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 اإلهداء

الحمد هلل شهدت بوجوده آياته الباهرة, ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة 

وسبحت بحمده األفالك الدائرة، والرياح السائرة، والسحب الماطرة، هو األول والظاهرة، 

 فله الخلق واألمر، واألخر فإليه الرجوع يوم الحشر.

أشهد إن ال اله إال هللا, وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد هللا، إذا سار 

نت الحكمة مرفعه، هو المختار سار النور معه، وإذا نام فيّح الطيب مضجعه، وإذا تكلم كا

مـن الـبرايا هو الهادي البشير هو الرسول، عليه من المهيمن كل وقت صـالة دائما فيها 

القبـول، وعلي اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 

 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين.

 

 ا في نهاري وليليإلى من كان والزال شمسً 

 وزاًد في ضيقي وحياتي

 وعًطر يفوح بكل أوقاتي

 وذهبًا لعمري وأيامي

 أبي الحبيب

 إلى من أعطتني ولم تُطالبني

 وأكرمتني والزالت تغٌمرني

 والتي إن مِرضت عالجتني

 وإن سئٌمت أمطرتني

 بأمل وتفاءل ومنطق وحياة

 أمي الحنونة

 إلى من صبرت بتحملها أيامي

 فرحي وأحزانيوشاركتني 

وأنجبت منها محمود قلبي ووفاء عمري 

 وزينة أيامي

 إلى زوجتي العزيزة

 حماتيوال أنسى من بيت الشعر 

 إلى من تراهم العين من إخواني وأخواتي

 يونس، محمد، نورهان، محاسن

 إلى من ُهم في الغُربة أقماري

 األب الحنون إسراء

 القلب الطيب أالء

 

 الي وخاالتيإلى أعمامي وعماتي وأخو

 إلى أحبائي وعائلتي وأصدقائي وزمالئي في العلم والعمل

 إلى أكاديمية اإلدارة والسياسة وموظفيها األعزاء

 إلى كل من علمني حرفاً فكنت له ُمحبًا

 إلى أرواح الشهداء

 إليكم جميعًا أُهدي هذا الجهد المتواضع.
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 شكر وتقدير
 

 (.7ألزيدنكم"  )إبراهيم:"لئن شكرتم  يقول هللا في كتابه العزيز

"من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"  )رواه  الرسول )صلى هللا عليه وسلم(:يقول 

 البخاري(.

 الحمد هلل الذي وفقني، وأعانني على إتمام هذا العمل، والجهد المتواضع.

للدكتور/ محمد إبراهيم المدهون )رئيس أكاديمية ثم أتقدم بجزيل الشكر والعرفان 

إلشرافه ودعمه وتوجيهاته ونصائحه ووقته وجهده لتخرج هذه  ،ة والسياسة(اإلدار

 الدراسة بالشكل المطلوب.

كما وأتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة أصحاب الجهود 

 فضلهم بقبول المناقشة:ت العلمية الكبيرة على 

ونائب رئيس جامعة األزهر  أستاذ مساعد، -الدكتور/ مروان سليم إبراهيم األغا

 مناقشاً خارجياً.، للشؤون المالية واإلدارية

أستاذ مساعد، ومساعد رئيس أكاديمية اإلدارة -الدكتور/ نبيل عبد شعبان اللوح 

 ناقشاً داخلياً.مالجودة،  والسياسة لشؤون

 يميةللطاقم األكاديمي وجميع العاملين في األكادوال أنسى أن أتقدم بالشكر والتقدير 

 على دعمهم ومساندتهم طيلة فترة الدراسة .

لجهدها معنا من خالل البرنامج المشترك مع  لجامعة األقصىوالشكر موصول 

 األكاديمية .

على تفضلها، والسماح لنا باالستفادة من المكتبة  للجامعة اإلسالمية وأتقدم بجزيل الشكر

 المركزية.

يحة، أو توجيهاً، أو رأياً حتى خرجت هذه من ساهم، ودعم وقدم نص لكلوالشكر أيضاً 

 الدراسة بهذا الشكل الالئق.
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 ملخص الدراسةِ 
 

دور إدارة المعرفة في تشكيل الثقافة التنظيمية لدى  إلىهدفت الدراسة إلى التعرف 

العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية، حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين في 

( شركة، والمسجلة في 247لفلسطينية في محافظات غزة، التي عددها )شركات المقاوالت ا

في كل  موظفين( أفراد 5بمتوسط )، 31/12/2016اتحاد المقاولين والمستمرة في عملها حتى 

 (.2017عامل( )اتحاد المقاولين الفلسطينيين، 1235شركة )

توزعت على  ( فقرة،104)صمم الباحث أداة للدراسة عبارة عن استبانة مكونة من 

 (.SPSSمحورين، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وبرنامج التحليل اإلحصائي )

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

  توصلت الدراسة إلى أن مستوى إدارة المعرفة لدى العاملين في شركات المقاوالت

سبي إلجمالي محور إدارة الفلسطينية فوق المتوسط، ويتضح ذلك من خالل الوزن الن

 %(.68.74المعرفة )

  توصلت الدراسة إلى أن مستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت

الفلسطينية فوق المتوسط، ويتضح ذلك من خالل الوزن النسبي إلجمالي محور الثقافة 

 %(.66.55التنظيمية )

  ات داللة متوسطة بين إدارة المعرفة وتشكيل عالقة قوية ذ توجدأظهرت نتائج الدراسة بأنه

 الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.

  من التغير في الثقافة التنظيمية يعود إلى تأثير المتغيرات 73أظهرت نتائج الدراسة أن %

وامل أخرى % يعود لع27المستقلة )نشر المعرفة، خلق المعرفة، تبادل المعرفة( والباقي 

 تؤثر على المتغير التابع في الثقافة التنظيمية.

  جاء مجال تخزين المعرفة بالمرتبة األولى من محور إدارة المعرفة بوزن نسبي

(70.20.)% 

  جاء مجال خلق المعرفة بالمرتبة األخيرة من محور إدارة المعرفة بوزن نسبي

(67.84.)% 

 ( وهي المرتبة األولى في محور 69.13م )تبين أن الوزن النسبي لمجال مرونة التنظي%

 الثقافة التنظيمية.

 اإلدارة والتدريب بالمرحلة  األخيرة من محور الثقافة التنظيمية و حصل مجال أهمية التنمية

 %(.62.31بوزن نسبي )
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 ومن أهم التوصيات ما يلي:

  الفلسطينية.العمل على توضيح أهمية إدارة المعرفة للعاملين  في شركات المقاوالت 

  تطوير مفهوم الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية وتوعيتهم

 ال يتجزأ من الشركات. انحو األهمية الكبيرة للثقافة التنظيمية والتي تعتبر جزءً 

  االستفادة من العالقة بين إدارة المعرفة والثقافة التنظيمية في تطوير األداء واالرتقاء

 الجودة.ب

  ضرورة زيادة االهتمام بالمتغيرات الثالثة )نشر المعرفة، خلق المعرفة، تبادل المعرفة( لما

 لها من تأثير على الثقافة التنظيمية في شركات المقاوالت الفلسطينية.

 .زيادة االهتمام بتخزين المعرفة وتطوير وسائل التخزين 

 المعارف والمهارات الذهنية للعاملين،  توفير برامج لتطويرو تعزيز سياسة العصف الذهني

 وتشجيع العاملين على توليد األفكار الخالقة.

 .زيادة العناية والحفاظ على تنظيم األعمال ليتم الوصول إلى النتائج المرجوة 

 .تدريب وتطوير قدرات العاملين  
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The study aimed to identify the role of knowledge management in formating 

organizational culture of the workers in the Palestinian contracting companies. The 

study society consists of the workers in the Palestinian contracting companies in 

Gaza Provinces, numbering 247 companies registered in Palestinian Contractors 

Union, till of December 2016, with an average of (5) employees in each company 

(1235 workers) (Palestinian Contractors Association, 2017). 

The researcher designed a study tool consisting of (104) paragraphs, divided into 

two axes, used the descriptive analytical method and the statistical analysis 

program (SPSS). 

The most important findings of the study: 

 The study found that the level of knowledge management among workers in 

Palestinian construction companies is above average, as evidenced by the 

relative weight of total knowledge management (68.74%). 

 The study found that the level of organizational culture among workers in 

Palestinian construction companies is above average, as evidenced by the 

relative weight of the total organizational culture (66.55%). 

 أThe results of the study showed that there is a strong relationship of medium 

significance between knowledge management and the formation of the 

organizational culture among workers in Palestinian construction companies. 
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 The results of the study showed that 73% of the change in organizational culture 

is due to the influence of independent variables (knowledge dissemination, 

knowledge creation, knowledge exchange) and the remaining 27% due to other 

factors affecting the dependent variable in organizational culture. 

 Knowledge storage is at the top of the knowledge management hub with a 

relative weight (70.20%). 

 The field of knowledge creation ranked last in the knowledge management axis 

with a relative weight (67.84%). 

 It was found that the relative weight of the elasticity of organization (69.13%) is 

the first rank in the organizational culture axis. 

 The importance of development, management and training was in the last stage 

of the organizational culture axis and has a relative weight (62.31%). 

The most important recommendations are: 

 Work on clarifying the importance of knowledge management for employees in 

Palestinian construction companies. 

 Develop the concept of organizational culture among the workers in the 

Palestinian contracting companies and raise awareness of the great importance 

of organizational culture, which is an integral part of the companies. 

 Benefit from the relationship between knowledge management and 

organizational culture in developing of performance and quality improvement. 

 The need to increase attention to the three variables (knowledge dissemination, 

knowledge creation, knowledge sharing) because of their impact on the 

organizational culture in Palestinian construction companies. 

 Increase interest in storing knowledge and developing storage methods. 

 Reinforcing brainstorming policy, providing programs to develop employees' 

intellectual knowledge and skills, and encouraging employees to generate 

creative ideas. 

  Increase care and maintain organizing works to achieve the desired results. 

 Training and developing staff capacity. 
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 المحتوياتقائمة 
 الصفحة القائمة

 أ األية القرأنية

 ب اإلهداء

 ت شكر وتقدير

 ث ص الدراسةملخ
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 خ قائمة المحتويات

 ذ قائمة الجداول

 ز قائمة األشكال

 ز قائمة المالحق
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 2 المقدمة.1.1.1

 3 الدراسةمشكلة .2.1.1

 4 أهداف الدراسة.3.1.1

 4 أهمية الدراسة.4.1.1

 4 متغيرات الدراسة .5.1.1

 5 فرضيات الدراسة.6.1.1

 6 .حدود الدراسة7.1.1

 6 الدراسة .منهج8.1.1

 6 مصطلحات الدراسة.9.1.1

 7 . صعوبات الدراسة10.1.1

 8 .المبحث الثاني: الدراسات السابقة2.1

 8 .تمهيد1.2.1

 8 إدارة المعرفةالدراسات السابقة التي تناولت موضوع 2.2.1

 8 .الدراسات الفلسطينية.3.2.1

 10 .الدراسات العربية.4.2.1

 11 .الدراسات األجنبية.5.2.1

 12 الثقافة التنظيميةالدراسات السابقة التي تناولت موضوع .6.2.1

 12 .الدراسات الفلسطينية.7.2.1

 14 ربية..الدراسات الع8.2.1

 15 .الدراسات األجنبية.9.2.1

 17 .التعقيب على الدراسات السابقة.10.2.1

 17 .من الدراسات السابقةاالستفادة  .11.2.1

 17 .ما تتميز به الدراسة الحالية.12.2.1

 18 .الفجوة البحثية.13.2.1

 19 للدراسة الفصل الثاني: اإلطار النظري .2

 20 المقدمة 

 20 . المبحث األول: إدارة المعرفة1.2

 20 .مقدمة1.1.2

 21 مفهوم إدارة المعرفة ونشأتها .2.1.2

 23 أهمية إدارة المعرفة.3.1.2

 24 أهداف إدارة المعرفة.4.1.2

 25 أبعاد إدارة المعرفة.5.1.2
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 32 .العوامل المؤثرة في تطور إدارة المعرفة9.1.2

 33 معوقات إدارة المعرفة.10.1.2
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 35 المبحث الثاني: الثقافة التنظيمية  .2.2
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 36 .مفهوم الثقافة2.2.2

 37 .مفهوم الثقافة التنظيمية3.2.2

 38 الثقافة التنظيمية.أهمية 4.2.2
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 51 .مجاالت واختصاصات أعمال المقاوالت5.3.2
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 55 لدراسةمنهجية وأسلوب ا.2.3
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 56 . أداة الدراسة ومبررات اختيارها6.3

 56 االستبانة وإعدادهاخطوات بناء . 7.3

 57 نةصدق االستبا.8.3
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 26 ( أبعاد إدارة المعرفة.5.1.2جدول رقم )
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 29 إدارة المعرفة. ( عمليات2.6.1.2جدول رقم )

 31 ( عناصر إدارة المعرفة.7.1.2جدول رقم )

 31 ( متطلبات إدارة المعرفة.8.1.2جدول رقم )
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 40 ( عناصر الثقافة التنظيمية.5.2.2جدول رقم )
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 المبحث األول: اإلطار العام للدراسة .1.1

 مقدمة:.1.1.1
وأهميتهوووا يعوووود إلوووى عووودة عوامووول أهمهوووا، )أ( كيوووف يوووتم اسوووتخدام   لمعرفوووةإن ظهوووور إدارة ا

التكنولوجيا المعلوماتية في حصولنا على الحصوة والمكانوة السووقية فوي أسوواق المنافسوة، )ب( 

ما هي اآلليات التي تعطي المنظمات القدرة على إعادة ترتيب أفكار وخبورات العواملين لتمكوين 

للتعلم التنظيمي في تعميق وإنشواء القويم الرصوينة لهوا، وبنواًء علوى الشركات من تأسيس مفاهيم 

ذلك فإن المهمة الذي تقوم بها إدارة المعرفة من خالل العمليات والممارسات يحقوق الكثيور مون 

النتائج الرائعة في السياق التنظيمي للمنظمات، وذلك يعمل على إغنواء العمول والتعزيوز الكبيور 

في تعامله مع المنظمات، واألكثور أهميوة مون هوذا كلوه هوو  استفيد مبتهجً لإلنتاجية، وسيجعل الم

، إضافةً على ذلك إيجاد القيمة ألصوحاب المصوالح عون المستوياتالقيمة المتحققة على مختلف 

طريق عملية الحصول على المعرفوة وتخزينهوا واسوتخدامها، وبوذلك تحموي المنظموات الحصوة 

تقبلية وتبقيهووا فووي مقدمووة المنافسووين )العلووي وأخوورون، السوووقية وتبنووي فوورا المشوواركة المسوو

2012 :27.) 

مجموعة مون القويم والمعتقودات يكتسوبها الفورد بطريقوة موا، مموا يووثر وتتمثل ثقافة المنظمة في 

ة ، وتعتبور أحود أهوم العوامول الرئيسوفوي المنظموات عماللأل هعلى سلوكه وتفكيره وطريقة أداء

المنظموات، وقود أظهورت إحودى الدراسوات التوي أجريوت علوى والضرورية إلدارة المعرفة فوي 

بوأن هنواك أربعوة تحوديات  2001األمريكيتين في العوام  (McDonough and Dyer)شركة 

ضرورية واألكثر أهمية التي تواجه إدارة المعرفة في هاتين الشوركتين، هوي ليسوت المشوكالت 

لين في المنظمتين إلدارة المعرفوة، )ب( الفنية وإنما هي )أ( عدم وجود الوقت الكافي لدى العام

أن ثقافووة المنظمووة فووي الوقووت الحووالي ال تشووجع علووى مشوواركة المعرفووة، )ج( قلووة مفهوووم إدارة 

المعرفووة ومنافعهووا فووي المنظمووة، )د( عوودم القوودرة علووى قيوواس المنووافع الحاليووة إلدارة المعرفووة 

 (.27: 2012)العلي وأخرون، 

قوووودرات محافظووووات غووووز ة؛ شووووركات المقوووواوالت الفلسووووطينية، وذلووووك ألهميتهووووا إن موووون أهووووم مح

االقتصووادية، حيووث تعموول هووذه الشووركات علووى تشووغيل الكثيوور موون العمووال والمصووانع ومختلووف 

محالت مستلزمات اإلنشاء سواء للمباني أو للشوارع وغيرها، وكون الباحث يعمول فوي شوركة 

فواظ علوى مكانتهوا فوي السووق مقاوالت، أراد أن يخدم هذه الشركات لتطووير طورق عملهوا والح

الفلسطيني، وذلوك عون طريوق تعريفهوا بماهيوة ومسوتوى إدارة المعرفوة والثقافوة التنظيميوة فيهوا 

 والعالقة بينهما.

ولمعرفوة مسوتوى إدارة المعرفوة ، شوركات المقواوالت الفلسوطينيةوبناًء على ما سبق، وألهميوة 

عرفوووة والثقافوووة التنظيميوووة وكوووذلك دور إدارة والثقافوووة التنظيميوووة فيهوووا، والعالقوووة بوووين إدارة الم

 المعرفة في تشكيل الثقافة التنظيمية في شركات المقاوالت، جاءت هذه الدراسة لمعرفة ذلك. 
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 مشكلة الدراسة:.2.1.1

 
من األهمية الكبيرة لشركات المقاوالت الفلسطينية على صعيد االقتصاد  اانطالقً 

من خالل عمله في شركة مقاوالت بأن هذه الشركات ليس لديها  الفلسطيني، وإلدراك الباحث

إن ارتبطت بالثقافة التنظيمية لدى  ادراية كافية بأهمية مفهوم إدارة المعرفة لديها وخصوصً 

: مقابلة(2017-01-10العاملين فيها، وباتفاق )السقا، 
1
ح بأن العامل مع الباحث، حيث صر   

الدور الذي يقوم فيه لعدم وجود أمان وظيفي وللحفاظ  في شركات المقاوالت يحاول احتكار

على مكانه والخوف من وجود تنافسية في حال شارك معرفته للشركة أو مع العاملين، كما أن 

الشركات تعزز دور العامل في احتكار دوره، وحينما تريد تنفيذ مهمة ما، فلديها قناعات 

اك كفاءات أخرى يمكن أن تؤدي نفس المهمة بأشخاا معينة تقوم بهذا الدور، في حين أنه هن

( بأن 2016بكفاءة وفاعلية، أما من ناحية الثقافة التنظيمية فقد أظهرت نتائج دراسة )الطيبي، 

%(، ثم ثقافة النظم 73.7شركات المقاوالت لديها ثقافة تنظيمية تمثلت بثقافة اإلنجاز بنسبة )

ثقافة القوة  %( وأخيًرا59.2إلنساني بنسبة )ف ا%(، ثم ثقافة التعاط66.3واألدوار بنسبة )

: مقابلة(2017-02-16%(، وبين )الخطيب، 51.3بنسبة )
2
لدى سؤاله عن مستوى إدارة  

إدارة المعرفة هي تلك العمليات التي تساعد المعرفة والثقافة التنظيمية في شركته، أن 

ارها و تنظيمها و المؤسسة على توليد المعرفة و الحصول على معلومات هامة و اختي

استخدامها في األنشطة اإلدارية المختلفة كاتخاذ القرارات و حل المشكالت و تعزيز الميزة 

، وأكد أن لتكنولوجي الحديث وغيرهالتنافسية في السوق و تطوير المؤسسة لتتالءم مع التقدم ا

لمعلومات شركته تحرا على متابعة كل ما هو جديد في البيئة المحيطة ومحاولة توفير ا

فظون بالمعلومات والمعرفة ن أن هناك العديد من العاملين من يحتلتطوير أسلوب العمل وبي  

بين العمال الفنيين، وشرح مفهوم الثقافة التنظيمية لديه بأنها هي معايير السلوك  وخصوًصا

ر ت وعب  التي يجمع عليها العاملين في المنظمة، طبيعة التعاون والمشاركة في القيم والمعتقدا

بأن الثقافة التنظيمية متوسطة لديه في الشركة حيث أنها تعبر عن مدى تعريف الشركة لقيمها 

تنوع انتماءات وثقافة العاملين فيها، وبناًء على ما سبق ووعاداتها وتقاليدها ودرجة تقبلها 

جاءت هذه الدراسة لتتعرف على مستوى إدارة المعرفة والثقافة التنظيمية في شركات 

المقاوالت وإدراك العاملين فيها إلدارة المعرفة والثقافة التنظيمية، ودور إدارة المعرفة في 

 تشكيل الثقافة التنظيمية.

 

 تساؤالت الدراسة:
 مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: تتمثل

 المقاوالت شركات في العاملين لدى التنظيمية الثقافة تشكيل في المعرفة إدارة دورما 

 ؟الفلسطينية

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 إدارة المعرفة لدى العاملين بشركات المقاوالت الفلسطينية؟ مستوى ما .1

 ما مستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين بشركات المقاوالت الفلسطينية؟ .2

المعرفوة وتشوكيل إدارة  ( بوينα≤0.05هل توجد عالقة ذات داللوة إحصوائية عنود مسوتوى ) .3

 الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت؟

                                                            
1
 .2017-01-10شركة سكلز أند كوالتي لإلنشاءات،  -(: "مقابلة أجراها الباحث"، غزة2017) ،زهير السقا، مدير العالقات العامة  

2
-02-16شوركة محمود الخطيوب وشوركاه للتجوارة والمقواوالت العاموة،  -"مقابلوة أجراهوا الباحوث"، غوزة: (2017علي الخطيب، المدير الفنوي، )  

2017. 
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( بوين متوسوط تقوديرات أفوراد α≤0.05ات داللة إحصوائية عنود مسوتوى )وجد فروق ذهل ت .4

عووزى إلووى متغيوورات: إدارة المعرفووة والثقافووة التنظيميووة تح فر اعينووة الدراسووة حووول درجووة تووو

 (؟الخبرة، المسمى الوظيفيالمؤهل العلمي، سنوات  العمر، ،)الجنس

تووأثير إدارة المعرفووة فووي تشووكيل الثقافووة التنظيميووة لوودى العوواملين فووي شووركات  مووا درجووة .5

 المقاوالت الفلسطينية؟
 

 أهداف الدراسة:.3.1.1
 تهدف الدراسة إلى التالي:

 مستوى إدارة المعرفة لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية. معرفة .1

 قافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.الثتحديد مستوى  .2

 بشركات المقاوالت الفلسطينية.دور إدارة المعرفة في تشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين بيان  .3

المؤهوول العلمووي، سوونوات الخبوورة، المسوومى  العموور، ،الكشووف عوون تووأثير متغيوورات: )الجوونس .4

إدارة المعرفوة والثقافوة التنظيميوة فر اد عينة الدراسة حوول درجوة تووفي متوسط تقديرات أفرا (الوظيفي

 لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.

فووي شووركات تحديوود درجووة تووأثير إدارة المعرفووة فووي تشووكيل الثقافووة التنظيميووة لوودى العوواملين  .5

 المقاوالت الفلسطينية؟
 

 أهمية الدراسة:.4.1.1

 تالي:تكمن أهمية الدراسة حسب ال

 األهمية النظرية:  .1

  إدارة المعرفة وعالقتها بالثقافة أهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة، وهو

 التنظيمية.

  ندرة الدراسات السابقة على حد علم الباحث، وخاصة الفلسطينية منها، والتي تربط

 بين المتغير المستقل والتابع في هذه الدراسة.

 األهمية العملية: .2

 توضويح أهميوة إدارة المعرفووةفوي  شوركات المقواوالت الفلسوطينيةراسوة هوذه الد تسواعد 

 .وتطبيقها

  بالعمول علوى تحسوين في شركات المقواوالت الفلسوطينية  اإلدارة العلياهذه الدراسة تفيد

 الثقافة التنظيمية. نشرو

  العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية بمعرفوة العالقوة بوين إدارة تفيد هذه الدراسة

 لمعرفة وتشكيل الثقافة التنظيمية.ا
 

 متغيرات الدراسة:.5.1.1
 (Uriarte ،2008: إدارة المعرفة، وتشتمل على التالي: )المتغير المستقل .1

 خلق المعرفة. -

 ها.تبادل المعرفة وإثرائ -

 تخزين المعلومات واسترجاعها. -

 نشر المعرفة. -
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 إدارة المعرفة. السابقة تعتبر أساس ةويرى الباحث أن المتغيرات األربع

 .الثقافة التنظيمية :المتغير التابع .2

: وتشوووتمل علوووى: )الجووونس، العمووور، المؤهووول العلموووي، سووونوات المتغيررررات الشخصرررية .3

 الخبرة، المسمى الوظيفي(.

 

 

 (:5.1.1شكل رقم )

 متغيرات الدراسة

 :المتغير المستقل

 إدارة المعرفة

 

 :المتغير التابع

 الثقافة التنظيمية

  

  المعرفةخلق 

  هاتبادل المعرفة وإثرائ

  تخزين المعلومات واسترجاعها

  نشر المعرفة

 

 المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي(. العمر، ،: )الجنسالمتغيرات الشخصية

 (الشكل من إعداد الباحث)

 

 فرضيات الدراسة:.6.1.1

عوون األسووئلة بووثالا فرضوويات، الفرضووية األولووى  جوواءت الدراسووة لتحقيووق األهووداف واإلجابووة

تووودرس العالقوووة المباشووورة بوووين إدارة المعرفوووة )المتغيووور المسوووتقل( وتشوووكيل الثقافوووة التنظيميوووة 

فرضيات، أما الفرضية الثانيوة فتودرس أثور إدارة المعرفوة  تغير التابع( وقد تفرع منها أربع)الم

إدارة المعرفوة ومسوتوى فر ادرجوة توولثوة فتودرس في تشكيل الثقافة التنظيمية، أما الفرضوية الثا

 الثقافة التنظيمية وهم كالتالي:

 الفرضية األولى:

دارة المعرفوة وتشوكيل الثقافوة إ( بوين α≤0.05ات داللوة إحصوائية عنود مسوتوى )عالقوة ذ توجد

 .التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية

 الية:ويتفرع منها الفرضيات الفرعية الت

خلوق المعرفوة وتشوكيل ( بوين α≤0.05ات داللة إحصائية عنود مسوتوى )عالقة ذ توجد .1

 الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.

تبوادل المعرفوة وتشوكيل ( بوين α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوى )عالقة ذ توجد .2

 اوالت الفلسطينية.الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المق

تخووزين المعلومووات ( بووين α≤0.05ات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى )عالقووة ذ توجوود .3

 واسترجاعها وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.

بوين نشور المعرفوة وتشوكيل  (α≤0.05ات داللة إحصوائية عنود مسوتوى )عالقة ذ توجد .4

 دى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.الثقافة التنظيمية ل
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 الفرضية الثانية:

تشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقواوالت الفلسوطينية  فيإدارة المعرفة  تؤثر

 فرضيات: ويتفرع منها أربع (α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى

 ة.يوجد أثر لخلق المعرفة على تشكيل الثقافة التنظيمي .1

 يوجد أثر لتبادل المعرفة على تشكيل الثقافة التنظيمية. .2

 يوجد أثر لتخزين المعرفة على تشكيل الثقافة التنظيمية. .3

 يوجد أثر لنشر المعرفة على تشكيل الثقافة التنظيمية. .4

 
 

 ة:الفرضية الثالث

( بووين متوسووط تقووديرات أفووراد عينووة α≤0.05ات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى )وجوود فووروق ذت

إدارة المعرفة ومستوى الثقافة التنظيميوة لودى العواملين فوي شوركات فر الدراسة حول درجة توا

المؤهول العلموي، سونوات الخبورة،  العمور، ،المقاوالت الفلسطينية تعزى إلى متغيرات: )الجونس

 .(المسمى الوظيفي
 

 حدود الدراسة:.7.1.1

 :ةتشتمل الدراسة على الحدود التالي

بوين إدارة  واألثور معرفوة العالقوةالدراسوة علوى موضووع  صرتاقت: الحد الموضوعي .1

 المعرفة والثقافة التنظيمية في شركات المقاوالت الفلسطينية.

