيز لجهةود أطراف متعةددة بوجهات نظر
واهتمامات مختلفة ،فقد عرفها  )1994( Nonakaعلى أنها "اإليمان المحقق الذي يزيد من قدرة الوحدة
أو الكيان على العمل الفعال" ( .)Nonaka,1994: 96ويمكن تعريف المعرفة " بأنها معلومات ذات

قيمة يحصل عليها اإلنسان بالدراسة أو البحث أو العمل وأيا كانت الوسيلة فان للمعرفة قيمة ال يمكن
االستغناء عنها أو االستعاضة عن غيرها فهي المحرك األساسي لالقتصاد وهي التي ترسم مالمح التغيير

والتطوير في أي مجتمع" (الشيمي.)242 :2011 ،

وجةاء التعريةف الشةامل للمعرفةة بتقريةةر التنميةة اإلنسةانية العربيةة " تتكةةون المعرفةة مةن البيانةات والمعلومةةات
واإلرشادات واألفكار ،أو مجمل البنى الرمزوية التي يحملها اإلنسةان أو يمتلكهةا المجتمةع فةي سةياق داللةي

تةةاريخي محةةدد ،وتوجةةه السةةلوك البشةةري فرديةاً ومؤسسةةياً فةةي مجةةال النشةةاط اإلنسةةاني كافةةة فةةي إنتةةاج السةةلع

والخ ة ةةدمات وف ة ةةي مج ة ةةال المجتم ة ةةع الم ة ةةدني والسياسةة ةةي ف ة ةةي الحي ة ةةاة الخاص ة ةةة (تقري ة ةةر التنمي ة ةةة اإلنسةة ةةانية

العربية .)2003،كما عرفت بأنهةا مةزيج مةن الخبةرة والقةيم والمعلومةات السةياقية وبصةيرة الخبيةر التةي تةزود
بإطةار عةام لتقيةيم ودمةج الخبةرات والمعلومةات الجديةدة ،فهةي متأصةلة ومطبقةة فةي عقةل العةارف بهةا ،وهةةي

متضمنة في المنظمة والمجتمع وليس في الوثائق ومستودعات المعرفة فحسب (العلي ،وآخرون)2006 ،

ومن وجهة نظر أخرى تعتبر "المعرفة هي الفهم المكتسب من خالل الخبرات والدراسة" ( & Awad

 ،)Chaziri, 2004: 33ويرى آخر أن المعرفة هي الحصيلة النهائية الستخدام واستثمار المعلومات من

قبل الباحثين والعاملين ،ومتخذي القرار الذين يحولون المعلومات إلى معرفة (حمود ،2010 ،ص.)62

وبشيء من الشمول يصف الكبيسي ( )2002المعرفة بأنها " كل شيء ضمني أو ظاهري يستحضره
األفراد ألداء أعمالهم بإتقان أو اتخاذ ق اررات صائبة" (الكبيسي ،2002 ،ص.)48
ومن خالل مراجعة التعريفات المتعددة للمعرفة يمكن للباحث استخالص أنها تشترك في كون المعرفة
عملية وغالباً ما تشتمل على أفعال وتصرفات انسانية ،كما أنها نظام مفتوح يشمل العديد من
المصطلحات المرتبطة مع بعضها والتي تتكامل ضمن عمليات متداخلة تنتج المعارف التي تقود المؤسسة

إلى الحكمة.

ويرى الباحث وفقاً لما سبق يرى الباحث بأن المعرفة هي الثقافة والفكر والحكمة الناتجة عن استثمار

البيانات والمعلومات والمعارف والخبرات التي يمتلكها الفرد أو الجماعة حتى يصبح قاد اًر على اإلبداع
والتميز في تحقيق األهداف المنشودة والقدرة على المنافسة.
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2.1.3

أنواع المعرفة:

صنفت المعرفة لفرعين أساسيين ( )Polanyi, 1966هما:
.1

المعرفة الضمنية:

هي "المعرفة التي تتعلق بما يكمن في نفس الفرد من معرفة فنية ومعرفة إدراكية ومعرفة سلوكية ،والتي ال

يسهل تقاسمها مع انخرين أو نقلها إليهم بسهولة" (أبو فارة ،عليان .)8 :2010 ،فالمعرفة الضمنية هي

المعرفة الشخصية التي يمتلكها الفرد بمستوى عال من المهارات ،فهي غير معلومة وال متاحة لآلخرين،

وتتعلق بالمهارات  (Skills) Know-Howوالتي هي في حقيقة األمر توجد في داخل عقل وقلب كل فرد

والتي ال يتم نقلها بسهولة ،أو تحويلها لآلخرين ،وقد تكون تلك المعرفة فنية أو إدراكية.

أما من وجهة نظر هوبرت ( )1996فإن المعرفة الضمنية هي المهارات والخبرة التي تكمن في عقلنا
الذي ال يمكن أن تتبادل وتشارك بسهولة (.)Hubert, 1996

.2

المعرفة الظاهرية:

هي المعرفة التي يمكن توفيرها وتخزينها في ذاكرة المنظمة ،أي هي المعرفة الشائعة ،والمنتشرة ومتاح

الوصول إليها لكل من يعلم عنها أو يبحث عنها .وهذه المعرفة لها مجاالت واتجاهات مختلفة :إدارية،
مالية ،تسويقية ،اقتصادية ،سياسية ،ثقافية ،تربوية ،علمية .ومثل هذه المعرفة مخزونة في الكتب والوثائق

المختلفة ومتاحة لوسائط متعددة األشكال وتتعلق المعرفة الظاهرية بالمعلومات الموجودة والمخزنة في
أرشيف المنظمة ومنها (الكتيبات المتعلقة بالسياسات ،واإلجراءات ،المستندات ،معايير العمليات

والتشغيل) وفى الغالب يمكن لمفراد داخل المنظمة الوصول إليها واستخدامها ويمكن تقاسمها مع جميع

الموظفين من خالل الندوات اللقاءات والكتب (ياسين.)38 :2007 ،

جدول ( :)2.1الفرق بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية

العوامل
مكانها

المعرفة الصريحة
مكتوبة في الوثائق أو الكترونيا ،وفي أشرطة
ممغنطة

المعرفة الضمنية
في عقول األفراد

شكلها

كتب ،أدلة عمل أو اجراءات ،أشرطة ،تقارير

إمكانية نقلها

يمكن تناقلها من جيل إلى جيل تالي

إمكانية تبادلها

يسهل تبادلها

يصعب تبادلها والتشارك بها

يسهل التعبير عنها في أشكال مختلفة

ال يمكن رؤيتها والتعبير عنها

يمكن قياسها ألنها في صيغة قواعد بيانات

يصعب قياسها وذلك لصعوبة تحديدها،

امكانية التعبير
عنها
امكانية قياسها
وتقييمها

ونظم خبيرة ،وبرمجيات..إلخ
16

خبرات ،نماذج ذهنية ،معتقدات ،مهارات

إذا لم توظف أو تخزن ،قد تنتقل بانتقال الفرد
من المنظمة أو تموت بموته

وتحويلها إلى خدمات معرفية محددة.

وعلى ضةوء التمييةز بةين المعرفةة الضةمنية والمعرفةة الصةريحة فقةد كشةف نوناكةا وتاكيشةي عةن أربةع أنمةاط

رئيسةةية لخلةةق وتحويةةل المعرفةةة الضةةمنية لتصةةبح معرفةةة ظاهريةةة فةةي أي منظمةةة بمةةا عةةرف بتةةداول المعرفةةة
):(Nonaka, & Takeuchi, 1995
وتوصف عمليات تداول المعرفة ،وانتاجها بأنها عمليةات مسةتمرة ،مةن الةتعلم والتعلةيم ،تتجةاوز المعرفةة فةي
انتقالها بةين هةذه العمليةات حةدودها السةابقة ،مةن حيةث النةوع والكةم إلةى حةدود أوسةع ،بمةا يةؤدي إلةى توسةع

المعرفةةة ،وتكةةون الخبةرة .ويحةةدث تةةداول المعرفةةة ،وانتةةاج المعرفةةة الجديةةدة وفقةةا لعمليةةات أربةةع يمثلهةةا الشةةكل

( )2.3وهي ) (Nonaka, et al, 2000و (العلواني.)2001 ،

شكل ( :)2.3دورة تداول المعرفة  SECIوانتاجها
معرفة ضمنية

معرفة ضمنية

التذويت

الضم

معرفة صريحة

معرفة ضمنية

التنشئة

التجسيد

معرفة ضمنية
معرفة صريحة

معرفة صريحة

معرفة صريحة

 .1التنشئة Socialisation :وهي العملية التي يتم خاللها خلق معرفةة ضةمنية عةن طريةق تبةادل الخبةرات
واألفكار والمهارات الفنية بين األفراد ،حيث تنتقل المعرفة الضمنية بين األفراد ،وتظهةر عمليةة التنشةئة فةي

العالقات اإلنسانية في أو خارج أوقات العمل ،حيث يتم تشارك النماذج العقلية ،والنظرة إلى العالم.

 .2التجسيد Externalization :أي تجسيد المعرفة الضمنية وتحويلها إلى معرفة صريحة ،وتتم عن
طريق عملية االتصال الشفوي ،باستخدام اللغة في الحوار والتفكير الجماعي ،وتحويل المعرفة الضمنية
إلى معرفة صريحة يعمل على بلورتها في صورة نظامية ،منطقية ،يسهل التشارك فيها مع انخرين.
 .3الضم Combination :وهي عملية لتحويل المعرفة الصريحة ،إلى شكل أكثر تعقيداً ونظامية من

المعرفة الصريحة ،مثل إجراء البحوث ،واعداد التقارير ،حيث تجمع المعرفة الصريحة من مصادر
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معلومات مختلفة ،ثم تضم وتحرر لتشكل معرفة صريحة جديدة ،قابلة لالنتشار بين مجموعات متعددة،
من خالل آليات تداول الوثائق المكتوبة ،والنشر اإللكتروني.

 .4التذويت Internalisation :هي عملية إلضفاء الصفة الذاتية على المعرفة الصريحة ،وتحويلها إلى
معرفة ضمنية ،وتحدث عملية التذويت في جانبين:
أ)

تعلم كيفية ممارسة األعمال ،واكتساب المهارات ،وتتم من خالل الممارسة العملية ،سواء

بتقليد ذوي الخبرة ،أو إتباع تعليمات مكتوبة ،أو التجريب ،ويستخدم في عملية التذويت اإلرشادات واألدلة
في التدرب على عمل األشياء واكتساب المهارات؛
ب)

التغير في المعتقدات والتصورات التي يكونها األفراد ،عن عالمهم ،وعن مجمل ما يمارسونه.

2.1.4

إدارة المعرفة:

لقد أصبحت إدارة المعرفة محةل اهتمةام ضةروري كعنصةر حيةوي رئيسةي فةي نجةاح المؤسسةات ,لةذلك ال بةد
من التركيز على اقتناء المعرفة وتنظيمها وتبادلها في داخل المؤسسة بما يوفر لها ميزة في العمل وتحقيةق

الميزة التنافسية ،واضافة قيمة للمؤسسة .وبالتالي فةإن المنظمةات ت ازيةد اهتمامهةا بةإدارة المعرفةة ولتعةزز مةن

كفةةاءة عملياتهةةا وزيةةادة انتاجياتهةةا وتحسةةين مسةةتوي خةةدماتها وخلةةق حلةةول ابداعيةةة للمشةةكالت التةةي تواجههةةا

( ،)Arora, 2002وكما بينها  Verespigبأنها الطريقة التي تسهل عملية الحصول على حكمة ومعارف
للعاملين في المؤسسة ومن ثم وضعها تحت تصرف الجميع" (العتيبي.)9 :2008 ،

ويعرفهةةا آخةةر بأنهةةا "التجمةةع المةةنظم للمعلومةةات مةةن مصةةادر داخةةل المنظمةةة وخارجهةةا وتحليلهةةا وتفسةةيرها
واستنتاج مؤشرات ودالالت تستخدم في توجيه واثراء العمليات في المنظمات وتحقيةق األداء واالرتفةاع إلةى

مستويات أعلى في اإلنجاز"(السلمي.)208 :2002 ،
ويشير نجم ( )2008أن إدارة المعرفة هي العملية المنهجية المنظمة لالستخدام الخالق للمعرفة وانشائها.

ويعرف  )2000( Wiigإدارة المعرفة بأنها "تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف المعرفة واألصول

المتعلقة برأس المال الفكري والعمليات والقدرات واالمكانات الشخصية والتنظيمية كافة ،بحيث يجري
تحقيق أكبر ما يمكن من التأثير االيجابي في نتائج الميزة التنافسية" .كما يمكن تعريفها على أنها عملية

منظمة ومستمرة تتضمن ايجاد واكتساب وتخزين المعرفة ونقلها وتطبيقها بفاعلية لدعم وتعزيز تحقيق

األهداف المحددة (.)Arora & Raosaheb , 2011: 239
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في حين يري الكبيسي ( )2005أن إدارة المعرفة هو ذلك المصطلح المعبر عن العمليات واألدوات
والسلوكيات التي يشترك في صياغتها وأدائها المستفيدون من المنظمة الكتساب وخزن وتوزيع المعرفة
لتنعكس على عمليات األعمال للوصول إلى أفضل التقنيات بقصد المنافسة طويلة األمد والتكيف.
بينما يرى كالً من هوردر وفيرنلى أن "إدارة المعرفة هي استخدام المعرفة والكفاءات والخبرات المجمعة من
داخل وخارج المنظمة فهي تتضمن توليد المعرفة ونقلها بشكل منظم ،باإلضافة إلى التعلم من أجل

استخدام المعرفة وتحقيق الفائدة للمنظمة" (.)Horder & Fearnley,1997: 3
كما يمكن تعريفها على أنها " االستغالل األمثل للمعلومات والخبرات والقدرات المتوفرة لدي المؤسسة
وتوجيهها نحو تحقيق األهداف ،من خالل تشخيص المعرفة وتوليدها وتخزينها ومشاركتها وتطبيقها"

(المدلل .)31 :2012 ،في حين عرف  )1996( Greyإدارة المعرفة بأنها "مراجعة حسابات األصول

الفكرية التي تبرز المصادر الفريدة و الوظائف االنتقادية و العقبات المحتملة التي تعيق المعرفة إلى حد

االستخدام .كما إنها تحمي األصول الفكرية من االضمحالل ,وتبحث عن الفرص لتدعم الق اررات و
الخدمات و المنتجات من خالل إضافة الذكاء ,وزيادة القيمة و التحلي بالمرونة".

ويعرف  )2009( Hislopإدارة المعرفة إلى أنها إدارة المنظمة وتوجيهها نحو التجديد المستمر في قاعدة
المعرفة التنظيمية ،وهذا يعني وعلى سبيل المثال توليد هياكل تنظيمية داعمة ،تزويد الموظفين

بالتسهيالت الالزمة ،وطرح واستخدام تكنولوجيا المعلومات واألدوات والمعدات الالزمة لتشجيع العمل

الجماعي ونشر وتبادل المعرفة .ويعرفها الصباغ ( )2008أيضاً أنها عملية تعريف وتحليل موارد المعرفة

المتوفرة والمطلوبة والعمليات المتعلقة بهذه الموارد والتخطيط والسيطرة على األفعال الخاصة بتطوير
الموارد والعمليات وبما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة .ويمكن أن تعرف إدارة المعرفة بأبسط صورها

على أنها العمليات التي تخلق وتعطي قيمة لمصول الغير ملموسة للمؤسسة (.(Liebowitz ,1999

ويالح

م ن خالل ما سبق تعدد التعريفات الخاصة بإدارة المعرفة بما يعكس عدد الباحثين والمهتمين

الذين عملوا في هذا المجال على اختالف تخصصاتهم واهتماماتهم مثل نظم المعلومات ،الهندسة ،العلوم

االدارية ،العلوم االنسانية وغيرها ( .)Lopez, et al, 2004إن إدارة المعرفة ينظر إليها من زاويتين ،من

منظور العمليات( )Processوالعوائد ( ،)Outcomesوكعملية هي تشمل اكتساب وجمع وتوزيع المعرفة

واالستخدام األمثل لمصادر المعرفة .وكعوائد فهي تركز على المنافع والمزايا التنافسية التي سوف تجنيها

المنظمة من خالل إدارة معارفها .وبمعنى آخر هي ايجاد المعرفة المناسبة للشخص المناسب في الوقت
المناسب والمساعدة على نشر وتطبيق هذه المعرفة بطريقة تؤدي لتحسين األداء المعرفي ( O' Dell, et

.)al, 1998
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ويعرفها الباحث بأنها عملية منهجية منظمة تسعى الكتساب المعرفة المالئمة وتخزينها بالوسائل الحديثة

التي تضمن سريتها ،وتوزيعها بين العاملين في كافة المستويات والمساعدة في استخدامها وتطبيقها بشكل
أمثل لتحقق المؤسسة أهدافها والمزايا التنافسية.

2.1.5

أهمية إدارة المعرفة:

تأتى أهمية إدارة المعرفة من دورها فيما يلي (الزيادات( ،)60 :2008 ،الكبيسي:)42 :2005 ،
.1

تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافها وتخفيض

التكاليف وزيادة االيرادات ،وتعزز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظمي.

.2
.3

تتيح إدارة المعرفة للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة ،وتطويرها والمشاركة بها وتطبيقها وتقييمها.

تعد أداة تحفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية لخلق معرفة جيدة والكشف

المسبق عن العالقات غير المعروفة والفجوات في توقعاتهم.

.4

توفر فرصة للحصول علي الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات ،عبر مساهماتها في تمكين المنظمة

النتهاج الممارسات االبداعية والمتمثلة في طرح السلع والخدمات الجدية.

.5

تسهم في تعظيم قيمة المعرفة ذاتها عبر التركيز علي المحتوي.

.7

تدعم الجهود لالستفادة من جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة.

.6

تسهم في تحفيز المنظمات لتجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية المتالحقة.

2.1.6

أهداف إدارة المعرفة:

ال يزال مفهوم إدارة المعرفة حديثاً في المؤسسات العربية والفلسطينية على ٍ
حد سواء ،وخاص ًة في
المؤسسات العامة والعسكرية تحديداً ،وال يوجد تداول لهذا المصطلح بالكاد ،والتركيز على مصطلح

المعلومات وخاص ًة في تقدير الموقف واتخاذ الق اررات من قبل القادة ،ومن الضروري للمؤسسات االهتمام
بمصطلح إدارة المعرفة لتضمنها العديد من األهداف ومنها (الكبيسي( ،)578 :2009 ،حمود:2010 ،
:)70
.1

تبسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات المطولة أو غير الضرورية،

كما تعمل على تحسين خدمات العمالء ،عن طريق تخفيض الزمن المستغرق في تقديم الخدمات

المطلوبة.
.2

تبنى فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية .فإدارة المعرفة أداة لتحفيز

المنظمات على تشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية ،لخلق معرفة جيدة والكشف المسبق عن
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العالقات غير المعروفة والفجوات في توقعاتهم.
.3
.4

تعزيز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظم المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه.

استثمار رأس المال الفكري للمنظمة ،والوصول إلى المعرفة المتولدة عنها بالنسبة لمشخاص

انخرين المحتاجين إليها عملية سهلة وممكنة.

.5

إتاحة الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات ،عبر مساهمتها في تمكين هذه

المنظمات من تبنى المزيد من اإلبداعات المتمثلة في طرح سلع وخدمات جديدة.

.6

تحسين خدمة العمالء عن طريق تقديم منتجات وخدمات مبتكرة واختزال الزمن المستغرق في

تقديم الخدمات المطلوبة.

.7

السعي إلى إيجاد قيادة فاعلة قادرة على بناء وتطبيق مدخل إدارة المعرفة.

.9

السرعة في عالج المشاكل بتوفير جميع المعلومات المطلوبة وكذلك تحسين عملية اتخاذ

التعلم ( )Learningوعمليات نشر المعرفة إلى
القيام بعمليات التحويل المعرفية وتحقيق عمليات
.8
ُ
كل األطراف ذات العالقة.
الق اررات.

 2.1.7مصادر إدارة المعرفة:
بينةةت د ارسةةة ( )Marquardt, 2002: 47علةةى وجةةود مصةةدرين مةةن مصةةادر الحصةةول علةةى المعرفةةة
أو اكتسابها وهما:
 .1المصـــادر الداخليـــة :تتمث ةةل المص ةةادر الداخلي ةةة ف ةةي خبة ةرات أفة ةراد المؤسس ةةة المتراكم ةةة ح ةةول مختل ةةف
الموضةةوعات وقةةدرتها علةةى االسةةتفادة مةةن تعلةةم األف ةراد والجماعةةات والمؤسسةةة ككةةل وعملياتهةةا والتكنولوجيةةا

المعتمدة ،ومةن األمثلةة علةى المصةادر الداخليةة :االسةتراتيجية ،المةؤتمرات الداخليةة ،المكتبةات اإللكترونيةة،
التعلم الصفي ،الحوار ،العمليات الداخلية لمفراد عبةر الةذكاء والعقةل والخبةرة والمهةارة ،أو مةن خةالل الةتعلم

بالعمل أو البحوث وبراءات االختراع الداخلية.

 .2المصادر الخارجيـة :وهةي تلةك المصةادر التةي تظهةر فةي بيئةة المؤسسةة المحيطةة ،والتةي تتوقةف علةى
نوع العالقة مع المؤسسات األخرى الرائدة في الميدان أو االنتساب إلى التجمعات التي تسهل عليها عملية
استنس ةةاخ المعرف ةةة ،وم ةةن أمثل ةةة ه ةةذه المص ةةادر المكتب ةةات واالنترن ةةت واالنت ارن ةةت والقط ةةاع ال ةةذي تعم ةةل في ةةه

المؤسسة والمنافسون لها والموردون والزبائن والجامعات ومراكز البحث العلمي وبراءات االختراع الخارجية،
وتعةد البيئةةة المصةةدر الخةةارجي للمعلومةات والمعرفةةة حيةةث يعمةةل األفةراد علةةى مختلةةف مسةةتوياتهم التنظيميةةة

ومن خالل أحد أو كل المدركات الحسةية (السةمعية البصةرية اللمةس ،الةذوق ،الشةم) علةى اكتسةاب البيانةات
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والحوادث من البيئة ومن خالل قدراتهم اإلدراكية والفهمية مثل (التأمل والفهم والتسبيب والحكم) يستطيعون

معالجةة هةةذه البيانةات وتحويلهةةا إلةةى معلومةات ،ومةةن خةةالل الخبةرة والةةذكاء والتفكيةةر والةتعلم يسةةتطيع األفةراد

تفسير هذه المعلومات ووضعها في معنى للتحول إلى المعرفة ،واالختالف في مستوى هذه المعرفة يتوقةف

على االختالف في المسائل والمدركات المذكورة آنفاً.

2.1.8

عمليات إدارة المعرفة:

اختلف الكتاب حول عدد عمليات المعرفة وغالبيتهم اتفقوا على أنها عملية مستمرة وتتم من خالل

العمليات الجوهرية األربعة التالية (عباينة ،وحتمالة( ،)2013 ،المطرفي:)2013 ،
.1

عملية اكتساب المعرفة :ويراد بها جميع األنشطة التي تسعي المنظمة من خالله للحصول على

المعرفة واقتنائها من مصادرها المتعددة كتلك المحتوية على المعرفة الصريحة مثل قواعد البيانات أو

المعرفة الضمنية مثل الخبراء ،والمتخصصون ،والمنافسون ،والعمالء ..ويشير (الكبيسي )2005 ،إلى أن
عملية التشخيص أمر حتمي ألن الهدف منها هو اكتشاف معرفة المنظمة وتحديد األشخاص الحاملين لها

ومواقعهم ،كذلك تحدد مكان هذه المعرفة في القواعد .وتعد عملية التشخيص من أهم التحديات التي تواجه
منظمات األعمال ،ونجاح مشروع ادارة المعرفة يتوقف على دقة التشخيص ،وتستخدم في عملية
التشخيص آليات االكتشاف وآليات البحث والوصول .وتعد عملية تشخيص المعرفة مفتاحا ألي برنامج

إلدارة المعرفة ،وعملية جوهرية رئيسة تساهم مساهمة مباشرة في إطالق وتحديد شكل العمليات األخرى

وعمقها .ويرى (حجازي )2005 ،أنه يمكن توليد المعرفة من خالل عدد من العمليات التي تمتد بين

تحدي اإلبداع وبين البحث الجاد ،كما أن األفراد فقط هم الذين يولدون المعرفة وال تستطيع المنظمة توليد

المعرفة بدون األفراد .وتركز عملية توليد المعرفة المنظمية على توسيع المعرفة التي يتم توليدها على يد

األفراد ومن ثم بلورتها على مستوى الجماعة من خالل الحوار ،والمحادثة ،والتشارك في الخبرة أو مجتمع

الممارسة.
.2

عملية تخزين المعرفة :هي العمليات التي تشمل االحتفاظ بالمعرفة والمحافظة عليها وادامتها

وتنظيمها وتسهيل البحث والوصول إليها وتيسير سبل استرجاعها ،حيث تعد هذه العملية مثابة الذاكرة

التنظيمية للمؤسسة ،وتتم هذه العملية بعدة طرق كقيام كل فرد في المنظمة بتسجيل كل ما يحدث له وأية
معلومات جديدة ،أو قيام شخص مسؤول بجمع المعلومات وتخزينها بطريقة يسهل استخدامها من الجميع،

أو قيام جميع األفراد بتقديم المعرفة الموجودة لديهم إلى شخص أو إلدارة معينة حيث يتم تحليل وتنقية
هذه المعرفة ومن ثم توثيقها ( .)Perez & Pablos, 2003: 86وتشير عملية تخزين المعرفة إلى
أهمية الذاكرة التنظيمية ،فالمنظمات تواجه خط ار كبي ار نتيجة لفقدانها للكثير من المعرفة التي يحملها

األفراد الذين يغادرونها لسبب أو نخر ،وبات خزن المعرفة واالحتفاظ بها مهما جدا ال سيما للمنظمات
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التي تعاني من معدالت عالية لدوران العمل ،والتي تعتمد على التوظيف واالستخدام بصيغة العقود

المؤقتة واالستشارية لتوليد المعرفة فيها ،ألن هؤالء األشخاص يأخذون معرفتهم الضمنية غير الموثقة

معهم عندما يتركون المنظمة ،أما الموثقة فتبقى مخزونة في قواعدها (الكبيسي.)79-57 :2005 ،
.3

عملية توزيع المعرفة :وتعني نشر ومشاركة المعرفةة بةين أفةراد المؤسسةة حيةث يةتم توزيةع المعرفةة

الضةةمنية عةةن طريةةق أسةةاليب كالتةةدريب والح ةوار ،أمةةا المعرفةةة الص ةريحة فةةيمكن نشةةرها بالوثةةائق والنش ةرات

الداخلية والتعلم ،وتتم بطرق رسمية وغير رسمية .وتتمثل الطرق الرسمية في التقةارير والرسةائل والمكاتبةات
وذلك بتوظيف البريد االلكتروني ،واالتصال الداخلي من خالل شبكة األجهزة الحاسبة .ويمكن نقل المعرفة

بط ةةرق غي ةةر رس ةةمية م ةةن خة ةالل العالق ةةات االجتماعي ةةة ب ةةين الم ةةوظفين .وعرف ةةت الجمعي ةةة األمريكي ةةة لعل ةةم
المعلومة ةةات نشة ةةر المعرفة ةةة بتعريفهة ةةا الواسة ةةع بأنهة ةةا تشة ةةمل العملية ةةات الضة ةةرورية إليصة ةةال المعلومة ةةات إلة ةةى

مستخدميها (العلي وآخرون  )2006 ،ومصطلح نشر المعرفةة هةو مةرادف لمصةطلح نقةل المعرفةة ،ويشةير
 Coakesكما ورد في (حجةازي )2005 ،أن عمليةة نقةل المعرفةة هةي الخطةوة األولةى فةي عمليةة التشةارك

ف ةةي المعرف ةةة ،وتعن ةةي عملي ةةة نق ةةل المعرف ةةة إيص ةةال المعرف ةةة المناس ةةبة إل ةةى الش ةةخص المناس ةةب ف ةةي الوق ةةت
المناسب وضمن الشكل المناسب وبالتكلفة المناسبة .ويشير  )2000( Heisig &Vorbeckإلى أن هناك

عدة أساليب لتوزيع المعرفة منها (أبو فارة وعليان( )60 :2010 ،الكبيسي:)79-57 :2005 ،
-

فرق المشروع المتنوعة معرفيا للتوزيع الداخلي.

-

التدريب من قبل زمالء الخبرة القدامى.

-

.4

شبكة المعلومات الداخلية (اإلنترنت).

وكالء المعرفة.

مجتمعات داخلية عبر الوثائق.

فرق الخبرة وحلقات المعرفة وحلقات التعلم.

التدريب والحوار.

الوثائق والنشرات الداخلية.

عملية تطبيق المعرفة :يعتبر تطبيق المعرفة الهدف األساسي وغاية عملية إدارة المعرفة ،وتعني

استخدام المعرفة في الوقت المناسب ،واستثمار فرصة تواجدها في المؤسسة ،وذلك من خالل توظيفها في
النشاطات والعمليات التنظيمية كإدارة الموارد البشرية ،واالدارة المالية ،واتخاذ الق اررات ،وتحسين جودة
الخدمات والسلع ،وحل المشكالت ،ويجب أن يستهدف هذا التطبيق تحقيق أهداف وأغراض المؤسسة أو

المنظمة .ان تطبيق المعرفة يعبر عن تحويل المعرفة إلى عمليات تنفيذية(.الزيادات)103 :2008 ،
ويجب توجيه المساهمة المعرفية مباشرة نحو تحسين األداء المنظمي في حاالت صنع القرار واألداء
23

الوظيفي ،إذ أنه من الطبيعي أن تكون عملية تطبيق المعرفة مستندة الى المعرفة المتاحة ،ويتم تطبيق

المعرفة من خالل نوعين من العمليات هما (العلي وآخرون:)2004 ،


العمليات الموجهة (المباشرة) :تعني العملية التي يقوم األفراد بمعالجة المعرفة مباشرة نحو الفعل



المعرفة الروتينية :تعني االنتفاع من المعرفة التي يمكن الحصول عليها من التعليمات واألنظمة

انخر من دون االنتقال أو تحويل المعرفة إلى ذلك الشخص الذي وجهت إليه المعرفة.
والقواعد والنماذج التي توجه انخرين نحو السلوك المستقبلي.

فيما أوضح مارتنسون وجود نوع ثالث لتطبيق المعرفة ( )Martensson, 2000: 211وهو:
فرق العمل ذات المهام المحددة ذاتي ا :وهي بناء فرق العمل ذات المهام المحددة ذاتياً فيتم

استخدامها في المواقف التي تكون فيها المهام معقدة وتتسم بقدر من عدم التأكد وال يمكن استخدام
التوجيهات أو الروتين بشأنها (الزطمة.)50 :2011 ،

2.1.9

متطلبات تطبيق إدارة المعرفة:

بين (عبد الوهاب )6 :2005 ،متطلبات تطبيق المعرفة حسب الشكل ( )2.4وكان من بينها:
.1

الثقافة التنظيمية:

هي مجموعة من القيم والمعتقدات واألحاسيس داخل المنظمة والسائدة بين العاملين .ويتطلب تطبيق إدارة

المعرفة في أية منظمة أن تكون القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ التعلم وادارة المعرفة ،وأن
تكون الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق في العمل .ويشير ( )Bollinger, 2001إلى أهمية دور
القيادة في نجاح تطبيق المعرفة من خالل ايجاد ثقافة تحترم وتقدر المعرفة وتعزز مشاركتها ،وكذلك

المحافظة على صناع المعرفة ،وانشاء بنية تحتية للمعرفة ،وتوفير أنظمة دعم تعزز وتسهل من عملية

مشاركة وتبادل وتطبيق المعرفة.
.2

القيادة.

تعتبر اإلدارة العليا أساس ن جاح أي تغيير ،وال بد من تبني اإلدارة العليا لعمليات وأنظمة تطبيق إدارة
المعرفة ،فالقيادة تمثل القدوة في التعلم والتنمية المستمرة .ولتطبيق إدارة المعرفة فإن ذلك يتطلب نمط

قيادي غير عادي يتمكن من إدارة عناصر المؤسسة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة ،لذلك فإن القيادة

المناسبة هي التي تتصف بالقدرة على شرح الرؤية المشتركة لآلخرين بحيث تكون قدوة لهم ،والقدرة على
االتصال والتعامل الدائم مع األفراد في المنظمة ،والموضوعية في الحكم واتخاذ الق اررات ،والمرونة

24

والتفاعلية .ويؤكد ( )Zyngier, 2006على أهمية االدارة العليا على نشر الثقافة المالئمة وتبني البيئة

الخصبة وتوفر المتطلبات الالزمة الكتشاف ومشاركة وادارة المعرفة التنظيمية.
.3

القوي البشرية.

نقصد بالقوى البشرية أنها تمثل الكادر البشري الذي يقوم بكافة أعمال المنظمة ويعتبر أحد أهم الموارد
التي تعتمد عليه المنظمات في البقاء واالستمرار والتطور والتوسع .إذ يعتبر كل عامل من العاملين في
المنظمة عنصر نجاح أو فشل للمنظمة ،حيث أن المنظمات التي تسعي لتحقيق التميز والنجاح هي

القادرة على خلق وتبني كاد اًر بشرياً متمي اًز وماه اًر ومتخصصاً من خالل التدريب والتأهيل والتطوير
المستمر .وتساعد برامج تنمية القوي البشرية بشكل كبير في تطبيق عمليات وأنظمة إدارة المعرفة بأقل
مستويات المقاومة والنزاع (المطيران.)2007 ،

.4

تكنولوجيا المعلومات.

تلعب التكنولوجيا الحديثة دو اًر مهماً في تحسين أداء المنظمات وذلك من خالل توفير المعلومات في

الوقت المناسب واالرتقاء بدور المعلومات لترشيد الق اررات .حيث أصبح للتكنولوجيا أهمية كبيرة في تعظيم
قدرة المنظمة على خلق معرفة جديدة وكيفية خلق بيئة داخلية تشجع مشاركة التعلم والمعرفة .وكذلك توفر

التكنولوجيا أدوات عديدة ومتطورة تساهم بشكل كبير في تطبيق أنظمة إدارة المعرفة والسرعة في نشر
ونقل وتحويل واستقطاب ومشاركة المعرفة ،ومن هذه األدوات شبكة االنترنت ،وقواعد البيانات والبرامج

واألجهزة االلكترونية الحديثة (المطيران .)2007 ،وقد أكد (داسي )2006 ،أن التكنولوجيا تلعب دو ار

جوهرياً ومتعاظماً في تطبيق إدارة المعرفة ،وتقديم الدعم الالزم إلدارة المعرفة.
شكل ( )2.4متطلبات تطبيق المعرفة

المصدر( :عبد الوهاب ،سمير)6 :2005 ،
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2.1.10

معوقات إدارة المعرفة:

تواجه المؤسسات العديد من التحديات والصعوبات تحول دون ممارسة عمليات إدارة المعرفة بالشكل الذي
يحولها إلى منظمات معرفية ،وتتعلق هذه التحديات بعوامل ثقافية وتنظيمية وأخري شخصية تتعلق

بالعاملين .وأشار )2003( Coakesإلى أن منظمات عديدة أجرت دراسات حول م زق واخفاقات
مبادرات إدارة المعرفة ،ومن هذه المنظمات ( )Ernest & Youngو ( )KPMGو ( )Hackettو

( ،)Liederوتوصلت هذه الدراسات إلى أن العوائق الرئيسية التي تعترض تنفيذ إدارة المعرفة بشكل فاعل
تتمثل في:
.1

سيطرة الثقافة التي تكبح التشارك في المعرفة.

.3

االفتقار إلى االدراك الكافي لمفهوم إدارة المعرفة ومحتواها وفوائدها.

.2
.4
.5
.6
.7

االفتقار إلى القيادة العليا الداعمة إلدارة المعرفة.

االفتقار إلى وجود تكامل بين نشاطات المنظمة والمتعلقة بإدارة المعرفة وبين تعزيز التعلم التنظيمي.

ضعف التدريب المتعلق بإدارة المعرفة وغيابه.

عدم توفر الكادر المؤهل للقيام بمهام إدارة المعرفة.

عدم توفر البنية التحتية المناسبة.

ويشير (العلي وآخرون )103 :2006 ،إلى أن هناك ثالث معوقات رئيسية:
.1

عدم توافر الوقت الكافي للعاملين الستخالص المعرفة وتعلمها ونشرها.

.2

ثقافة المنظمة الحالية ال تشجع على المشاركة في المعرفة.

.3

قلة فهم عمليات إدارة المعرفة ومنافعها في المنظمة.

ويرى (حجازي )100 :2005 ،أن هناك معوقات شخصية تحول دون استخدام عمليات إدارة المعرفة

سببها ما يلى:
.1
.2

بها.
.3
.4
.5

الخوف من حصول انخرين على ما يمتلكه أصحاب المعرفة من معرفة.

مخاوف من أصحاب المعرفة من أن يفقدوا سلطتهم وقوتهم بفقدانهم مصدر القوة التي يتمتعون

مخاوف من احتمالية أن تكون منظمتهم تدعم الفردية والتنافسية.

مخاوف من ان يتم نقل المعرفة الخطأ وبالتالي تعريض المنظمة وانخرين للضرر.
الشعور بانتفاء الفائدة والمصلحة من اشراك انخرين بالمعرفة.

بينما ذكر (القحطاني )14 :2009 ،بعض المعوقات ومنها:
.1

األسلوب االداري المركزي الذي ال يساعد في نقل وتبادل المعرفة بين العاملين.
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.2

الجهل بأهمية نقل المعرفة وعدم رصد المعرفة المهمة الصريحة والضمنية نتيجة االنشغال بالعمل

التنفيذي اليومي.

وكذلك يذكر كالً من (نجم )22 :2008 ،و (الحارثي )20 :2009 ،أن معوقات استخدام عمليات إدارة

المعرفة في األجهزة الحكومية يمكن وضعها في الجوانب التالية:
.1

ضعف توثيق المعرفة .من خالل الحوسبة والحد من األعمال الورقية

.2

المبالغة في توثيق المعرفة .من خالل توثيق كل شيء سواء كانت المعرفة مفيدة أو غير ذلك.

.4

اكتناز المعرفة .شعور العاملين بالمنافسة والتهديد أو عدم االعتراف بقيمتهم

.6

غياب الرؤية الواضحة واألهداف والغايات المحددة.

.3
.5

المعرفة الزائفة .عن عدم امتالك األشخاص للمعرفة والخبرة وحلول للمشاكل

تسرب المعرفة .من خالل التقاعد واالنتقال إلى أماكن عمل أخري.

.7

غياب المعايير الالزمة لقياس األداء الفردي والجماعي.

.9

ضعف مهارات القيادات اإلدارية في األجهزة الحكومية.

.8

نقص مهارات العاملين.

ويري الباحث بأن من أهم العوامل والمصاعب التي تواجه القطاع األمني في المحافظات الجنوبية تتمثل
في ضعف ثقافة المعرفة والتعلم حيث يميل العسكريين باالحتفاظ بالمعارف ألنفسهم وعدم الثقة بما يمتلك
غيرهم من العاملين ،وكذلك فإن الكثير من جهود إدارة المعرفة تفشل بسبب عدم توفر الموارد البشرية

والمادية والتقنية الكافية إلنجاحها ،كما وأن عدم وجود مقاييس أداء لقياس المعرفة وجدواها وتحديثها يعتبر

أحد المعوقات.
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2.2.1

مقدمة:

ان اهتمام الباحثين والمختصين في مجال االدارة  -القيادة بشكل أدق  -ينصب عادة على استحداث
نظريات وأنماط ونماذج وأساليب حديثة تمكن القادة من تطوير منظماتهم وبث حياة جديدة فيها ،وهم في

سبيل ذلك يسعون باستمرار إلى خلق نظريات جديدة أو تطوير نماذج قائمة أو إحياء نظريات قديمة من

أجل الوصول لمفاهيم وطرق تعزز من قدرة المنظمات الحديثة لمواجهة المتغيرات الحديثة والتحديات
اء كانت داخلية أو خارجية -فإنها
المستمرة .لذلك وفي ظل التحديات التي تواجهها المنظمات  -سو ً
بحاجة لنمط قيادي معين قادر على إدارة المواقف واستثمار الفرص بما يحقق أهداف المنظمة ويعزز من

قدرتها على مواجهة هذه التحديات بفعالية.

2.2.2

مفهوم القيادة وعناصرها:

فهما على وجه البسيطة ،وهي تنافس في قدمها نشأة
القيادة واحدة من الظواهر األكثر ب ًا
وقدما واألقل ً
روز ً
الحضارة نفسها ،تلك الحضارة التي شكلت قادتها بنفس القدر الذي تم تشكيلها عن طريقهم ،على أن

مصطلح القيادة لم يستخدم في البيئة التنظيمية إال مع نهاية القرن التاسع عشر ،حيث ظهر في بادئ

األمر في المنظمات العسكرية ،والسياسية ثم ما لبث أن أخذ في التطور حسب الظروف ،والبيئة التي
يستخدم فيها هذا المصطلح .والباحث في مفهوم القيادة يجده صعب التحديد رغم االجتهادات الكثيرة من

الباحثين لوضع أيديهم على ماهية القيادة ومفاتيحها السحرية .إن معظم التعريفات الخاصة بالقيادة شملت

العديد من المفاهيم مثل سمات األفراد ،سلوكياتهم ،التأثير ،القوة ،إنجاز األهداف ،أو مزيج بين مفهومين

أو أكثر من المفاهيم (.)Longest et al, 2000

وتعتبر القيادة من أهم الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين المهتمين ،لذلك عرفها الباحثين حسب
تصو ارتهم الشخصية ،وبالتالي ال يوجد تعريف واحد متفق عليه ،وهذ ما ذكره  )1974( Stogdillكما

أورده ( )Northouse, 2013بأنه يوجد تعريفات عديدة للقيادة بعدد الباحثين الذين يحاولون تعريف هذا
المفهوم .ولقد عرف ليكرت  )1967( Likertالقيادة بأنها المحافظة على روح المسؤولية بين أفراد الجماعة

وقيادتها لتحقيق األهداف المشتركة .وكذلك عرفها السواط وآخرون "بأنها قوة التأثير على انخرين لتوجيه
جهودهم نحو تحقيق أهداف الجماعة" (السواط .)230 :2007 ،وأما القيادة بمعناها العام في االسالم

فهي "ذلك السلوك الذي يقوم به شاغل مركز الخالفة أثناء تفاعله مع غيره من أفراد الجماعة ،فهي عملية

سلوكية ،وهي تفاعل اجتماعي فيه نشاط موجه ومؤثر ،عالوة على كونه مركز قوة" (المطيري:2013 ،
 .)227وعرفها جون فرنش وريتشارد ساندر "بأنها قوة وتأثير فرد ما من المجموعة على بقية األعضاء"

الموجود في دراسة (الدوسري.)22 :2013 ،
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وعرفت القيادة بأنها "القدرة على التأثير في المجموعة إلنجاز أهداف محددة"(.)Robbins, 2006: 314

وكذلك تعرف على أنها عملية يؤثر من خاللها شخص (القائد) في مجموعة من األشخاص لتحقيق

األهداف المشتركة ( .)Northouse, 2013كما عرفت على أنها عملية التأثير االجتماعية حيث يكون
شخص قادر على تقديم المساعدة والدعم لآلخرين إلنجاز مهام مشتركة (.)Chermers, 2001: 140

وعرفت على أنها فعل ديناميكي ،وقوة تهدف إلى تماسك المجموعة وتحقيق الهدف المشترك بفاعلية

وكفاءة (العشماوي .)231 :2000 ،بينما يرى القريوتي بأنها قدرة شخص ما في التأثير على انخرين

بحيث يجعلهم يقبلون قيادته طواعية ،وهي عملية تفاعل ين تابعين ومتبوعين مما يتطلب الفهم الدقيق

لصفات المتبوعين ،حتى يمكن ادراك ما يؤثر فيهم ويجعلهم يتوجهون الوجهة المطلوبة في سلوكهم

(القريوتي.)104 :1989 ،

ومهما يكن من أمر هذه التعريفات وتعددها فهناك اتفاق بين الباحثين والدارسين على موضوع القيادة بأنها
تشتمل على مجموعة من الخصائص والتي تعتبر مهمة لظاهرة القيادة ومنها (:)Yukl, 2006
 .1القيةةادة هةةي عمليةةة شةةاملة أكثةةر مةةن أن يملةةك شةةخص سةةمة أو صةةفة ،أي أنهةةا تبةةادل يحةةدث بةةين
القائد واتباعه وهذا يعني أن القائد يؤثر ويتأثر بالمرؤوسين.
 .2القيادة عملية تجةري فةي سةياق معةين وبالتةالي فهةي تتةأثر بالبيئةة االقتصةادية والسياسةية والثقافيةة..
وحضارة المجتمع التي تؤثر حتماً على القيادة.

 .3القيادة تشمل على التأثير في المجموعة أو في األفراد والذين لهم هدف مشترك يسعون لتحقيقه.
ومن خالل التعريفات السابقة وعناصر القيادة يمكن للباحث تعريف القيادة على أنها عملية التأثير على
العاملين بالمؤسسة األمنية إلنجاز المهام وتنفيذ االستراتيجيات المحددة والمطلوبة.

2.2.3

نظريات القيادة:

إن كثرة النظريات التي تحةدثت عةن القيةادة تعبةر عةن أهميةة موضةوع القيةادة بالنسةبة للمنظمةات وأن القيةادة
عامةةل مهةةم لنجةةاح أو فشةةل المنظمةةة ،واعتمةةدت الد ارسةةات علةةى تفسةةير النظريةةات القياديةةة وبيةةان أنماطهةةا
ودراسة خصائصا ،وكذلك السةمات التةي تميةز القائةد عةن غيةره مةن أفةراد المجموعةة أو العةاملين بالمنظمةة،

فقةةد بينةةت نظريةةة الرجةةل العظةةيم اهميةةة القائةةد الةةذي لديةةه صةةفات موروثةةة تأهلةةه للقيةةادة ،بينمةةا ركةةزت نظريةةة
السةةمات علةةى أهميةةة السةةمات الموروثةةة والمكتسةةبة وعالقتهةةا بفاعليةةة القيةةادة ،فيمةةا اهتمةةت النظريةةة السةةلوكية
بتحليةةل سةةلوك القائةةد أثنةةاء ممارسةةة القيةةادة ،وكةةذلك األبعةةاد المةةؤثرة فةةي نجةةاح القيةةادة .وتوصةةلت النظريةةة

التفاعليةةة إلةةى أن األسةةلوب األمثةةل للقيةةادة يجةةب أن يأخةةذ بعةةين االعتبةةار التفاعةةل بةةين السةةمات الشخصةةية
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للقائ ةةد ،وعنص ةةري الموق ةةف والم ةةرؤوس فه ةةي دمج ةةت ب ةةين نظري ةةة الس ةةمات والموقفي ةةة والس ةةلوكية .وق ةةد قس ةةم
 )1994( Heilbrunنظريات القيادة إلى ثالثة مراحل لتعريف القائةد ،المرحلةة األولةى تحديةد سةمات القائةد
بما عرف بنظرية السمات ،المرحلة الثانية لدراسة سلوك القائةد (النظريةة السةلوكية) .والمرحلةة الثالثةة ركةزت
عل ةةى المتغية ةرات ذات الص ةةلة بالبيئ ةةة ،والت ةةي ق ةةد تح ةةدد االنم ةةاط واألس ةةاليب القيادي ةةة األكث ةةر مالئم ةةة للوق ةةت

(النظرية الموقفية) وفي المرحلة االخيرة ،تم تقسم القيادة إلةى االتجاهةات الحديثةة للقيةادة ومنهةا التحويليةة و
التبادلية ،وفيما يلي سرد ألهم نظريات القيادة:
.1

نظرية السمات:

يعتبةر العالمةان سةتوجديل وبرنةارد ( )Stogdill & Bernardمةن المتحمسةين لهةذه النظريةة حيةث اعتمةدوا
علةى مالحظةة عةدد مةن القةادة المعةروفين ،وقةاموا بحصةر الصةفات المشةتركة بيةنهم ()Hitt et al, 2009
فيما يريان بأن القائد الكفء يجب أن تتوافر فيه السمات الشخصية التي تميزه عن غيره ومنها:

أ.

مجموعة السمات الشخصية :وتتركز في الذكاء والوضوح والقدرة على التنسيق بين األعمال والفهم

ب.

مجموعة السمات البدنية :وتتمثل في الرجولة والنضج والشجاعة وحسم األمور والثقة بالنفس.

السريع وتحليل الموقف بدقة وعدم التسرع في الحكم على المور.

ت.

مجموعة السمات الجتماعية :وتتمثل في الموضوعية عند مناقشة المشكالت والقدرة على التعامل

مع انخرين ،واالستقرار العاطفي ،واالنتماء للوطن واألسرة.

ث.

مجموعة السمات العلمية :وتظهر في المستوي العلمي والثقافي ،والقدرة على االطالع وتحليل

ج.

مجموعة السمات األخرى :ومنها الحاجة إلى التفوق ،واثبات الذات ،والحاجة إلى ممارسة السلطة.

.2

النظرية السلوكية:

األحداث ،والمعرفة بشئون الحياة المختلفة.

فةةي منتصةةف الخمسةةينات ( )1952بةةدأ الت ازيةةد فةةي االهتمةةام لمفهةةوم (مةةا الةةذي يجعةةل القائةةد فعةةاالً) وبمعنةةى
آخر ما هي السلوكيات التي يمارسةها فةي مكةان عملةه والتةي تجعلةه ناجحةاً ( .)Northouse, 2013وفةي

هةذا السةياق يةذكر  )1996( Daniel & Hughأن فلسةفة القيةادة السةلوكية ترتكةز علةى فاعليةة القائةد مةن
خالل جانبين مهمين هما:
أ.

توجه القائد نحو المهام (النتاج):

فالقائةةد يؤكةةد علةةى انجةةاز المهمةةة ،فمكةةان القائةةد ومرك ةزه فةةي المنظمةةة إلنجةةاز العمةةل بجةةد ،وذلةةك مةةن خةةالل
نشاطات يمارسها القائد مثل تنظيم العمل وجدولته واتخاذ الق اررات وتقييم األداء واالنجاز.
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ب.

توجه القائد نحو الموظف (العالقات الجتماعية):

ويعنى ذلك االنفتاح والصداقة من قبل القائةد بالنسةبة للعةاملين معةه وكةذلك اهتمامةه بحاجةاتهم وم ارعةاة رغبةاتهم

والعمةةل علةةى تحقيقهةةا لهةةم .فالسةةلوكيات التةةي محورهةةا الموظةةف القائةةد يةةولي فيهةةا رعايةةة لمشةةاعر وأحاسةةيس

المرؤوسةةين ويسةةعى جاهةةداً لجعةةل االمةةور سةةارة بالنسةةبة لهةةم ،ويركةةز علةةى عالقةةة جيةةدة مةةع المرؤوسةةين.
وتستعمل السلوكيات كمؤشر للتمييز بين القةادة الفةاعلين وغيةرهم بطبيعةة الموقةف والظةروف المحيطةة فمةن
يصلح للقيادة في مرحلة قد ال يكون مناسباً لمرحلة أخرى وظروف مغايرة.

أول :دراسة جامعة " أوهايو":
وتعتبةةر هةةذه الد ارسةةة مةةن أكثةةر الد ارسةةات شةةموال ودق ةة فةةي العةةالم ،ولقةةد أشةةرف علةةى هةةذه الد ارسةةة (كةةارل
شارتل) في جامعةة أوهةايو فةي أواخةر األربعينةات وأواخةر الخمسةينات .لقةد كانةت النتيجةة األساسةية للد ارسةة

أنه يمكن تصنيف السلوك اإلنساني إلى ثالثة أقسام وذلك بهدف التفرقة بين القائد الفعال وغير الفعال:
أ.

االهتمام بتخطيط العمل وهيكلته وتنظيمه وتحديد المهام فيه.

ب.

االعتبارات اإلنسانية حيث االهتمام بحف وصيانة هذه العالقات.

ت.

مشاركة القائد والتي تعنةى تزويةد العةاملين بالمعلومةات للمشةاركة فةي اتخةاذ القةرار وتعةزز االتصةال

بين القائد والمجموعة ككل (.)De Long et al, 2000

ثانيا :دراسة جامعة (ميتشيجان):
بةةدأت هةةذه الد ارسةةة عةةام  1947عةةن القيةةادة وكانةةت النتيجةةة األساسةةية مةةن الد ارسةةة هةةي وجةةود محةةور واحةةد

طرفه االهتمام باإلنتاج ومحةور آخةر طرفةه االهتمةام بالعةاملين ومةن الطبيعةي أن كثية ار مةن المةديرين يةرون
أن الحةةل السةةليم هةةو الوسةةط بةةين هةةذا وذلةةك كةةذلك فةةإن االفت ةراض هنةةا ه ةو أنةةه إذا زاد المةةدير مةةن االهتمةةام
باإلنتاج فإن ذلك معناه تقليل اهتمامه بالعاملين والعكس بالعكس.

.3

نظرية الشبكة الدارية:

قام العالمان بالك( ،)Blakeوموتون ( )Moutonبعمل نموذج مقسم إلى خمسة أقسام ،يبين سةلوك القةادة

في ضبط توازن االهتمام بين األتباع واألهداف (محبوبة .)35 :2011 ،ويعد هذا النموذج امتداداً مباشة اًر
ألبعةةاد السةةلوك القيةةادي التةةي كشةةفت عنهةةا د ارسةةات جامعةةة أوهةةايو ،ومتشةةيجان ،وهمةةا بعةةد السةةلوك المهةةتم
باإلنتاج ،وبعد السلوك المهتم بالعالقات االنسانية ،مع اضافة التعامل مع هذين البعدين في حالة تفاعلهما

مةةع بعضةةهما الةةبعض .وقةةد وضةةع بةةالك ،وموتةةون تصةةو اًر يجمةةع هةةذين العةةاملين فةةي مصةةفوفة ذات بعةةدين
متقاطعين :يمثل البعد األفقي اهتمام القائد باإلنتاج ،بينما يمثل البعد الرأسي فيها اهتمام القائد باألفراد ،وتم
تمثيل كل بعد من هذين البعدين على مقياس من تسعة نقاط يمتد من أقل درجات االهتمام ( )1إلى أعلةى

درجات االهتمام (( )9محمد.)149 :2010 ،
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وبالرغم من أن الشبكة االدارية تظهر أنواعاً مختلفة من أساليب القيادة ( )81أسةلوب قيةادي ،وتعتمةد علةى
درجات متفاوتة من االهتمام باإلنتاج ،وباألفراد ،إال أن الباحثين أكدا على خمسة نماذج قيادية أربعة منهةا

علةةى زوايةةا الشةةبكة ،والخةةامس فةةي الوسةةط (العميةةان .)270 :2005 ،وهةةو مةةا يمكةةن توضةةيحه بشةةكل رقةةم

( :)2.5ويعتبةةر أسةةلوب إدارة الفريةةق ،والعمةةل الجمةةاعي ( )5-5هةةو األسةةلوب المناسةةب كونةةه يقةةوم علةةى
انجاز األعمال بدقة ،وفاعلية ،وأن القائد الناجح هو الذي يوازن بين متطلبات وحاجات العمةل ،ومتطلبةات
وحاجات العاملين.
شكل ( :)2.5أنموذج بالك ،وموتون

Source: http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Keadah/fig04.jpg_cvt.htm.

.4

النظرية الموقفية لفيدلر:

خةالل فتةرة السةةبعينات ظهةةرت النظريةات الموقفيةةة حيةةث أدركةةت أن مجمةوع السةةمات المحةةددة أو السةةلوكيات
غير كافية لتفسير القائد الفعال والناجح (.)Packard, 2009

تنسةةب أول نظريةةة موقفيةةة للقيةةادة إلةةى فريةةدريك فيةةدلر مةةن جامعةةة الينةةوى فةةي الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة،
وتعتبةةر اول محاولةةة جةةادة إلدخةةال متغي ةرات الموقةةف فةةي اطةةار نظةةري يفتةةرض وجةةود تفةةاعالت بةةين هةةذه

المتغيرات وخصائص القائد (حريم .)211 :2004 ،ويذكر فيدلر ( ،)1967بأنه ليس مةن المفيةد الحةديث

عن قائد فعال وقائد غير فعال ،ولكن باستطاعته الحديث عن قائد يكةون فعةال فةي موقةف وغيةر فعةال فةي
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موقف آخر ،وبمعنى آخر هناك حاجة ملحةة للقائةد ليتبنةى أنمةاط قياديةة مختلفةة تبعةاً لمواقةف مختلفةة ،وقةد

تبنى فيدلر بعدي القيادة الذين استخدما في دراسة ميتشيجان وأوهايو وهما:

أ.

ب.

توجه القائد نحو المهام (النتاج) وتصميم العمل.

توجه القائد نحو الموظف (العالقات الجتماعية).

وتكون عملية القيادة فيها محصلة عوامل موقفية ،ترتبط بةالمواقف التةي يتواجةد فيهةا القائةد أو الةرئيس ،وان
مفهةةوم النظريةةة الموقفيةةة يقةةوم علةةى أسةةاس تحديةةد خصةةائص القائةةد ،وسةةماته ال تةرتبط بسةةمات ،وخصةةائص

شخصةةية عامةةة ،بةةل يةرتبط بسةةمات ،وخصةةائص نسةةبية تةرتبط بموقةةف قيةةادي محةةدد (أبةةو الكشةةك:2006 ،
 .)72كما أن هذه النظرية تبين أن القائد وليد الموقف ،وأن المواقف هي التي تبرز القيادات ،وتكشف عن

امكانياتهم الحقيقية ،وليست السمات التي يتمتعون بها (ربيع.)157 :2006 ،

ويقةةوم المبةةدأ المةةوقفي علةةى تحديةةد القيةةادة الفاعلةةة بعامةةل واحةةد فقةةط ،لكنةةه ال ينكةةر أهميةةة سةةمات القائةةد أو

سةةلوكه ،بةةل إنةةه اكثةةر مةةن ذلةةك يةةرى بةةأن كالهمةةا يجةةب أن يأخةةذ باالعتبةةار فةةي سةةياق الموقةف الةةذي يعيشةةه

القائد (مصطفي.)62 :2007 ،
.5

نظرية هيرسي وبالنشارد (:)Hersey & Blanchard

طور كةل مةن هيرسةي وبالنشةارد ( )Hersey & Blanchardنموذجةاً أصةبح لةه الكثيةر مةن المؤيةدين مةن

ويسةةمى ه ةةذا النمةةوذج "نظري ةةة الحةةاالت القيادي ةةة" حيةةث مي ةةز البةةاحثين ب ةةين
الخب ةراء فةةي التط ةةوير االداريُ ،
نمطين اساسين من أساليب القيادية وهما نمط التركيز على المهام ،والذي يركز على حمل أعضةاء الفريةق
على انجاز المهمة التي أمامهم ،والنمط القيادي الذي يركز على بنةاء عالقةات جيةدة بةين أفةراد الفريةق كمةا

تحةدث هيرسةي وبالنشةةارد عةن نضةج الفريةةق ،والتةي تشةير باألسةةاس علةى جاهزيةة واسةةتعداد الفريةق النجةةاز

مهامه .ويرى الباحثان تغير األسلوب القيادي تبعاً للتغير الذي يعتري مستوى نضج الفريق وباستخدام هذه
المفاهيم البسيطة يصف هيرسي وبالنشارد أربعة أسةاليب قياديةة تناسةب مختلةف أطةوار نضةج فريةق العمةل

وهي (اإلخبار ،اإلقناع ،المشاركة ،التفويض) (الصغير.)45 :2004 ،
.6

النظرية المسار  -الهدف:

قام بتطوير هذه النظريةة (روبةرت هةاوس) ،والتةي تؤكةد أن القائةد الفعةال هةو الةذي يقةوم بمسةاعدة مرؤوسةيه
في تحديد أهدافهم ،ورسم المسارات لتحقيق هذه األهداف ،وازالة العقبةات التةي تعتةرض طةريقهم ،وتةدريبهم،

ومكافأتهم على انجازهم (العميان .)273 :2005 ،وقد أوضحت هذه النظرية أن القائد اإلداري وفقاً للنمط
القيادي الذي يتبناه يؤثر في كل من الهدف بتحديده للمقابل ،والمردود المتاح للمرؤوسين ،وفي المسار من

ةاء
خةةالل إدراك المرؤوسةةين للسةةبيل إلةةى ذلةةك ،وتجسةةيده فةةي سةةلوك ،واتجاهةةات تضةةمن تحقيةةق الهةةدف .وبنة ً
على طبيعة الحال سيكون سلوك القائد اإلداري واحداً من األنماط األربعة التالية:
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أ.

القيادة الموجهة (:)Directive Leadership

وفقاً لهذا النمط يتبلور سلوك القائد في اعطائه توجيهات محددة لما هو مطلوب عملةه ،وكيةف يةتم عملةه،
ودور كل فرد في المجموعة ،وهو يرتب العمل حسب األولوية ،واألهميةة ،ويضةع معةايير محةددة لإلنجةاز،
ثم يطلب من التابعين التقيد بالقوانين والتعليمات والتي تقود عملية اإلنجاز.
ب.

القيادة المساندة (:)Supportive Leadership

تتميةةز القيةةادة بةةأن يكةةون القائةةد حليمةاً ودوداً ،وهةةو يعطةةي اهتمامةاً للوضةةع االجتمةةاعي والمعيشةةي للعةةاملين،

ولحاجةةاتهم ،فالقائةةد قةةد يقةةوم بعم ةةل صةةغير لكةةن يجعةةل جةةو العم ةةل مريح ةاً ،وممتع ةاً للعةةاملين مةةن الناحي ةةة
ٍ
متساو (كالكده.)151 :2012 ،
النفسية ،ويحاول أن يعامل الجميع بشكل
ت.

القيادة المشاركة (:)Participative Leadership

يق ةةوم ه ةةذا ال ةةنمط عل ةةى استش ةةارة المرؤوس ةةين ،وأخ ةةذ مقترح ةةاتهم وأفك ةةارهم ،وتش ةةجيعهم للمش ةةاركة ف ةةي اتخ ةةاذ
الق اررات التي تتعلق بكل ما يرتبط بعملهم.
ث.

القيادة المتوجهة لإلنجاز (:)Achievement _oriented Leadership

يق ةةوم هةةةذا الة ةةنمط القية ةةادي بوض ةةع أهةةةداف واضة ةةحة ترتقة ةةي لمس ةةتويات المرؤوس ةةين ،وال ةةذين تث ةةق بةةةتحملهم

لمسةةؤوليات تحقيقهةةا ،وبةةأداء متميةةز ،وتسةةعى كةةذلك للتحسةةين المسةةتمر فةةي أداء المجموعةةة (زيةةارة:2009 ،
 .)346ويضيف العميان أن القائد هنا يضع أهداف مثيرة تتطلب بذل الطاقة القصةوى فةي العمةل ،ويظهةر
ثقة عالية بمرؤوسيه في تحقيق األهداف (العميان.)274 :2005 ،

شكل رقم ( )2.6يوضح أهم العوامل التي تؤثر في نظرية المسار _ الهدف

المصدر( :جالب)499 ،2011 ،
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يالح من الشكل ( )2.6أن تحديد النمط القيادي ،والذي ينتهجةه القائةد يتةأثر وفقةاً لهةذه النظريةة بمتغيةرين
موقفين أساسين هما :الخصائص الشخصية للتابعين ،والعوامل البيئيةة ومةا تفرضةه مةن ضةغوط ومتطلبةات

على التابعين مواكبتها واالستجابة لها حتي تصل إلى تحقيق النتائج المقبولة من األداء والرضا والقبول.

2.2.4

التجاهات الحديثة في القيادة:

تواجه المنظمات في عصرنا الحالي العديد من التحديات خاصة سرعة التغيير في التكنولوجيا ،والتغير في

البيئةةة بأنواعهةةا االقتصةةادية والسياسةةية واالجتماعيةة والقانونيةةة .وكةةذلك العمليةةات الداخليةةة .ولقةةد بةةين فةرانكن
والمبرت ( )2009أن بيئة األعمال تقع تحةت ضةغوط مسةتمرة لتلبيةة الطلةب المت ازيةد مةن الزبةائن ،وبالتةالي

أصةبح الحفةاظ علةى مركةز التنةافس للمنظمةة أكثةر تعقيةداً وصةعوبة ( Franken, & Lambert, 2009:
 .)49ونتيجة لذلك تظهر الحاجة الماسة إلةى القيةادة التةي تطبةق االسةتراتيجيات واألنمةاط التةي تعمةل علةى
تحقيق اإلبداع ،والتعامل مع البيئة المتغيرة والثقافة المتطورة وبما يتيح للمؤسسات البقاء والمنافسة.
إن معظةةم نظريةةات القيةةادة ركةةزت علةةى القيةةادة مةةن منظةةور القائةةد والمةةرؤوس أو الموقةةف ولقةةد سةةاهمت هةةذه
النظريةةات فةةي فهةةم المفهةةوم للقيةةادة بمةةا يعةةزز تطةةور األنمةةاط القياديةةة واالتجاهةةات الحديثةةة وص ةوالً نمةةوذج
القيةةادة الحةةديث ،والتةةي تعبةةر عنةةه القيةةادة التحويليةةة والتبادليةةة .أن مفهةةوم نظريةةة القيةةادة التحويليةةة والتبادليةةة

اقترحت بواسطة العالم  )1978( Burnفي كتابه القيادة ،وبعد ذلةك تةم تطةويره مةن قبةل .)1985( Bass
وي ةةري ( )Burnه ةةذين المفه ةةومين أنهم ةةا يقع ةةان عل ةةى طرف ةةي نق ةةيض ،إال أن ()Bass

ي ةةري أنهم ةةا غي ةةر

متناقضةةين كليةاً عةةن بعضةةهما وكليهمةةا يمكةةن ومةةن المحتمةةل أن يظهةةر ويمةةارس مةةن قبةةل القائةةد ولةةو بنسةةب
متفاوتة .وعليه يمكن القول أن القائد الناجح هو من يستخدم هذه األنماط المختلفةة ( & Mahseredjian
 .)Messarra, 2011إن هذه االنمةاط الحديثةة أسسةت للقيةادة علةى أنهةا عمليةة ترتكةز علةى التفاعةل بةين

القائةةد واألتبةةاع (2013

 .)Northouse,وسةةيتم تسةةليط الضةةوء علةةى هةةذه األنمةةاط القيادية(:التحويليةةة،

التبادلية ،الترسلية) كاتجاهات حديثة ورائدة على النحو التالي:

2.2.5

القيادة التحويلية:

تمثةةل القيةةادة التحويليةةة خالصةةة الجوانةةب اإليجابيةةة فيمةةا سةةبقها مةةن نظريةةات ،حيةةث حةةاول منظروهةةا الجمةةع
بين عوامةل النجةاح فةي النظريةات التقليديةة التةي تركةز علةى سةمات القائةد وشخصةيته ،والنظريةات السةلوكية

التي تركز على عملية التفاعل بين هذا القائد والعاملين معه ،والنظريات الموقفية التي ترى أن القيادة نتاج
تفاعةةل بةةين العناصةةر الثالثةةة للموقةةف وهةةي درجةةة العالقةةة بةةين القائةةد والعةةاملين ،وهيكليةةة المهةةام المسةةندة

لمفراد ودرجة وضوحها ،ومستوى قوة القائد ،بينما تمثةل النظريةة التبادليةة التةي تركةز علةى تبةادل المصةالح
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االقتصةةادية بةةين القائةةد والعةةاملين ،وقةةد اجتهةةدوا فةةي تالفةةي كةةل قصةةور فةةي تلةةك النظريةةات السةةابقة ،ولتحقةةق

هذه النماذج سيطرة كاملة على كافة جوانب القرار وبما يحقق المصلحة الشاملة (العامري.)2002 ،

تعتبةةر القيةةادة التحويليةةة مةةن أكثةةر نظريةةات القيةةادة شةةهرة اليةةوم ،ويعتقةةد أنهةةا مةةن أنسةةب الممارسةةات القياديةةة

اسةةتجابة لمعطيةةات هةةذا العصةةر ،ومةةن أكفئهةةا قةةدرة علةةى مواجهةةة تحدياتةةه .وعلةةى الةةرغم مةةن وجةةود أكثةةر

م ةةن ( )200نم ةةوذج للقي ةةادة ،إال أن نظري ةةة القي ةةادة التحويلي ةةة تع ةةد م ةةن ب ةةين أب ةةرز م ةةداخل وأنم ةةاط القي ةةادة
المعاصةرة (صةةالح والمبيضةةين .)2013 ،ويؤيةةد ذلةةك مةةا أشةةارت إليةةه العديةةد مةةن الد ارسةةات الحديثةةة مةةن أن

القةةادة التحويليةةون هةةم أكثةةر فعاليةةة فةةي المواقةةف غيةةر المتكةةررة أو البيئةةات المتصةةفة بةةالتغيير وعةةدم التأكةةد،

لذلك ال غرابة أن تكون القيادة التحويلية عامالً رئيساً ومهماً في الفتةرات الحرجةة مةن حيةاة المنظمةات التةي
تتسم بالتعقيد وعدم االستقرار (الشمري.(2012 ،

وقد عرفت القيادة التحويلية على أن القائد الذي يحول الرؤية الى واقةع ويحفةز التةابعين لتحويةل اهتمامةاتهم
الشخصةية لمصةلحة الجماعةة ) .(Bass , 1985: 27وفةي تعريةف آخةر يشةير ()Bass, 1994: 17

إلةةى القيةةادة التحويليةةة بأنهةةا التةةي تعمةةل علةةى توسةةيع اهتمامةةات التةةابعين وتنشةةيطها وتعميةةق مسةةتوى إدراكهةةم
وقبولهم رؤيةة الجماعةة وأهةدافها وتوسةيع مةداركهم للنظةر إلةى مةا هةو أبعةد مةن اهتمامةاتهم الشخصةية ألجةل

المصةةلحة العامةةة .ويعرفهةةا (الغامةةدي )2011 ،بةةالقول "يرتكةةز جةةوهر القيةةادة التحويليةةة علةةى القةةدرة علةةى
مواءمة الوسائل مع الغايات واعادة تشكيل المؤسسات لتحقيق أغراض انسانية عظيمة وتطلعات أخالقية".

فيم ةةا ي ةةري بي ةةرن  )1978( Burnالقي ةةادة التحويلي ةةة بأنه ةةا عملي ةةة يس ةةعى م ةةن خالله ةةا القائ ةةد والت ةةابعون إل ةةى
النهوض كل منهم بانخر للوصول إلى أعلى مسةتويات الدافعيةة واألخةالق .ويةرى آخةرين بأنهةا سلسةلة مةن

أساسةةا مةةن دون
األعمةةال التةةي يقةةوم بهةةا القيةةاديون ليحفةةزوا العةةاملين علةةى إنجةةاز أعمةةال غيةةر متوقعةةة مةةنهم ً
وجود هؤالء القادة الذين يحركون فيهم التحدي إلحراز نتائج وانجازات عالية ،أما الةبعض انخةر فيةرون أن

جةةوهر القيةةادة التحويليةةة هةةو العمةةل علةةى تحويةةل التةةابعين إلةةى قةةادة للتغييةةر ،ويةةرى العةةامري ( )2002أنهةةا
تركز على األهداف البعيدة المدى مع التأكيد على بناء رؤية واضحة ،وحفز وتشجيع الموظفين على تنفيذ

تلك الرؤية ،والعمل في نفس الوقت على تغيير وتعةديل األنظمة القائمة لتالئم هذه الرؤية.

ويستنتج الباحث بأن الكتاب والباحثين لم يتفقوا على تعريف محدد للقيادة التحويلية ويكمن السبب في ذلةك
الختالف الفلسفات وبتأثير وجهات النظر حول القيادة التحويلية حيث تعددت المفاهيم الحديثة فةي اإلدارة،

وربما يقود هذا االختالف إلى غموض المصطلح وما يعنيه لكل باحث (الشنطي.)2016 ،

يمك ةن القةةول أنةةه مةةن أهةةم مةةا يميةةز القيةةادة التحويليةةة التةةي ظهةةرت كنتةةاج للعديةةد مةةن المتغي ةرات والتطةةورات
الحديثة هةو قةدرتها علةى قيةادة المنظمةة فةي مواجهةة هةذه التحةديات ،وذلةك مةن خةالل التةأثير فةي سةلوكيات
المرؤوس ةةين وتنمي ةةة ق ةةدراتهم اإلبداعي ةةة ومب ةةادراتهم االبتكاري ةةة وف ةةتح المج ةةال له ةةم وتش ةةجيعهم عل ةةى مواجه ةةة
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المشةةاكل والصةةعوبات التةةي تواجةةه منظمةةاتهم .أضةةف إلةةى ذلةةك ،أنهةةا ترتكةةز علةةى مبةةدأ التغييةةر الجةةذري فةةي
فكر وثقافة المنظمة عن طريق إقناع األفراد وتوجيه اهتمةامهم إلةى مةا هةو أبعةد مةن مصةالحهم الذاتيةة وهةو

تعميةق مسةتوى إدراكهةم ووعةيهم بضةةرورة تحويةل اهتمامةاتهم الذاتيةة لتكةون جةةزًء ومكونةاً أساسةياً مةن الرسةةالة
العليا للمنظمة (الضمور وآخرون.)2010 ،
وتسعى القيادة التحويليةة إلةى النهةوض بشةعور التةابعين وذلةك مةن خةالل االحتكةام إلةى أفكةار وقةيم أخالقيةة
مث ةةل الحري ةةة والعدال ةةة والمس ةةاوة والس ةةالم واالنس ةةانية ،فس ةةلوك القي ةةادة التحويلي ةةة يب ةةدأ م ةةن الق ةةيم والمعتق ةةدات

الشخصةية للقائةد ولةةيس علةى تبةةادل المصةالح مةةع المرؤوسةين ) . (Bass, 1985وعةةن ذلةك ذكةةر Yukl
( )2006أن القيادة التحويليةة تمثةل مةدخالً يسةعى مةن خاللةه القائةد للوصةول إلةى الةدوافع الكامنةة والظةاهرة
لدى األفراد التابعين ،ثم يعمل على اشباع حاجاتهم واستثمار طاقاتهم بهدف تحقيق تغيير مقصود ،بحيةث

يشعر التابعون بالثقة واالعجاب والوالء واالحترام للقائد ،مما يزيد من دافعيتهم للقيام بأكثر مما يقومةون بةه

فةةي بالعةةادة (صةةالح والغةةالبي .)162 :2010 ،وبةةذات االتجةةاه يعةةرف القةةادة التحويليةةون بةأنهم أولئةةك الةةذين
يستطيعون صياغة وتفعيل أهداف ودوافع التةابعين وهةذا الةنمط مةن القيةادة تةدرك اهتمامةات القةادة والتةابعين
والتأكيد على الحاجة الى العمل باتجاه األهداف العامة ). (Megginson et al ,1989: 366

ويةةرى بيرنةةز أن القيةةادة التحويليةةة تقةةوم علةةى أسةةاس أخالقةةي مةةن خةةالل االلتةزام بةةاألخالق والقةةيم ،وقةةد عبةةر
تحويليةةا يجةةب أن تكةةون
أخالقيةةا " .إذ يعمةةل
 )1978( Burnsعةةن ذلةةك بقولةةه" :مةةن أجةةل أن تكةةون قائة ًةدا
ً
ً
القائد التحويلي األخالقي على تزويد مرؤوسيه بالقيم واألخالق الفاضلة التي ترفع من مكانتةه فةي عيةونهم.
وأشار هويل وأفوليو إلى أن القيادة التحويلية هي إطةار مفةاهيمي يةرتبط بةالتطور األخالقةي للقةادة بةافتراض
أن القةةادة التحةةويليين هةةم علةةى درجةةة عاليةةة مةةن التطةةور األخالقةةي ،ولةةديهم دوافةةع داخليةةة تحكةةم تصةرفاتهم،

وق ارراتهم وممارساتهم القيادية ،ويعرفون الفرق بين الخطأ والصواب ،ويخضةعون لسةلطة الضةمير أكثةر مةن
خضةةوعهم للق ةوانين واألنظمةةة واإلج ةراءات ،ويتمتعةةون بدرجةةة عاليةةة مة ةن الرقابةةة الذاتيةةة ،ويعيشةةون م ارحةةل

متقدمة من النضج األخالقي ).(Howell & Avolio, 1993
إن مصداقية القيادة تعتمد على انمال الواسعة التي ينشرها القائد التحويلي ،الذي ُينظةر إليةه بوصةفه راعيةاً
مسةةؤوالً وملتزمةاً بالجوانةةب األخالقيةةة فةةي المنظمةة ) ،(Kouzes & Posner, 2007ومثةةل هةةذا القائةةد
يستطيع التعامل مةع العةاملين وفقةاً لقةيمهم وأخالقيةاتهم .وأن القائةد الةذي يسةتخدم أسةاليب غيةر أخالقيةة فةي

هةةذا التعامةةل ،ينظةةر إليةةه كقائةةد تحةةويلي مزيةةف ،ألن القيةةادة التحويليةةة األخالقيةةة تعمةةل علةةى تطةةوير قةةيم
الع ةةاملين وأخالقي ةةاتهم ،وال تعتم ةةد مع ةةايير ثنائي ةةة فة ةةي تعامالته ةةا)1999

 .(Bass,إن القي ةةادة التحويلي ةةة

األخالقية ،كما بةين جةرين وبيةردن ،وبةزار هةي وسةيلة لالرتقةاء بقةيم العةاملين وأخالقهةم مةن خةالل تجسةيدها

ألخالقيةةات العدالةةة والن ازهةةة واألمانةةة والةوالء والمسةةاواة ،فالقائةةد ال يكةةون تحويليةاً إال إذا كةان قةةاد اًر علةةى رفةةع

أخالقيات العاملين وتطويرها .ويعدها البعض بانها مشابهة للقيادة الكارزماتية ولكنها تميز من خالل القدرة
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عل ةةى اح ةةداث التغيي ةةر ،اإلب ةةداع ،الري ةةادة (المؤسس ةةية) وان الق ةةادة التحويلي ةةون يحف ةةزون الت ةةابعين ل ةةيس فق ةةط
التب ةةاعهم شخص ةةيا ولك ةةن ان يثقة ةوا (يعتق ةةدوا) برؤي ةةة التحوي ةةل الكل ةةي وي ةةدركوا الحاج ةةة إل ةةى إع ةةادة االنبع ةةاث

ويعترفوا بالرؤية الجديدة والمساعدة في تأسيس عملية تنظيمية جديدة. (Daft, 2010: 468) .
وأشةةار لوس ةةر وأج ةةو أن ال ةةنمط التح ةةويلي ب ةةين الق ةةادة والمرؤوس ةةين ،يس ةةتخدمه الق ةةادة لتغيي ةةر الوض ةةع الةةراهن

بتعريف المرؤوسين بالمشكالت القائمة في المنظمة التي يعملون فيها ،من خالل اإللهةام واإلقنةاع واإلثةارة،
مةن أجةل تحقيةق مسةتوى ع ٍ
ةال مةن الرؤيةة الواضةحة ،لبلةوغ األهةداف المشةتركة Luissier & Achua,

) .)2004وأوضةةح فيةةنن أن القيةةادة التحويليةةة ال تعنةةي تمركة اًز للسةةلطة ،وانمةةا تفةةويض للصةةالحيات وتمكةةين

للعاملين لتحقيق نتةائج قابلةة للقيةاس مةن خةالل تحفيةزهم والهةام مشةاعرهم .ويةرى (الشةماع)263 :1999 ،

بة ةأن القائ ةةد التح ةةويلي يتمي ةةز بقدرت ةةه عل ةةى اس ةةهام الت ةةابعين وجعله ةةم ينغمس ةةون نفس ةةياً ف ةةي رس ةةالة المنظم ةةة،
ويستشرف امامهم صورة لمستقبل المنظمة يختلف كثي ار عن الواقع الذي يعيشونه انن.

وبنفس االتجاه القيادة التحويلية هي التي تضع رؤية واضحة لمنظماتها وتعمل على أنظمة تنظيمية جديدة
كليةا تتوافةةق مةةع متطلبةةات المسةتقبل (الهاشةةم .)2009 ،ويشةةير كةةوتر إلةى أن القيةةادة التحويليةةة فةةي عالقتهةةا
بالتغييرات في ثقافة المنظمة أي أنها القيادة التي تلهم التابعين وتساعد في تكوين ثقافة تتكيف مع التغييةر

) . (Kotter, 2007: 48فالقةةادة التحويليةون يحةةاولون تغييةر المنظمةةة ككةةل مةن حالةةة أو مةن ثقافةةة الةةى

أخرى وهذه ترتبط بكاريزما القائد حيث ينمي مشاعر الثقة القويةة نحةوه وبهةذه الطريقةة يشةجع القائةد إحةداث
تحويالت داخل ثقافة المنظمة .وكذلك ترى (عباس )29 :2004 ،القائد التحةويلي بأنةه القائةد الملهةم الةذي

يسةةتخدم إبداعةةه والهامةةه فةةي التةةأثير فةةي تابعيةةه فهةةو يتحةةدث للتةةابعين حةةول كيفيةةة األداء ويةةثقفهم ويسةةتخدم
الكثير من الوسائل غير االعتيادية لتجاوز الواقع الذي يزخر باألخطاء محاوالً تغييره من خالل التابعين.
واعتمادا على ما سبق وتماشيا مةع اغةراض هةذا البحةث يمكةن تعريةف القيةادة التحويليةة علةى أنهةا األسةلوب

الةةذي يتبنةةاه القائةةد للتةةأثير فةةي سةةلوك تابعيةةه (أف ةرادا أو جماعةةات) فةةي ضةةوء امتالكةةه رؤيةةة واضةةحة لرسةةالة
المنظمةةة وتغيراتهةةا والهامةةه وقدرتةةه علةةى خلةةق االثةةارة فةةي تابعيةةه علةةى النحةةو الةةذي يكسةةب ثقةةتهم ووالئهةةم
ويحفزهم نحو ادراك تلك التغييرات وقبولها وااللتزام بها .وفي نفةس السةياق أشةار  )2002( Congerعلةى

أنهةا القيةةادة التةةي تتجةاوز عةةن تقةةديم الحةوافز مقابةل األداء المرغةةوب إلةةى تطةوير وتشةةجيع المرؤوسةةين فكريةاً
وابداعياً وتحويل اهتماماتهم الذاتية لتكون جزءاً اساسياً من الرسالة العليا للمنظمة.

2.2.6

أهداف وخصائص القيادة التحويلية:

أشار باس وأفليو إلى أن القائد التحويلي يمتاز بأن لديه رؤية واضحة ،يحققها باستخدام طرقا ووسائل
أخالقية ،ويفضل مصلحة المنظمة على المصلحة الشخصية ،ويشجع اإلبداع ،ويثق بالعاملين ،ويفسح

المجال أمامهم للنمو والتطوير وتحقيق ذواتهم ) .(Avolio & Bass, 2004ومن خالل استقراء ما كتبه
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كل من بيرنز ) 1978( Burnsويوكل  ،)2006( Yuklوباس وأفليو ،)1994( Bass & Avolioكما

ورد في الهواري ( )1999عن الخصائص الشخصية للقائد التحويلي ،يمكن القول بأن هذا القائد يختلف
عن غيره من القادة في عدد من الخصائص منها:

إنه صاحب رؤيةة مستقبليةة ،ولديه اعتقاد وحماس للعمل عضواً في فريق أو جماعة من القادة التحويليين،
وهو مسؤول تغيير وتطوير ،يسعى إلى تطوير ثقافة تنظيمية جديدة ،وهو مبدع وشجاع محب للمخاطرة

المحسوبة ،في التفكير وفي التنفيذ ،يؤمن بقيمة اإلنسان ،توجهه قيم أخالقية محورية ويتصرف في

ضوئها ،وهو دائم التعلم ،ولديه القدرة على التعامل مع الغموض والتعقيد ،يثق في نفسه ،ويتسم

باالستقامةة األخالقية ،وواضح في وضع الهدف ،ويعمل على تحفيز العاملين.
وكما اتفق (الشمري ;2012 ،صالح والمبيضين )2013 ،معهم في أن القائد التحويلي لديه خصائص
على النحو التالي:

.1

يمتلك رؤية ثاقبة تمكنه من مواجهة المشكالت ووضع الحلول لها بدقة.

.2

يزرع الثقة في انخرين من خالل ممارسة التمكين بشكل واسع.

.3

يستثير جهود المرؤوسين الفكرية ويعزز من استثمارها.

.4

يتسم بالنشاط واليقظة والمبادرة نحو تحديد خطورة المشكالت الطارئة وسرعة تبينها.

.5

يهتم بالمرؤوسين فرادى وجماعات.

.6

يخلق التحديات في األعمال والمهمات بما يحقق أهداف المنظمة بفعالية.

.7

يتسم بطرح األفكار االبتكارية وينمي مصادرها لدى انخرين.

.8

يسعى الى بناء االجماع بين التابعين وادامة العالقة معهم.

.9

تشجيع التابعين على االستقامة وتجسيد القيم األخالقية.

ويؤكد كوهلر وبانكووسكي أن القائد التحويلي يمتاز بخصائص عديدة منها (Koehler & Pankowski,

):1997
.1

التحمل العالي لعدم التأكد.

.2

المثةةابرة وتقةةديم الةةدعم والسةةلطة للعةةاملين لرقابةةة العمليةةات اإلداريةةة وبخاصةةة عنةةد ظهةةور مقاومةةة

للتغيير.
.3
.4

الطاقة العالية والديناميكية.

المصداقية لما لها من تأثير في نظرة المرؤوسين إلى قائدهم وزيادة والئهم للقائد.
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.5

التأثير القوي في العاملين من خالل األفعال والمعتقدات المؤثرة ،ال السيطرة واستخدام السلطة.

ويمكن اضافة بعض الخصائص األخرى من أهمها كما ذكرها جروفز  )2011( Grovesما يأتي:
.1
.2
.3
.4

تهيئ الفرص لتحمل المخاطر المختلفة.
تعترف بإنجازات انخرين وجهودهم.

توكد المشاركة في عمل الفريق أو جماعة العمل.

تتيح للعاملين كافة فرص التعاون فيما بينهم.

.5

تتيح الفرص لعرض المهارات والبيانات المشتركة ،وتوفير المصادر المتنوعة للعاملين.

.6

ترسم الطريق أمام العاملين وتوضحها.

.7
.8

تشجع االبداع والنمو المستمرين.

تسعى إلى تحويل المرؤوسين إلى قادة.

وأشار الغامدي ( )2008إلى أهمية انتهاج أسلوب القيادة التحويلية من قبل القيادات األمنية إلدارة عملية

التغيير في منظماتهم والنهوض بها ،ألداء دورها بكفاءة واقتدار ،ومواجهة التحديات المحيطة وتلبية
المتطلبات المستجدة التي يفرضها تطور المجتمع ،وبين الغامدي كيف يمكن للقائد في المؤسسة األمنية

أن يكون قائداً تحويلياً وذلك من خالل:
.1

أن يكون قدوة لمرؤوسيه.

.2

تحفيز مرؤوسيه لالرتقاء بأدائهم فوق المتوقع منهم.

.3

استثارة تفكير المرؤوسين نحو تجديد أساليب العمل.

.4

يبذل القائد الجهد الالزم لالهتمام االنساني لكل فرد.

.5

أن يتبني عملية التغيير ويشارك العامليين معه.

.6

أن يتحلى القائد األمني بالشجاعة.

.7

ثقة القائد بمن حوله ومنحهم تفويض في األعمال.

.8

أن يكون لديه طموح ورؤية مستقبلية.

.9

حرص القائد على التعلم وتطوير ذاته وقدراته.

وميز عباس ( )2004بين القائد التحويلي وغير التحويلي (التقليدي) في صور مجموعة من األبعاد

السلوكية وكما موضح في الجدول (:)2.2
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جدول ( :)2.2أهم الختالفات بين القائد التحويلي وغير التحويلي
البعاد السلوكية

القائد التحويلي

عالقته وتفاعله مع الوضع الراهن

يكافح لتغيير الوضع الراهن

يرغب بإبقاء الوضع كما هو دون تغيير

رؤية ثابتة متطلعة الى التغيير الموجب

تنبثق من الوضع القائم دون احداث

للوضع الراهن

تغييرات جوهرية

توجه مشترك مع من هم في افضل

التوجه باتجاه االخرين ومحاولة تقليدهم

الهداف المستقبلية
القابلية على المحاكاة والمماثلة
لآلخرين

الثقة باآلخرين

الخبرة
السلوك
التحسس البيئي
وضوح اللفاظ

اساس القوة ومصدرها
العالقة بين القائد والتابعين

2.2.7

وضعية ورؤية مثالية لتحقيق التميز على

القائد غير التحويلي

دون تفكير

االقل
تكريس الجهود واثارة الحماس ورغبة في

عدم رغبة في االندماج مع االخرين

العمل المخاطر

واالقتناع بهم

خبرة استخدام الوسائل غير االعتيادية

خبرة في استخدام المتوفر له في وسائل

وتجاوز المألوف والتقليدي في اساليب

وما محدد من اطر واساليب عمل

العمل

لتحقيق االهداف

معايير سلوكية غير تقليدية

معايير سلوكية تقليدية

حاجة قوية للتحسس والتحليل البيئي

ال يرتكز الى التحليل البيئي للحفاظ

لتغيير الوضع الراهن

على الوضع الراهن

وضوح عالي للمستقبل وتحديد دقيق

ضعف الوضوح في وضع االهداف

للوسائل القيادية التأثيرية

وعدم وضوح في استخدام الوسائل

قوة شخصية معتمدة على الخبرة واعجاب

قوة الموقع والقوة الشخصية المعتمدة

التابعين بالسمات المهمة والبطولية

على الخبرة والوضع االجتماعي

تحويل اتجاهات التابعين الى دعم وتنفيذ

البحث عن االجماع في انراء واالعتماد

التغييرات الجذرية

على االوامر والتوجيهات المباشرة.

القيادية

أبعاد القيادة التحويلية:

ظهر مصطلح القيادة التحويلية على يد ( )Burnsعام  1978في كتابه «القيادة» فوصف أنواعاً مختلفة
تطور من خالل
من األنماط القيادية كان من أهمها التحويلية والتبادلية ،ثم شهدت القيادة التحويلية
اً

إسهامات ( )Bassعندما وضع نظرية منهجية للقيادة التحويلية ،ووضع لها نماذج ومقاييس لقياس عوامل
السلوك القيادي وهو ما عرف بمقياس  MLQالذي تضمن ثالثة عناصر للقيادة التحويلية هي الكاريزما،

ابعا أطلق عليه الحفز اإللهامي ،وتوالت
والتشجيع اإلبداعي ،واالهتمام بالفرد ،ثم أضاف باس
ً
مكونا ر ً
األبحاث والدراسات ،وقدمت النظرية على شكل برامج تدريبية لمئات انالف من القادة من قطاعات

ومؤسسات مختلفة.
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وفي هذه الدراسة سيتم الحديث عن أبعاد القيادة التحويلية األربعة وفقا لدراسة (،)Trofino, 2000

ودراسة (سميرات ،ومقابلة )2014 ،على النحو التالي:
.1

التأثير المثالي (الجاذبية القيادية ،الكارزماتية):

وتمثل قدرة القائد على اظهار مواهب غير عادية ،واللجوء إلى المخاطرة بحيث يخلق في التابعين

اإلخالص ،والتفاني ،واالحساس بالهدف المشترك ( .)Avolio, 2004إن امتالك القائد للرؤية الواضحة

واإلحساس القوي برسالة المنظمة وأهدافها ،وممارسته للسلوكيات المالئمة التي تعكس هذه الصفات يزيد
من إعجاب وثقة واحترام المرؤوسين لقادتهم ،كما يجعل منهم نماذج يقتدى بها وهذا بدوره يمهد القتداء

المرؤوسين بالقادة وتوحدهم معهم في الرسالة التي يتبعونها .وتهتم بصفة أساسية بتطوير رؤية جديدة تعد
نموذج للمثل والسلوكيات المشتركة (الهاللي.)2002 ،
وبمفهوم آخر تعبر عن قوة الشخصية التي تحدث درجة عالية من الوالء ،االلتزام واالعتراف للقائد ،تعةرف
التابعين بالقائد ورسالته وتبنةي قيمةه واهدافةه وسةلوكه والثقةة بةه وبصةدق معتقداتةه ،وكةذلك الحالةة التةي يلهةم

بها القائد وكثي ار ما ترتبط القيادة الكارزماتية باألزمة وايجاد الحلول الواقعية لها .اذ يكون التابعين منفتحةين

للقائد وان القادة الكارزمةاتيين يتصةفون بقةوة الشخصةية والثقةة بةالنفس واللباقةة والتعبيةر العةاطفي فضةال عةن
ميلهم لتقبل المخاطرة ) ، (Daft , 2010: 468ويرى آخرون ان التةأثير الكارزمةاتيكي يعنةي ايجةاد القائةد
لرؤية واضحة واحساس بالرسالة العليا للمنظمة وتنمية الثقة واالحترام مع التابعين.

كما أنها تصف سلوك القائد الذي يحظى بإعجاب وتقدير واحترام التابعين ويتطلب ذلك المشاركة في
المخاطر من قبل القائد وتقديم احتياجات التابعين قبل احتياجاته الشخصية والقيام بتصرفات ذات طابع

اخالقي(رشيد.)2003 ،
.2

الدافع اإللهامي:

قدرة القائد على ايصال توقعاته العالية إلى انخرين ،واستخدام الرموز لتركيز الجهود والتعبير عن

األهداف المهمة بطرق بسيطة ،أي انجاز أشياء كثيرة عن طريق زيادة الجهد المبذول( .العامري،
 .)2002حيث يضع القائد التحويلي تصو اًر متفائالً لنشاط المنظمة في المستقبل ومعايير أداء عالية
تجعل منها مرجعية واضحة للمرؤوسين ،ويقدم لهم مزيداً من التشجيع والدعم المعنوي المستمر ،كما
يظهر تصميماً والتزاماً باألهداف بما يزيد من قناعة األفراد باألهداف المنشودة.

وبمعني آخر تعبر عن تصرفات وسلوكيات القائد التي تثير في التابعين حب التحدي وقدرته في ايضاح
وايصال توقعاته لهم ،ويصف اسلوب االلتزام لمهداف التنظيمية واستثاره روح الفريق من خالل الحماسة

والمثالية (رشيد.)2003 ،
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.3

الستثارة الفكرية:

هي قدرة القائد على إقناع المرؤوسين بأهمية وضرورة التخلي عن طرق التفكير القديمة واعادة النظر في

األساليب التي يمارسونها في مواجهة المشكالت وتبني طرقاً إبداعية وحلوالً غير تقليدية وأساليب جديدة

(الهاللي .)2001 ،ويبحث القائد التحويلي على االفكار الجديدة فهو يثير التابعين لمعرفة المشاكل

وتشجيعهم على تقديم الحلول المحتملة لها وبطرق ابداعية ودعم النماذج الجديدة والخالقة ألداء العمل.

فالقادة التحويليون يحددون الغرض والتهديدات ونقاط القوة والضعف للمنظمة وتنمية (توليد) التعبير لها.
وعليه فالمشاكل تدرك وتحدد لها حلوال عالية الجودة وتنفذ بااللتزام الكامل من قبل التابعين (Bateman

).& Shell , 2002: 397
.4

العتبارات الفردية (الهتمام بالمرؤوسين):

يشكل االهتمام بمشاعر األفراد وفهم الفروق الفردية فيما بينهم والحرص على تلبية احتياجاتهم وتوثيق
ً
العالقات والروابط معهم وبينهم محو اًر مهماً من اهتمام القادة التحويليون .هذا البعد – كما يرى & Bass

) )Avolio, 1990يعد عنص اًر رئيساً وركيزة مهمة لتحقيق فعالية القيادة التحويلية من خالل التفاعلالشخصي واالنسجام المتبادل بين أهداف القائد ورؤيته مع أهداف وتطلعات األفراد.

وتشير الى اهتمامات القائد بمش اعر تابعيه من حيث التشجيع والتوجيه والنصح واالستماع اليهم واالهتمام
باحتياجاتهم وانجازاتهم من خالل تبني استراتيجيات التقدير واالطراء واعتماد االتصال المفتوح معهم واسناد

االعمال الصعبة الى االفراد الذين يستحقونها .ولغرض تطوير العاملين يفترض بالقائد التحويلي عدم

معاملتهم بنفس المستوى لكونهم مختلفين في الصفات والسلوك والقدرة على األداء الفاعل (العطوي،
.)2010
جدول ( :)2.3أبعاد القيادة التحويلية ()MLQ4
التأثير المثالي

العتبارات الفردية

الستثارة العقلية

الدافع اإللهامي

يتحدث عن قيمه
ومعتقداته.

يعامل انخرين أفراداً أكثر من كونهم

يعيد فحص االفتراضات الناقدة

يتحدث بحماسة عما

مجرد أعضاء في جماعة.

لتحديد فيما اذا كانت مالئمة أم ال

يجب انجازه

يحدد أهمية وجود حس

يهتم بالفرد ألن لديه احتياجات وقدرات

يبحث عن تصورات مختلفة عند

يتحدث بتفاؤل عن

يزرع االعتزاز في

يساعد االخرين على دعم نقاط القوة

يقترح طرقا جديدة للنظر في كيفية

يوضح الرؤية

االخرين الرتباطهم به.

لديهم

اتمام المهمات

المستقبلية للمؤسسة

يذهب إلى أبعد من

يقضي وقتا في تدريس االخرين

يحث االخرين إلى النظر إلى

يؤكد على أهمية

مصالحه الذاتية من

وتدريبهم

المشكالت من جوانب مختلفة

وجود حس جماعي

قوي للهدف.

وطموحات مختلفة عن االخرين

حل المشكالت

أجل مصلحة الجماعة.

المستقبل

برسالة المؤسسة
المصدر)Bass, Avolio & Jung, 1999( :
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وبشكل عام وبالرغم من أن نظرية القيادة التحويلية مركز اهتمام المعاصرين وتلقى رواجاً مكنها من أخذ

مكا نتها كأسلوب قيادي حديث في أدبيات اإلدارة المعاصرة ونمط قيادي مالئم لمختلف المنظمات
كمؤسسات التعليم العالي ،والمنظمات الصحية ،العسكرية ،التربوية .وهذا ال يعني أن تخلو نظرية القيادة
التحويلية من نقاط ضعف ،مثل االفتقار للوضوح في التصور الذي تطرحه ،فهو يوحي أن القائد ذو

سمات شخصية صعبة ،كما أن امتالك القائد التحويلي للكاريزما التي تجعل انخرين يميلون
تلقائيا إلى
ً
اتباعه هو أمر غير كاف للحكم على األخالقيات الشخصية والمهنية التي يتمتع بها ،ألن معظم الصفات

األخالقية ال يمكن الحكم عليها معيارًيا ،كما أن الباحثين ينسبون للقائد النجاح وال ينسبون إليه الفشل .كما
أن تطبيقها يواجه تحديات كبيرة خاص ًة في الدول النامية ،ومن تلك العقبات الهرمية ،والمركزية الشديدة،
وخوف اإلدارة العليا من فقدان السلطة ،وعدم الرغبة بالتغيير ،وحذر اإلدارة الوسطى ،وخوف العاملين من
تحمل السلطة والمسؤولية ،وضعف التحفيز ،وضعف التدريب والتطوير الذاتي ،وعدم الثقة اإلدارية .وعلى

عمال بشرًيا يحتاج إلى التقويم والتطوير (معيقل.)2015 ،
كل حال تبقى النظرية ً

2.2.8

القيادة التبادلية:

وتقوم هذه النظرية على أساس تبادل المنفعة االقتصادية بين القائد ومرؤوسيه من خالل بحث القائد عن

االستفادة من إمكانيات العاملين بطريقة تبادلية اقتصادية ،فهو يقدم لهم االحتياجات المادية مقابل عقد
يلزمهم بعمل كلما يطلب منهم من أعمال ،ويعرف هذا النمط من القيادة على أنه مبني على التبادل

االقتصادي بين الرئيس والمرؤوسين فالقائد يشجع على االتساق والتوحد مع المنظمة بواسطة اعطاء

المكاف ت العرضية االيجابية والسلبية .ولذلك فإن المرؤوسين يفهمون وظائفهم والمهام واألدوار التي
سيقومون بها والتوقعات تنتظرهم من القائد والمنظمة حال انجزوا ما تم االتفاق عليه.

ويعرف بيرنز القيادة التبادلية كما ورد في (السعود )191 :2012 ،على أنها عملية تتضمن في جوهرها
قائداً يتبادل ،أو يعد بتبادل الخدمات مقابل الحصول على تحقيق األهداف من قبل العاملين .في حين
عرفها باس )(Bass

بأنها "نمط قيادي قائم على فكرة التبادالت بين القائد والمرؤوسين كحصول

المرؤوسين على األجور و السمعة عندما يتصرفون وفقاً لرغبات قائدهم" .وأوضح اليثود بأن القيادة

التبادلية هي عملية تبادلية للخدمات والوظائف مقابل تحقيق أهداف معينة تشبع حاجات القادة

والمرؤوسين من خالل تبادل المنافع الخاصة بهم ) .)Leithwood et al, 1992فيما يعرف & Avolio
سلوك قيادي يركز فيه المدير على توضيح أهداف العمل
 )1999( Yammarinoالقيادة التبادلية بأنها
ً
الذي يقوم به المرؤوس وكيفية أداء هذا العمل والمكاف ت التي سيحصل عليها عند تحقيق هذه األهداف
بنجاح أو العقوبات التي سيحصل عليها إن أهمل أو أخل باألداء المطلوب منه ،أي أنها عالقة مستندةً
أساساً على وجود سلسلة من المنافع القيمة المتبادلة بين طرفي العالقة  -القائد واألفراد (الضمور
وآخرون.)2010 ،
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ووفقاً لما ذكره كل من  (1987( Kuhnert & Lewisفإن القادة التبادليون يقدمون أشياء قيمة (مكاف ت،
حوافز ،ثناء ،اعتراف بالجهود) وهم ينتظرون ويتوقعون من األفراد في مقابل ذلك تقديم أشياء قيمة (أداء
عالي ،إخالص في العمل ،التزام بأهداف المنظمة) .وبخالف ذلك ،يتلقى األفراد إجراءات تأديبية أو

جدير
عقوبات رادعة إذا ما فرطوا أو أهملوا القيام بواجباتهم الوظيفية (صالح والمبيضين.)2013،
ٌ
باإلشارة إلى أن نظرية  LMXأو التأثير المتبادل بين القادة واألفراد )(Leader-Member Exchange
عالجت بتوسع درجة التأثير بين الطرفين على األداء وعلى العديد من األبعاد التنظيمية األخرى .وبالتالي

فإن فعالية القادة التبادليون تكمن وتتوقف على قدرتهم في تحقيق تطلعات األفراد وتوقعاتهم وتلبية
احت ياجاتهم وبالتالي التحكم في سلوكياتهم وأدائهم ،وفي نفس الوقت تحقيق أهداف وغايات المنظمة
).(Kuhnert and Lewis, 1987

ويعرفها الباحث بأنها القيادة التبادلية تركز على مبدأ النفع المادي المتبادل ،وتحاول تفسير نمط القيادة
لدى القائد على اساس اقتصادي بحت متجاهلين القيم األخالقية التي تحكم العالقة بين القائد ومرؤوسيه،

وتحكم العالقة بينهما إجراءات محددة تتمثل في الثواب والعقاب.

كما أن عماد القيادة التبادلية وهدفها األساسي هو التأثير في التابعين للحصول على االمتثال السلوكي

منهم مع الممارسات التي من شأنها تعظيم المصالح المتبادلة لكال الطرفين (صالح والمبيضين.)2013،
إن القائد التبادلي يعمل على تشجيع األتباع ليتميزوا في تحمل مسئولياتهم مقابل منحهم المكاف ت

( .)Nahavandi, 2006ويحدد جور ( )Gurr, 1996: 89عوامل القيادة التبادلية وهي على النحو
التالي:
.1

المكافأة المشروطة :وتشمل عمليات التعزيز االيجابي بين القائد والتابعين التي تسهل في تحقيق

األهداف التي تم وضعها بمشاركة وموافقة التابعين .وكذلك تعني أن تقديم المكافأة أو العقاب يتوقف على

حجم أو مستوى األداء .وبالتالي ،فكلما حرص المرؤوسون على تقديم مستوى أداء مرتفع كلما زادت فرص

حصولهم على الحوافز المالئمة وقلت فرص العقوبات الموجهة لهم .وهذا يؤكد بوضوح ما تم اإلشارة إليه

من أن العالقة بين الطرفين – القادة والتابعين -هي عالقة أو عملية تبادلية للمنافع (الضمور وآخرون,

.)2010
.2

اإلدارة بالستثناء :والتي فيها يتدخل القائد عندما تسير األمور بشكل غير صحيح من خالل

التعزير السلبي والعقاب( .أبو هداف ،)2011:71،وهذا البعد يركز على استخدام مبدأ التغذية الراجعة أي

متابعة األداء واجراء التصحيحات المالئمة لتحسينه والتصدي ألي انحرافات في األداء من خالل إيقاع
العقوبة عند التقصير والمخالفة (التدخل السلبي) أو مراقبة أنشطة وسلوك األفراد ،وتوقع المشاكل ،واتخاذ

اإلجراءات التصحيحية قبل بروز أي صعوبات تعيق تحقيق األهداف (.)Northouse, 2013
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2.2.9

خصائص القائد التبادلي:

يمكن عرض أهم ما يميز القائد االجرائي (التبادلي) كما يلى (صالح ،والمبيضين:)2013 ،
.1

يحدد مهام ومسئوليات وواجبات المرؤوسين التي تسهم في وصول المنظمة ألهدافها وغاياتها.

.3

القدرة على الحوار ومشاركة األتباع.

.5

يهتم بالمحددات الزمنية لمداء.

.7

يولي اهتماماً ملحوظاً بتحديد االنحرافات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

.2
.4
.6
.8
.9

تجنب المخاطرة لدرجة كبيرة.

إقناع األتباع بالمهام التي سوف ينجزونها مقابل الحوافز والمكاف ت والحواجز.

يعالج ما هو موجود كوسيلة لالحتفاظ بالسيطرة أو التحكم.
معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدي العاملين.

معرفة متطلبات انخرين والقدرة على تلبيتها مقابل القيام بأعمال.

إن القيادة التبادلية تعتبر جزء من فهم أساليب القيادة ( ،)Nahavandi, 2006وتعتبر القيادة التبادلية
من المدخل األفضل للمشكالت التي ستعنى بتحفيز األفراد العاملين وذلك عبر أهدافهم الشخصية

بناء على منطق أعطى وخذ ( ،)Torpman, 2004كما أنها تعمل على
وتفضيالتهم والعمل على تلبيتها ً
انشاء شبكة من القوى ووضوح األدوار ،ووضوح السلطة ،ولكنها تفتقد االبداع والتمكين واألخذ بالمخاطرة
المحسوبة رغم القدرة على صنع رؤية للغاية العمل على تحفيز المرؤوسين( .)BeBerry, 2010إن
القيادة التبادلية ومن خالل عملية التبادل يتم فيها توضيح األدوار التي سيقوم بها العاملين والمهام المراد

انجازها ،وذلك لتحقيق األهداف الشخصية للعاملين ورسالة المنظمة .ان القيادة التبادلية تشجع التابعين
ليتميزوا في تحمل مسئولياتهم وانجاز مهام عملهم وتزويدهم بالمصادر المختلفة والمكاف ت وذلك لتحقيق

االنتاجية واالنجاز العالي ( .)Nahavandi, 2006ان معظم الناس تعمل كي تحقق وتشبع احتياجاتها،

وبالتالي إن تعريف العاملين بماذا سيكافئون وسيلة جيدة لجعل المرؤوسين يعملون بكل جهد ممكن.
باالضافة توضيح ماذا سيكافئ العامل نظير تحقيق المستويات المختلفة من األداء المتميز ( & Ribière

 .)Román, 2006تعتبر المكاف ت هي قوة رئيسية بيد القائد التبادلي ،وان نجاح هذا النوع من القيادة
يتوقف على قدرة هذه المكاف ت في زيادة الرغبة لدى العاملين.

 2.2.10القيادة الترسلية:
يرجع أصل هذا النمط القيادي إلى حركة عدم التدخل التي قام بها التجار واالقتصاديون في اوروبا في

نهاية القرون الوسطي وذلك لمقاومة التدخل الحكومي في الشئون االقتصادية ،ثم انتقلت الفكرة إلى القيادة
االدارية في المؤسسات الخاصة ،وهنا أصبح القائد يلعب دور الوسيط وأصبح يتصف بالسلبية والتسامح
47

والتودد تجاه أتباعه في اتخاذ الق اررات ،فالقائد من هذا النوع أخذ يقوم بدور ثانوي في التوجيه واإلرشاد

والتأثير في انخرين (المغربي.)172 :2006 ،

وتعرف القيادة الترسلية على أنها القيادة التي تركز على حرية الفرد العامل إلى حد االفراط ،حيث يتم

االهتمام فقط بالعالقات االنسانية ،دون االهتمام بالعمل واالنتاج .والقيادة هنا متسامحة ولينة ويتمتع
اتباعها بدرجة عالية من االستقاللية في القيام بأعمالها ،وتعتمد على المرؤوسين في صياغة ووضع

األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها (مصطفي " .)48 :2007 ،ويطلق على هذا النمط القيادي تسميات
كثيرة منها :القيادة الحرة ،والقيادة المنطلقة ،والقيادة الفوضوية ،والقيادة غير الموجهة ،أو قيادة اطالق

العنان ،أو ترك الحبل على الغارب" (درويش وتكال.)392 :1992 ،
ويغلب على هذا النمط طابع الفوضى وسلبية القائد ،حيث أن هذا النوع من القيادة ال تحكمه قوانين أو

سياسات محددة ،ويتميز بعدم التدخل في مجريات األمور ،وال يعطى توجيهاته أو ارشاداته لالتباع

اطالقا ،اال اذا طلب منه ،وبالتالي يترك لمتباع حرية التصرف المطلقة ،وقد يكون في ذلك عدم قدرة
القائد على اتخاذ الق اررات أو عدم معرفته بالمشكلة المطروحة (عياصرة.)50-49 :2006 ،

ويعتقد الباحث أن هذا النوع من القيادة يترك المرؤوسين باستغالل أماكنهم لتحقيق رغباتهم وأهدافهم،

والقيادة ال تمارس أدني درجات المتابعة والتحفيز والفاعلية ،مما يؤدي سلباً نحو عدم تحقيق أهداف

المنظمة.

 2.2.11خصائص القيادة الترسلية:
.1

يترك الحرية الكاملة لالتباع في اصدار الق اررات واتخاذ االجراءات ،ووضع الحلول إلنجاز العمل.