 م.2017إجراء الدراسة خالل العام  تم: الحد الزماني .2

 محافظات غزة.تطبيق الدراسة في  تم: الحد المكاني .3

الفلسوطينية المسوتمرة فوي شوركات المقواوالت الدراسة على  اقتصرت: الحد المؤسسي .4

 عملها.

 العاملين في شركات المقاوالت.الدراسة على  طحبقت: الحد البشري .5

 

 منهج الدراسة:.8.1.1
قوت كموا توجود فوي الو الحالوة، والوذي يعتمود علوى دراسوة تم استخدام المونهج الوصوفي التحليلوي

والتفسووير،  والووربط التحليوول ويعموول هووذا الموونهج علووى ا،ا دقيقًووويهووتم بوصووفها وصووفً  ،الحاضوور

 (.2008للظاهرة موضوع الدراسة. )جامعة القدس المفتوحة،  للوصول إلى استنتاجات

 

 مصطلحات الدراسة:.9.1.1

 : إدارة المعرفة .1

وصوول واسوتخدام األصوول الوتنظويم  ،هي نهج تعاوني متكامول إلنشواء، التقواط :إدارة المعرفة

 .(Grey,1996) الفكرية للمؤسسة

: االستراتيجيات والسياسات التي تعظم من المووارد الفكريوة والمعلوماتيوة وتحودد ة المعرفةإدار

 (.2008ة بما يخدم أهداف المنظمة )حسن،الرئيس ااتجاهات استخداماته

االكتسراب الفعلري للمعلومرات والخبررات وتنظيمهرا وتخزينهرا : اا بأنهرالباحث إجرائيًر اويعرفه

 إلعادة استخدامها حسب الحاجة. عن طريق نظام معين داخل المنظمة وذلك
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 : الثقافة التنظيمية .2

الثقافووة التنظيميووة: المعتقوودات ذات الجووذور العريقووة بالمنظمووة المتعلقووة بطوورق تحقيووق التووأقلم 

الخارجي والتكامل الداخلي ويتضمن ذلك المعتقودات والقويم التنظيميوة التوي توؤثر علوى نجاحهوا 

 ن توقوع السولوك التنظيموي لكول مون الجماعوات واألفوراد.وبقائها فوي البيئوة الخارجيوة وتمكون مو

 (.230: 2006)شوشة، 

بطريقرة مرا،  العراملونمجموعة من القيم والمعتقدات يكتسبها : اا بأنهالباحث إجرائيً  اويعرفه

 ألعمال.ل هموطريقة أداء موتفكيره ممما يوثر على سلوكه
 

 شركات المقاوالت: .3

لتبادل، أي تبادل القول والقول هنا يعني وصف األعمال لا مشابهً  راتعني كلمة مقاولة أمً  

ومواصفاتها المطلوبة والشروط وااللتزامات واألسعار وما شابه، بين طرفين هما طرفا 

العقد، أي صاحب العمل من جهة والمقاول المنفذ لألعمال المعروضة ، حسب شروط العقد 

جعلوك، ال) ل للثاني عند إنجازه العمله األووالمواصفات المحددة لقاء مبلغ من المال يدفع

1999.) 

 

بأن شركات المقاوالت الفلسطينية هي الشركة المصنفة من اتحاد  الباحث إجرائيًا اويعرفه

عن طريق مناقصة  المقاولين حسب تخصص كل شركة، يُسند إليها تنفيذ مشروع معين

مدة زمنية معينة مقابل  ، وتنفذ ما جاء فيها من مواصفات وتعليمات فيمعلن عنها مسبقًا

 مبلغ مالي محدد.

 

 . صعوبات الدراسة10.1.1
 

 نقطاع الطويل للكهرباء.اال .1

 تأخر العديد من الشركات لالستجابة في تعبئة االستبانات. .2
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 .المبحث الثاني: الدراسات السابقة2.1

 

 تمهيد:.1.2.1

 
ابقة المرتبطة بموضووع الدراسوة حيوث هدف هذا المبحث الستعراض األدبيات والدراسات الس

إدارة المعرفووة، ومجموعووة تووم عوورض مجموعووة موون الدراسووات السووابقة التووي تناولووت موضوووع 

 :، وتم تقسيم كل منها إلىالثقافة التنظيميةتناولت موضوع أخرى 

 .دراسات فلسطينية 

  عربيةدراسات. 

  أجنبيةدراسات. 

بيووان الفجوووة البحثيووة بووين الدراسووات السووابقة  ثوومثووم تووال ذلووك التعقيووب علووى الدراسووات السووابقة،  

 والدراسة الحالية.
 

 :إدارة المعرفةالدراسات السابقة التي تناولت موضوع .2.2.1

 

 :الفلسطينيةالدراسات .3.2.1

 
 2015): ، عبد الغفوردراسة ) .1

: متطلبررات إدارة المعرفررة ودورهررا فرري تحقيررق الميررزة التنافسررية فرري جامعررات دراسررة بعنرروان

 اع غزة.قط

الوودور الووذي يمكوون أن تلعبووه متطلبووات إدارة المعرفووة فووي  إلووىهوودفت الدراسووة إلووى التعوورف 

الجامعووات الفلسووطينية لخلووق ميووزة تنافسووية لهووا فووي قطوواع غووزة موون وجهووة نظوور الطلبووة المتوقووع 

 .2013/2014تخرجهم في الفصل الدراسي األول للعام 

ستخدمت أسلوب العينة العشووائية الطبقيوة التوي وا واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،

مون االسوتبانات  (272( مفردة، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسوة وتوم اسوترداد )285بلغت )

 %.95الموزعة بنسبة 

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

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

%، 72.31%، الثقافووة التنظيميووة بنسووبة 73.09لووى الترتيووب؛ القوووى البشوورية بنسووبة ع

 %.68.93%، والقيادة التنظيمية بنسبة 71.40تكنولوجيا المعلومات بنسبة 

 ةأثبتت الدراسة وجود عالقة قوية بين متطلبات إدارة المعرفة والميزة التنافسي. 

 

 2014): ، المدهوندراسة ) .2

يرات إدارة المعرفرة وعالقتهرا بتميرز األداء المؤسسري ةدراسرة تطبيقيرة عملبعنروان:  دراسرة

 على وزارة التربية والتعليم العالي في محافظات غزةة.

عمليوات إدارة المعرفوة وعالقتهوا بتميوز األداء المؤسسوي فوي  إلوى التعورف إلوى الدراسوة هدفت

رة التربيوة والتعلويم العوالي ضوء استخدام النموذج األمريكي )مالكوم بالدريدج( للتميوز فوي وزا

 في قطاع غزة.

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب المسج الشامل لمجتمع الدراسة، والمتمثل واعتمدت 

بجميع العاملين فوي وزارة التربيوة والتعلويم العوالي وجميوع الموديريات علوى مسوتوى محافظوات 
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احوث أداة االسوتبيان لجموع البيانوات ، قطاع غزة والذين يشغلون وظائف إشرافية، و استخدم الب

 ( استبيان.240( موظف، وبلغت االستبيانات المستردة )259وتم توزيع االستبيان على )

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

  أظهرت النتائج مستوى توافر عمليات إدارة المعرفة في وزارة التربية والتعليم العوالي

%(، وقد حصل 75.17غ المتوسط الحسابي النسبي )، حيث بلافي قطاع غزة كان جيدً 

ذلوك خوزن المعرفوة  %(، توال79.89المعرفة بوزن نسبي ) على المرتبة األولى توزيع

 %(.77.59بوزن نسبي )

 

 2012): ، المدللدراسة ) .3

تطبيررق إدارة المعرفررة فرري المؤسسررات الحكوميررة الفلسررطينية وأثرهررا علررى : دراسررة بعنرروان

 تطبيقية على مؤسسة رئاسة مجلس الوزراءة مستوى األداء ةدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسوات الحكوميوة 

الفلسطينية وأثرها على مستوى األداء لتقوديم التوصويات التوي تسواهم فوي تهيئوة بيئوة العمول فوي 

 مؤسسة رئاسة مجلس الوزارء لتطبيق إدارة المعرفة.

وأسوولوب المسووح الشووامل لمجتمووع الدراسووة، وتووم  تموودت الدراسووة الموونهج الوصووفي التحليلوويواع

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات، 

  ضووعف مسووتوى توووافر متطلبووات تطبيووق إدارة المعرفووة فووي مؤسسووة رئاسووة مجلووس

 %.55.78الوزارء بنسبة 

 مون 65.5الن )الثقافة التنظيمية، والقوى البشرية( موا نسوبته يحفسر المتغيران المستق %

 التبان في المتغير التابع.
 

 

 2011) :، الزطمة)دراسة  .4

إدارة المعرفررة وأثرهررا علررى تميررز األداء ةدراسررة تطبيقيررة علررى الكليررات والمعاهررد بعنرروان: 

 .التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزةة

دارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء فوي الكليوات والمعاهود التقنيوة بيان دور إهدفت الدراسة إلى 

 المتوسطة العاملة في قطاع غزة.

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية ورؤساء األقسام اإلدارية المتفورغين 

فوووي خموووس كليوووات مووون حملوووة شوووهادة الووودكتوراه والماجسوووتير والبكوووالوريوس للعوووام الجوووامعي 

توم  ، حيوث( فورد279(، واشتملت عينوة الدراسوة علوى )455م( والبالغ عددهم )2010/2011)

 اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية.

 استخدام أداة االستبانة.المنهج الوصفي التحليلي، و وتم اتباع

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

 جوواءت كالتووالي:  درجووة توووافر االحتياجووات المعرفيووة فووي الكليووات التقنيووة المتوسووطة

%(، المعرفوووة الضووومنية بووووزن نسوووبي 71.98البيانوووات والمعلوموووات بووووزن نسوووبي )

%(، البنيووووووة التحتيووووووة 72.72%(، المعرفووووووة الصووووووريحة بوووووووزن نسووووووبي )79.64)

%(، أموا مجوال رأس الموال البشوري فحصول علوى 81.43والتكنولوجية بووزن نسوبي )

 %(.69.35وزن نسبي )
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 :لدراسات العربية.ا4.2.1
 

 (:2014دراسة )عيسى،  .1

 مرن عينرة علرى دراسرة) المؤسسري األداء تحسرين فري رفرةالمع إدارة عمليرات دوربعنروان: 

 (.دمشق جامعة في التعليمية الهيئة أعضاء

 لودى المؤسسوي األداء تحسوين فوي المعرفوة إدارة عمليات دور إلى التعرفهدفت الدراسة إلى 

نهج الوصووفي التحليلووي واسووتخدام االسووتبانة كووأداة ، وتووم اتبوواع الموودمشووق جامعووة فووي العوواملين

 .دمشق جامعة في تعليمية هيئة عضو (243عينة الدراسة ) شملت حيثللدراسة، 

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

 استبيان على دراسةال عينة رادأف إجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 رتبوة يمتلكوون الوذيناألفوراد  لصوالح كاديميوةاأل المرتبوة متغيور وفوق المعرفوة إدارة

 (.جامعي أستاذ( أكاديمية

 2013): ، حالقدراسة ) .2

في اتخاذ القرارات من وجهرة نظرر المرديرين والمدرسرين دور إدارة المعرفة : دراسة بعنوان

 .في المدارس الثانوية العامة في مدينة دمشق

ة التوي يمارسوها الموديرون والمدرسوون فوي هدفت الدراسة إلوى التعورف إلوى دور إدارة المعرفو

عملية اتخاذ القرارات في المدارس الثانوية العاموة فوي مدينوة دمشوق مون وجهوة نظور الموديرين 

 والمدرسين.

وأسوولوب المسووح الشووامل لمجتمووع الدراسووة، وتووم  واعتموودت الدراسووة الموونهج الوصووفي التحليلووي

 أهم نتائج الدراسة ما يلي:وكان من استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات، 

  إن درجة ممارسة نشواطات إدارة المعرفوة كانوت بدرجوة عاليوة باسوتثناء نشواط تخوزين

المعرفوووة، نشووور المعرفوووة وتبوووادل المعرفوووة، وفلتووورة المعرفوووة والتوووي تبوووين أن درجوووة 

 ممارستها متوسطة.

 وره أثور إن درجة توفر المقومات التكنولوجية لم ترق إلى المستوى المطلوب، وهذا بد

 في درجة ممارسة نشاط نشر وتبادل وتخزين المعرفة في وزارة التربية والتعليم.

 

 (:2012، عوضدراسة ) .3

 .دور إدارة المعرفة وتقانتها في تحقيق التطوير التنظيمي: بعنوان

موضووع إدارة المعرفوة وتقانتهوا، والفوائود التوي تحصول  إلوىهدفت هوذه الدراسوة إلوى التعورف 

ة من تطبيقها وكذلك التطوير التنظيمي وسبل تحقيقه، فضالً عن تحديد دور إدارة عليها المنظم

 المعرفة وتقانتها في تحقيق التطوير التنظيمي.

الدراسة مون  عينة تة لجمع البيانات، وتكونادأاالستبانة كووتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، 

راكز العلمية ورؤساء بعض األقسوام فرد من أعضاء مجلس الجامعة ونواب العمداء والم (50)

 العلمية ومديري اإلدارات والمختصين وذوي العالقة بموضوع البحث في الجامعة.

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

  ًفوي إطواره  اما يزال مفهوم إدارة المعرفة وتقانتها والسويما الكتابوات العربيوة محصوور

 طبيقي على النحو المناسب.التقليدي، ولم يأخذ بعده االستراتيجي الت
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 (:2010، الفارسدراسة ) .4

دور إدارة المعرفررة فرري رفررع كفرراءة أداء المنظمررات )دراسررة ميدانيررة علررى شررركات بعنرروان: 

 الصناعات التحويلية الخاصة بدمشق(.

، دور إدارة المعرفوة فوي تحسوين مسوتوى األداء وتعزيوزه إلوىهدفت هذه الدراسة إلوى التعورف 

 .1991ت وفقاً لقانون تشجيع االستثمار ى عشر شركات حديثة أحنشأوقد طبقت عل

وتوم اسوتخدام أداة االسوتبانة موع بعوض المقوابالت واعتمدت الدراسة المنهج الوصوفي التحليلوي، 

 المحدودة.

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

  لى توفير قودرات يعمل عوالسيما جانبه التطبيقي  اا حديثً عمليً  تمثل إدارة المعرفة حقاًل

واإلبووداع فووي إطووار عناصووره  واسووعة لمنظمووات األعمووال فووي التميووز والتفوووق والريووادة

 ة الثالثة: )عمليات إدارة المعرفة، تقانة إدارة المعرفة، فريق المعرفة(.الرئيس
 

 الدراسات األجنبية:.5.2.1
 

1. (Chalkiti   وSigala ،2015) . 

 اعتمراد خرالل مرن الموظر  وإبرداع االجتمراعي عرالماإل وسرائل اسرتخدام برين العالقةبعنوان: 

 .المعرفة إدارة

الدراسة إلى معرفة العالقوة بوين اسوتخدام وسوائل اإلعوالم االجتمواعي وإبوداع الموظوف  وهدفت

من خالل اعتماد إدارة المعرفة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلوي وتوم جموع البيانوات عون 

 فرد من العاملين في قطاع السياحة اليوناني. 132لدراسة من طريق االستبانة، وتكونت عينة ا

 ومن أهم النتائج:

 المعرفوة، إدارة ألنشوطة االجتماعيوة االعالم وسائل استغالل من عالية مستويات هناك 

 إدارة ألنشووطة االجتماعيووة االعووالم وسووائل اسووتغالل فووي خطيوورة ثغوورة هنوواك ولكوون

 مشووواركة لمناقشوووة االجتمووواعي اإلعووالم ئلوسوووا اسوووتخدام تعكووس التوووي العليوووا المعرفووة

 .اآلخرين مع المعلومات

 

 Boon ، :(2013دراسة ) .2

إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة في شرركة التصرنيع وشرركات الخردمات : دراسة بعنوان

 الماليزية ةباستخدام طريقة نمذجة المعادلة الهيكليةة

جووودة الشوواملة أن تعموول علووى تحسووين إدارة هوودفت الدراسووة إلووى التعوورف إلووى أن كيووف إلدارة ال

 المعرفة في قطاعي الخدمات والتصنيع.

وكوان ، وتم اسوتخدام االسوتبانة أداة لجموع البيانوات، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

 ن الشوركات أن ممارسات إدارة الجودة الشاملة شكلت أثراً كبيراً وإيجابيوا علوى عودد مو

 الماليزية.

  ًأن إدارة الموارد هي العناصر الرئيسية في إدارة الجوودة الشواملة التوي تورتبط ارتباطوا

 وثيقاً بإدارة المعرفة في الشركات الماليزية.
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 (:Pang  ،2012دراسة ) .3

 .الشركات العقارية في الصين والسويد فيإدارة المعرفة بعنوان: 

موون النصووائح فووي إدارة المعرفووة لتكووون  أفضوول إطووار مناسووب وضووع إلووىهوودفت هووذه الدراسووة 

  ..عقارية في السويد والصينالللشركات  انموذجً 

لبعود  اونظرً  االستبانة كأداة لجمع البيانات ث، واستخدم الباحالوصفي التحليليتباع المنهج اوتم 

وسووويدية  ( شووركة صووينية200)ن مجتمووع الدراسووة موون ، وتكووو  المسووافات تووم ارسووالها بالبريوود

 مناصفة.

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

  أن المعرفة االقتصادية والمحاسبية مهمة جداً بالنسبة للشركات، وتحتاج أن يكونووا ذو

 مهارات جيدة.

 

 (:Ka ،2011دراسة ) .4

 إدارة المعرفة واالبتكار في شركات الخدمات المهنية.بعنوان: 

ير إدارة المعرفووة علووى األداء المبتكوور فووي شووركات تووأث إلووىهوودفت هووذه الدراسووة إلووى التعوورف 

 الخدمات المهنية.

ة لجمووع ادأكوو اإللكترونيووة تبوواع الموونهج الوصووفي التحليلووي، واسووتخدم الباحووث االسووتبانةاوتووم 

( 2000جميوع الشوركات الموجوودة فوي هولنودا وعوددها )البيانات، وتكون مجتمع الدراسوة مون 

 شركة.

 ا يلي:وكان من أهم نتائج الدراسة م

ن إدارة المعرفوووة لهوووا توووأثير إيجوووابي نحوووو األداء االبتكووواري لووودى شوووركات الخووودمات أ -

 المهنية.

زيوووادة فوووي الخووودمات والعمليوووات  ت التوووي تطبوووق إدارة المعرفوووة أظهووورتأن الشوووركا -

 االبتكارية.

 

 :الثقافة التنظيميةلدراسات السابقة التي تناولت موضوع .ا6.2.1
 

 :الفلسطينيةالدراسات .7.2.1
 (:2016، الطيبيدراسة ) .1

 واقع الثقافة التنظيمية في شركات المقاوالت في قطاع غزة.بعنوان: 

واقووع الثقافووة التنظيميووة، ومعاينووة سووماتها ومالمحهووا، وتحديوود  إلووىإلووى التعوورف دفت الدراسووة هوو

 نوعها السائد في شركات المقاوالت في قطاع غزة.

ملين في شركات المقاوالت فوي قطواع غوزة، ( شخص من العا400عينة الدراسة من )وتكونت 

 وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

  أن نمط الثقافة التنظيمية السائد لدى شركات المقاوالت بقطاع غزة، هوو ثقافوة اإلنجواز

 %(، ثووم66.3%(، يلووي ذلووك ثقافووة الوونظم واألدوار بوووزن نسووبي )73.7بوووزن نسووبي )

ثقافة القووة التوي حصولت علوى  ا%( وأخيرً 59.2نساني بوزن نسبي )ثقافة التعاطف اإل

 %(.51.3وزن نسبي قدره )
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 (:2015، سالمةدراسة ) .2

قيرررادة االسرررتراتيجية وعالقتهرررا بالثقافرررة التنظيميرررة لررردى وزارة الداخليرررة واألمرررن البعنررروان: 

 .الوطني في محافظات قطاع غزة

أنموواط القيووادة االسووتراتيجية السووائدة فووي وزارة الداخليووة  إلووىلتعوورف إلووى اهوودفت هووذه الدراسووة 

واعتموودت واألموون الوووطني فووي محافظووات غووزة وكووذلك أشووكال الثقافووة التنظيميووة السووائدة فيهووا، 

الدراسووة الموونهج الوصووفي التحليلووي، واشووتمل مجتمووع الدراسووة علووى أصووحاب الرتووب السووامية 

( 1200لوطني في محافظات قطواع غوزة والبوالغ عوددهم )العاملين في وزارة الداخلية واألمن ا

 ضابطاً موزعين حسب الرتب والمحافظات.

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

 ( كموووا تبوووين أن الثقافوووة التنظيميوووة 66.7أن مسوووتوى الثقافوووة التنظيميوووة وزنهوووا النسوووبي ،)%

فوة التنظيميوة المرنوة فوي %( ويليه الثقا69.02المحافظة احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي )

%( ويليوووه الثقافوووة التنظيميوووة اإلبداعيوووة بووووزن نسوووبي 67.6المرتبوووة الثانيوووة بووووزن نسوووبي )

(63.4.)% 

 

 2014): دراسة )عواد،  .3

ةمدى مساهمة الثقافة التنظيمية في مواجهة األزماتة دراسة تطبيقية علرى دراسة بعنوان: 

 .وزارة االقتصاد الوطني بالمحافظات الجنوبية

هدفت الدراسوة إلوى التعورف إلوى واقوع الثقافوة التنظيميوة المتمثلوة فوي التعواون وجماعيوة العمول 

بروح الفريوق ومشواركة العواملين فوي اتخواذ القورارات والتفكيور االبتكواري فوي حول المشوكالت 

 واحترام الوقت واالنضباط في العمل وعالقتها بإدارة األزمات في وزارة االقتصاد.

وأسوولوب المسووح الشووامل لمجتمووع الدراسووة، وتووم  ة الموونهج الوصووفي التحليلوويواعتموودت الدراسوو

 استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات، وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

  أن مووووظفي وزارة االقتصووواد الووووطني يتمتعوووون بمسوووتوى فووووق المتوسوووط مووون الثقافوووة

 (.%66.97فة )التنظيمية، فقد بلغ الوزن النسبي الكلي لمستوى الثقا
 

 (:2013، صالحيةدراسة ) .4

قطراع غرزة، لتطبيرق  -مدى مالءمة الثقافرة التنظيميرة السرائدة فري الكليرات الجامعيرةبعنوان: 

 .إدارة الجودة الشاملة

موودى مالءمووة الثقافووة التنظيميووة السووائدة فووي الكليووات  إلووىهوودفت هووذه الدراسووة الووى التعوورف 

 ودة الشاملة.قطاع غزة لتطبيق إدارة الج -الجامعية

حيث استخدم الباحوث  المونهج الوصوفي التحليلوي وأسولوب الحصور الشوامل لجموع البيانوات مون 

( موظووف وكانووت 296مجتمووع الدراسووة موون خووالل االسووتبيانات، وتكووون مجتمووع الدراسووة موون )

 عينة الدراسة ممثلة بالمجتمع ككل.

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

  الة لتطبيق األنظموة العليا للكليات الجامعية في إيجاد آليات فع  هناك قصور لدى اإلدارة

 والتعليمات بصورتها الصحيحة، مما يؤدي إلى تأخر في تنفيذ األعمال بسهولة ويسر.
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 الدراسات العربية:.8.2.1

 
 (:2015دراسة )شاطري،  .1

 كلية أساتذة حالة دراسةبعنوان: دور الثقافة التنظيمية القوية في تحسين أداء العاملين )

 (.بسكرة خيضر محمد جامعةب التسيير علوم و والتجارية اإلقتصادية العلوم

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه الثقافة القويوة فوي تحسوين أداء األفوراد العواملين فوي 

فورد مون أسواتذة  60المؤسسات، وتم استخدام المونهج الوصوفي التحليلوي وكانوت عينوة الدراسوة 

 لكليات في مختلف أقسامها.ا

 ومن أهم النتائج ما يلي:

 التفواهم ميودع مموا األفوراد بوين مشوتركة تنظيميوة قيم عنها ينتج القوية التنظيمية الثقافة 

 .الصراع من والتقليل بينهم

 
 

 2014): ، خلوفدراسة ) .2

سررة حالررة الثقافررة التنظيميررة بررين رهانررات االنتمرراء وديناميكيررة األداءة دراةدراسووة بعنوووان: 

 جامعة الجزائر.

المكونات األساسية للثقافة التنظيمية السائدة في جامعة الجزائر هدفت الدراسة إلى التعرف إلى 

والمتمثلووة فووي القوويم والمعتقوودات واألعووراق والتوقعووات التنظيميووة وعالقتهووا بدرجووة االنتموواء 

 التنظيمي ومستوى األداء الوظيفي لألساتذة.

هج الوصفي التحليلي لمجتمع الدراسة، وتم استخدام االسوتبانة أداة لجموع واعتمدت الدراسة المن

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي: البيانات،

  درجة االنتماء التنظيمي ومستوى األداء الوظيفي لدى األساتذة مرتفعوان، فوي حوين أن

مول إذا أولتهوا أن الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة متوسطة، مما يعني أن هناك عوا

الجامعوة اهتموام أكبور لووزادت مون درجوة تووأثير الثقافوة التنظيميوة علووى كول مون االنتموواء 

 التنظيمي واألداء الوظيفي لألساتذة.

 

 2013): دراسة )الحنيطي،  .3

ة أثررر الثقافررة التنظيميررة فرري إدارة المعرفررة مررن وجهررة نظررر المررديرين فرري دراسووة بعنوووان: 

 الوزارات األردنيةة

دراسووة إلووى التعوورف إلووى موودى تطبيووق ادارة المعرفووة فووي الوووزارات االردنيووة  كمووا هوودفت ال

اسووتهدفت التعوورف علووى اثوور الثقافووة التنظيميووة بمختلووف أبعادهووا )أنظمووة المعلومووات، الهياكوول 

التنظيميووة، انظمووة المكافئووات، العمليووات، الموووظفين، والقيووادة( علووى ادارة المعرفووة فووي هووذه 

 الوزارات.

لمجتمع الدراسة، وتم استخدام االسوتبانة أداة لجموع  دراسة المنهج الوصفي التحليليواعتمدت ال

 البيانات، وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

  وجووود عالقووة ذات داللووة احصووائية بووين الثقافووة التنظيميووة بمختلووف ابعادهووا مووع ادارة

 المعرفة من وجهة نظر المدراء في الوزارات االردنية.

 روق ذات داللة احصائية الثور الثقافوة التنظيميوة موع ادارة المعرفوة تعوزى عدم وجود ف

 لجميع المتغيرات الديموغرافية والوظيفية باستثناء متغير المسمى الوظيفي.
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 (:2010، سميعدراسة ) .4

أثر الثقافة التنظيمية علرى األداء الروظيفي )دراسرة تطبيقيرة علرى القطراع المصررفي بعنوان: 

 اليمنية(. في الجمهورية

طبيعة الثقافة التنظيمية وعلى األثر التي تتركه على أداء الفورد  إلى هدفت الدراسة إلى التعرف

وكووذلك األبعوواد الثقافيووة التنظيميووة الداعمووة والمحفووزة لووألداء، واعتموودت الدراسووة علووى الموونهج 

 فرد. (630واالستبيان كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من ) ،الوصفي التحليلي

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

  تأثير الثقافة التنظيميوة علوى عناصور األداء المرتبطوة بونمط السولوك المصواحب لوألداء

أكثوور معنويووة موون تأثيرهووا علووى عناصوور األداء المرتبطووة بوونمط أداء المهمووة )الجووودة، 

 الكفاءة، الفعالية، اإللمام الوظيفي، اإلبداع واالبتكار(.
 