.3

يترك للمرؤوسين تحديد أهدافهم وفقاً لمهداف العامة للمؤسسة( .السكارنة)181 :2010 ،

.2

ارتفاع الروح المعنوية وانخفاض االنتاجية( .قنديل)42 :2010 ،

.4

انعدام المهارة القيادية ،وعدم السيطرة على المرؤوسين( .قنديل)42 :2010 ،

.6

غياب التخطيط ،وعدم الفاعلية( .سليمان)386 :2001 ،

.5
.7

الفوضى والتسيب سمة هذا النمط وعدم انتظام سير العمل( .العجمي)158 :2008 ،
يتساهل مع المرؤوسين المقصرين في أداء واجباتهم( .المغربي)422 :2006 ،

كما تحدث (العميان )262 :2010 ،عن عيوب نمط القيادة الترسلية ومنها:
.1
.2
.3

يتخذ ق ارراته اعتباطيا بال تخطيط أو أهداف أو بينة.

يمارس انخرون صالحياته دون وعي أو مشورة منه.

ال يأخذ هذا النمط بعناصر اإلدارة من تخطيط وتنظيم ،وتنسيق واشراف وتقويم مما يسبب

االضطراب والفوضى.
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.4
.5

انعدام سيطرته على المرؤوسين ،وهنا تنعدم القيادة.

يؤدي إلى فساد مناخ العمل ،حيث تسود الفوضى والقلق ،ويفتقد التوجيه السليم والرقابة الفاعلة،

وينخفض مستوي الجودة؛ حيث يحاول كل فرد السيطرة على زمالئه ،ويرجع السلوك العدواني إلى عدم

إحساس أفراد الجماعة باألمن.
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المبحث الثالث:
عالقة األنماط القيادية بإدارة المعرفة
 2.3.1عالقة األنماط القيادية بإدارة المعرفة.
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 2.3.1عالقة األنماط القيادية بإدارة المعرفة:
لقد اقترح العلماء والباحثين من خالل كتابتهم بأن المستقبل سيكون مختلفاً وأكثر تعقيداً ( & Kouzes

 .)Posner, 2007: 8ومن هنا فإن القيادة مهمة في عملية التعلم من أجل أحداث التغيير التنظيمي
خاصة في عام اليوم المتصف باالضطرابات والتغيرات المتالحقة ومجاالت عدم التأكد والتعقيد المتزايد

( .)Beverly et al:2008ويمكن توضيح العالقة بين أهمية القيادة في ممارسة المعرفة والتوجه
بالمنظمات لتصبح منظمات المعرفة من خالل التالي:

إن دور القيادة الفعالة هام في حسر الفجوة بين بناء منصات التعلم المعتمدة على المعرفة والتكيف مع

المتغيرات البيئية ،وبمعني آخر فإن المنظمات تتكيف مع البيئة من حولها ،وتواجه المنافسة ،لذلك يتوجب

على قيادة المنظمات والعاملين خلق المنظمة المتعلمة من خالل احداث التعلم وادارة المعرفة .واتفق

الكتاب والباحثين أن بيئة األعمال أصبحت أكثر تعقيداً وأن المستقبل سيكون مختلفاً ومعقداً ،وعليه فإن
دور القيادة الهام في تعزيز عمليات التعلم واحداث التحول المعرفي خاصة في حاالت عدم التأكد والعولمة
والتغير المتسارع .إن القيادة هي التي تجسر الفجوة بين بناء المنظمات المتعلمة والتأسيس إلدارة المعرفة

وبين التكيف مع التغيرات البيئية ( .)Beverly et al, 2008ولكي تستطيع المنظمات التعامل مع التغير

البيئي فإن على المنظمات وقيادتها أن تكون دائمة التعلم .إن المنظمات أصبحت تعيش في مجتمعات
المعرفة واقتصاد المعرفة ،وبالتالي فإن العمالة بهذه المنظمات سوف تتصف بسمات عمال المعرفة وان
إدارتهم هو ٍ
تحد كبير أمام القيادة .إن قيادة مثل هؤالء العاملين لن يتم إال بالقوة الفكرية ،والقدرة على
االقناع من خالل الحوار الفعال ( .)Ribière, & Roman 2006وبالتالي هؤالء العاملين ربما يكون

لهم رئيس مباشر في العمل ولكنهم ليسوا بمرؤوسين وانما مشاركين في المنظمة.

ومن ناحية أخرى فإن القيادة تشمل على تحفيز العاملين وتكوين أهداف المجموعات والمنظمة ،وبالتالي
فإن القيادة لها تأثير كيف تتعامل مع إدارة المعرفة ( .)DeTienne, et al, 2004فبدون القيادة التي
تضع األمثلة وتتصرف كنموذج ايجابي فإن العاملين لن يكونوا متحفزين للمشاركة في برامج عمليات إدارة

المعرفة .إن القيادة قادرة على خلق الظروف وتهيئة المناخ المالئم لتشجيع العاملين من المشاركة

بمعارفهم المختلفة لتكوين معارف المنظمة وتسهل لهم الوصول لهذه المعارف بالوقت المناسب.

إن دور القيادة قد يعتبر من كونهم حراس على المعلومات إلى أنهم من يخلقوا المعرفة ويشاركوا العاملين
بها ويسمحوا بنشرها .ومن هنا فإن التحدي األكبر أمام القيادة هي تطوير القدرات لخلق مناخ يتسم

بخصائص تساعد على ممارسة عمليات إدارة المعرفة من تشخيص واكتساب ومشاركة.
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االعتبارات الفردية والتي تركز على اال هتمام باألفراد وحاجاتهم للنمو واالنجاز ،لذلك يلعب القائد دور

المعلم والمدرب والمراقب على الموظفين ليعالج نقاط الضعف لديهم ويعزز نقاط القوة لكل واحد منهم .كما
أن القائد التحويلي ومن خالل االعتبارات الفردية يحفز الموظفين من خالل زرع الثقة والتمكين التي هي

أساس لعملية المشاركة للمعرفة دون حذف وتجريب األفكار .لذلك إن القيادة تشجع القفز بين الحواجز
التقليدية التي تعيق اكتساب واستخدام المعرفة وذلك بالمشاركة بمعارفهم وخبراتهم عبر األقسام والمستويات

اإلدارية والمختلفة.
إن القيادة التحويلية وعبر التأثير المثالي والقدوة الحسنة تعزز مفهوم الثقة والتقدير .وحيث أن المعرفة

مصدر من مصادر القوة وبالتالي عليها قد يكافأ العاملين ويشغلون مناصب عليا .ويظهر التخوف من
عدم مشاركة انخرين بمعارفهم .إن مستوي الثقة الموجود بين المنظمة ووحداتها الفرعية وبين الموظفين
تؤثر بشكل كبير على كمية المعرفة المتدفقة بين األفراد وبعضهم بعضاً ومن األفراد إلى قواعد البيانات
بالمنظمة .إن القيادة هي األساس في بناء ثقافة مبنية على الثقة وذلك بإظهار مشاعر االحترام والقضاء

بالعهود ،والعدالة ،واألمانة وغيرها مما يخلق جو نفسي مشجع للعاملين ليكونوا أكثر التزاماً بمسئولياتهم

تجاه نشر واكتساب المعارف.

كما أن القائد التحويلي يشجع على العمل بدوح الفريق واألعمال الوظيفية واإلثراء الوظيفي ،لذلك يتصرف

كمحفز ويسرع من اكتساب المعرفة وتوزيعها .ويذكر ( )Zagoršek et al, 2009أن القائد التحويلي

يشجع على االنفتاح واألمانة واالتصال والتواصل ،ويشجع على الحوار والتعاون بين أعضاء الفريق
الواحد .إن القائد عليه التصرف كنموذج يحتذي به ،فهو يكسب األعجاب والفخر باالرتباط به من قبل

األتباع ،فبدون هذه السلوكيات فإن الموظفين لن يكونوا مدفوعين بشكل خاص للمشاركة في اكتساب
وتفسير وتكامل المعرفة ( .)DeTienne et al, 2004كما أن القيادة التحويلية تشجع على أخذ
المخاطرة المحسوبية وتمكين العاملين بتوليد رؤيه مشتركة ،وتفوض الصالحيات ،وتوفير المصادر
واالحتفال بالنجاح .مثل هذه القيم والمفاهيم تشجع الموظفين على عمل أشياء مختلفة ومتميزة.
إن ممارسة عمليات إدارة المعرفة ال تدار بالشكل التقليدي والتي تشدد على المركزية والتحكم بتدفق
المعلومات ،وبدالً من ذلك فإن القيادة تحتاج لتبني تعاميم إدارية ومداخل لتحفيز العاملين واالحتفاظ بهم
كونهم يمتلكون معارف ،من خالل االستماع إليهم والتعرف عليهم والشعور باإلثارة وهذا ما يتحقق بالقيادة
التحويلية.
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كما أن القيادة التبادلية ترتبط ارتباط وثيق بإدارة المعرفة بالتالي تعمل القيادة التبادلية على رفع كفاءة

التعلم التنظيمي للمنظمات ( .)Vera & Crossan, 2004إن القائد التبادلي يحفز على تتابع وتدفق
المعلومات من المنظمة لمفراد والمجموعات وبالعكس .ومن خالل التركيز على اتباع القوانين واالجراءات

وممارسة الخبرات السابقة .إن القائد التبادلي يسعى إلى تشجيع اكتساب و تبادل المعلومات ولكن لغاية

الحد (المدى) التي توضح فيها األدوار والمتطلبات إلنجاز المهام .)Zagoršek, 2009( .إن القائد
التبادلي يعمل على تدريب أعضاء المنظمة من خالل األنظمة الرسمة وبرامج التدريب والتي تساعد على

نشر المعرفة والمعلومات لتكون بمثابة دليل يوضح الق اررات المستقبلية .إن المنفعة والمكاف ت المشروطة

هي بمثابة حافز قوي الندماج العاملين في مهام عمليات المعرفة .فالقائد التبادلي يحفز العاملين على

تبادل المعرفة مقابل المكاف ت والتشجيع المالي والمعنوي .كما أن أسلوب االدارة باالستثناء (االيجابي)
يسمح بمساحة من الحرية للعاملين حيث أن التركيز ال يكون على مراقبة األعمال بشكل صارم ،وانما

يكون من أجل التسديد على األخطاء الجوهرية وبالتالي تتسع مساحات التجريب والتطبيق ،بما يساعد
على تعلم الموظفين من معارفهم مما يؤدي إلى زيادة ممارسة عمليات المعرفة.
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المبحث الرابع:
قوى األمن الفلسطيني
 2.4.1تعريف بقطاع األمن ومكوناته.
 2.4.2الهيكلية اإلدارية والتنفيذية لقوى األمن في قطاع غزة قبل يونيو 2007م.

 4.3 2.4.3الهيكلية اإلدارية الحالية لقوى األمن في قطاع غزة.
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2.4.1

تعريف بقطاع األمن ومكوناته:

يةرتبط مصةةطلح القطةةاع األمنةةي بالعديةةد مةةن التعريفةةات المتداخلةةة التةةي تشةةمل عةةدداً مةةن األطةراف المشةةاركة
فيه ،فبالمعنى الضيق يشير القطاع األمني إلى مؤسسات الدولة المخولة باستخدام القوة فقةط (المةدخل إلةى

إصالح القطاع األمني في فلسطين ،مركةز جنيةف للرقابةة الديموقراطيةة علةى القةوات المسةلحة ،)10 :ومةن
جانةةب آخةةر يقتةةرح برنةةامج األمةةم المتحةةدة اإلنمةةائي ( )UNDPفةةي تقريةةر التنميةةة اإلنسةةانية لسةةنة ،2002

تعريف ةاً عام ةاً يتضةةمن إلةةى جانةةب مؤسس ةات الدولةةة ،اإلدارة المدنيةةة ،وهيئةةات الرقابةةة ،والسةةلطة القضةةائية،
والجهةةات القائمةةة علةةى بسةةط القةةانون والق ةوات المسةةلحة غيةةر النظاميةةة ومنظمةةات المجتمةةع المةةدني(برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية ،)87 :2002 ،كما يعرف األمن بأنه جميع اإلجراءات التي

تتخذها السلطة  /الدولة للمحافظة على كيان المجتمع وأمةن وأمةان المةواطن وحمايتةه وحمايةة ممتلكاتةه فةي

إطار القانون والنظةام (المةؤتمر السةنوي الثالةث حةول القطةاع األمنةي الفلسةطيني ،)75 :2011 ،وسةنتناول

ف ةةي هةةةذه الد ارسة ةةة التعريةةةف الضة ةةيق المقتصة ةةر علةةةى مؤسسة ةةات الدول ةةة األمني ةةة حس ةةب القةةةانون األساسة ةةي

الفلسطيني.
عرف القانون األساسي الفلسطيني قوات األمن والشرطة بأنهةا "قةوة نظاميةة ،وهةي القةوة المسةلحة فةي الةبالد
وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حف األمن والنظةام

الع ة ةةام وانداب العام ة ةةة وت ة ةةؤدي واجبه ة ةةا ف ة ةةي الح ة ةةدود الت ة ةةي رس ة ةةمها الق ة ةةانون ف ة ةةي احتة ة ةرام كام ة ةةل للحق ة ةةوق
والحريات"(القانون الفلسطيني األساسي المعدل :2003 ،مادة .)84
وتتألف قوى األمن من:
.1

قوات األمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.

.3

المخابرات العامة.

.2

قوى األمن الداخلي.

وأية قوة أو قوات أخـرى موجـودة أو ُتسـتحدث تكـون ضـمن إحـدى القـوى الـثالث(قةانون الخدمةة فةي قةوى
األمن الفلسطينية :2005 ،مادة .)3
وحددت المادة رقةم ( )3مةن قةانون الخدمةة فةي قةوى األمةن الفلسةطينية وجةوب عمةل ثةالث قةوى أساسةية وال
يجةوز اسةتحداث قةةوة رابعةة لهةةا ،وأن أي قةوة تسةةتحدث البةد أن تكةون ضةةمن إحةدى القةةوى الرئيسةية الةةثالث،

كمةةا حةةدد القةةانون أن رئةةيس السةةلطة هةةو القائةةد األعلةةى لهةةذه القةةوى الةةثالث وهةةو بمثابةةة القائةةد األعلةةى لقةةوي
األمن الفلسطينية حيث نصت المادة رقةم ( )1فةي تعريفهةا للقائةد األعلةى علةى "القائـد األعلـى لقـوى األمـن

بصفته رئـيس السـلطة الوطنيـة" قةانون الخدمةة فةي قةوى األمةن الفلسةطينية :2005 ،مةادة  .)1كمةا عةرف

القانون كل قوة على حدا وكيفية التعين في الوظائف العليا فيها.
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.1

قوات األمن الوطني

عةةرف القةةانون ق ةوات األمةةن الةةوطني بأنهةةا "هيئةةة عسةةكرية نظاميةةة ،تةةؤدي وظائفهةةا وتباشةةر اختصاصةةاتها
برئاسةةة وزيةةر األمةةن الةةوطني وتحةةت قيةةادة القائةةد العةةام ،وهةةو الةةذي يصةةدر الق ة اررات الالزمةةة إلدارة عملهةةا

وتنظة ةةيم شة ةةئونها كافة ةةة ،وفق ة ةاً ألحكة ةةام القة ةةانون واألنظمة ةةة الصة ةةادرة بمقتضة ةةاه"(قانون الخدمة ةةة لقة ةةوى األمة ةةن

الفلسطيني ،2005 ،مادة .)7

مهام وصالحيات قوات األمن الوطني (اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصرياً:)2009 ،
حةةدد القةةانون مهةةام قةوات األمةةن الةةوطني مةةن خةةالل األوامةةر والتعليمةةات المسةةتديمة للقةةوة كمةةا حةةددت باتفةةاق
الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة عام  2009بما يلي:
.1

حماي ةةة س ةةيادة ال ةةبالد ،وت ةةأمين س ةةالمة أ ارض ةةيها ،والمش ةةاركة ف ةةي تعميره ةةا والمس ةةاعدة ف ةةي مواجه ةةة

الكةوارث الطبيعيةةة ،وذلةةك وفقةاً للحةةاالت التةةي يجةةوز بهةةا االسةةتعانة بقةوات األمةةن الةةوطني فةةي المهةةام الغيةةر
عسكرية.

.2

تنفيةذ األحكةةام القضةةائية واألوامةر الصةةادرة عةةن السةلطة ذات االختصةةاص فمةةا يتعلةق بقةةوى األمةةن،

.3

حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.

وفق النظام والقانون العسكري.

.4

مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها ،وتشترك في التصدي لحاالت الطةوارئ

المحددة دستورياً.
.5

التمثيل العسكري في السفارات الوطنية بالخارج.

.2

قوى األمن الداخلي "وزارة الداخلية":

تعةةرف قةةوى األمةةن الةةداخلي علةةى أنهةةا "هيئةةة أمنيةةة نظاميةةة ،تةةؤدي وظائفهةةا وتباشةةر اختصاصةةاتها برئاسةةة

وزير الداخلية وقيادة مدير عام قوى األمن الداخلي وهو الذي يصدر الق اررات الالزمةة إلدارة عملهةا وتنظةيم

شئونها كافة"(قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية :2005 ،مادة .)10

صالحيات ومهام قوى األمن الداخلي (اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصرياً:)2009 ،
.1

حف النظام العام ،والحفاظ على انداب واألخالق الفاضلة.

.3

تنفيذ واحترام القانون.

.2
.4
.5
.6

حماية امن المواطن وحقوقه وحرياته ،والمؤسسات العامة والخاصة.

القيام بأعمال الدفاع المدني واإلنقاذ واطفاء الحرائق.
مكافحة كافة أعمال وصور التجسس داخل الوطن.

المحافظة على الجبهة الداخلية من أي اختراقات او تهديدات خارجية.
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.7

تنفيذ األحكام القضائية أو أي ق اررات قانونية صادرة عن السلطة ذات االختصاص ،وفق ما ينص

.3

المخابرات العامة:

عليها القانون.

تع ةةرف ق ةةوة المخ ةةابرات العام ةةة بأنه ةةا "هيئ ةةة أمني ةةة نظامي ةةة مس ةةتقلة تتب ةةع للة ةرئيس ،ت ةةؤدي وظائفه ةةا وتباش ةةر

اختصاصاتها برئاسة رئيسها وتحت قيادته ،وهو الذي يصدر الق اررات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شةئونها

كافة " (قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية :2005 ،مادة )13

مهام وصالحيات المخابرات العامة( :قانون المخابرات العامة :2005 ،مادة )8،9،10
.1

تعتبةةر المخةةابرات الجهةةة المكلفةةة رسةةمياً بممارسةةة األنشةةطة والمهةةام األمنيةةة خةةارج الحةةدود الجغرافيةةة

.2

تمارس المخابرات مهام أمنيةة محةددة داخةل الحةدود الجغرافيةة لدولةة فلسةطين السةتكمال اإلجةراءات

لفلسطين.

والنشاطات التي بدأت بها خارج الحدود.

وتتولى المخابرات المهام التالية:
.1

اتخ ةةاذ الت ةةدابير الالزمةةةة للوقاي ةةة م ةةن أية ةةة أعم ةةال تعة ةةرض أم ةةن وس ةةالمة فلسة ةةطين للخط ةةر واتخةةةاذ

.2

الكشةةف عةةن األخطةةار الخارجيةةة التةةي مةةن شةةانها المسةةاس بةةاألمن القةةومي الفلسةةطيني فةةي مجةةاالت

.3

التع ةةاون المش ةةترك م ةةع أجهة ةزة ال ةةدول الص ةةديقة المش ةةابهة لمكافح ةةة أي ةةة أعم ةةال ته ةةدد الس ةةلم واألم ةةن

اإلجراءات الالزمة ضد مرتكبيها وفقاً ألحكام القانون.

التجسس والت مر والتخريب أو أية أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقالله ومقدراته.
المشترك أو أي من مجاالت األمن الخارجي ،شريطة المعاملة بالمثل.

كما أشار قانون الخدمة في قةوي األمةن الفلسةطيني رقةم ( )8لسةنة  2005إلةى العديةد مةن المؤسسةات التةي
تتبع للرئاسة وتمارس اختصاصاتها على جميع منتسبي القطاع األمن وأهمها:

.1

هيئة القضاء العسكري:

يعرف القضاء العسكري على انه "هيئة قضائية عسكرية ال سلطان ألحد عليها تتبع لرئيس السلطة

الوطنية الفلسطينية ،ويتبع هذه الهيئة محاكم عسكرية ونيابة عسكرية ،وفروع أخري ألحكام القانون
واألنظمة العسكرية" (قانون القضاء العسكري رقم  :2008 ،4مادة .)21
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.2

لجنة الضباط:

تتولي لجنة الضباط اإلشراف على كافة المسائل التي تتعلق بالضباط من حيث بدء التعيين والترقية

وتحديد األقدمية وكافة المسائل األخرى التي تخص كافة الضباط المنتسبين لقوي األمن الفلسطينية الثالث
"قوات األمن الوطني وجيش التحرير ،قوى األمن الداخلي ،المخابرات العامة" وتشكل لجنة الضباط لجان

فرعية تعمل ضمن قوى األمن الفلسطينية وهي التي ترفع توصياتها للجنة الضباط ،حيث يعتبر تشكيل
لجنة الضباط ولجانها الفرعية ضرورة ملحة لتنظيم قوي األمن الفلسطينية (قانون الخدمة بقوى األمن

الفلسطيني :2005 ،مادة .)19
.3

إدارة شئون الضباط (هيئة التنظيم واإلدارة):

تنشأ إدارة شئون الضباط بمقتضي قانون الخدمة بقوى األمن الفلسطينية ،ويعيين مديرها من الرئيس ،وهي

الجه ةةة المشة ةرفة عل ةةى تنظ ةةيم ملف ةةات الض ةةباط وش ةةئونهم ،كم ةةا تعتب ةةر إدارة ش ةةئون الض ةةباط س ةةكرتارية لجن ةةة

الضةةباط ،ويعةةد تشةكيلها ضةةرورة ملحةةة ،حاليةةا يقةةوم بعملهةةا هيئةةة التنظةةيم واإلدارة فةةي كةةال مةةن الضةةفة وغةزة

وهذا مخالف للقانون وبات من الضروري فصل عملها عن هيئة التنظيم واإلدارة حيث ال يجوز قانونا ألي

جهة البت في المسائل التي تتعلق بالضباط سوي لجنة الضباط المشكلة قانوناً (قانون الخدمة بقوى األمةن

الفلسطيني :2005 ،مادة  .)16


2.4.2

الهيكلية اإلدارية والتنفيذية لقوى األمن في قطاع غزة قبل يونيو 2007م:

شةةكلت تبعيةةة قةةوى األمةةن الفلسةةطينية فةةي هيكةةل السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية قضةةية إشةةكالية داخلية/داخليةةة
وداخلية/خارجيةة علةى حةد سةواء ،حيةث شةغل الةرئيس ال ارحةل ياسةر عرفةات منصةب وزيةر الداخليةة بموجةةب

التشةكيل الةةوزاري األول الصةادر بتةةاريخ 1994/07/01م إلةى أن صةةدر المرسةوم الرئاسةةي رقةم ( )12لسةةنة
2002م بتاريخ 2002/06/27م والذي قضةى بإلحةاق جهةاز الشةرطة واألمةن الوقةائي والةدفاع المةدني إلةى
و ازرة الداخليةةة ولةةم يعةةد ال ةرئيس ياسةةر عرفةةات مس ةؤوالً عنهةةا مباش ةرة ،وبقيةةت ق ةوات األمةةن الةةوطني وجهةةاز

المخابرات العامة تتبع للرئاسة الفلسطينية.

بعةةد تةةولي السةةيد محمةةود عبةةاس وتحديةةدا فةةي شةةهر ينةةاير أعلةةن أن السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية هةةي الجهةةة

الوحيدة المكلفة بامتالك القوة المسلحة وأن حصر امتالكها في األجهزة المختصة داخل السلطة الفلسطينية
يمثةةل أحةةد أولوياتةةه ،وذلةةك سةةعيا منةةه لاللتةزام بالترتيبةةات األمنيةةة المترتبةةة علةةى السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية

عل ةةى النح ةةو ال ةةذي تح ةةدده المرحل ةةة األول ةةى م ةةن خط ةةة خارط ةةة الطري ةةق ،وف ةةي إط ةةار سلس ةةلة م ةةن عملي ةةات
اإلصالح .والجدول التالي يوضح هيكلية قطاع األمن بموجب قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني:
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جدول ( :)2.4هيكلية قطاع األمن بموجب قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني
المخابرات العامة

المحور

قوات األمن الوطني

قوات األمن الداخلي

التعريف

جهاز عسكري نظامي

جهاز أمني نظامي

اإلدارة السياسية

وزير األمن الوطني

وزير الداخلية

يتمتع بدرجة وزير وال يعتبر عضواً في

القيادة

القائد األعلى

مدير عام األمن الداخلي

رئيس جهاز المخابرات العامة

آلية التعيين

بموجب مرسوم رئاسي

اء
بموجب مرسوم رئاسي بن ً
على تنسيب مجلس الوزراء

بموجب مرسوم رئاسي

ثالث سنوات ،مع إمكانية

ثالث سنوات ،مع إمكانية

ثالث سنوات ،مع إمكانية التمديد لمدة

جهاز أمني نظامي مستقل يخضع
إلشراف الرئيس
رئيس جهاز المخابرات العامة (حيث

مدة الولية

مجلس الوزراء)

التمديد لمدة سنة واحدة

التمديد لمدة سنة واحدة

سنة واحدة

يصدر الق اررات الالزمة

الصالحيات

إلدارة وتنظيم شؤون العمل
كافة ،وفقاً ألحكام القانون

يصدر الق اررات الالزمة إلدارة
وتنظيم شؤون العمل كافة

يصدر الق اررات الالزمة إلدارة وتنظيم
شؤون العمل كافة

واألنظمة الصادرة بمقتضاه
المصدر :جرد بمعرفة الباحث اعتماداً على قانون الخدمة لقوى األمن الفلسطيني.

ومن الواقع العملي والقانوني الناظم للقطاع األمني ،فإن القطاع األمني الفلسطيني بمختلف أجهزتةه يعةاني
من األداء المتواضع بسبب عدم وجود هيكلية مدروسة ومعتمدة وثابتة طةوال السةنوات السةابقة ،وكةذلك قلةة

إمكانياته ةةا وض ةةعف الت ةةدريب داخله ةةا ،وج ةةوهر الخل ةةل ه ةةو ع ةةدم وج ةةود ن ةةاظم ق ةةانوني لت ةةداخل ص ةةالحيات

ومرجعيات القوى األمنية بين الرئيس ووزير الداخلية واألمن الوطني ،وقادة القوى.
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2.4.3

الهيكلية اإلدارية الحالية لقوى األمن في قطاع غزة:

اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني فةي قطةاع غةزة برئاسةة السةيد إسةماعيل هنيةة هيكليةة و ازرة الداخليةة واألمةن

الوطني "الشق العسكري" وذلك بقرار لمجلس الوزراء رقم (/11/341/02ماو /إدهة) لسنة 2014م.

اس ةةتطاعت الهيكلي ةةة المعتم ةةدة ل ةةو ازرة الداخلي ةةة ف ةةي قط ةةاع غة ةزة القض ةةاء عل ةةى االزدواجي ةةة ومنع ةةت ت ةةداخل

الصالحيات بين وزير الداخلية ومدير عام قوى األمن الةداخلي وكةذلك قةادة األجهةزة ،وح َّةدت مةن تفةرد قةادة
األجهة ةزة ب ةةالق اررات أو اإلقص ةةاء للغي ةةر ،إال أن الهيكلي ةةة المعتم ةةدة ل ةةم تش ةةمل جه ةةاز ح ةةرس الرئاس ةةة والقة ةوات
البحرية والجوية والضابطة الجمركية..
استطاعت المؤسسة األمنيةة بكافةة أذرعهةا الةى تحقيةق مسةتويات مرتفعةة فةي القضةاء علةى الجريمةة وسةرعة

كشفها ،وكذلك تعزيةز سةيادة القةانون والشةفافية والمسةاءلة ،وذلةك مةن خةالل التكامليةة والمهنيةة التةي تمتعةت
بها ورغم قلة االمكانيات.
شكل ( )2.7يوضح الهيكل التنظيمي المعتمد للقطاع األمني:
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الفصل الثالث:
الدراسات السابقة
 .3.1مقدمة.
 .3.2الدراسات المتعلقة بمتغير األنماط القيادة.
 3.2.1الدراسات الفلسطينية.
 3.2.2الدراسات العربية.
 3.2.3الدراسات األجنبية.
 .3.3الدراسات المتعلقة بمتغير المعرفة.
 3.3.1الدراسات الفلسطينية.
 3.3.2الدراسات العربية.
 3.3.3الدراسات األجنبية.
 .3.4التعليق على الدراسات السابقة(الفجوة البحثية).
 .3.5ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
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 3.1مقدمة:
تعتبر الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي يعتمد عليها الباحث للوصول إلى مشكلة الدراسة ،وفيما يلي

مجموعة من الدراسات البحثية التي ارتبطت بموضوع القيادة وادارة المعرفة تم سردها للوقوف على أهم
المشكالت والقضايا التي تناولتها تلك الدراسات والتعرف إلى األساليب واإلجراءات التي اتبعتها ،وأهم
النتائج والتوصيات التي توصلت لها هذه الدراسات ،ومن خالل تناول الباحث للدارسات السابقة المرتبطة

بعنوان ومتغيرات الدراسة الحالية ،سيتم تصنيف الدراسات إلى ثالث مجموعات رئيسية وهي (فلسطينية
( 12دراسة) – عربية ( 10دراسات) – أجنبية ( 5دراسات)) طبقاً لكل متغير من متغيرات الدراسة ،وهي
مرتبة حسب التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم على النحو التالي:

 3.2الدراسات المتعلقة بمتغير األنماط القيادة:
 3.2.1الدراسات الفلسطينية:
.1

دراسة المصري " :)2015( ،دور القيادة الستراتيجية في تفعيل عمليات ادارة المعرفة بوزارة

الداخلية واألمن الوطني – الشق المدني بقطاع غزة".

هدفت الدراسة للتعرف على دور القيادة االستراتيجية في تفعيل عمليات ادارة المعرفة بو ازرة الداخلية

واألمن الوطني -الشق المدني بقطاع غزة ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الوظائف اإلشراقية

(رئيس شعبة حتى وكيل و ازرة) ،ويقدر عددهم ( )177موظفاً بالو ازرة ،أما عينة الدراسة فاعتمدت على
المسح الشامل لمجتمع الدراسة من جميع العاملين في الوظائف اإلشرافية والبالغ عددهم ( .)177صمم

الباحث أداة للدراسة عبارة عن استبانة مكونة من ( )65فقرة توزعت على خمسة محاور ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي التحليلي.

ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:



الدرجة الكلية لالستبانة حول واقع ممارسات القيادة االستراتيجية بوزن نسبي( ،)%68.45بينما



توجد عالقة ذات داللة احصائية بين دور القيادة االستراتيجية وتفعيل عمليات إدارة المعرفة.



يوجد ضعف لدى الو ازرة في توفير وسائل تكنولوجية متطورة لتجميع وتوثيق التجارب والخبرات

بلغت الدرجة الكلية حول واقع عمليات ادارة المعرفة بوزن نسبي (.)%67.15

للمساعدة في اكتساب المعرفة.

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات منها:





بوزرة الداخلية واألمن الوطني الشق المدني.
تعزيز ممارسات القيادة االستراتيجية ا

مكافأة الموظفين ذوي التقديرات العالية في تقويم األداء السنوي والعمل على تهيئة قادة مستقبليين.
العمل على تطوير عمليات إدارة المعرفة.

62



تطوير قرات الجهات المعنية في الو ازرة على تنظيم المعرفة المكتسبة ،وتعزيز فرصة الحصول

.2

دراسة القانوع :)2015( ،بعنوان " دور القيادة التحويلية في تحقيق األهداف الستراتيجية

على المعرفة بسهولة من مراكز الحف .

الفلسطينية دراسة مطبقة على القيادات السياسية الفلسطينية بقطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور القيادة التحويلية في تحقيق األهداف االستراتيجية للشعب الفلسطيني،

وأهميتها للقيادات في التنظيمات الفلسطينية ،ومعرفة مستوي كفاءة القيادات في ممارسة القيادة التحويلية،
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث شمل مجتمع الدراسة جميع قيادات الصف األول والثاني

والثالث في التنظيمات الفلسطينية ،والمقدر عددهم  191لعام 2014م (المكاتب االدارية) ،وكان عدد

االستبانات المستردة ( )161استبانة ،بما نسبته ( )%84.3من مجتمع الدراسة.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:



حصل بعد الحافز االلهامي على المركز األول ،فيما حصل بعد الكاريزما على المركز الثاني،

بي نما االعتبارات الفرية واالستثارة الفكرية في مرتبة الحقة على الترتيب ،فيما بعد السلوك المثالي

(التمكين) حصل على المرتبة الخامسة.


األهداف االستراتيجية قصيرة المدي (البعد التنظيمي) حصلت على المرتبة األولي ،يليها األهداف

االستراتيجية المرحلية (المشروع الوطني الفلسطيني) حصلت على المرتبة الثانية ،تالها األهداف
االستراتيجية طويلة المدي (تحرير فلسطين)حصلت على المرتبة الثالثة.


ال توجد فروق ذات داللة احصائية حول عالقة أبعاد القيادة التحويلية بتحقيق األهداف

االستراتيجية للشعب الفلسطيني تعزي للمتغيرات الشخصية.
ومن أهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة:



العمل على تبني السلوك القيادي التحويلي من قبل القيادات الفلسطينية وذلك من خالل اعداد

وتنفيذ برامج تدريبية إلكساب القادة مهاراتها وخصائصا ،وذلك ألهميتها في تحفيز المرؤوسين واثارة

حماستهم وتوليد االحساس لديهم مما يدفعهم لبذل أقصى جهد لتحقيق األهداف الفلسطينية.
.3

دراسة القدرة :)2015( ،بعنوان " متطلبات القيادة التحويلية وعالقتها بمخرجات العمل لدى

المدراء العامون للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوي توفر متطلبات القيادة التحويلية وعالقتها بمخرجات العمل لدى
المدراء العامين في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة ،حيث بلغ مجتمع الدراسة جميع مدراء الدوائر في

الشرطة وعددهم ( )211مدير دائرة ،وتمثلت عينة الدراسة ب( )131من المدراء وفق طريقة العينة

العشوائية الطبقية.
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ومن أبرز نتائج الدراسة:


يمتلك المدراء العامون بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة متطلبات القيادة التحويلية بنسبة

( ،)%79.5ومستوى مخرجات العمل لدى المدراء العامين بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة بلغ
( ،)%81.8وبينت النتائج أيضاً ارتباط متطلبات القيادة التحويلية بمخرجات العمل لدى المدراء العامين
بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة بنسبة (.)%86.6

وقد أوصت الدراسة:


ضرورة االستمرار في ممارسة نمط القيادة التحويلية لدى المدراء العامين.



ضرورة تعزيز ممارسات القيادة التحويلية في جميع المستويات اإلدارية.



تدعيم سياسة االهتمام بمخرجات العمل بشكل أفضل إضافة إلى مخرجات األداء.

.4

دراسة الطيبي" :)2013( ،نمط القيادة اإلدارية وعالقته بالرضا الوظيفي لدى العاملين في

مراكز الرعاية األ ولية في محافظة غزة".

الدرسة بشكل عام على التعرف إلى نمط القيادة اإلدارية لدى العاملين في مراكز الرعاية األولية
هدفت ا
في محافظة غزة وعالقته بالرضا الوظيفي ،واقتصرت الدراسة على العاملين في مراكز الرعاية الصحية
األولية في محافظة غزة لعام ( ،)2012وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتم اختيار عينة عشوائية

مكونة من ( )389موظف من اللذين ال يشغلون مناصب ادارية.
وكان من أهم نتائج الدراسة:



تبين أن هناك تواف اًر ألنماط القيادة الثالثة ،حيث يمارس القادة النمط الديموقراطي بدرجة جيد

والنمط األوتوقراطي والترسلي بنسبة مقبول.

تبين أن هناك عالقة ارتباط دالة إحصائياً موجبة لدى كل من نمط القيادة الديموقراطي ،ونمط

القيادة الترسلي ،ومستوى الرضا الوظيفي ،في حين نرى وجود عالقة ذات داللة


سلبية بين نمط القيادة ومستوى الرضا الوظيفي ونمط القيادة األوتوقراطي.



مركز الرعاية األولية بالمعرفة النظرية بأهمية القيادة
إعطاء المزيد من العناية لتزويد العاملين في ا



االهتمام بالعوامل والخصائص التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي.

وكان من أهم التوصيات ما يلي:

اإلدارية ونظرياتها وأنماطها وخصائص القيادة التي تزيد من فاعليتها أثناء تأهيلهم في الدو ارت التدريبية.


تحرص القيادة في الرعاية األولية في محافظة غزة بإتباع نمط القيادة الديموقراطي؛ ألنه يؤدي

إلى تحسن األداء ورفع اإلنتاجية.
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.5

دراسة الرقب " :)2010( ،العالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها األربعة (التأثير المثالي،

الحفز اإللهامي ،الحفز الفكري ،العتبارات الفردية) وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها األربعة (التأثير المثالي ،الحفز

اإللهامي ،الحفز الفكري ،االعتبارات الفردية) وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وقد
أكاديميا من جامعات (األزهر ،اإلسالمية ،القدس المفتوحة)،
أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت )(415
ً
عبر استخدام استبيان من إعداد الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة:


توفر عناصر التمكين في الجامعات الفلسطينية حيث توفرت بعض العناصر بدرجة كبيرة وأخرى

بدرجة متوسطة ،وأن سلوكيات (التأثير المثالي ،الحفز اإللهامي ،الحفز الفكري ،االعتبارات الفردية)

متوفرة في الجامعات الفلسطينية قيد الدراسة.


وجود عالقة إيجابية بين القيادة التحويلية بأبعادها (التأثير المثالي ،الحفز اإللهامي ،الحفز



وجود فروق ذات داللة إحصائية حول عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين تعزى

الفكري ،االعتبارات الفردية) وتمكين العاملين في الجامعات بقطاع غزة.
لمتغير(طبيعة العمل ،الجنس ،اسم الجامعة ،سنوات الخدمة).

 3.2.2الدراسات العربية:
.1

دراسة سميرات ومقابلة ( :)2014بعنوان "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة

للقيادة التحويلية وعالقتها بدافعية المعلمين نحو عملهم".

الدرسة إلى معرفة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة للقيادة التحويلية وعالقتها
هدفت ا

بدافعية المعلمين نحو عملهم .وقد تكون مجتمع الدراسة من ) (1620معلماً ومعلمة ،وقد تم اختيار عينة

طبقية عشوائية بسيطة بنسبة  20 %من مجتمع الدراسة .اذ بلغت عينة ا
الدرسة من ) (324معلماً
الدرسة استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة.
ومعلم ًة ،ولتحقيق هدف ا
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:



إن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان للقيادة التحويلية

من وجهة نظر معلميهم كانت بدرجة متوسطة.


إن مستوى دافعية المعلمين نحو عملهم في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان من

وجهة نظرهم كان متوسطاً .
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وفي ضوء نتائج الد ارسة يوصي الباحثان :التركيز على تنمية قادة التحويلية لدى مديري المدارس،

مهارتهم لتكوين رؤية واضحة عن ماهية القيادة التحويلية وعملياتها ،فيسعون فيما بعد
ا
واالهتمام بتنمية

إلى ترجمتها وبلورتها في بارمج تنفيذية عملية ،قابلة للتطبيق في المدرسة بصورة تعاونية.
.2

دراسة آل فطيح " :)2013( ،عالقة تطبيقات القيادة التحويلية بالتعلم التنظيمي في األجهزة

األمنية".

هدفت الدراسة إلى استكشاف عالقة القيادة التحويلية بالتعلم التنظيمي في األجهزة األمنية ،وتحديد طبيعة

واتجاه هذه العالقة ،لردم الفجوة بين ما يمتلكه القادة من مواهب ومهارات قيادية تحويلية ،وبين مستوي
التعلم التنظيمي بهذه األجهزة ،لتفعيل السلوك القيادي التحويلي وتطوير قدرات ومليات التعلم التنظيمي،

بما يحقق مواكبة المتغيرات البيئية ،والتميز التنظيمي والمعرفي لمجهزة األمنية ،وقد سعت الدراسة لإلجابة
على التساؤل الرئيسي التالي :ما عالقة تطبيقات القيادة التحويلية بالتعلم التنظيمي في األجهزة األمنية؟.

يتكون مجتمع الدراسة من الضباط العاملين بالمديرية العامة لممن العام ،والمديرية العامة للجوازات
بالرياض ،من خالل عينة طبقية تناسبية قوامها ( )221ضابطاً من جميع الرتب العسكرية .استخدمت
الدراسة المنهج الوصفي ،واعتمدت االستبانة كأداة لجمع البيانات الميدانية ،وطبقت مقياس باس وأوفوليو

( )Bass & Avolioلقياس القيادة التحويلية ،ومقياس ماكردت ( )Marquadtلقياس التعلم التنظيمي.
وكان من أهم نتائج الدراسة:




توفر السلوك القيادي التحويلي باألجهزة األمنية بدرجة مرتفعة.
توفر ممارسة التعلم التنظيمي باألجهزة األمنية بدرجة مرتفعة.



وجود عالقة ايجابية طردية بين القيادة التحويلية والتعلم التنظيمي.



وجود مزايا للقيادة التحويلية والتعلم التنظيمي في تنمية المهارات والقدرات اإلبداعية واالبتكارية.



أن تعمل اإلدارة العليا على تبني األساليب القيادية الحديثة ،ودعم تطبيقات القيادة التحويلية ،بما



التركيز على انتقاء القيادات األمنية ذات المهارات والقدرات اإلبداعية واالبتكارية من القادة



بناء الثقافة التنظيمية اإليجابية الداعمة للسلوك القيادي التحويلي والتعلم التنظيمي.

وكان من أهم التوصيات:

يحقق تفعيل برامج وتقنيات التعلم التنظيمي.

التحويليون لتولي المناصب القيادية الهامة ،إلحداث التغيير المنشود وادارة التحول والتعلم التنظيمي.
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.3

دراسة الشكرة" :)2013( ،دور القيادة التحويلية في تحسين مستوي األداء لدى العاملين

باإلدارة العامة للمرور".

الدرسة بشكل عام على اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي :ما دور القيادة التحويلية في تحسين
هدفت ا
مستوي األداء لدى العاملين باإلدارة العامة للمرور؟ .وتكون مجتمع الدراسة من ضباط اإلدارة العامة

للمرور بالرياض من رتبة مالزم إلى رتبة عقيد وعددهم ( )236ضابطاً ،وقد بلغت عينة الدراسة ()150

ضابطاً .واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة.
وكان من أهم نتائج الدراسة:


تسود ممارسة السلوك القيادي التحويلي لدى القيادات باإلدارة العامة للمرور بالرياض.



تتوافر عدة مالمح لتحسين األداء الوظيفي باإلدارة العامة للمرور يأتي في مقدمتها:

-

يعتبر االنجاز في العمل من القيم الوظيفية في ادارتنا.

-

هناك اهتمام بقدرات وامكانات االشخاص ومجموعات العمل.



وجود عالقة ذات داللة احصائية بين واقع ممارسة القيادات باإلدارة العامة للمرور للسلوك

-

هناك رؤية مشتركة تجمع بين غايات وأهداف اإلدارة والعاملين.

التحويلي وتحسين األداء للعاملين باإلدارة العامة للمرور.

وكان من أهم نتائج الدراسة:


االستمرار في ممارسة أسلوب القيادة التحويلية باإلدارة العامة للمرور.



اجراء دراسات حول دور القيادة التحويلية في تحسين مستوي األداء للعاملين في قطاعات أخري

.4

دراسة المطيري" :)2013( ،دور األنماط القيادية ألعضاء هيئة التدريس في تنمية المهارات

لمعرفة مدى امكانية تعميم هذه الدراسات واالستفادة منها في تحسين أداء العاملين في تلك القطاعات.

اإلدارية لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية".

الدرسة بشكل عام ،التعرف إلى دور األنماط القيادية ألعضاء هيئة التدريس في تنمية المهارات
هدفت ا

اإلدارية لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية .وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في كلية

الملك خالد العسكرية للعام الجامعي 2013 /2012م ،وعددهم اإلجمالي ( )165ضابطاً .وتم اختيار

عينة باستخدام المعادالت االحصائية المحددة للحد األدنى المناسب لحجم العينة بلغ حجمها ()120

عضو هيئة تدريس ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات.

وكان من أهم نتائج الدراسة:


األنماط القيادية التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في تنمية المهارات لدى طالب كلية الملك

خالد العسكرية هي على الترتيب :النمط القيادي التحويلي ،النمط القيادي باألداء ،النمط القيادي

الديموقراطي ،النمط القيادي األوتوقراطي ،النمط القيادي الحر.
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المهارات اإلدارية التي يسعى أعضاء هيئة التدريس لتنميتها لدى طالب الكلية بدرجة مرتفعة



المعوقات المهمة التي تحد من دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المهارات اإلدارية لدى طالب

هي :إدارة الذات ،إدارة الوقت ،إدارة األزمات ،االتصال.

الكلية بدرجة مرتفعة هي :تجاهل استخدام وسائل االيضاح في تنمية المهارات االدارية ،وعدم اهتمام

الطلبة بالعمل االداري ،وضعف قدرة بعض أعضاء هيئة التدريس على ايصال المهارات االدارية للطالب.

وكان من أهم التوصيات ما يلي:


تعزيز استخدام أعضاء هيئة التدريس ألنماط القيادة التحويلية والقيادة باألداء والقيادة



زيادة الحجم المخصص لتنمية المهارات االدارية ضمن المقررات الدراسية في الكلية.

الديموقراطية.


زيادة استخدام تقنيات العرض الحديثة ووسائل االيضاح المتنوعة لتبسيط عرض المهارات االدارية

.5

دراسة العطوي :)2010( ،بعنوان "دور أسلوب القيادة التحويلية في تفعيل إدارة المعرفة

لطالب كلية الملك خالد العسكرية.

وأثرهما على أداء المنظمة".

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر القيادة التحويلية وادارة المعرفة على أداء الشركات البالستيكية
للصناعات االنشائية األردنية ،باإلضافة الى التعرف على االختالف في مفهوم العاملين في القيادة

التحويلية وادارة المعرفة باختالف شخصياتهم ووظائفهم .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االستبانة
كأداة لجمع البيانات ،حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين الشركات البالستيكية للصناعات االنشائية
األردنية وبلغت عينة الدراسة ( )165فرد من موظفي المستويات الوسطي والدنيا حسب أسلوب المسح

الشامل.

وتوصلت الدراسة الى النتائج التي أهمها:



أن مستوى توافر سلوك القيادة التحويلية لدى المديرين العاملين في شركات البالستيك للصناعات



وجود أثر ذي داللة إحصائية معنوية إلدارة المعرفة على األداء.

اإلنشائية األردنية كان مرتفعاً بينما كان مستوى توافر عمليات إدارة المعرفة كان متوسطاً.
وجود أثر ذي داللة معنوي للقيادة التحويلية على مستوى األداء.



وجود أثر ذي داللة إحصائية للقيادة التحويلية على أداء شركات البالستيك للصناعات اإلنشائية

األردنية من خالل إدارة المعرفة.
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 3.2.3الدراسات األجنبية:

دراسة ( )2014 ،Yaghoubi
.1
"القيادة التحويلية وتعزيز عوامل مشاركة المعرفة :دراسة ميدانية ايران".
"Transformational leadership and promoting factors of knowledge sharing
")(An empirical study in Iran
هدفت هذه الدراسة الى التحقق من العالقة بين القيادة التحويلية وتعزيز عوامل مشاركة المعرفة ،وفي هذه
تم اشتقاق نموذج ( (Nonaka& Takeuchi modelفي مجال مشاركة المعرفة ،وقد تكون مجتمع الدراسة

من أعضاء الكلية في جامعة زاهدان للعلوم الطبية في ايران والبالغ عددهم ( )283وتم اختيار ()117

مفردة كعينة للدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة ،واستخدمت االستبانة كأداة لقياس متغيرات الدراسة.

وقد أظهرت النتائج:


وجود عالقة ذات داللة احصائية موجبة بين القيادة التحويلية واتجاهات أعضاء الكلية حول



وال يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين القيادة التحويلية و التذويب.

عوامل التنشئة والتجسيد والضم.

دراسة ()2014 ،Boroumand & Gelard
.1
"العالقة بين القيادة التحويلية وإدارة المعرفة"
"Relationship Between Transformational Leadership and Knowledge
"Management
إذا كانت منظمات اليوم غير قادرة على التكيف مع المتغيرات البيئية فسوف يفقدون المنافسة ،وفي مثل
هذه الظروف فإن المنظمات تحتاج إلى قادة لتحويل منظماتهم إلى منظمات أكثر استعداداً ونجاحاً في

هذه الظروف.

القيادة التحويلية ترشد وتقود المنظمات من الحاضر الى المستقبل ،وتطبق تغيرات مناسبة ومالئمة تدعم

أهداف المنظمة ،إلى جانب ذلك فإن إدارة المعرفة هي عامل مؤثر وحرج حيث يساعد المنظمات على

النجاة وتحقيق النجاح في البيئة التنافسية وفي عصر المعلومات أيضاً .مع األخذ بعين االعتبار أن

القيادة تلعب دو اًر كنموذج يحتذي به ،وأن أساليب قيادتهم تؤثر مباشرة في ميول المنظمات لمواجهة التقدم
وعمل خطوات في إدارة المعرفة.

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القيادة التحويلية وادارة المعرفة في شركة ألفان،
ولتحقيق أهداف الدراسة تم عمل مسح شامل ألدبيات الدراسة في هذا المجال ،وتم صياغة( )5فرضيات،

وتم استخدام االستبانة وتوزيعها على مجتمع الدراسة ويشمل جميع الخبراء الحاصلين على درجة
الماجستير وعددهم (.)47

وقد بينت الدراسة وجود ارتباط قوي بين القيادة التحويلية وادارة المعرفة يقدر (.)0.784
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دراسة ()2008 ،Singh, M., Shanker, R., Narain R., and Kumar, A
.1
"دور القيادة في إدارة المعرفة في الشركات الهندية".
"Survey of Knowledge Management practices in Indian Manufacturing
"Industries.
هدفت الدراسة إلى توضيح أثر أنماط القيادة على تطبيق إدارة المعرفة في الشركات الهندية العاملة في
قطاع البرمجيات ،وبيان أي من تلك األنماط يؤثر على نحو أكبر في إدارة المعرفة من وجهة نظر فرق

المعرفة فيها ،وصمم الباحث استبانة لجمع البيانات وتم توزيعها على عينة الدراسة البالغة ( )331موظفاً
من موظفي فرق المعرفة العاملين في شركات البرمجيات الهندية.
وقد توصلت الدراسة الى نتائج اهمها:

كالً من أنماط القيادة المساند والمفوض واالستشاري له تأثير إيجابي في إدارة المعرفة.




أكثر األنماط تأثي اًر على إدارة المعرفة بنوعيها الضمني والظاهري هو النمط المفوض ،حيث



النمط السائد في الشركات موضوع الدراسة هو النمط القيادي المسيطر.

يعطي للعاملين السلطة وحرية التفكير والقدرة الكافية على التصرف.

دراسة )(2010 , Mario
.1
"العالقة بين سلوكيات القيادة التحويلية في المدارس المتوسطة ،وتحصيل الطالب الدارسين بوالية
مسيسيبي".
تناولت مشكلة الدراسة العالقة بين سلوكيات القيادة التحويلية لمديري المدارس المتوسطة وتطوير
مجتمعات التعلم في المدارس المتوسطة في المناطق الريفية في والية مسيسيبي .باإلضافة الى ذلك بحثت
هذه الدراسة العالقة بين مجتمعات التعلم واالنجاز األكاديمي للطالب في المدارس المتوسطة التي تقع في

المناطق الريفية .وتم جمع البيانات من المعلمين ومديري المدارس من أربع مدارس متوسطة في المناطق
الريفية ،كما واستخدم الباحث المنهج الوصفي التطبيقي للتعبير عن نتائج المشكلة بشكل كمي من خالل

استخدام األدوات اإلحصائية المالئمة.
ومن أهم نتائج هذه الدراسة:



وجود عالقة خطية ايجابية بين سلوكيات القيادة التحويلية من المجتمعات الرئيسية والتعلم في

المدارس المتوسطة في المناطق الريفية.


وجود عالقة معتدلة ولكن غير ذات أهمية احصائية بين مجتمعات التعلم والتحصيل الدراسي

للطالب.

وقدمت الدراسة توصيات عديدة منها:



العمل على تحسين جودة قيادة المدرسة ،ونوعية التعليم ،وزيادة تعلم الطالب والتحصيل

األكاديمي.
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االرتقاء بمستوي التعليم المتاح في المناطق التعليمية ضمن مجال الدراسة المكاني وكذلك

المدارس المعنية بالتحديد.

 3.3دراسات المتعلقة بمتغير المعرفة:
 3.3.1الدراسات الفلسطينية:
.1

دراسة ،عبد الغفور( :)2015بعنوان "متطلبات إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية

في جامعات قطاع غزة".

هدفت الد ارسة إلى التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه متطلبات إدارة المعرفة في الجامعات

الفلسطينية لخلق ميزة تنافسية لها في قطاع غزة من وجهة نظر الطبة المتوقع تخرجهم في الفصل
الدراسي األول للعام . 2014/2013كما سعت الدراسة للتعرف على العالقة االرتباطية بين متغير إدارة
المعرفة)المتغير المستقل( وعناصر مختارة للميزة التنافسية)المتغير التابع( ،باإلضافة للتعرف على داللة

فروق بعض المتغي ارت الديموغرافية على تلك العالقة ،وتم تصميم الفرضيات في ضوء ذلك .وقد اعتمدت

الد ارسة في تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت أسلوب العينة العشوائية الطبقية
التي بلغت ( )285مفردة ،واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:



أن الجامعات تعمل على توفير متطلبات إدارة المعرفة في مجموعة من األبعاد ،كانت على

الترتيب؛ القوى البشرية بنسبة ، 73.09 %الثقافة التنظيمية بنسبة ، %72.31تكنولوجيا المعلومات
بنسبة ، 71.40 %والقيادة التنظيمية بنسبة .%68.93


وجود عالقة قوية بين متطلبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية.



حث إدارة الجامعات على السعي إلى تسهيل التواصل مع الطلبة لتبادل األفكار واإلسهام في

وكان من أهم التوصيات:

الوصول للمعرفة ،وأن تتقبل النقد البناء لالرتقاء بالجامعة.


ضرورة تقييم الجامعات للظروف المالية للطبة ألن ذلك سيكسبها ميزة تنافسية سيما وأن ظروف

الطلبة بشكل عام صعب.


أكدت الدراسة في توصياتها عمى ضرورة تأهيل قد ا رت العاملين وتطويرها ،من خالل التنويع

في أنظمة التعميم عن طريق دورات تدريبية تراعي انسجام المساقات مع خلق ثقافة الجودة.
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.2

دراسة المدهون " :)2014( ،عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي دراسة

تطبيقية على وزارة التربية والتعليم".

هدفت الدراسة إلى التعرف على عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي في ضوء استخدام

النموذج األمريكي (مالكوم بالدريدج) للتميز في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة ،ولقد استخدم
المنهج الوصفي التحليلي ،ومثل مجتمع الدراسة جميع العاملين في و ازرة التربية والتعليم العالي وجميع

المديريات على مستوي محافظات غزة واللذين يشغلون وظائف إشرافيه (من رئيس قسم فما فوق) ،وصمم
الباحث االستبانة لجمع البيانات األولية الالزمة ،وتم توزيع ( )259استبانة.

وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:


مستوي توافر عمليات إدارة المعرفة كان جيد ،وحصل بعد توزيع المعرفة على المرتبة األولي

بوزن نسبي ( )%79.89تلى ذلك خزن المعرفة بوزن نسبي (.)%77.59

مستوي توافر معايير النموذج األمريكي للتيز المؤسسي جيداً ،حيث حصل على المرتبة األولي

معيار التخطيط االستراتيجي بوزن نسبي ( ،)%79,27تلى ذلك معيار القيادة بوزن نسبي (،)%78.33
تلى ذلك معيار المعلومات وتحليلها بوزن نسبي (.)%77.62


بالو ازرة

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين عمليات إدارة المعرفة وتميز األداء المؤسسي

ومن أهم التوصيات:



تطوير وتحسين الموظف العامل بالو ازرة باعتباره رأس المال الفكري وأساس النجاح المؤسسي،

وذلك باستثمار طاقاته وقدراته المعرفية وتنميتها ،وتهيئة البيئة المعرفية المالئمة ،وتحقيق األمان

واالستقرار الوظيفي لكافة الموظفين وفق معايير العدالة والمهنية.


العمل على خلق بيئة محفزة ومشجعة وداعمة إلنتاج المعرفة ومشاركتها ،وتأسيس بيئة تنظيمية

تقوم على أساس المشاركة بالمعرفة والخبرات الشخصية وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة للمشاركة وتقاسم
وتبادل المعرفة.
.3

دراسة المدلل (" )2012تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وأثرها على

مستوى األداء".

هدفت الدراسة الى التعرف على واقع متطلبات إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وأثرها

على مستوى األداء .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب المسح الشامل لجميع مفردات

مجتمع الدراسة الذي مثل جميع العاملين بمجلس الوزراء والذين يشغلون وظائف تخصصية أو إشرافيه،
وبلغت عينة الدراسة( )46موظف .واستخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات الالزمة للدراسة.
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ومن أهم النتائج:


ضعف توافر متطلبات ادارة المعرفة بنسبة  %55.78حسب مجاالت الدراسة كما يلي :تكنولوجيا



هناك عالقة ارتباطية قوية بين توافر متطلبات ادارة المعرفة ومستوى االداء بدرجة ارتباط



ال يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى للمتغيرات االحصائية للمبحوثين.



إعادة بناء الموظف باعتباره رأس المال الفكري وأساس نجاح المؤسسة وذلك باستثمار طاقاته

المعلومات  %59.53الثقافة التنظيمية  %56.74القوى البشرية  %53.18القيادة التنظيمية .%53.14
.0.829

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها:

وقدراته المعرفية وتنميتها ،وتهيئة البيئة المعرفية المالئمة ،وتحقيق األمان واالستقرار الوظيفي لكافة
الموظفين وفق معايير العدالة المهنية.


إعادة بناء الثقة بين العاملين وتعزيز التواصل وضمان فاعلية الدور الرقابي ونظام التحفيز



اعتماد استراتيجية إدارة المعرفة كمنهجية علمية وعملية لتحقيق التطبيق األمثل للعمليات إدارة

والمكاف ت.
المعرفة.
.4

دراسة العلول ) (2011بعنوان " :دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم إدارة المعرفة في مجال تنمية الموارد البشرية األكاديمية في ظل
الفكر اإلداري المعاصر في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وتحديد درجة ممارسة العاملين األكاديميين
لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.
واستخدمت الباحثة لهذا الغرض المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع
األكاديميين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في كل من جامعة (األزهر ،األقصى،
اإلسالمية ،القدس المفتوحة )حيث بلغ عدد أفراد المجتمع ) (1309موظفاً ،وقد تم أخذ عينة طبقية بلغت
)(196موظفاً أكاديمياً.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
-

من حيث ممارسة العاملين األكاديميين لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة كانت بوزن نسبي (.)%52
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-

وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة العاملين األكاديميين لدور إدارة المعرفة في تنمية

الموارد البشرة األكاديمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.
-

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة العاملين األكاديميين لدور إدارة المعرفة في

تنمية الموارد البشرة األكاديمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير مكان العمل لصالح الجامعة اإلسالمية واألزهر واألقصى.
وكان من أهم ما أوصت به الدراسة:
 تبنى الجامعات الفلسطينية لمنهج إدارة المعرفة. بتوظيف التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات في أقسام الجامعات كافة. تطوير مكتبات جامعات قطاع غزة واشراكها بمواقع مكتبات لجامعات عربية ومحلية. توفير البيئة المناسبة واإلمكانيات المادية التي تحقق التمكين المعرفي. تحفيز األكاديميين وحثهم على المشاركة في المؤتمرات العلمية وورش العمل..5

دراسة الزطمة " :)2011( ،إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء دراسة تطبيقية على الكليات

والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة".
هدفت الدراسة الحالية إلى بيان دور إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء في الكليات والمعاهد التقنية
المتوسطة العاملة في قطاع غزة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية ورؤساء
األقسام اإلدارية المتفرغين في خمس كليات من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس للعام
الجامعي( )2011/2010البالغ عددهم )  . ( 455واشتملت عينة الدراسة على ) ( 279فرد تم
اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية حيث شكلت هذه العينة ما نسبته ) ( 61.3من المجموع الكلي ألفراد
مجتمع الدراسة .لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي ،وللوصول إلى البيانات
الالزمة تم تصميم استبانة مكونه من ثالثة مجاالت هي( :متطلبات إدارة المعرفة ،عمليات إدارة المعرفة،
األداء المؤسسي) واشتملت على تسع وخمسون فقرة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:
 جاء ترتيب ممارسة العاملين في الكليات التقنية المتوسطة لعمليات إدارة المعرفة على النحو التالي :تشخيص المعرفة بوزن نسبي) ،( 75.50 %توليد المعرفة بوزن نسبي ( )%71.86تخزين المعرفة بوزن
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نسبي) ،( 74.45 %توزيع المعرفة بوزن نسبي ( ، )%72.00أما مجال تطبيق المعرفة فكانت النسبة
أقل حيث بلغت(.)%64.54
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة وأثرها علىتميز األداء تعزى لمتغير مكان العمل ،وكانت النتائج تشير إلى تفوق الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية،
وكلية تدريب غزة الوكالة.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة وأثرها علىتميز األداء تعزى لمتغير مدة الخدمة ،وكانت النتائج تشير لسنوات الخبرة األكبر.
وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها:
 ضرورة تبني إدارة المعرفة كمدخل لتطوير وتحسين األداء الفردي والمؤسسي للكليات التقنيةالمتوسطة.
 االهتمام بتوليد المعرفة وتطوير أساليب تخزينها وتوسيع عملية التشارك من خالل توفير البيئةالمناسبة ،وبناء ثقافة تنظيمية تتبني إدارة المعرفة كمنهج.
 ضرورة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في كافة األنشطة في الكليات التقنية المتوسطة والعمل علىمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
 رسم االستراتيجية المناسبة إلدارة المعرفة في الكليات التقنية المتوسطة. ضرورة تطوير األداء الفردي والمؤسسي من خالل تحسين المناخ التنظيمي ،وتطوير نظام أداء فعاًلمبني على أسس ومعايير واضحة ،وتبني نظام حوافز يكافئ الجهود المعرفية للعاملين.
.6

دراسة الرقب :)2011( ،بعنوان " متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية

بقطاع غزة ".

هدفت الدراسة للتعرف على متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،واستخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم اختيار مجتمع الدراسة من العاملين في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة ،حيث اعتمد الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وتم توزيع( )396استبانة على

األكاديميين برتبة إدارية واالداريين في الجامعات الفلسطينية.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:


ادارة المعرفة تساعد الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة على تحقيق أهدافها.
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وجود عالقة ايجابية بين متطلبات إدارة المعرفة متمثلة في (الثقافة التنظيمية ،الهيكل التنظيمي،



وجود فروق ذات داللة احصائية حول متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية في

القيادة االدارية ،وتكنولوجيا المعلومات) وتطبيق اإلدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية.

قطاع غزة تعزي لمتغير (المسمى الوظيفي لصالح االداريين ،والجامعة لصالح الجامعة االسالمية).
وقد خرجت الدراسة بتوصيات أهمها:

ضرورة االهتمام بعقد سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية،



والمؤتمرات في مجال إدارة المعرفة لنشر الوعي وثقافة إدارة المعرفة.

اعتماد الجامعات الفلسطينية على تنمية عمليات اإلبداع في إدارة المعرفة كجزء من عملها


اليومي.


مواكبة األساليب والمنهجيات والممارسات االدارية المتعلقة بإدارة المعرفة لتحسين وتطوير

واستثمار المخزون المعرفي المتوافر لدى الموارد البشرية واالهتمام به.


ضرورة ربط الجامعات بمراكز البحوث وقواعد البيانات الكبرى من أجل االسهام في بناء المعرفة



السعي إلى تصميم قاعدة بيانات مركزية بين الجامعات الفلسطينية تمكنها من خزن المعرفة

.7

دراسة عودة ( ،)2010بعنوان :واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها.

وتطويرها.

وتبادلها بين العاملين ،وبناء شبكات اتصال فاعلة في الجامعات الفلسطينية.

هدفت الدراسة الى الكشف عن واقع ادارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها ،وتحديد
عميات ادارة المعرفة لواجب ممارستها لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية ،إضافة إلى قياس درجة
ممارسة العاملين لعمليات إدارة المعرفة .وقد استخدم الباحث لهذا الغرض المنهج الوصفي التحليلي ،وقد
تكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين اإلداريين( عمداء كليات ،ومدراء الدوائر واألقسام اإلدارية ونوابهم )
في كل من ( الجامعة اإلسالمية ،وجامعة األزهر ،وجامعة األقصى ،حيث بلغ عدد أفراد المجتمع (
327موظفاً ،كما اعتمد الباحث على المقابالت الشخصية كأداة أخرى لإلجابة على بعض التساؤالت
الخاصة بالدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
-

من حيث ممارسة العاملين في الجامعات الفلسطينية لعمليات إدارة المعرفة كانت على النحو التالي:

تطبيق المعرفة بوزن نسبي) ،( 85.25 %تنظيم المعرفة بوزن نسبي) ،( 85.00 %توليد المعرفة بوزن
نسبي) ،( 84.58 %ثم التشارك في المعرفة بوزن نسبي(.(79.46
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-

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير

الجنس ،أو لسنوات الخدمة.
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية في بعدي التشارك في

المعرفة ،وتطبيق المعرفة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،لصالح المؤهل األعلى.
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية في بعدي تنظيم وتوليد

المعرفة ،تعزى لمتغير مكان العمل ،وكانت النتائج تشير إلى التفوق لصالح الجامعة اإلسالمية.
وكان من أهم ما أوصت به الدراسة:
-

ضرورة وضع استراتيجية للتعليم العالي على أسس علمية سليمة تراعي الرسالة السامية

للجامعات.
-

تحويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إلى حاضنات لصناعة المعرفة .

-

دمج أنماط جديدة للتعلم تؤدي إلى تنوع مصادر المعرفة.

-

بناء فريق إلدارة نظام إدارة المعرفة ولمتابعة تطبيقه في الجامعات الفلسطينية.

 3.3.2الدراسات العربية:
.1

دراسة عبابنة وحتاملة :)2013( ،بعنوان "دور الثقافة التنظيمية في دعم إدارة المعرفة في

المستشفيات الحكومية في الردن".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الثقافة التنظيمية السائدة (البيروقراطية ،واإلبداعية ،والمهمة ،والداعمة)
في دعم إدارة المعرفة (اكتساب المعرفة ،وتخزينها ،ونقلها ،وتطبيقها) في مستشفيات القطاع العام العاملة
في محافظة إربد-االردن .وشمل مجتمع الدراسة على جميع مستشفيات القطاع العام العاملة في محافظة
اربد ،وتم توزيع ) (300استبانة على جميع شاغلي الوظائف االشرافية في المستشفيات المبحوثة ،وبلغ
عدد االستبانات المسترجعة والصالحة للتحليل (.)253

وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:



إن نمط الثقافة التنظيمية السائد في مستشفيات القطاع العام هو النمط البيروقراطي.

إن درجة ممارسة إدارة المعرفة في المستشفيات المبحوثة كانت بمستوى متوسط ،وكان أعالها ُبعد

تطبيق المعرفة ،وأقلها ممارسة ُبعد نقل المعرفة.
وجود عالقة ارتباط إيجابية بين أنماط الثقافة التنظيمية السائدة وبين أبعاد إدارة المعرفة ،حيث

وجد أن أقوى عالقة كانت بين إدارة المعرفة والنمط االبداعي ،وكان أضعفها بين إدارة المعرفة والنمط

البيروقراطي.
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وأوصت الدراسة التالي:


تبني ثقافة تنظيمية إبداعية إلنجاح ممارسة إدارة المعرفة في القطاع الصحي الحكومي تساعد في

إيجاد وتخزين ونشر وتطبيق المعرفة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من خالل توفير
الحوافز وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية.


ضرورة تأسيس نظم معلوماتية فعالة ،وتوفير وسائل تكنولوجيا حديثة لحف المعلومات والمعارف

.2

دراسة القرني :)2013( ،بعنوان "واقع إدارة المعرفة ودورها في تحقيق التنمية اإلدارية

الجديدة ،وعقد الدورات والندوات التدريبية وورش العمل.

المستدامة بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض".

هدفت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي :ما واقع إدارة المعرفة؟ وما دورها في تحقيق

التنمية اإلدارية المستدامة بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض .وتكون مجتمع الدراسة من أوالً:

ضباط المديرية العامة لحرس الحدود ،من رتبة مقدم إلى رتبة لواء ،وعددهم ( 239ضابطاً) .ثانياً :عشرة

من قيادات إدارات وأقسام المديرية العامة لحرس الحدود لغرض المقابلة المفتوحة .ثالثاً :مئتا رسالة
وأطروحة علمية في المديرية العامة لحرس الحدود تم تصنيفها إلى عدة أبعاد ،ومن ثم القيام بتحليل

محتوي لتسعين رسالة وأطروحة علمية في اإلدارة .وقد كانت العينة العشوائية تتكون من ( )193ضابطاً.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وذلك بأسلوبه المسحي ،وتحليل المحتوي واستخدم الباحث كالً من

االستبانة ،واستمارة تحليل المحتوي.

وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:


أن غالبية أفراد العينة المشاركين في الدراسة لديهم إدراك بأهمية إدارة المعرفة كمتطلب هام

لتحقيق التنمية االدارية المستدامة بمتوسط حسابي (.)3.53


أن درجة االستفادة من النتائج والتوصيات المتعلقة بالدراسات والمعارف المتاحة في تحقيق التنمية

اإلدارية المستدامة جاءت بدرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي (.)3.07

وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:


ضرورة وضع آلية تنظيمية الستقبال توصيات البحوث والدراسات وتوجيهها للقسم المختص



إنشاء إدارة للمعرفة ترتبط بمدير عام حرس الحدود مباشرة ،ووضع برنامج حاسب آلي إلدارة

المباشر إلبداء انراء لتفعيل االستفادة منها.

المعرفة في شبكة االنترنت الداخلية ،لمشاركة المعرفة بكل سهولة ويسر.
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 .3دراسة الغنيم (" :)2013عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتطوير مستوى األداء من وجهة نظر
موظفي إمارة منطقة القصيم".
تكمن مشكلة الدراسة في التعرف عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتطوير مستوى األداء من وجهة نظر
موظفي إمارة منطقة القصيم ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي إمارة منطقة القصيم من المرتبة
األولي حتى المرتبة الخامسة عشرة ،وعددهم ( )425موظفاً ،وتكونت عينة الدراسة من ( )218موظف
تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة .وتم استخدام المنهج الوصفي القائم على وصف وتحليل البيانات
التي تم جمعها بواسطة أداة الدراسة (االستبانة).
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
 أن مستوى استخدام عمليات إدارة المعرفة في إمارة القصيم مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي
( ،)3.77وجاءت عملية تشخيص المعرفة في المرتبة األولى ،يليها توليد المعرفة ،ثم خزن
المعرفة ،وأخي اًر عملية توزيع المعرفة.
 أن مستوى األداء في إمارة القصيم مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي ( )3.58وجاءت قدرات
ومهارات العاملين في المرتبة األولى ،يليها نظم العمل واجراءاته ،وأخي اًر التجديد واالبتكار.
 توجد عالقة طردية دالة احصائياً عند مستوى ( )0.01بين عمليات إدارة المعرفة ومستوى األداء.
وكان من أهم ما أوصت به الدراسة:
 التشارك بالمعرفة داخلياً من خالل عقد االجتماعات وحلقات النقاش واالستعانة بخبراء
ومحاضرين إلجراء دورات تدريبية داخلية.
 العمل على تهيئة بيئة عمل مرنة ومحفزة ومشجعة على التجديد واالبتكار وأداء األعمال بطريقة
ابتكارية والتقليل من األعمال الروتينية وتطبيق ما يثبت نجاحه من أفكار جديدة ومبتكرة.
 منح الموظفين مزيداً من الحرية في طرح أفكارهم ومقترحاتهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار.
.4

دراسة الزريقات :)2011( ،بعنوان "أثر إدارة المعرفة في فاعلية اتخاذ القرار في الشركات

الستخراجية األردنية".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إدارة المعرفة في فاعلية اتخاذ القرار في الشركات االستخراجية

األردنية ،ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانة وتطويرها لغرض جمع البيانات وتوزيعها على أفراد
عينة الدراسة والبالغ عددهم( )443مبحوثاً.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
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تصورات المبحوثين لمتغير إدارة المعرفة كان مرتفعا حيث بلغ (.)3.60



تصورات المبحوثين لمتغير فاعلية اتخاذ القرار كان مرتفعا حيث بلغ (.)3.63



أثر ألبعاد إدارة المعرفة على فاعلية اتخاذ القرار في الشركات االستخراجية األردنية ،وأن
هنالك اً

إدارة المعرفة فسرت ) (59.4 %من التباين في بعد (فاعلية اتخاذ القرار).
وتوصي الدراسة بضرورة:


تبنى الشركات االستخراجية األردنية فلسفة إدارية وأساليب تنظيمية تدعم تطبيق إدارة المعرفة من

قبل اإلدارة العليا ،وذلك عن طريق العمل على تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية وغرس ثقافة
تنظيمية مرنة وتعاونية تدعم المعرفة والمشاركة فيها لتحقيق فاعلية اتخاذ القرار.

.5

دراسة دروزة (" :)2008العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على تميز األداء

المؤسسي .دراسة تطبيقية في وزارة التربية والتعليم األردنية".
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقات بين متطلبات إدارة المعرفة وبين عمليات إدارة المعرفة
(التشخيص ،التوليد ،الخزن ،التوزيع ،التطبيق) وأثر هذه العالقة على تميز األداء المؤسسي في و ازرة
التعليم العالي األردنية .وتم استخدام المنهج الوصفي إلجراء الدراسة واالستبانة كأداة ،وتكون مجتمع
الدراسة من الموظفين من حملة الدبلوم المتوسط فما فوق وعددهم ( )300موظف ،وتم اختيار عينة من
( )221موظف.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
 وجود عالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وكل من تشخيص المعرفة وتوليدها وخزنها
وتوزيع وتخطيط المعرفة.
 وجود عالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من جهة ورضا العاملين ،والتعلم
والنمو المؤسسي وكفأه العمليات الداخلية من جهة أخرى.

 3.3.3الد ارسات األجنبية:
دراسة )(2014 , Apak and Atay
.1
"االبتكار العالمي وتطبيقات إدارة المعرفة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركيا والبلقان".
"Global Innovation and Knowledge Management Practice in Small and
"Medium Enterprises (SMEs) in Turkey and the Balkans
هدفت الد ارسة إلى التعرف على واقع إدارة المعرفة وعالقتها بالتجارة بين تركيا وبالد البلقان في ضوء

االقتصاد االقليمي واالفت ارضي ،حيث اخذت التغيرات االقتصادية بعين االعتبار للبحث عن ميزات
80

تنافسية على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وقد اجرى الباحث تحليالً للبيئة الداخلية باستخدام

نموذج ) (SWOTحيث استعرض مجموعة كبيرة من نقاط القوة ونقاط الضعف ،وكذلك الفرص
والمخاطر كمدخل وصفي لتحديد الميزات التنافسية ،معتمداً في دراسته على االسلوب الوصفي.
وتوصلت الدراسة إلى أن:



تحقيق النجاح في المشاريع الصغيرة يتطلب إدارة فعالة في بيع المنتجات أو تقديم الخدمات .

وأن إدارة المعرفة يمكن ان توظف كأداة لمتميز التنافسي في مواجهة الطلب في بعض الصناعات

واالسواق.

.1

دراسة ()2010 ،Kasim

" العالقة بين ممارسات إدارة المعرفة واألداء الوظيفي في دوائر الحكومة الماليزية"

"The Relationship of Knowledge Management Practices, Competencies and the
"Organizational Performance of Government Departments in Malaysia.

هدفت الدراسة إلى بيان الدور الهام لممارسات إدارة المعرفة في تحسين األداء وكفاءة مؤسسات القطاع

العام ،وكيف يمكن أن يتحسن األداء الوظيفي الحكومي من خالل تطبيق إدارة المعرفة ،واعتمدت الباحثة
المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة من مجتمع

الدراسة والذي يمثل جميع المدراء العاملين في الو ازرات الماليزية والبالغ عددها ( )28و ازرة .حيث تم أخذ
عينة عشوائية منتظمة تبلغ ( )500مفردة من مجتمع الدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها
وجود عالقة ايجابية بين ممارسات إدارة المعرفة وكفاءة األداء الوظيفي في مؤسسات القطاع العام

الماليزي ،وكانت أهم توصيات الدراسة ضرورة فهم االدارة العليا للعوامل والعناصر التي تساعد في فعالية

األداء الوظيفي ،وأي العوامل التي تحد من تحسن األداء ،وتوفير الموارد الالزمة للتأثير على ممارسات
إدارة المعرفة في المنظمات ،وعلى اإلدارة العليا تعزيز وخلق التميز التنظيمي حيث يتطور األفراد

شخصياً ومهنياً.
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 3.4التعليق على الدراسات السابقة (الفجوة البحثية):
من خالل االطالع على الدراسات السابقة يمكن مالحظة نقاط التشابه وكذلك االختالف بين الدراسة

الحالية والدراسات السابقة على النحو التالي:

جدول رقم ( )3.1مقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
م

البيان

1

الموضوع

ما ركزت علية الدراسة السابقة

الفجوة البحثية

ما ستركز عليه الدراسة الحالية

 -1لم تركز الدراسات السابقة
على دراسة المتغيرين معاً وهما
األنماط القيادية وممارسة

عمليات إدارة المعرفة باستثناء
 -1ركزت العديد من الدراسات على

دراسة القيادة وربطها مع متغيرات أُخرى
مثل األهداف االستراتيجية (القانوع،
 ،2015صالح والمبيضين،)2013 ،

مخرجات العمل (القدرة ،)2015 ،الرضا
الوظيفي (الطيبي ،)2013 ،تمكين
العاملين (الرقب،)2010 ،الدافعية
(سميرات ومقابلة ،)2014 ،والتعلم

التنظيمي (آل فطيح ،)2014 ،مستوى
األداء (الشكرة ،)2013 ،وتنمية المهارات
اإلدارية (المطيري.)2013 ،

دراسة (المصري)2015 ،
والتي تناولت القيادة
االستراتيجية فقط وعالقتها
بعمليات إدارة المعرفة.

 -2لم تركز الدراسة السابقة

 -1ستركز الدراسة الحالية على األنماط
القيادية الحديثة وهي (التحويلية
والتبادلية والترسلية).

على تناول األنماط القيادية

 -2سيتم دراسة أثر وعالقة متغير القيادة

الحديثة (التحويلية ،التبادلية،

بأبعادها المختلفة في ممارسة عمليات

الترسلية) واكتفت بدراسة

إدارة المعرفة ،حيث أن قليل من

األنماط المختلفة مثل النمط

الدراسات تناولت المتغيرين معاً.

األوتوقراطي ،والديموقراطي

بإستثناء دراسة ( Ghalehno
,Broumand ,2015
 )2014ولكنها تناولت بعد

القيادة التحويلية وعملية واحدة
من عمليات المعرفة وهي
تشارك
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م

البيان

ما ركزت علية الدراسة السابقة

الفجوة البحثية

ما ستركز عليه الدراسة الحالية

 -2ركزت العديد من الدراسات على

دراسة المعرفة وربطها مع متغيرات أُخرى
مثل الميزة التنافسية (عبد الغفور،

 ،2015األداء المؤسسي (المدهون،
 ،2014المدلل ،2012،الثقافة

التنظيمية (عباينة وحتاملة،)2013 ،
التنمية اإلدارية المستدامة (القرني،

 ،)2013فاعلية اتخاذ القرار اإلداري
(الزريقات ،)2011 ،االبتكار العلمي
( ،Atay, (2014 & Apalاألداء

الوظيفي ( ،)Kasim , 2010وكذلك
المناخ التنظيمي (المطرفي،)2013 ،
تنمية الموارد البشرية (العلول،)2011 ،
تميز األداء (الزطمة( ،)2011 ،دروزة،
 ،)2008تطوير مستوي األداء (الغنيم،
.)2013
هذه الدراسة ستركز على جميع منتسبي قوى
األمن الوطني في المحافظات الجنوبية في

دولة فلسطين وهو قطاع حكومي عسكري لم

لقد طبقت الدراسات السابقة على

تتطرق أي من الدراسات السابقة له بالتطبيق.

مجتمعات مختلفة منها دراسة المكاتب

2

مجتمع
الدراسة

االدارية للتنظيمات الفلسطينية ،المعلمون

لم توجد دراسة تناولت هذه

في المدارس الحكومية ،مراكز الرعاية

المتغيرات بالتطبيق على جميع

الصحية ،الجامعات ،المستشفيات،

منتسبي قوى األمن الفلسطيني.

باستثناء دراسة (القدرة )2015 ،والتي طبقت

على المدراء العامون بجهاز الشرطة ،وتختلف

الدراسة الحالية عن الدراسة المشار اليها ،بأنها

الو ازرات ،البنوك ،المؤسسات األهلية،

ستطبق على جميع العاملين من كافة األجهزة

القطاع الحكومي.

األمنية والعسكرية ومن جميع الرتب العسكرية.
وكذلك تختلف مع (المصري )2015 ،الذي
طبقها على الشق المدني بو ازرة الداخلية.

3

المكان

تنوعت أماكن الدراسات السابقة ما بين

الدراسة األولى في فلسطين

المحلية والتي طبقت في فلسطين

التي تناولت أنماط القيادة (

والدراسات العربية والتي طبقت في (سوريا

التحويلية ،التبادلية ،الترسلية)

والسعودية األردن ،العراق) والدراسات

مع عمليات إدارة المعرفة،

االجنبية والتي طبقت في (ماليزيا –

وكذلك على مستوي الوطن

تركيا – الهند – ايران)

العربي وفي حدود علم الباحث،
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طبقت في المحافظات الجنوبية
هذه الدراسة ُ
بدولة فلسطين.

 3.5ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
ما تتميز به هذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة أن معظم الدراسات السابقة وعلى حد علم الباحث
تناولت بالدراسة أحد هذه المتغيرات فقط أو قامت بدراسة متغير القيادة مع متغيرات مختلفة مثل دراسة

(القانوع ،2015 ،القدرة ،2015 ،الطيبي ،2013 ،الرقب .)2010 ،أو ربطت بين بعد المعرفة مع
متغيرات أخرى مثل (عبد الغفور ،2015 ،المدهون ،2014 ،المدلل ،2012 ،الزطمة )2011 ،بينما
تعتبر الدراسة الحالية وفي حدود علم الباحث الدراسة األولى بين سابقاتها والتي تقوم بالربط بين المتغيرين

معاً وتقوم باختبار أثر المتغير المستقل وهو أنماط القيادة في ممارسة عمليات إدارة المعرفة .ومن جهة
أُخري فإن الدراسة الحالية تستخدم أحدث انماط القيادة وهي التحويلية والتبادلية والتي اقترحها ( Bass,

 ،)1990حيث تختلف عن دراسة ( )Singh, 2008التي تناولت انماط القيادة (األوتوقراطية والديمقراطية

والبيروقراطي) وعالقتها بالمعرفة .باإلضافة لذلك ،ستُطبق الدراسة على جميع منتسبي قوى األمن
الفلسطيني بالرتب العسكرية المختلفة في المحافظات الجنوبية دون اقتصارها على رتب محددة ،وذلك

خالفاً للدراسات السابقة حيث طبقت على فئات معينة.
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جدول رقم ( )3.2يوضح الدراسات السابقة المستخدمة
#

اسم الباحث

السنة

المتغيرات المستقلة

المتغيرات التابعة

الدولة

مجتمع الدراسة

العينة

األداة

النتائج

أول :الدراسات الفلسطينية:
المحور األول( :القيادة)
1

املصري

2015

2

القانوع

2015

3

القدرة

2015

4

الطييب

2013

5

الرقب

2010

القيادة االسرتاتيجية

عمليات ادارة املعرفة

(اكتساب ،ختزين ،نشر،

عينة املسح الشامل جلميع
فلسطني

تطبيق)
القيادة التحويلية

(التاثري املثايل ،السلوك
املثايل ،احلفز االهلامي،
االستثارة الفكرية،
االعتبار الفردي)
متطلبات القيادة
التحويلية

األهداف االسرتاتيجية

(البعد التنظيمي ،املشروع
الوطين الفلسطيين ،حترير

فلسطني

فلسطني)

خمرجات العمل

فلسطني

القيادة االدارية
(األوتوقراطي،

الدميوقراطي ،الرتسلي)

الرضا الوظيفي

فلسطني

القيادة التحويلية(التأثري
املثايل ،احلفز اإلهلامي،
احلفز الفكري،

االعتبارات الفردية)

متكني العاملني

فلسطني

العاملني بوزارة

الداخلية الشق املدين

املكاتب االدارية
للتنظيمات الفلسطينية

املدراء العامون جبهاز
الشرطة الفلسطينية
بقطاع غزة

العاملني يف مراكز

الرعاية الصحية األولية

اجلامعات الفلسطينية
بقطاع غزة
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العاملني يف الوظائف االشرافية
وعددهم ( )177موظف من

االستبانة

حصل بعد احلافز االهلامي على املركز األول ،فيما

اسلوب املسح الشامل ()191

من قادة التنظيمات من الصف االستبانة
األول وحىت الثالث

الطبقية وعددهم ( )131مدير
دائرة

اسلوب العينة العشوائية
( )389موظف ال يشغلون
مناصب ادارية

( )415اكادميي من جامعات
االزهر واالسالمية والقدس
املفتوحة

نسيب ،%68.458بينما واقع عمليات ادارة املعرفة
كانت بوزن نسيب .%67.156

رتبة رئيس شعبة حىت وكيل

اسلوب العينة العشوائية

واقع ممارسات القيادة االسرتاتيجية بوزن

حصل بعد الكاريزما على املركز الثاين ،تاله كل من
االعتبارات الفرية واالستثارة الفكرية والسلوك املثايل
على الرتتيب

االستبانة

االستبانة
واملقابلة

االستبانة

ميتلك املدراء العامون ملتطلبات القيادة التحويلية

بنسبة  ،%79.5ومستوي خمرجات العمل،%81.8
بينما االرتباط بينهما %86.6

مستوي الرضا الوظيفي مقبول بنسبة،%62.28
والنمط الدميوقراطي هو النمط السائد (جيد) ،يليه
األوتوقراطي بدرجة(ضعيف) مث الرتسلي (ضعيف)
توفر عناصر التمكني بدرجة كبرية واخري بدرجة

متوسطة ،توافر ابعاد القيادة التحويلية ،وجود عالقة
اجيابية بني القيادة التحويلية أببعادها ومتكني العاملني

#

اسم الباحث

السنة

المتغيرات المستقلة

المتغيرات التابعة

الدولة

مجتمع الدراسة

العينة

األداة

النتائج

احملور الثاين (املعرفة)
اجلامعات تعمل على توفري متطلبات إدارة املعرفة يف

ادارة املعرفة (القوي
1

عبد الغفور

2015

2

املدهون

2014

3

املدلل

2012

4

العلول

2011

5

الزطمة

2011

البشرية ،الثقافة

التنظيمية ،تكنولوجيا
املعلومات ،القيادة

امليزة التنافسية

فلسطني

جامعات قطاع غزة

عينة عشوائية طبقية بلغ
حجمها ()285

جمموعة من األبعاد ،كانت على الرتتيب؛ القوى

االستبانة

 ، 72.31%تكنولوجيا املعلومات بنسبة 71.40
 ،%والقيادة التنظيمية بنسبة  . 68.93%وجود

التنظيمية)

عالقة قوية بني متطلبات إدارة املعرفة وامليزة التنافسية

عمليات إدارة املعرفة
(تشخيص ،توليد،

متيز األداء املؤسسي

فلسطني

وزارة الرتبية والتعليم
العايل

ختزين ،توزيع ،تطبيق)
متطلبات تطبيق إدارة
املعرفة

البشرية بنسبة  ،% 73.09الثقافة التنظيمية بنسبة

.1

الثقافة التنظيمية .2

مستوي أداء املؤسسات

احلكومية (رضا املوظف،

القيادة التنظيمية .3

جودة وسرعة اخلدمة،

القوي البشرية .4

التحسني والتطوير)

تكنولوجيا املعلومات
ادارة املعرفة

تنمية املوارد البشرية
األكادميية

فلسطني

فلسطني

متطلبات ادارة املعرفة
(االحتياجات املعرفية،
وعمليات إدارة املعرفة

والنمو املؤسسي ،كفاءة

(تشخيص ،توليد،

ختزين ،توزيع ،تطبيق)

مؤسسة رائسة جملس
الوزراء بقطاع غزة
مجيع األكادمييني

العاملني يف اجلامعات

الفلسطينية بقطاع غزة

من رئيس قسم فما فوق

االستبانة

وعددهم ( )295موظف

املسح الشامل جلميع العاملني
وعددهم ( )46موظف

عينة عشوائية طبقية حجمها
( )196اكادمييا

مستوي توافر النموذج االمريكي للتميز كان جيد
()74.89

االستبانة

االستبانة

ضعف توافر مستوي متطلبات تطبيق ادارة املعرفة
بنسبة %55.78

درجة ممارسة العاملني االكادمييني لدور ادارة املعرفة يف
تنمية املوارد البشرية األكادميية %52

مجبع أعضاء اهليئة
متيز األداء املؤسسي وبشمل

الوعي املعريف)،

مجيع العاملني يف

املسح الشامل جلميع العاملني

مستوي التطبيق لعمليات إدارة املعرفة (.)%75.17

(رضا العاملني ،التعلم
العمليات الداخلية)

التدريسية ورؤسا
فلسطني

األقسام االدارية

املتفرغني يف الكليات
واملعاهد التقنية
املتوسطة
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عينة عشوائية طبقية حجمها
( )279اكادمييا

االستبانة

ممارسة العاملني يف الكليات التقنية املتوسطة لعمليات
ادارة املعرفة بوزن نسيب %71.64

#

اسم الباحث

السنة

6

الرقب

2011

7

عودة

2010

المتغيرات المستقلة
الثقافة التنظيمية،

اهليكل التنظيمي،
القيادة االدارية،

تكنولوجيا املعلومات

المتغيرات التابعة
متطلبات تطبيق إدارة
املعرفة

واقع ادارة املعرفة (تنظيم ،توليد ،تشارك ،تطبيق)

الدولة
فلسطني

فلسطني

مجتمع الدراسة
العاملني يف اجلامعات

الفلسطينية بقطاع غزة
العاملني االداريني يف
بعض اجلامعات

الفلسطينية بقطاع غزة

العينة

األداة

النتائج
التأثري على تطبيق إدارة املعرفة املرتبة االوىل تكنولوجيا

 396موظف

االستبانة

املعلومات مبتوسط حسايب ( ،)4.06تاله القيادة
االدارية مبتوسط ( ،)3.93تاله اهليكل

التنظيمي( )3.89تاله الثقافة التنظيمية (.)3.82
اسلوب املسح الشامل جلميع
العاملني ( )327عامل

االستبانة

ممارسة العاملني لعمليات ادارة املعرفة بوزن نسيب
83.57

اثنيا :الدراسات العربية:
احملور األول( :القيادة)
ممارسة القيادة التحويلية
(التأثري املثايل

1

مسريات ،ومقابلة

2014

2

آل فطيح

2013

3

الشكرة

2013

(اجلاذبية) ،الدافع

االهلامي ،االستثارة

الدافعية

االردن

( )1620معلما من

مدارس العاصمة عمان

عينة طبقية عشوائية بسيطة
حجمها ()324

ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة للقيادة
االستبانة

الذهنية(الفكرية)،

التحويلية من وجهة نظر معلميهم كانت بدرجة
متوسطة.

االعتبار الفري)

الضباط العاملني
تطبيقات القيادة
التحويلية

التعلم التنظيمي

السعودية

حتسني مستوي األداء

السعودية

ابملديرية العامة لألمن

العام ،واملديرية العامة
للجوازات ابلرايض

عينة طبقية تناسبية قوامها

( )221ضابطاً من مجيع
الرتب العسكرية

استبانة

توفر السلوك القيادي التحويلي ابألجهزة األمنية بدرجة
مرتفعة

من ضباط اإلدارة
القيادة التحويلية

العامة للمرور ابلرايض
من رتبة مالزم إىل رتبة
عقيد وعددهم

( )236ضابطاً
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عينة الدراسة ( )150ضابطاً

االستبانة

تسود ممارسة السلوك القيادي التحويلي لدى القيادات
ابإلدارة العامة للمرور ابلرايض

#

اسم الباحث

السنة

المتغيرات المستقلة

المتغيرات التابعة

الدولة

4

املطريي

2013

األمناط القيادية

تنمية املهارات اإلدارية

السعودية

5

العطوي

2010

مجتمع الدراسة

العينة

األداة

أعضاء هيئة التدريس
يف كلية امللك خالد
العسكرية للعام

اجلامعي /2012
2013م ،وعددهم

األمناط القيادية اليت يستخدمها أعضاء هيئة التدريس
العينة بلغ حجمها ()120
عضو هيئة تدريس

االستبانة

(اجلاذبية والتأثري
املثايل ،التحفيز،

(اكتساب ،تقاسم،

االستثارة الفكرية،

استخدام) واثرها على اداء

االعتبارات الفردية،

املنظمة

التمكني)

االردن

شركات البالستيك

للصناعات االنشائية

العسكرية هي على الرتتيب :النمط القيادي التحويلي،
النمط القيادي األوتوقراطي ،النمط القيادي احلر

ضابطا

تفعيل ادارة املعرفة

يف تنمية املهارات لدى طالب كلية امللك خالد

النمط القيادي ابألداء ،النمط القيادي الدميوقراطي،

اإلمجايل ()165

القيادة التحويلية

النتائج

املسح الشامل وعددهم

( )165فرد من موظفي

املستوايت الوسطي والدنيا

استبانة

مستوي توفر سلوك القيادة التحويلية لدى املديرين

العاملني كان مرتفعا ،بينما مستوي توافر عمليات ادارة
املعرفة كان متوسطا

احملور الثاين (املعرفة)
الثقافة التنظيمية
1

عباينة ،وحتاملة

2013

2

القرين

2013

(الربوقراطية،

واالبداعية ،واملهمة،
والداعمة)

دعم ادارة املعرفة

(اكتساب ،ختزين ،نقل،
تطبيق)

االردن

مجيع مستشفيات

القطاع العام العاملة
يف حمافظة اربد

مجيع شاغلي الوظائف

االشرافية وعددهم ()300

استبانة

جمتمع الدراسة من

واقع إدارة املعرفة

حتقيق التنمية اإلدارية
املستدامة

السعودية

أوالً :ضباط املديرية

العامة حلرس احلدود،

من رتبة مقدم إىل رتبة
لواء،

88

عينة مكونة من (239
ضابطاً).

استبانة

منط الثقافة التنظيمية السائد هو النمط البريوقراطي،
ودرجة ممارسة إدارة املعرفة كانت مبستوي متوسط

غالبية أفراد العينة املشاركني يف الدراسة لديهم إدراك
أبمهية إدارة املعرفة كمتطلب هام لتحقيق التنمية
االدارية املستدامة مبتوسط حسايب ()3.53

#

اسم الباحث

السنة

المتغيرات المستقلة

المتغيرات التابعة

الدولة

3

الغنيم

2013

عمليات إدارة املعرفة

تطوير مستوى األداء

السعودية

4

الزريقات

2011

5

دروزة

2008

مجتمع الدراسة

العينة

األداة

مجيع موظفي جهاز

إمارة منطقة القصيم

من املرتبة األويل حىت

املرتبة اخلامسة عشرة،
وعددهم ()425

ادارة املعرفة (البعد
التكنولوجي ،البعد
االجتماعي ،البعد
التنظيمي)

عالقة بني متطلبات

إدارة املعرفة وعملياهتا
وأثرها على

فاعلية اختاذ القرارات
(حتدي املشكلة ،تطوير
البدائل ،تقييم البدائل،
اختيار البديل ،الرقابة

االردن

الشركات

االستخراجية والبالغ
عددهم 9973

واملتابعة)

متيز األداء املؤسسي

مستوي استخدام عمليات إدارة املعرفة يف إمارة منطقة
عينة الدراسة من ()218

موظف مت اختيارهم بطريقة
عشوائية بسيطة

استبانة

موظفاً

مجيع العاملني يف

األردن

وزارة الرتبية والتعليم

النتائج

عينة عشوائية بسيطة ()499
موظفا

 221موظف

استبانة

استبانة

القصيم مرتفع حيث بلغ املتوسط احلسايب (،)3.77

وجاءت عملية تشخيص املعرفة يف املرتبة األوىل ،يليها
عملية تويل املعرفة ،مث عملية خزن املعرفة ،وأخرياً
عملية توزيع املعرفة

هناك أثر ألبعاد إلدارة املعرفة على فاعلية اختاذ القرار
بنسبة %59.40
وجود عالقة بني متطلبات إدارة املعرفة وكل من

تشخيص املعرفة وتوليدها وخزهنا وتوزيع وختطيط
املعرفة

أوال :الدراسات األجنبية
احملور األول( :القيادة)
1

Yaghoubi

2014

القيادة التحويلية

إدارة املعرفة

2014

القيادة التحويلية

إدارة املعرفة

( )232شخص من
العاملني يف وظيفة

( )144مفردة

االستبانة

مدير ،خبري إداري

Boroumand 2
& Gelard
3

Sanjay Singh
et al

2008

امناط القيادة (املسيطر،
املساند ،واملفوض،
واالستشاري)

ادارة املعرفة

مجيع اخلرباء احلاصلني
على درجة املاجستري

اهلند

شركات الربجمة اهلندية
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( )47مفردة

 331موظف

االستبانة

استبانة

وجود عالقة جوهرية بني القيادة التحويلية وممارسة
إدارة املعرفة

وجود ارتباط قوي بني القيادة التحويلية وإدارة املعرفة
يقدر ()0.784

من أمناط القيادة املساند واملفوض واالستشاري له أتثري
إجيايب يف إدارة املعرفة ،النمط السائد يف الشركات
موضوع الدراسة هو النمط القيادي املسيطر

#

اسم الباحث

السنة

المتغيرات المستقلة

المتغيرات التابعة

الدولة

مجتمع الدراسة

العينة

األداة

النتائج

احملور الثاين( :املعرفة)
1

2

Apak and
Atay

Kasim

2014

واقع إدارة املعرفة

2010

إدارة املعرفة

وعالقتها ابلتجارة بني تركيا
وبالد البلقان

األداء الوظيفي

حتقيق النجاح يف املشاريع الصغرية يتطلب إدارة فعالة

تركيا

يف بيع املنتجات أو تقدمي اخلدمات ،وأن إدارة املعرفة

وبالد

ميكن ان توظف كأداة ملتميز التنافسي يف مواجهة

البلقان
ماليزاي

الطلب يف بعض الصناعات واالسواق
مجيع املدراء العاملني
يف الوزارات املاليزية

المصدر :جرد بجهد من الباحث.
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عينة عشوائية منتظمة تبلغ
( )500مفردة

االستبانة

وجود عالقة اجيابية بني ممارسات إدارة املعرفة وكفاءة
األداء الوظيفي
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 1.1مقدمة:
تعتبةةر منهجيةةة الد ارسةةة واجراءاتهةةا محةةو ار رئيسةةا يةةتم مةةن خاللةةه إنجةةاز الجانةةب التطبيقةةي مةةن الد ارسةةة ,وعةةن

طريقهةةا يةةتم الحصةةول علةةى البيانةةات المطلوبةةة إلج ةراء التحليةةل اإلحصةةائي للتوصةةل إلةةى النتةةائج التةةي يةةتم
تفسةةيرها فةةي ضةةوء أدبيةةات الد ارسةةة المتعلقةةة بموضةةوع الد ارسةةة ,وبالتةةالي تحقةةق األهةةداف التةةي تسةةعى إلةةى

تحقيقها.
وبن ةةاء عل ةةى ذل ةةك تن ةةاول ه ةةذا الفص ةةل وص ةةفا للمة ةنهج المتب ةةع ومجتم ةةع وعين ةةة الد ارس ةةة ,وكة ةذلك أداة الد ارس ةةة
المسةةتخدمة وطريقةةة إعةةدادها وكيفيةةة بنائهةةا وتطويرهةةا ,ومةةدى صةةدقها وثباتهةةا ,وينتهةةي الفصةةل بالمعالجةةات
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ,وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

 1.1منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة لكونه أكثر

المناهج استخداماً في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية ،وألنه يناسب وصف الظاهرة موضوع الدراسة

كما هي بالواقع ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها وانراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها

وانثار التي تحدثها .ويعرف (الحمداني )100 :2006 ،المنهج الوصفي التحليلي بأنه "المنهج الذي يسعى

لوصف الظواهر أو األحداث المعاصرة ،أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف
ظاهرة أو مشكلة ،ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة

والظواهر التي ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات".
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

 .1المصـــادر الثانويـــة :حيةةث اتجةةه الباحةةث فةةي معالجةةة اإلطةةار النظةةري للد ارسةةة إلةةى مصةةادر البيانةةات
الثانويةةة والتةةي تتمثةةل فةةي الكتةةب والم ارجةةع العربيةةة واألجنبيةةة ذات العالقةةة ،والةةدوريات والمقةةاالت والتقةةارير،
واألبحة ةةاث والد ارسة ةةات السة ةةابقة التة ةةي تناولةةةت موضةةةوع الدارسة ةةة ،والبحة ةةث والمطالع ةةة ف ةةي مواقةةةع اإلنترنة ةةت

المختلفة.

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليليةة لموضةوع الد ارسةة لجةأ الباحةث إلةى جمةع البيانةات األوليةة
من خالل االستبانة كأداة للدراسة ،صممت خصيصاً لهذا الغرض.
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 1.1مجتمع الدراسة:
وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها
مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث,
ً
فان المجتمع المستهدف يتكون من جميع العاملين في القطاع األمني في المحافظات الجنوبية والتي

يتكون من ثالث قوى رئيسة ،باإلضافة للعاملين في اإلدارات المركزية والبالغ عددهم ( )17654موظفاً
عسكرياً.

 1.1عينة الدراسة:
ونظ اًر لكبر حجم مجتمع الدراسة ولتوفير الوقت والتكلفة قام الباحث باستخدام طريقة العينة الطبقية
العشوائية البسيطة بهدف جمع البيانات األولية الالزمة للدراسة .وباستخدام جدول تحديد العينة

( ،)Sekaran, 2003وكذلك معادلة ثامبسون فإن حجم عينة الدراسة يتكون من ( )376مفردة-
عسكري .ويوضح الجدول رقم ( )4.1توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب كل قوة فضالً عن حصة كل قوة

من عينة الدراسة كالتالي:

جدول ( :)4.1توزيع أفراد مجتمع الدراسة
القوة الرئيسة

ضباط صف وأفراد (مالزم  -نقيب) الرتب السامية (رائد  -لواء)
العدد

العينة

العدد

العينة

العدد

العينة

النسبة من المجتمع

عدد القوة

حجم العينة

قوى األمن الداخلي

6087

130

4324

88

848

12

64%

11259

240

قوات األمن الوطني

1540

28

1708

32

533

8

21%

3781

80

قوة المخابرات العامة

15

7

46

11

45

12

1%

106

3

اإلدارات المركزية

1164

21

983

18

361

9

14%

2508

53

اإلجمالي

8806

186

7061

149

1787

41

100%

17654

(بيانات غير منشورة وفق ا للهيكل التنظيمي لقوى األمن الفلسطيني ولبيانات هيئة التنظيم واإلدارة )2015 -

حيث تم توزيع  376إستبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد  308استبانة صالحة للتحليل االحصائي
بنسبة (.% )81.9
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376

وقد تم حساب حجم العينة باستخدام معادلة ( ) )Moore ، 2003التالية:
2

 Z 
n 

 2m 

)(1

حيث:

 :Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم (مثالً Z=1.96 :لمستوى داللة .)   0.05

ويعبر عنه بالعالمة العشرية (مثالً) 0.05 :
 :mالخطأ الهامشيُ :
يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:

n

nN
N  n 1

ُالمعدل)(2

=

حيث  Nتمثل حجم المجتمع  ،و باستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
المعدل باستخدام المعادلة ( )2يساوي:
حيث أن مجتمع الدراسة  ،N = 17654فإن حجم العينة ُ
384  17654
 375.8
17654  384  1

=

المعدل
ُ

n

وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي ( )111موظفاً على األقل .
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 1.1أداة الدراسة:
تتمثل أداة الدراسة في االستبان وذلك لعدة أسباب منها :توفير التكاليف ،امكانية الحصول على عدد كبير
من االستجابات ،اعطاء فرصة للمبحوثين للتفكير عند إجابة أسئلة الدراسة ،وامكانية توضيح أي استفسار

لدى المبحوثين دون تدخل من الباحث .وتم إعداد إستبانة حول "دور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة

عمليات إدارة المعرفة لمنتسبي قوى األمن الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية" ،تتكون من ثالث أقسام
رئيسية:

القسم األول :وهو عبارة عن البينات الشخصية والوظيفية عن المستجيبين (الجنس ,العمر ,الرتبة ,سنوات
الخدمة ,المؤهل العلمي ,مكان العمل).
القسم الثاني :وهو عبارة عن األنماط القيادية المتعددة األبعاد ,ويتكون من  31فقرة ,موزع على 3
مجاالت ،وذلك باالعتماد على دراسة كل من ( )Bass, Avolio & Jung, 1999ودراسة

( Bass & Avoilo,

 )2004و ودراسة (العطوي )2010 ،ودراسة (صالح وباني:)2013،

المجال األول :القيادة التحويلية ,ويتكون من ( )20فقرة ,موزع على 4أبعاد:
البعد األول :التأثير المثالي ,ويتكون من ( )8فقرات.
البعد الثاني :الدافع اإللهامي ,ويتكون من ( )4فقرات.
البعد الثالث :الستثارة الفكرية ,ويتكون من ( )4فقرات.
البعد الرابع :العتبارات الفردية ,ويتكون من ( )4فقرات.
المجال الثاني :القيادة التبادلية ,ويتكون من ( )12فقرات ,موزع على بعدين:
البعد األول :المكافأة المشروطة ,ويتكون من ( )4فقرات.
البعد الثاني :اإلدارة بالستثناء ,ويتكون من ( )8فقرات.
المجال الثالث :القيادة الترسلية ,ويتكون من ( )4فقرات.
القسم الثالث :وهو عبارة عن عمليات إدارة المعرفة ,ويتكون من ( )28فقرة ,مقسم إلى  4مجاالت ،وذلك
باالستعانة بجدول رقم (:)1.2
المجال األول :اكتساب المعرفة ,ويتكون من ( )7فقرات.
المجال الثاني :تخزين المعرفة ,ويتكون من ( )7فقرات.
المجال الثالث :توزيع المعرفة ,ويتكون من ( )7فقرات.
المجال الرابع :تطبيق المعرفة ,ويتكون من ( )7فقرات.
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تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول (:)4.2
جدول ( :)1.1درجات مقياس ليكرت الخماسي
الستجابة
الدرجة

موافق بدرجة قليلة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة كبيرة

جدا

قليلة

متوسطة

كبيرة

جدا

1

1

1

1

1

 1.1خطوات بناء الستبانة:
قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " دور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمليات إدارة المعرفة

لمنتسبي قوى األمن الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية" ،واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة-:
.1

االطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ,واالستفادة منها في

بناء االستبانة وصياغة فقراتها.
.2

وفقراتها.

استشةةار الباحةةث عةةدداً مةةن أسةةاتذة الجامعةةات الفلسةةطينية والمشةرفين فةةي تحديةةد مجةةاالت االسةةتبانة

.3

تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.

.4

تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

.5

تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.

.6

تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف.

.7

ت ةةم ع ةةرض االس ةةتبانة عل ةةى مجموع ةةة م ةةن المحكم ةةين م ةةن أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس ف ةةي الجامع ةةات

الفلسطينية وكذلك بعض الخبراء في مجال مناهج البحةث العلمةي ،وادارة المعرفةة واالدارة العامةة  ,وعةددهم

( )11والملحق رقم ( )1يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.
.8

في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيةث الحةذف أو اإلضةافة والتعةديل,

لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على ( )59فقرة ,ملحق (.)3
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 1.1العينة الستطالعية (:)Pilot Study
على الرغم من أن كافة المقاييس التي تضمنتها قائمة االستقصاء في الدراسة الحالية تم تأسيسها
باالعتماد على مجوعة من الدراسات السابقة  ،إال أن اختالف البيئة الفلسطينية عن البيئات التي تمت

فيها تلك الدراسات دفعت الباحث للتأكد من وضوح وصدق وثباتها أداة الدراسة بالطرق المتعددة  ،ومعرفة
المعيقات التي قد تواجه المستقصى منهم في تعاملهم مع العبارات وكذلك لتقدير الزمن الذي تستغرقه

اإلجابة على األداة .ولتحقيق ذلك إجراء دراسة استطالعية وذلك بتوزيع ( (50استبانة على بعض
العاملين ضمن مجتمع الدراسة ( تم استبعادهم من العينة الكلية التي أجريت عليها الدراسة للتأكد من

استقرار اإلجابات) .وبناء على النتائج جرت بعض التعديالت لبعض العبارات  ،واظهرت االستبانة

مستوى مرتفع من الثبات والصدق لتستقر االستبانة بشكلها النهائي كما هي (بالملحق .)3

 1.1صدق الستبيان:
صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي ،)105 :2010،كما يقصد
بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها

ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات وآخرون .)179:2001 ،وقد
تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

-1

صدق بواسطة المحكمين "الصدق الظاهري":

عددا من المحكمين المتخصصين في مجال الظاهرة أو
يقصد بصدق المحكمين "هو أن يختار الباحث ً
المشكلة موضوع الدراسة" (الجرجاوي )107 :2010،حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من
المحكمين تألفت من ( )10متخصصين في مجاالت اإلدارة واإلحصاء والبحث العلمي من الجامعات

المختلفة والو ازرات الفلسطينية وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)1وقد استجاب الباحث نراء المحكمين
وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورته

النهائية  -انظر الملحق رقم (.)3
 -1صدق المقياس:
أول :التساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه

الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين
كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه ،وقد تم ذلك على العينة االستطالعية

المكونة من  50مفردة ،والتي تم استبعادها من العينة األصلية للحصول على نتائج دقيقة.
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التساق الداخلي لـ " األنماط القيادية "
أول :التساق الداخلي لمجال " القيادة التحويلية "
يوضح جدول ( )4.3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القيادة التحويلية " والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال
صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ()1.1
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القيادة التحويلية " والدرجة الكلية للمجال
معامل بيرسون

الفقرة

لالرتباط

القيمة الحتمالية ().Sig

البعد األول :التأثير المثالي
.1

يعزز مشاعر الفخر عندي ألني أعمل معه.