 (:2006، سالمدراسة ) .5

: تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشررية )دراسرة حالرة الشرركة الجزائريرة بعنوان

 بالمسيلة(. EARAوحدة  – ALGALلأللمنيوم 

معرفة أهم األبعواد التوي تتكوون منهوا كول مون ثقافوة المنظموة وموضووع  هدفت هذه الدراسة إلى

قويم الثقافيوة فوي تشوكيل أنمواط السولوك لودى المبحووثين، األداء، وكذلك دراسة اتجاهوات توأثير ال

 فووي عوواماًل ( 276) الدراسووة موونمجتمووع وتكووون ، التحليلوويالموونهج الوصووفي  واعتمودت الدراسووة

واسوتخدمت االسوتبانة كوأداة لجميوع ، عوامالً ( 92) فقود تكونوت مون الدراسوةعينوة  ما، أالمؤسسة

 .البيانات

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

 .عدم توفر بيئة مالئمة ألداء العمل المنوط بكل عامل 

 .عدم األخذ في االعتبار اإلبداعات واالبتكارات وتشجيعها 

 
 

 الدراسات األجنبية:.9.2.1

 
 Paschal ، :(2016دراسة ) .1

تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموظفينة دراسة حالة شركة االتصاالت دراسة بعنوان: ة

 في سنغافورا.

 قياس وتحديد كيفية تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموظفين.ت الدراسة إلى هدف

لمجتمع الدراسة، وتم استخدام االسوتبانة أداة لجموع  واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:البيانات، 

 لهووا تووأثير كبيوور علووى أداء الثقافووة التنظيميووة مثوول الطقوووس والقوويم ظهوورت الدراسووة أ

 الموظف.

  أن أنشوووطة الطقووووس المتكوووررة فوووي المؤسسوووة لهوووا توووأثير كبيووور وإيجوووابي علوووى أداء

 الموظفين.
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 (Lee :2015و  Shiueو  Chen) دراسة .2

 تحسررين لنجراح المعرفرة مشراركة فري العليرا اإلدارة دعرم علرى التنظيميرة الثقافرة أثرربعنروان: 

 .البرمجة عمليات

راسوووة إلوووى معرفوووة أثوور الثقافوووة التنظيميوووة فوووي دعووم اإلدارة العليوووا لتحسوووين عمليوووات هوودفت الد

 118البرمجة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصوفي التحليلوي، وتكونوت عينوة الدراسوة مون 

 من منظمات البرمجة التايوانية، وتم استخدام االستبانة أداة للدراسة.

 ومن أهم النتائج:

  شووبكة المحليووة لووديها رابطووة أقوووى مووع تقاسووم المعرفووة موون التسلسوول للالثقافووة التنظيميووة

 .تحسينعملية الالهرمي في سياق نجاح برنامج 
 

 Tong & Tak & Wong ، :(2014دراسة ) .3

ترررأثير مشررراركة المعرفرررة علرررى العالقرررة برررين الثقافرررة التنظيميرررة والرضرررا دراسرررة بعنررروان: ة

 تصاالت في هونغ كونغ.الوظيفية تصور ممارسي تكنولوجيا المعلومات واال

تحليوول تووأثير مشوواركة المعرفووة  علووى العالقووة بووين الثقافووة هوودفت الدراسووة إلووى التعوورف إلووى 

 التنظيمية والرضا الوظيفي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هونغ كونغ.

أداة لجموع  لمجتمع الدراسة، وتم استخدام االسوتبانة واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:البيانات، 

 ظهرت الدراسوة أن الثقافوة التنظيميوة لهوا توأثير كبيور علوى مشواركة المعرفوة والرضوا أ

 الوظيفي.

 .أن مشاركة المعرفة تلعب دوًرا وسيًطا مهًما بين الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي 
 

 (:keijzers ،2012)دراسة  .4

القة بين اختالفرات الثقافرة التنظيميرة وأداء العراملين فري االنردماج )تحليرل بيانرات العبعنوان: 

 االندماج بين أكبر بنكين في هولندا(

تأثير االندماج بين ثقافات تنظيمية مختلفوة علوى أداء المووظفين  إلى هدفت الدراسة إلى التعرف

 .FORTIS BANK NEDERLANDوبنك  ABN AMROبين بنك 

واسووتخدم الباحووث أداة االسووتبيان وتكونووت عينووة اسووة الموونهج الوصووفي التحليلووي، واعتموودت الدر

 ( موظف.68الدراسة من )

 وكان من أهم النتائج ما يلي:

 معقدة أكثر من المتوقع. ءأن العالقة بين االختالفات الثقافية واألدا 

 .أثبتت الدارسة بأن االختالفات الثقافية تؤدي إلى انخفاض األداء 
 

 (:Lang ،2011)دراسة  .5

  دراسة الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي على متن السفن الصناعية والسياحية.بعنوان: 

دراسووة عواموول بيئووة العموول داخوول الصووناعة البحريووة، كووذلك دراسووة الثقافووة هوودفت الدراسووة إلووى 

 التنظيمية واإلجهاد المهني والرضا الوظيفي.

 24( بحوارة فوي 215)، وتكونت عينة الدراسة من واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 سفينة شاركت في الدارسة، وتمثلت أداة الدراسة في االستبيان.

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

 بالرضووا الوووظيفي علووى مووتن  اأن أبعوواد اإلجهوواد المهنووي والثقافووة التنظيميووة تنبووؤو

 السفن.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:.10.2.1
 من حيث الموضوع:

، وتناولووت مجموعووة إدارة المعرفووةتناولووت مجموعووة موون الدراسووات السووابقة موضوووع  -

 .الثقافة التنظيميةأخرى موضوع 

ماااد ااادةدرة ااا إدارة المعرفوووة والثقافوووة التنظيميوووةلوووم توووربط الدراسوووات السوووابقة بوووين  -
 حيث كانت الثقافة التنظيمية متغير مستقل.2013) )الحنيطي، 

 زمان: من حيث ال

م إلووى 2006تعتبوور جميووع الدراسووات السووابقة حديثووة نسووبياً، فقوود تووم إجراؤهووا منووذ العووام  -

 .م2016

 من حيث المكان: 

سوووريا، الوويمن، هولنوودا، تنوعووت أموواكن تطبيووق الدراسووات السووابقة، مثوول: )فلسووطين،  -

 (.، ماليزياالسويد، مصر، الجزائر

 من حيث المنهج: 

الموووونهج الوصووووفي التحليلووووي، باسووووتثناء دراسووووة اعتموووودت معظووووم الدراسووووات السووووابقة  -

( استخدمت باإلضافة الى المنهج الوصفي التحليلوي، المسوح الشوامل، وكوذلك 2014)المدهون، 

 ( أضافت أسلوب الحصر الشامل.2013دراسة )صالحية، 

 من حيث الهدف:

لعبوه ر الوذي توالودووعملياتهوا التعريوف بماهيوة إدارة المعرفوة  إلىمعظم الدراسات هدفت  -

التعريوف بالثقافوة إلوى  االدور على المنظموات، وهودفت أيًضو ثار هذافي المنظمات وكذلك آ

ثارها في المنظمات واألنماط السائدة فيها ومدى ارتباطها بالمتغيرات وآالتنظيمية وواقعها 

 األخرى في الدراسات.
 

 من حيث األدوات: 

 مع البيانات.استخدمت جميع الدراسات السابقة االستبانة كأداة لج -

 من حيث الفئات المستهدفة: 

تنوعت الفئوات المسوتهدفة مون قبول الدراسوات السوابقة، مثول: )األكواديميين، اإلداريوين،  -

 (.بحارة، موظفين، مدراء

 

 من الدراسات السابقة:االستفادة .11.2.1
 تحديد مشكلة الدراسة. -

 بيان متغيرات الدراسة. -

 صياغة فرضيات الدراسة. -

 النظري للدراسة. إعداد اإلطار -

 تحديد منهج الدراسة. -

 الدراسة. تصميم أداة -

 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة. -
 

 ما تتميز به الدراسة الحالية:.12.2.1
 إدارة المعرفة والثقافة التنظيمية.أنها تربط بين موضوعي  -

 قطاع هام وهو قطاع شركات المقاوالت.أنها تركز على  -
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 الفجوة البحثية:.13.2.1
 (13.2.1ل رقم )جدو

 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
تناولووت مجموعووة موون الدراسووات السووابقة 

موضووووووووع إدارة المعرفوووووووة، وتناولوووووووت 

مجموعووووووة أخوووووورى موضوووووووع الثقافووووووة 

 التنظيمية.

عرردم ربررد الدراسررات السررابقة بررين 

رة المعرفررة والثقافررة موضرروعي إدا

 التنظيمية.

توووووووربط الدراسوووووووة الحاليوووووووة بوووووووين 

موضووووعي إدارة المعرفوووة والثقافوووة 

التنظيميوووة فوووي شوووركات المقووواوالت 

 الفلسطينية

اسوووووتخدمت جميوووووع الدراسوووووات السوووووابقة 

 االستبانة كأداة لجمع البيانات.

اسررررتخدام الدراسررررات السررررابقة أداة 

 االستبانة لجمع البيانات.

الحاليوة االسوتبانة سة الدرا استخدمت

 وكذلك المقابلة. لجمع البيانات

استهدفت الدراسات السابقة الفئات التالية: 

)األكاديميين، اإلداريوين، مودراء، بحوارة، 

 موظفين(.

تنرررررروع الفئررررررات المسررررررتهدفة فرررررري 

 الدراسات السابقة.

تركوووز الدراسوووة الحاليوووة علوووى فئوووة 

العوووواملين فووووي شووووركات المقوووواوالت 

 الفلسطينية.

 جرد بواسطة الباحث، باالستناد إلى الدراسات السابقة() 
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 .الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة2

 

 :مقدمة 

 
وَن إِنََّما {"قال هللا عز وجل  وَن َوالَِّذيَن الَ يَْعلَمح يَتَذَكَّرح أحولحو قحْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَمح

ده في ، فبالرجوع للجذور التاريخية للمعنى الحقيقي للمعرفة فسنج(9: )الزمر" األْلبَاِب{

القرءان الكريم، فقد حثنا هللا عز وجل ورسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم على العلم 

والمعرفة، كما أن اآلية السابقة تحبين أهمية وجود المعرفة في الميزة التنافسية بين الذين 

يعلمون والذين ال يعلمون، ومع تطور العلوم اإلنسانية وخروج مصطلحات جديدة كإدارة 

حيث تعمل العديد من المؤسسات على البقاء  اا جدً أصبح االهتمام بهذه الثورة كبيرً ة، المعرف

واالستمرار عن طريق خلق معارفها وتخزينها وتوزيعها لألشخاا المخولين بذلك ليقوموا 

بدورهم في الحفاظ على المؤسسة وتطويرها، وال يتم ذلك إال بوجود ثقافة تنظيمية بعادات 

ترك فيها العاملين في الشركات لكي يحققوا أهداف المنظمة في البعد قصير وأنظمة معينة يش

 المدى والبعد االستراتيجي.

وبذلك يرى الباحث أن القارئ لهذا الفصل سيخرج بإستفادة نظرية شاملة عن إدارة 

المعرفة ومكوناتها وذلك في المبحث األول، وكذلك الثقافة التنظيمية في المبحث الثاني، 

ح شامل عن شركات المقاوالت الفلسطينية في المبحث الثالث، وسيعقب كل نهاية وبتوضي

 مبحث مخلص يحتوى على إختصار بسيط كخاتمة للمبحث.

 
 

 المبحث األول: إدارة المعرفة .1.2

 

 مقدمة. 1.1.2

 
تزيد أهمية إدارة المعرفة مع الزيادة في الدور الذي تقوم به المعلومة والمعرفة التي 

في  االت في العملية اإلنتاجية، خصوصً مل داخل المؤسسة، فتصبح من أهم المدخيمتلكها العا

ظل اقتصاد معرفي كبير، وبالنظر إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها المنظمات بشتى 

ى إدارة المعرفة، وذلك للدور الجوهري الذي أنواعها تزيد األهداف المعرفية التي تركز عل

 .األخرىافسية عن باقي المنظمات تقوم به في خلق ميزة تن

التي تلعب دور رئيس في تمييز  مفهوم إدارة المعرفة جاء هذا المبحث ليوضح

التي إذا ما تعرفت عليها  تهاأهمي إلىالمنظمة عن المنظمات األخرى وذلك من خالل التعرف 

الخارطة هداف التي تعتبر المنظمة زادت قيمتها من جميع النواحي، وبالوصول إلى شرح األ

ذلك إال إذا تعرفنا على العناصر واألبعاد سعى المنظمات لتحقيقها، وال يتم المرسومة التي ت

كما أنه سيتم شرح عوامل نجاح ومعوقات إدارة المعرفة، وبهذا ، الخاصة بإدارة المعرفة

 .الفصل على عدة نقاط تجعلنا نفهم إدارة المعرفة بالشكل المطلوب يشتمل
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 :رة المعرفة ونشأتهامفهوم إدا .2.1.2

 
القول بأن إدارة المعرفة من المفاهيم اإلدارية الحديثة، وتسعى الشركات لتحويل  يمكن

األعمال والنشاطات الخاصة بها إلى أعمال قائمة على المعرفة، فتهتم بالنشاطات التي 

ة تولد المعرفة لتتحول لشركات ذات رأس مال فكري، وقد بدأت الجذور التاريخية إلدار

 ا وضع فريدريك تايلور وهنري فايوللمعرفة منذ ظهور اإلدارة العلمية، وذلك حينما

 .(127: 2012المرتكزات األساسية لإلدارة العلمية )عليان،وآخرون 

ولكي نستبعد بعض المفاهيم التي قد تسبب الغموض وعدم الفهم والتي لها عالقة بإدارة 

 :(Ghziri & Awad,9:2002-7)فقد بينا  ،المعرفة

 ن إدارة المعرفة ليست الهندرة )الهندسة اإلدارية(: وهي ما يعرف بإعادة هندسة أ

العمليات اإلدارية، والتي تعمل على التغيير الجذري للعمليات وطرح طرق عمل 

جديدة أما إدارة المعرفة التغير المستمر الموجه للمستقبل والعاملين عامل رئيسي 

 فيه.

 لخلق المعرفة عن طريق التعليم والتعلم  ةجهإدارة المعرفة نشاطات مو

واالستمرار على هذا النهج للوصول إلى التغيير المخطط له في كافة المستويات 

 التنظيمية لتعزيز الوضع التنافسي.

 متخصص بعلم ما؛ بل هي مساع متنوعة  اة المعرفة ليست أكاديمية أو فرعً إدار

ونشر للمعرفة لالستفادة منها للربح  وميادين دراسة متكاملة وإدارة عمليات تحكم

 والتطوير.

  إدارة المعرفة ليست للفلسفة أو للترف الفكري بل هي القلب النابض للمنظمات

 ولها نتائج ملموسة.

  إدارة المعرفة ليست رأس مال فكري ألن الفكر قدرة بشرية تتم بواسطة عقل

ارة المعرفة فهي أما إد، أو حقوق مؤلف اإلنسان، وأي فكرة لها حقوق ملكية

نشاطات تقوم بها المؤسسات لخلق المعرفة واالحتفاظ بها ونشرها وحقوق الملكية 

 تكون للمنظمة مثل العالمات التجارية أو الماركات التجارية.

  إدارة المعرفة ليست محصورة فتعمل على جمع المعلومات من عدة مصادر

شخاا معينين بالحصول مختلفة وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات بها وتسمح أل

 على المعرفة.

  إدارة المعرفة ليست شبكات عمل رقمية، وذلك ألن إدارة المعرفة تعتمد على

العقل البشري من البداية إلى النهاية، وتعمل على تحسين العمليات االقتصادية مع 

 الناس والتقنية.

 يمكن للعقل  إدارة المعرفة ليست امتالك المعرفة، وألن الكمال هلل عز وجل فال

 البشري الوصول إلى الكمال ولكنه يسعى للوصول إليه.

 ( التطور التاريخي إلدارة المعرفة بالمراحل التالية:26-24: 2004وحدد )عبد الستار،

  مرحلة العصور البدائية: وكان العنصر األساسي فيها هو الصيد وكان االعتماد على

هدف كان هو توفير الحاجات العنصر الجسدي دون وجود جانب معرفي، ألن ال

 األساسية مثل المأكل والمشرب.

  مرحلة العصر الزراعي )البقاء(: تم فيها استغالل قليل للمعرفة مثل ترويض

 مع االعتماد على العنصر الجسدي. الحيوانات وابتكار األدوات الزراعية
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  :صالت إن حاجة التجار في هذه المرحلة لمعرفة طرق الموامرحلة العصر التجاري

وتميزت هذه المرحلة بوجود وأماكن إنتاج السلع، أدى إلى نمو العمل المعرفي، 

الحرف والصناعات اليدوية، وتم االهتمام بالعلم ولكن كان الحصول على المعرفة ذو 

 تكلفة عالية.

 نتاج وذلك بعد الثورة لصناعي: ركزت هذه المرحلة على اإلمرحلة العصر ا

عشر في أوروبا، وبدأت تنشط عمليات اإلبداع والتطوير  الصناعية في القرن السابع

واالبتكار، وانتشرت المعرفة بسرعة نتيجة وجود اآلالت التي ساعدت في ذلك مثل 

 اختراع اآللة الكاتبة والتلغراف.

  :في دور العمل المعرفي،  باالتساعتتميز المرحلة الحالية مرحلة المعلومات والمعرفة

ل والتحليل والحفظ واالسترجاع للمعرفة، مما أدى إلى تحول وذلك لتطور وسائل النق

 (.3: 2004المجتمع الصناعي إلى مجتمع معرفي )الدوري والعزاوي،

أن أكثر العوامل التي أدت إلى التطور المعرفي وتزايد االهتمام  (Prusak,13:2000)وبين 

 بإدارة المعرفة هي كالتالي:

 عام. التطور الهائل في التكنولوجيا بشكل .1

 التطور الكبير في تكنولوجيا االتصاالت )اإلنترنت، األجهزة الخلوية، إلخ..(. .2

 االنفتاح الكبير على السوق العالمي وعولمة التجارة.  .3

ً على المعرفة وأن المؤسسات Peter Druckerوتنبأ ) ( أن العمل المثالي سوف يكون قائما

كبيرة في االقتصاد والمجتمع ستكون من  سواء كانت الخدماتية أو اإلنتاجية والتي لها قوة

 .(Turban & Kelly & Potter,341:2001)صناع المعرفة 

هي: "منظومة األنشطة اإلدارية القائمة على  (Delong,6:2004)حسب  إن إدارة المعرفة

والمهمة بالمؤسسة بهدف رفع كفاءة  احتواء وتجميع وصياغة كل ما يتعلق باألنشطة الحرجة

ن استمرارية تطور المؤسسة في مواجهة المتغيرات المحيطة بها"، أي أنها األداء وضما

 عملية تحدا داخل المؤسسة تعمل على التنسيق والتكامل بين العمليات الحاصلة فيها

واالستمرارية في العمل بمساعدة للتأكد من الكفاءة في األداء والبقاء  باالشتراك مع العاملين

 زة تنافسية.التكنولوجيا للحصول على مي

من المعرفة  ن إدارة المعرفة "نظام توليد مزدهر وبيئة تعلم من شأنه تشجيع توليد كلكما أ

ا وراء قيمة مية، وتجميعها، واستخدامها، وإعادة استخدامها سعيً يظالشخصية والمعرفة التن

إلى  ونستنتج من هذا التعريف أن إدارة المعرفة تحتاج ،(Little,9:2002) "جديدة لألعمال

 نظام، علم، تجارب، إلنشاء معرفة جديدة واالحتفاظ بها واسترجاعها وقت الحاجة.

ه من قبل م الواعي الموجَّ ( "هي الجهد المنظَّ 7: 2004إدارة المعرفة )يوسف،  ومن تعريفات

منظمة أو مؤسسة ما من أجل التقاط وجمع وتصنيف وتنظيم وخزن كافة أنواع المعرفة ذات 

تلك المؤسسة وجعلها جاهزة للتداول والمشاركة بين أفراد وأقسام ووحدات العالقة بنشاط 

المؤسسة بما يرفع مستوى كفاءة اتخاذ القرارات واألداء التنظيمي"، وبذلك نرى أنها جهد 

 وتوزيع المعرفة لالستفادة منها.ظيم يكون في منظمة ما لخلق وتن فكريي إنسان
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 بعض الحقائق حول مفهوم إدارة المعرفة: (86: 2007ويخلص )البيالوي و حسين، 

إدارة المعرفة توأمة الثقافة التنظيمية، لذلك نجد صعوبة في تطبيق إدارة المعرفة في . أ

 الثقافات الهيكلية والبيروقراطية.

 قلة استخدام المعرفة ال يعطينا منتجات وخدمات وتحديثات.. ب

المكافحة من خالل التعلم  إلحداا التوازن بين تجميع وتنظيم المعرفة المتاحة يجب. ت

 والتجديد وخلق المعرفة.

 أهمية الربط بين استراتيجيات المعرفة مع بعضها البعض.. ا

 العمل الجماعي أكثر من بيئة المعرفة وهياكلها.ضرورة التركيز على . ج

أهمية االشتراك بين من يستخدمون المعرفة ويبتكرونها مع من يجمعوها ويحفظوها . ح

 في قواعد بيانات.

 في إدارة المعرفة. كنولوجيا عامل رئيسالت. خ

 األفراد والعاملين بعناية. اختيار. د

 ال نهاية للمعرفة.. ذ

الحالية والمستقبلية، فلو قرأنا عن حياتنا  فيويرى الباحث بأن إدارة المعرفة لها أهمية كبيرة 

ت فسنجدها ضعيفة وذلك لعدة عوامل تتخلص في معيقا ا أو فلسطينيًاإدارة المعرفة عربيً 

استخدام إدارة المعرفة في نهاية المبحث األول، ولكن لو نظرنا إلى الغرب وقرأنا عن إدارة 

المعرفة لديه، فسنجد لديه فائض يومي من المعرفة بشتى المجاالت، وتتصارع المنظمات فيما 

 بينها في حروب للمعرفة، لكي تتميز بميزة تنافسية تجعلها تسبق نظيراتها من المنظمات.

 

 ة إدارة المعرفةأهمي .3.1.2

 
تعمل االقتصاديات في الوقت الحالي على التركيز بشكل كبير على المعرفة التي أصبحت 

إلى أن المعرفة هي المورد  Durcker ، إذ أشار االقتصاديتعتبر المحرك الرئيس لألداء 

ات الوحيد الذي له قيمة ألن العوامل اإلنتاجية التقليدية أصبحت في مكانة ثانوية في عملي

 (.133: 2012عليان،اإلنتاج )

 (:68-67: 2008ويمكن إجمال أهمية إدارة المعرفة في اآلتي )الزيادات،

 عملياتها نظامية وتكاملية وتعمل على تنسيق األنشطة في المنظمات لتحقيق األهداف. .1

لدى إدارة المعرفة القدرة على تخفيض التكاليف وزيادة الموجودات الداخلية  .2

 للمنظمات.

لحفاظ على األداء التنظيمي المعتمد على الخبرة من قدرة المنظمة على ا تزيد .3

 والمعرفة وتطويره.

تعمل على تحديد المعارف الضرورية واالحتفاظ بالموجود منها واالرتقاء والمشاركة  .4

 بها وتطبيقها وتقييمها.

بعد الة في استثمار رأس المال الفكري من خالل توزيع المعرفة تعتبر األداة الفع   .5

 اكتسابها وتخزينها لألشخاا المحتاجين لها.

 تعمل على حفز القدرات البشرية على اإلبداع لخلق معرفة جديدة. .6

 تحرغم المنظمات على تغيير ذاتها ومساعدتها لمواجهة التغيرات البيئية غير المستقرة. .7

ت سلع وخدما ابتكارالحصول على ميزة تنافسية مما يؤدي إلى  منالمنظمة  نتحمك ِ  .8

 جديدة.
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 تحعظم قيمة المعرفة عن طريق التركيز على المضمون. .9

تعمل على االستفادة من جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة، بتوفير إطار عمل  .10

 لتعزيز المعرفة التنظيمية.

 

 (:69: 2010ومن أهم العوامل التي تزيد من أهمية إدارة المعرفة كالتالي )الفارس، 

 توليد القيمة للزبائن واالرتقاء بخدمة الزبائن. التركيز الكبير على .1

 الزيادة في حدة المنافسة وزيادة االختراعات والبراءات. .2

 انخفاض دورة حياة المنتجات. .3

 تخفيض وقت الحصول على المعارف. .4

 الكادر البشري الكفؤ على رأس عمله.عدم بقاء  .5

 

 (3.1.2جدول رقم )
 

 (.69: 2010( و )الفارس، 68-67: 2008)الزيادات،جرد بواسطة الباحث باالعتماد على 

 
 

  أهداف إدارة المعرفة. 4.1.2
أهدافها، ة إذا ما طبقتها المنظمة فإن على األغلب ستحقق ن إلدارة المعرفة عدة أهداف رئيسإ

 ( أن أهداف إدارة المعرفة تتمثل بالتالي:172: 2012ويرى )عليان، 

  تعمل إدارة المعرفة على تبسيط العمليات وتقليل التكاليف وذلك عن طريق اختصار

 اإلجراءات.

 .تحسين خدمة الزبائن وذلك بتوفير الوقت المستهلك في تقديم الخدمات 

  وتحفيزهم.تشجع العاملين على تبني فكرة اإلبداع 

 .تعمل على زيادة األرباح عن طريق التسويق للخدمات والمنتجات بتأثير أكبر 

 .تنشيط المعرفة ورأس المال الفكري لتحسين وسائل نقل الخدمات 

  بنظائرهاتجويد صورة المنظمة وتنمية صالتها. 

 .خلق منبع موحد للمعرفة 

 تراكمة المكسوبة من العثور على وسط تفاعلي لتجميع وتوثيق ونقل الخبرات الم

 وخالل الممارسة اليومية. 
 

 أهمية إدارة المعرفة

 خفض التكالي .ت نظامية تكاملية.
الحفاظ على األداء 

 التنظيمي.

تحديد المعارف 

 الضرورية.

استثمار رأس المال 

 الفكري.

حفز القدرات 

 البشرية لإلبداع.
 تعظيم قيمة المعرفة. ميزة تنافسية. تغيير السلوك.

تستفيد من 

الموجودات 

الملموسة وغير 

 الملموسة.

 زيادة االختراعات.
تخفض دورة حياة 

 .المنتجات

خفض وقت 

الحصول على 

 المعرفة.

االحتفاظ بالعاملين 

 الكفؤ.
 توليد القيمة.
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إلى أهداف أخرى إلدارة المعرفة وهي  (Holsapple & Singh ,82:2001) واوأشار

 كالتالي:

 عمليات التعلم. وتوفيرلتحويل المعرفة  ةالضروريالمعرفة  خلق 

  الصلة حسب الحاجةذات  قسامعلى األ المعرفة ونشرهانشر. 

  لمتواصالمعرفة بشكل  يةوتنم تحديثالعمل على. 

 عملية إدارة  يكون مسؤول عننظام معرفي  إلنشاء القويةإلى إيجاد القيادة  عالتطل

 .كافة األنشطة الخاصة بإدارة المعرفة

 .تخزين المعرفة في األماكن الخاصة بها 

 .تعمل المعرفة على تغيير السلوك نحو األفضل 

  العمل الممتاز ةعالمتعتبر إدارة المعرفة. 

 المعرفة. تشاطرعملية  تيسر 

 وهم األشخاا الذين لديهم معرفة حول  تبني إدارة المعرفة األشخاا المتخصصين

 موضوع أو تخصص معين.