.820

*0.000

.809

*0.000

.3

يتصرف بطريقة تجعلني أحترمه.

.807

*0.000

.4

يتحدث عن أهم معتقداته وقيمه في العمل.

.814

*0.000

.5

يؤكد على أهمية اإلحساس القوي بالهدف المراد تحقيقه.

.831

*0.000

.6

يضع في اعتباراته النتائج والمضاعفات المعنوية واالخالقية للق اررات التي يتخذها

.618

*0.000

.7

يؤكد على وجوب تبني روح العمل الجماعي (فريق العمل) في أداء المهمات.

.782

*0.000

.128

//0.284

.1

يتحدث بتفاؤل تجاه المستقبل.

.789

*0.000

.2

يتحدث بحماس عن األهداف المطلوب انجازها.

.750

*0.000

.3

يعمل على فرض رؤيته حول المستقبل.

.779

*0.000

.4

يري باستمرار أن أهداف العمل سوف تتحقق.

.842

*0.000

.2

يتجاوز عن مصالحه الشخصية في سبيل تحقيق المصلحة العامة (مصلحة

المجموعة والقطاع األمني).

ُيظهر احساساً بالقوة والثقة بنفسه.
.8
البعد الثاني :الدافع اإللهامي

البعد الثالث :الستثارة الفكرية
.1

المسلم بها) لمعرفة مدى مالئمتها.
ُيعيد فحص االفتراضات (األفكار ُ
يبحث عن الجوانب المختلفة عند حله للمشكالت.

.824

.3

يجعلني أنظر للمشكالت من زوايا مختلفة.

.797

*0.000

.840

*0.000

.2
.4

طرق جديدة للنظر في كيفية اكمال مهام عملي.
يقترح ُ

.737

*0.000
*0.000

البعد الرابع :العتبارات الفردية
.1

يعاملني كإنسان (فرد) وليس مجرد عضو في مجموعة.

0.237

//0.068

.2

يقضي وقتاً في تعليم وتدريب المرؤوسين.

.924

*0.000
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.3

يعتبرني فرد له احتياجات وطموحات تختلف عن انخرين.

.904

*0.000

.4

يساعدني على تطوير نقاط قوتي.

.929

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
 //تم حذف هذه األسئلة حيث أن مستوى المعنوية () 0.05 > Sig.وبالتاليهيغيرصادقةلقياسماوضعتمنأجله.

ثانيا :التساق الداخلي لمجال " القيادة التبادلية "
يوضح جدول ( )4.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القيادة التبادلية " والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال
صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()1.1
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القيادة التبادلية " والدرجة الكلية للمجال
معامل

بيرسون

الفقرة

لالرتباط

القيمة

الحتمالية
().Sig

البعد األول :المكافأة المشروطة
.1

ُيساعدني مقابل ما أبذله من جهود في انجاز العمل.
يحدد بدقة من هو المسئول عن تحقيق األداء المطلوب.

.874

.3

يوضح ما يمكن أن يحصل عليه الموظف عند انجاز العمل المكلف به.

.882

*0.000

.612

*0.000

.1

يعطي كل اهتمامه للتعامل مع االخطاء والشكاوي واإلخفاقات التي تحدث في العمل.

.606

*0.000

.2

يركز اهتمامه باألمور الغير مألوفة واألخطاء واالنحرافات عن المعايير المحددة

0.139

//0.285

.3

يتابع جميع االخطاء بنفسه.

.744

*0.000

.4

ُيثير انتباهي نحو اإلخفاقات لإليفاء بالمعايير القياسية.
يتأخر في التدخل لحل مشكالت العمل حتي تصبح مستعصية.

.781

*0.000

0.117

//0.370

.6

يوضح أنه من أشد المقتنعين بفكرة (مالم تتعطل األمور فال حاجة لتغييرها واصالحها).

.803

*0.000

.7

يظهر أن المشاكل يجب أن تصبح أزمات قبل اتخاذ اجراءات.

.708

*0.000

.8

ينتظر لتصبح األمور على غير ما يرام قبل اتخاذ اإلجراءات.

0.137

//0.292

.2

ُيعبر عن رضاه عندما أفي بالتوقعات المحددة إلنجاز العمل.
.4
البعد الثاني :اإلدارة بالستثناء

.5

.850

*0.000
*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
 //تم حذف هذه األسئلة حيث أن مستوى المعنوية () 0.05 > Sig.وبالتاليهيغيرصادقةلقياسماوضعتمنأجله.
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ثالثا :التساق الداخلي لمجال " القيادة الترسلية "
يوضح جدول ( )4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القيادة الترسلية " والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال
صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()1.1
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القيادة الترسلية " والدرجة الكلية للمجال
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

.708

*0.000

.774

*0.000

.3

يتجنب صنع الق اررات في الكثير من الحاالت.

.690

*0.000

.4

ال يظهر اهتماماً واستجابة لممور المستعجلة الطارئة.

.520

*0.000

م

الفقرة

.1

ال يتدخل عند حدوث أمور مهمة تتطلب المعالجة الجدية.

.2

لالرتباط

يكون غائباً(نفتقده) عند الحاجة إليه.

().Sig

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 التساق الداخلي لـ :عمليات إدارة المعرفةيوضح جدول ( )4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اكتساب المعرفة " والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ()1.1
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اكتساب المعرفة " والدرجة الكلية للمجال
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

.1

يقوم القطاع األمني بالرصد المنظم للمعرفة المتاحة والمتجددة من مصادرها المختلفة.

.749

*0.000

.2

يشجع القطاع األمني على إجراء البحوث بشكل مستمر للمساعدة على توليد المعرفة.

.767

*0.000

يعتمد القطاع األمني على فرق العمل ذات التنوع المعرفي لتوليد المعرفة واكتشافها.

.471

*0.000

.4

يوفر القطاع األمني وسائل تكنولوجية تساعد العاملين في اكتساب المعرفة.

.769

*0.000

.5

يتفاعل العامليين مع بعضهم إليجاد حلول لمشاكل العمل.

.768

*0.000

.6

هناك اهتمام بجذب الكفاءات من خارج القطاع األمني للمساهمة في اكتساب المعارف الجديدة.

.620

*0.000

.7

يتم تشجيع العاملين على توليد األفكار الخالقة والمبدعة.

.774

*0.000

م

.3

الفقرة

لالرتباط

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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().Sig

يوضح جدول ( )4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تخزين المعرفة " والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال
صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()1.1
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تخزين المعرفة " والدرجة الكلية للمجال
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

.484

*0.000

.696

*0.000

.787

*0.000

 .4يتميز القطاع األمني بسرعة ودقة خزن المعلومات والمعرفة.

.710

*0.000

 .5يتم تصنيف المعلومات وتوثيقها بطريقة يسهل الوصول اليها.

.846

*0.000

 .6تتميز األجهزة التقنية المستخدمة بالقطاع األمني لتخزين المعرفة باألمان والخصوصية.

.826

*0.000

 .7يتم تقييم جودة المعرفة المخزنة وتحديثها باستمرار.

.762

*0.000

م
.1

الفقرة

لالرتباط

تتوفر لدى القطاع األمني وسائل تخزين متعددة (أرشفة الكترونية ،وثائق ورقية)...
ومتطورة لحف المعرفة.

 .2يهتم القطاع األمني بتوثيق الدروس المستفادة من التجارب السابقة.
.3

يهتم القطاع األمني بالمحافظة على الموظفين ذوي المعرفة العالية لمنع انتقالهم إلى جهات
أُخرى.

().Sig

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " توزيع المعرفة " والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال
صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ()1.1
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " توزيع المعرفة " والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

().Sig

.742

*0.000

.764

*0.000

.3

يشجع القطاع األمني األفراد لعرض أفكارهم الجديدة المرتبطة بالعمل.

.742

*0.000

.4

يتم توزيع المعرفة عن طريق عقد دورات تدريبية من قبل مختصين ذوي خبرة وكفاءة.

.777

*0.000

.5

يهيئ القطاع األمني الوقت والمناخ المالئمين لتبادل المعرفة بين العاملين

.753

*0.000

م
.1
.2

الفقرة
يعمل القطاع األمني على تبادل المعرفة في جميع مستوياتها اإلدارية.

يمتلك القطاع األمني طرق مختلفة(مذكرات ،تقارير ،بريد الكتروني ،اجتماعات )..لتوزيع
المعرفة على العاملين
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.6
.7

يشجع القطاع األمني العاملين على التواصل مع بعضهم لتبادل انراء والخبرات.
أُشارك زمالئي بالخبرات التي أملكها دون الخوف على وضعي الوظيفي.

.634

*0.000

.827

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )4.9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تطبيق المعرفة " والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال
صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ()1.1
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تطبيق المعرفة " والدرجة الكلية للمجال
معامل

م

الفقرة

.1

ُيدرك العاملون في القطاع األمني أهمية إدارة المعرفة في دعم األنشطة الخاصة بعمل
المنظمة

.2

يتوفر لدى المسؤولين في القطاع األمني رؤية واضحة نحو استراتيجيات ومداخل تنفيذ
وتطبيق إدارة المعرفة

.3

يمنح القطاع األمني العاملين الصالحيات الكافية والحرية لتطبيق المعلومات والمعرفة

.4

يتم توظيف المعرفة في حل المشكالت وتحسين أساليب واجراءات العمل داخل القطاع

.5

المتجددة في مجال عملهم.

األمني.
يهتم القطاع األمني في توظيف المعارف المكتسبة في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

.6

عند تقييم أداء العاملين يأخذ القطاع األمني بعين االعتبار مدى تطبيقهم للمعرفة المكتسبة

.7

يعمل القطاع األمني على تذليل العقبات وازالة الصعوبات التي تحد من قدرة الموظفين على

في مجال عملهم.
تطبيق المعرفة..

بيرسون

القيمة

لالرتباط

().Sig

.396

*0.002

.739

*0.000

.839

*0.000

.747

*0.000

.569

*0.000

.535

*0.000

.602

*0.000

الحتمالية

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول

إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة ،وقد تم ذلك على
العينة االستطالعية المكونة من  50مفردة.
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يبين جدول ( )4.10أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائياً عند مستوى

معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.
جدول ()1.11

معامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت اإلستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
معامل بيرسون

القيمة

لالرتباط

الحتمالية )(Sig.

التأثير المثالي.

.960

*0.000

الدافع اإللهامي.

.839

*0.000

االستثارة الفكرية.

.749

*0.000

االعتبارات الفردية.

.826

*0.000

القيادة التحويلية.

.977

*0.000

المكافأة المشروطة.

.939

*0.000

اإلدارة باالستثناء.

.947

*0.000

القيادة التبادلية .

.952

*0.000

القيادة الترسلية.

.410

*0.000

األنماط القيادية.

.979

*0.000

اكتساب المعرفة.

.885

*0.000

تخزين المعرفة.

.909

*0.000

توزيع المعرفة.

.914

*0.000

تطبيق المعرفة.

.801

*0.000

عمليات إدارة المعرفة.

.975

*0.000

المجال

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 1.1ثبات الستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة هو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية ،ويقصد به
أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها ,أو ما هي درجة اتساقه

وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة (الجرجاوي ،)97 :2010،وقد تم ذلك على
العينة االستطالعية المكونة من  50مفردة.
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وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha

 ،Coefficientوكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4.11
جدول ()4.11

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
عدد

معامل ألفا

الصدق

الفقرات

كرونباخ

الذاتي*

القيادة التحويلية.

18

0.938

0.968

القيادة التبادلية.

9

0.879

0.937

القيادة الترسلية.

4

0.743

0.776

األنماط القيادية.

31

0.943

0.971

اكتساب المعرفة.

7

0.817

0.904

تخزين المعرفة.

7

0.853

0.924

توزيع المعرفة.

7

0.869

0.932

تطبيق المعرفة.

7

0.756

0.870

عمليات إدارة المعرفة.

28

0.939

0.969

جميع المجالت معا

59

0.969

0.984

المجال

*الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

واضةةح مةةن النتةةائج الموضةةحة فةةي جةةدول ( )4.11أن قيمةةة معامةةل ألفةةا كرونبةةاخ مرتفعةةة لكةةل مجةةال حيةةث
تت ةراوح بةةين ( )0.943 ,0.743بينمةةا بلغةةت لجميةةع فق ةرات اإلسةةتبانة ( .)0.969وكةةذلك قيمةةة الصةةدق الةةذاتي

مرتفعةةة لكةةل مجةةال حيةةث تتةراوح بةةين ( )0.971،0.776بينمةةا بلغةةت لجميةةع فقةرات االسةةتبانة ( )0.984وهةةذا
يعنى أن الثبات مرتفع ودال احصائيا.

وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق ( )3قابلة للتوزيع .ويكون الباحةث قةد تأكةد

مةن صةدق وثبةات إسةتبانة الد ارسةة ممةا يجعلةه علةى ثقةة تامةة بصةحة اإلسةتبانة وصةالحيتها لتحليةل النتةائج
واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 1.11األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تةةم تفريةةغ وتحليةةل اإلسةةتبانة مةةن خةةالل برنةةامج التحليةةل اإلحصةةائي Statistical Package for the
.(SPSS) Social Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
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تم استخدام اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبةار مةا إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4.12
جدول ()1.11
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
القيمة الحتمالية
)(Sig.
0.828

المجال

قيمة الختبار

القيادة التحويلية.

0.626

القيادة التبادلية.

0.583

0.885

القيادة الترسلية.

1.078

0.195

األنماط القيادية.

0.715

0.686

اكتساب المعرفة.

0.671

0.759

تخزين المعرفة.

0.991

0.280

توزيع المعرفة.

0.809

0.530

تطبيق المعرفة.

0.851

0.463

عمليات إدارة المعرفة.

0.640

0.808

جميع مجالت الستبانة معا

0.640

0.807

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )4.12أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة أكبر

من مستوى الداللة  0.05وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي ,حيث تم استخدام
االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.

تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
-1

النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.

-2

المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعياري.

-3

اختبار ألفا كرونباخ ( ,)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.

-4

اختبةةار كولمجةةوروف  -سةةمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test: )K-Sلمعرفةةة مةةا إذا

-5

معامةل ارتبةاط بيرسةون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيةاس درجةة االرتبةاط :يقةوم

كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين .وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي

لالستبانة ،والعالقة بين المتغيرات.
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-6

اختب ةةار  Tف ةةي حال ةةة عين ةةة واح ةةدة ( )T-Testلمعرف ةةة م ةةا إذا كان ةةت متوس ةةط درج ةةة االس ةةتجابة ق ةةد

وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي  3أم زادت أو قلت عن ذلك .ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة

المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.
-7

نموذج تحليل االنحدار المتدرج الخطي (.)Linear Stepwise Regression- Model

-8

اختبةةار  Tفةةي حالةةة عينتةةين ( )Independent Samples T-Testلمعرفةةة مةةا إذا كةةان هنةةاك

فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.
-9

اختبار تحليل التباين األحةادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفةة مةا

إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

106

الفصل الخامس:
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها
 1.1مقدمة.
 1.1الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية.
 1.1المحك المعتمد في الدراسة.
 1.1تحليل فقرات الستبانة.
 1.1اختبار فرضيات الدراسة.
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 1.1مقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة
الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ,والوقوف على

البيانات الشخصية والوظيفية ,لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من إستبانة الدراسة,
إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي
تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

 1.1الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية:
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية:
-

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
جدول ( :)5.1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

296

96.1

أنثى

12

3.9

المجموع

308

100.0

يتضح من جدول ( )5.1أن ما نسبته  %96.1من عينة الدراسة هم من الذكور وهي نسبة أعلى بكثير من

اإلنةةاث والتةةي كانةةت بنسةةبة  .%3.9ويعةةزو الباحةةث ذلةةك إلةةى طبيعةةة عمةةل المؤسسةةة األمنيةةة التةةي أغلةةب
موظفيها من الذكور وذلك لنوعية األعمال التي ال يمكةن لإلنةاث القيةام بهةا ،مثةل األعمةال القتاليةة وح ارسةة

المؤسسات على مدار الساعة ومرافقة الشخصيات القيادية داخل وخارج البالد .كما أن هذه النتيجة تنسجم

مع خصائص مجتمع الدراسة حيةث كانةت نسةبة اإلنةاث  %0.017ونسةبة الةذكور ،%98.13وهةذه النتيجةة

تأكد انخفاض نسبة مشاركة اإلنةاث فةي القةوي العاملةة .وتعكةس هةذه النتيجةة محدوديةة مشةاركة اإلنةاث فةي

القوي العاملة في فلسطين( .تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2015 ،
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-

توزيع عينة الدراسة حسب العمر:
جدول ( :)1.1توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  30سنة

88

28.6

من  -30أقل من  40سنة

136

44.2

من  -40أقل من  50سنة

75

24.4

 50سنة فأكثر

9

2.9

المجموع

308

100.0

يتضةةح مةةن جةةدول ( )5.2أن مةةا نسةةبته  %72.8مةةن أف ةراد عينةةة الد ارسةةة هةةم مةةن فئةةة الشةةباب حيةةث تقةةع
أعمارهم فةي الفئةة أقةل مةن  40سةنة ،وأن مةا نسةبته أقةل مةن  %3أعمةارهم تتجةاوز  50عامةاً .وهةذا ينسةجم
مع طبيعة التكوين المجتمعي الفلسطيني والةذي تشةكل فئةة الشةباب الغالبيةة العظمةى فيةه .وقةد يعةود السةبب

فةةي ذلةةك لطبيعةةة العمةةل فةةي المؤسسةةات األمنيةةة التةةي تعتمةةد علةةى عنصةةر الشةةباب بشةةكل رئةةيس فةةي أداء
الواجبةةات والمهةةام المنوطةةة بهةةا .إضةةاف ًة إلةةى ذلةةك حالةةة االنقسةةام الفلسةةطيني عةةام  ،2007ومةةا تبعةةه مةةن
مشاريع التقاعد المبكر والتي استهدفت العاملين من ذوي األعمار المتقدمة.
-

توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة:
جدول ( :)1.1توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة
الرتبة

العدد

النسبة المئوية %

ضباط رتب سامية

95

30.8

ضباط رتب إشرافية

153

49.7

ضباط صف وأفراد

60

19.5

المجموع

308

100.0

يتضةةح مةةن جةةدول ( )5.3أن مةةا نسةةبته  %49.7مةةن المبحةةوثين يعملةةون بوظةةائف إشةرافيه ،بينمةةا مةةا نسةةبته

 %30.8يتقلدون الرتب السةامية ،وهةذا يتفةق مةع الهيكةل التنظيمةي الهرمةي للقطةاع األمنةي الةذي يكةون فيةه
ضباط الرتب السامية أقل من ضباط الرتب اإلشرافيه ،مما يعكس جودة في عملية تسكين العسكريين على

الدرسةة ظهةور جميةع الرتةب العسةكرية
الهياكل التنظيمية ألجهزة وادارات القطاع األمني ،وقد كشةفت نتةائج ا
فةةي أف ةراد عينةةة الد ارسةةة ممةةا يعنةةي مزيج ةاً مةةن الخب ةرات والقةةدرات واالتجاهةةات والمسةةتويات القياديةةة ،وفيمةةا
يخةةص نسةةبة ضةةباط الصةةف واألف ةراد فمثلةةت مةةا نسةةبته  .%19.5ويعةةزو الباحةةث ذلةةك للصةةعوبات الماليةةة

نتيجةةة الحصةةار المفةةروض علةةى قطةةاع غ ةزة والحكومةةة الفلسةةطينية والةةذي بةةدوره أدي إلةةى نةةدرة التعيينةةات
الجديدة خالل السنوات الخمس األخيرة .وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى استنكاف موظفي حكومة رام
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هللا فتةرة االنقسةةام عةةام  2007والةةذي نةةتج عنةةه اخةةتالل واضةةح فةةي توزيةةع القةةوى العاملةةة حيةةث جةةاءت نسةةبة

الضةةةباط إلة ةةى األف ة ةراد أقة ةةل مة ةةن  ،1 :1وفق ة ةاً نخة ةةر احصة ةةائية خاصة ةةة بالعسة ةةكريين(هيئة التنظة ةةيم واالدارة،
.)2016
-

توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة:
جدول ( :)1.1توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  5سنوات

19

6.2

 - 5أقل من  10سنوات

192

62.3

 - 10أقل من  15سنة

56

18.2

 15سنة فأكثر

41

13.3

المجموع

308

100.0

يتضةةح مةةن جةةدول ( )5.4أن مةةا نسةةبته  %68.5مةةن عينةةة الد ارسةةة سةةنوات خةةدمتهم أقةةل مةةن  10سةةنوات,
ويعةةزو الباحةةث هةةذه النتيجةةة لحركةةة التعيينةةات الكبي ةرة التةةي تمةةت بعةةد فت ةرة انقسةةام  2007بسةةبب اسةةتنكاف

مةةوظفي حكومةةة رام هللا ووجةةود ف ةراغ كبيةةر فةةي تأديةةة مهةةام وواجبةةات القطةةاع األمنةةي ،وهةةذا يتفةةق مةةع نتةةائج
التحليةةل الوصةةفي فةةي جةةدول ( )5.2والةةذي يظهةةر أن غالبيةةة أعمةةار أفةراد العينةةة مةةن الشةةباب (أقةةل مةةن 40
سنة) .وبينت النتائج أن ما يقارب ( )%30من أفةراد العينةة تزيةد خةدمتهم عةن  10سةنوات ،ويعةزو الباحةث

هذه النتيجة إلى أن هذه الفئة من العاملين تم تعيينهم مةع قةدوم السةلطة عةام  1994وقبةل أحةداث االنقسةام
واستمروا بالعمل دون انقطاع ،باإلضافة إلى تعيينات األسري المحررين.
-

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:
جدول ( :)1.1توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

دراسات عليا

31

10.1

بكالوريوس

171

55.5

دبلوم متوسط

44

14.3

ثانوية عامة فأقل

62

20.1

المجموع

308

100.0

يتضح من جدول ( )5.5أن ما نسبته  % 65.6من حملة شةهادة البكةالوريوس فةأكثر .ويعةزو الباحةث ذلةك

إلةةى اهتمةةام العسةةكريين بتطةةوير أنفسةةهم بشةةكل علمةةي وأكةةاديمي وبمةةا يناسةةب م اركةةزهم الوظيفيةةة خاصةةة أن

أكثر من  %80منهم يتقلدون رتب سامية ورتب إشرافيه كما يوضح الجدول ( .)5.3عالوة على أن قةانون
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الخدمة لقوي األمن الفلسطيني رقم ( )8لسنة  2005يشترط وجود الدرجةة الجامعيةة األولةى لترقيةة الضةباط
للرتب السامية واإلشرافية وللعمل كضباط اختصاص .كما يبين الجدول أن ما نسبته  %15حاصلين علةى
د ارس ةةات علي ةةا وه ةةذا يع ةةود إل ةةى ت ةةوفر بة ةرامج الد ارس ةةات العلي ةةا ف ةةي الجامع ةةات الفلس ةةطينية ،باإلض ةةافة لرغب ةةة
العسةةكريين فةةي التطةةوير والتأهيةةل للمناصةةب القياديةةة داخةةل المؤسسةةة األمنيةةة .وتشةةير النتةةائج أن مةةا نسةةبته

 %34مةةن حملةةة دبلةةوم متوسةةط فأقةةل ،وهةةذا يعةةود إلةةى وجةةود المعاهةةد األمنيةةة والشةةرطية والتةةي تمةةنح درجةةة
الدبلوم في العلوم األمنية والشرطية ،وقد يكمن السةبب أيضةاً فةي وجةود مجموعةة مةن الوظةائف التةي تتعلةق
باألعمال الفنية والتقنية والحرفية ضمن وظائف ضباط الصف والتي ال تتطلب مؤهالت علمية عليا.

وبشةةكل عةةام فةةإن  %80مةةن أفةراد العينةةة مةةن حملةةة درجةةة الةةدبلوم فةةأكثر ممةةا يةةدل علةةى تةةوفر درجةةة علميةةة
وتنةةوع معرفةةي يواكةةب المفةةاهيم واألسةةاليب القياديةةة الحديثةةة وبمةةا يتةةيح القةةدرة علةةى فهةةم واالسةةتجابة ألسةةئلة

الدراسة.

 توزيع عينة الدراسة حسب القوة:جدول ( :)1.1توزيع عينة الدراسة حسب القوة
القوة

العدد

النسبة المئوية %

قوى األمن الداخلي

170

55.2

قوات األمن الوطني

64

20.8

المخابرات العامة

30

9.7

االدارات المركزية

44

14.3

المجموع

308

100.0

يتضةح مةن جةدول ( )5.6أن أكثةر مةن نصةف المبحةوثين يعملةون فةي قةوى األمةن الةداخلي بنسةبة ،%55.2
ويعزو الباحث ذلك إلى أن قوى األمن الداخلي تضم األجهزة المركزية لقطةاع األمةن مثةل (جهةاز الشةرطة،
وجهاز األمن الداخلي ،وجهاز الدفاع المدني ،وجهاز األمن والحماية) والتي يقع على عاتقها جل األعمال

والخةدمات المقدمةة للمةواطن بشةكل أساسةي فةي مجةال حمايةة الجبهةة الداخليةة وتعزيةز سةيادة القةانون وحفة

النظام العام .كمةا أن هةذه النسةبة تتوافةق مةع نسةبة العةاملين بقةوى األمةن الةداخلي والتةي مثلةت نسةبة %63
مةةن مجتمةةع الد ارسةةة .بينمةةا جةةاءت نسةةبة العةةاملين فةةي جهةةاز المخةةابرات العامةةة األقةةل بنسةةبة  %9.7مقارنةةة

بالقوى األخرى .ويعزو الباحث ذلةك لحداثةة نشةأة جهةاز المخةابرات العامةة حيةث أنشةأ عةام  2014وال يةزال

فةي مرحلةة التأسةةيس .كمةا أن التعيةةين فةي هةةذا الجهةاز يحتةاج لمةةوظفين مةن ذوي القةةدرات المميةزة والمواهةةب
الخاصة والتي يصعب الحصول عليهم.

111

 5.3المحك المعتمد في الدراسة ):(Ozen et al., 2012
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل

حساب المدى بين درجات المقياس ( )4=1-5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على
طول الخلية أي ( )0.80=5/4وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (بداية المقياس

وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في

الجدول التالي:

جدول ()5.7
يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

المتوسط الحسابي النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من 1.79 – 1

من %36- %20

قليلة جدا

أكبر من 2.59 - 1.80

أكبر من %52 - %36

قليلة

أكبر من 3.39 – 2.60

أكبر من %68 -%52

متوسطة

أكبر من 4.20 – 3.40

أكبر من %84 -%68

كبيرة

أكبر من 5 - 4.20

أكبر من %100-% 84

كبيرة جداً

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمد الباحث على ترتيب المتوسطات الحسابية

على مستوى المجاالت لالستبانة ككل ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حدد الباحث درجة الموافقة

حسب المحك المعتمد للدراسة.

 1.1تحليل فقرات الستبانة:
ولتحليل فقرات االستبانة فقد تم استخدام اختبار ( )Tلعينة واحدة وذلك لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة

االستجابة قد وصل إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي ( )3أم ال .واذا كانت ( )0.05 > Sig.فإن
متوسط آراء أفراد العينة حول الظاهرة ال يختلف جوهرياً من الدرجة المتوسطة ( ،)3وأما إذا كانت (Sig.

≤  )0.05فإن متوسط أفراد المبحوثين يختلف جوهرياً عند درجة الموافقة المتوسطة ( )3وفي هذه الحالة

يتم يمكن تحديد ما اذا كان متوسط االجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة الموافق المتوسطة

من خالل قيمة اختبار ( )Tبحيث اذا كانت موجبة يعني ذلك أن المتوسط يزيد عن درجة الموافقة

المتوسطة والعكس صحيح.
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أول :تحليل فقرات " األنماط القيادية "
تحليل فقرات المجال األول " القيادة التحويلية "
تحليل فقرات مجال " التأثير المثالي "

-

تم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة .النتائج

موضحة في جدول (.)5.8

جدول ()1.1
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات مجال " التأثير المثالي "
م
.1

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

يعزز مشاعر الفخر عندي ألني أعمل معه.

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة

الحتمالية الترتيب
().Sig

3.35

0.98

67.01

6.31

*0.000

4

3.37

0.91

67.34

7.09

*0.000

2

.3

يتصرف بطريقة تجعلني أحترمه.

3.36

0.95

67.27

6.72

*0.000

3

.4

يتحدث عن أهم معتقداته وقيمه في العمل.

3.16

1.00

63.18

2.80

*0.003

6

.5

يؤكد على أهمية اإلحساس القوي بالهدف المراد تحقيقه.

3.11

1.05

62.27

1.90

*0.029

7

3.53

1.08

70.52

8.56

*0.000

1

3.32

0.95

66.49

5.97

*0.000

5

3.31

0.68

66.30

8.13

*0.000

.2

.6
.7

يتجاوز عن مصالحه الشخصية في سبيل تحقيق المصلحة
العامة (مصلحة المجموعة والقطاع األمني).

يضع في اعتباراته النتائج والمضاعفات المعنوية واالخالقية
للق اررات التي يتخذها
يؤكد على وجوب تبني روح العمل الجماعي (فريق العمل)
في أداء المهمات.
جميع فقرات المجال معا

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.8يمكن استخالص ما يلي:
 -المتوسط الحسابي للفقرة السادسة " يضع في اعتباراته النتائج والمضاعفات المعنوية واألخالقية للق اررات

التي يتخذها " يساوي

االختبار

8.56

3.53

(الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%70.52قيمة

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.000وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من

قبل أفراد العينة على محتوى هذه الفقرة وقد حازت هذه الفقرة على المرتبة األولى ضمن فقرات بعد التأثير

المثالي .وقد تعزي هذه النتيجة إلى البعد األيدلوجي لقادة القطاع األمني بكافة مستوياته اإلدارية الذي
يغلب عليهم التعامل وفق تعاليم االسالم الحنيف باعتباره قدوة حسنة .وقد يرجع السبب إلى أن معظم
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العاملين في القطاع األمني ينتمون للون سياسي واحد مما يجعلهم أكثر احساساً في بعضهم البعض
ويجعل القيادات أن تراعي نتائج الق اررات التي يتخذونها بحق العاملين وتأثيرها عليهم.

 -حازت الفقرة الخامسة " يؤكد على أهمية اإلحساس القوي بالهدف المراد تحقيقه "على المرتبة األخيرة

بمتوسط حسابي يساوي  3.11أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%62.27قيمة االختبار  ,1.90وأن القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.029

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على

هذه الفقرة .ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى الحالة الفلسطينية العامة وخاص ًة في ظل االنقسام ،وما ترتب
علي ه من عدم وضوح رؤية المشروع الفلسطيني ككل واختالف األهداف واالستراتيجيات بين المؤسسات
في الضفة والقطاع مما أثر سلباً على القادة والمدراء في المؤسسات الفلسطينية فيما يتعلق بتحديد
األهداف واألولويات األمر الذي أفقدهم اإلحساس بالهدف وولد شعور لديهم باإلحباط واإلرباك.

-

وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.31وأن المتوسط الحسابي النسبي

يساوي ،%66.30قيمة االختبار  ,8.13وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وهذا يعني أن هناك

موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويدل على أن القادة في المؤسسة

العسكرية يمارسون أسلوب التأثير المثالي بمستوي متوسط ،ولكن هذه النسبة تحتاج إلى تعزيز كون
الموافقة كانت بدرجة متوسطة حسب نتائج الدراسة الحالية .ويعزو الباحث ذلك إلى أن عملية اختيار
القادة في األجهزة األمنية تتم وفق معايير وشروط خاصة منها أن يتحلى القائد بالسمات األخالقية

الحميدة (القدوة) كما أن القيادة الخادمة حاضرة في الميدان وسباقة قبل غيرها من العسكريين من ذوي
الرتب األقل ،ويدلل ذلك استشهاد العديد من قيادات المؤسسة األمنية خالل الحروب المتالحقة وعلى

رأسها الوزير سعيد صيام ،وقائد الشرطة اللواء توفيق جبر ،وغيرهم من قادة األجهزة األمنية ومن جميع
المستويات االدارية حيث بلغ شهداء الو ازرة أكثر من  800شهيد حسب بيانات غير منشورة لهيئة التنظيم

واالدارة .ومن ناحية أخرى ،يمكن تفسير النتائج إلى التدريب المكثف الذي يتلقاه القادة والتي يسهم في

زيادة قد ارتهم ومهاراتهم في مجال فنون القيادة وقدرة التأثير في المرؤوسين والتعامل مع انخرين ،اضافة
لوجود مدونات السلوك األخالقي التي تؤكد على االلتزام بأخالقيات المهنة والسلوكيات االيجابية.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الديب )2012 ،والذي بينت أن ممارسة بعد التأثير

المثالي جاء متوسطاً بوزن نسبي  %53.1بالنسبة للقيادات االدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

في الجامعات الفلسطينية ،ودراسة (الرقب )2010 ،الذي بينت أن مجال التأثير المثالي جاء بنسبة

متوسطة  %67.67بالنسبة للقيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية ،ودراسة (العامري )2002 ،التي

بينت أن ممارسة مديري األجهزة الحكومية السعودية للتأثير الكارزمي كانت متوسطة ،ودراسة (سميرات،

ومقابلة )2014 ،التي بينت أن درجة ممارسة مديري (المدارس الثانوية الخاصة) لبعد التأثير المثالي في
عمان كانت متوسطة.
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واختلفت مع نتائج دراسة كل من (القانوع )2015 ،الذي بين أن القيادات السياسية الفلسطينية تمارس بعد

التأثير المثالي بنسبة عالية  ،%88.63ودراسة (كنعان )2014 ،التي بينت أن مدراء المدارس الثانوية

الحكومية يمارسون هذا النمط بنسبة عالية  ،%75و(خلف )2010 ،الذي جاء مستوي ممارسة بعد
الكاريزما بدرجة كبيرة .ودراسة ٍ
كل من (العطوي )2010 ،و(العازمي )2006 ،التي أظهرت تمتع القيادات
األمنية ممارسة كبيرة ألسلوب التأثير المثالي .كما اختلفت النتائج أيضاً مع دراسة (القدرة )2015 ،والتي
بينت امتالك المدراء العامون في جهاز الشرطة الفلسطينية لبعد التأثير المثالي بنسبة عالية ،%81.5
وكذلك مع دراسة (أبوهداف )2008 ،والتي أظهرت نتائج دراسته ممارسة التأثير المثالي بنسبة ،%80

ومع دراسة (الغزالي )2012 ،التي بينت أن أفراد عينة الدراسة يرون أن قادتهم يمارسون التأثير المثالي

بدرجة عالية.

تحليل فقرات مجال " الدافع اإللهامي "

-

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج
موضحة في جدول (.)5.9
جدول ()1.1
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات مجال " الدافع اإللهامي "
م

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية الترتيب
().Sig

.1

يتحدث بتفاؤل تجاه المستقبل.

3.82

1.10

*0.000 13.11 76.43

1

.2

يتحدث بحماس عن األهداف المطلوب انجازها.

3.24

1.03

64.81

*0.000

4

.3

يعمل على فرض رؤيته حول المستقبل.

3.71

1.05

*0.000 11.91 74.22

2

.4

يري باستمرار أن أهداف العمل سوف تتحقق.

3.55

1.13

70.97

*0.000

3

جميع فقرات المجال مع ا

3.58

0.79

*0.000 12.82 71.61

4.09
8.52

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.9يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة األولى " يتحدث بتفاؤل تجاه المستقبل " يساويأي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%76.43قيمة
0.000

االختبار13.11

3.82

(الدرجة الكلية من )5

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

وحازت على المرتبة األولي ،وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على

هذه الفقرة.
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ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى امتالك قادة القطاع األمني الحس والفكر االستراتيجي الذي يشجع من

النظر تجاه المستقبل ،واالستعداد لمواكبة التغيير والتطوير المتالحق في البيئة الخارجية الداخلية .وقد
يرجع السبب إلى التربية االسالمية للعسكريين التي تؤكد على حرمة الشعور باليأس وتعزيز من النظرة

التفاؤلية حتي ولو أحاطت االنسان ظروف محبطة وقاسية.

 -بينما حصلت الفقرة الثانية على المرتبة األخيرة " يتحدث بحماس عن األهداف المطلوب انجازها "

بمتوسط حسابي يساوي  3.24أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%64.81قيمة االختبار  ,4.09وأن القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على

هذه الفقرة .وتنسجم هذه النتيجة مع ما ورد في الفقرة الخامسة في الجدول ( )5.8والتي بينت أن القادة ال
يؤكدون بشكل قوي على أهمية االحساس بالهدف المراد تحقيقه وبالتالي يعكس ذلك عدم اهتمامهم
بالحديث بحماس عن األهداف المراد تحقيقها.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي

3.58

لبعد الدافع االلهامي ،وأن المتوسط

الحسابي النسبي يساوي  ،%71.61قيمة االختبار  ,12.82وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .وكأحد التفسيرات

الممكنة لهذه النتيجة ،هو أن القيادة بالمؤسسة العسكرية تحاول تحدي الوضع الراهن وخلق رؤية مستقبلية

وتحفيز العاملين على تحقيقها .إ ن الثقافة التنظيمية التي تركز على وجوب تنفيذ التعليمات واألوامر بدقة

وااللتزام الكامل والقوى بالتنفيذ يعتبر تفسير آخر لهذه النتيجة.

واتفقت مع نتائج دراسة كل من دراسة (القانوع )2015 ،الذي بين أن القيادات السياسية الفلسطينية تمارس
بعد الحافز االلهامي بدرجة موافقة كبيرة بنسبة  ،%88.63ودراسة (القدرة )2015 ،والتي بينت امتالك

المدراء العامون في جهاز الشرطة الفلسطينية لبعد الحافز اإللهامي بنسبة عالية  ،%81.3ودراسة

(العطوي )2010 ،التي أظهرت أن مستوي توافر سلوك التحفيز اإللهامي لدي المديرين العاملين في
شركات البالستيك للصناعات اإلنشائية األردنية كان مرتفعاً ،ودراسة (خلف )2010 ،والتي بينت ان
القيادات األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة تتمتع بالحفز اإللهامي بدرجة كبيرة بمتوسط ،%79.70

ودراسة (العازمي )2006 ،والتي بينت أن القيادات األمنية في و ازرة الداخلية السعودية تتمتع بتوفر بعد
سلوك الحافز اإللهامي بدرجة كبيرة.
وكما اختلفت هذه النتائج نسبياً مع بعض الدراسات كدراسة (بن حمدان )2009 ،التي بينت أن توفر
سلوك الحافز اإللهامي موجود بدرجة متوسطة ،ودراسة (الرقب )2010 ،التي بينت توافر سلوك الحافز

اإللهامي بالنسبة للقيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية كان بمستوي  ،%67.4ودراسة(الغامدي،

 )2011التي أظهرت أن ممارسة القيادات بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة لسلوك الحافز االلهامي
بدرجة متوسطة ،ودراسة (العامري )2002 ،التي بينت أن ممارسة المديرين في األجهزة الحكومية
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السعودية للتحفيز اإللهامي موجود ولكن ليس بدرجة قوية ،واختلفت كلياً مع دراسة كل من دراسة

(العمري )2004 ،التي خرجت بنتيجة عدم توفر اساليب الحافز االلهامي في األجهزة الحكومية السعودية،
ودراسة ( )Degroot et al, 2000والتي أشارت إلى ان العالقة بين القيادة الكاريزمية وفعالية القائد تعد

ضعيفة.

تحليل فقرات مجال " الستثارة الفكرية "
ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج
موضحة في جدول (.)5.10
جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات مجال " الستثارة الفكرية "
م

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية الترتيب
().Sig

.1

المسلم بها) لمعرفة مدى
ُيعيد فحص االفتراضات (األفكار ُ
مالئمتها.

3.35

1.04

66.95

*0.000

4

.2

يبحث عن الجوانب المختلفة عند حله للمشكالت.

3.63

0.90

*0.000 12.32 72.66

2

.3

يجعلني أنظر للمشكالت من زوايا مختلفة.

3.86

0.93

*0.000 16.23 77.14

1

3.43

1.05

68.64

*0.000

3

3.57

0.79

*0.000 12.56 71.35

.4

طرق جديدة للنظر في كيفية اكمال مهام عملي.
يقترح ُ
جميع فقرات المجال معا

5.85

7.25

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.10يمكن استخالص ما يلي:
 -حازت الفقرة الثالثة على المرتبة األولى وتنص على " يجعلني أنظر للمشكالت من زوايا مختلفة "

بمتوسط حسابي يساوي
االختبار

16.23

3.86

(الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%77.14قيمة

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من

قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويعزو الباحث ذلك إلى خبرة القيادة في مواجهة المواقف الصعبة
والتحديات والقدرة على التعلم وطرح العديد من البدائل كعالج لهذه المشكالت ،وربما يعود السبب للخبرات

المكتسبة طوال فترة عملهم المختلفة والتي تخللها العديد من الحروب الصعبة والقاسية وشتي أنواع

الحصار مما أكسبهم مهارات تحفيز وتشجيع العاملين على التفكير في الحلول للمشكالت المختلفة من

جوانب متعددة ،وكذلك استخدام المنهج العلمي لحل المشكالت والتي يؤكد على استحضار جميع البدائل

المتاحة واختيار البديل األنسب.
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المسلم بها) لمعرفة مدى مالئمتها "
 المتوسط الحسابي للفقرة األولى " ُيعيد فحص االفتراضات (األفكار ُيساوي  3.35أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%66.95قيمة االختبار  ,5.85وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي

0.000

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05وهذا يعني أن

هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وحازت على المرتبة األخيرة .ويعزو
الباحث ذلك إلى الثقافة التنظيمية السائدة (البيروقراطية) في مؤسسات العمل الحكومي وخاصة في

المؤسسة العسكرية والتي ال تشجع على مناقشة األفكار وطرق العمل الموجودة مسبقاً واعتبارها كمسلمات
ال يمكن ألحد االقتراب منها أو التعديل فيها ،وينظر إليها على أنها قواعد وقوانين.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.57وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%71.35قيمة االختبار  ,12.56وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.000وهذا يعني أن هناك

موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويعزو الباحث ذلك لزيادة مستوى

التفويض من قبل القادة تجاه مرؤوسيهم واعطاءهم مساحة أكبر من حرية التصرف وتشجيعهم على ابتكار

طرق جديدة في تحسين األداء ،واستثارة طاقاتهم الفكرية نحو تحسين العمل بالتفكير بالمشكالت
والمشاركة في حلها ،وهذا ينسجم مع توجهات القطاع األمني الجديدة نحو االرتقاء بالعمل العسكري وتقديم
الخدمة للمواطن بشكل أفضل وبسهولة ويسر .وبالتالي يعمد العاملين لتجريب مداخل جديدة واالبداع في

التعامل مع قضايا المؤسسة.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القانوع )2015 ،الذي بين أن القيادات السياسية
الفلسطينية تمارس بعد االستثارة الفكرية بدرجة موافقة كبيرة بنسبة  ،%83.87ودراسة (القدرة)2015 ،

والتي بينت امتالك المدراء العامون في جهاز الشرطة الفلسطينية لبعد االستثارة الفكرية بنسبة عالية
 ،%81.5ودراسة (خلف )2010 ،والتي بينت ان القيادات األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة تتمتع
باالستثارة الفكرية بدرجة كبيرة بمتوسط  ،%79.70ودراسة (العازمي )2006 ،والتي بينت أن القيادات

األمنية في و ازرة الداخلية السعودية تتمتع بتوفر بعد االستثارة الفكرية بدرجة كبيرة ،ودراسة (الشكره،

 )2013التي بينت أن العاملين باإلدارة العامة للمرور بالسعودية يمارسون سلوك االستثارة الفكرية بنسبة
عالية بلغت  ،%88بينما بينت نتائج دراسة( ،الفقيه )2006 ،والتي أشارت نتائجها إلى تمتع قيادتها
بمستوي متوسط لخصائص القيادة التحويلية ومنها االستثارة الفكرية ،ودراسة (الرقب )2010 ،والتي

أشارت إلى امتالك العاملين بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة لبعد االستثارة الفكرية.
واختلفت مع دراسة (العامري )2002 ،والتي بينت أن السلوك القيادي ال يرتقي إلى تطلعات الموظفين،

(الديب ) 2012 ،والتي أظهرت أن القيادات االدارية األكاديمية تمارس بعد االستثارة الفكرية بنسبة ضعيفة
 %52.1من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية( ،عيسي )2008 ،حيث أظهرت نتائج عينة الدراسة أن
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المدير ال يعزز الفعاليات واألنشطة التي تتم داخل المدرسة إلثارة التنافس الشريف بين العاملين (االستثارة

الفكرية بنسبة .)%48.82
-

تحليل فقرات مجال " العتبارات الفردية "

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج

موضحة في جدول (.)5.11

جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات مجال " العتبارات الفردية "
م

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

.1
.2

يقضي وقتاً في تعليم وتدريب المرؤوسين.

يعتبرني فرد له احتياجات وطموحات تختلف عن انخرين.

3.48

.3

يساعدني على تطوير نقاط قوتي.

3.55

1.00

جميع فقرات المجال مع ا

3.57

0.91

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية الترتيب
().Sig

3.68

0.95

*0.000 12.53 73.57

1

1.08

69.55

7.75

*0.000

3

71.04

9.67

*0.000

2

*0.000 10.92 71.39

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.11يمكن استخالص ما يلي:
 -المتوسط الحسابي للفقرة األولي " يقضي وقتاً في تعليم وتدريب المرؤوسين " يساوي

الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%73.57قيمة االختبار

( )Sig.تساوي

0.000

12.53

3.68

(الدرجة

وأن القيمة االحتمالية

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة وحازت

على المرتبة األولى .ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام األجهزة بالتدريب بشكل عام ومن ضمنها التدريب
أثناء العمل وايمانهم أن هذا النوع من التدريب له مزايا كثيرة منها تدريب الموظف حسب الحاجة وعند

حدوث الموقف .اضافة إلى أن طبيعة العمل الميدانية للقطاع األمني والتي تناسب استخدام هذا النوع من

التدريب القائم على تقديم االرشادات والنصائح للمرؤوس أثناء قيامه بمهام عمله.
 المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " يعتبرني فرد له احتياجات وطموحات تختلف عن انخرين " يساوي3.48

تساوي

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%69.55قيمة االختبار  ,7.75وأن القيمة االحتمالية ()Sig.
0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة وحصلت على

المرتبة األخيرة .ويعزو الباحث ذلك الى حرص القادة على التواصل مع جميع المرؤوسين في كافة

المستويات االدارية ومراعاة المستويات التعليمية والثقافية المختلفة للعاملين ،ودراسة احتياجاتهم

وطموحاتهم والعمل على تلبيتها ما أمكن .إن هذه النتيجة تدلل على معرفة وادراك القادة بأن لكل موظف
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طموحاته وأهدافه الخاصة التي تختلف عن غيره والتي تعمل على ربطها مع رسالة وأهداف المؤسسة

والتي يجب اشباعها حتي يستطيع العامل تحقيق العمل المطلوب منه على الوجه األكمل.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.57وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%71.39قيمة االختبار  ,10.92وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة

بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام القادة باألفراد

وأن البعد االنساني حاضر في التعامل مع العسكريين بالرغم من طبيعة العمل العسكري ،وكذلك حرص
القادة على مساعدة مرؤوسيهم وتدريبهم للقيام باألعمال المطلوبة منهم وتطوير نقاط قوتهم والتخلص من

نقاط ضعفهم ،بما يعزز الثقة بالعسكرين في انفسهم ويزيدهم قدرة على تحمل مسئولياتهم وأداء واجباتهم.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القدرة )2015 ،التي أظهرت توافر بعد االهتمام الفردي

في جهاز الشرطة بقطاع غزة بدرجة عالية بنسبة  ،%85.9ودراسة (القانوع )2015 ،التي أظهرت

ممارسة القيادات الفلسطينية لبعد االعتبارات الفردية بدرجة مرتفعة  ،%86.21ودراسة (خلف)2010 ،
أظهرت أن القيادات األكاديمية بالجامعات الفلسطينية بغزة تتمتع بمراعاة االعتبار الفردي للمرؤوسين،

ودراسة (العطوي )2010 ،في ممارسة القادة لالهتمام باالعتبارات الفردية بدرجة مرتفعة ،ودراسة
(العازمي )2006 ،والتي بينت تمتع القيادات األمنية بو ازرة الداخلية السعودية لعنصر االعتبارات الفردية
بنسبة .%80.28

واختلفت مع دراسة (الغامدي )2011 ،في أن ممارسة القادة لالهتمام الفردي بدرجة متوسطة ،ودراسة

(العامري )2001 ،التي استهدفت المديرين بالمؤسسات العامة حيث أظهرت النتائج أنهم يتمتعون بمستوي

أقل في بعد االعتبارات الفردية ،ودراسة (عيسي )2008 ،التي أظهرت النتائج لدي مديري المدارس أن

ممارسة بعد االعتبارات الفردية أقل من .%60
-

تحليل جميع فقرات " القيادة التحويلية"

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج
موضحة في جدول (.)5.12
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جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لجميع فقرات القيادة التحويلية
البند

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية الترتيب
().Sig

التأثير المثالي.

3.31

0.68

66.30

8.13

*0.000

4

الدافع اإللهامي.

3.58

0.79

71.61

12.82

*0.000

3

االستثارة الفكرية.

3.57

0.79

71.35

12.56

*0.000

2

االعتبارات الفردية.

3.57

0.91

71.39

10.92

*0.000

1

جميع فقرات القيادة التحويلية

3.47

0.65

69.45

12.80

*0.000

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.12تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات القيادة التحويلية يساوي
من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%69.45قيمة
تساوي

0.000

االختبار12.80

3.47

(الدرجة الكلية

وأن القيمة االحتمالية ()Sig.

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات القيادة التحويلية

بشكل عام .في ضوء هذه النتائج المتعلقة بالقيادة التحويلية والتي اظهرت ممارسة القيادة التحويلية بدرجة

كبيرة بمتوسط  %69لمنتسبي القطاع األمني .وجاء في المرتبة األولى لبعد االهتمام باالعتبارات الفردية
بنسبة  ،%71.35يليه بعد االستثارة الفكرية بنسبة  %71.35ثم في المرتبة الثالثة لبعد الدافع

اإللهامي % 71.61وجميع األبعاد الثالثة جاءت بنسبة متقاربة ،أما البعد الرابع التأثير المثالي فقد جاء
بالمرتبة األخيرة بنسبة  .%66.30ويعزو الباحث توفر ممارسة القيادة التحويلية بدرجة كبيرة إلى وعي
القيادات في القطاع األمني من كافة المستويات االدارية بالمفاهيم واألساليب واالتجاهات الحديثة للقيادة،

ويدلل ذلك ما شهده القطاع األمني من تطوير مستمر لقدرات ومهارات العاملين به ،وذلك من خالل

البرامج التعليمية والتدريبية واالبتعاث الداخلي والخارجي الكتساب المعارف وتنمية القوي البشرية،
واستقطاب طلبة مميزين للدراسة في كلية الشرطة الفلسطينية من الثانوية العامة أو من االختصاصيون

باإلضافة إلى تعزيز مراكز التدريب بالو ازرة .اضافة إلى وجود انشطة توعوية بأهمية عمل منتسبي قوى
األمن وخطورته ،واستثارة حماسهم وخلق نوع من التحدي والمنافسة والتفاني في انجاز األعمال ،باإلضافة
إلى المحاضرات الدينية التي تبين أهمية العمل من خدمة الدين والوطن والتي تنظمها هيئة التوجيه

السياسي والوطني.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القدرة )2015 ،بينت ممارسة القيادة التحويلية لمدراء

جهاز الشرطة الفلسطينية بغزة بنسبة  ،%79ودراسة (النجار )2012 ،التي أظهرت أن ممارسة مديري
المدارس الحكومية بمحافظات غزة للقيادة التحويلية بنسبة  ،%82وكذلك دراسة (االغا )2011 ،والتي
121

أشارت أن درجة ممارسة المدراء المميزين للمدارس اإلعدادية بوكالة الغوث بغزة لمهارات القيادة التحويلية

 ،%81ودراسة (العازمي )2006 ،والتي بينت تمتع القيادات األمنية بو ازرة الداخلية السعودية لممارسة
سلوك القائد التحويلي بدرجة كبيرة ،ودراسة (خلف )2010 ،التي أشارت ممارسة رؤساء االقسام

االكاديميين في الجامعة االسالمية بغزة بلغت  ،%80ودراسة (الغامدي )2011 ،التي تشير إلى ان

القيادات بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة يمارسون السلوك القيادي التحويلي بنسبة ،%83
ودراسة (الشكرة )2013 ،بأن تسود ممارسة خصائص وسمات القيادة التحويلية للقيادات باإلدارة العامة

للمرور بالرياض .بينما تشابهت مع دراسة (بن حمدان )2009 ،والتي أشارت إلى توفر خصائص
وسمات القيادة التحويلية في قطاع الشرطة بمدينة الرياض ،وكذلك دراسة (الفقيه ،)2006 ،ودراسة

( ،)John, 2008ودراسة (الحربي )2015 ،بتمتع الضباط العاملين بمديرية الدفاع المدني لسلوك القيادة
التحويلية بنسبة .%89.39

واختلفت مع دراسة (العامري )2002 ،التي بينت ان السلوك القيادي التحويلي ال يرقي إلى مستوي

تطلعات الموظفين ،ودراسة (العمري )2004 ،والتي بينت أن مستوي السلوك القيادي التحويلي للمديرين
في المؤسسات العامة ال يرقي إلى المستوي المأمول ،ودراسة (الغامدي )2000 ،التي بينت أن القيادات

األكاديمية في الجامعات السعودية تمارس القيادة التحويلية بدرجة متوسطة ،ودراسة (العامري)2001 ،

التي بينت أن المديرين في المؤسسات العامة يتمتعون بمستوي متدني في كل خصائص القيادة التحويلية،
وكذلك دراسة (عيسي )2008 ،التي بينت أن ممارسة القيادة التحويلية لدي مديري المدارس الثانوية في

محافظات غزة بنسبة أقل من  ،%60ودراسة بارنيت وكونرس ( Barnett Mccormick, & Conners,

 )1999والتي استهدفت المعلمين في المدارس حيث أظهرت أهم النتائج أنهم ال يميزون بين أسلوب
القيادة التحويلية والقيادة االجرائية.

تحليل فقرات المجال الثاني " القيادة التبادلية "
-

تحليل فقرات مجال " المكافأة المشروطة "

تم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة .النتائج

موضحة في جدول (.)5.13
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جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات مجال " المكافأة المشروطة "
م
.1
.2
.3
.4

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

ُيساعدني مقابل ما أبذله من جهود في انجاز العمل.
يحدد بدقة من هو المسئول عن تحقيق األداء المطلوب.