وإضافة على ذلك تعمل إدارة المعرفة على تحويل المؤسسة إلى مؤسسة معرفية وذلك بتطبيق 

حتاجها ويتم تجميعها التي يكل قسم من أقسام المنظمة استراتيجية المنظمة في خلق المعرفة 

 ليستفيد الجميع منها بعد ذلك.  في مكان محدد

 

 

 

 (4.1.2جدول رقم )

و )عليان،  (Holsapple & Singh ,82:2001) جرد بواسطة الباحث باالعتماد على

2012 :172.) 

 
 

 أبعاد إدارة المعرفة. 5.1.2
 

حيث أن للتغيير في داخل المنظمة أهمية كبيرة، وليتم هذا تتكون إدارة المعرفة من عدة أبعاد، 

العاملين في المنظمات إدراك ماهية إدارة المعرفة وطرق استخدامها التغيير فيجب على 

وكيفية إدارتها واألكثر ضرورة هو معرفة السبيل إلى تحسين عمليات المعرفة التنظيمية، 

 عدة أبعاد إلدارة المعرفة وتمثلت بالتالي: (101: 2007البيالوي و حسين، وبين )

o مع حاجات التنظيم، وذلك  لتناغملنظرية وفي ذلك يجب أن تتكيف ا :البعد اإلدراكي

، لمناقشة المعرفة التنظيمية استغاللهاالتي يمكن  الكاملةبتطوير مجموعة من األبنية 

، ومناقشة نظرية اا متعددً ا بيانيً ية الفكرية إلدارة المعرفة منفذً وتقتضي القاعدة النظر

 لهذه المعرفة.

o :قاومة، وبذلك تحمثل المقاومة مشكلة إلدارة إلى ظهور الم ايؤدي التغيير غالبً  التغيير

المعرفة وتنشأ هذه المشكالت من عدم الفهم والتوافق وكذلك بإدارة األداء، كما أن 

التغيير يرتبط بشكل كبير باالستقرار والثبات، لذلك يجب على إدارة المعرفة مخاطبة 

 أهداف إدارة المعرفة
 تبسيط 

 العمليات
زيادة األرباح تشجع العاملين تحسين خدمة

لتحسين وسائل نقل 

الخدمات

تجويد صورة 

المنظمة
 خلق منبع

موحد للمعرفة
 خلق  وسط تفاعلي

سلوك نحو تغيير ال

األفضل
العمل  ةعالم

الممتاز.
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ب أن يكون لديها البيئة الداخلية والخارجية، ولكي تحصل المنظمة على التغيير فيج

 إدراك بإدارة التغيير الذي يسبق حدوا التغيير نحو المعرفة الجديدة.

o للتكامل ضمن التنظيمات التي توجه النشاطات  هامة آليةيعد القياس  :قياس المعرفة

اإلدارية داخل المحيط المفتوح للتداخالت المتوقعة، ويحدد كل نظام للقياس وجهة 

للتنظيم، وكذلك  األساسيةنشاء نظام القياس يعد أحد األهداف ، ولذلك فإن إةنظر متباين

 .صواب الطريق من عدمه في تحقيق األهداف المرسومةيمكننا القياس لفهم ومعرفة 

o يجب النظر إلى التنظيمات كعمليات  :الهيكل التنظيمي الرسمي وغير الرسمي

 تطورلرسمي التي لهياكل االتصال الرسمي وغير ا تنفيذها وسائلمعرفية، ومناقشة 

 تقتضيالمسؤوليات الجديدة التي تخصيص ذلك  ويشملمن عملية معالجة المعرفة، 

وفي الكثير من الظروف توجد العديد من المسؤوليات في إدارة فعالة للمعرفة، 

إدارة  الكثير من مهام تحقيق، أما األن فيتم مدعومةالتنظيمات المختلفة ولكنها غير 

دركون أنه من الجيد عمل ذلك، األفراد العاملين في التنظيمات يألن  بسهولةالمعرفة 

وبدالً من تشجيع إدارتها، فإن التنظيمات تجعلها  وفي الغالب يكون العمل غير ظاهر

 .صعبة

o :يقترن محتوى المعرفة بمهارات العاملين، وفي وضع إدارة  محتوى المعرفة

ط المعرفية ونماذج ما وراء المحتوى، يتم استخدام نظم إدارة المهارات والخرائ

المعرفة، فإذا ما نظرنا إلى المعرفة على أنها منتج، فإن المنتج النهائي يمكن تصفيته 

 بوسائل مختلفة وذلك ليتم إدارة منتجات عملية المعرفة.

o :تتألف من مناهج إدارة المعرفة، وكذلك البنية التحتية التي تعمل على إتاحة  األدوات

لمقصود بهذه البنية هي التكنولوجيا واالتصاالت التي تعمل على إدارة المعرفة، وا

 المعرفة التنظيمية وإدارتها.تدعيم عمليات 

 ( بأن هناك عدة أبعاد إلدارة المعرفة وهي كالتالي:67: 2008وبين )الزيادات،

  البعد التكنولوجي: وتتمثل في محركات البحث، إدارة رأس المال الفكري، قواعد

 .البيانات إلخ

  البعد التنظيمي واللوجستي: ويعبر عن كيفية ممارسة عمليات إدارة المعرفة، وبتجديد

 ال.الوسائل المساعدة واإلجراءات والعمليات الالزمة إلدارة المعرفة بشكل فع  

 د، وتأسيس جماعات البعد االجتماعي: يركز على مشاركة المعرفة بين األفرا

فة ومشاركتها فيما بينهم وتأسيس ثقافة ة صناعة وابتكار المعروظيفتهم الرئيس

 تنظيمية داعمة.

 

 (5.1.2جدول رقم )

: 2008و )الزيادات،( 101: 2007ي و حسين، )البيالو جرد بواسطة الباحث باالعتماد على

67). 

 

 

 

 

 أبعاد إدارة المعرفة
 الهيكل التنظيمي أو البعد التنظيمي قياس المعرفة التغيير عد اإلدراكبح 

 البعد االجتماعي البعد التكنولوجي محتوى المعرفة األدوات
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 عمليات إدارة المعرفة. 6.1.2

 
أنه لم يتفق العلماء والباحثون في إدارة المعرفة على  (36: 2006) يقول العلي وأخرون

خطوات وعدد عمليات إدارة المعرفة، لذلك سيتم عرض عدة عمليات للعديد من الباحثين 

 شامل لعمليات المعرفة وهو كالتالي:للوصول إلى عدد وترتيب 

 (1.6.1.2جدول رقم )
 

 عمليات إدارة المعرفة

 العمليات الفرعية العمليات األساسية المؤل  #

1. 
 توربان

E. Turban 

 إنشاء المعرفة 
 .توليد طرق جديدة لعمل األشياء 

 .تطوير الدراية الفنية 

  الحصول على

 المعرفة

 يمة.تحويل المعرفة الجديدة إلى ق 

 .جلب المعرفة الخارجية للشركة 

 تنقيح المعرفة 
 .وضع المعرفة الجديدة في سياق معين 

 .مراجعة المعرفة في ضوء الوقائع الجديدة 

 خزن المعرفة 
 .وضع المعرفة في صيغة مالئمة 

 خزنها في مستودع يسهل الوصول إليه 

 إدارة المعرفة 
 .المكتبة لالحتفاظ بالمعرفة 

 ة لجعلها ذات صلة ودقيقة.تقييم المعرف 

 نشر المعرفة 
 .صيغة مالئمة للمعرفة تسهل الوصول إليها 

 .المعرفة متاحة للجميع في أي وقت ومكان 

2. 

الودون والودن 

Laudon & 

laudon 

  الحصول على

 المعرفة وترميزها

 .الحصول على المعرفة من مصادر داخلية وخارجية 

 .ترميزها بطريقة مالئمة 

 اء الصناعي.أنظمة الذك 

 إنشاء المعرفة 
 .التوصل إلى المعرفة الجديدة 

 ( أنظمة العمل المعرفيKWS) 

 تقاسم المعرفة 
 .جعل المعرفة متاحة للتشارك 

 .)أنظمة التشارك الجماعي )الشبكة الداخلية 

 توزيع نشر المعرفة 
 .جعل المعرفة سهلة الوصول من خالل الخزن والنشر 

 .أنظمة المكتب 

3. 
 يد سكاريمديف

D. Skyrme 

 اإلنشاء 

 .أساليب اإلبداع 

 .المحاكاة 

 .الحوال المهيكل 

 حديدتال 

 .التدقيق المعرفي 

 .تحليل المحتوى 

 .تنقيب النصوا وتحليل المفاهيم 

 .تحديد الخبرة 

 الجمع 
 .طلب المعرفة 

 .االستقصاء واالسترجاع 

 التنظيم 
 .إدارة أدلة المعرفة 

 .خرطنة المعرفة 

 مالتقاس 

 .الممارسات األفضل 

 .تقاسم األفضل من حوادا المعرفة 

 .جماعات الممارسة المشتركة 

 .فرق متعددة الوظائف 

 .تصميم فضاء العمل 
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 التعلم 

 .مراجعات ما بعد العمل 

 .يوميات القرار 

 .تواريخ المشروعات 

 .سرد القصص 

 .شبكات التعلم 

 التطبيق 
 .أنظمة دعم القرار 

 .إدارة التشغيل 

 تغاللاالس  .إدارة األصول الفكرية 

 الحماية  .إدارة حقوق الملكية الفكرية 

 التقييم 

 .تقييم إدارة المعرفة 

 .معايرة إدارة المعرفة 

 .محاسبة رأس المال الفكرية 

 مارك دوديسون .4

 تحديد المعرفة 
 .روتينيات وعقود الشركة 

 .ذات صلة بأعمال الشركة 

 اكتساب المعرفة 
 وتوثيقها. التوصل للمعرفة 

 .جعلها متاحة للجميع 

 توليد المعرفة 
 .معرفة جديدة / البحث والتطوير 

 .معرفة جديدة/ الزبون 

  التحقق من صالحية

 المعرفة

 .حقوق ملكية المعرفة 

 .قابلية استغاللها 

  نشر المعرفة

 )صريحة/ ضمنية(

 .)داخل/ خارج المنظمة )معرفة صريحة 

 ات والمنافسة(.داخل الشركة/ ضمنية )الممارس 

 تجسيد المعرفة 

 .تحويل المعرفة إلى قيمة 

 .التدريب 

 .ثقافة الشركة 

 تحقيق المعرفة 
 .الوعي بأصول المعرفة 

 .تحقيق قيمة مضافة للشركة والزبائن 

  استغالل وتطبيق

 المعرفة

 .تحقيق أهداف محددة 

 .استخدام المعرفة في الحوار 

5. Alavi 

 تنظيم المعرفة 

 عرفة.تفسير الم 

 .تصنيفها 

 .توحيدها 

 .تجميعها وتبويبها 

 .تقييمها 

 .صيانتها والمحافظة عليها 

 تخزين المعرفة 
 .تخزين المعرفة 

 .حمايتها 

 توزيع المعرفة 
 .تحقيق سبل الوصول إليها 

 .ًثبوتها وإقرارها رسميا 

 تطبيق المعرفة 

 .استغالل المعرفة 

 .استخدامها 

 .نشرها وبثها 

            (Alavi & Leidner, Dorothy ,63:1997)حث باالعتماد على: جرد بواسطة البا

 .(103: 2005)نجم، و  (Laudon & Laudon ,435:2007-436)و
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 (2.6.1.2جدول رقم )

 

 عمليات إدارة المعرفة

 تعليق الباحث العمليات األساسية المرجع #

 (271: 2010)محمد،  .1

 .توليد المعرفة 

 .تخزين المعرفة 

 زيع المعرفة.تو 

 .نشر المعرفة 

نجد أن كل كاتب لديه   

نظرة مختلفة عن عمليات 

إدارة المعرفة، ولكنها في 

النهاية تؤدي لنفس الهدف 

الذي يكتب فيه المؤلف 

عناصره لهذه العمليات، 

من خالل قراءتي  دتووج

لهذه العناصر أن أغلب 

الباحثين والمؤلفين قد 

اتفقوا بدون اتفاق على 

اصر لعمليات أربعة عن

 إدارة المعرفة وهي:

 المعرفة. تشخيص 

 المعرفة.  توليد 

 .تخزين  المعرفة 

 .توزيع المعرفة 

 (101: 2010)طيطي،  .2

 .اكتشاف المعرفة 

 .التقاط المعرفة 

 .مشاركة المعرفة 

 .تنفيذ المعرفة 

 (6: 2009)القحطاني،  .3

 .تشخيص المعرفة 

 .اكتساب المعرفة 

 .توليد المعرفة 

 لمعرفة.تخزين ا 

 .تطوير المعرفة وتوزيعها 

 .تطبيق المعرفة 

 (5: 2009)مسلم،  .4

 .مشاركة ونشر المعرفة 

 .تنمية وتوليد المعرفة 

 .ترميز وتخزين المعرفة 

 .توظيف المعرفة واالستفادة منها 

 .تحديث وتطوير المعرفة 

 (221: 2009)ياسين،  .5

 .استقطاب المعرفة 

 .تكوين المعرفة 

 رفة.المشاركة بالمع 

 .تطبيق المعرفة 

 (باالعتماد على المراجع في الجدول أعاله )ُجرد بواسطة الباحث

 

 

لعمليات إدارة المعرفة يمكن أن نقول بأن عمليات إدارة المعرفة  ينالسابق ينومن الجدول

 تتكون من التالي:

بتكار األفكار أو األساليب للوصول إلى المستوى خلق المعرفة: وهي القدرة على ا- أ

 المطلوب لحل مشكلة ما أو تطوير مجال معين.

اكتساب المعرفة: وهو إمكانية حصول الفرد على الفكرة أو األسلوب ليستفيد منه أو - ب

 ليحفيد عمله.

 توليد المعرفة: وهي العملية التي يقوم بها الفرد على ابتكار األفكار أو األساليب.- ت

 يانات والمعلومات.وهي الطريقة التي يتم بها حفظ البتخزين المعرفة: - ا

 تطوير المعرفة: وهو األسلوب المستخدم في تحسين األداء المعرفي.- ج

ستخدام األمثل للتكنولوجيا وللعنصر البشري في نشر وتوزيع وهي االنشر المعرفة: - ح

 المعرفة على األفراد.

كتسبة.- خ  تطبيق المعرفة: وهي المرحلة التي يتم فيها االستفادة الفعلية من المعرفة المح
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 المعرفة عناصر إدارة. 7.1.2

 
 (:68-67: 2008ويرى بعض الباحثين أن إدارة المعرفة تتضمن العناصر اآلتية )الزيادات، 

التعاون: إن انتشار ثقافة التعاون بين العاملين يعمل على خلق المعرفة من خالل - أ

 زيادة مستوى التبادل المعرفي بين األفراد واألقسام والوحدات.

لثقة هي العامل المثالي في تبادل المعرفة، فبالحفاظ على مستوى متميز الثقة: وألن ا- ب

 ومتبادل من اإليمان بقدرات بعضنا البعض على عدة مستويات.

التعلم: في هذه المرحلة يكتسب األفراد المستعدين للتعلم واستخدام المعرفة التخاذ - ت

 القرارات والتأثير على األخرين.

حتاج إلى المركزية عالية، أي أن الصالحيات الخاصة المركزية: خلق المعرفة ال ي- ا

 باتخاذ القرار يجب أن تتمثل بهيئة تنظيمية عليا في المؤسسة.

الرسمية: إن خلق المعرفة يحتاج إلى مستوى عالي من المرونة في تطبيق السياسات - ج

اذ بعملية اتخ ةوالتدابير، حيث أن الرسمية هي المدى التي تتحكم به الركائز المسؤول

 وروابط العمل في المؤسسة. تالقرارا

 وعميقةً  اقيً الخبرة الواسعة والعميقة: أي أن خبرة العاملين في المنظمة تكون واسعة أف- ح

 بتخصصها.

تسهيالت ودعم نظام تكنولوجيا المعلومات: ما تسخره تكنولوجيا المعلومات من - خ

 إدارة المعرفة. ادتسهيالت ألسن

ا في بناء مؤسسة مبدعة، حيث أن جوهريً  ارفة دورً داع التنظيمي: تعلب المعاإلب- د

اإلبداع التنظيمي هو القدرة على خلق القيمة، المنتج وكذلك الخدمة واألفكار للعاملين 

 في مجتمع ذو نظام معقد.

 إدارةفي تكوين  العامل الرئيس تعتبر المعرفة عناصر( بين أن 24: 2012ونجد أن )الطاهر،

 :وهيت االهتمام بها التي يجب المنظما المعرفة

 الموجودةت والمعتقداوالعادات  القيم من مجموعة عن عبارة التنظيمية: هي الثقافة  .1

 مع المنظمة أو جهات أخرى مثل الزبائن. ويشترك فيها العاملون المنظمة اخلد

 في المعرفة إدارة دعم في وأهميتها المنظمة ثقافة فهم من لعاملينا تمكن التي العواملومن  

هي قدرة اإلدارة على دعم عمليات تطبيق المعرفة في أنحاء المنظمة وكذلك على   منظمةال

 واإلبداع. االبتكارتقديم الحوافز والعوائد للعاملين وتشجيع التفاعل بينهم ودعم 

: توضح الهياكل التنظيمية التسلسل اإلداري للعاملين في المنظمة، التنظيمي الهيكل .2

كل عامل، مما يساعد على نقل المعرفة واتجاه النقل ،  وتحدد صالحيات ومسؤوليات

 وتسهيل عمل اإلدارة.

هي كل ما يخص التصميم للمباني والمكاتب والغرف، فالمحادثات  :المادية البيئة  .3

 رسمية تعمل على تزويد العاملين بالمعرفة من خالل المحادثات مع زمالئهم.ال غير

يخدم هذا العنصر الكثير من العمليات، كمعالجة  :المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية .4

البيانات وتصنيفها وتخزينها، باإلضافة إلى تكنولوجيا االتصاالت، والتي تعتبر من 

 أهم العناصر المؤثرة في بناء نظام إدارة المعرفة.

 في المتراكمة والخبرات التجارب إلى المشتركة المعرفة تشير: المشتركة المعرفة .5

 في واإلبداع االبتكار يزيد مما ,جديدة معارف خلق عمليات تدعم يالت المنظمات

 .المنظمة
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 (7.1.2جدول رقم )

 .(24: 2012)الطاهر،( و 68-67: 2008الزيادات، واسطة الباحث باالعتماد على )جرد ب

 

 متطلبات تطبيق إدارة المعرفة. 8.1.2

 
إلى ة، وقد لخصها م إدارة المعرفة له متطلبات رئيسأن بناء نظا (85: 2007)الملكاوي، بين 

 كالتالي: ، وهيأربعة مقومات

ثلة بالتقنية )التكنولوجيا( الضرورية لها والتي والمتم :توفير البنية التحتية الالزمة- أ

تكنولوجيا المعلومات أن ، ويدل ذلك على تتكون من الحاسوب والبرامج المتخصصة

 عامل رئيسي في جمع وتخزين وتوزيع المعرفة. واألنظمة المعلوماتية

ألن العقل البشري هو اإلبداع وله دور رئيسي في  الموارد البشرية الالزمة:توفير - ب

 تطبيق عمليات إدارة المعرفة بالنشاطات المختلفة لتحقيق أهداف المنظمة.

جداً في تطبيق إدارة المعرفة  امهمً  ايعتبر الهيكل التنظيمي متطلبً  التنظيمي:الهيكل - ت

صحمم بمرونة عالية ال تحقيد حركة العاملين إلطالق إبداعاتهم وتحركهم  ا إنْ وخصوصً 

 .بحرية الستكشاف وتوليد المعرفة

يكتسب هذا العامل أهميته في تطبيق المعرفة عن طريق إنشاء ثقافة  :العامل الثقافي- ا

رفة وعمليات إدارة المعرفة وكذلك بناء مجتمع منظم يحشارك إيجابية تدعم المع

 الة للعالقات بين العاملين.المعرفة والخبرة الشخصية وتأسيس شبكة فعَّ 

إلى المزيد من المعارف والتعلم عن طريق تروني فضي استخدام نظم مساندة األداء اإللكويح 

األداء والتعلم المنفرد، وتوليد المعرفة باستمرار، وباإلمكان الحصول على المعرفة وتخزينها، 

ومع ظهور هذه الوظائف واإلمكانيات، أصبح هناك وظيفة جديدة في المنظمات تهتم بإدارة 

 (.10: 2007المعرفة وهي مدير المعرفة )عبد الوهاب، 

 

 

 (8.1.2جدول رقم )

 

 

 

 (.10: 2007( و )عبد الوهاب، 85: 2007)الملكاوي،  جرد بواسطة الباحث باالعتماد على

 

 

 

 

 

 
 

 عناصر إدارة المعرفة
 المركزية التعلم الثقة التعاون

 الثقافة التنظيمية إبداع العاملين التكنولوجيا الخبرة

 المعرفة المشتركة البيئة المادية الرسمية الهيكل التنظيمي

 متطلبات تطبيق إدارة المعرفة
 الثقافة التنظيمية الهيكل التنظيمي الموارد البشرية التكنولوجيا
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 العوامل المؤثرة في تطور إدارة المعرفة. 9.1.2
أن هناك  (Wiig,7:1999)دة عوامل أثرت على تطور إدارة المعرفة حيث أشار هناك ع

 ن أديا إلى تطوير إدارة المعرفة وهما كالتالي:عاملين رئيسي

 

 العوامل الخارجية (1

ويشار إليها بالعناصر البيئية التي تعمل ضمنها المنظمة وتؤثر عليها بشكل كبير، وليس 

لى التأقلم على الوضع الموجود في هذه البيئة واالستجابة للمنظمة بهذا الصدد إال أن تعمل ع

 لمتطلباتها، وتعددت العوامل الخارجية بعدة نقاط:

i.  العولمة: أدى تقدم وسائل االتصال إلى ظهور العولمة مما جعل العالم قرية صغيرة

والذي أدى بدوره إلى ارتباط المصالح العالمية وخروج شركات متعددة الجنسيات 

ت والزالت المنافسة معها كبيرة، حيث أن وجود اإلبداع والفاعلية في هذا التي كان

 الوقت أدى إلى استمرار هذه الشركات في عملها ألن لديها ميزة تنافسية.

ii.  زيادة التطور والتعقيد في حاجات ورغبات المستهلكين: إن أهمية إدارة المعرفة تنبع

، ولوجود التطور والتعقيد في من وجود المعرفة لتلبية حاجات ورغبات الزبائن

حاجات ورغبات المستهلكين خلق لدى المنظمات حاجة إلدارة المعرفة لكي يستطيعوا 

 أن يلبوا االحتياجات المختلفة والمتنوعة من الرغبات إلرضاء المستهلكين.

iii. زيادة حدة المنافسة: إن الزيادة في التعلم والتعليم واكتساب معارف جديدة وإبداعات 

يجعل المنافسة شديدة، فتصبح المنظمات في حالة منافسة شديدة للحفاظ على  متنوعة

 مكانتها وتحقيق أهدافها.

iv.  :يسعى الموردون إلى مجاراة زيادة مستوى التطور والتعقيد في عمليات التوريد

في عمليات  ةعلى االستمرار، والمساهم ةعمليات التطور وتجديد العمليات والمقدر

لتقديم أحسن الخدمات والمنتجات لتلبية حاجات ورغبات  اإلبداع واالبتكار

 المستهلكين، وذلك يزيد من االعتماد على إدارة المعرفة.

 

 العوامل الداخلية (2

ومن المؤكد أن هذه العوامل تكون داخل المنظمة وتعمل على تطور إدارة المعرفة وهي 

 كالتالي:

i. :سببات ال حدوا اختناقات في فاعلية المنظمة تي تساهم في فاعلية المنظمات من المح

، وللتغلب على االختناقات يتم االعتماد على التقنيات زيادة العمل وكم المعلومات

الحديثة والعاملين ذو الكفاءة والمهارة العالية ولديهم القدرة على تنظيم األعمال بشكل 

 أفضل.

ii. :ل إدارة المعرفة وكان إن التعدد الكبير في التقنيات زاد من مداخ تزايد القدرات التقنية

 لها أثر كبير في تطويرها.

iii. :التأهيل العلمي والعملي للعاملين في المنظمات زاد من فاعلية  فهم الوظائف المعرفية

 إدارة المعرفة.
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بأنه هناك عدة عوامل مؤثرة على  (Joshi & Holsapple ,238:2000)وأضاف كل من 

 إدارة المعرفة وهي كما يلي:

 ة وتنقسم إلى:مؤثرات بيئي 

 شكل البيئة. .1

 طبيعة األسواق. .2

 المنافسين.طبيعة  .3

 التكنولوجيا. .4

 الوقت. .5

 :مؤثرات إدارية وتنقسم إلى 

 القيادة. .1

 التحكم. .2

 التنسيق. .3

 القياس. .4

  وتنقسم إلى: تتعلق بالمواردمؤثرات 

 العاملين. .1

 المعرفة. .2

 المالية. .3

 ة.المواد الرئيس .4

 (9.1.2جدول رقم )

 ,Wiigو ) (Joshi & Holsapple ,238:2000) جرد بواسطة الباحث باالعتماد على

1999:7.) 

 

 معوقات إدارة المعرفة. 10.1.2
تواجه إدارة المعرفة مجموعة من المعوقات التي قد تواجهها أثناء تطبيقها، وأضاف 

(Thierruaf, 2003:100:عدة معوقات كما يلي ) 

عن العاملين مما  امنفذو نظام إدارة المعرفة بعيدً  ما يعمل: وهذا يحدا حينالعزلة .1

 يسبب عزلة لديهم.

: إن النقص في وجود تنمية وتدريب للعاملين في عدم توفر الكادر البشري المؤهل .2

المنظمات يؤثر على العاملين بشكل سلبي، فال يتم القيام بالمهام الخاصة بنظام إدارة 

 المعرفة بالشكل المطلوب.

 سلبية على المنظمات. انعكاسات: وذلك يعني حصول فر البنية التحتية الالزمةعدم تو .3

من تطبيق إدارة المعرفة هو  : إن الهدف الرئيسالفجوة بين اإلمكانات والطموح .4

الحصول على ميزة تنافسية، فإن لم تحقق هذه الميزة سيكون هناك فجوة تحتاج 

 للمراجعة.

 ر إدارة المعرفةالعوامل المؤثرة في  تطو

 عوامل خارجية
 التطور في حاجات المستهلكين العولمة

 االبتكار في عملية التوريد زيادة المنافسة

 عوامل داخلية
 تزايد القدرات التقنية حدوا اختناقات في فاعلية المنظمة

 فهم الوظائف المعرفية

 عوامل أخرى
 مؤثرات إدارية مؤثرات بيئية

 مواردمؤثرات تتعلق بال
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( أن هناك Sutton   & Feffer) للباحثيندراسة ( في 63-61: 2005وأضاف )الكبيسي، 

أخطاء في إدارة المعرفة تم الوصول إليها نتجت عن سوء إدارة المعرفة المتوفر في 

 المنظمات وكانت كالتالي:

 

 عدم تحديد التعاريف اإلجرائية والعملية للمصطلحات. .1

 احتكار المعلومات من قبل اإلدارة العليا التقليدية. .2

والظواهر ذات العالقة  القضاياعرفة إلشاعة الفهم المشترك حول عدم توظيف الم .3

 بموضوعها.

 التوهم بأن الحواسيب هي التي تحفظ المعرفة وليس عقول البشر. .4

 عدم االهتمام بالمعرفة الكامنة. .5

 التعامل مع المعرفة وكأنها مطلوبة لذاتها. .6

 شراء المعرفة من الجهات المختصة. .7

تجارب الموجهة لتوليد المعرفة أو اختبارها أو تطويرها القصور والعجز في إجراء ال .8

 واالكتفاء باستالمها.

إحالل التعامل من خالل وسائل االتصال التقنية الحديثة محل االتصال المباشر  .9

 المتمثل بالندوات وورش العمل وجلسات الحوار.

 قيام بعض المنظمات بوضع معايير كمية لقياس عوائد المعرفة. .10

 

 

 لص المبحث األولمخ. 11.1.2
 

هو الحصول على ميزة تنافسية تميز  ا وهدفها الرئيسق نجد أن إدارة المعرفة مهمة جدً مما سب

المنظمة عن األخرين أو المنافسين سواء بالخدمة أو بالمنتج، لذلك من الضروري ألي منظمة 

قبل التطبيق،  ااع خطوات عملياتها ودراستها جديً العمل على إنشاء قسم إلدارة المعرفة واتب

كما أن االهتمام ومشاركة الكادر البشري في المؤسسة هو العامل األهم برأيي في تطبيق إدارة 

البشرية، يمارسها العاملين في شتى أعمالهم،  المعرفة، ألن المعرفة تكون في العقول

جدت األدوات والوسائل التي تحفظ المعرفة ليستخدمها الغير ع ند ولضرورة حفظ المعرفة وح

عنها بعد ساعة،  الى المعرفة قبل ساعة مختلف تمامً جة، ومع ذلك أرى أن الحصول عالحا

 للتسارع الكبير الموجود في العالم الذي جعل العالم قرية صغيرة عنوانها العولمة.وذلك 
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 مقدمة. 1.2.2

 
أحدا المدخالت في كتب اإلدارة  وعلومها، وتنبع أهميتها في تكوين يعتبر مجال الثقافة من 

الي في المنظمات منظمات األعمال وذلك لدورها النشط في رسم وتحسين الفكر اإلداري الح

 .(311: 2002)العميان، 

فبالنظر لألهمية الكبيرة للثقافة التي يكتسبها اإلنسان على مدار حياته، منذ الطفولة بدخوله 

الروضة التي تعتبر منظمة ثم المدرسة والجامعة، وبعد ذلك العمل، وخالل هذه المراحل 

يصبح لديه ثقافة تنظيمية تتمثل بالقيم تتغير ثقافته بتأثره بالمحيط الذي يدرس أو يعمل به، ف

والعادات التي يتبعها الفرد، لذلك من المهم معرفة ماهية الثقافة التنظيمية وأهميتها وعناصرها 

العوامل المؤثرة فيها،  ارها وأنواعها ومستوياتها، وأخيرً والوظائف الخاصة بها وكذلك مصاد

 فجاء هذا المبحث ليوضح ذلك.

بشكل عام ثم ينتقل لتعريف مفهوم الثقافة التنظيمية بعدة  بتعريفه للثقافة ويتميز هذا المبحث

تعريفات لتشتمل على عناصر مشتركة لمفهوم الثقافة التنظيمية، ومن ثََم اإلنتقال إلى األهمية 

، وبعد ذلك تم توضيح العناصر والتي اشتملت على عدة نقاط رئيسةالكبيرة للثقافة التنظيمية 

تم عرض ألهمية هذا المبحث  اتبط في الثقافة التنظيمية، ونظرً وظائف التي تروالخصائص وال

تم توضح العوامل المؤثرة في الثقافة التنظيمية وتالهم ملخص عن  اأنواعها وأبعادها، وختامً 

 المبحث يتم فيه عرض موجز للمبحث.

 

 مفهوم الثقافة. 2.2.2

 
على أساس  Taylor لثقافة، فقد عرفهاالكثير من الكتب مفاهيم متعددة ومتنوعة ل تقدم

كالسيكي بأنها "ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن واألخالق والقانون 

فعرفها بأنها  Lintonوالعادة وأية قدرات يكتسبها اإلنسان كعضو في المجتمع"، أما 

لكبار الذين تنتقل منهم "مجموعة السلوك التي تتعلمها الكائنات اإلنسانية في أي مجتمع من ا

قدم الثقافة على أنها وسائل أو أنماط الحياة يتم  Randomإلى الصغار"، أما بالنسبة لقاموس 

(، 126: 1994بناؤها وتطويرها من قبل مجموعة من األفراد، تتوارثها األجيال )عساف،

تقطعين حيث سألت البنت أمها لماذا  ؛في إحدى المحاضرات ذلك قصة سمعها الباحث وفي

رأس السمكة عند القلي؟، فأجابتها بأن جدتها كانت تفعل ذلك، ولم تكن تعرف أن جدتها كانت 

تقطع رأس السمكة ألن المقلى الذي كان لديها صغير وال يتسع السمكة كاملة، لذلك كانت 

 تقطع رأس السمك وتقلي السمكة، ففي هذا المثال نفهم بأن الثقافة قد تكون عادة.

ة ة عناصر رئيسلتعاريف السابقة، يمكن مالحظة أن مفهوم الثقافة يتكون من ثالثبالرجوع لو

 (309: 2004العميان، وهي: )

 القيم واألفكار والمبادئ التي تتبلور لدى األفراد. .1

الخبرة التي يكتسبها األفراد نتيجة تفاعلهم المستمر مع البيئة التي تحيط بهم، سواء  .2

 كانت بيئة داخلية أو خارجية.

 القدرات والمهارات الفنية التي اكتسبها الفرد في حياته. .3

ويرى الباحث بأنه الثقافة هي عنوان الشخص، المجتمع، الدولة، العالم، تختلف باختالف 

العادات والتقاليد والعقيدة واألخالق والقوانين وأية مكتسبات أخرى تبني شخصية الفرد وتوجه 

 جتمعه أو خارجه.سلوكه تجاه مختلف األمور سواء داخل م

 

 



 

37 
 

 مفهوم الثقافة التنظيمية .3.2.2

 
أصبحت الثقافة التنظيمية أحد أهم المواضيع في علم التنظيم بعد أن أدخلها 

(1979,Pettigrew )ات، والقت قدراً كبيراً من ظرية التنظيم في أواخر السبعينإلى ن

التنظيمية ، وتنوعت تعريفات الثقافة (55: 2000المعالجة والتطبيق )خطاب وآخرون، 

 ونستعرض بعضها كالتالي:

الثقافة التنظيمية بأنها "عبارة عن مجموعة من االعتقادات  (Wheelen,2003)عرف 

 .( 397: 1995و الجزراوي،  رك بها أعضاء المنظمة" )المدهونوالتوقعات والقيم التي يشت

مل المادية والقيم ويندرج تحت مفهوم الثقافة التنظيمية عدة مصطلحات مثل األخالقيات والعوا

والنماذج االجتماعية والتكنولوجيا، بناًء على ذلك تحمثل الثقافة التنظيمية عدد من المميزات، 

تحميز أي منظمة عن غيرها بميزة االستمرارية النسبية، وتؤثر بشكل كبير على سلوك العاملين 

 (.311: 2004المنظمة )العميان، في 

كما اك عناصر مشتركة بين تعاريف الثقافة التنظيمية أن هن (61: 2004ويذكر )الحويطي، 

 يلي:

 معتقدات مشتركة بين العاملين في المنظمة. .1

والبيئة  ركالجمهومجموعة القيم التي يؤمن بها العاملين تجاه المنظمة واآلخرين  .2

 والمستهلكين وأصحاب المصلحة.

 والمدركات. يأشكال سلوكية مخفية كالمشاعر والمعان .3

، ويقصد بها أسلوب تعامل الجماعة مع المشاكل المتعلقة بالبيئة حقائق مصنعة .4

 الداخلية والخارجية مثل الطقوس والشعائر والخرافات.

 والتوجهات. والفلسفةنظرة شاملة وتشمل جميع المعتقدات والقيم  .5

نظام من المعارف المكتسبة والمشتركة تتأصل في إطار مرجعي خاا وعام تلتزم  .6

 به المؤسسة.

إدارية، وهي طريقة إنجاز العاملين أو المنظمات لألعمال ويمكن أن تسمى  أنماط .7

 أيديولوجيات سائدة في المنظمات.

مات للتعريف طريقة التفكير، وهي مجموعة من المعاني يتم استخدامها من قِبل المنظ .8

 ا نحو قيامها باإلنجازات.بخبرتها وتحسين أدائه

التجاهات وقيم ومعتقدات العاملين داخل  اشكل منهجً ن الثقافة التنظيمية تح و يرى الباحث أ

الشركات، وذلك ألنهم يعملون بالطرق التي تتكون منها ثقافة المنظمة، بغض النظر عن إذا 

كانت سليمة أم خاطئة في اكتسابهم وتطبيقهم لقيمهم وسلوكياتهم وكذلك معتقداتهم، فلكل 

 ا.منظمة كانت عامة أو خاصة ثقافة تنظيمية خاصة به

 (3.2.2جدول رقم )

 الثقافة التنظيمية مفهوم مكونات

 سلوك معتقدات قيم

 توجهات فلسفلة حقائق

 نظام معارف طريقة تفكير أنماط إدارية

 (.311: 2004( و )العميان، 61: 2004)الحويطي،  جرد بواسطة الباحث باالعتماد على
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 أهمية الثقافة التنظيمية .4.2.2

 
مية للمنظمة من خالل تأثيرها على عدة جوانب وهي كالتالي )علوان، تنبع أهمية الثقافة التنظي

2009 :167:) 

التأثير على الحالة المعنوية للعاملين: حينما يحدا توافق بين حاجات العاملين والثقافة  .1

 التنظيمية ترتفع الحالة المعنوية للعاملين.

للمنظمة بشكل كبير وذلك التأثير في األداء: ترتبط الثقافة التنظيمية باألداء الكلي  .2

 إلحداا تغيير فيه.

المساعدة في تنفيذ استراتيجية المنظمة: يجب أن تكون الثقافة التنظيمية متوافق مع  .3

 استراتيجية المنظمة، وذلك ألن الثقافة التنظيمية تنظم وتوجه األحداا داخل العمل.

لك المنظمات لها َمنح المنظمة هوية مميزة: كما أن لألشخاا هوية مميزة لهم، فكذ .4

 هوية خاصة بها، تمنحها اإلحساس بأهمية تحقيق األهداف المرسومة.

التأثير في السلوك الفردي والجماعي: تعمل الثقافة على التأثير بشكل كبير على  .5

السلوك الفردي أو الجماعي ألنها تزيد من نشاط السلوك الفردي أو الجماعي داخل 

 المنظمة.

 (:58: 2000في المنظمات كما هو موضح أدناه )الرخيمي،  تنظيميةالوتكمن أهمية الثقافة 

  تعتبر دليل يحتوي على نماذج السلوك والعالقات التي يجب على اإلدارة والعاملين

 االلتزام بها.

 .تعتبر نظام فكري توجه العاملين واألعمال والعالقات في المنظمة 

 أنماط العالقات بينهم وبين  تحدد للعاملين السلوك الوظيفي المتوقع منهم وكذلك

 الزبائن.

 غيرها من المنظمات  مية عن المالمح المميزة للمنظمة عنتعبر الثقافة التنظي

 اآلخرى.

 هداف، كما أنها تسهل  لإلدارة وتعمل على تحقيق األا فع ااًل تعتبر عنصرً  الثقافة القوية

 عملية اإلدارة وال تتطلب صرامة لتأكيد السلوك المطلوب.

 مهما في استقطاب العاملين المهرة  وية ميزة تنافسية للمنظمة وعاماًل الثقافة الق تعتبر

 أصحاب الكفاءة العالية المبدعين.

  كلما كانت قيم المنظمة مرنة وتسعى للتطوير، كان للمنظمة قدرة أكبر للتغيير

 ر.يؤثر على قدرة المنظمة على التغيي اا رئيسً حسين، لذلك تعتبر الثقافة عنصرً والت

 

في العاملين والمنظمات تتمثل بالتالي يمكن القول بأن أهمية الثقافة التنظيمية ودورها و

 :(128-127: 1994)عساف، عبد المعطي، 

تعمل الثقافة على وضع سلوك األشخاا ضمن الخصائص والشروط الخاصة بها  .1

مل على أحد مكونات الثقافة أو مخالفتها سيواجه بالرفض، لذلك تعتعدي وإن أي 

الثقافة على مقاومة من يعمل على تغيير األوضاع الحالية لألفراد في المنظمات من 

 حالة إلى حالة أخرى.

، أي التي تحدا في محيطهم العاملين لألحداا وإدراكأفاق توسيع  تعمل الثقافة على .2

 تساعد األفراد على تفسير األحداا التي تحدا. اا مرجعيً أنها تحشكل منهجً 

نبؤ بسلوك األفراد والجماعات، وفي ذلك يتصرف الفرد تجاه األمر تساعد في الت .3

 الحادا بناًء على ثقافته، لذلك بدون معرفة ثقافة الشخص ال يمكن التنبؤ بسلوكه.
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وتكمن أهمية الثقافة التنظيمية في توفير إطار لتنظيم وتوجيه السلوك التنظيمي، أي  .4

لمطلوب منهم داخل المنظمة، وبناًء أنها تؤثر على العاملين وعلى تكوين السلوك ا

على ما سبق يمكن القول بأن الثقافة التنظيمية تتميز بصفات مشتركة بين العاملين 

 تعلمها وتوريثها. باستطاعتهم

ويرى الباحث بناًء على ما سبق أن الثقافة التنظيمية هي من أهم المكونات الخاصة 

التنبؤ بسلوكهم، كما أنه يجب على أية منظمة بالمنظمات، ألنها تساعد على دراسة العاملين و

أن تعمل على دعم احتياجات العاملين وتوافقها مع الثقافة التنظيمية للمؤسسة لكي تستطيع 

 المنظمة تحقيق استراتيجيتها وأهدافها.

 

 (4.2.2جدول رقم )

 أهمية الثقافة التنظيمية

التأثير على 

 معنويات العاملين
 هوية مميزة للمنظمة.ذ استراتيجية المنظمةتنفيالتأثير في األداء

التأثير على 

 السلوك
 تحدد السلوك الوظيفينظام فكري دليل إداري وإجرائي

 ميزة تنافسية
توسيع أفاق وإدراك 

العاملين
التنبؤ بسلوك األفراد

توفير إطار لتنظيم 

 وتوجيه السلوك

( و)علوان، 128-127: 1994)عساف، عبد المعطي،  جرد بواسطة الباحث باالعتماد على

2009 :167).

 عناصر الثقافة التنظيمية .5.2.2

 
( إلى أن الثقافة التنظيمية لها عدة عناصر 401-399: 1995أشار )المدهون و الجزراوي، 

 أهمها:

تمثل القيم الموجودة في بيئة العمل والتي تعمل على توجيه سلوك القيم التنظيمية:  .1

لمتعددة مثل: المساواة بين العاملين، االهتمام العاملين ضمن الظروف التنظيمية ا

 بإدارة الوقت، االهتمام باألداء واحترام اآلخرين.. إلخ.

وهي األفكار المشتركة بين العاملين في بيئة العمل، مثل  المعتقدات التنظيمية: .2

والعمل الجماعي وتأثير ذلك على تحقيق  تالقرارامعتقدات المشاركة في اتخاذ 

 ظيمية.األهداف التن

، مثل التزام وتتكون من معايير يتم االلتزام بها في المنظمات األعراف التنظيمية: .3

 في نفس المنظمة. واالبنالمنظمة بعدم تعيين األب 

هي مجموعة من التوقعات التنظيمية التي يتوقعها الفرد أو  التوقعات التنظيمية: .4

مة، كتوقعات الرؤساء من المنظمة كل منهما من األخر أثناء فترة العمل في المنظ

المرؤوسين والعكس، والزمالء من زمالئهم األخرين والمتمثلة بالتقدير واالحترام 

 المتبادل، وبتوفير بيئة تنظيمية تساعد وتدعم الحاجات النفسية للفرد العامل.

للتعامل،  شاماًل  اويرى الباحث أن هذه العناصر تمثل جوهر الثقافة التنظيمية، فتضع إطارً 

للسلوك التنظيمي للعاملين داخل المنظمة ، سواء كان هذا التعامل مع الزمالء أو  احدودً و

 المنظمة وأهدافها. استراتيجياتالمنظمة وذلك لتحقيق 
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 (5.2.2جدول رقم )

 الثقافة التنظيمية عناصر

 التوقعات التنظيمية األعراف التنظيمية المعتقدات التنظيمية القيم التنظيمية

 (.401-399: 1995واسطة الباحث باالعتماد على )المدهون و الجزراوي، جرد ب   
 

 خصائص الثقافة التنظيمية. 6.2.2

 
من المهم إدراك أنه ال يوجد تشابه بين ثقافة المنظمة ومنظمة أخرى حتى لو كانت تعمل بنفس 

خاصة القطاع، فهناك اختالفات متعددة ومتنوعة، وكل منظمة تعمل على تطوير ثقافتها ال

ويمكن عرض بعض االختالفات بين المنظمات مثل: عمر المنظمة، أنماط اتصاالتها، نظم 

 (.314: 2004العمل، عملية ممارسة السلطة، أسلوب القيادة، القيم والمعتقدات )العميان،

 أهم خصائص ثقافة المنظمة وكانت كما يأتي: (448: 1997وعرض )حريم،

 

 نتيجة التفاعل بين العاملين في المنظمات فإنهم يتعاملون االنتظام في السلوك والتقييد به :

 بلغة ومصطلحات وطقوس مشتركة لها عالقة بالسلوك من حيث االحترام والتصرف.

  :ا ا جدً )ال تعمل كثيرً  إتمامههناك معايير سلوكية تتعلق بحجم العمل المفروض المعايير

 .(ا جدً وال قلياًل 

 خاصة بها يجب على كل عامل فيها االلتزام بها، مثل: : لكل منظمة قيم القيم المتحكمة

 ، عدم الغياب باستمرار.نين والتشريعات، العمل بأداء عال  تطبيق القوا

 هناك سياسات خاصة في المنظمة بالتعامل مع الزبائن أو العاملين.الفلسفة : 

 والفرد : وهي تعليمات تنشأ عن المنظمة وتتباين في شدتها من منظمة إلى أخرىالقواعد ،

 يعمل فيها بحسب القواعد المرسومة له.

 تتميز البيئة الداخلية للمنظمة بمجموعة من الخصائص التي تحكون المناخ المناخ التنظيمي :

دراكاتهم وذلك ألنها تتمتع ،  فتؤثر على قيمهم واتجاهاتهم وإالتنظيمي لألفراد العاملين

الهيكل  ضمن مجموعة الخصائص هي:لنسبي، وتتبدرجة عالية من االستقرار والثبات ا

 نماط االتصال وغيرها.السياسات واإلجراءات والقوانين وأالتنظيمي، النمط القيادي، 

وجميع الخصائص التي ذكرت أعاله تعكس ثقافة المنظمة ومن خالها تتميز الثقافات من 

 منظمة إلى أخرى.

 

الثقافية  صائصوالخ ( أن هناك تفاوت بين السماتGordon & Cumminsويذكر )

 (:374-373: 2008في درجة تواجدها وااللتزام بها مثل )القريوتي،  للتنظيمات

ولية تصرف في رية ومسؤدرجة المبادرة الفردية وما يتمتع به الموظفون من ح 

 العمل.

 درجة قبول المخاطرة وتشجيع الموظفين على التجريب والمبادرة. 

 التنظيم.درجة التكامل بين الوحدات المختلفة في  

 مدى دعم اإلدارة العليا للعاملين. 

مفهوم الرقابة المتمثل باإلجراءات والتعليمات وإحكام اإلشراف الدقيق على العاملين  

 أو الرقابة الذاتية.

 مدى الوالء للمنظمة بدل الوالءات التنظيمية الفرعية. 
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لى معايير ، وفيما إذا كانت تقوم على أداء أو عوالمكافآتطبيعة أنظمة الحوافز  

 األقدمية والواسطة.

 درجة التسامح مع االختالف والسماح ووجهات نظر مختلفة. 

على القنوات الرسمية التي يحددها نمط  اة االتصاالت وفيما إذا كان قاصرً طبيع 

 التسلسل الرئاسي.

 (6.2.2جدول رقم )

 الثقافة التنظيمية خصائص

 الفلسفة المتحكمةالقيم  المعايير السلوكية االنتظام في السلوك

 درجة المخاطرة درجة المبادرة المناخ التنظيمي القواعد

 الوالء الرقابة دعم اإلدارة درجة التكامل

 االتصاالت التسامح الحوافز
 

-373: 2008( و )القريوتي، 448: 1997)حريم، جرد بواسطة الباحث باالعتماد على

374.) 

 

 وظائ  الثقافة التنظيمية. 7.2.2
اب على لثقافة التنظيمية العديد من الوظائف المهمة، حددها عدد من الباحثين والكحتَّ تؤدي ا

 (:94: 2000النحو التالي )الحسيني، 

 الثقافة التنظيمية الصريحة تنمي الشعور بالذاتية. .1

والوالء بين العاملين وتَغليب المصلحة الشخصية على  االلتزامتعمل على خلق  .2

 مصلحة العمل.

 االستقرار في المنظمة، وتعمل كنظام اجتماعي متكامل. تحقق عملية .3

يستعين به العاملون في المنظمة إلعطاء معنى واضح وفاعل  امرجعيً  اتعتبر إطارً  .4

 لنشاط المنظمة.

إذا شجعت العاملين على  اللعاملين فيها، وخصوصً  واعتزاز   فخر   ويرى آخرون أنها مصدرح 

 أشار الكاتبانو(، 5: 2001سين)عبد الوهاب، المناف التميز واالبتكار والتغلب على

(709:1992, Kreinter & Kinicki) وظائف وهي  ى أن الثقافة التنظيمية لها أربعإل

 كالتالي:

عطي األفراد العاملين هوية منظمية: ويرى الباحث أن الثقافة التنظيمية تعطي األفراد تح - أ

 ين العاملين والمنظمة.قيم وعادات يتعامل بها العاملين بين بعضهم البعض وب

الباحث أن الثقافة التنظيمية تعمل على نشر ثقافة  : ويعتقدتسهل االلتزام الجماعي- ب

 العمل بروح الجماعة وكفريق واحد يعمل لكي يحقق أهداف المنظمة.

تعزز استقرار النظام االجتماعي: يرى الباحث أنه ما دامت ثقافة المنظمة ال تتعارض - ت

لتأدية مهامهم على أكمل  اوماديً  ار نفسيً استقراً إنها تخلق لديهم مع مصالح العاملين ف

 وجه.
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السلوك: ويرى الباحث أن لكل منظمة ثقافة خاصة بها تشتمل على القوانين تشكل - ا

، فإذا عرف العامل هذه العوامل ولم تتعارض وغيرها واإلجراءات والمعتقدات والقيم

 الثقافة وبذلك يسهل التنبؤ بسلوكه. مع مصالحه فإنها تشكل سلوكه بناًء على هذه

 

 (7.2.2دول رقم )ج

 الثقافة التنظيمية وظائ 

 االستقرار في المنظمة خلق االلتزام والوالء تنمي الشعور بالذاتية

 تشكل السلوك هوية منظمية إطار مرجعي

و )الحسيني،  (Kreinter & Kinicki ,709:1992) جرد بواسطة الباحث باالعتماد على

2000 :94.) 

 أنواع الثقافة التنظيمية .8.2.2

 
تختلف الثقافة التنظيمية من منظمة ألخرى، وذلك من حيث التأثير الحادا ومن حيث طرق 

تفكير العاملين، فالمنظمة العسكرية تختلف ثقافتها بالتمام عن المنظمة المدنية، وهناك 

صائص الفرد الذي تصنيفان متداوالن للثقافة التنظيمية؛ أولهما يصنف المنظمات وفق خ

بالنسبة لمتطلبات  وفق قيم ومعتقدات وسلوك الفرد يطيعه األخرون، والثاني يصنف الفرد

 (:297-293 :2012)الطراونة وآخرون،  وهم كما يلي خصائص السوق

 

 Charles)وميز العالم أوالً: تصني  الثقافة وفق خصائص الفرد الذي يطيعه اآلخرون:

Handy,1993) واع للثقافة التنظيمية بحسب خصاص الفرد الذي يطيعه بين أربعة أن

 األخرون كالتالي:

 

فرد أو مجموعة أشخاا، لديه أو لديهم  فيهاثقافة القوة: وهي ثقافة منظمة ما يعمل  .1

قوة تأثير كبيرة، وغالباً ما تكون في المنظمات صغيرة الحجم التي تفتقر إلى القوانين 

شبه الهيكل التنظيمي فيها نسيج العنكبوت، حيث مقعدة، وي إجراءات إداريةولديها 

يكون هذا الفرد القوي في الوسط مثل العنكبوت بوسط الشبكة، مما يساعده على 

 التحكم والرقابة والطاعة والقوة.

تعتبر ثقافة لمنظمة ما تزرع القيم وتفرض احترام وطاعة أصحاب ثقافة الدور:  .2

التنظيمي، وتعتمد على البيروقراطية، المناصب في مراكز إدارية محددة بالهيكل 

كنظرة  ا، تمامً للقوة والشرعية اوالخبراء منبعً  للمختصينفيها  النظرة كونتحيث 

، ألنهم يشغلون مناصب مهمة ، يتم طاعة صاحب المجتمع للطبيب أو المحامي

 المنصب لمنصبه وليس لشخصه أو اسمه.

ز اهتمام، وتشدو المنظمات من وهي ثقافة تعمل على جعل الفرد مرك ثقافة الفرد: .3

خاللها لخلق هالة حول شخص معين قائد أو خبي وجعله مركز الجذب وأداة تأثير، 

ويكون ذلك في المؤسسات السياسية أو الفنية، وأفرادها يكونون سياسيين يقودون 

األحزاب أو الدول، ويعملون على وضع البصمة الخاصة بهم بالتأثير الكبير في جيل 

 الشباب.
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ثقافة المهمة: وهي ثقافة تركز على تنفيذ مشروع أو مهمة ما، حيث أنها تركز على  .4

هم المهارات وتمكين العمال للقيام بالعمل على أكمل وجه، بغض النظر عن انتماءات

بدون أي شائبة، ويمكن إيجاد  اا سليمً ، المهم فيها أن يتم العمل صحيحً الدينية موخلفياته

 ت الريادية اإلبداعية.هذه الثقافة في المنظما

 

عطي المؤسسة كمالية العمل، ألنها تهتم بالعمل ويرى الباحث أن ثقافة المهمة هي الثقافة التي تح 

وال غير العمل، فإنجاز المهام بالشكل المطلوب وعدم تفكير المنظمة ما هو معتقد أو ديانة أو 

العاملين  علها تستقطب أفضلمنصب العامل؟، وتفكيرها بأهمية إتمام المهام والواجبات، يج

 إن كانت مؤسسة تشجع اإلبداع وتمكين العاملين. التحقيق أهدافها وخصوصً 

 

 ثانياً: تصني  الثقافة وفق خصائص السوق:

( بعدان مهمان للمنظمة يمكنانها من تصنيف Deal & Kennedy ,1982أوجدَ العالمان )

 وهما:أربعة أنواع للثقافة التي تصنف وفق خصائص السوق، 

 .درجة الخطر والمجازفة التي تواجه المنظمة في قطاعها الذي تنتمي إليه 

  كفاءة المنظمة في حصولها على التغذية الراجعة فيما يخص صحة القرارات المتخذة

 والبرامج المعمول بها.

 وقامت أنواع الثقافة التنظيمية األربعة التالية بناًء على هذين البعدين:

وهذه الثقافة تكون في المنظمات التي تعمل في بيئة خطرة،  وي:ثقافة الشجاع/ الق .1

بسرعة بعد وصول  أو تصويبها ألنها تستلزم الشجاعة والجرأة التخاذ القرارات

التغذية الراجعة، ويمكن أن نشهد هذه الثقافة في المؤسسات المالية أو األمنية أو 

 الصحية.