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية الترتيب
().Sig

3.23

0.99

64.68

4.14

*0.000

3

3.37

1.06

67.47

6.21

*0.000

1

3.17

1.04

63.31

2.80

*0.003

4

ُيعبر عن رضاه عندما أفي بالتوقعات المحددة إلنجاز
العمل.

3.24

1.15

64.81

3.66

*0.000

2

جميع فقرات المجال معا

3.25

0.83

65.06

5.34

*0.000

يوضح ما يمكن أن يحصل عليه الموظف عند انجاز
العمل المكلف به.

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.13يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " يحدد بدقة من هو المسئول عن تحقيق األداء المطلوب " يساوي(الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%67.47قيمة االختبار

االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

6.21

3.37

وأن القيمة

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على

هذه الفقرة والتي حازت على المرتبة األولي من فقرات المكافأة المشروطة ،ويعزو الباحث إلى أن التحديد
الدقيق ألداء المهام األمنية والعسكرية وتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ هذه المهام جوهر نجاح المهمة

لما سيترتب عليه من عقوبات ،ومكاف ت .وبالرغم من حصول الفقرة على المرتبة األولى وموافقة أعضاء

عينة الدراسة جاءت بدرجة متوسطة إال أن تحديد المسئوليات بدقة مما يعنى إلى الحاجة لزيادة تحديد
األداء.
 -المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يوضح ما يمكن أن يحصل عليه الموظف عند انجاز العمل المكلف

به " يساوي  3.17أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%63.31قيمة االختبار  ,2.80وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي

0.003

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

والتي جاءت بالمرتبة األخيرة حيث أن العسكريين يحتكموا في أداء واجباتهم وضمان حقوقهم إلى قانون

الخدمة لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )8لسنة  ،2005الذي ال يطبق بالشكل الكافي وخاصة في باب
الحوافز والبدالت والمكاف ت ،عالوة على عدم توفر الراتب إال بالحد األدنى نتيجة الحصار المفروض
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على قطاع غزة ،وسياسة قطع الراتب وقلة الدعم المقدم من المساعدات الخارجية ،وبالتالي عدم القدرة

على توضيح المكاف ت بأنواعها للموظفين حال تحقيق األهداف المطلوبة منهم.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.25وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%65.06قيمة االختبار  ,5.34وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة

بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .يستدل من النتيجة أن قادة القطاع األمني

يمارسون أسلوب القيادة التبادلية بوصفها عملية قائمة على أساس التبادل بين القادة واألتباع .وقد يعود

السبب في هذه النتيجة والتي اظهرت مستوى مقبول (متوسط) من ممارسة أسلوب القيادة التبادلية إلى ان

القادة العسكريين يقدمون الدعم والمساندة للمرؤوسين باستمرار ،ويحددون الصالحيات والمسئوليات لكل
موظف ،إال أنه ومن جهة أخرى فإن ضعف استخدام نظم المكاف ت والحوافز كأداة رئيسة تقوم على
مفاهيم القيادة التبادلية يعود لعوامل مختلفة أهمها الحصار وقلة الموارد المالية.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الرفاعي )2013 ،التي أظهرت نتائجها أن مستوي

ممارسة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت لفقرات المكافأة المشروطة جاء متوسطاً ،ودراسة (جابر،
 ) 2012التي كانت نتائج بعد المكافأة المشروطة بدرجة متوسطة ،ودراسة (كوركماز )2007 ،التي

أظهرت ممارسة بعد المكافأة المشروطة بدرجة متوسطة.

واختلفت مع دراسة (الضمور وآخرون )2010 ،التي أظهرت ممارسة بعد المكافأة المشروطة بدرجة كبيرة
بوسط حسابي (.)17.85
-

تحليل فقرات مجال " اإلدارة بالستثناء "

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج
موضحة في جدول (.)5.14
جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات مجال " اإلدارة بالستثناء "
م

.1

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

يعطي كل اهتمامه للتعامل مع االخطاء والشكاوي واإلخفاقات

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية الترتيب
().Sig

3.12

1.05

62.47

2.05

*0.020

4

.2

يتابع جميع االخطاء بنفسه.

2.99

1.14

59.81

-0.15

0.440

5

.3

ُيثير انتباهي نحو اإلخفاقات لإليفاء بالمعايير القياسية.

3.55

1.00

71.04

9.67

*0.000

3

التي تحدث في العمل.
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.4
.5

يوضح أنه من أشد المقتنعين بفكرة (مالم تتعطل األمور فال
حاجة لتغييرها واصالحها).
يظهر أن المشاكل يجب أن تصبح أزمات قبل اتخاذ

اجراءات.

جميع فقرات المجال مع ا

3.60

0.93

*0.000 11.37 72.01

1

3.59

1.07

71.82

9.73

*0.000

2

3.37

0.75

67.43

8.65

*0.000

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.14يمكن استخالص ما يلي:
 -المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " يوضح أنه من أشد المقتنعين بفكرة (مالم تتعطل األمور فال حاجة

لتغييرها واصالحها)" يساوي
قيمة

االختبار 11.37

3.60

(الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي ،%72.01

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة

من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .يعزو الباحث إلى الثقافة السائدة والتي تتميز بالبيروقراطية وتقيد ثقافة
االبداع واالبتكار والتغيير ،وعدم البحث عن األنشطة االستباقية والريادة في التغيير لمفضل ،وهذا ينسجم

المسلم بها قد
تماماً مع الفقرة األولى في الجدول ( )5.10والتي بينت أن عدم فحص االفتراضات واألفكار ُ
حازت على نسبة (.)%66
 -المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " يتابع جميع االخطاء بنفسه " يساوي  2.99أي أن المتوسط الحسابي

النسبي  ،%59.81قيمة االختبار  ,-0.15وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.440

وهذا يعني أن أفراد

العينة كانت اجاباتهم محايدة (متوسطة) على محتوى هذه الفقرة والتي حازت على المرتبة األخيرة ضمن
الفقرات ،وبالتالي هذا يدل على أن القائد ال يتدخل وال يتابع جميع األخطاء بنفسه .ويعزو الباحث ذلك
إلى حرص القائد على االلمام بجميع المهام ونتائج االعمال ومتابعتها ويحدد االنحرافات ويضع البدائل

وهذا يتطلب منه االهتمام بمهارة التخطيط والتطوير .ومن جانب آخر يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن

القائد لديه فهم (لمفهوم هامش الخطأ) بحيث يكون لديه هامش ومساحة لمخطاء المسموح بها ،وأن ليس
كل االخطاء يجب متابعتها بنفسه ،وانما األخطاء الحرجة والمعقدة التي تؤدي إلى عرقلة العمل .وذلك

لكي يتفرغ إلى تأدية مهامه المحتملة وعلى رأسها التخطيط والتحفيز والتوجيه.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.37وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%67.43قيمة االختبار  ,8.65وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة

بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى حرص

القيادة في المؤسسات العسكرية إلى وضع معايير مدروسة وواقعية ومحاولة الوصول إليها ،واهتمامهم

المتزايد بتصحيح االنحرافات واألخطاء بالسرعة الكبيرة على اعتبار أن ذلك عنصر مهم من عناصر

االدارة باالستثناء.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الرفاعي )2013 ،التي أظهرت نتائجها أن مستوي

ممارسة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت لفقرات اإلدارة باالستثناء موجبة وسالبة جاء متوسطاً،

(جابر )2012 ،التي كانت نتائج بعد المكافأة المشروطة بدرجة متوسطة ،ودراسة (كوركماز)2007 ،
التي أظهرت ممارسة بعد إلدارة باالستثناء بدرجة متوسطة.

واختلفت مع دراسة (الضمور وآخرون )2010 ،التي أظهرت ممارسة بعد المكافأة المشروطة بدرجة كبيرة
بوسط حسابي (.)15.96
تحليل جميع فقرات " القيادة التبادلية "

-

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنح ةةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج
موضحة في جدول (.)5.15
جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لجميع فقرات القيادة التبادلية
البند

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية الترتيب
().Sig

المكافأة المشروطة.

3.25

0.83

65.06

5.34

*0.000

2

اإلدارة باالستثناء.

3.37

0.75

67.43

8.65

*0.000

1

جميع فقرات القيادة التبادلية

3.32

0.74

66.38

7.55

*0.000

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

مةن جةدول ( )5.15تبةين أن المتوسةط الحسةابي لجميةةع فقةرات القيةادة التبادليةة يسةاوي

مةةن  )5أي أن المتوسةةط الحسةةابي النسةةبي  ،%66.38قيمةةة االختبةةار
تساوي

0.000

7.55

3.32

(الدرجةة الكليةةة

وأن القيمةةة االحتماليةةة ()Sig.

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة علةى فقةرات القيةادة التبادليةة

بشكل عام .ويعزو الباحث ذلك إلى فهم القادة أن المكاف ت والتقدير يأتي بعد اتمام األعمال وانجاز المهام
وأن حجم المكاف ت والتقديرات يكون بحجم االنجاز ،وألن المبادلة بالمنفعة أساس المدخل التبادلي.

واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (الرفاعي )2013 ،في ممارسة النمط القيادي التبادلي بدرجة

متوسطة ،ودراسة (صالح والمبيضين )2013 ،الذي كان تأثير المدخل التبادلي لو ازرة البيئة األردنية
حاض اًر ،ودراسة ( )Edwards and Gill, 2011بممارسة النمط القيادي التبادلي بشكل متوسط ،كما
بينت دراسة (العزاوي ،وسليمان )2013 ،بأن النمط القيادي التبادلي ساد في الشركة العامة للموانئ

العراقية.
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واختلفت مع دراسة (الضمور وآخرون )2010 ،التي أظهرت ممارسة القيادة التبادلية بدرجة كبيرة بنسبة
 ،%84.5كما لم تتفق مع دراسة (المطيرى )2013 ،والتي بينت أن مستوى ممارسة القيادة التبادلية في

قطاع الصناعات النفطية بالكويت كان مرتفعاً.
تحليل فقرات المجال الثالث " القيادة الترسلية "

-

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج

موضحة في جدول (.)5.16

جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات مجال " القيادة الترسلية "
م
.1

الفقرة

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

ال يتدخل عند حدوث أمور مهمة تتطلب المعالجة الجدية.

الحسابي
النسبي

قيمة

الحتمالية الترتيب

الختبار

().Sig

1.81

0.80

-26.16 36.23

*0.000

2

1.73

0.84

-26.65 34.61

*0.000

3

0.92

-19.14 40.00

*0.000

1

-30.16 33.38

*0.000

4

-34.60 36.06

*0.000

.2
.3

يكون غائباً(نفتقده) عند الحاجة إليه.

يتجنب صنع الق اررات في الكثير من الحاالت.

2.00

.4

ال يظهر اهتماماً واستجابة لممور المستعجلة الطارئة.

1.67

0.77

1.80

0.61

جميع فقرات المجال مع ا

المتوسط

القيمة

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.16يمكن استخالص ما يلي:
 -المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يتجنب صنع الق اررات في الكثير من الحاالت " يساوي

الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%40.00قيمة االختبار

( )Sig.تساوي

0.000

-19.14

2.00

(الدرجة

وأن القيمة االحتمالية

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .إن

هذه النتيجة والتي تفيد بأن  %60من أفراد العينة يرون أن القادة ال يتجنبوا صنع الق ار ارت .كون طبيعة
عمل المؤسسة األمنية تتطلب اتخاذ الق اررات بالسرعة الممكنة وذلك لتجنب تفاقم المشكالت ،ومن جانب

آخر يعزو الباحث ذلك الى أن سمات القيادة تتميز باإلقدام والقدرة على أخذ المبادرة بالقرار في معظم

الحاالت دون تواني وتأخير.

 المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " ال يظهر اهتماماً واستجابة لممور المستعجلة الطارئة " يساويأي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%33.38قيمة االختبار  ,-30.16وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي
1.67

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة جدا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وبمعني آخر فإن
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 %67من العينة ترى أن القيادة تستجيب لممور الطارئة .ويعزو الباحث ذلك إلى أن األمور الطارئة
والمستعجلة في القطاع األمني قد تتسبب بقتل انسان أو تدمير منشأة أو فوضي وفلتان ،وهذا ال يكون

مقبوالً بأي حال من األحوال ،وال بد من تدريب أولويات في التعامل مع األمور التي تتطلب تدخل سريع

في حال كانت المشكلة طارئة.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،1.80وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%36.06قيمة االختبار  ,-34.60وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك

موافقة بدرجة قليلة جدا من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .وجاء نمط القيادة الترسلية في المرتبة

األخيرة بنسبة  %36فيما يعني أن  %64من أفراد العينة غير موافقون على أن القادة في المؤسسة

العسكرية تتبني اسلوب القيادة المتسبية .ويرجع ذلك إلى وعي القيادة بمخاطر ممارسة هذا النوع من

األنماط القيادية ،واما أن بعض القادة يمارسون هذا النمط ويعزو الباحث ذلك إلى عدم ادراك القادة
بخطورة هذا النمط .ومن زاوية أخرى أن  %64يرون عدم ممارسة مثل هذا النوع من أساليب القيادة

(الترسلية) .ويعزو الباحث هذه النسبة من ممارسة أسلوب القيادة الترسلية إلى أن بعض القادة يعتبرون
أن العاملين على درجة عالية من الكفاءة ،ويمكن االعتماد عليهم خصوصاً في أعمال التحقيق واللجان
الخاصة ،لذلك ال يكون التدخل بدرجة كبيرة جداً .كما يمكن تبرير نسبة  %64بعدم استخدام أسلوب
القيادة الترسلية إلى طبيعة العمل في المؤسسة العسكرية التي تقدس التعليمات واألوامر من القيادة وتعمل

على تنفيذها دون تردد.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات ودراسة (شاهين )2013 ،بممارسة مديري المدارس الحكومية

الفلسطينية بغزة بوزن نسبي  %50.85ودرجة ممارسة قليلة ،ودراسة (األغا )2010 ،التي بينت أن

ممارسة النمط القيادي الحر في البنوك الفلسطينية بنسبة  %50.83وكان ضعيفاً ،ودراسة (الطيبي،
 )2013والتي بينت ممارسة القيادة اإلدارية في مراكز الرعاية الصحية األولية لنمط القيادة الترسلية من

وجهة نظر العاملين كان ضعيفاً بنسبة  ،%49 .56ودراسة (شحادة )2008 ،بممارسة النمط التسبي
بدرجة ضعيفة ،ودراسة (ناصر )2010 ،والذي فسرت أن المديرين والقادة في المنظمات األهلية يمارسون

سلوكاً ح اًر بدرجة قليلة بنسبة  ،%54.7ودراسة (الخطيب )2004 ،التي أشارت إلى انخفاض ممارسة
سلوك النمط القيادي الترسلي بنسبة منخفضة تقدر .%55.4

واختلفت مع دراسة (الشريف )2004 ،بممارسة نمط القيادة الحر بدرجة متوسطة ،ودراسة كدراسة

(العامودي )2013 ،الذي حصل ممارسة النمط الترسلي بو ازرة المواصالت بغزة بنسبة  %61وبالمرتبة

الثالثة ،ودراسة (المغاري )2009 ،والتي بينت نتائج الدراسة أن مديري التربية والتعليم يمارسون النمط

الترسلي بوزن نسبي قدره .%61.52
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-

تحليل جميع فقرات " األنماط القيادية "

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج

موضحة في جدول (.)5.17

جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لجميع فقرات األنماط القيادية
البند

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية الترتيب
().Sig

القيادة التحويلية.

3.47

0.65

69.45

12.80

*0.000

1

القيادة التبادلية.

3.32

0.74

66.38

القيادة الترسلية.

1.80

0.61

36.06

*0.000

3

جميع فقرات األنماط القيادية

3.21

0.56

64.25

7.55
34.60
6.66

*0.000

2

*0.000

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.17تبين أن المتوسط الحسابي لجميةع فقةرات القيةادة التحويليةة يسةاوي
م ةةن  )5أي أن المتوس ةةط الحس ةةابي النس ةةبي  ،%64.25قيم ةةة
تساوي

0.000

االختب ةةار6.66

3.21

(الدرجةة الكليةة

وأن القيم ةةة االحتمالي ةةة ()Sig.

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على األنماط القيادية بشةكل

عةةام .مةةن المالح ة أن الةةنمط القيةةادي السةةائد بةةين األنمةةاط القياديةةة هةةو التحةةويلي بنسةةبة  %69.45ويليةةه
الةةنمط القيةةادي التبةةادلي بنسةةبة  ،%66.38وفةةي المرتبةةة األخي ةرة الةةنمط الترسةةلي بنسةةبة  .%36.06ويعةةزو

الباحةةث ذلةةك إلةةى أن القةةادة فةةي القطةةاع األمنةةي يتمتعةةون بالعديةةد مةةن خصةةائص القائةةد التحةةويلي ،وال سةةيما
الطابع االخالقي باإلضافة لقناعاتهم بالتغيير ،كمةا أن لةديهم الةوعي بالمفةاهيم واألسةاليب القياديةة الحديثةة،
وال سةةيما أن القطةةاع األمنةةي مهةةتم بشةةكل كبيةةر فةةي بنةةاء مؤسسةةات متطةةورة ارئةةدة فةةي مجةةاالت األمةةن أجةةل

تطةةوير قةةدرات العةةاملين فةةي كاف ةةة التخصصةةات المطلوبةةة .ورغةةم أن ال ةةنمط القيةةادي التحةةويلي حةةاز عل ةةى

المرتبة األولى بمتوسط  %69.45إال أنها ال تعتبر بالنسبة الكافية وهي متوسطة ويعزو الباحةث ذلةك إلةى

حداثة هةذه المفةاهيم وخاصةة بالنسةبة لمؤسسةات القطةاع العةام .ومةن جهةة أخةرى ،فةإن هنةاك نسةبة تةرى أن
القيادة تمارس سلوك القيادة التحويلية ويؤكد ( )Bassأن القيادة التحويلية ليست بديالً عن القيادة التبادلية
وأنهةةا لةةيس علةةى طرفةةي نقةةيض إذ يمكةةن للقائةةد اسةةتخدام هةةذه المةةداخل حسةةب الموقةةف وحسةةب اسةةتعدادات

المرؤوسين وقدراتهم وأن لكل منهم ايجابيات ومزاياه التي يمكن االستفادة منها.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الشكرة )2013 ،التي بينت أن ممارسة السلوك القيادي

التحويلي باإلدارة العامة للمرور بالرياض هو السائد ،ودراسة (العازمي )2006 ،والذي ذكر أن النمط
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القيادي التحويلي هو النمط السائد في المنظمات العربية ،ودراسة (هشبل ،)2013 ،ودراسة ( & Riaz

 )Haider, 2010والتي بينت أن المنظمات المبحوثة يسود بها النمط التحويلي بنسبة  ،%57ودراسة
(العامودي )2015 ،الذي حصل النمط القيادي الترسلي على المرتبة األخيرة ضمن األنماط المستخدمة.

وتشاركت هذه النتيجة مع جزئياً مع دراسة (الرقب ،)2010 ،ودراسة كل من (السبيعي ،)2009 ،و

( )Nanjundermrsuny, 2015حول تطبيق أساليب القيادة التحويلية بدرجة متوسطة.

وتباينت مع نتائج مع بعض الدراسات كدراسة (كنعان )2015 ،الذي بينت توفر سمات القيادة التحويلية

لدي مدراء المدارس الثانوية بدرجة عالية ،ودراسة (لقدرة )2015 ،التي بينت امتالك المدراء العامون
بالشرطة الفلسطينية بغزة متطلبات القيادة التحويلية بنسبة  ،%79.5ودراسة (آل فطيح )2013 ،بينت
توفر السلوك القيادي التحويلي باألجهزة األمنية بدرجة جيدة ،،ودراسة (خلف )2010 ،التي بينت ممارسة

القيادة التحويلية في الجامعة االسالمية بغزة بنسبة .%80

واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (السايدة واخرون )2015 ،التي بينت أن المستشفيات

األردنية الحكومية تمارس القيادة التحويلية بشكل مرتفع ،ودراسة (العامري )2002 ،التي بينت عدم توافر
سمات القيادة التحويلية في األجهزة الحكومية السورية ،ودراسة (الطيبي )2013 ،التي بينت درجة ممارسة

النمط التسيبي كان ضعيفاً.

ثانيا :تحليل فقرات مجال " عمليات إدارة المعرفة "
-

تحليل فقرات مجال " اكتساب المعرفة "

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج
موضحة في جدول (.)5.18

جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات مجال " اكتساب المعرفة "
م
.1
.2

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

يقوم القطاع األمني بالرصد المنظم للمعرفة المتاحة والمتجددة
من مصادرها المختلفة.
يشجع القطاع األمني على إجراء البحوث بشكل مستمر
للمساعدة على توليد المعرفة.
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المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية الترتيب
().Sig

3.45

0.90

69.03

8.77

*0.000

5

3.60

1.11

71.95

9.47

*0.000

3

.3
.4
.5
.6
.7

يعتمد القطاع األمني على فرق العمل ذات التنوع المعرفي

3.17

1.19

63.44

*0.006

7

3.62

0.87

*0.000 12.50 72.40

2

3.44

1.05

68.77

*0.000

6

3.90

0.96

*0.000 16.47 77.99

1

يتم تشجيع العاملين على توليد األفكار الخالقة والمبدعة.

3.58

0.96

*0.000 10.65 71.69

4

جميع فقرات المجال معا

3.54

0.64

*0.000 14.69 70.75

لتوليد المعرفة واكتشافها.
يوفر القطاع األمني وسائل تكنولوجية تساعد العاملين في
اكتساب المعرفة.

يتفاعل العامليين مع بعضهم إليجاد حلول لمشاكل العمل.
هناك اهتمام بجذب الكفاءات من خارج القطاع األمني
للمساهمة في اكتساب المعارف الجديدة.

2.55

7.33

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.18يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة السادسة " هناك اهتمام بجذب الكفاءات من خارج القطاع األمني للمساهمة فياكتساب المعارف الجديدة " يساوي

 ،%77.99قيمة االختبار

16.47

3.90

(الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة

بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويعزو الباحث ذلك إلى أن القطاع األمني يسعى بشكل

متواصل لجلب مصادر المعرفة الخارجية من خالل أصحاب الكفاءات والخبرة والمهارة والذين يمتلكون
رصيد معرفي يمكن االستفادة منهم ،ويظهر ذلك من خالل مشاركة أساتذة الجامعات وقيادة العمل
الوطني باستمرار للمشاركة في البرامج التدريبية وعقد الندوات واللقاءات المتنوعة من أجل تطوير العمل.
 -المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يعتمد القطاع األمني على فرق العمل ذات التنوع المعرفي لتوليد

المعرفة واكتشافها " يساوي  3.44أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%63.44قيمة االختبار  ,2.55وأن
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة

على هذه الفقرة ،والتي حازت على المرتبة األخيرة ضمن بعد اكتساب المعرفة .ويعزي ذلك لغلبة النزعة

الفردية في العمل باعتبار أن الفرد يكافئ ويحاسب على ما ينجزه من أعمال متجاهالً أهمية العمل
الجماعي ،وحيث أن المجتمعات العربية ومن ضمنها المجتمع الفلسطيني تميل إلى العمل الفردي ويغيب

عنها مفهوم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد.
بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.54وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%70.75قيمة االختبار  ,14.69وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة

بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك قادة القطاع

األمني إلى ضرورة التطوير وابتكار حلول جديدة لضبط الحالة األمنية ،وتبني اجراءات التحسين كاعتماد
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الهياكل التنظيمية للقطاع األمني بتاريخ  2014/5وذلك ألول مرة منذ تأسيسها مع قدوم السلطة بعد اتفاق
اوسلو ،وكذلك البدء في التوسع في استخدام التكنولوجيا ،ودعم ابداعات العاملين وتمكينهم من التعلم،
واالفادة من خبراتهم المتراكمة .وكذلك إلى وجود تفاعل للعاملين فيما بينهم ،ورغم قدرة القيادة على تحديد

الكفايات المعرفية وتزويد مرؤوسيهم بمعارف جديدة لالرتقاء بخبراتهم لتحسين األداء.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصري )2015 ،التي بينت موافقة بدرجة كبيرة لبعد

اكتساب المعرفة للعاملين في الوظائف االشرافية بو ازرة الداخلية الشق المدني ،ودراسة (المدهون)2014 ،

والتي أظهرت النتائج مستوي توافر عمليات إدارة المعرفة في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة
كان جيد وحصل بعد تشخيص المعرفة على نسبة  ،%70.40ودراسة (المطرفي )2013 ،التي بينت أن

هناك موافقة على بعد اكتساب المعرفة من وجهة نظر العاملين في امارة القصيم ،ودراسة (بدر)2010 ،

والتي بينت أن ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة لبعد توليد المعرفة كانت عالية بنسبة
 ،%76.74ودراسة (البشابشة والحمد )2008 ،التي بينت أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على بعد اكتساب

المعرفة ،ودراسة (حجازي )2005 ،التي توصلت إلى المنظمات األردنية العامة والخاصة تدرك مفهوم
إدارة المعرفة ودورها وأهدافها ،وتمارس عمليات المعرفة من حيث خلقها وتشاركيتها وتعلمها .وتنسجم هذه

الدراسة مع دراسة (معايعة )2008 ،التي خلصت إلى ضرورة التركيز على إدارة المعرفة في مؤسسات
التعليم العالي وضرورة العمل الجاد على استثمارها لترقية أدائها ،كما انسجمت مع نتائج دراسة (عودة،

 )2010والتي بينت ممارسة العاملين في الجامعات الفلسطينية لعمليات إدارة المعرفة في بعد توليد

المعرفة  ،%84.58ودراسة (الخشالي )2009 ،والتي بينت أهمية امتالك المعرفة الذاتية وذلك من خالل
امتالك األيادي العاملة ممن يمتلكون المعرفة.

واختلفت مع نتائج دراسة (الشريف )2012 ،التي بينت أن اكتساب المعرفة ليس على المستوي المأمول،

ودراسة (دروزة )2008 ،والتي أظهرت ضعف استجابة العاملين في و ازرة التربية والتعليم العالي األردنية
لبعد تشخيص المعرفة في أعمالهم وانشطتهم ،ودراسة (فالق )2010 ،التي أظهرت ضعف استجابة

العاملين في مجموعة االتصاالت األردنية لبعد تشخيص المعرفة بدرجة متوسطة.
-

تحليل فقرات مجال " تخزين المعرفة "

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج

موضحة في جدول (.)5.19
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جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات مجال " تخزين المعرفة "
م

.1

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

تتوفر لدى القطاع األمني وسائل تخزين متعددة (أرشفة

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية الترتيب
().Sig

3.45

0.99

69.09

8.04

*0.000

6

3.55

1.06

70.91

9.06

*0.000

3

3.49

1.02

69.74

8.39

*0.000

4

.4

يتميز القطاع األمني بسرعة ودقة خزن المعلومات والمعرفة.

3.46

0.99

69.29

8.23

*0.000

5

.5

يتم تصنيف المعلومات وتوثيقها بطريقة يسهل الوصول اليها.

3.44

0.93

68.77

8.30

*0.000

2

3.58

0.96

*0.000 10.65 71.69

1

يتم تقييم جودة المعرفة المخزنة وتحديثها باستمرار.

3.56

1.00

71.17

*0.000

7

جميع فقرات المجال مع ا

3.50

0.71

*0.000 12.47 70.09

.2
.3

.6
.7

الكترونية ،وثائق ورقية )...ومتطورة لحف المعرفة.
يهتم القطاع األمني بتوثيق الدروس المستفادة من التجارب
السابقة.
يهتم القطاع األمني بالمحافظة على الموظفين ذوي المعرفة
العالية لمنع انتقالهم إلى جهات أُخرى.

تتميز األجهزة التقنية المستخدمة بالقطاع األمني لتخزين
المعرفة باألمان والخصوصية.

9.85

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.19يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة السادسة " تتميز األجهزة التقنية المستخدمة بالقطاع األمني لتخزين المعرفةباألمان والخصوصية " يساوي

قيمة

االختبار10.65

3.58

(الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي ،%71.69

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة

من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام القادة بجلب أفضل التقنيات الحديثة
لقناعتهم بالتكنولوجيا كأداة رئيسية تعمل على تطوير األداء وزيادة الفاعلية ،وذلك من خالل تخزين

المعارف وضمان أمنها وخصوصيتها .ويعود السبب لخصوصية العمل العسكري الذي يرتكز على سرية

المعلومة وبالتالي يعمل القطاع األمني على ضمان تخزينها بطرق حديثة بحيث ال يمكن اختراقها بسهولة
والوصول إليها .اضاف ًة لوجود مراكز المعلومات التي تعمل على دعم متخذي القرار.
 -المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة " يتم تقييم جودة المعرفة المخزنة وتحديثها باستمرار" يساوي

3.44

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%68.77قيمة االختبار  ,8.30وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وقد حازت على
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المرتبة األخيرة ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدم وجود نظم معلومات خبيرة تحسن من جودة البيانات

وتصنفها باستمرار حسب جدوى االستفادة منها .ولغياب مفهوم يقيم الجودة الشاملة فيما يتعلق بجانب
المعلومات.
 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.50وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%70.09قيمة االختبار  ,12.47وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة

بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .التعليق من المالح أن مجال خزن المعرفة
حصل على موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة حيث يتم تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة

بأعمالهم ،وهذا يدل على أهمية التكنولوجيا في تطوير ممارسة عملية خزن المعرفة والدور الذي تلعبه في
تقليل الوقت والجهد والتكاليف والنوعية في العمل .كما يعزو الباحث ذلك إلى وعي قيادة الو ازرة بأن تخزين
المعلومات والمعارف بأساليب مختلفة ضامن لعملية عدم ضياع المعلومات والمعارف المكتسبة بما يخدم

حساسية العمل األمني الذي يعتمد بشكل رئيس على المعلومة في تقدير الموقف واتخاذ القرار.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدهون )2014 ،والتي أظهرت النتائج مستوي توافر

عمليات إدارة المعرفة في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة كان جيد وحصل بعد خزن المعرفة

على نسبة مرتفعة بلغت  ،%77.59ودراسة (الزطمة )2011 ،التي بينت ضرورة تبني إدارة المعرفة
كمدخل لتحسين وتطوير األداء الفردي والمؤسسي للكليات التقنية المتوسطة ،،ودراسة (المدلل)2012 ،

التي أوصت بإعادة بناء الموظف الحكومي باعتباره رأس المال الفكري وأساس النجاح المؤسسي وذلك
باستثمار طاقاته وقدراته المعرفية وتنميتها ،وتهيئة البيئة المعرفية المالئمة ،وتحقيق األمان واالستقرار

الوظيفي لكافة الموظفين وفق معايير العدالة والمهنية ،ودراسة (بدر )2010 ،التي أظهرت موافقة بدرجة

عالية من قبل عينة الدراسة حول أهمية تخزين المعرفة.

وتختلف مع نتائج دراسة (دروزة )2008 ،التي أظهرت ضعف استجابة العاملين لبعد تخزين المعرفة في

أعمالهم وأنشطتهم ،كما اختلفت مع نتائج دراسة (الخليلي )2006 ،التي أكدت أن مستوي تخزين المعرفة

كانت متوسطة.
-

تحليل فقرات مجال " توزيع المعرفة "

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج

موضحة في جدول (.)5.20
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جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات مجال " توزيع المعرفة "
م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

يعمل القطاع األمني على تبادل المعرفة في جميع مستوياتها
اإلدارية.

يمتلك القطاع األمني طرق مختلفة(مذكرات ،تقارير ،بريد
الكتروني ،اجتماعات )..لتوزيع المعرفة على العاملين
يشجع القطاع األمني األفراد لعرض أفكارهم الجديدة المرتبطة
بالعمل.
يتم توزيع المعرفة عن طريق عقد دورات تدريبية من قبل

مختصين ذوي خبرة وكفاءة.

يهيئ القطاع األمني الوقت والمناخ المالئمين لتبادل المعرفة
بين العاملين
يشجع القطاع األمني العاملين على التواصل مع بعضهم لتبادل
انراء والخبرات.

أُشارك زمالئي بالخبرات التي أملكها دون الخوف على وضعي
الوظيفي.

جميع فقرات المجال معا

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية الترتيب
().Sig

3.04

1.02

60.78

0.67

0.251

7

3.25

1.00

64.94

4.33

*0.000

6

3.41

1.11

68.12

6.43

*0.000

2

3.49

0.94

69.81

9.19

*0.000

1

3.26

0.95

65.26

4.84

*0.000

5

3.33

0.91

66.69

6.45

*0.000

4

3.39

1.04

67.86

6.64

*0.000

3

3.31

0.74

66.21

7.33

*0.000

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.20يمكن استخالص ما يلي:
 -المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " يتم توزيع المعرفة عن طريق عقد دورات تدريبية من قبل مختصين

ذوي خبرة وكفاءة " يساوي
االختبار9.19

3.49

(الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%69.81قيمة

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من

قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .يعزو الباحث ذلك إلى أهمية التدريب في تطوير قدرات العاملين وصقل
مهاراتهم واكسابهم مهارات جديدة وخبرة عملية تساعدهم على أداء مهامهم ،وخصوصاً أن جاهزية القوات
عامل مهم ألداء وظائفهم على مستوى جميع الوحدات ،وألن المختصين ذوي الخبرة والكفاءة يمتلكون
معارف وخبرات يمكن نقلها إلى انخرين.

135

 -المتوسط الحسابي للفقرة األولى " يعمل القطاع األمني على تبادل المعرفة في جميع مستوياتها اإلدارية"

يساوي

3.04

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%60.78قيمة االختبار  ,0.67وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي

0.251

وهذا يعني أن إجابة المبحوثين كانت محايدة (متوسطة) على مضمون هذه الفقرة.

يالح أن تبادل المعرفة في جميع مستويات القطاع األمني االدارية جاء بالمرتبة األخيرة مما يدلل على

وجود ضعف في هذا الجانب وخصوصاً أن عملية تبادل المعرفة تحتاج إلى ثقافة تنظيمية مشجعة
ومحفزة على العالقات واالتصاالت المتبادلة بين العاملين داخل المؤسسة وفهم المشاركة وتبادل وجهات
النظر بين العاملين من أجل نقل المعارف والخبرات بينهم .ويعزو الباحث ذلك إلى عدم وجود ثقافة

تنظيمية دالة لتبادل وتشارك المعلومات والخوف من االدالء بمعارفهم على مناصبهم الوظيفية خاصة في

ظل وجود المنافسة بين العاملين بما يعزز كنز المعرفة بداخلهم واالقفال عليها.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.31وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%66.21قيمة االختبار  ,7.33وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة

بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .إن بعد توزيع المعرفة من أهم األبعاد التي
تعمل على خلق بيئة قابلة للتعلم ومن خالل قراءة في نتائج عينة الدراسة نجد أن هذا البعد أعطي موافقة

بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى حرص قيادة القطاع األمني على االرتقاء بالمستوي المعرفي
للعسكريين لما لذلك من أهمية تنعكس على أدائهم وبالتالي على جودة الخدمات المقدمة .إال أن الموافقة

بحاجة إلى تعزيز كون القطاع األمني بحاجة إلى بيئة اتصاالت مركزية وآمنة يتم من خاللها توزيع

المعارف وتبادلها بين جميع أجهزة وادا ارت القطاع األمني.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدهون )2014 ،والتي أظهرت النتائج مستوي توافر
عمليات إدارة المعرفة في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة كان جيد وحصل بعد توزيع المعرفة

على نسبة  ،%79.89ودراسة (بدر )2010 ،التي أظهرت موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على
بعد توزيع المعرفة ،ودراسة (متعب والعطوي )2007 ،حيث توصلت الدراسة إلى اعتقاد غالبية المبحوثين
بأن مستوي انتاجهم لسلوك نشر المعرفة أعلى من المتوسط ،ودراسة (المالك واألثري )2002 ،التي

أوصت بأهمية تشجيع العاملين على المشاركة في نقل المعارف والخبرات من أجل خلق بيئة مناسبة.
وتختلف مع نتائج دراسة (عودة )2010 ،التي أظهرت ضعف استجابة العاملين لمفهوم توزيع المعرفة

والتشارك فيها ،ودراسة (الغامدي )2008 ،التي دلت على ضعف استجابة العاملين لتوزيع المعرفة
والتشارك فيها ،ودراسة (الخليلي )2006 ،التي بينت أن نشر وتوزيع المعرفة كانت متوسطة.
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-

تحليل فقرات مجال " تطبيق المعرفة "

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج

موضحة في جدول (.)5.21

جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لكل فقرة من فقرات مجال " تطبيق المعرفة "
المتوسط النحراف

م

الفقرة

.1

ُيدرك العاملون في القطاع األمني أهمية إدارة المعرفة في دعم
األنشطة الخاصة بعمل المنظمة

.2
.3
.4
.5
.6
.7

الحسابي المعياري

يتوفر لدى المسؤولين في القطاع األمني رؤية واضحة نحو
استراتيجيات ومداخل تنفيذ وتطبيق إدارة المعرفة
يمنح القطاع األمني العاملين الصالحيات الكافية والحرية

لتطبيق المعلومات والمعرفة المتجددة في مجال عملهم.

يتم توظيف المعرفة في حل المشكالت وتحسين أساليب
واجراءات العمل داخل القطاع األمني.
يهتم القطاع األمني في توظيف المعارف المكتسبة في تحسين
الخدمات المقدمة للجمهور.
عند تقييم أداء العاملين يأخذ القطاع األمني بعين االعتبار
مدى تطبيقهم للمعرفة المكتسبة في مجال عملهم.
يعمل القطاع األمني على تذليل العقبات وازالة الصعوبات التي
تحد من قدرة الموظفين على تطبيق المعرفة..
جميع فقرات المجال مع ا

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية الترتيب
().Sig

3.25

1.07

65.06

4.16

*0.000

5

3.53

1.13

70.52

8.14

*0.000

1

3.36

1.18

67.14

5.30

*0.000

4

3.19

1.13

63.83

2.98

*0.002

6

2.96

0.89

59.16

-0.84

0.202

2

3.49

0.91

69.74

9.34

*0.000

7

3.44

0.95

68.90

8.23

*0.000

3

3.32

0.71

66.34

7.82

*0.000

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.21يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " يتوفر لدى المسؤولين في القطاع األمني رؤية واضحة نحواستراتيجيات ومداخل تنفيذ وتطبيق إدارة المعرفة " يساوي

الحسابي النسبي  ،%70.52قيمة االختبار

8.14

3.53

(الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

 3وهذا

يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وتتفق هذه النتيجة مع الفقرة رقم

( )1جدول رقم ( )5.9والتي بينت أن هناك نظرة تجاه المستقبل .ويعزو السبب إلى اهتمام االدارة بكافة
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القوى العسكرية بإعداد الخطة االستراتيجية بشكل عام والتي تتضمن الرؤية والرسالة واألهداف ومنها ما
يتعلق بالش ق المعرفي والعمل على تنفيذها ومتابعتها وتطويرها باالتجاه الصحيح وذلك بمشاركة جميع

العاملين في مختلف المستويات.
 المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة " عند تقييم أداء العاملين يأخذ القطاع األمني بعين االعتبار مدىتطبيقهم للمعرفة المكتسبة في مجال عملهم " يساوي

2.96

أي أن المتوسط الحسابي النسبي ،%59.16

قيمة االختبار  ,-0.84وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.202

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة

متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويعزو الباحث ذلك إلى أن نماذج تقييم األداء هي نماذج
غير مرنة وعديمة الفائدة حيث ترتكز على معايير غير مدروسة وثابتة ،كما أن عملية التقييم سنوية
وسرية مع وجود نموذج واحد لكافة التخصصات والمستويات االدارية من فئة الضباط .ويستخدم ألغراض

الترقية أكثر من كونها تهدف لغرض التطوير والتحسين كدليل للكشف عن نقاط الضعف ومعالجتها والقوة
وتعزيزها ،ومن ضمن هذه المعايير معيار مدي استخدام الموظف للمعرفة المكتسبة في عمله.
 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.32وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%66.34قيمة االختبار  ,7.82وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة

بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .أي أن العملية الرابعة من عمليات إدارة

المعرفة وهي تطبيق المعرفة حازت على موافقة بدرجة متوسطة .ويعزو الباحث ذلك إلى أن بعد تطبيق
المعرفة نتاج لعمليات المعرفة السابقة ،حيث يتم تحويل المعرفة إلى خطط وبرامج جاهزة لالستخدام،
باإلضافة لقدرة العاملين على تطبيق المعرفة ودعم القيادة وتشجيعها للعاملين على تطبيق المعرفة

واالستفادة منها في عمليات المؤسسة .إال أنها لم تكن بالمستوي المطلوب حيث ظهرت بمعدل متوسط
ويعود السبب في ذلك إلى خوف العاملين وتعرضهم للوم والمعاقبة في حال فشلوا في تطبيق أجزاء من

المعرفة ووقوع أخطاء .وهذه النتيجة تعزي إلى أن هذه الخطط هي خطط مكتوبة أكثر من كونها خطط
قابلة للتطبيق في الميدان ولعدم توظيف هذه المعارف في تحسين الخدمات وتبسيط االجراءات في العمل.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الزطمة )2011 ،والتي أظهرت ممارسة العاملين لبعد

تطبيق إدارة المعرفة بوزن نسبي  ،%64.54كما تشابهت مع دراسة (طاشكندي )2008 ،والتي بينت أن

أفراد الدراسة يرون أهمية تطبيق إدارة المعرفة ،ودراسة (آل عثمان )2013 ،التي بينت النتائج أن واقع

تطبيق إدارة المعرفة في جامعة نايف للعلوم األمنية جاء بدرجة متوسطة ،ودراسة (المدهون)2014 ،

والتي أظهرت النتائج مستوي توافر عمليات إدارة المعرفة في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة

كان جيد وحصل بعد تطبيق المعرفة على نسبة .%73.17
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واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (بدر )2010 ،التي بينت ممارسة مدير المدارس الثانوية
في محافظات غزة لمهارة تطبيق المعرفة كانت عالية بنسبة  ،%82.31ودراسة (عودة )2010 ،والتي
بينت ممارسة العاملين في الجامعات الفلسطينية لعمليات إدارة المعرفة في بعد تطبيق المعرفة .%85.25
كما واختلفت كلياً مع دراسة كل من دراسة (العالول ،)2011 ،ودراسة (الخشالي )2009 ،التي بينت أن
استجابة العاملين لبعد تطبيق المعرفة جاء مرتفعا ،كما اختلفت مع دراسة (دروزة )2008 ،التي أظهرت

ضعفاً في بعد تطبيق المعرفة في أعمالهم وأنشطتهم ،ودراسة (المدان وآخرون )2010،والتي أظهرت أن

المتوسط العام لممارسة عمليات المعرفة ومنها بعد تطبيق المعرفة وكان متوسطا.،
-

تحليل جميع فقرات " عمليات إدارة المعرفة "

ت ةةم اس ةةتخدام اختب ةةار المتوس ةةط الحس ةةابي والنس ةةبي واالنحة ةراف المعي ةةاري واختب ةةار Tلعين ةةة واح ةةدة .النت ةةائج

موضحة في جدول (.)5.22

جدول ()1.11
المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة لجميع فقرات عمليات إدارة المعرفة
البند

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

المتوسط

قيمة

الحسابي

الختبار

النسبي

القيمة

الحتمالية الترتيب
().Sig

اكتساب المعرفة.

3.54

0.64

70.75

14.69

*0.000

1

تخزين المعرفة.

3.50

0.71

70.09

12.47

*0.000

2

توزيع المعرفة.

3.31

0.74

66.21

7.33

*0.000

4

تطبيق المعرفة.

3.32

0.71

66.34

7.82

*0.000

3

جميع فقرات عمليات إدارة المعرفة

3.42

0.61

68.35

12.10

*0.000

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )5.22تبين أن المتوسط الحسابي لجميةع فقةرات عمليـات إدارة المعرفـة يسةاوي
الكليةةة مةةن  )5أي أن المتوسةةط الحسةةابي النسةةبي  ،%68.35قيمةةة االختبةةار

( )Sig.تساوي

0.000

12.10

3.42

(الدرجةة

وأن القيمةةة االحتماليةةة

وهذا يعنةي أن هنةاك موافقةة بدرجةة كبيةرة مةن قبةل أفةراد العينةة علةى فقة ارت عمليةات

إدارة المعرفةةة بشةةكل عةةام .يتضةةح مةةن الجةةدول أن هنةةاك تفةةاوت فةةي نتةةائج ممارسةةة عمليةةات إدارة المعرفةةة
حيةةث أن اكتس ةةاب المعرف ةةة حص ةةلت علةةى المرتب ةةة األول ةةي ب ةةوزن نسةةبي  ،%70.75وحص ةةل عل ةةى المرتب ةةة

األخي ةرة بعةةد توزيةةع المعرفةةة بةةوزن نسةةبي  .%66.21ويعةةزو الباحةةث ذلةةك إلةةى إيمةةان العةةاملين بةةأن تطبيةةق
عمليةةات إدارة المعرفةةة تضةةيف قيمةةة لجةةودة الخةةدمات المقدمةةة ممةةا يشةةجع قيةةادة القطةةاع األمنةةي إلةةي اقتنةةاء

شتي أنواع المعارف المتعلقة بمجال عملها .كما أن عملية اكتساب المعرفة بين العاملين حاضرة من خالل
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اهتمام القطاع األمني بعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والتةدريب بكافةة أنواعةه والمنةاورات الحيةة التةي
تعمةةل علةةى اكتسةةاب المعةةارف بشةةكل مسةةتمر .أمةةا حصةةول بعةةد توزيةةع المعرفةةة علةةى المرتبةةة األخيةرة فيعةةزو

الباحث ذلك إلى ضعف بيئة االتصاالت التي يتم تبةادل المعةارف مةن خاللهةا كةون كةل جهةاز ووحةدة لديةه
شبكة المعلومات الخاصة به والتي ال يتم تبادلها وتوزيعها على العاملين بالطرق المختلفة.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدهون )2014 ،أظهرت توافر مستوى عمليات إدارة
المعرفة في و ازرة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة بشكل جيد وبنسبة  ،%75.17ودراسة (الطائي
وآخرون )20011 ،التي توصلت إلى وجود مستوي ٍ
عال نسبياً لعمليات إدارة المعرفة ،ودراسة (الزعبي،
وأبو الغنم )2012 ،والتي بينت أن تطبيق وظائف إدارة المعرفة كان مرتفعاً من وجهة نظر العاملين في
محافظات جنوب األردن ،ودراسة (أبو فارة وعليان ،)2010 ،ودراسة (الفارس )2010 ،والتي أظهرت

عينة الدراسة لشركات الصناعات التحويلية الخاصة بدمشق توافر عمليات إدارة المعرفة بشكل جيد،
وكذلك اتفقت مع دراسة (البطاينة )2010 ،والتي أظهرت نتائج ايجابية نحو استخدام عمليات إدارة

المعرفة في المؤسسات المبحوثة .ودراسة (المحاميد )2008 ،والتي توصلت إلى مستوى أداء إدارة
المعرفة في المصارف الحكومية السورية هو مستوى ٍ
عال.
واختلفت مع نتائج دراسة ٍ
كل من دراسة (الغامدي )2008 ،التي بينت درجة توفر عمليات إدارة المعرفة
تعتبر ضعيفة في اإلدارة التعليمية للبنات بمحافظة جدة ،دراسة (المدان وآخرون )2010،والتي أظهرت أن

المتوسط العام لممارسة عمليات المعرفة كان متوسطاً ،،فيما اختلفت أيضاً مع دراسة (الشريف)2012 ،
والتي بينت بأن ممارسة عمليات المعرفة ليس على المستوي المأمول في المؤسسات المبحوثة.

 1.1اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى :تـؤثر القيـادة التحويليـة (التـأثير المثـالي ،الـدافع اإللهـامي ،السـتثارة الفكريـة،

العتبــارات الفرديــة) تــأثي ار إيجابي ـ ا ذو دللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α ≤ 0.05فــي عمليــات إدارة

المعرفة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.23يمكن استنتاج ما يلي:
 -معامل االرتباط بين القيادة التحويلية وبين عمليات إدارة المعرفة يساوي ،855.وأن القيمة االحتمالية

( ).Sigتساوي

0.000

وهي أقل من مستوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة طردية قوية ذات

داللة إحصائية بين القيادة التحويلية وبين عمليات إدارة المعرفة .مما يعني كلما مارست القيادات بقوي
األمن الفلسطيني السلوك القيادي التحويلي بأبعاده المختلفة (التأثير المثالي ،الدافع االلهامي ،االستثارة
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الفكرية ،االعتبارات الفردية) كلما تحسن أداء ممارسة عمليات إدارة المعرفة بشكل عام ،وتفسر هذه

النتيجة بأن توافر سمات وخصائص القائد التحويلي لدي منتسبي قوى األمن الفلسطيني يعزز من دورهم

القيادي واإلداري مما يسهم في تطوير المؤسسة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن القيادة التحويلية بأساليبها المختلفة ومنها التأثير المثالي تحفز العاملين

على تبني توجهات ايجابية لتحويل المعارف الكامنة في عقول الموظفين لتصبح معرفة صريحة في
متناول الجميع ،إن سلوك القائد التحويلي يؤدي إلى وعي األفراد وتفانيهم من أجل تحقيق رسالة وأهداف
المنظمة نحو التعلم والمشاركة األفضل والذي يعمل على زيادة الرصيد المعرفي .كذلك هذه القيادات

تتصرف كنموذج وقدوة بحيث يقلد المرؤوسين سلوكيات قادتهم االيجابية ،ويوضح القادة القيم والسلوكيات

المرغوبة لخلق واكتساب وتطبيق المعرفة .كما أن تزويد العاملين بالدعم والرقابة والتدريب المستمر يخلق

فرص جيدة لتعلم المرؤوسين ،وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى أن القيادة التحويلية ومن خالل أسلوب

االعتبارات الفردية والتي جوهرها تقديم النصح واالرشاد والتوجيه المستمر واالهتمام بكافة احتياجات األفراد

بشكل مستقل ومساعدة العاملين في تطوير قدراتهم مما يعني زيادة في ممارسة عمليات المعرفة.
ومن نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة  Stepwiseيمكن استنتاج ما يلي:
-

تبين أن كافة أبعاد القيادة التحويلية " التأثير المثالي ،االعتبارات الفردية ،الدافع اإللهامي،

االستثارة الفكرية" تؤثر على المتغير التابع " عمليات إدارة المعرفة".

الم َّ
عدل=  ،0.733وهذا يعني أن  %73.3من
معامل االرتباط =  ،0.858ومعامل التحديد ُ
التغير في عمليات إدارة المعرفة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية
 %26.7قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على عمليات إدارة المعرفة.

جدول ( :)5.23تحليل النحدار المتعدد لمعامالت النحدار -الفرضية الرئيسة الثانية
معامالت النحدار

قيمة اختبار T

القيمة الحتمالية Sig.

المتغيرات المستقلة
المقدار الثابت

0.664

6.763

0.000

التأثير المثالي

0.365

8.649

0.000

االعتبارات الفردية

0.164

6.010

0.000

الدافع اإللهامي

0.144

4.919

0.000

االستثارة الفكرية

0.125

3.862

0.000

الم َّ
عدل= 0.733
معامل التحديد ُ

معامل االرتباط = 0.858
مستوي المعنوية = *0.000

عمليات إدارة المعرفة =  * 0.365 + 0.664التأثير المثالي  *0.164 +االعتبارات الفردية +
 *0.144الدافع اإللهامي  *0.125 +االستثارة الفكرية  +نسبة الخطأ في تقدير النموذج.
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من خالل جدول ( )5.23تبين أن المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير " عمليات إدارة المعرفة "
حسب قيمة اختبار  Tهي :التأثير المثالي ،وأخي ار االستثارة الفكرية األقل تأثي اًر في عمليات إدارة المعرفة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن االستثارة الفكرية التي حازت على أقل نسبة تأثير من بين أبعاد القيادة

التحويلية في المتغير التابع (عمليات إدارة المعرفة) كون هذا األسلوب يرتكز أساساً على روح االبداع
واالبتكار وتحدي القيم والمعتقدات التي يحملها كل من القادة واألتباع ،كما أنها تشجع على التفكير

المنطقي وأخذ المخاطرة الذكية ،وهذه الخصائص غير متوفرة بدرجة كبيرة في القطاع األمني ،كما بينت

اجابات أفراد العينة مما يدل على أن هذه السلوكيات غائبة إلى حد ما والتي تتصف بالتعقيد وتقييد حرية
اعمال الفكر والتجديد على االلتزام الحرفي بتنفيذ األوامر والتعليمات .ويفسر الباحث التأثير المثالي والذي

جاء أكثر األبعاد تأثي اًر في المتغير التابع ،فقد يعود السبب إلى طبيعة التكوين النفسي للعاملين في

ا لمجتمع الفلسطيني بشكل خاص والذي يرفض تنفيذ االرشادات واألوامر القصرية ،ويحبذ أن يسلك القائد

سلوكيات تجعله موضع احترام وتقدير أمام العاملين .وبالتالي يعمل العاملون على تقليده طواعية .إن مثل
هذه السلوكيات تحظي باحترام العاملين وتجعل القائد موضع اعجاب ،كما أن هذا السلوك (التأثير

المثالي) وهذه المميزات ال يمكن المساومة عليها ،مما يولد الثقة العالية بين األطراف وتجعلهم على

استعداد لبذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ أهداف المنظمة وعمل أكثر مما متوقع منهم .كما أنه وبدون الثقة
ال يمكن للمعرفة أن تنتشر بين العاملين مع بعضهم البعض.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات والتي أوضحت تأثير القيادة التحويلية االيجابي على الكثير من

العوائد التنظيمية مثل دراسة (القدرة )2015 ،والتي بينت أن القيادة التحويلية تأثر ايجابا على تمكين
العاملين ،ودراسة (صالح والمبيضين )2013 ،التي بينت تأثير المدخل التحويلي بشكل كبير في تنفيذ

األهداف االستراتيجية لو ازرة البيئة األردنية ،ودراسة (العطوي )2010 ،والتي أظهرت وجود أثر ذي داللة
احصائية للقيادة التحويلية في إدارة المعرفة ،ودراسة (الشكره )2013 ،والتي بينت وجود عالقة طردية

ذات داللة احصائية بين واقع ممارسة القيادات باإلدارة العامة للمرور للسلوك التحويلي وتحسين األداء

للعاملين ،ودراسة (الحربي )2015 ،والتي بينت وجود عالقة طردية قوية ذات داللة احصائية بين توافر

سمات القائد التحويلي لدي الضباط العاملين بالمديرية العامة بالدفاع المدني وواقع تطوير فرق العمل

بالمديرية ،ودراسة (الغزالي )2012 ،والتي بينت وجود أثر ذي داللة احصائية للقيادة التحويلية بأبعادها:

(التأثير المثالي ،التحفيز ،االعتبارية الفردية ،االستثارة الفكرية ،التمكين) على فاعلية اتخاذ الق اررات في

شركات التأمين األردنية ،ودراسة (حماد )2011 ،والتي بينت أن هناك تأثي اًر قوياً للقيادة التحويلية في
عملية إدارة التغيير داخل المشفى المدروس ،ودراسة (الغامدي )2011 ،والتي أظهرت وجدود عالقة
طردية ذات داللة احصائية بين السلوك القيادي التحويلي بأبعاده األربعة ومستويات الوالء التنظيمي لدي

الضباط الميدانيين  ،كما اتفقت مع دراسة ( )Luton, 2010والتي بينت وجود عالقة ذات داللة احصائية
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بين مستوي ممارسة الرؤساء ألبعاد القيادة التحويلية بأبعاده األربعة ومستوي االلتزام التنظيمي لدي

أعضاء هيئة التدريس .ودراسة ( )Singh et al, 2008التي أظهرت وجود أثر للقيادة في إدارة المعرفة،
ودراسة ( )Croufed, 2005والتي أشارت لوجود أثر للقيادة التحويلية على أداء عمليات إدارة المعرفة،
ودراسة ( )Sondgrass, 2006والتي دعمت الدراسات السابقة بضرورة تعيين أنماط مختلفة من القيادة

وبالذات النمط التحويلي وذلك لتحقيق أقصي تأثير على تصورات أعضاء هيئة التدريس من الفعالية

والرضا والجهد االضافي( ،خلف )2010 ،والتي بينت وجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين
امتالك القيادات األكاديمية بالجامعة االسالمية خصائص وسمات القائد التحويلي وتمتع مرؤوسيهم

بالمهارات والقدرات االبداعية ،ودراسة ( )Uen et al. , 2012والتي كان ابرز نتائجها وجود تأثير للقيادة

التحويلية مباشر في تطوير سلوكيات العاملين أو غير مباشر عبر العالمة التنظيمية.