ِجد / المحب للعمل الشاق: .2 هذه الثقافة مع منظمة تعمل في بيئة تحتوي تتناسب  ثقافة المح

على أعمال وتحديات محدودة، وتزرع في نفوس العاملين قيم العطاء والعمل بجد 

وجهد والتلذذ بإنجاز العمل، ويتحول العمل الشاق إلى عمل ممتع، وتغرس في 

العاملين بذل أقصى جهد ممكن، ألنه كلما زاد الجهد المبذول كلما تحققت لهم 

 ظمة عوائد أكبر.وللمن

وهي ثقافة تناسب سوق يحتوي على فرا كبيرة ومخاطرة  ثقافة المغامر )المقامر(: .3

عالية، وتكون التغذية الراجعة بعد مدة طويلة، مثل شركات التنقيب عن النفط، 

شركات حفر المناجم، لذلك تحتاج أفراد لديهم قدرة عالية على اتخاذ القرارات 

اتخاذ هذه القرارات قد يؤدي إلى إفالس المنظمة وخروجها المصيرية، ألن الخطأ في 

 من السوق.

وهي ثقافة تناسب السوق الذي يحتوي على مخاطر معروفة  ثقافة الكفاءة/ العمليات: .4

، فيمكن ومحسوبة، وتكون التغذية الراجعة فيها سريعة مثل البنوك وشركات التأمين

ينما تهتم هذه المنظمات بتطوير للمنظمة كشف الخطأ بسهولة إذا ما حدا، وذلك ح

 إجراءات العمل فيها ألنه ينعكس على األداء ويححسن اإلنتاجية.

ِجد  ألنها كلما كان لديها الباحث بأن  رىوي شركات المقاوالت بشكل عام تنتهج ثقافة المح

د يكون مشاريع، َعَم العائد على الجميع، فالمنظمة يكون لها العوائد المادية والمعنوية، واألفرا

 لهم عوائد مادية ومعنوية، وتستمر المنظمات في عملها.
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 (8.2.2جدول رقم )

 الثقافة التنظيمية أنواع

 وفق خصائص الفرد

 ثقافة المهمة ثقافة القوة

 ثقافة الفرد ثقافة الدور

 وفق خصائص السوق

ِجد   ثقافة القوي  ثقافة المح

 ثقافة المغامر ثقافة الكفاءة

 (.297-293: 2012)الطراونة وآخرون،  الباحث باالعتماد علىجرد بواسطة 

 

 أبعاد الثقافة التنظيمية. 9.2.2

 
تختل  اآلراء في موضوع األبعاد الرئيسة للثقافة التنظيمية، ويمكن إجمالها بالتالي 

 (:166: 2004المغربي، )

 

لداخلية وذلك في القدرة على االستجابة والتكيف مع المتغيرات ا :مرونة التنظيم .1

 والخارجية.

هل طبيعة العمل روتينية مملة ال تدعم اإلبداع أم أنها بها إثارة وتحدي  :طبيعة العمل .2

 .؟لدى العاملين وتدفعهم إلى اإلنجاز واالبتكار واإلبداع

للمكافأة أو الترقية،  اتضع شروطً هناك العديد من المنظمات  :التركيز على اإلنجاز .3

 وفق معايير محددة.وتربطها بكم العمل المنجز 

االهتمام بالكادر البشري العامل هو من أهم  :أهمية التنمية اإلدارية والتدريب .4

االستثمارات التي تقوم بها المؤسسة، فيجب عليها أن تدرب وتطور العاملين، ألن 

ذلك يزرع في نفوسهم الثقة العالية مما يؤدي إلى إنجاز العمل بسرعة وجودة عالية، 

 هداف المنظمة.وبذلك تتحقق أ

يجب على السلطة القائمة في المنظمة أن تبتعد عن المركزية وذلك  :أنماط السلطة .5

ألنها تتصف بعدم المرونة، فال يستطيع العامل أن يتخذ القرار إال بالرجوع 

د من اإلبداع والثقة في نفس العامل.  للمركزية، وذلك يَحح

اإلدارة معرفة األسلوب الذي تتبعه  يجب على :أسلوب التعامل بين العاملين واإلدارة .6

في التعامل مع العاملين، فإدارة المنظمة واجبها أن تكون صادقة وأمينة مع العاملين 

وكذلك العاملين بالمثل، وال يجب أن تتبع اإلدارة أسلوب فرق تسد لكي ال تكثر 

 المشاكل مما يؤثر على أدائهم ومن ثََم على العمل.

ر السلوك المرغوب، من المكافأة هو تكرا الهدف الرئيس :أنماط الثواب والعقاب .7

من العقاب هو عدم تكرار السلوك الخاطئ، وأن يكون هناك  والهدف الرئيس

أشخاا حصلوا على مكافأة ما ال يستحقونها فذلك يؤدي إلى مناخ غير صحي 

د من اإلبداع، وذلك يؤثر على الع مل، ويزيد من نسبة اإلحباط لدى العاملين مما يَحح

 وبالتالي يؤثر على أهداف المنظمة.
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هي مجموعة من المنافع والضمانات الوظيفية التي يطلبها العاملون،  :األمن الوظيفي .8

مثل: عدم فقدان الوظيفة بدون أسباب قانونية، عدم اتخاذ إجراءات تعسفية تجاه 

ويزيد العاملين، فذلك يؤدي إلى االستقرار النفسي للعاملين وبذلك يتحسن األداء 

  الوالء للمنظمة.

 

 (:7: 2003سعود، )أبعاد الثقافة التنظيمية هي بأنيمكن القول و

ويدرس هذا البعد سلوك واتجاهات العاملين في المنظمات، ودرجة  :البحعد التنظيمي .1

تأثير التنظيمية الرسمية وغير الرسمية على إدراك وأداء العاملين، وكذلك تأثير البيئة 

 عاملين فيها وعلى أهدافها.على المنظمات وال

: يمكن القول بأن البعد اإلداري هو التصرف والنشاط الذي يقوم به البحعد اإلداري .2

الفرد داخل موقع العمل، والذي يتصل فيه اتصال مباشر باإلدارة أو النشاط الذي يقوم 

 به.

، العالقاتمثل  داخل المنظمات  اإلنسانية يتناول هذا البحعد أثر الثقافة: البحعد اإلنساني .3

ا فيها العادات والتقاليد تأثيرً  سواء كانت بين المدراء والعاملين أو مع الزبائن، وتؤثر

  .اكبيرً 

 

 (9.2.2جدول رقم )

 الثقافة التنظيمية أبعاد

 طبيعة العمل أنماط الثواب والعقاب مرونة التنظيم

 البحعد اإلنساني البحعد اإلداري البحعد التنظيمي

 األمن الوظيفي لى اإلنجازالتركيز ع

 أسلوب التعامل بين العاملين واإلدارة
 التنمية اإلدارية والتدريب أنماط السلطة

 .( 166: 2004)المغربي، و ( 7: 2003)سعود،  جرد بواسطة الباحث باالعتماد على

 العوامل المؤثرة في الثقافة التنظيمية .10.2.2

 
 :(Edgar,9:1985)كما يلي التنظيمية الثقافة على اوسلبيً  اإيجابيً  المؤثرة العوامل أهم نعرض

يؤدي تعاقب األجيال على التأثير على األنماط القيادية المتبعة وكذلك : األجيال تعاقب .1

 على طريقة تقديم المنظمات الخدمات والمنتجات للزبائن.

م ا في خلق ثقافة تنظيمية لها طابع يتطابق وينسجمهمً  اتعلب دورً  :اإلدارية القيادة  .2

 مع معطيات هذه القيادة.

يتمثل بالثقافة التنظيمية الحقيقية والموجودة في المنظمة،  :السائد اإلداري النمط  .3

 .يسربسهولة و ويمكن فرضه على العاملين في المنظمة

ويمكن مالحظة التباين لتأثر المنظمات تجاه الثقافة التنظيمية التي تتبناها، ويرجع هذا 

تؤثر على ظهور وتنامي الثقافة التنظيمية  كما يبين )الطراونة  لاالختالف إلى عدة عوام

 ما يلي:ك( 301-299: 2012وآخرون، 
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إن استجابة المنظمة للعوامل البيئية، يجعلها منظمة ديناميكية مرنة  بيئة المنظمة: .1

ومنفتحة على األفكار الجديدة التي تساعدها على تطوير استراتيجيتها وطريقة تعاملها 

ا أهمية االطالع يئة المحيطة بها، لذلك يجب على المنظمات أن تعي جيدً مع الب

 ومواكبة التطورات التي تحدا في البيئة المحيطة بها لكي تستمر نحو األفضل.

يمكن القول بأن ثقافة المنظمة في قطاع ما في المدينة مثالً  الموقع الجغرافي للمنظمة: .2

القطاع في القرية، وطريقة التعامل مع  تختلف عن ثقافة المنظمة التي تعمل بنفس

 زبائن المدينة يكاد يكون مختلف عن التعامل مع زبائن القرية.

يكتسب هذا العامل أهميته في تحديد طبيعة ونوع الثقافة  النشاط الرئيس للمنظمة: .3

السائدة في المنظمات، وذلك ألن المنظمات تتشابه في طبيعة أعمالها، فنجدها تتبنى 

ت فة، مثل: المستشفيات والبنوك، ويعود ذلك إلى استخدام هذه المنظمانفس الثقا

 ما، بغض النظر على البيئة الخارجية. امعارف وتكنولوجيا متشابهة نوعً 

فالمنظمات تتأثر طبيعة الثقافة بطبيعة األهداف التي تتبناها المنظمة،  أهداف المنظمة: .4

بر أهدافها عن المنظمات التي تعتهو الربح، وبذلك تختلف  الصناعية هدفها الرئيس

 لها. اإلبداع والتميز الهدف الرئيس

( سرير ومستشفى آخر على 20يمكن أن يحتوي مستشفى ما على ) حجم المنظمة: .5

( سرير، فسنجد اختالفات في الثقافة السائدة في كال المستشفيين، لذلك عامل 200)

 ظمة.حجم المنظمة له تأثير على الثقافة الموجودة في المن

على طبيعة ثقافة  اا ومؤثرً مهمً  يمثل عمر المنظمة عاماًل  عمر المنظمة الزمني: .6

، سنجد أنها غيرت من ثقافتها عدة اعامً  50ذنا مثال منظمة تعمل منذ المنظمة، فلو أخ

، أما اوال تستطيع أن تلغي تأثيرها كليً مرات ولكن تأثير الثقافة القديمة ما زال موجوداً 

سنوات فسنجدها لم تعاني مثل المنظمة ذات  5منظمة أنشأت منذ لو نظرنا إلى 

 .اثقافتها الخاصة بشكل أقل تعقيدً  السنوات الخمسين ألنها أقامت

ظيف وطبيعة شخصية اإلدارة سياسة التو تلعب خصائص اإلدارة والتوظيف: .7

هم في تحديد الثقافة التنظيمية للمنظمة، فيفرضون قيم اا هامً ومؤسسي المنظمة دورً 

الرقابة، والمسؤوليات، وومعتقداتهم على المنظمة بشتى الطرق؛ كتحديد األهداف، 

 الهيكل التنظيمي.و

الثقافة التنظيمية وتعمل على تطويرها ودمجها مع ويرى الباحث بأن المنظمات التي تهتم ب

وال  متطلبات العمل ومصالح العاملين يجعلها في مقدمة المنظمات، وذلك ألنها تحعطي العامل

 تبخل، فيحعطيها ويبدع.

 

 ص المبحث الثانيملخ .11.2.2
تميووز هووذا المبحووث بشوورح كاموول ووافووي عوون مفهوووم الثقافووة التنظيميووة وأهميتهووا وخصووائص 

وعناصوورها ووظائفهووا وأنواعهووا وأبعادهووا والعواموول المووؤثرة فيهووا، ويمكوون القووول بووأن الثقافووة 

ثقافتهووا فووي نفوووس العوواملين بشووكل جيوود، التنظيميووة هويووة المنظمووة، إن اسووتطاعت أن تووزرع 

التشوريعات والقووانين، وشجعتهم على اإلبداع واالبتكار، وأعطتهم حرية اتخاذ القرار وحوددت 

للعمل على أكمل وجه، وبذلك تتحقق األهداف المرسوومة، وتسوتمر المنظموة فوي  افسنجد إنجازً 

سوتطيع أن تجوذب المسوتفيدين السوق ألن ثقافتهوا تعتمود علوى خلوق خودمات أو منتجوات جديودة ت

 فيها.
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 مقدمة .1.3.2

 
، حيث يعمل القتصاد الفلسطينيفي نهضة ا اأساسيً  عاماًل تعتبر شركات المقاوالت الفلسطينية 

هذا القطاع على تشغيل عدد كبير من شركات المعدات الخاصة بالبناء وكذلك تشغيل الكثير 

 بقطاع المقاوالت يعطي األفضلية ، إن االهتمام عمالمقاولي الباطن وعدد ال بأس به من ال من

الذي وصاً في الوضع االقتصادي المحزري تحسين األوضاع االقتصادية في قطاع غزة وخصل

 منع سلطات االحتالل )اإلسرائيلي(بسبب وصل إليه قطاع غزة بسبب الحصار وشحح المواد 

 انقسام الفلسطيني الذي يؤثر سلبً من ناحية، ومن ناحية أخرى وجود اال إدخالها لقطاع غزة

( أن هناك صعوبات 63: 2002على الحياة اليومية للفلسطينيين، ويرى )مكحول وعيطاني،

 تواجه قطاع المقاوالت تتمثل في التالي:

 اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية الظالمة بحق قطاع اإلنشاءات. .1

 لخام.أسعار المواد ا عالرتفاارتفاع تكلفة البناء نتيجة  .2

 غالق المعابر.المتمثلة في إ زيادة فترة التأخير في تنفيذ المشاريع نتيجة للعراقيل .3

 ضعف وغياب القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع المقاوالت. .4

 ضعف وفقر المعلومات التي يمكن االعتماد عليها في التحليل والتقييم ورسم الخطط. .5

االقتصادية لها،  لألهميةمقاوالت وذلك وجدت كباحث أنه من الضروري طرح مفهوم الو

وسيتم عرض نبذة عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين الذي يحعنى بتنظيم عمل شركات المقاوالت 

في هذه  اأساسيً  االفلسطينية ثم سيتم التطرق إلى شركات المقاوالت الفلسطينية لكونها عنصرً 

مجاالت ِبذكر  واحي، ثم نختمالدراسة، حيث سيتم التعرف على هذه الشركات من عدة ن

 واختصاصات أعمال المقاوالت.

 

 مفهوم المقاوالت. 2.3.2

 
للوصووول إلووى مفهوووم شووامل للمقوواوالت سنسووتعرض أوالً مفهوووم المقاولووة، ثووم مفهوووم المقوواول     

 (:1994)تعليمات تصنيف المقاولين الفلسطينيين، 

والمشوواريع الهندسووية بمختلووف  توالمنشووئابنيووة والطوورق األ إلنشوواء: عقوود المقاولووةمفهوووم أوالً: 

 نواعها وتشغيلها وصيانتها .أ

نشووائية والمصوونف يمووارس مهنووة المقوواوالت اإل معنووويو أ طبيعوويشووخص  أي: المقوواولثانيوواً: 

 م .1994حكام نظام اتحاد المقاولين الفلسطينيين لعام أوالمسجل وفق 

 المراد العمل صاحب مع بالتعاقد قاولالم فيها يقوم التي األعمال على المقاوالت لفظ أطلقو

 باألعمال األعمال هذه يدعومما جعل البعض  إنشائية صفة ذو يكون ما اكثيرً  والذي نفيذهت

 مع صاحب العمل إلنجاز العمل بالنيابة عنه التعاقد باألصلتعني اإلنشائية وهي 

(2002,Levy) ، ًوالقول هنا يعني  ،لقولتبادل، أي تبادل الل اا مشابهً وتعني كلمة مقاولة أمر

وصف األعمال ومواصفاتها المطلوبة والشروط وااللتزامات واألسعار وما شابه، بين طرفين 

هما طرفا العقد، أي صاحب العمل من جهة والمقاول المنفذ لألعمال المعروضة ، حسب 

 ه العمله األول للثاني عند إنجازشروط العقد والمواصفات المحددة لقاء مبلغ من المال يدفع

 (.1999جعلوك، ال)

شركات المقاوالت الفلسطينية هي الشركة المصنفة من اتحاد المقاولين  ويرى الباحث أن

حسب تخصص كل شركة، يحسند إليها تنفيذ مشروع معين عن طريق مناقصة معلن عنها 

 محدد. مسبقاً، وتنفذ ما جاء فيها من مواصفات وتعليمات في مدة زمنية معينة مقابل مبلغ مالي
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 : نت(PCU ،2009) الفلسطينيينالمقاولين  اتحاد. 3.3.2

هووو فعاليووة مهنيووة فلسووطينية اقتصووادية اجتماعيووة، ممثلووة  (PCU) الفلسووطينيين اتحوواد المقوواولين

والمصوونفين فووي االتحوواد، ويهوودف إلووى تنظوويم ممارسووتهم لمهنووة  بمجموووع المقوواولين المحليووين

 .بدور إيجابي في التنمية االقتصادية الوطنيةويقوم  المقاولة في فلسطين والخارج،

  

 :الرؤية المستقبلية لالتحاد

 .أفضل واالحتياجات اإلنشائية لدى المواطن الفلسطيني من أجل تحقيق حياة توفير المتطلبات
 

 :رسالة االتحاد 

 المقواولين الفلسوطينيين فوي الوقوت الوذي تتطلوب فيوه المرحلوة تأهيول المقواول جاء تأسويس اتحواد

 :التالية ةهذا اعتمد االتحاد المهام الرئيسوإعداده لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، ول الفلسطيني

 .اإلنشاءات زيادة كفاءة قطاع  .1

 وتكلفة أقل. تحفيز تشييد بنية تحتية ذات جودة عالية .2

تنظوويم مهنووة التنافسوية لقطوواع اإلنشواءات وخلووق بيئووة قانونيوة محفووزة للعمول، و تعزيوز القوودرة .3

 .في قطاع اإلنشاءات المقاوالت

البنوواء موون خووالل العموول علووى نشوور المعووايير، وتوعيووة المعنيووين بالمعووايير  تطوووير معووايير .4

 .والدولية واإلقليمية المحلية

 

 :القيم والمبادئ

 :التالية الفلسطينيين على تنظيم مهنة المقاولة وفق القيم والمبادئ يعمل اتحاد المقاولين 

 الجودة والنوعية المتميزة. .1

 .ضمان المهنية .2

 ..عمل الفريق الواحد3

 .الشريفة المنافسة .4

  

 :األهداف

المقواول الفلسوطيني وتطووير قطواع اإلنشواءات، اتخوذ اتحواد المقواولين  من أجل تحقيق متطلبات

 :الرئيسة التالية منذ تأسيسه األهداف

 الوسائل. رفع مستواها بشتىتنظيم مزاولة مهنة المقاولة والعمل على  .1

الجهوووات المختصوووة لتطووووير وسوووائل وأسووواليب التخطووويط للمشووواريع وطووورح  . التعووواون موووع2

 وشروط تنفيذ أعمالها. العطاءات وتنظيم العقود

رؤوس األموال في إنشواء الصوناعات المسواندة ألعموال المقاولوة والخودمات  . تشجيع استثمار3

 .لنموها الالزمة

جهوات المختصوة فوي األموور المتعلقوة بأعموال المقواوالت بموا فوي ذلوك تطووير ال . التعاون مع4

وحول الخالفوات المهنيوة المتعلقوة بالتصوميم واإلشوراف وتطووير الجوانوب المهنيوة  عقد المقاولوة

 .في المقاوالت والفنية

األعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنوة والمسواعدة علوى  . الدفاع عن مصالح5

 .الناشئة بينهم الخالفاتحل 

المقاولووة الوووطني ومسوواهمته فووي اقتصوواد الووبالد وحمايووة مؤسسووات المقاولووة  . تنميووة قطوواع6

 .مخاطر المنافسة الضارة الوطنية من

 .والدولية المقاوالت في عضوية الهيئات والمؤسسات العربية واإلقليمية . تمثيل قطاع7
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 :ة والخدمات التي يقدمها االتحاداألنشط 

كمؤسسة قائموة علوى العضووية يقووم اتحواد المقواولين الفلسوطينيين بالعمول علوى تقوديم الخودمات 

مسح وتقييم لحاجوات األعضواء بشوكل منوتظم  ذلك بناء على حاجتهم من خالل عملألعضائه و

 حيث يتم ترجمة ونقل االحتياجات لبرامج وخدمات ومشاريع مختلفة تخدم احتياجات أعضائه.

 يغفوول االتحوواد عوون تلبيووة احتياجووات األطووراف األخوورى ذات العالقووة بقطوواع وفووي خضووم ذلووك ال

     ا من المعلومات، وتشمل خدمات االتحاد ما يلي:اإلنشاءات والمقاوالت تحديدً 

لقطووواع المقووواوالت  كراعوووي رئووويس االتحووواديعمووول  :. الراعوووي والممثووول لقطووواع المقووواوالت1 

 .خاا الفلسطيني وشركات المقاوالت بشكل

السياسووات العامووة للقطوواع والوودفاع عوون مصووالح  يقوووم االتحوواد بمتابعووة :العامووة السياسووات .2

 أعضائه.

موقعووه فووي لجنووة التصوونيف الوطنيووة عمليووة تصوونيف  ينسووق االتحوواد وموون خووالل :التصوونيف .3

 المقاولين.

لسطينيين التدريبية المختلفة بهدف تطوير قدرات المقاولين الف ينفذ االتحاد البرامج :. التدريب4

المقوواوالت عامووة وذلووك اسووتجابة لحوواجتهم وبالتنسوويق مووع نخبووة موون  أعضوواء االتحوواد وقطوواع

 .القطاع الخبراء في هذا

موع المشواريع التطويريوة الممولوة مون الموانحين  اسوتراتيجية يعقد االتحاد شوراكات: التطوير .5

 .بشكل عام لخدمة أعضاء االتحاد والقطاع

لجان متخصصة باستغالل الطرق البديلة لحول  االتحاد ومن خالل حيث يقوم :النزاعات حل .6

النزاعوووات )الوسووواطة  التحكووويم، ...( وذلوووك لحووول النزاعوووات بوووين المقووواولين و األطوووراف ذات 

 .العالقة

مشووواركتهم فوووي مختلوووف  حيوووث يسوووهل االتحووواد ألعضوووائه :الدوليوووة . المشووواركة فوووي المحافووول7

 .المحافل مثل القطاع في تلكالمعارض والمؤتمرات ذات العالقة كما ي

علووى توووفير قاعوودة محدثووة لتزويوود األطووراف ذات العالقووة موون  يعموول االتحوواد :المعلومووات .8 

 ومقاولين بالمعلومات الالزمة لتنفيذ مشاريعهم. أصحاب مشاريع ومؤسسات مالية

اوالت المقو يعمل االتحواد كرافعوة تسوويقية لقطواع المقواوالت الفلسوطيني وشوركات :التسويق .9

المختلفوة التوي  الفلسطينية حيث يعمول علوى تحسوين صوورة القطواع مون خوالل الموواد التسوويقية

 .يعمل على تطويرها

 :أخرى  .10

 األنشطة الثقافية واالجتماعية. -

 حل قضايا التأمينات. -

 .تزويد األعضاء ببطاقات العضوية -

 .بشهادات العضوية تزويد األعضاء -

 والتسهيالت في السفر. .BMC أشيرات وبطاقات البالتصاريح والت تزويد األعضاء -

هذا باإلضافة إلى دور االتحاد الفاعل في الدفاع عن مصلحة المقواولين بشوكل عوام، وذلوك مون  

خالل برامج السياسات العامة والتفاعل مع األنظمة والقوانين التوي تحكوم قطواع اإلنشواءات بموا 

الووووطني، كموووا يقووووم االتحووواد بالتعووواون موووع يوووتالءم ومصووولحة المقووواول الفلسوووطيني واالقتصووواد 

المؤسسوووات الحكوميوووة والقطووواع الخووواا والمنظموووات الدوليوووة والمؤسسوووات الماليوووة والبنكيوووة 

، هيالت الالزمة للمقاولين األعضواءوغيرها من المؤسسات ذات العالقة، بتقديم الخدمات والتس

يقودم الجوزء اآلخور مون الخودمات للمقاولين األعضاء، بينما  ويقدم جزء من هذه الخدمات مجانًا

 مرارية الخدمات وديمومة االتحاد.مقابل رسوم رمزية لضمان است
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 المالمح األساسية لشركات المقاوالت. 4.3.2
المقوواوالت مميووزات خاصووة بهووا، وتميزهووا عوون بوواقي األعمووال وأسوواليب التعاموول مثوول  ألعمووال

 (:84: 2005المالمح )عطا هللا،  وفيما يلي عدد من هذه الخصائص أواألعمال التجارية، 

التنوع الكبير: تختلف عقوود المقواوالت بحسوب نووع المشوروع، فبنواء مسوكن أو إنشواء  .1

مصنع أو جسر أو شق قناة، تختلف كل تلك األعمال عن بعضها مون حيوث المتطلبوات 

واألهووداف واالحتياجووات، ويتميووز كوول مشووروع بأسوولوب خوواا فووي التنفيووذ واألسوولوب 

 .وكذلك الوقت

مووا تحتوووي علووى  االعموول فووي شووركات المقوواوالت دائًموو الوقووت: يمكوون القووول بووأن عقووود .2

جوودول زمنووي إلنجوواز األعمووال، حيووث يوورتبط كوول مشووروع بموودة معينووة إلنجوواز كافووة 

 األعمال وتسليم المشروع.

المواصووفات الفنيووة: إن لكوول مشووروع شووروط عامووة وشووروط خاصووة، وعلووى المقوواول  .3

اء العمول، ومون السويئ والخطيور توقيعه علوى العقود وفوي أثنو االلتزام بهذه الشروط بعد

عودم االلتووزام بهوذه الشووروط التوي قوود يترتوب عليهووا غراموات تووأخير ومشواكل فنيووة  اجودً 

 وإدارية ومالية.

إن إنجوواز المشووروع بالنسووبة للمقوواول فووي الموودة الزمنيووة المطلوبووة وبووالجودة التكلفووة:  .4

ا تم اإلنجاز بتكلفة أقول فسويكون أفضول للمقواول الالزمة يعتبر شيء ممتاز، ولكن إذا م

ألنه سويوفر عليوه تبعوات ماليوة وفنيوة وإداريوة وزمنيوة كبيورة، لوذلك مون الواجوب علوى 

 المقاول أن يدرس المشروع دراسة جيدة قبل الدخول في مسابقة المناقصة.

الشووروط القانونيووة: يتفووق طرفووا العقوود )المقوواول وصوواحب العموول( علووى مجموعووة موون  .5

جعلووك، الألحكام القانونية، يحوضح فيهوا موا يترتوب علوى طرفوي العقود مون التزاموات )ا

1999.) 

ويرى الباحوث بوأن هوذه العوامول تحشوكل اإلطوار الجوامع والشوامل لشوركات المقواوالت، فوإذا موا 

فهمووت هووذه الشووركات والعوواملين فيهووا هووذه المالمووح وتووم االلتووزام بهووا، سووتؤدي فووي النهايووة إلووى 

ء األعمال، وبذلك ستعود بالنتيجة اإليجابية علوى أصوحاب الشوركات والعواملين فيهوا تحسين أدا

 ثم االقتصاد الفلسطيني ككل.
 

 أعمال المقاوالت واختصاصاتمجاالت  .5.3.2
تعليمات تصنيف المقاولين ) المقاوالت خمسة مجاالت كما يلىشغال أتشمل مجاالت 

 :(1994"، 1ملحق رقم " -الفلسطينيين

 الطرق. 

 بنيةاأل. 

 الكهروميكانيك. 

 /المجاريالمياه. 

 شغال العامةاأل.   
 

 : الطرقالمجال االول

شوووغال الترابيوووة تح وتعبيووود وتزفيوووت ويشووومل العمووول األنواعهوووا مووون فوووأنشووواء الطووورق بكافوووة إ 

رصوووفة أشوووغال التكميليوووة مووون سوووفلتية واألألوالفرشووويات والجسوووور والعبوووارات والخلطوووات ا

 شغال .لك األخ وصيانة تإل .. ودريزينات
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 سوووفلتية السووواخنة والبووواردة تجهيوووز وتنفيوووذ الخلطوووات األ: سوووفلتيةأخلطوووات  اختصووواا

ز مثل هذه الطبقات وصويانة ذلك الترقيع وتجهي فيللطبقات السطحية من الطريق بما 

 شغال .تلك األ

  نشووواء الجسوووور والتقاطعوووات والعبوووارات والجووودران إ: خلطوووات خرسوووانيةاختصووواا

نشوواءات الخرسووانية لطوورق واالتفوواق وعبووارات التصووريف واإلا ألشووغالاالسووتنادية 

 الثقيلة والمتخصصة وصيانتها .

  الطوورق والعبووارات  ألجسووامالحفوور والووردم  بأعمووالالقيووام : شووغال ترابيووةأاختصوواا

 .لخ..إ رابية وتنفيذ الفرشيات والتسوياتوالسدود الت

 

 بنيةاألي: المجال الثان

والمستشووفيات والفنووادق ومشوواريع امووة والسووكنية والموودراس الع المبووانينشوواء وتنفيووذ وصوويانة إ

شووغال البنيووة التحتيووة والتمديوودات أذلووك  فوويسووكان والمشوواريع الصووناعية والخرسووانية بمووا اإل

 جاهزة لالستعمال . تالمنشآوالتكميالت والتشطيبات بحيث تكون 

 ويشومل من خرسوانية مسوبقة المبانيتنفيذ وصيانة ونشاء إ: بنية / مصنعةأ اختصاا 

شوغال التكميليوة والتشوطيبات ساسوات واألنشواء األإالعمل تصنيع العناصر وترميمها و

ا لمصووونع جووواهزة االسوووتعمال ويشوووترط ان يكوووون المقووواول مالًكووو لمبوووانيوالتمديووودات 

 العناصر الخرسانية .

  المعدنيوووة مووون مصوووانع  المبوووانينشووواء وتنفيوووذ وصووويانة إ :معدنيوووة تمنشوووآاختصووواا

ساسوووات وهياكووول وتمديووودات أمتكاملوووة مووون  تمنشوووآويشووومل العمووول ومسوووتودعات وهنووواجر 

ا لمصونع ن يكون المقاول مالًكوأيث تكون جاهزة لالستعمال ويشترط وتشطيبات وتكميالت بح

 الهياكل المعدنية .

 السوووكنية  المبوووانيتنفيوووذ وصووويانة ونشووواء إ :بنيوووة جووواهزة/ مسوووبقة الصووونعأتصووواا اخ

ويشوومل العموول  أو غيرهوواسبسووت و األأالمعدنيووة  وغيرهووا موون الموووادو العامووة أوالصووناعية 

 المبوانيساسوات وهياكول وتمديودات وتشوطيبات وتكمويالت بحيوث تكوون أمتكاملوة مون  تمنشوآ

 شغال .ا للمصنع الذى تجهز فيه هذه األن يكون المقاول مالكً ألالستعمال ويشترط الجاهزة 

  دنيووة موون هياكوول شووغال الميشوومل هووذا االختصوواا صوويانة األ :بنيووةأاختصوواا صوويانة

رضوويات والنجووور ارة واألعمووال تكملووة مثوول توورميم الخرسووانة والحجووز والطوووب والقصووأو

وصوويانة كووول مووا يتعلووق بالعناصووور  ،. الووخ…سووطح شووغال المعدنيووة والوودهان وعوووزل األواأل

 .. الخ…الكهربائية والتمديدات الصحية 
 

 الكهروميكانيك: المجال الثالث

ية والكهربائية والصوحية مثول تمديودات شوبكات الهواتف وشوبكات عمال الميكانيكتنفيذ جميع األ

شوغال القووى أونوارة الشووارع إدفئة والتكييف والتبريد وكهربة والمياه والتصريف والغاز والت

والمشوواريع  المجوواريومحطووات التوليوود والتحويوول الكهربائيووة ومحطووات  تومنشووآالكهربائيووة 

 الصناعية وتشغيلها وصيانتها .

 صيانة وتشوغيل التجهيوزات الكهربائيوة والميكانيكيوة  :انة كهروميكانيكاختصاا صي

نارة والقووى الكهربائيوة والمصواعد هاتف والمياه والتصريف وشبكات اإلوتمديدات ال

 والتكييف والتبريد وخالفها .

 نظموووة التدفئوووة أالصوووحية و للمبوووانيتنفيوووذ التمديووودات الميكانيكيوووة  :اختصووواا ميكانيوووك

يووواه والتصوووريف الداخليوووة يوووة والتبريووود وتمديووودات المختبووورات وشوووبكات الموالتكييوووف والتهو

 ،لوووخإ. . جهوووزة الميكانيكيوووة مثووول المراجووول والمضوووخات والضوووواغط والثالجووواتوتركيوووب األ

 وتشغيلها وصيانتها.
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 شغال محطوات التوليود والتحويول أوالشوارع و المبانينارة إتجهيز  :اختصاا كهرباء

ط والضوووغ العووواليوتشوووغيلها وصووويانتها وتنفيوووذ شوووبكات الضوووغط  الكهربائيوووة للنقووول والتوزيوووع

 تشغيلها وصيانتها .ورض رض وتحت األالمنخفض فوق األ

 جهووزة تركيووب وتشووغيل وصوويانة األ: ت واتصوواالت ذات الضووغط الموونخفضالكترونيووا

جهوزة والمقاسوم واأل اإللكترونويوالحاسوب  والالسولكيةنظمة المتعلقة باالتصاالت السلكية واأل

 .ةنظمة الصوت والفيديو والحمايألكترونية واال

 

 ي:المياه/المجار: المجال الرابع

الصوحية ومشواريع  والمجواريمطوار وصيانة مشاريع المياه ومجوارى األ نشاء وتنفيذإويشمل 

 .والصرف ومشاريع محطات التنقية الري

  ت ومحطوووات الضوووخ ويشووومل تمديووودات الميووواه والصوووماما :ىمياه/مجووواراختصووواا

الصوحية وغوالف  والمجواريمطوار طفاء الحريوق وتمديودات مجوارى األإات وشبكات والخزان

نشائية الخاصوة بقنووات ل اإلعماوصيانة هذه االشغال كما يشمل األ التفتيش والتجميع وتشغيل

 .وتشغيلها وصيانتها، لخإ…تصريف مياه السيول

  محطووات نشوواء وتنفيووذ وصوويانة إ: والضووخ والمجوواريمحطووات تنقيووة الميوواه اختصوواا

 فويعمال المدنية والميكانيكية والكهربائيوة وتشوغيلها وصويانتها ويشوترط ذلك األ فيالتنقية بما 

 .ولى مياه/مجارىانيك وبالفئة األولى كهروميكا بالفئة األن يكون مصنفً أالمقاول 

  ظموة أنوالصورف و الوريويشومل تنفيوذ وصويانة مشواريع  :والصورف الرياختصاا

 .بتصريف فائض المياه منها وما يتعلق األراضيواستصالح  الري

 

 شغال العامة والصيانةاأل: مسالمجال الخا

 .اعمومً المجال  فياختصاصات محددة من هذا المجال وليس  فييتم التصنيف 

  شوغال المتعلقوة ر المنواجم واألعموال حفوأويشمل هذا االختصاا : فريات وتعدينحاختصاا

 .بها

  شوغال أوصيانة خطوط السكك الحديدية وما يلزمها مون  شاء وتنفيذ: إنسكك حديديةاختصاا

 .نظمة النقل السريع والقطاراتأو التقاطعات تومنشآتحتية وفرشيات وعوارض 

  بار السطحية كما بار العميقة واآليشمل هذا اختصاا حفر اآل: والحقن بارحفر اآلاختصاا

 .ازوقيةساسات الخنشاءات األإبار وا عمليات حقن الغروز واآليضً أيشمل 

 فوويشووغال مل هووذا االختصوواا تنفيووذ وصوويانة األيشوو :شووغال العامووة والصوويانةاألصوواا اخت 

رصوفة سووار والسوياج واألنشاء األإوالميكانيك ، ووالكهرباء  المجاريبنية والمياه/مجاالت األ

 .والممرات

 

 . مخلص المبحث6.3.2
سوتعراض الصوعوبات التوي مفهوم المقاوالت بشوكل عوام وتوم ا إلىتم التعرف في هذا المبحث 

تواجه هذا القطاع وتم توضيح ماهية شركات المقواوالت عون طريوق شورح المالموح األساسوية 

 تواله ثوم وتصنيفاتها والمجاالت التي تعمل بها واختصاصوات أعموال المقواوالت لهذا الشركات

 .لمقاوالتومراقبة قطاع ا التعريف بإتحاد المقاولين الفلسطينيين المسؤول عن تنظيم وقيادة
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 وإجراءاتها منهجية الدراسةالثالث:  الفصل.  3

 
 المقدمة: .1.2

جانب التطبيقي جاز اليتم من خالله إن الدراسة وإجراءاتها محوًرا رئيسً تعتبر منهجية ا

وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي ، من الدراسة

، المتعلقة بموضوع الدراسةللتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة 

 وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

وكذلك أداة الدراسة  ،الدراسةلمتبع ومجتمع وعينة ا للمنهج احيث تناول هذا الفصل وصفً 

ن كما يتضم ،ومدى صدقها وثباتها ،المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها

ي واألدوات الت ،أداة الدراسة وتقنينها في تصميم بها الباحث لإلجراءات التي قام وصفًا

وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في  ،استخدمتها لجمع بيانات الدراسة

 وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات. ،واستخالا النتائجتحليل البيانات 

 

 : دراسةمنهجية وأسلوب ال .2.3

 
بناًء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها فقد استخدم الباحث المنهج         

وجد في الواقع ويهتم بوصفها ى دراسة الظاهرة كما تالوصفي التحليلي، والذي يعتمد عل

، كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات اا وكميً ا كيفيً ا ويعبر عنها تعبيرً ا دقيقً وصفً 

المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل 

عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد  ىبنيح  والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات

 (.2008)جامعة القدس المفتوحة،  المعرفة عن الموضوع.

 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات: .3.3

 
العربية واألجنبية ذات  الكتب والمراجع إلى حيث اتجه الباحث المصادر الثانوية:( 1)

التي تناولت موضوع البحث، والبحث والمطالعة  ، واألبحاا والدراسات السابقةالعالقة

 في مواقع اإلنترنت المختلفة.

جمع  ىيلية لموضوع البحث لجأ الباحث إللمعالجة الجوانب التحل المصادر األولية:( 2)

 لهذا الغرض.ا كأداة رئيسة للبحث، صممت خصيصً  البيانات األولية من خالل االستبانة

 :دراسةمجتمع ال. 4.3

 
جتمع الدراسة من العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية في محافظات غزة، التي يتكون م

( شركة، والمسجلة في اتحاد المقاولين والمستمرة في عملها حتى 247عددها )

في كل  ين( أفراد موظف5(، بمتوسط )5.3كما هو موضح بالجدول رقم ) (31/12/2016)

 (. 2017فلسطينيين، )اتحاد المقاولين ال. عامل( 1235شركة )
 

 عينة الدراسة: .5.3
تم احتساب شركات المقاوالت بمحافظات غزة ومن قوائم  تم اختيار عينة عشوائية منتظمة

%( ودرجة 5نسبة خطأ )عامل( فيها  1235( شركة، ممثلة لمجتمع الدراسة )247عينة من )
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ت عليهم بحسب تم توزيع االستبانا( استبانة، و293يم وتوزيع عدد )تم تصم%( و95ثقة )

 Herbert Larkinنسبة الشركات في كل محافظة، وتم حساب عينة الدراسة بواسطة معادلة 

 التالية:

 

 

 

 حيث:

  :حجم المجتمعN. 

  1.96وتساوي  0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة :t. 

  0.05نسبة الخطأ وتساوي :SE. 

  0.50نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي :p. 

 ويتوزع أفراد عينة الدراسة على الشركات في محافظات غزة على النحو التالي:

 (:5.3جدول رقم )

 في محافظات غزة توزيع أفراد عينة الدراسة على الشركات

 المحافظة
 عدد

 الشركات

النسبة المئوية 

 للشركات

عينة الدراسة 

 للعاملين

المئوية  النسبة

 للعاملين
 %12.6 37 %12.6 31 شمال غزة

 %55.1 161 %55.1 136 غزة

 %2.8 8 %2.8 7 الوسطى

 %19.0 56 %19.0 47 خانيونس

 %10.5 31 %10.5 26 رفح

 %100 293 %100 247 المجموع
 

 أداة الدراسة ومبررات اختيارها: .6.3
تم اختيار االستبانة كأداة للدراسة؛ حيث تعتبر االستبانة بحسب ما يرى الباحث أنها 

توفر الوقت والجهد وتعطي الحرية للمبحوثين لالجابة ألن عدد المبحوثين كبير و أفضل أداة،

 على األسئلة.

 :وإعدادها االستبانةخطوات بناء . 7.3
دور إدارة المعرفة في تشكيل الثقافة التنظيمية لدى قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 

 :االستبانةلخطوات التالية لبناء الباحث ا، واتبع العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية

 ،على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة االطالع .1

 وصياغة فقراتها. االستبانةواالستفادة منها في بناء 

استشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين اإلداريين في تحديد  .2

 فقراتها.و االستبانةأبعاد 

 .االستبانةة التي شملتها تحديد المجاالت الرئيس .3

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .4

 عرض االستبانة على المشرف للنقاش وإبداء المالحظات. .5

 في صورتها األولية وقد تكونت من محورين أساسيين. االستبانةتم تصميم  .6

 
    NpptSE

pp
n
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n
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في المجاالت األكاديمية ( من المحكمين ذوي الخبرة 10على ) االستبانةتم عرض  .7

يبين  (1.4.5والملحق رقم ) عدد من الجامعات الفلسطينية،واإلحصائية في دارية واإل

 أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

حيث الحذف أو  من االستبانةفي ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات  .8

 ملحق ،فقرة( 104في صورتها النهائية على ) االستبانةلتستقر ، اإلضافة والتعديل

 .(3.4.5) رقم

دور إدارة المعرفة في تشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات  استبانةتم إعداد و 

 ن:يان استبانة الدارسة من قسمين رئيستتكوو .المقاوالت الفلسطينية

 عدد سنوات وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب )الجنس، العمر،القسم األول: 

 العلمي، المسمى الوظيفي(. المؤهل، برةالخ

محاور دور إدارة المعرفة في تشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات  :القسم الثاني

 ( فقرة :104من ) المقاوالت الفلسطينية ، ويتكون
 

 توزيع معايير االستبانة (1.7.3) رقم جدول

 الفقرات عدد المعايير #

1.  

 :أوالً 

 إدارة المعرفة

 10 خلق المعرفة

 10 تبادل المعرفة  .2

 11 تخزين المعرفة  .3

 10 نشر )تطبيق( المعرفة  .4

 41 أوال: إدارة المعرفة  .5

6.  

 ثانياً:

الثقافة 

 التنظيمية

 10 مرونة التنظيم

 10 طبيعة العمل  .7

 7 التركيز على اإلنجاز  .8

 7 أهمية التنمية اإلدارية والتدريب  .9

 10 أنماط السلطة  .10

 5 لوب التعامل بين العاملين واإلدارةأس  .11

 4 أنماط الثواب والعقاب  .12

 10 األمن الوظيفي  .13

 63 ثانياً: الثقافة التنظيمية

 104 جمالي محاور االستبانةإ

 

 :انةاالستبصدق  .8.3
وتم توزيع عينة  ما وضعت لقياسه، االستبانةأن تقيس أسئلة  االستبانةيقصد بصدق 

 االستبانةبانة الختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات ستا (30)استطالعية حجمها 

وقد قام الباحث بالتأكد من صدق  ،وتمت االستفادة من هذه العينة بإضافتها في التحليل

 بطريقتين: االستبانة
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 الصدق الظاهري: -1

( متخصصين 10على مجموعة من المحكمين تألفت من ) االستبانةعرض الباحث 

، وقد (1.4.5)واإلحصائية وأسماء المحكمين بالملحق رقم  األكاديمية واإلداريةالمجاالت  في

استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات 

 .(3.4.5)انظر الملحق رقم  -المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 

 
 

 صدق المقياس : -2

 Internal Validityتساق الداخلي أوالً : اال

مع المجال  االستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 

وذلك من خالل  لالستبانةهذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي ه تنتمي إلي الذي

درجة الكلية للمجال وال االستبانةحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 

 نفسه.

 

 : نتائج االتساق الداخلي 
 المحور األول: إدارة المعرفة
 المجال األول: خلق المعرفة

" خلق المعرفةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ،(1.8.3يوضح جدول رقم )

معنوية  ىواالرتباط المبينة دالة عند مست والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت

(0.05≥α ).وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 

 

 (1.8.3جدول رقم )

 والدرجة الكلية للمجال فقرة من فقرات مجال خلق المعرفةمعامل االرتباط بين كل 

 

 المجال األول: خلق المعرفة #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 0.000 *0.734 عرفة الفردية إلى معرفة عامة.تشجع الشركة على تحويل الم 1

 0.000 *0.735 تشجع الشركة على إجراء بحوا بشكل دائم. 2

 0.001 *0.819 تهتم الشركة باالقتراحات واألفكار الجديدة وتشجعها. 3

 0.000 *0.971 .تعزز الشركة سياسة العصف الذهني 4

 0.003 *0.751 تستقطب الشركة الكفاءات والطاقات المبدعة. 5

 0.000 *0.800 تمتلك الشركة ذاكرة تنظيمية تعزز عمليات خلق المعرفة. 6

 0.000 *0.804 توفر الشركة برامج لتطوير المعارف والمهارات الذهنية للعاملين. 7

 0.000 *0.817 يتم تشجيع الموظفين على توليد االفكار الخالقة. 8

 0.000 *0.813 رات العاملين.توفر الشركة برامج تدريبية لتنمية قد 9

 0.000 *0.769 تقدم الشركة  تسهيالت تكنولوجية لخلق المعرفة. 10

 ىيمة االرتباط الجدولية تساوق ،(α≤0.05)عند مستوي داللة  تباط دال إحصائيًااالر *

(0.349.) 
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تبادل معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " ،(2.8.3) يوضح جدول رقم 

 ىاالرتباط المبينة دالة عند مستو الدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت" والمعرفة

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.( α≤0.05)معنوية 

 

 (2.8.3) جدول رقم 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال تبادل المعرفة والدرجة الكلية للمجال

 

 رفةالمجال الثاني: تبادل المع #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.594 اآلخرين. توجد شبكة اتصال داخلية )اإلنترانت( تمكن العاملين من تبادل المعرفة مع 1

 0.000 *0.738 يوجد نشرات ومطبوعات أخرى تساعد على تبادل المعرفة. 2

 0.000 *0.715 .يتم إجراء تنقالت والتدوير الوظيفي للعاملين 3

 0.000 *0.558 يتم استخدام البريد االلكتروني في تبادل المعرفة مع اآلخرين. 4

 0.000 *0.708 يتم استخدام االتصاالت المبرمجة بين العاملين. 5

 0.000 *0.680 يمكن عقد الندوات الداخلية للعاملين بشكل سلس وسهل. 6

 0.000 *0.695 افة التشارك في المعلومات.تسود بين أوساط العاملين في الشركة ثق 7

 0.000 *0.764 تطلب الشركة من العاملين التعهد بمشاركة معارفهم مع بعضهم البعض. 8

 0.000 *0.724 يوجد لدى الشركة نظام لمراقبة وضبط التشارك بالمعرفة. 9

 0.000 *0.809 تعمل الشركة على إيجاد وسائل متنوعة لتعزيز تبادل المعرفة. 10

قيمة االرتباط الجدولية تساوي  ،(α≤0.05)داللة  ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو *

(0.349.) 

تخزين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " ،(3.8.3يوضح جدول رقم )

 ىالمبينة دالة عند مستو رتباطااللمجال، والذي يبين أن معامالت " والدرجة الكلية لالمعرفة

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.( α≤0.05)معنوية 
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 (3.8.3)جدول رقم 

 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال تخزين المعرفة والدرجة الكلية للمجال

 

 المجال الثالث: تخزين المعرفة #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.716 لومات حول الموضوعات المعرفية المختلفة.توجد قواعد بيانات تحزود بمع 1

 0.000 *0.756 يوجد أرشيف إلكتروني. 2

 0.000 *0.708 يوجد أرشيف ورقي. 3

 0.000 *0.752 يوجد معايير معرفية واضحة ومحددة تتناسب مع طبيعة العمل وأنشطته. 4

 0.000 *0.795 الخبرات(.يتم اتباع أسلوب خزن المعرفة الضمنية )الخبرات وتبادل  5

 0.000 *0.659 يوجد أنظمة لدى الشركة يمكن من خاللها باسترجاع المعارف القديمة والجديدة. 6

 0.000 *0.728 تعمل الشركة على تحفيز العاملين لتخزين معارفهم. 7

 0.000 *0.731 تقوم الشركة بتوثيق المعارف الجديدة والمكتسبة ألي مشروع تقوم به. 8

 0.000 *0.729 تقوم الشركة بتوثيق المشكالت التي تواجهها وطرق حلها لالستفادة منها الحقاً. 9

 0.000 *0.607 تستخدم الشركة الوثائق والكتيبات في الحفاظ على المعرفة. 10

 0.000 *0.619 تستخدم الشركة الوسائل االلكترونية في الحفاظ على المعرفة. 11

قيمة االرتباط الجدولية تساوي  ،(α≤0.05)داللة  ىا عند مستواالرتباط دال إحصائيً  *

(0.349.) 

 

نشر )تطبيق( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " ،(4.8.3رقم )يوضح جدول 

 ىاالرتباط المبينة دالة عند مستو " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالتالمعرفة

 مجال صادق لما وضع لقياسه.وبذلك يعتبر ال( α≤0.05)معنوية 

 

 (4.8.3رقم ) جدول

 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال نشر )تطبيق( المعرفة والدرجة الكلية للمجال

 

 المجال الرابع: نشر )تطبيق( المعرفة #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.758 المادية والبشرية.تحوفر الشركة متطلبات نشر )تطبيق( المعرفة   .1

 0.000 *0.782 تهتم الشركة بتطبيق المعرفة واستخدامها.  .2

 0.000 *0.864 تدعم ثقافة الشركة عملية التطبيق الفعال للمعرفة.  .3

 0.000 *0.800 تستخدم الشركة مقاييس ومعايير تسيطر من خاللها على المعرفة المطبقة.  .4

 0.000 *0.801 عرفة كأهم أولويات الشركة.تركز الشركة على تطبيق الم  .5

 0.000 *0.812 يتم إجراء بعض التعديالت والتحسينات بعد تطبيق معارف جديدة.  .6
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 0.000 *0.858 يحث المدراء العاملين على تطبيق المعرفة.  .7

 0.000 *0.852 تعمل الشركة على إزالة العوائق أمام تطبيق المعرفة.  .8

 0.000 *0.819 جيا في تطبيق المعرفة.تستخدم الشركة التكنولو  .9

 0.000 *0.753 تمنح الشركة الحرية للعاملين في تطبيق المعرفة والمعلومات الجديدة.  .10

قيمة االرتباط الجدولية تساوي  ،(α≤0.05)داللة  ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو *

(0.349.) 

 

  المحور الثاني : الثقافة التنظيمية

" مرونة التنظيممعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " ،(5.8.3)جدول رقم يوضح 

معنوية  ىاالرتباط المبينة دالة عند مستو والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت

(0.05≥α ).وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 

 

(5.8.3)رقم  جدول  

 

 ل مرونة التنظيم والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجا 
 

 المجال األول: مرونة التنظيم #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.826 تعمل الشركة على التخلص من بعض الخطوات الروتينية في العمل.  -1

 0.000 *0.833 تقوم الشركة بمساعدة العاملين الختصار وقت إنجاز كل مهمة.  -2

 0.000 *0.910 تعمل الشركة على تمكين العاملين في بعض الصالحيات.  -3

 0.000 *0.875 تحعطي الشركة الدافعية الكتساب القدرة على التطوير.  -4

5-  
تستقبل إدارة الشركة آراء العاملين وتحاول تطبيق اإلجراءات المقترحة للتأكد 

 من فاعليتها.
0.888* 0.000 

6-  
كة في تغيير اإلجراءات واللوائح التنظيمية وفقاً هناك قابلية لدى الشر

 لمتغيرات خارجية.
0.859* 0.000 

7-  
تحتفظ الشركة بالعاملين األكفاء الذين يمكن االعتماد عليهم في تطبيق المرونة 

 دون تجاوز النظام العام.
0.814* 0.000 

 0.000 *0.801 تعمل الشركة على نشر ثقافة المرونة بين العاملين.  -8

9-  
وضح الشركة اإلجراءات الثابتة واللوائح التنظيمية التي على الموظف تح 

 اتباعها.
0.808* 0.000 

 0.000 *0.667 تعمل الشركة على تمكين العامل للقيام بأكثر من مهمة واحدة.  -10

 قيمة االرتباط الجدولية تساوي ،(α≤0.05)داللة  ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو *

(0.349.) 
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"  طبيعة العمل معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " ،(6.8.3)ول رقم جديوضح 

معنوية  ىاالرتباط المبينة دالة عند مستو والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت

0.05≥α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 

 (6.8.3) رقم جدول

 مجال طبيعة العمل والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات

 

 المجال الثاني: طبيعة العمل #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.784 تهتم الشركة بتطوير مستوى األداء الشخصي للعاملين.  -1

 0.000 *0.814 تهتم الشركة بتطوير إجراءات العمل.  -2

 0.000 *0.787 جراءات العمل وكيفية تنفيذها.يتم تدريب العاملين على إ  -3

 0.000 *0.791 يتم تحديد االحتياجات التدريبية بناًء على نتائج تقييم األداء.  -4

 0.001 *0.484 يوجد شعور بالملل أثناء العمل بسبب الروتين المعتاد.  -5

 0.000 *0.784 تعطي الشركة الفرصة للعاملين في صناعة القرارات.  -6

 0.000 *0.655 وام محددة وتناسب حجم وطبيعة العمل.فترة الد  -7

 0.000 *0.825 يسود جو العمل روح التعاون والمنافسة الشريفة.  -8

 0.000 *0.866 طبيعة العمل تتيح للعاملين فرصة اإلبداع والتطوير.  -9

10-  .  0.000 *0.810 يتم توزيع المهام واألعمال اإلضافية على العاملين بشكل متساو 

ة االرتباط الجدولية تساوي قيم ،(α≤0.05)داللة  ىباط دال إحصائيًا عند مستواالرت *

(0.349.) 