الفرضية الرئيسة الثانيـة :تـؤثر القيـادة التبادليـة (المكافـأة المشـروطة ،اإلدارة بالسـتثناء) تـأثي ار إيجابيـ ا
ذو دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في عمليات إدارة المعرفة.
من النتائج الموضحة في جدول ( )5.24يمكن استنتاج ما يلي:
 -معامةةل االرتبةةاط بةةين القيةةادة التبادليةةة وبةةين عمليةةات إدارة المعرفةةة يسةةاوي ،831.وأن القيمةةة االحتماليةةة

( ).Sigتساوي

0.000

وهي أقل من مستوى الداللةة  0.05وهةذا يةدل علةى وجةود عالقةة طرديةة قويةة ذات

داللة إحصائية بين القيادة التبادلية وبين عمليات إدارة المعرفةة .وبالتةالي كلمةا كةان ممارسةة الةنمط القيةادي
التبةةادلي مرتفع ةاً كانةةت ممارسةةة عمليةةات إدارة المعرفةةة بشةةكل أعلةةى ،وتفسةةر هةةذه النتيجةةة بةةأن تةوافر سةةمات
وخصائص القائد التبادلي لدي منتسبي قوى األمن الفلسطيني يعزز من دورهم القيادي واإلداري ممةا يسةهم
فةةي تطةةوير المؤسسةةة والعةةاملين بهةةا .بحيةةث يكونةوا أكثةةر قةةدرة علةةى انجةةاز األعمةةال والمهةةام الموكلةةة إلةةيهم،

وهةةذا لةةن يتحقةةق إال مةةن خةةالل عمليةةة الةةتعلم زيةةادة المعةةارف والةةذي حةةرص قةةادة القطةةاع األمنةةي علةةى تةةوفره

للعاملين من خالل انشاء الكليات والمعاهد والمراكز األمنية والعسكرية والشرطية التةي تعتبةر أساسةاً لعمليةة

التعلم.

ومن نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة  Stepwiseيمكن استنتاج ما يلي:
-

تبين أن كافة أبعاد القيادة التبادلية "المكافأة المشروطة ،اإلدارة باالستثناء " تؤثر على المتغير

التابع " عمليات إدارة المعرفة".

الم َّ
عدل=  ،0.694وهذا يعني أن  %69.4من
معامل االرتباط =  ،0.834ومعامل التحديد ُ
التغير في عمليات إدارة المعرفة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية
 %30.6قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على عمليات إدارة المعرفة.
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جدول ( :)5.24تحليل النحدار المتعدد لمعامالت النحدار -الفرضية الرئيسة الثانية
معامالت النحدار

قيمة اختبار T

القيمة الحتمالية Sig.

المتغيرات المستقلة
المقدار الثابت

1.199

13.517

0.000

المكافأة المشروطة

0.382

10.734

0.000

اإلدارة باالستثناء

0.289

7.349

0.000

الم َّ
عدل= 0.694
معامل التحديد ُ

معامل االرتباط = 0.834
مستوي المعنوية = *0.000

عمليات إدارة المعرفة =  * 0.382 + 1.199المكافأة المشروطة  *0.289 +اإلدارة باالستثناء +
نسبة الخطأ في تقدير النموذج.

من خالل جدول ( )5.24تبين أن المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير " عمليات إدارة المعرفة "
حسب قيمة اختبار  Tهي :المكافأة المشروطة ،ومن ثم اإلدارة باالستثناء .وقد يعود السبب في هذه

النتيجة هو أن القيادة التبادلية تعمل على تحسين كفاءة المنظمة وتزيد مستوي التعلم التنظيمي لديها .كما

أن أسلوب القيادة التبادلية يؤكد على القيم والروتين الموجود حالياً داخل المنظمة ،ويركز على زيادة
الفعالية في ممارسة األنشطة الحالية مما يسمح بتعزيز طرق عمل المهام الوظيفية .كما أن الباحث يعزو
هذه النتيجة ألن القيادة التبادلية تحفز على تدفق التعلم والخبرات بين المستويات المختلفة (المنظمة،

األفراد ،والمجموعات) من خالل تحديد االجراءات والقواعد والممارسات تحديداً دقيقاً .إن تزويد العاملين
ببرامج التدريب واألنظمة الرسمية تعمل على نشر التعلم والمعرفة وتكون بمثابة دليل ومرشد لق اررات
وتوجهات المنظمة في المستقبل.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات والتي أوضحت تأثير القيادة التبادلية االيجابي على الكثير من
العوائد التنظيمية مثل دراسة (صالح والمبيضين )2013 ،التي بينت تأثير المدخل التبادلي بشكل كبير في
تنفيذ األهداف االستراتيجية لو ازرة البيئة األردنية ،ودراسة (الرفاعي )2013 ،والتي بينت وجود عالقة

ايجابية ذات داللة احصائية بين مستوي ممارسة مديري المدراس الثانوية في دولة الكويت لنمط القيادة

التبادلية ومستوي تمكين العاملين ،ودراسة (رجب )2006 ،التي بينت وجود تأثير للقيادة التبادلية في التزام
مندوبي المبيعات تجاه الشركة ،ودراسة ( )Edwards and Gill, 2011والتي بينت فاعلية القيادة

التبادلية عند المستوي الهرمي األدنى وغير فاعلة عند المستوي األعلى في الهرم التنظيمي للمنظمة

المبحوثة ،كما بينت دراسة (العزاوى ،وسليمان )2013 ،بأن النمط القيادي التبادلي ساد في الشركة العامة

للموانئ العراقية ،ودراسة (المطيري )2013 ،والتي بينت وجود أثر ذو داللة احصائية لنمط القيادة
التبادلي على تحقيق األهداف االستراتيجية في قطاع الصناعات النفطية في دولة الكويت.
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واختلفت مع دراسة (الضمور وآخرون )2010 ،التي أظهرت أن تأثير أبعاد القيادة التبادلية في اكساب

مهارات التفكير الناقد غير دال احصائياً.

الترسلية تأثي ار سـلبيا ذو دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى (≤ 0.05
الفرضية الرئيسة الثالثة :تؤثر القيادة ُ
 )αفي عمليات إدارة المعرفة.
من النتائج الموضحة في جدول ( )5.25يمكن استنتاج ما يلي:
 -معامل االرتباط بين القيادة الترسلية وبين عمليات إدارة المعرفة يساوي  ،-.144وأن القيمة االحتمالية

( ).Sigتساوي

0.006

وهي أقل من مستوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة عكسية ضعيفة

ذات داللة إحصائية بين القيادة الترسلية وبين عمليات إدارة المعرفة .وبالتالي كلما كان ممارسة النمط

القيادي الترسلي مرتفعاً كانت ممارسة عمليات إدارة المعرفة بشكل أقل ،وتفسر هذه النتيجة بأن توافر
القائد الترسلي لدي منتسبي قوى األمن الفلسطيني يضعف من دورهم القيادي واإلداري مما يسهم في عدم
تطوير المؤسسة.

ومن نتائج النحدار الخطي البسيط يمكن استنتاج ما يلي:
الترسلية على عمليات إدارة المعرفة ،حيث تبين أن القيمة
وجود تأثير ذو داللة إحصائية للقيادة ُ
االحتمالية تساوي  0.011وهي أقل من مستوى الداللة .0.05
-

معامل االرتباط =  ،0.144ومعامل التحديد =  ،0.021وهذا يعني أن قيمة قليلة جداً وتكاد أن

تكون معدومة ( )%2.1من التغير في عمليات إدارة المعرفة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة

الخطية ،والنسبة المتبقية  %97.9قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على عمليات إدارة المعرفة.
جدول ( :)5.25تحليل النحدار الخطي البسيط -الفرضية الرئيسة الثالثة
المتغير المستقل

معامالت النحدار

قيمة اختبار T

القيمة الحتمالية Sig.

المقدار الثابت

3.677

34.287

0.000

القيادة الترسلية

-0.144

-2.551

0.011

معامل التحديد = 0.021

معامل االرتباط = -0.144
مستوي المعنوية = * 0.006

عمليات إدارة المعرفة =  * 0.144 - 3.677القيادة الترسلية
ويعزو الباحث هذه النتيجة ألن نمط القائد الترسلي يتجنب الق اررات ،وهو غالباً غائباً عند حاجة الموظفين
والمنظمة إليه ،مما يساهم في عدم وجود التوجيه واالرشاد الالزمين للعاملين لممارسة السلوكيات المرغوب
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فيها ومن ضمنها ممارسة عمليات المعرفة ،كم أن هذا النمط يساهم في نشر الفوضى والتسيب من خالل

تخلى القائد عن مسئولياته وترك األمور للموظفين دون تحديد مسئولياتهم وصالحياتهم .مما يعنى عدم
تنفيذ رسالة المنظمة وضعف االلتزام بتحقيق رؤيتها .وهذا بدوره يؤثر سلباً على عمليات المعرفة.
إن عمليات المعرفة تحتاج بشكل أساسي إلى اظهار القيادة ألساليب التحفيز المناسبة التي تشجع على

االنخراط والتجريب وهذا ما ال توفره القيادة الترسلية بل على العكس تكون عامل احباط لممارسة أنشطة
عمليات إدارة المعرفة.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات والتي أوضحت تأثير القيادة الترسلية على الكثير من العوائد
التنظيمية مثل دراسة (شاهين )2013 ،والتي أظهرت وجود عالقة عكسية ضعيفة بين النمط الترسلي لدي

مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة وتعزيز ثقافة االنجاز ،ودراسة (الداعور )2007 ،التي

أظهرت وجود عالقة ارتباطية بين دور مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي ،وبين أنماط الثقافة التنظيمية
السائدة في المدارس الثانوية ،ودراسة (األسطل )2009 ،والتي أظهرت عدم وجود عالقة بين درجة فاعلية
إدارة الوقت والنمط الترسلي لدي مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة.

واختلفت مع دراسة كل من دراسة (العامودي )2013 ،والتي أظهرت وجود عالقة ارتباط دالة احصائياً

وموجبة بين درجات العاملين في لنمط الترسلي درجاتهم على استبانة كفاءة األداء أي أنما كلما زاد النمط

الترسلي من وجهة نظر المبحوثين ساهم ذلك في رفع عدل كفاءة األداء ،ودراسة (الطيبي )2013 ،والتي

أظهرت وجود عالقة ارتباط دالة احصائياً وموجبة بين نمط القيادة الترسلي ومستوي الرضا الوظيفي،

ودراسة (األغا )2010 ،التي توصلت أنه عدم وجود عالقة ذات ارتباطات احصائية بين النمط القيادي

الحر وعملية انجاح التطوير.
الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α ≥ 0.05بـين متوسـطات
آراء المبحوثين حول عمليات إدارة المعرفة ُتعزى للمتغيرات الشخصـية والوظيفيـة مثـل (الجـنس ،العمـر،
الرتبة ,سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ,مكان العمل).
تم استخدام اختبار "  Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهو اختبةار

معلمةةي يصةةلح لمقارنةةة متوسةةطي مجمةةوعتين مةةن البيانةةات .كةةذلك تةةم اسةةتخدام اختبةةار " التبةةاين األحةةادي "

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهةذا االختبةار معلمةي يصةلح لمقارنةة  3متوسةطات أو

أكثر.
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ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
-

توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات آراء المبحوثين

حول عمليات إدارة المعرفة ُتعزى إلى الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.26تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  Tلعينتين
مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05للمجالين " تخزين المعرفة ,تطبيق المعرفة " وبذلك يمكن

استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذين المجالين
تعزى إلى الجنس .ويعزو الباحث ذلك إلى تكافؤ الجنسين من العاملين والعامالت في القطاع األمني
وخاصة أن وسائل خزن المعلومات المتمثلة بمراكز المعلومات متاحة لكال الجنسين باإلضافة إلى تطبيق

المعرفة واالستفادة منها في عمليات الدراسات وتقدير الموقف للمساعدة في اتخاذ ق اررات متاحة لكال
الجنسين.

أمةةا بالنسةةبة للمجةةالين " اكتسةةاب المعرفةةة ,توزيةةع المعرفةةة " والمجةةاالت مجتمعةةة معةةا ,فقةةد تبةةين أن القيمةةة

االحتمالية ) (Sig.أقل من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذين المجالين والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجنس وذلك

لصالح الذكور .ويعةزو الباحةث ذلةك إلةى مةا يتميةز بةه الةذكور داخةل القطةاع األمنةي مةن خبةرات فةي مجةال
العمليات الميدانية وحرية التنقل داخل وخارج الوطن والمشاركة بكل سهولة ويسر بالمؤتمرات وورش العمل

واالحتكاك وخاصة في التدريب العسكري مثل دورات قادة السرايا وقادة األركةان والةدورات الميدانيةة التةي ال

تكةةون إال فةةي الةةذكور لخصوصةةية المجتمعةةات الش ةرقية ولصةةعوبة طبيعةةة هةةذه األعمةةال علةةى االنةةاث ممةةا

يساعدهم على اكتساب وتوزيع المعرفة بنسبة أعلى من االناث.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الرقب )2011 ،التي توصلت إلى أن متغير الجنس ال يؤثر في تطبيق
إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،ودراسة (الشرفا )2008 ،التي توصلت إلى عدم

وجود فروق تعزي لمتغير الجنس ،ودراسة (الزطمة )2011 ،والتي أظهرت عدم وجود فروق تبعاً لمتغير
الجنس حول إدارة المعرفة ،ودراسة (عودة )2010 ،والتي أكدت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية تعزي لمتغير الجنس ،ودراسة (العتيبي )2008 ،والتي بينت

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس في عمليات إدارة المعرفة وأثرها على تميز

األداء.

واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبد الغفور )2015 ،والتي أظهرت وجود فروق ذات

داللة احصائية بين متطلبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية في جامعات غزة تعزي للجنس ،ودراسة

العلول )2011 ،التي أظهرت فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة العاملين األكاديميين لدور إدارة
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المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفلسطينية وكانت الفروق لصالح االناث ،كما
واختلفت هذه النتائج مع دراسة (الزعبي وأبو الغنم )2012 ،والتي أظهرت وجود فروق ذات داللة

احصائية تعزي للذكور نحو إدارة المعرفة.

جدول ( :)5.26نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
المتوسطات
المجال

القيمة
قيمة الختبار

الحتمالية

*0.030

ذكر

أنثى

اكتساب المعرفة.

3.94

3.49

-2.181

تخزين المعرفة.

3.86

3.52

-1.764

0.079

توزيع المعرفة.

3.83

3.29

-2.510

*0.013

تطبيق المعرفة.

3.52

3.31

-1.029

0.304

جميع المجالت معا.

3.79

3.40

-2.182

*0.030

().Sig

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

-

توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات آراء المبحوثين

حول عمليات إدارة المعرفة ُتعزى إلى العمر.

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.27تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى

إلى العمر .وبالتالي فان اختالف العمر ال يعتبر عامالً يؤدي إلى وجود تباين بين آراء العينة .ويعزو
الباحث النتيجة إلى أن اهتمام القطاع األمني لممارسة عمليات المعرفة لجميع الفئات العمرية متكافئة

وحرص الجميع إلى كسب المعارف وتوليدها وخزنها وتوزيعها وتطبيقها بما يحقق خدمة أفضل ،والنتشار

التكنولوجيا الواسع لجميع الفئات العمرية أصبح من السهل الحصول على المعارف واالستفادة منها.

ويعزو الباحث ذلك إلى حرص وادراك منتسبي القطاع األمني وفهمهم ألهمية ممارسة عمليات المعرفة

التي تعمل على تطوير العمل وبناء نظم واجراءات تساعد على تحسين األداء .باإلضافة إلى أن غالبية

العاملين من الشباب وممن تقل أعمالهم عن  40عام وبنسبة  ،%73وهذا يدل أن جميعهم لديهم تجانس
وتناغم حول الحصول على المعارف من مصادرها والعمل على تطويرها وهذا يتفق مع توزيع العينة

حسب العمر.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدهون )2014 ،والتي بينت عدم وجود فروق ذات

داللة احصائية حول عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي لمتغير الفئة العمرية ،ودراسة

(المدلل )2012 ،التي بينت عدم وجود داللة احصائية حول متطلبات تطبيق إدارة المعرفة وأثرها على

مستوى األداء تعزي لمتغير العمر ،ودراسة (طاشكندي )2008 ،والتي بينت عدم وجود فروق ذات داللة

احصائية حول إدارة المعرفة وأهميتها ومدي تطبيق عملياتها تعزي لمتغير العمر ،ودراسة (الغامدي،
 )2008والتي تري عدم وجود فروق ذات داللة احصائية حول واقع استخدام إدارة المعرفة تعزي لمتغير

العمر.

وتختلف هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المعاني )2009 ،التي أظهرت فروق ذات داللة

احصائية في اتجاهات المديرين في مراكز الو ازرات األردنية نحو تبني و ازراتها لمفهوم إدارة المعرفة تعزي

إلى متغير العمر ،ودراسة (العتيبي )2008 ،التي بينت أن هناك فروق ذات داللة بين متوسطات استجابة
العاملين لعمليات إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء تبعاً لمتغير العمر ،ودراسة (الشريف،)2012 ،
ودراسة (المطيري )2013 ،التي بينت وجود فروق تبعاً لمتغير العمر.
جدول ( :)5.27نتائج اختبار " التباين األحادي " – العمر
المتوسطات
المجال

أقل من 30

اكتساب المعرفة .

سنة

تخزين المعرفة.
توزيع المعرفة.

تطبيق المعرفة.

جميع المجالت معا.

-

من -30

أقل من 40
سنة

 40سنة
فأكثر

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية
().Sig

3.50

3.57

3.53

0.406

0.667

3.54

3.50

3.47

0.238

0.788

3.24

3.32

3.37

0.767

0.465

3.20

3.38

3.33

1.650

0.194

3.37

3.44

3.43

0.401

0.670

توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات آراء المبحوثين

حول عمليات إدارة المعرفة ُتعزي إلى الرتبة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.28تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى

إلى الرتبة  .وبالتالي فإن جميع العاملين العسكريين على اختالف رتبهم العسكرية لديهم نفس االدراك بواقع
عمليات ادارة المعرفة وكيفية العمل من أجل اكتساب المعارف وتوليدها وتوزيعها واستخدامها بما يحقق

خدمة أفضل.
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن عملية التعلم واكتساب المعرفة ونقلها هي مسئولية جميع العاملين من جميع
الرتب حيث الهرمية العسكرية تجبر القادة في كافة مستوياتهم نقل خبراتهم لمرؤوسيهم والمساعدة في تنفيذ

األعمال الميدانية التي ال يمكن ألي عسكري بدون تدريب وقيادة أن يقوم بتنفيذها.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المطرفي )2013 ،والتي بينت عدم وجود فروق ذات
داللة احصائية في اتجاهات أفراد العينة حول (واقع عمليات إدارة المعرفة وأبعادها) باختالف متغير

المرتبة الوظيفية ،ودراسة (المصري )2015 ،والتي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في
اتجاهات أفراد العينة حول دور القيادة االستراتيجية في تفعيل عمليات إدارة المعرفة تعزى للدرجة الوظيفية

واختلفت مع دراسة (الهريش )2010 ،التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين رؤية أفراد
مجتمع الدراسة حول ادراك إدارة المعرفة ،والمجاالت المستفادة من إدارة المعرفة في دوريات األمن في

مدينة الرياض تعزي إلى متغير الرتبة.

جدول ( :)5.28نتائج اختبار " التباين األحادي " – الرتبة
المتوسطات
المجال

ضباط رتب
سامية

-

ضباط رتب
إشراقية

ضباط صف
أفراد

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية
().Sig

اكتساب المعرفة.

3.58

3.54

3.47

0.544

0.581

تخزين المعرفة.

3.50

3.52

3.48

0.051

0.950

توزيع المعرفة.

3.33

3.34

3.20

0.788

0.456

تطبيق المعرفة.

3.31

3.34

3.26

0.252

0.777

جميع المجالت معا.

3.43

3.43

3.35

0.397

0.673

توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات آراء المبحوثين

حول عمليات إدارة المعرفة ُتعزي إلى سنوات الخدمة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.29تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت

والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى سنوات الخدمة .من المالح أن جميع العسكريين على اختالف سنوات
خدمتهم لديهم نفس االدراك بواقع عمليات إدارة المعرفة بجميع عملياتها .ويعزو الباحث ذلك إلى أن أكثر

من  %60من أفراد الدراسة من أصحاب الخبرات المتساوية والتي تقل عن  10سنوات وأن غالبيتهم عينوا
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بعد أحداث  2007وبالتالي تكون وجهات نظرهم متقاربة علماً أن جميعهم تلقوا التدريبي العسكري بشكل
ٍ
متساو.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدلل )2012 ،التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة

احصائية حول متطلبات تطبيق إدارة المعرفة وأثرها على مستوى األداء لمتغير سنوات الخدمة ،ودراسة

(ماضي )2011 ،والتي أكدت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات المدراء في البلديات
الكبري في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفة ومستوي األداء الوظيفي تعزي إلى سنوات الخدمة،

ودراسة (عالونة )2004 ،والتي أكدت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة

في مدي تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

وتختلف النتائج مع دراسة (الزطمة )2011 ،حيث بينت فروق ذات داللة احصائية إدارة المعرفة وأثرها

على تميز األداء تعزي لمتغير سنوات الخدمة ،ودراسة (ابو عبده )2011 ،والتي بينت وجود فروق ذات

داللة احصائية تعزي لمتغير سنوات الخدمة.

جدول ( :)5.29نتائج اختبار " التباين األحادي " – سنوات الخدمة
المتوسطات
المجال

أقل من 5
سنوات

-

من  -5أقل

من -10

سنوات

سنة

من 10

أقل من 15

 15سنة
فأكثر

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية
().Sig

اكتساب المعرفة.

3.69

3.48

3.57

3.68

1.528

0.207

تخزين المعرفة.

3.74

3.46

3.51

3.60

1.168

0.322

توزيع المعرفة.

3.35

3.27

3.34

3.45

0.706

0.549

تطبيق المعرفة.

3.27

3.28

3.44

3.32

0.755

0.520

جميع المجالت معا.

3.51

3.37

3.46

3.51

0.918

0.432

توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات آراء المبحوثين

حول عمليات إدارة المعرفة ُتعزي إلى المؤهل العلمي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.30تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين
األحادي " أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت
والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المؤهل العلمي .وبالتالي فإن معظم العاملين العسكريين على اختالف
مؤهالتهم العلمية لديهم نفس االدراك بواقع عمليات ادارة المعرفة وكيفية العمل من أجل اكتساب المعارف

وتوليدها وتوزيعها واستخدامها بما يحقق خدمة أفضل .ويعزو الباحث ذلك إلى أن اجمالي عينة الدراسة
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من التأهيل الجامعي المتقارب ألكثر من  %80من عينة الدراسة حيث حصلوا على دبلوم متوسط فأعلى
مع العلم أن الدبلوم المتوسط جلهم في العلوم األمنية والشرطية وبالتالي لديهم الكفاءات المتقاربة لفهم

عمليات إدارة المعرفة وممارسة أبعادها مع زمالئهم من التخصصات األخرى من حملة البكالوريوس

والماجستير.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدهون )2014 ،والتي بينت عدم وجود فروق ذات

داللة احصائية تعزي لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة (ماضي )2011 ،التي بينت عدم وجود فروق ذات

داللة احصائية في اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفة في
أقسام القبول والتسجيل بجامعة القدس المفتوحة بغزة ،ودراسة (الزطمة )2011 ،حيث بينت عدم وجود

فروق ذات داللة احصائية لمتغير المؤهل العلمي.

وتختلف هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (فارس واألغا )2011 ،التي أظهرت وجود فروق ذات
داللة احصائية بين حملة الدبلوم المتوسط وحملة البكالوريوس في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أقسام

القبول والتسجيل بجامعة القدس المفتوحة بغزة ،ودراسة (عودة )2010 ،والتي أكدت على وجود فروق
ذات داللة احصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية في بعدي التشارك في المعرفة وتطبيق

المعرفة تعزي لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة (المعاني )2009 ،التي أظهرت فروق ذات داللة احصائية
في اتجاهات المديرين في مراكز الو ازرات األردنية نحو تبني و ازراتها لمفهوم إدارة المعرفة تعزي إلى متغير
المؤهل العلمي ،ودراسة (العتيبي )2008 ،التي بينت أن هناك فروق ذات داللة بين متوسطات استجابة

العاملين لعمليات إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.

جدول ( :)5.30نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤهل العلمي 

المتوسطات
المجال

دراسات
عليا

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية

متوسط

عامة فأقل

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية
().Sig

اكتساب المعرفة.

3.32

3.59

3.51

3.51

1.677

0.172

تخزين المعرفة.

3.39

3.50

3.53

3.54

0.337

0.799

توزيع المعرفة.

3.18

3.34

3.40

3.24

0.833

0.476

تطبيق المعرفة.

3.26

3.35

3.38

3.23

0.600

0.615

جميع المجالت معا.

3.29

3.45

3.45

3.38

0.732

0.534
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الفصل السادس:
النتائج والتوصيات
 6.1مقدمة.
 6.2نتائج الدراسة.
 6.3توصيات الدراسة.
 6.4الدراسات المستقبلية المقترحة.
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 6.1مقدمة:
يتضمن هذا الفصل ملخصاً ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وذلك بعد اجراء التحليل االحصائي
لبيانات االستبانات الخاصة بعينة الدراسة .كما يتطرق البحث إلى أهم التوصيات المقترحة في ضوء نتائج

الدراسة والتي قد تساعد في تحسين ممارسة عمليات إدارة المعرفة بقوي األمن الفلسطيني في المحافظات
الجنوبية.

 6.2نتائج الدراسة:
.1

النتائج المتعلقة بخصائص عينة الدراسة:

-

أظهرت النتائج تدني مشاركة نسبة اإلناث ضمن عينة الدراسة حيث كانت نسبة اإلناث ،%3.9

مقارنة بالذكور والتي بلغت نسبتهم .%96.1

-

وبلغت نسبة أفراد العينة التي تقل أعمارهم عن  40سنة ما نسبته  ،%72.8وهذا يدلل على نسبة

-

كما أظهرت الدراسة تدني نسبة ضباط الصف واألفراد من عينة الدراسة والتي مثلت ما نسبته

-

وبينت الدراسة أن ما نسبته  ،%68.5من عينة الدراسة سنوات خدمتهم أقل من  10سنوات.

-

وكشفت الدراسة أن أكثر من نصف المبحوثين يعملون في قوى األمن الداخلي بنسبة .%55.2

مرتفعة للشباب.

 ،%19.5مقارنة بالضباط.

-

وأظهرت الدراسة أن ما نسبته  % 65.6من حملة شهادة البكالوريوس فأكثر.

.2

النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (األنماط القيادية):

-

أظهرت النتائج ممارسة األنماط القيادية بشكل عام بدرجة متوسطة بنسبة  ،%64.25من قبل

منتسبي قوى األمن الفلسطيني ،وساد النمط القيادي التحويلي بين األنماط القيادية بنسبة  ،%69.45ويليه
النمط القيادي التبادلي بنسبة  ،%66.38وفي المرتبة األخيرة النمط الترسلي بنسبة .%36.06

-

كما أوضحت نتائج الدراسة ممارسة نمط القيادة التحويلية بدرجة كبيرة بمتوسط  %69لمنتسبي

القطاع األمني.

وجاء ترتيب أبعاد القيادة التحويلية على النحو انتي:

.1

المرتبة األولى :بعد االهتمام باالعتبارات الفردية بنسبة .%71.35

.1

المرتبة الثالثة :بعد الحافز اإللهامي.%71.61

.1
.1

المرتبة الثانية :بعد االستثارة الفكرية بنسبة .%71.35
المرتبة الرابعة :بعد التأثير المثالي بنسبة .%66.30
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-

كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة نمط القيادة التبادلية بدرجة متوسطة بنسبة %66.38



وجاء بعد االدارة باالستثناء في المرتبة األولى بنسبة .%67.43

لمنتسبي القطاع األمني.

-

فيما حصل بعد المكافأة المشروطة على المرتبة الثانية بنسبة .%65.06

كما أوضحت نتائج الدراسة أن ممارسة نمط القيادة الترسلية بدرجة قليلة جدا بنسبة %36.06

لمنتسبي القطاع األمني ،فيما يعني أن  %64من أفراد العينة غير موافقون على أن القادة في المؤسسة

العسكرية يتبنون اسلوب القيادة الترسلية.
.3
-

النتائج المتعلقة بالمتغير التابع (عمليات إدارة المعرفة):

كشفت نتائج الدراسة أن مستوي ممارسة عمليات إدارة المعرفة في القطاع األمني كانت مرتفعة

بوزن نسبي  ،%68.35وكان ترتيب عمليات إدارة المعرفة على النحو انتي:

أ.

المرتبة األولي :بعد اكتساب المعرفة بوزن نسبي .%70.75

ب.

المرتبة الثانية :بعد تخزين المعرفة بوزن نسبي .%70.09

ث.

المرتبة األخيرة :بعد توزيع المعرفة بوزن نسبي .%66.21

ت.
.4

أ.
-

المرتبة الثالثة :بعد تطبيق المعرفة بوزن نسبي .%66.34
النتائج المتعلقة بالفرضيات:

النتائج الخاصة بالعالقة واألثر بين المتغيرات:

خلصةت الد ارسةةة إلةةى وجةةود عالقةةة طرديةة قويةةة ذات داللةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى ()α ≤ 0.05

بين نمط القيادة التحويلية بأبعاده األربعةة (التةأثير المثةالي ،الةدافع اإللهةامي ،االسةتثارة الذهنيةة ،االعتبةارات
الفردية) وممارسة عمليات إدارة المعرفة ،وبلغ معامل ارتباط العالقة ( .)0.858كما تؤثر القيادة التحويلية

ت ةةأثي اًر موجبة ةاً ذو دالل ةةة احص ةةائية ف ةةي عملي ةةات إدارة المعرف ةةة وتفس ةةر م ةةا نس ةةبته  %73.3م ةةن التب ةةاين ف ةةي

المتغير التابع (عمليات إدارة المعرفة).
-

كما أظهرت نتائج الدراسة وجةود عالقةة طرديةة قويةة ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى (≤ 0.05

 )αبين القيادة التبادلية بأنماطها (المكافأة المشروطة ،االدارة باالستثناء) وبين عمليات إدارة المعرفة ،وبلغ

معامل ارتباط العالقةة ( .)0.834كمةا تةؤثر القيةادة التبادليةة تةأثي اًر ايجابيةاً ذو داللةة احصةائية فةي عمليةات
إدارة المعرفة وتفسر ما نسبته  %69.4من التغير في المتغير التابع (عمليات إدارة المعرفة).

-

وأظهرت النتائج وجود عالقة عكسية ضعيفة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين

-

كما تؤثر القيادة الترسلية تأثي اًر سلبياً ذو داللة احصائية في عمليات إدارة المعرفة وتفسر ما نسبته

القيادة الترسلية وبين عمليات إدارة المعرفة ،وبلغ معامل ارتباط العالقة (.)-.144
 %2من التغير في المتغير التابع (عمليات إدارة المعرفة).
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ب.
-

النتائج الخاصة بالفروق الحصائية:

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات آراء

المبحوثين حول عمليات إدارة المعرفة مجتمعة تعزى إلى الجنس ،باستثناء بعدي تخزين المعرفة ,وتطبيق

المعرفة ،وكانت الفروق لصالح الذكور.
-

كما بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين آراء المبحوثين

حول عمليات إدارة المعرفة مجتمعة تعزى إلى العمر.

وأظهرت أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين آراء
المبحوثين حول عمليات إدارة المعرفة تعزى إلى الرتبة.
-

وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين آراء

-

وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين آراء

المبحوثين حول عمليات إدارة المعرفة تعزى إلى سنوات الخدمة.

المبحوثين حول عمليات إدارة المعرفة تعزى إلى المؤهل العلمي.

 6.3توصيات الدراسة:
.1

التوصيات المتعلقة بنتائج الدراسة:

-

زيادة وعي وادراك القادة والمدراء في القطاع األمني من كافة المستويات باإللمام بالمفاهيم

واالتجاهات الحديثة للقيادة (التحويلية ،التبادلية) وتأثيرهما االيجابي في العوا\د التنظيمية المختلفة وخاصة
عمليات إدارة المعرفة ،حيث أظهرت نتائج الدراسة عالقة ايجابية قوية بين المتغيرين ( وتجنب ممارسة

أسلوب القيادة الترسلية).
-

ضرورة االهتمام بتنمية شعور واحساس المدراء باألهداف المنوي تحقيقها ،والتأكيد على ضرورة

الحديث المستمر مع العاملين إلقناعهم بأن هذه األهداف سوف تتحقق ،مع االفصاح عن أهم المعتقدات
االيجابية والقيم التي يؤمنوا بها ويعتنقونها والتي تؤثر في العاملين وتحفزهم على األداء.

-

اعادة التفكير بطرق وأساليب اجراءات العمل الموجودة مسبقاً وتطويرها بما يتالءم مع التغيرات

-

االهتمام باحتياجات وطموحات العاملين المختلفة والعمل على اشباعها وتحقيقها بما يتوافق مع

المتسارعة في البيئة ومع متطلبات العمل األمني الحديث.

أهداف المؤسسة ،وكذلك مراعاة المدراء للفروق الفردية بين العاملين واالختالفات في المستويات التعليمية
والثقافية والقدرات والمهارات.
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-

ضرورة تفعيل نظام الحوافز بأنواعه المختلفة وتوضيح ما يمكن أن يتحصل عليه المرؤوسين

نظير قيامهم بالواجبات والمهام المطلوبة منهم ،والمتفق عليها مع قادتهم وذلك لتشجيعهم على االنجاز من

خالل ممارسة النمط القيادي التبادلي.

-

ضرورة أن يولي المدراء اهتماماً بتدريب العاملين وتقديم المساعدة والنصح واالرشاد والتوجيه

-

التأسيس لمفهوم الرقابة الفاعلة بزيادة اهتمام القادة باألخطاء واالخفاقات الجوهرية (مفهوم هامش

المستمر أثناء تأديتهم لمهامه الوظيفية وذلك إلنجاز األهداف بالسرعة والدقة الممكنة.

الخطأ) ،وذلك بعدم التركيز على األخطاء البسيطة غير المؤثرة والتفرغ ألداء الوظائف واألنشطة الرئيسة

المنوطة بهم.
-

االهتمام بالمشكالت الطارئة واألزمات المختلفة التي تحدث بالعمل العسكري واألمني ووضع

-

تشجيع االعتماد على فرق العمل الجماعي ،والعمل بروح الفريق الواحد.

السيناريوهات والحلول المالئمة لتفادي تفاقهما وتعقدها.

-

بناء مراكز للمعلومات خاصة بالقطاع األمني وتوفير وسائل التخزين وقواعد البيانات وفقاً ألحدث

النظم التكنولوجية ،لضمان سريتها وسهولة الوصول إليها عند الحاجة مع ضرورة تقييم جودة هذه

المعلومات.
-

خلق ثقافة تنظيمية مشجعة على التواصل المستمر والتجريب لتبادل الخب ارت بين العاملين في

كافة المستويات االدارية دونما خوف ،وبما يحول هذه المعارف والخبرات لتصبح صريحة وفي متناول

الجميع.
-

العمل على تفعيل استخدام األدوات واألساليب المتنوعة لتوزيع المعرفة بين العاملين.

تطوير النماذج الحالية لتقييم أداء العاملين بحيث تتضمن عناصر خاصة بتطبيق المعرفة

واستخدامها كأحد عناصر التقييم المهمة ألداء الموظف.
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.2

التوصيات العامة:

-

تطةوير الهياكةةل التنظيميةة بالقطةةاع األمنةي لتصةةبح أكثةر مرونةةة فةي االسةةتجابة للتغيةرات المتالحقةةة

واسةةتحداث وحةةدة تنظيميةةة ت ةربط بةةأعلى مسةةتويات الهةةرم التنظيمةةي تعنةةى بةةإدارة المعرفةةة وتةةوفير متطلباتهةةا

وتحديد مهام هذه الوحدة.
-

انشاء معهد اعداد القةادة العسةكريين داخةل القطةاع األمنةي لتأهيةل المةدراء الحةاليين وكةذلك صةناعة

ق ةةادة المس ةةتقبل م ةةن الص ةةف الث ةةاني واكس ةةابهم المه ةةارات اإلداري ةةة المختلف ةةة ،وبخاص ةةة فيم ةةا يتعل ةةق بالقي ةةادة

والمعرفة ،وكذلك االهتمام بالعاملين وتحويلهم ليصبحوا عمال معرفة (.)knowledge workers
-

اعادة تخطيط القوى البشرية للعاملين بالمجال األمني كماً ونوعاً وذلك إلعادة توزيعها وسةد العجةز

-

تفعيةةل تطبيةةق قةةانون الخدمةةة لقةةوى األمةةن الفلسةةطيني رقةةم ( )8لسةةنة  ،2005خاصةةة فيمةةا يتعلةةق

الموجود في بعض األجهزة والتصرف بحكمة في التعامل مع العدد الفائض للقضاء على البطالة المقنعة.

بالترقيات المستحقة لجميع الرتب وكذلك نظام الحوافز والعالوات واألوسمة واألنواط ،حيث أن هذه القوانين

سالح وأدوات القادة في التعامل مع المرؤوسين لتحقيق العوائد التنظيمية االيجابية.

 6.4الدراسات المستقبلية المقترحة:
-

اجراء دراسة مقارنة لدور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمليات إدارة المعرفة بين مؤسسات

-

دراسة عوامل مستقلة أخرى مثل (الثقافة التنظيمية) قد تؤثر في عمليات إدارة المعرفة ،وتفسر

-

اجراء دراسة لمعرفة أثر المتغيرات الوسيطة مثل (الهيكل التنظيمي) في العالقة بين القيادة

القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

التباين فيه بشكل أفضل مما توصلت إليه الدراسة الحالية وهي (.)%2 ،%69.4 ،%73.3
وعمليات إدارة المعرفة.

-

إعادة دراسة المتغيرات محل الدراسة باستخدام طريقة جمع البيانات عند أكثر من نقطة زمنية

( ،)Longitudinal treatment studyحيث يساعد هذا النوع من الدراسات على استخالص العالقات
بين المتغيرات بشكل أفضل.
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جدول رقم ( )6.1خطة عمل لتنفيذ التوصيات
م

1

آليات التنفيذ

التوصية

الجهة المسئولة عن التنفيذ

زي ة ةةادة وع ة ةةي وادراك الق ة ةةادة والم ة ةةدراء ف ة ةةي القط ة ةةاع األمن ة ةةي م ة ةةن كاف ة ةةة -

اعداد البرامج التدريبية إلعداد القادة

-

هيئة التنظيم واإلدارة.

المسةةتويات باإللمةةام بالمفةةاهيم واالتجاهةةات الحديثةةة للقيةةادة (التحويليةةة- ،

اعداد الدليل القيادي الشامل.

-

المديرية العامة للتدريب.

عمليات إدارة المعرفة ،حيث أظهرت نتائج الدراسة عالقة ايجابيةة قويةة -

التبادليةةة) وتأثيرهمةةا االيجةةابي فةةي الع ةوا\د التنظيميةةة المختلفةةة وخاصةةة -

عقد ندوات ومؤتمرات بأهمية هذه الموضوعات.

-

إدارة التخطيط والتطوير.

تشكيل لجنة خاصة لتوجيه القادة.

-

مستشارو الو ازرة.

بين المتغيرين ( وتجنب ممارسة أسلوب القيادة الترسلية).

2

ض ةةرورة االهتمةةةام بتنمية ةةة شةةةعور واحس ةةاس المة ةةدراء باألهةةةداف المنة ةةوي -

وضع األهداف بطريقة .SMART

تحقيقها ،والتأكيد على ضةرورة الحةديث المسةتمر مةع العةاملين إلقنةاعهم -

عقة ةةد لقة ةةاءات ونة ةةدوات للتوضة ةةيح للعة ةةاملين بأهمية ةةة تحقية ةةق -

بةةأن ه ةةذه األه ةةداف س ةةوف تتحق ةةق ،مةةع االفص ةةاح عةةن أه ةةم المعتق ةةدات

االيجابيةةة والقةةيم التةةي يؤمن ةوا بهةةا ويعتنقونهةةا والتةةي تةةؤثر فةةي العةةاملين -
وتحفزهم على األداء.

-

اعادة التفكير بطرق وأساليب اجراءات العمل الموجودة مسبقاً وتطويرهةا -
بم ةةا ي ةةتالءم م ةةع التغية ةرات المتس ةةارعة ف ةةي البيئ ةةة وم ةةع متطلب ةةات العم ةةل
األمني الحديث.

-

3

األهداف وأثرها على نجاح القطاع األمني.

-

إدارة التخطيط والتطوير.

مؤشرات القياس
-

انخف ة ة ة ة ة ة ةةاض مع ة ة ة ة ة ة ةةدالت

الشكاوي ضد المدراء.
-

زية ةةادة ممارسة ةةة عملية ةةات
إدارة المعرفة.

-

تحسن أداء العاملين.

-

تحقيةةق األهةةداف العامةةة

هيئة التنظيم واالدارة.

للو ازرة.

مفوضة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةية التوجية ة ة ة ة ة ة ة ة ةةه -

مرونة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة الخطة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة

اشراك العاملين في عملية وضع األهداف.

الوطني.

االستراتيجية.

عقةةد ب ةرامج توعيةةة لجميةةع الع ةاملين لتعزيةةز العقيةةدة األمنيةةة -

مديرية التدريب.

-

ونشر القيم الفضلي.
عق ة ة ةةد ورش ة ة ةةات عم ة ة ةةل إلعة ة ة ةةادة النظ ة ة ةةر ف ة ة ةةي االج ة ة ة ةراءات -

المستخدمة.

-

فتح المجال للمواطنين لتقةديم اقت ارحةاتهم ومالحظةاتهم حةول -

إدارة التخطيط والتطوير.

-

تعةة ةةديل دلية ة ةةل اج ة ة ةراءات
العمةةل بحةةث يكةةون أكثةةر

إدارة الموارد البشرية.

بساطة

إدارة العالقات العامة.

الخدمات المقدمة.

-

استقبال الشكاوي والمقترحات ودراستها بجدية.

-

االعتماد على استخدام اساليب هندسةة العمليةات وسةيجما6

لتبسيط العمليات والتفكير بشكل جذري.
االهتمام باحتياجات وطموحات العاملين المختلفة والعمل على اشةباعها -

4

عقةةد لقةةاءات رسةةمية وغيةةر رسةةمية بةةين القةةادة والمرؤوسةةين -

إدارة العالقات العامة.

وتحقيقها بما يتوافق مع أهداف المؤسسة ،وكذلك مراعاة المدراء للفروق

لتعزيز العالقات االجتماعية.

-

المالية المركزية.

الفردي ةةة ب ةةين الع ةةاملين واالختالف ةةات ف ةةي المس ةةتويات التعليمي ةةة والثقافي ةةة -

حصر ودراسة احتياجات العاملين.

-

إدارة الموارد البشرية.
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-

زي ة ة ة ةةادة مس ة ة ة ةةتوي رض ة ة ة ةةا
العاملين لتصبح .%80

م

التوصية
والقدرات والمهارات.

ضةةرورة تفعيةةل نظةةام الح ةوافز بأنواعةةه المختلفةةة وتوضةةيح مةةا يمكةةن أن
5

يتحص ةةل علي ةةه المرؤوس ةةين نظي ةةر قي ةةامهم بالواجب ةةات والمه ةةام المطلوب ةةة
مةةنهم ،والمتف ةةق عليهةةا مةةع ق ةةادتهم وذلةةك لتشةةجيعهم عل ةةى االنجةةاز مةةن
خالل ممارسة النمط القيادي التبادلي.

6

ض ةةرورة أن ي ةةولي الم ةةدراء اهتمامة ةاً بت ةةدريب الع ةةاملين وتق ةةديم المس ةةاعدة

والنصح واالرشاد والتوجيه المستمر أثناء تأديتهم لمهامه الوظيفية وذلك

إلنجاز األهداف بالسرعة والدقة الممكنة.
التأسة ة ةةيس لمفهة ة ةةوم الرقابة ة ةةة الفاعلة ة ةةة بزية ة ةةادة اهتمة ة ةةام القة ة ةةادة باألخطة ة ةةاء

7

واالخفاقات الجوهرية (مفهةوم هةامش الخطةأ) ،وذلةك بعةدم التركيةز علةى
األخط ة ةةاء البس ة ةةيطة غي ة ةةر الم ة ةةؤثرة والتف ة ةةرغ ألداء الوظ ة ةةائف واألنش ة ةةطة
الرئيسة المنوطة بهم.

8

9

آليات التنفيذ

الجهة المسئولة عن التنفيذ

-

تخصة ة ةةيص موازنة ة ةةة لسة ة ةةد االحتياجة ة ةةات وفة ة ةةق االمكانية ة ةةات -

-

اعداد اللوائح التنظيمية لنظام الحوافز.

-

وضةةع آليةةة لتنفيةةذ نظةةام الح ةوافز مةةن خةةالل رصةةد الميزانيةةة

المتاحة.

-

جمية ة ة ةةع مة ة ة ةةدراء وح ة ة ة ةةدات
القطاع األمني.

هيئة التنظيم واإلدارة.

-

الشئون القانونية.

-

المالية المركزية.

-

لجنة الضباط.

-

مديرية التدريب.

-

إدارة التخطيط والتطوير.

-

هيئة التنظيم واالدارة.

-

التوعية المستمرة للمدراء بمفاهيم الرقابة الحديثة.

-

مكتب المراقب العام.

-

استخدام اسلوب الرقابة باألهداف.

-

دوائر الموارد البشرية.

-

زيادة تفويض الصالحيات وتمكين العاملين.

-

االدارة العامة للتخطيط.

-

إدارة العمليات المركزية.

-

غرف العمليات باألجهزة- .

الالزمة.
-

اع ة ةةداد بطاق ة ةةة الوص ة ةةف ال ة ةةوظيفي وتحدي ة ةةد مس ة ةةئولية ك ة ةةل

-

اعداد البرامج التدريبية المنوعة للعاملين.

-

االعتماد على التدريب داخل العمل.

-

عق ة ة ةةد اجتماع ة ة ةةات دوري ة ة ةةة لع ة ة ةةالج نق ة ة ةةاط الض ة ة ةةعف عن ة ة ةةد

موظف.

المرؤوسين.

االهتمةةام بالمشةةكالت الطارئةةة واألزمةةات المختلفةةة التةةي تحةةدث بالعمةةل -

تشكيل لجنة إلدارة االزمات والطوارئ.

تفاقهما وتعقدها.

-

اعداد خطة لمواجهة حاالت الطوارئ.

تش ةةجيع االعتم ةةاد عل ةةى ف ةةرق العم ةةل الجم ةةاعي ،والعم ةةل ب ةةروح الفري ةةق

-

تشجيع المناقشات والحوارات المفتوحة.

-

توعي ةةة العة ةةاملين بأهمي ةةة العمة ةةل الجم ةةاعي لنجة ةةاح القطة ةةاع -

العسة ةةكري واألمن ة ةةي ووضة ةةع الس ة ةةيناريوهات والحلة ةةول المالئم ة ةةة لتف ة ةةادي -

الواحد.

مؤشرات القياس

استخدام االساليب العلمية بالتنبؤ بالمشكالت.

االمني.

-

إدارة التخطيط والتطوير.

-

قادة االجهزة االمنية.

-

إدارة التخطيط والتطوير.
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-

-

تطبيق نظام الحوافز.

زي ة ة ة ة ة ة ةةادة مس ة ة ة ة ة ة ةةتوي أداء
العاملين.

-

انخفاض مسةتوى حةدوث
االخطاء في العمل.

-

زيادة فعاليةة التعامةل مةع

االزمات بنسبة .%85

زية ة ة ة ةةادة التفاعة ة ة ة ةةل بة ة ة ة ةةين

هيئة التنظيم واإلدارة.

العةةاملين إلنجةةاز المهةةام

المالية المركزية.

بشةة ةةكل جمةة ةةاعي بنس ة ةةبة

م

آليات التنفيذ

التوصية
-

10

-

المكافأة على العمل الجماعي وليس الفردي.

بنةاء م اركةةز للمعلومةات خاصةةة بالقطةاع األمنةةي وتةوفير وسةائل التخةزين -

عمل دراسة جدوى تفصيلية إلنشاء المركز.

وقواعة ةةد البيانة ةةات وفق ة ةاً ألحة ةةدث الة ةةنظم التكنولوجية ةةة ،لضة ةةمان سةة ةريتها -

شراء المعدات واالجهزة الالزمة

وسة ةةهولة الوصة ةةول إليهة ةةا عنة ةةد الحاجة ةةة مة ةةع ضة ةةرورة تقية ةةيم جة ةةودة هة ةةذه -

المعلومات.
خلةةق ثقافةةة تنظيميةةة مشةةجعة علةةى التواصةةل المسةةتمر والتجريةةب لتبةةادل
11

الخبرات بين العةاملين فةي كافةة المسةتويات االداريةة دونمةا خةوف ،وبمةا
يحول هذه المعارف والخبرات لتصبح صريحة وفي متناول الجميع.

12

تكوين فرق عمل ألداء المهمات من مختلف الدوائر.

العمل على تفعيل استخدام األدوات واألساليب المتنوعةة لتوزيةع المعرفةة
بين العاملين.

تكوين لجنة من المختصين لتقييم المعلومات بشكل دوري.

-

إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحوسبة.

-

اعداد دورات في فن التواصل مع االخرين

-

تعزيز الالمركزية داخل القطاع األمني

-

فتح المجال للحوارات والنقاشات.

-

التدوير الوظيفي.

-

عقد االجتماعات المتكررة.

-

استخدام المذكرات الداخلية والتقارير الفاعلة.

-

االعتماد على االقتراحات والتغذية الراجعة.

-

استخدام الوسائل االلكترونية في توزيع المعرفة (المراسالت

الجهة المسئولة عن التنفيذ
-

مديرية التدريب.

-

إدارة الحاسوب المركزي.

-

المالية المركزية.

-

إدارة التخطيط والتطوير.

-

امداد وتجهيز.

-

العمليات المركزية.

-

قادة األجهزة.

-

مديرية التدريب.

-

هيئة التنظيم واإلدارة.

-

مؤشرات القياس
.%75

-

-

زيادة جودة الق اررات.

ارتفةةاع الرصةةيد المعرفةةي
ومعدل تبادل الخبرات

جمي ة ة ة ة ةةع ق ة ة ة ة ةةادة األقس ة ة ة ة ةةام -

زية ةةادة اسة ةةتخدام األدوات

والوحدات.

واألساليب بنسبة.

االلكترونية ،االيميل.)...
13

االسةةتفادة مةةن النمةةاذج والتجةةارب العالميةةة فةةي مجةةال تقيةةيم

تط ةةوير النم ةةاذج الحالي ةةة لتقي ةةيم أداء الع ةةاملين بحي ةةث تتض ةةمن عناص ةةر

األداء.

خاصة بتطبيق المعرفة واستخدامها كأحةد عناصةر التقيةيم المهمةة ألداء -

عقد دورات تدريبية للمدراء الستخدام النماذج الجديدة.

الموظف.

-

تش ةةكيل لجن ةةة لمراجع ةةة لد ارس ةةة ومراجع ةةة النم ةةاذج الس ةةابقة
وتطويرها.

-

هيئة التنظيم واالدارة.

-

مكتب المراقب العام.

-

وحدات الموارد البشرية.

-

إدارة التخطيط والتطوير.

-

ش ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاغلي الوظ ة ة ة ة ة ة ة ة ةةائف
االشرافية.
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-

العمة ة ةةل بنمة ة ةةاذج التقية ة ةةيم
الجديدة

م

آليات التنفيذ

التوصية

مؤشرات القياس

الجهة المسئولة عن التنفيذ
-

14

تط ةةوير الهياك ةةل التنظيمي ةةة بالقط ةةاع األمن ةةي لتص ةةبح أكث ةةر مرون ةةة ف ةةي -

مراجع ةةة وتط ةةوير الهياك ةةل التنظيمي ةةة ك ةةل فتة ةرة زمني ةةة بم ةةا -

االسةةتجابة للتغي ةرات المتالحقةةة واسةةتحداث وحةةدة تنظيميةةة ت ةربط بةةأعلى

ينسجم مع الخطة االستراتيجية

استحداث وحدة تنظيمية إلدارة شئون المعرفة

إدارة القوي البشرية.

-

هيئة التنظيم واإلدارة.

االصول.

-

تحديد مهام وواجبات هذه الوحدة.

-

إدارة التخطيط والتطوير.

انشة ةةاء معهة ةةد اعة ةةداد القة ةةادة العسة ةةكريين داخة ةةل القطة ةةاع األمنة ةةي لتأهية ةةل -

توفير الدعم الالزم إلنشاء المعهد.

-

إدارة العالقات العامة.

الم ةةدراء الح ةةاليين وك ةةذلك ص ةةناعة ق ةةادة المس ةةتقبل م ةةن الص ةةف الث ةةاني -

اعداد خطة استراتيجية وطنية للتدريب.

-

االمداد والتجهيز.

واكس ةةابهم المه ةةارات اإلداري ةةة المختلفة ةة ،وبخاص ةةة فيم ةةا يتعل ةةق بالقي ةةادة -

االسة ة ةةتعانة ب ة ة ةةالخبرات الداخلي ة ة ةةة والخارجي ة ة ةةة ف ة ة ةةي العملي ة ة ةةة

-

إدارة التخطيط والتطوير.

والمعرفةةة ،وكةةذلك االهتمةةام بالعةةاملين وتحةةويلهم ليصةةبحوا عمةةال معرفةةة

التدريبية.

-

المالية المركزية.

مستويات الهرم التنظيمي تعنى بإدارة المعرفة وتوفير متطلباتهةا وتحديةد -

(.)knowledge workers

16

17

التنظيمية ةةة مة ةةن الجهة ةةات

المختص ة ة ة ة ة ة ةةة وحس ة ة ة ة ة ة ةةب

مهام هذه الوحدة.

15

لجنة الضباط.

اعتماد تعةديالت الهياكةل

-

التنسيق مع مركز اعداد القادة بديوان الموظفين العام.

-

تحديد االحتياج من القوى البشرية في كل وحدة تنظيمية.

اعادة تخطيط القوى البشرية للعاملين بالمجةال األمنةي كمةاً ونوعةاً وذلةك -
إلع ةةادة توزيعه ةةا وس ةةد العج ةةز الموج ةةود ف ةةي بع ةةض األجهة ةزة والتص ةةرف
بحكمة في التعامل مع العدد الفائض للقضاء على البطالة المقنعة.

-

تحدي ةةد الفج ةةوة م ةةن خ ةةالل مقارن ةةة االحتي ةةاج المطل ةةوب م ةةع
الفعلي.

اع ةةداد د ارس ةةة لتوزي ةةع الق ةةوى البشة ةرية لس ةةد العج ةةز الموج ةةود
والتصرف بحكمة في الفائض.

-

-

مديرية التدريب.

-

هيئة التنظيم واالدارة.

-

هيئة التنظيم واالدارة.

-

إدارة التخطيط والتطوير.

-

تفعي ةةل تطبي ةةق ق ةةانون الخدم ةةة لق ةةوى األم ةةن الفلس ةةطيني رق ةةم ( )8لس ةةنة -

تشةةكيل لجنةةة قانونيةةة واداريةةة لد ارسةةة امكانيةةة تطبيةةق قةةانون -

 ،2005خاصةةة فيمةةا يتعلةةق بالترقيةةات المسةةتحقة لجميةةع الرتةةب وكةةذلك

الخدمة.

-

نظ ةةام الحة ةوافز والع ةةالوات واألوس ةةمة واألنة ةواط ،حي ةةث أن ه ةةذه القة ةوانين -

اعداد د ارسة إلبةراز ايجابيةات وفوائةد تطبيةق القةانون ورفعهةا -

س ة ةةالح وأدوات الق ة ةةادة ف ة ةةي التعام ة ةةل م ة ةةع المرؤوس ة ةةين لتحقي ة ةةق العوائ ة ةةد

للمسئولين.

التنظيمية االيجابية.

-

-

تشكيل جماعات ضغط مع النقابات لتطبيق القانون.
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-

تس ة ةةكين الع ة ةةاملين عل ة ةةى
الهياكل المعدلة.

-

تخة ة ة ة ةريج دفعةة ة ة ةةات مة ة ة ة ةةن
المتدربين.

-

إدارة القوى البشرية.

القض ة ةةاء علةة ةةى البطالة ة ةةة
المقنعة (الفائض).

االدارة العامة للموازنة.
هيئة التنظيم واالدارة.
المالية المركزية.
ديوان الرقابة االدارية.
النقابة ة ة ة ة ة ةةات ومؤسسة ة ة ة ة ة ةةات
المجتمع المحلى.

-

تطبي ة ة ةةق مة ة ة ةواد القة ة ة ةةانون
المختلفة.

المصادر والمراجع
المصادر.
المراجع العربية.
المراجع األجنبية.

163

المصادر والمراجع:
المصادر:

 .1القرآن الكريم.

 .2الطبراني في المعجم الكبير (.)395/19
المراجع العربية:
 .1اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصرياً.2009 ،
 .2األسةةطل ،أميمةةة (" :)2009فاعليةةة إدارة الوقةةت وعالقتهةةا باألنمةةاط القياديةةة لةةدى مةةديري المةةدارس الثانويةةة
بمحافظة غزة من وجهة نظرهم" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .3األغا ،رائد (" :)2010المهةارات القياديةة لةدى المسةئولين فةي شةركة االتصةاالت الخلويةة الفلسةطنية (جةوال)
بين الواقع والمنظور المعياري" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .4الجرجاوي ،زياد ( :)2010القواعد المنهجية لبناء االستبيان ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء الجراح ،فلسطين.
 .5الحةةارثي ،سةةعد (" :)2009أنمةةوذج مقتةةرح لتطبيةةق إدارة المعرفةةة فةةي القطةةاع الحكةةومي فةةي المملكةةة العربيةةة
السةةعودية" ،د ارسةةة مقدمةةة فةةي المةةؤتمر الةةدولي للتنميةةة اإلداريةةة – نحةةو أداء متميةةز فةةي القطةةاع الحكةةومي،
الرياض ،معهد اإلدارة العامة.

 .6الحربي ،طالل (":)2015دور القائةد التحةويلي فةي تطةوير فةرق العمةل فةي المديريةة العامةة للةدفاع المةدني"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدرسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية.
 .7الحمداني ،موفق ( :)2006مناهج البحث العلمي ،األردن ،عمان ،مؤسسة الوراق للنشر.

 .8الخليلةةي ،سةةمية (" :)2006إدارة المعرفةةة فةةي و ازرة التربيةةة والتعلةةيم األردنيةةة" رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة،
جامعة اليرموك ،األردن.

 .9الديب ،سامر (" :)2012مدى ممارسة القيادات اإلدارية األكاديمية بالجامعات الفلسطينية للقيادة التحويليةة
وصعوباتها وسبل تنميتها" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،فلسطين.

.10

الدوسري ،حسين (" :)2013األنماط القيادية وعالقتها بالرضا الوظيفي في كلية التقنية بالخرج من

وجهة نظر الموظفين" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،كلية الدراسات العليا.
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.11

الرفةاعي ،زهةراء (" :)2013عالقةةة نمطةي القيةةادة التحويليةة والتبادليةةة لمةديري المةةدارس الثانويةة فةةي

دولة الكويت بتمكين المعلمين من وجهة نظرهم" ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 .12الرقب ،أحمد (" :)2010العالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها األربعة (التةأثير المثةالي ،الحفةز اإللهةامي،
الحفز الفكري ،االعتبارات الفردية) وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة األزهر ،فلسطين.

 .13الرقةةب ،محمةةد (" :)2011متطلبةةات تطبيةةق إدارة المعرفةةة فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية بقطةةاع غ ةزة" ،رسةةالة
ماجستير غير منشوره ،جامعة األزهر ،فلسطين.

 .14الزريقات ،خالد (" :)2012أثر إدارة المعرفة في فاعلية اتخاذ القرار في الشةركات االسةتخراجية األردنيةة"،
الجامعة األردنية ،دراسات العلوم التربوية ،المجلد  ،37العدد.2
 .15الزطمة ،نضةال (" :)2011إدارة المعرفةة وأثرهةا علةى تميةز األداء" د ارسةة تطبيقيةة علةى الكليةات والمعاهةد
المتوسطة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .16الزعبي ،خالةد ،وأبةوالغنم ،خالةد (" :)2012أثةر وظةائف إدارة المعرفةة فةي مسةتوي جةودة الخةدمات المقدمةة
مةن سةلطة الميةةاه وشةركة الكهربةاء األردنيةةة مةن وجهةة نظةةر العةاملين د ارسةة ميدانيةةة علةى محافظةات جنةةوب

األردن" ،مؤتة للبحوث والدراسات ،المجلد ،27العدد.2012 ،2

 .17الزية ةةادات ،محمةةةد ( :)2008اتجاهة ةةات معاص ة ةرة فة ةةي إدارة المعرفةةةة ،الطبعة ةةة األولة ةةي ،دار صة ةةفاء للنشة ةةر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .18السكارنة ،بالل ( :)2010القيادة االدارية الفاعلة ،عمان ،األردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع.
 .19السةةلمي ،علةةي (" :)2002إدارة التميةةز :نمةةاذج وتقنيةةات اإلدارة فةةي عصةةر المعرفةةة" ،دار غريةةب للنش ةةر
والتوزيع ،القاهرة ،مكتبة اإلدارة الجديدة.

 .20السواط ،طلق ( :)2007اإلدارة العامة المفاهيم – الوظائف – األنشطة ،دار حاف للنشر والتوزيع ،جدة.
 .21الشريف ,عبد الملك طالل (" :)2004األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين
بإمارة مكة المكرمة" ,رسالة ماجستير غير منشورة,جامعة نايف للعلوم األمنية,كلية الدراسات العليا.

 .22الشريف ،راشد بن مسلط (" :)2012تطبيق عمليات إدارة المعرفة في المنظمات اإلداريةة مةن وجهةة نظةر
الموظفين" ،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،العدد  ،144الكويت.

 .23الشكرة ،منصور (" :)2013دور القيادة التحويلية في تحسين مستوي األداء لةدى العةاملين بةاإلدارة العامةة
للمرور ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية ،الرياض.

 .24الشماع ،غانم ( :)1999االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،دار الكتب والوثائق بغداد.

 .25الش ةةمري ،غرب ةةي (" :)2012إمكاني ةةة تطبي ةةق القي ةةادة التحويلي ةةة ف ةةي اإلدارة الجامعي ةةة م ةةن منظ ةةور عم ةةداء
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الكليات ورؤساء األقسام العلمية في بعض الجامعات السعودية" ،المجلة السعودية للتعليم العةالي ،العةدد ،5

ص ص.70-40 .

 .26الشةةنطي ،محمةةود (" :)2016أثةةر ممارسةةة أسةةاليب القيةةادة التحويليةةة فةةي جةةودة الحيةةاة الوظيفيةةة :د ارسةةة
تطبيقية على و ازرة الصحة الفلسطينية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد  ،12العدد.1

 .27الش ةةيمي ،عب ةةد ال ةةرحمن (" :)2011دور إدارة المة ةوارد البشة ةرية ف ةةي منظم ةةات األعم ةةال المصة ةرية ف ةةي ظ ةةل
اقتصاد المعرفة" ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة القاهرة ،مصر.
 .28الصةةغير ،محمةةد (" :)2004مةةدي اسةةتخدام ضةةباط الكليةةات العسةكرية للقيةةادة بنمةةوذج هيرسةةي وبالنشةةارد"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايق للعلوم األمنية ،الرياض.

 .29الضمور ،ابتسام ،أبو صالح ،محمد ،والعلي ،عبدالستار (" :)2010أثر القيادتين التبادليةة والتحويليةة فةي

إكسةةاب مه ةةارات التفكي ةةر الناقةةد للع ةةاملين ف ةةي المستشةةفيات األردني ةةة" ،د ارس ةةات ،37(2) ،ص ص-521 .

.543
 .30الطيبي ،محمد (" :)2013نمط القيادة اإلدارية وعالقته بالرضا الوظيفي لدى العاملين فةي م اركةز الرعايةة
األولية في محافظة غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،فلسطين.
 .31الع ةةازمي ،محم ةةد (" :)2006القي ةةادة التحويلي ةةة وعالقته ةةا باالب ةةداع االداري :د ارس ةةة مس ةةحية عل ةةى الع ةةاملين
المدنيين بديوان و ازرة الداخلية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض ،جامعة نايف للعلوم األمنية.
 .32العة ةةامري ،أحمة ةةد سة ةةالم (" :)2001القية ةةادة التحويلية ةةة فة ةةي المؤسسة ةةات العامة ةةة -د ارسة ةةة اسة ةةتطالعية نراء
الموظفين" ،الرياض ،مركز البحوث بكلية العلوم اإلدارية ،جامعة الملك سعود.

 .33العامري ،أحمد (" :)2002السلوك التحويلي وسلوك المواطنة التنظيمية في األجهزة الحكومية السةعودية"،
المجلة العربية للعلوم االدارية ،المجلد ،9العدد ،1ص.39-10
 .34العةةامودي ،محمةةد زكةةي (" :)2013مسةةتوى كفةةاءة األداء الةةوظيفي وعالقتةةه باألنمةةاط القياديةةة السةةائدة لةةدى
القيادات االدارية" ،أكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا ،فلسطين.
 .35العتيبةةي ،ياسةةر (" :)2008إدارة المعرفةةة وامكانيةةة تطبيقهةةا فةةي الجامعةةات السةةعودية :د ارسةةة تطبيقيةةة علةةى
جامعة أم القرى" ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

 .36العجمي ،محمد حسنين ( :)2008االتجاهات الحديثةة فةي القيةادات االداريةة ،األردن ،عمةان ،دار المسةية
للنشر والتوزيع والطباعة.

 .37العط ةةوي ،محم ةةد (" :)2010دور أس ةةلوب القي ةةادة التحويلي ةةة ف ةةي تفعي ةةل إدارة المعرف ةةة وأثرهم ةةا عل ةةى أداء
المنظمةةة :د ارسةةة تطبيقيةةة علةةى شةةركات البالسةةتيك للصةةناعات اإلنشةةائية األردنيةةة" ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر
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منشورة ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،األردن.
 .38العلي ،عبد السةتار ،وقنةديلجي ،والعمةري ( :)2006المةدخل إلةى إدارة المعرفةة ،ط ،1دار المسةيرة للنشةر،
عمان ،األردن.

 .39العزاوى ،محمد ،وسليمان ،ماجد (" :)2013أثر أبعةاد القيةادة التحويليةة فةي إدارة التغييةر التنظيمةي د ارسةة
استطالعية نراء نخبة من رؤساء األقسام في معمل األلبسة الوالدية في الموصل" ،المؤتمر العلمي الدولي

السنوي الثامن ،جامعة الزيتونة األردنية.

 .40العل ةواني ،حسةةن ( :)2001إدارة المعرفةةة ،المفهةةوم والمةةداخل النظريةةة .المةةؤتمر العربةةي الثةةاني فةةي اإلدارة
بعن ةوان "القيةةادة اإلبداعيةةة فةةي مواجهةةة التحةةديات المعاص ةرة لةةإلدارة العربيةةة" القةةاهرة ،جامعةةة الةةدول العربيةةة،

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،من  8 -6نوفمبر.

 .41العلول ،سمر (" :)2011دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفلسةطينية
بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر بغزة ،فلسطين.

 .42العمري ،مشهور (" :)2004العالقة بةين خصةائص القيةادة التحويليةة ومةدي تةوفر مبةادئ الجةودة الشةاملة"
دراسة مسحية على المؤسسات العامة بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غيةر منشةورة ،جامعةة الملةك سةعود،

الرياض.

 .43العميةةان ،محمةةود ( :)2005السةةلوك التنظيمةةي فةةي منظمةةات األعمةةال ،ط ،3دار وائةةل للطباعةةة والنشةةر،
عمان ،األردن.

 .44العميةةان ،محمةةود ( :)2010السةةلوك التنظيمةةي فةةي منظمةةات األعمةةال ،عمةةان ،األردن ،دار وائةةل للنشةةر،
ط.5

 .45الغامدي ،سالم ( :)2008القيادة االدارية التحول نحو نموذج القيادي العالمي ،الرياض.

 .46الغامدي ،سعيد (" :)2000القيادة التحويلية في الجامعةات السةعودية مةدى ممارسةتها وامةتالك خصائصةها
من قبل القيادات األكاديمية ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة أم القرى.

 .47الغ ازلةةي ،حةةاف (" :)2012أثةةر القيةةادة التحويليةةة علةةى فاعليةةة عمليةةة اتخةةاذ الق ةرار فةةي شةةركات التةةأمين
األردنية" .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان.

 .48الغن ةةيم ،س ةةامي (" :)2013عملي ةةات إدارة المعرف ةةة وعالقته ةةا بتط ةةوير مس ةةتوى األداء داء م ةةن وجه ةةة نظ ةةر
موظفي إمارة منطقة القصيم" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 .49الفقيةةه ،محمةةد (" :)2006القيةةادة التحويليةةة لمةةديري التربيةةة والتعلةةيم وعالقتهةةا بالفعاليةةة التنظيميةةة الدارات
التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية" ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة أم القري ،مكة المكرمة.

167

 .50القانوع ،عبداللطيف (" :)2015دور القيادة التحويلية في تحقيةق األهةداف االسةتراتيجية الفلسةطينية د ارسةة

مطبقةةة علةةى القيةةادات السياسةةية الفلسةةطينية بقطةةاع غ ةزة" ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،أكاديميةةة اإلدارة

والسياسة ،فلسطين.
 .51القانون األساسي الفلسطيني المعدل.2003 ،
 .52القحط ةةاني ،س ةةالم ( :)2009إدارة المعرف ةةة وتطبيقاته ةةا ف ةةي القط ةةاع الس ةةعودي الواق ةةع والم ةةأمول ،الم ةةؤتمر
الدولى للتنمية االدارية ،الرياض.2009 ،
 .53الق ةةدرة ،أحم ةةد (" :)2015متطلب ةةات القي ةةادة التحويلي ةةة وعالقته ةةا بمخرج ةةات العم ةةل ل ةةدى الم ةةدراء الع ةةامون
للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،فلسطين.

 .54القرني ،بندر ( ":)2013بعنوان واقع إدارة المعرفة ودورها في تحقيق التنمية اإلداريةة المسةتدامة بالمديريةة
العامةةة لحةةرس الحةةدود بالريةةاض" ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،الريةةاض ،جامعةةة نةةايف العربيةةة للعلةةوم

األمنية.

 .55القريوتي ،محمد قاسم ( :)1989السلوك التنظيمي ،دار المستقبل للنشر والتوزيع ،عمان.
 .56الكبيسةةي ،صةةالح الةةدين ع ةواد (" :)2002إدارة المعرفةةة وأثرهةةا فةةي اإلبةةداع التنظيمةةي ،د ارسةةة اسةةتطالعية
مقارنة لعينة من شركات القطاع الصناعي المختلط" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،بغداد ،العراق.

 .57الكبيسي ،صالح الدين ( :)2005إدارة المعرفة :المنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاهرة.
 .58الكبيسةةي ،عةةامر خضةةير (" :)2009إدارة المعرفةةة وتطةةوير المنظمةةات :الطوحةةات والتدحةةديات" ،الريةةاض،
مجلة االدارة العامة ،المجلد( ،)49العدد(،)4ص ص.601-561

 .59الصباغ  ،عماد (" :)2008إدارة المعرفة ودورها في ارشاد مجتمع المعلومات" ،جامعة قطر.
 .60المحاميةةد ،ربةةا (" :)2008دور إدارة المعرفةةة فةةي تحقيةةق ضةةمان جةةودة التعلةةيم العةةالي :د ارسةةة تطبيقيةةة فةةي
الجامعات األردنية الخاصة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا.

 .61الم ةةدان ،س ةةامي وموس ةةى ،ص ةةباح محم ةةد (" :)2010قي ةةاس أث ةةر عوام ةةل الثقاف ةةة التنظيمي ةةة ف ةةي تنفي ةةذ إدارة
المعرفةةة فةةي مجموعةةة االتصةةاالت األردنيةةة (أو ارنةةج) د ارسةةة حالةةة" ،مجلةةة العلةةوم اإلنسةةانية ،السةةنة السةةابعة،

ع ،44ص.29-1

 .62المدخل إلى إصالح القطاع األمني في فلسطين ،مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة،
.2010

 .63المةةدلل ،عبةةدهللا (" :)2012تطبيةةق إدارة المعرفةةة فةةي المؤسسةةات الحكوميةةة الفلسةةطينية وأثرهةةا عةةل مسةةتوي
األداء" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية بغزة .فلسطين.
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 .64المدهون ،محمود (" :)2014عمليات ادارة المعرفة وعالقتهةا بتميةز األداء المؤسسةي د ارسةة تطبيقيةة علةى
و ازرة التربية والتعليم" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،فلسطين.

 .65المصةةري ،سةةلمان (" :)2015دور القيةةادة االسةةتراتيجية فةةي تفعيةةل عمليةةات ادارة المعرفةةة بةةو ازرة الداخليةةة
واألمةةن الةةوطني – الشةةق المةةدني بقطةةاع غ ةزة" ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،أكاديميةةة اإلدارة والسياسةةة،

فلسطين.

 .66المطرفي ،محمد (" :)2013المناخ التنظيمي ودوره في تطبيق إدارة المعرفة من وجهةة نظةر العةاملين فةي
إمارة منطقة المدينة المنورة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 .67المطيران ،مطيران ( :)2007إدارة نظم المعرفة :الرأس المال الفكري ،األردن ،جامعة الزيتونة.
 .68المطيرى ،عبدالعزيز (" :)2013أثر القيادة التبادلية في تحقيق األهداف االستراتيجية دراسة تطبيقية على
قطاع الصناعات النفطية في دولة الكويت" ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا.

 .69المطيةةري ،يوسةةف (" :)2013دور األنمةةاط القياديةةة ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي تنميةةة المهةةارات اإلداريةةة
لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية".

 .70المعةةاني ،أيمةةن (" :)2009اتجاهةةات المةةديرين فةةي م اركةةز الةةو ازرات األردنيةةة لةةدور إدارة المعرفةةة فةةي األداء
الوظيفي" ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد  ،5العدد .3
 .71المغةةاري ،تيسةةير (" :)2009نمةةط القيةةادة السةةائد فةةي مةةديريات التربيةةة والتعلةةيم بمحافظةةات غ ةزة وعالقتةةه
بصنع القرار التربوي من وجهة نظر العاملين بها" ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.

 .72المغربةةي ،كامةةل ( :)2006السةةلوك التنظيمةةي :مفةةاهيم وأسةةس سةةلوك الفةةرد والجماعةةة فةةي التنظةةيم ،عمةةان،
األردن ،دار الفكر للنشر ،ط.2

 .73المةةالك ،سةةاهرة ،واألثةةري ،أحمةةد (" :)2002إدارة المعرفةةة ودورهةةا فةةي دعةةم المهمةةات التنمويةةة للمنظمةةات"
مجلة مستقبل التربية العربية ،المجلد  ،8المركز العربي للتعليم والتنمية ،ص.151-143
 .74المؤتمر السنوي الثالث حول القطاع األمني الفلسطيني2011 ،
 .75الهاشم ،ليلي (" :)2009واقع االدارة االستراتيجية في األجهزة الحكوميةة السةعودية" ،بحةث ماجسةتير غيةر
منشور ،جامعة الملك سعود ،كلية العلوم االدارية ،الرياض.

 .76اله ةريش ،تةةامر بةةن محمةةد (" :)2010إدارة المعرفةةة وامكانيةةة تطبيقهةةا فةةي دوريةةا األمةةن بمدينةةة الريةةاض"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض ،جامعة نايف للعلوم األمنية.
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 .77الهاللي ،الشريفي (" :)2001استخدام نظريتي القيةادة التحويليةة واالجرائيةة فةي بعةض الكليةات الجامعيةة"،
دراسة ميدانية ،مجلة مستقبل التربية العربية ،العدد.21

 .78الهواري ،سيد (  :)1999القائد التحويلي للعبور بالمنظمات إلى القرن ال  ،21القاهرة ،مكتبة عين
شمس.

 .79أبو الكشك ،محمد ( :)2006االدارة المدرسية المعاصر ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان.
 .80أبةةو حشةةيش ،بسةةام (" :)2009الثقافةةة التنظيميةةة وعالقتهةةا بةةإدارة المعرفةةة فةةي جامعةةة األقصةةى مةةن وجهةةة
نظر أعضاء هيئة التدريس" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األقصى ،غزة فلسطين.

 .81أبوعبةةده ،فاطمةةة (" :)2011درجةةة تطبيةةق معةةايير إدارة الجةةودة الشةةاملة فةةي مةةدارس محافظةةة نةةابلس مةةن
وجهة المديرين فيها" راسلة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح ،نابلس.

 .82أبةةو فةةارة ،يوسةةف ،وعليةةان ،حمةةد (" :)2010دور عمليةةات إدارة المعرفةةة فةةي فاعليةةة أنشةةطة المؤسسةةات
األهلية في القدس الشرقية" ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات .العدد(.72 -1 ،)18

 .83أبوهةةداف ،سةةامى (" :)2011دور القيةةادة التحويليةةة فةةي تطةةوير فعاليةةة المعلمةةين التدريسةةية بمةةدارس وكالةةة
الغوث الدولية بمحافظات غزة" ،جامعة األزهر بغزة ،فلسطين.

 .84آل عثم ةةان ،عب ةةدالعزيز (" :)2013واق ةةع تطبي ةةق إدارة المعرف ةةة ف ةةي جامع ةةة ن ةةايف العربي ةةة للعل ةةوم األمني ةةة
(المعوقات وسبل التطوير)"  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

 .85آل فطةةيح ،حمةةد ( " :)2013عالقةةة تطبيقةةات القيةةادة التحويليةةة بةةالتعلم التنظيمةةي فةةي األجه ةزة األمنيةةة"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

 .86تقرير التنمية اإلنسانية لسنة  ،2002برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.)UNDP
 .87جةةابر ،زكيةةة (" :)2012واقةةع التمكةةين االداري لمةةديرات المةةدارس الثانويةةة بمنطقةةة جةةدة التعليميةةة" ،رسةةالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القري ،مكة المكرمة.

 .88جالب ،حسين ( :)2011إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير ،دار صفاء ،عمان ،األردن.
 .89حجازي  ،هيثم ( :)2005إدارة المعرفة مدخل نظري ،عمان ،األهلية للنشر والتوزيع.
 .90ح ةريم ،حسةةين ( :)2004مبةةادئ االدارة الحديثةةة (النظريةةات ،العمليةةات االداريةةة ،وظةةائف المنظمةةة) ،دار
الحامد ،عمان.
 .91ب ةةن حم ةةدان ،عب ةةد العزي ةةز (" :)2009أث ةةر الس ةةلوكالقيادي التح ةةويلي للقي ةةادات الوس ةةطي عل ةةى األداء ف ةةي
الشرطة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف األمنية ،السعودية.
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 .92حمود ،خضير ( :)2010منظمة المعرفة ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.
 .93داسةةي ،وهيبةةة (" :)2006إدارة المعرفةةة ودورهةةا فةةي تحقيةةق الميةزة التنافسةةية :د ارسةةة تطبيقةةة فةةي المصةةارف
السورية" ،رسالة ماجستير ،سوريا ،دمشق.

 .94خلف ،محمةد كةريم (" :)2010عالقةة القيةادة التحويليةة باإلبةداع اإلداري لدرؤسةاء األقسةام األكةاديميين فةي
الجامعةاإلسالمية بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية  :غزة.

 .95دروزة ،س ة ةةوزان (" :)2008العالق ة ةةة ب ة ةةين متطلب ة ةةات إدارة المعرف ة ةةة وعملياته ة ةةا وأثره ة ةةا عل ة ةةى تمي ة ةةز األداء

المؤسسةةي" ،د ارسةةة تطبيقيةةة فةةي و ازرة التربيةةة والتعلةةيم العةةالي ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،جامعةةة الشةةرق

األوسط للدراسات العليا ،األردن.

 .96درويش ،عبد الكريم ،وتكال ،ليلي ( :)1995أصول االدارة العامة ،القاهرة ،األنجلو المصرية.
 .97رش ةةيد ،م ةةازن (" :)2003ال ةةذكاء الع ةةاطفي والقي ةةادة التحويلي ةةة" ،مجل ةةة البح ةةوث التجاري ةةة ،الع ةةددان األول
والثاني ،المجلد ،25كلية التجارة ،جامعة الزقازيق.

 .98ربيع ،هادي ( :)2006المدير المكتبي الناجح ،مكتبة المجتمع العربي ،ط ،1عمان.
 .99زيارة ،فريد ( :)2009وظائف االدارة ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
.100

سليمان ،عرفةات ( :)2001اسةتراتيجية اإلدارة فةي التعلةيم  -مالمةح مةن الواقةع المعاصةر ،القةاهرة،

.101

س ةةميرات ،س ةةمر ،ومقابل ةةة ،ع ةةاطف (" :)2014درج ةةة ممارس ةةة م ةةديري الم ةةدارس الثانوي ةةة الخاص ةةة

مصر ،مكتبة األنجلو المصرية.

للقيادة التحويلية وعالقتها بدافعية المعلمين نحو عملهم" ،الجامعة األردنية ،دراسات العلوم التربويةة ،المجلةد
 ،41ملحق .1

.102

شةةاهين ،نةةرمين (" :)2013األنمةةاط القياديةةة لةةدى مةةديري المةةدارس الحكوميةةة فةةي محافظةةات غ ةزة

وعالقتها بتعزيز ثقافة االنجاز" ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.
.103

صةةالح ،والمبيضةةين (" :)2013القيةةادة االداريةةة بةةين التبادليةةة والتحويليةةة وأثرهةةا فةةي تنفيةةذ األهةةداف

االستراتيجية لو ازرة البيئة األردنية" ،مجلة العلوم االدارية ،المجلد  ،40العدد.1

 .104صةةالح ،وبةةاني (" :)2013القيةةادة اإلبداعيةةة وعالقتهةةا بمتطلبةةات ادارة المعرفةةة فةةي جامعةةة الكوفةةة مةةن

وجهة نظر القيادات االدارية فيها" ،مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ،المجلد ،15العدد ،4العراق.

 .105عباس  ،سهيلة ( :) 2004القيادة االبتكارية واألداء المتميز ،حقيبة تدريبية لتنمية االبداع المتميز ،دار
وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن .
 .106عباينة ،ارئةد ،وحتاملةة ،ماجةد (" :)2013دور الثقافةة التنظيميةة فةي دعةم إدارة المعرفةة فةي المستشةفيات
الحكومية في االردن" ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد  ،9العدد.4
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 .107عبد الغفور ،صالح (" :)2015متطلبات إدارة المعرفةة ودورهةا فةي تحقيةق الميةزة التنافسةية فةي جامعةات
قطاع غزة" ، ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،فلسطين.

 .108عبةةد الوهةةاب ،سةةمير محمةةد (" :)2005متطلبةةات تطبيةةق إدارة المعرفةةة فةةي المةةدن العربيةةة :د ارسةةة حالةةة
لمدينة القاهرة" ،الندوة الدولية لمدن المعرفة ،المدينة المنورة.

 .109عبيةةدات ،ذوقةةان وعةةدس ,عبةةد الةةرحمن ,وعبةةد الحةةق ,كايةةد ( :)2001البحةةث العلمةةي -مفهومةةه وأدواتةةه
وأساليبه ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان.

 .110العشماوي ،سعد الدين ( :)2000االدارة األسس وتطبيقاتها في األنشةطة االقتصةادية األمنيةة ،الريةاض،
أكاديمية نايف للعلوم األمنية.

 .111عياصرة ،علي ( :)2006القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية ،ط  ،1دار الحامد ،عمان ،األردن.

 .112عودة ،فراس (" :)2010واقع إدارة المعرفة فةي الجامعةات الفلسةطينية وسةبل تةدعيمها" ،رسةالة ماجسةتير
غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية غزة ،فلسطين.

 .113عيسي ،سناء (" :)2008دور القيادة التحويلية فةي تطةوير أداء مةديري المةدارس الثانويةة فةي محافظةات
غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،فلسطين.

 .114فالق ،محمد (" :)2010عمليات إدارة المعرفة وتأثيرها في تحقيق الميزة التنافسية دراسة حالة لمجموعة
االتصاالت األردنية" ،الملتقي الدولى الرابع ،األردن.

 .115قانون الخدمة لقوي األمن الفلسطيني رقم ( )8لسنة .2005
 .116قانون القضاء العسكري رقم .2008 ، 4
 .117قانون المخابرات العامة 2005 ،
 .118قنديل ،عالء ( :)2010القيادة االدارية وادارة االبتكار ،عمان ،دار الفكر ،ناشرون وموزعون.
 .119قاموس أكسفورد االنجليزي ،جامعة أكسفورد.2008 ،

 .120كالكده ،ظاهر ( :)2012القيادة االدارية ،دار زهران ،عمان ،األردن.

 .121ماضي ،صبري (" :)2011اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غةزة لةدور إدارة المعرفةة فةي
األداء الوظيفي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية بغزة ،فلسطين.

 .122معيقل ،نورة (" :)2015القيادة التحويلية ..الخيار األنسب لإلدارة" دراسة على موقع مجلة المعرفة.
 .123محبوبة ،قصي ( :)2011القائد بين السياسة والسلطة والنفوذ ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .124محمد ،سعد ( :)2010أساليب القيادة وصنع القرار ،ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .125مصةةطفي ،أحمةةد سةةيد (" :)2007المةةدير الةةذكي :كيةةف يكةةون الةةذكاء فةةي القيةةادة" ،القةةاهرة ،مصةةر ،دار
المعادي الجديدة.
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ملحق ( :)1قائمة بأسماء المحكمين
مكان العمل

رقم

السم

.1

أ .د .ماجد الف ار

.2

أ .د .نهاية التلباني

جامعة األزهر بغزة

.3

د .محمد المدهون

أكاديمية اإلدارة والسياسة

.4

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية -غزة

.5

د .وفيق األغا

.6

د .عالء الدين السيد

.7

د .نبيل اللوح

أكاديمية اإلدارة والسياسة

.8

د .محمد الجريسي

أكاديمية اإلدارة والسياسة

.9

د .ابراهيم حبيب

أكاديمية اإلدارة والسياسة

الجامعة اإلسالمية -غزة

جامعة األزهر بغزة
جامعة األقصى

الجامعة اإلسالمية -غزة

 .10د .نافذ بركات
 .11اللواء  /ناصر مصلح

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

 .12العميد  /بهجت أبو سلطان

و ازرة الداخلية واألمن الوطني
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ملحق ( :)1الستبانة في صورتها األولية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الربنامج املشرتك بني جامعة األقصى
وأكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا -غزة
ختصص القيادة واإلدارة
عزيزي المشارك/

حفظه هللا،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع :تعبئة استبانة
يقوم الباحث بإجراء دراسة حول " دور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمليات إدارة المعرفة

لمنتسبي قوى األمن الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية" ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة.

ويقيناً بدعمكم الكريم للبحث العلمي ومجاالته المتعددة ،لذا أرجو منكم التكرم باإلجابة على جميع فقةرات االسةتبانة،
وذل ةةك بوض ةةع عالم ةةة (√) ف ةةي الخان ةةة الت ةةي تمث ةةل وجه ةةة نظ ةةركم نح ةةو ك ةةل عب ةةارة م ةةن العب ةةارات الة ةواردة بك ةةل دق ةةة

وموضةةوعية ،وذلةةك للوصةةول إلةةى نتةةائج صةةحيحة وصةةادقة .علم ةاً بةةأن إجابةةاتكم هةةي موضةةع اهتمةةام الباحةةث وسةةيتم
التعامل معها بسرية تامة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

يس ةرني
وفةةي حةةال وجةةود استفسةةار حةةول االسةةتبانة برجةةاء االتصةةال علةةى ج ةوال رقةةم ( ،)1111111111كمةةا أنةةه ُ

تزويدكم بنتائج الدراسة في حال طلبكم لها من خالل (.)saleh_dba1@hotmail.com

مع وافر االحترام والتقدير،،،
الباحث
صالح اسماعيل أبو عودة
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القسم األول :البيانات الشخصية والوظيفية:
برجاء وضع عالمة (√) في المربع الذي يتناسب مع حالتك:
 -1الجنس:
ذكر

أنثى

 -1العمر:
أقل من  30سنة

من  -30أقل من  40سنة

من  -40أقل من  50سنة

 50سنة فأكثر

 -1الرتبة:
ضباط رتب سامية

ضباط رتب إشرافيه

لواء

نقيب

عميد

مالزم أول

عقيد

مالزم

ضباط صف وأفراد
مساعد أول
مساعد
رقيب أول
رقيب

مقدم

عريف

رائد

جندي
 -1سنوات الخدمة:
أقل من  5سنوات

من  - 5أقل من  10سنوات

من  - 10أقل من  15سنة

 15سنة فأكثر

 -1المؤهل العلمي:
دراسات عليا

بكالوريوس

دبلوم متوسط

ثانوية عامة فأقل

 -1مكان العمل:
قوى األمن الداخلي /حدد............

قوات األمن الوطني/حدد............

المخابرات العامة

االدارات المركزية/حدد...............
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القسم الثاني :األنماط القيادية( :التحويلية ،التبادلية ،الترسلية).
هذه مجموعة من العبارات تصف السلوك القيادي (لمديرك أو مشةرفك أو المسةئول المباشةر) عنةك فةي العمةل ،الرجةاء وضةع
عالمة (√) أمام االختيار الذي يتناسب مع وجهة نظرك.
موافق بدرجة كبيرة جدا

.1
.2

يعزز مشاعر الفخر عندي ألني أعمل معه.
يتجاوز عن مصالحه الشخصية في سبيل تحقيق المصلحة العامة (مصلحة

المجموعة والقطاع األمني).

.3

يتصرف بطريقة تجعلني أحترمه.

.4

يتحدث عن أهم معتقداته وقيمه في العمل.

.5

يؤكد على أهمية اإلحساس القوي بالهدف المراد تحقيقه.

.6

يضع في اعتباراته النتائج والمضاعفات المعنوية واالخالقية للق اررات التي يتخذها

.7

يؤكد على وجوب تبني روح العمل الجماعي (فريق العمل) في أداء المهمات.

.8

يظهر احساساً بالقوة والثقة بنفسه.

.9

يتحدث بتفاؤل تجاه المستقبل.

البعد الثاني :الدافع اإللهامي.

 .10يتحدث بحماس عن األهداف المطلوب انجازها.
 .11يعمل على فرض رؤيته حول المستقبل.
 .12يري باستمرار أن أهداف العمل سوف تتحقق.
البعد الثالث :الستثارة الفكرية.
المسلم بها) لمعرفة مدى مالئمتها.
ُ .13يعيد فحص االفتراضات (األفكار ُ
 .14يبحث عن الجوانب المختلفة عند حله للمشكالت.
 .15يجعلني أنظر للمشكالت من زوايا مختلفة.

طرق جديدة للنظر في كيفية اكمال مهام عملي.
 .16يقترح ُ

البعد الرابع :العتبارات الفردية.

 .17يعاملني كإنسان (فرد) وليس مجرد عضو في مجموعة.
 .18يقضي وقتاً في تعليم وتدريب المرؤوسين.
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موافق بدرجة كبيرة

البعد األول :التأثير المثالي.

موافق بدرجة متوسطة

المحور األول :القيادة التحويلية.

غير موافق بدرجة كبيرة

م.

غير موافق بدرجة كبيرة جدا

العبــارات

موافق بدرجة كبيرة جدا

المحور الثاني :القيادة التبادلية
البعد األول :المكافأة المشروطة.
ُ .21يساعدني مقابل ما أبذله من جهود في انجاز العمل.
 .22يحدد بدقة من هو المسئول عن تحقيق األداء المطلوب.
 .23يوضح ما يمكن أن يحصل عليه الموظف عند انجاز العمل المكلف به.
ُ .24يعبر عن رضاه عندما أفي بالتوقعات المحددة إلنجاز العمل.
البعد الثاني :اإلدارة بالستثناء.
.25

يعطي كل اهتمامه للتعامل مع االخطاء والشكاوي واإلخفاقات التي تحدث في
العمل.

 .26يركز اهتمامه باألمور الغير مألوفة واألخطاء واالنحرافات عن األمور المحددة.
 .27يتابع جميع االخطاء بنفسه.
ُ .28يثير انتباهي نحو اإلخفاقات لإليفاء بالمعايير القياسية.
 .29يتأخر في التدخل لحل مشكالت العمل حتي تصبح مستعصية.
.30

يوضح أنه من أشد المقتنعين بفكرة (مالم تتعطل األمور فال حاجة لتغييرها
واصالحها).

 .31يظهر أن المشاكل يجب أن تصبح أزمات قبل اتخاذ اجراءات.
 .32ينتظر لتصبح األمور على غير ما يرام قبل اتخاذ االجراءات.
المحور الثالث :القيادة الترسلية.
 .33ال يتدخل عند حدوث أمور مهمة تتطلب المعالجة الجدية.
 .34يكون غائباً(نفتقده) عند الحاجة إليه.

 .35يتجنب صنع الق اررات في الكثير من الحاالت.
 .36ال يظهر اهتماماً واستجابة لممور المستعجلة الطارئة.
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موافق بدرجة كبيرة

 .20يساعدني على تطوير نقاط قوتي.

موافق بدرجة متوسطة

 .19يعتبرني فرد له احتياجات وطموحات تختلف عن انخرين.

غير موافق بدرجة كبيرة

م.

غير موافق بدرجة كبيرة جدا

العبــارات

القسم الثالث :عمليات إدارة المعرفة:
فيما يلي مجموعة من العبارات المتعلقة بعمليات إدارة المعرفة ،يرجي وضع عالمة (√) في المكان الذي يتناسب مع رأيك.
موافق بدرجة كبيرة جدا

موافق بدرجة كبيرة

موافق بدرجة متوسطة

أولا :اكتساب المعرفة) الحصول على المعرفة واكتسابها من مصادرها المختلفة وابتكار معارف جديدة)
.1
.2
.3

يقوم القطاع األمني بالرصد المنظم للمعرفة المتاحة والمتجددة من مصادرها
المختلفة.

يشجع القطاع األمني على إجراء البحوث بشكل مستمر للمساعدة على توليد
المعرفة.

يعتمد القطاع األمني على فرق العمل ذات التنوع المعرفي لتوليد المعرفة
واكتشافها.

.4

يوفر القطاع األمني وسائل تكنولوجية تساعد العاملين في اكتساب المعرفة.

.5

يتفاعل العامليين مع بعضهم إليجاد حلول لمشاكل العمل.

.6
.7

هناك اهتمام بجذب الكفاءات من خارج القطاع األمني للمساهمة في اكتساب

المعارف الجديدة.

يتم تشجيع العاملين على توليد األفكار الخالقة والمبدعة.

ثاني ا :تخزين المعرفة( :تجميع وتصنيف وترتيب المعرفة في مراكز معلومات ليسهل استخدامها واسترجاعها)
.1
.2
.3

تتوفر لدى القطاع األمني وسائل تخزين متعددة (أرشفة الكترونية ،وثائق
ورقية )...ومتطورة لحف المعرفة.

يهتم القطاع األمني بتوثيق الدروس المستفادة من التجارب السابقة.
يهتم القطاع األمني بالمحافظة على الموظفين ذوي المعرفة العالية لمنع
انتقالهم إلى جهات أُخرى.

.4

يتميز القطاع األمني بسرعة ودقة خزن المعلومات والمعرفة.

.5

يتم تصنيف المعلومات وتوثيقها بطريقة يسهل الوصول اليها.

.6
.7

تتميز األجهزة التقنية المستخدمة بالقطاع األمني لتخزين المعرفة باألمان
والخصوصية.
يتم تقييم جودة المعرفة المخزنة وتحديثها باستمرار.

ثالثا :توزيع المعرفة(:نقل ونشر المعرفة للعاملين وايصالها في الوقت والمكان المناسب)
.1
.2

يعمل القطاع األمني على تبادل المعرفة في جميع مستوياتها اإلدارية.

يمتلك القطاع األمني طرق مختلفة(مذكرات ،تقارير ،بريد الكتروني،
اجتماعات )..لتوزيع المعرفة على العاملين
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غير موافق بدرجة كبيرة

م.

غير موافق بدرجة كبيرة جدا

العبــارات

موافق بدرجة كبيرة جدا

.7

موافق بدرجة كبيرة

.6

وكفاءة.
يهيئ القطاع األمني الوقت والمناخ المالئمين لتبادل المعرفة بين العاملين
يشجع القطاع األمني العاملين على التواصل مع بعضهم لتبادل انراء
والخبرات.

أُشارك زمالئي بالخبرات التي أملكها دون الخوف على وضعي الوظيفي.

رابعا :تطبيق المعرفة(:هي عملية الممارسة والستخدام الفعلي للمعرفة التي تم اكتسابها وتوليدها)
ُيدرك العاملون في القطاع األمني أهمية إدارة المعرفة في دعم األنشطة
.1
الخاصة بعمل المنظمة
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يتوفر لدى المسؤولين في القطاع األمني رؤية واضحة نحو استراتيجيات
ومداخل تنفيذ وتطبيق إدارة المعرفة

يمنح القطاع األمني العاملين الصالحيات الكافية والحرية لتطبيق المعلومات
والمعرفة المتجددة في مجال عملهم.
يتم توظيف المعرفة في حل المشكالت وتحسين أساليب واجراءات العمل
داخل القطاع األمني.
يهتم القطاع األمني في توظيف المعارف المكتسبة في تحسين الخدمات

المقدمة للجمهور.

عند تقييم أداء العاملين يأخذ القطاع األمني بعين االعتبار مدى تطبيقهم
للمعرفة المكتسبة في مجال عملهم.
يعمل القطاع األمني على تذليل العقبات وازالة الصعوبات التي تحد من قدرة
الموظفين على تطبيق المعرفة..

وشكراً لحسن تعاونكم
انتهت
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موافق بدرجة متوسطة

.5

يتم توزيع المعرفة عن طريق عقد دورات تدريبية من قبل مختصين ذوي خبرة

غير موافق بدرجة كبيرة

.4

يشجع القطاع األمني األفراد لعرض أفكارهم الجديدة المرتبطة بالعمل.

غير موافق بدرجة كبيرة جدا

م.

.3

العبــارات

ملحق ( :)1الستبانة في صورتها النهائية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الربنامج املشرتك بني جامعة األقصى
وأكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا -غزة
ختصص القيادة واإلدارة
عزيزي المشارك/

حفظه هللا،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع :تعبئة استبانة
يقوم الباحث بإجراء دراسة حول " دور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمليات إدارة المعرفة

لمنتسبي قوى األمن الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية" ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة.

ويقيناً بدعمكم الكريم للبحث العلمي ومجاالته المتعددة ،لذا أرجو منكم التكرم باإلجابة على جميع فقةرات االسةتبانة،
وذل ةةك بوض ةةع عالم ةةة (√) ف ةةي الخان ةةة الت ةةي تمث ةةل وجه ةةة نظ ةةركم نح ةةو ك ةةل عب ةةارة م ةةن العب ةةارات الة ةواردة بك ةةل دق ةةة

وموضةةوعية ،وذلةةك للوصةةول إلةةى نتةةائج صةةحيحة وصةةادقة .علم ةاً بةةأن إجابةةاتكم هةةي موضةةع اهتمةةام الباحةةث وسةةيتم
التعامل معها بسرية تامة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

يس ةرني
وفةةي حةةال وجةةود استفسةةار حةةول االسةةتبانة برجةةاء االتصةةال علةةى ج ةوال رقةةم ( ،)1111111111كمةةا أنةةه ُ
تزويدكم بنتائج الدراسة في حال طلبكم لها من خالل (.)saleh_dba1@hotmail.com

مع وافر االحترام والتقدير،،،
الباحث
صالح اسماعيل أبوعودة
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القسم األول :البيانات الشخصية والوظيفية:
برجاء وضع عالمة (√) في المربع الذي يتناسب مع حالتك:
 -1الجنس:
أنثى

ذكر
 -1العمر:
أقل من  30سنة

من  -30أقل من  40سنة

من  -40أقل من  50سنة

 50سنة فأكثر

 -1الرتبة:
ضباط رتب سامية
لواء

ضباط رتب إشرافيه
نقيب

عميد

مالزم أول

عقيد

مالزم

ضباط صف وأفراد
مساعد أول
مساعد
رقيب أول

مقدم

رقيب

رائد

عريف
جندي

-11

سنوات الخدمة:

أقل من  5سنوات

من  - 5أقل من  10سنوات

من  - 10أقل من  15سنة

 15سنة فأكثر
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المؤهل العلمي:

دراسات عليا

بكالوريوس

دبلوم متوسط

ثانوية عامة فأقل

-11

مكان العمل:

قوى األمن الداخلي /حدد............

قوات األمن الوطني/حدد............

المخابرات العامة

االدارات المركزية/حدد...............
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القسم الثاني :األنماط القيادية( :التحويلية ،التبادلية ،الترسلية).
هذه مجموعة من العبارات تصف السلوك القيادي (لمديرك أو مشةرفك أو المسةئول المباشةر) عنةك فةي العمةل ،الرجةاء وضةع
عالمة (√) أمام االختيار الذي يتناسب مع وجهة نظرك.
موافق بدرجة كبيرة جدا

.1
.2

يعزز مشاعر الفخر عندي ألني أعمل معه.
يتجاوز عن مصالحه الشخصية في سبيل تحقيق المصلحة العامة (مصلحة
المجموعة والقطاع األمني).

.3

يتصرف بطريقة تجعلني أحترمه.

.4

يتحدث عن أهم معتقداته وقيمه في العمل.

.5

يؤكد على أهمية اإلحساس القوي بالهدف المراد تحقيقه.

.6

يضع في اعتباراته النتائج والمضاعفات المعنوية واالخالقية للق اررات التي يتخذها

.7

يؤكد على وجوب تبني روح العمل الجماعي (فريق العمل) في أداء المهمات.

البعد الثاني :الدافع اإللهامي.
.8

يتحدث بتفاؤل تجاه المستقبل.

.9

يتحدث بحماس عن األهداف المطلوب انجازها.

 .10يعمل على فرض رؤيته حول المستقبل.
 .11يري باستمرار أن أهداف العمل سوف تتحقق.
البعد الثالث :الستثارة الفكرية.
المسلم بها) لمعرفة مدى مالئمتها.
ُ .12يعيد فحص االفتراضات (األفكار ُ
 .13يبحث عن الجوانب المختلفة عند حله للمشكالت.
 .14يجعلني أنظر للمشكالت من زوايا مختلفة.

طرق جديدة للنظر في كيفية اكمال مهام عملي.
 .15يقترح ُ
البعد الرابع :العتبارات الفردية.

 .16يقضي وقتاً في تعليم وتدريب المرؤوسين.

 .17يعتبرني فرد له احتياجات وطموحات تختلف عن انخرين.
 .18يساعدني على تطوير نقاط قوتي.
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موافق بدرجة كبيرة

البعد األول :التأثير المثالي.

موافق بدرجة متوسطة

المحور األول :القيادة التحويلية.

غير موافق بدرجة كبيرة

م.

غير موافق بدرجة كبيرة جدا

العبــارات

موافق بدرجة كبيرة جدا

ُ .19يساعدني مقابل ما أبذله من جهود في انجاز العمل.
 .20يحدد بدقة من هو المسئول عن تحقيق األداء المطلوب.
 .21يوضح ما يمكن أن يحصل عليه الموظف عند انجاز العمل المكلف به.
ُ .22يعبر عن رضاه عندما أفي بالتوقعات المحددة إلنجاز العمل.
البعد الثاني :اإلدارة بالستثناء.
.23

يعطي كل اهتمامه للتعامل مع االخطاء والشكاوي واإلخفاقات التي تحدث في
العمل.

 .24يتابع جميع االخطاء بنفسه.
ُ .25يثير انتباهي نحو اإلخفاقات لإليفاء بالمعايير القياسية.
يوضح أنه من أشد المقتنعين بفكرة (مالم تتعطل األمور فال حاجة لتغييرها
.26
واصالحها).
 .27يظهر أن المشاكل يجب أن تصبح أزمات قبل اتخاذ اجراءات.
المحور الثالث :القيادة الترسلية.
 .28ال يتدخل عند حدوث أمور مهمة تتطلب المعالجة الجدية.
 .29يكون غائباً(نفتقده) عند الحاجة إليه.

 .30يتجنب صنع الق اررات في الكثير من الحاالت.
 .31ال يظهر اهتماماً واستجابة لممور المستعجلة الطارئة.

189

موافق بدرجة كبيرة

البعد األول :المكافأة المشروطة.

موافق بدرجة متوسطة

المحور الثاني :القيادة التبادلية

غير موافق بدرجة كبيرة

م.

غير موافق بدرجة كبيرة جدا

العبــارات

القسم الثالث :عمليات إدارة المعرفة:
فيما يلي مجموعة من العبارات المتعلقة بعمليات إدارة المعرفة ،يرجي وضع عالمة (√) في المكان الذي يتناسب مع رأيك.
موافق بدرجة كبيرة جدا

موافق بدرجة كبيرة

موافق بدرجة متوسطة

أولا :اكتساب المعرفة) الحصول على المعرفة واكتسابها من مصادرها المختلفة وابتكار معارف جديدة)
.1
.2
.3

يقوم القطاع األمني بالرصد المنظم للمعرفة المتاحة والمتجددة من مصادرها
المختلفة.

يشجع القطاع األمني على إجراء البحوث بشكل مستمر للمساعدة على توليد
المعرفة.

يعتمد القطاع األمني على فرق العمل ذات التنوع المعرفي لتوليد المعرفة
واكتشافها.

.4

يوفر القطاع األمني وسائل تكنولوجية تساعد العاملين في اكتساب المعرفة.

.5

يتفاعل العامليين مع بعضهم إليجاد حلول لمشاكل العمل.

.6
.7

هناك اهتمام بجذب الكفاءات من خارج القطاع األمني للمساهمة في اكتساب

المعارف الجديدة.

يتم تشجيع العاملين على توليد األفكار الخالقة والمبدعة.

ثاني ا :تخزين المعرفة( :تجميع وتصنيف وترتيب المعرفة في مراكز معلومات ليسهل استخدامها واسترجاعها)
.1
.2
.3

تتوفر لدى القطاع األمني وسائل تخزين متعددة (أرشفة الكترونية ،وثائق

ورقية )...ومتطورة لحف المعرفة.

يهتم القطاع األمني بتوثيق الدروس المستفادة من التجارب السابقة.
يهتم القطاع األمني بالمحافظة على الموظفين ذوي المعرفة العالية لمنع
انتقالهم إلى جهات أُخرى.

.4

يتميز القطاع األمني بسرعة ودقة خزن المعلومات والمعرفة.

.5

يتم تصنيف المعلومات وتوثيقها بطريقة يسهل الوصول اليها.

.6
.7

تتميز األجهزة التقنية المستخدمة بالقطاع األمني لتخزين المعرفة باألمان
والخصوصية.
يتم تقييم جودة المعرفة المخزنة وتحديثها باستمرار.

ثالثا :توزيع المعرفة(:نقل ونشر المعرفة للعاملين وايصالها في الوقت والمكان المناسب)
.1
.2

يعمل القطاع األمني على تبادل المعرفة في جميع مستوياتها اإلدارية.

يمتلك القطاع األمني طرق مختلفة(مذكرات ،تقارير ،بريد الكتروني،
اجتماعات )..لتوزيع المعرفة على العاملين
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غير موافق بدرجة كبيرة

م.

غير موافق بدرجة كبيرة جدا

العبــارات

موافق بدرجة كبيرة جدا

.7

موافق بدرجة كبيرة

.6

وكفاءة.
يهيئ القطاع األمني الوقت والمناخ المالئمين لتبادل المعرفة بين العاملين
يشجع القطاع األمني العاملين على التواصل مع بعضهم لتبادل انراء
والخبرات.

أُشارك زمالئي بالخبرات التي أملكها دون الخوف على وضعي الوظيفي.

رابعا :تطبيق المعرفة(:هي عملية الممارسة والستخدام الفعلي للمعرفة التي تم اكتسابها وتوليدها)
ُيدرك العاملون في القطاع األمني أهمية إدارة المعرفة في دعم األنشطة
.1
الخاصة بعمل المنظمة
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يتوفر لدى المسؤولين في القطاع األمني رؤية واضحة نحو استراتيجيات

ومداخل تنفيذ وتطبيق إدارة المعرفة

يمنح القطاع األمني العاملين الصالحيات الكافية والحرية لتطبيق المعلومات
والمعرفة المتجددة في مجال عملهم.
يتم توظيف المعرفة في حل المشكالت وتحسين أساليب واجراءات العمل
داخل القطاع األمني.
يهتم القطاع األمني في توظيف المعارف المكتسبة في تحسين الخدمات

المقدمة للجمهور.

عند تقييم أداء العاملين يأخذ القطاع األمني بعين االعتبار مدى تطبيقهم
للمعرفة المكتسبة في مجال عملهم.
يعمل القطاع األمني على تذليل العقبات وازالة الصعوبات التي تحد من قدرة
الموظفين على تطبيق المعرفة..

وشكراً لحسن تعاونكم
انتهت
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موافق بدرجة متوسطة

.5

يتم توزيع المعرفة عن طريق عقد دورات تدريبية من قبل مختصين ذوي خبرة

غير موافق بدرجة كبيرة

.4

يشجع القطاع األمني األفراد لعرض أفكارهم الجديدة المرتبطة بالعمل.

غير موافق بدرجة كبيرة جدا

م.

.3

العبــارات