التركيز على معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " ،(7.8.3) رقم جدولوضح ي

 ى" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستواإلنجاز

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.( α≤0.05)معنوية 

 

 (7.8.3) رقم جدول

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات التركيز على اإلنجاز والدرجة الكلية للمجال

 

 المجال الثالث: التركيز على اإلنجاز #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.879 س نتائج اإلنجاز في العمل.تتركز مكافأة العاملين على أسا  -1

 0.000 *0.903 يتم ترقية العاملين بناًء على أدائهم الوظيفي.  -2

 0.000 *0.860 والترقيات. للمكافآت هناك أسس ومعايير واضحة وشفافة  -3

 0.000 *0.910 تعمل الشركة على تحسين مستوى أداء العاملين.  -4

 0.000 *0.871 لعمل بدقة.تشجع الشركة العاملين على إنجاز ا  -5

 0.000 *0.920 تبث الشركة روح المنافسة بين العاملين.  -6

 0.000 *0.864 هناك مزايا للعاملين الذين ينجزون العمل بأسرع وقت.  -7

قيمة االرتباط الجدولية تساوي  ،(α≤0.05)داللة  ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو *

(0.349.) 
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أهمية التنمية امل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "مع، (8.8.3جدول رقم )يوضح 

االرتباط المبينة دالة عند  " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالتاإلدارية والتدريب

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.( α≤0.05)معنوية  ىمستو
 

 

 (8.8.3جدول رقم )

قرات مجال أهمية التنمية اإلدارية والتدريب والدرجة معامل االرتباط بين كل فقرة من ف

 الكلية للمجال

 

 المجال الرابع: أهمية التنمية اإلدارية والتدريب #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.874 يحصل العامل في الشركة على تدريب منظم ومستمر.  -1

 0.000 *0.847 .ةاالستراتيجيالخطة يوجد برنامج تدريبي لدى الشركة في   -2

 0.000 *0.873 تهتم الشركة بتطوير قدرات العاملين.  -3

 0.000 *0.881 تعطي الشركة الفرصة للعاملين للتعليم والتعلم.  -4

 0.000 *0.895 يحصل العامل على تدريب فني أو إداري.  -5

 0.000 *0.867 تتناسب البرامج التدريبية مع متطلبات الوظيفة.  -6

 0.000 *0.813 يعتبر التدريب جزء أساسي في العمل.  -7

قيمة االرتباط الجدولية تساوي  ،(α≤0.05)داللة  ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو *

(0.349.) 

" أنماط السلطةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " ،(9.8.3جدول رقم )يوضح 

معنوية  ىاالرتباط المبينة دالة عند مستو التوالدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معام

(0.05≥α) .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 

 (9.8.3جدول رقم )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات أنماط السلطة والدرجة الكلية للمجال

 المجال الخامس: أنماط السلطة #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 0.032 *0.400 تصدر القرارات من اإلدارة العليا فقط.  -1

 0.000 *0.636 يناقش المدير المرؤوسين قبل إصدار القرار.  -2

 0.005 *0.442 القرار في األمور البسيطة إلى موافقة اإلدارة العليا. اتخاذيحتاج   -3

 0.035 *0.379 ينبغي أن أسأل اإلدارة قبل عمل أي شيء.  -4

5-  
ار فإنني أحاول إقناع المرؤوسين بقبول القرار الذي أنوي عندما أتخد قر

 اتخاذه.
0.570* 0.000 

 0.000 *0.641 تتاح لي فرصة المشاركة في وضع الخطط الخاصة بالقسم الذي أعمل فيه.  -6

 0.000 *0.757 أصنع  القرار بمفردي ثم أبلغه للمرؤوسين.  -7

8-  
تي تقدم لي من الزمالء أعتمد على البحث والدراسة لآلراء والمقترحات ال

 والمستشارين.
0.669* 0.000 

 0.000 *0.776 يترك المدير اتخاذ القرار للمرؤوسين ويحقر القرار الذي اتفقوا عليه.  -9

0.785* يشجع المدراء مرؤوسيهم على المبادرة في اتخاذ القرارات  -10  0.000 

رتباط الجدولية تساوي قيمة اال ،(α≤0.05)داللة ى االرتباط دال إحصائيًا عند مستو *

(0.349(. 
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أسلوب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " ،(10.8.3جدول رقم )يوضح 

االرتباط  " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالتالتعامل بين العاملين واإلدارة

 لقياسه. وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع (α≤0.05)معنوية ىالمبينة دالة عند مستو

 (10.8.3) رقم دولج

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال أسلوب التعامل بين العاملين واإلدارة والدرجة 

 الكلية للمجال

 

 المجال السادس: أسلوب التعامل بين العاملين واإلدارة #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.868 .يتوفر سلم رواتب منطقي ومهني  -1

 0.000 *0.464 يتحمل بعض العاملين أعباء أكثر من زمالئهم في نفس القسم.  -2

 0.000 *0.925 نظام الترقية في الشركة عادل.  -3

 0.000 *0.882 يتم مكافأة العامل بناًء على اإلنجاز.  -4

 0.000 *0.760 تتعامل اإلدارة مع جميع العاملين بشكل متساوي.  -5

قيمة االرتباط الجدولية تساوي ، (α≤0.05)داللة  ىإحصائيًا عند مستو االرتباط دال *

(0.349.) 

أنماط الثواب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " ،(11.8.3جدول رقم )يوضح 

 ىاالرتباط المبينة دالة عند مستو " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالتوالعقاب

 بذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.و (α≤0.05)معنوية 

 (11.8.3) رقم جدول

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات أنماط الثواب والعقاب والدرجة الكلية للمجال

 

 المجال السابع: أنماط الثواب والعقاب #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.598 .من العقابا يؤدي العامل عمله خوفً   -1

 0.000 *0.811 يؤدي العامل عمله للحصول على الثناء والمكافأة.  -2

 0.002 *0.469 يححب العامل العمل الذي يقوم به.  -3

 0.000 *0.754 يؤدي العامل عمله لمجرد الحصول على راتب.  -4

ي قيمة االرتباط الجدولية تساو، (α≤0.05)داللة  ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو *

(0.349.) 
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األمن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " ،(12.8.3جدول رقم )يوضح 

 ى" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوالوظيفي

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. (α≤0.05) معنوية

 

 (12.8.3) رقم جدول

 االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال األمن الوظيفي والدرجة الكلية للمجالمعامل 

 

 المجال الثامن: األمن الوظيفي #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.720 أشعر بأمان واستقرار وظيفي في عملي الحالي.  -1

 0.000 *0.767 ة.أنا مطمئن لمستقبلي الوظيفي مع عملي في هذه الشرك  -2

 0.000 *0.604 مدة العقد المحددة تشعرني بعدم األمن الوظيفي.  -3

 0.000 *0.568 اإلدارة للحصول على التثبيت. انتباهأقوم بأداء عملي بشكل جيد للفت   -4

 0.000 *0.755 أشعر باإلنصاف في األجر الذي أحصل عليه مقابل ما أقوم به من عمل.  -5

 0.000 *0.764 في الشركة على تحقيق ذواتهم.تتم مساعدة العاملين   -6

 0.000 *0.478 يفكر العاملين بالبحث عن فرا أفضل خارج الشركة.  -7

 0.000 *0.650 يتم تحمل مشاق العمل بصدر رحب.  -8

 0.000 *0.432 أساعد زمالئي في العمل على تجاوز العقبات.  -9

 0.000 *0.677 هم معارفي.ئبخل على زمالئي في العمل في إعطاال أ  -10

قيمة االرتباط الجدولية تساوي (، α≤0.05) داللة ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو *

(0.349.) 

 

 Structure Validityثانياً : الصدق البنائي 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 

ط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات الوصول إليها، ويبين مدي ارتبا

 .االستبانة

دالة  االستبانةالرتباط في جميع مجاالت أن جميع معامالت ا ،(13.8.3يبين جدول رقم )

ً عند مستوي معنوية  لما  ةصادق االستبانةعتبر جميع مجاالت توبذلك  (α≤0.05)إحصائيا

 لقياسه. توضع
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 (13.8.3جدول رقم )

بين درجة كل مجال من محور )إدارة المعرفة(  ومحور)الثقافة التنظيمية(  معامل االرتباط

 والدرجة الكلية لالستبانة

 

 

 

# 

 المعايير

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

1.  

 أوال: إدارة المعرفة

 0.000 *0.859 خلق المعرفة

 0.000 *0.853 تبادل المعرفة  .2

 0.000 *0.827 ن المعرفةتخزي  .3

 0.000 *0.932 نشر )تطبيق( المعرفة  .4

 0.000 *0.965 أوال: إدارة المعرفة

5.  

 ثانياً: الثقافة التنظيمية

 0.000 *0.892 مرونة التنظيم

 0.000 *0.873 طبيعة العمل  .6

 0.000 *0.847 التركيز على اإلنجاز  .7

 0.000 *0.919 أهمية التنمية اإلدارية والتدريب  .8

 0.000 *0.809 أنماط السلطة  .9

 0.000 *0.839 أسلوب التعامل بين العاملين واإلدارة  .10

 0.000 *0.534 أنماط الثواب والعقاب  .11

 0.000 *0.795 األمن الوظيفي  .12

 0.000 *0.965 ثانياً: الثقافة التنظيمية

ً عند مستوي داللة  * الجدولية تساوي  قيمة االرتباط(، α≤0.05)االرتباط دال إحصائيا

(0.349.) 

 :Reliability االستبانةثبات . 9.3

نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع  االستبانةأن تعطي هذه  االستبانةيقصد بثبات 

 االستبانةأكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات  االستبانة

بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على  وعدم تغييرها االستبانةيعني االستقرار في نتائج 

  األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.

 .(97: 2010)الجرجاوي، 

 الدراسة من خالل: استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

وطريقة التجزئة النصفية  Cronbach's Alpha Coefficient  خكرو نبامعامل ألفا 

 .(14.8.3)جدول رقم وكانت النتائج كما هي مبينة في 
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 (14.8.3جدول رقم )

 االستبانةوالتجزئة النصفية لقياس ثبات  خكرو نبامعامل ألفا 

 

 

 

# 

 المعايير
 عدد

 الفقرات

معامل 

 ألفا

 خكرو نبا

 التجزئة

 النصفية

1.  

 أوال: إدارة المعرفة

 *0.949 *0.903 10 خلق المعرفة

 *0.911 *0.864 10 تبادل المعرفة  .2

 *0.935 *0.893 11 رفةتخزين المع  .3

 *0.927 *0.922 10 نشر )تطبيق( المعرفة  .4

 *0.975 *0.963 41 أوال: إدارة المعرفة

5.  

 ثانياً: الثقافة التنظيمية

 *0.958 *0.949 10 مرونة التنظيم

 *0.937 *0.913 10 طبيعة العمل  .6

 *0.967 *0.948 7 التركيز على اإلنجاز  .7

 *0.926 *0.945 7 التدريبأهمية التنمية اإلدارية و  .8

 *0.747 *0.790 10 أنماط السلطة  .9

 *0.700 *0.781 5 أسلوب التعامل بين العاملين واإلدارة  .10

 *0.700 *0.700 4 أنماط الثواب والعقاب  .11

 *0.945 *0.861 10 األمن الوظيفي  .12

 *0.945 *0.979 63 ثانياً: الثقافة التنظيمية

 *0.991 *0.985 104 جمالي محاور االستبانةإ

 

مرتفعة  خكرو نبا( أن قيمة معامل ألفا 14.8.3واضح من النتائج الموضحة في جدول رقم )

، بينما بطريقة التجزئة النصفية (0.985) خكرو نبالفا أبلغت بطريقة  جمالي االستبانة حيثإل

 .(0.991)فبلغت 

 إدارة المعرفةمقياس اتيجيات الستر خكرو نباما لمحاور االستبانة فبلغت قيمة معامل ألفا أ

ما حسب طريقة أ(، 0.963( بينما لجميع المجاالت )0.922 -0.864حيث تتراوح بين )

 -0.911لفا كرنباخ حيث تتراوح بين )أكانت النتائج مشابهة لطريقة التجزئة النصفية ف

 (. 0.975(  بينما لجميع المجاالت )0.949

 -0.700حيث تتراوح بين ) الثقافة التنظيميةلمحور مرتفعة  خكرو نباأما قيمة معامل ألفا 

ما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابهة أ(، 0.979 (( بينما بلغت0.949

جمالي محور الثقافة إل ( بينما بلغت0.967 -0.700لطريقة الفا كرنباخ حيث تتراوح بين )

 (. 0.945)التنظيمية 
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 ،قابلة للتوزيع (3.4.5)ا النهائية كما هي في الملحق رقم في صورته االستبانةوبذلك تكون 

 االستبانةالدراسة مما يجعله على ثقة بصحة  استبانةويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات 

 أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. عنوصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: .10.3
 Statistical Package forمن خالل برنامج التحليل اإلحصائي االستبانةغ وتحليل تم تفري

the Social Sciences (SPSS). 

 :Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف -اختبار كولمجوروف تم استخدام

، وكانت النتائج كما هي مبينة في توزيع الطبيعي من عدمهالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع ال

 (.15.8.3جدول رقم )

 (15.8.3جدول رقم )

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 المعايير #
 عدد

 الفقرات

-كولمجوروف

 ( (K-Sسمرنوف

 المعنوية

Sig. 

1.  

 :الً أو

 إدارة المعرفة

 0.25 1.02 10 خلق المعرفة

 0.43 0.88 10 تبادل المعرفة  .2

 0.48 0.84 11 تخزين المعرفة  .3

 0.16 1.12 10 نشر )تطبيق( المعرفة  .4

 0.66 0.73 41 أوال: إدارة المعرفة

5.  

 :اثانيً 

الثقافة 

 التنظيمية

 0.26 1.01 10 مرونة التنظيم

 0.18 1.1 10 طبيعة العمل  .6

 0.17 1.12 7 التركيز على اإلنجاز  .7

8.  
أهمية التنمية اإلدارية 

 بوالتدري
7 1.19 0.12 

 0.83 0.62 10 أنماط السلطة  .9

10.  
أسلوب التعامل بين العاملين 

 واإلدارة
5 1.03 0.24 

 0.68 0.72 4 أنماط الثواب والعقاب  .11

 0.32 0.98 10 األمن الوظيفي  .12

 0.051 1.35 63 ثانياً: الثقافة التنظيمية

 0.18 1.1 104 جمالي محاور االستبانةإ
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جميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 15.8.3الموضحة في جدول رقم )واضح من النتائج 

وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه  0.05 مستوى الداللةكبر من أمجاالت الدراسة كانت 

وحيث سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي 

 فرضيات الدراسة. 

 ائية المستخدمة:األدوات اإلحص. 11.3

النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدم هذا األمر بشكل أساسي  -1

 . ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة

 .االستبانة(  لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alpha) خكرو نبااختبار ألفا  -2

 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات split halfاختبار التجزئة النصفية ) -3

 K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-اختبار كولمجوروف استخدام -4

 يستخدم هذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

( لقياس درجة Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -5

وقد تم استخدامه لحساب ، يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيريناالرتباط: 

 االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل ( T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6

 فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفة ما إذا كان Independent Samples T-Test) حالة عينتينفي  Tاختبار  -7

 هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -8

أو أكثر من لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالا مجموعات 

 البيانات.

 .Multiple Regression لمتعدداختبار االنحدار ا -9
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 المقدمة: .1.4
، وذلك من تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةا ليتضمن هذا الفصل عرضً 

صل إليها من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التو

دد ع والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على )الجنس، العمر،، تهاخالل تحليل فقرا

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية  .، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(سنوات الخبرة

الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات  ةللبيانات المتجمعة من استبان

على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا للحصول  (SPSS)االجتماعية 

 الفصل. 

( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب 10-1تم استخدام التدرج )

 ( : 1.1.4جدول رقم ) 

 مقياس الدرجات  (1.1.4جدول رقم )

 غير موافق االستجابة

 بدرجة كبيرة جدا
 موافق بدرجة 

 كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقياس

دل على الموافقة  10جابة من  ( لالستجابة ، وكلما اقتربت اإل10-1اختار الباحث التدرج ) 

 %.10العالية على ما ورد في الفقرة المعنية وكل تدرج له وزن نسبي 

 ( يوضح درجات تفسير اإلجابة حسب فئات المتوسط الحسابي:2.1.4وفيما يلي جدول رقم )

 درجات تفسير اإلجابة حسب فئات المتوسد الحسابي  (2.1.4جدول )

 درجة الموافقة
غير موافق 

 بشدة
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

 10.0-8.41 8.40-6.81 6.80-5.21 5.20-3.61 3.60-1 المتوسد الحسابي

 

 الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة: .2.4

 فق البيانات الشخصية :الوص  اإلحصائي لعينة الدراسة و .1.2.4

 وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.

تم استكمالها  االستبانات% من 91.8ن أ ،(1.1.2.4) رقم يتضح من خالل جدول

 .مفقودة استبانات% تم اعتبارها 9.2بالتعبئة من المبحوثين بينما 

شركات المقاوالت الفلسطينية ويرى الباحث أن هذا يدل على أن أغلب العاملين في 

 لتطوير أعمالهم وأنفسهم. بالتطوير البحثييهتمون 

 

 

 



 

72 
 

  (1.1.2.4)رقم  جدول

 االستبانات

 النسبة التكرار االستبانات

 91.8 266 مكتملة استبانات

 9.2 27 جابة عليها(مفقودة )لم يتم اإل استبانات

 100.0 293 المجموع

، الذكورمن هم فراد العينة أ% من 79.3 أن تضحي ،(2.1.2.4) رقم جدولمن خالل 

 اإلناا.% من 20.7بينما 

ويرى الباحث أن شركات المقاوالت الفلسطينية تحتاج للعنصر الذكوري أكثر من 

العنصر األنثوي، وذلك لطبيعة العمل التي تحتاج النزول في المواقع المختلفة، وعلى الرغم من 

 في هذه الشركات. ذلك نجد نسبة جيدة من اإلناا تعمل

  (2.1.2.4) رقم جدول

 الجنس

 النسبة التكرار الجنس

 79.3 211 ذكر

 20.7 55 نثىأ

 100.0 266 اإلجمالي

 

في الفئة العمرية اقل  أعمارهم تقع (%44.4) نأ ،(3.1.2.4) رقم يتضح من جدولو

قل أ -40من  (%13.2)، سنة 40قل من أ -30في الفئة العمرية من  (%36.1) ،سنة 30من 

 .فأكثر سنة 50من  (%6.4و)، سنة 50من 

شركات المقاوالت هي شركات شابة، ألنها تهتم بالعنصر الشبابي ويرى الباحث أن 

لديها نسبة من العاملين أصحاب والذي يحعطي العمل النشاط الكبير إلنجاز األعمال، ومع ذلك 

وزيع المتوازن لنسب أعمار العاملين لكبيرة التي يمكن االعتماد عليها وهذا يفسر التالخبرات ا

 في كل شركة.

  (3.1.2.4)رقم جدول 

 العمر

 % النسبة التكرار العمر

 44.4 118 سنة 30قل من أ

 36.1 96 سنة 40قل من أ30

 13.2 35 سنة 50قل من أ-40

 6.4 17 سنة فأكثر 50من 

 100.0 266 اإلجمالي
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ؤهلهم العلمي بكالوريوس، بينما م (%62.8)ن أ ،(4.1.2.4) رقم جدوليتضح من 

 دبلوم متوسط. (%15و)دراسات عليا،  (22.2%)

ألنه أغلب من يعملون يحملون شهادات  االباحث أن هذه النسبة طبيعية جدً ويرى 

وذلك للطلب من الشركات من قِبل المانحين للمشاريع مهندسين  بكالوريوس في الهندسة

الدراسات من نسبة وجود هذه الومن الطبيعي ، يحملون شهادات بكالوريوس على األغلب

 العليا والدبلوم.

 (4.1.2.4) رقم جدول

 المؤهل العلمي

 % النسبة التكرار المؤهل العلمي

 15.0 40 دبلوم فأقل

 62.8 167 بكالوريوس

 22.2 59 دراسات عليا

 100.0 266 اإلجمالي

 

 10قل من أ -5من سنوات خبرتهم  (%38.3)ن أ ،(5.1.2.4) رقم يتضح من جدول

سنة فأكثر،  15من  (%16.9)سنوات،  5قل من أخبرتهم  (%32.3)، بينما سنوات

 .سنة 15قل من أ -10من  (%12.4و)

الخبرات الموجودة متوازنة مع األعمار للعاملين في شركات ويرى الباحث أن  

 المقاوالت الفلسطينية.

 (5.1.2.4) رقم جدول

 سنوات الخبرة

 النسبة كرارالت سنوات الخبرة

 32.3 86 سنوات 5قل من أ

 38.3 102 سنوات 10قل من أ-5من 

 12.4 33 سنة 15قل من أ– 10من 

 16.9 45 سنة فأكثر 15من 

 100.0 266 اإلجمالي

 

مسماهم الوظيفي مهندس، بينما  (%34.2) نأ ،(6.1.2.4) رقم جدوليتضح من 

( %12.8)فني،  (%3.8)، عامير مد (%10.5)مدير مشروع،  (%13.9)داري، إ (17.3%)

 خرى.آوظائف  (%5.6و) مراقب عمال، (%1.9)ب، محاس
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ويرى الباحث أن النسب موزعة بشكل مناسب، حيث أن أكثر العاملين هم من  

هندسين وذلك لطبيعة عمل الشركات، ولحاجة الشركات للمهندسين أكثر من المسميات الم

، أما ومدير المشروع يحملون شهادات في الهندسة اآلخرى، كما أنه قد نجد أن المدير العام

يعملون في  ،من ناحية الفني واإلداري والمحاسب ومراقب العمال فكل منهم بحسب تخصصه

 في مشروع معين. لمشاريع، وليس كالمهندسين موجودينالشركة لجميع ا

 (6.1.2.4) رقم جدول

 المسمى الوظيفي

 % النسبة التكرار المسمى الوظيفي

 10.5 28 عام مدير

 13.9 37 مدير مشروع

 3.8 10 فني

 17.3 46 إداري

 12.8 34 محاسب

 34.2 91 مهندس

 1.9 5 مراقب عمال

 5.6 15 خرىآ

 100.0 266 اإلجمالي

 

 تحليل فقرات استبانة الدراسة ومناقشتها .3.4

 تحليل فقرات االستبانة :. 1.3.4

لعينة واحدة( لمعرفة  Tالمعلمية )اختبار لتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات

على  (%60)هي الحياد وهي تمثل  (6)حيث اعتبرت الدرجة ؛ االستجابةمتوسطات درجات 

 مقياس الدراسة.

 اختبار أسئلة وفرضيات الدراسة .4.4

 تساؤالت الدراسة : عنجابة لإل. 1.4.4

 المحور األول: إدارة المعرفة. 1.1.4.4

الوزن النسبي إلجمالي مجال خلق المعرفة  نأ (،1.1.1.4.4) رقم من جدول يتضح

، بينما لفقرات مجال (1.89)( وانحراف معياري بلغ 6.78وبمتوسط بلغ ) (%67.84)بلغ 

( احتلت خلق المعرفة كانت الفقرة الخامسة )تستقطب الشركة الكفاءات والطاقات المبدعة

)توفر الشركة برامج  فقرة التاسعة، بينما كانت ال(%74.23)ولى بوزن نسبي بلغ المرتبة األ

 .(%61.09)تدريبية لتنمية قدرات العاملين( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
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إلى أن شركات المقاوالت تحتاج إلى الكفاءات والطاقات المبدعة ويعزو الباحث ذلك 

من تدريبهم ألن ذلك أسهل لديهم  لمتابعة األعمال وإتمامها على أيدي عاملين خبراء في عملهم

، ولكنها في نفس الوقت على الرغم من ا، لذلك يبحثون عنهم دائمً والمال توفير الوقت والجهدل

لك أنها تحتاج إلى الكفاءات، فال توفر برامج تدريبية لتنمية قدراتهم ومعارفهم، وقد يكون ذ

بالموارد ( بأنه يجب االهتمام 2006)سالم،  ألسباب مادية أو أسباب ثقافية، وتتفق دراسة

ت فراد في إطار العمل، ووصباع حاجات األشإالبشرية وخلق ظروف وطرق عمل تسهم في 

 ( على ضرورة خلق ثقافة محفزة ومشجعة وداعمة إلنتاج المعرفة.2014دراسة )المدهون، 

 

 (1.1.1.4.4) رقم جدول

 الوسد الحسابي والوزن النسبي لمحور خلق المعرفة

 ةالمجال األول: خلق المعرف #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 2 0.00 9.27 72.37 2.18 7.24 تشجع الشركة على تحويل المعرفة الفردية إلى معرفة عامة.  -1

 9 0.01 2.58 64.11 2.60 6.41 تشجع الشركة على إجراء بحوا بشكل دائم.  -2

 3 0.00 8.29 71.77 2.31 7.18 ركة باالقتراحات واألفكار الجديدة وتشجعها.تهتم الش  -3

 4 0.00 6.35 68.80 2.26 6.88 .تعزز الشركة سياسة العصف الذهني  -4

 1 0.00 10.97 74.23 2.11 7.42 تستقطب الشركة الكفاءات والطاقات المبدعة.  -5

 5 0.00 5.57 67.52 2.20 6.75 .تمتلك الشركة ذاكرة تنظيمية تعزز عمليات خلق المعرفة  -6

 8 0.00 3.41 65.11 2.45 6.51 توفر الشركة برامج لتطوير المعارف والمهارات الذهنية للعاملين.  -7

 7 0.00 3.94 66.02 2.49 6.60 يتم تشجيع الموظفين على توليد االفكار الخالقة.  -8

 10 0.53 0.63 61.09 2.82 6.11 توفر الشركة برامج تدريبية لتنمية قدرات العاملين.  -9

 6 0.00 4.31 67.30 2.75 6.73 تقدم الشركة  تسهيالت تكنولوجية لخلق المعرفة.  -10

  0.00 6.77 67.84 1.89 6.78 جمالي المجال األول: خلق المعرفةإ

 

ن الوزن النسبي إلجمالي مجال تبادل أ يتضح ،(2.1.1.4.4) رقم من خالل جدول

، بينما لفقرات (1.66( وانحراف معياري بلغ )1.66ط بلغ )وبمتوس (%68.23)المعرفة بلغ 

ولى )توجد شبكة اتصال داخلية )اإلنترانت( تمكن األمجال تبادل المعرفة كانت الفقرة 

 ،(%78.98)العاملين من تبادل المعرفة مع اآلخرين( احتلت المرتبة االولى بوزن نسبي بلغ 

ة نظام لمراقبة وضبط التشارك بالمعرفة( احتلت بينما كانت الفقرة التاسعة )يوجد لدى الشرك

 .(%60.38)المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

إلى أن شركات المقاوالت تعمل على توفير بعض عوامل تبادل  عزو الباحث ذلكوي

المعرفة كشبكة االتصال الداخلية واالنترنت والبريد اإللكتروني، ويرى الباحث أن هذه عوامل 

بادل المعرفة فقط، حيث أن هذه المصادر ال تحتاج إلى تكاليف ضرورة وليست بمقصد ت

ط التشارك عالية، في حين أن اعتماد هذه الشركات على أنظمة متخصصة لمراقبة وضب

ر في غير موجودة، ويرى الباحث إلى أن شركات المقاوالت تحتاج إلى تطوي ابالمعرفة تقريبً 

( حيث كان من أهم 2011ليه )الزطمة، عملها من الناحية التشاركية، وهذا ما اتفق ع

التوصيات  التي أوصى بها؛ أن يكون هناك تطوير ألساليب تخزين وتوسيع عملية التشارك 

 من خالل توفير بيئة مناسبة.
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 (2.1.1.4.4) رقم جدول

 الوسد الحسابي والوزن النسبي لمجال تبادل المعرفة

 المجال الثاني: تبادل المعرفة #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
توجد شبكة اتصال داخلية )اإلنترانت( تمكن العاملين 

 من تبادل المعرفة مع اآلخرين.
7.90 2.33 78.98 13.25 0.00 1 

2-  
يوجد نشرات ومطبوعات أخرى تساعد على تبادل 

 المعرفة.
6.73 2.36 67.33 5.07 0.00 5 

 6 0.00 3.98 65.98 2.45 6.60 يتم إجراء تنقالت والتدوير الوظيفي للعاملين.  -3

4-  
يتم استخدام البريد االلكتروني في تبادل المعرفة مع 

 اآلخرين.
7.73 2.08 77.33 13.60 0.00 2 

 3 0.00 8.50 72.41 2.38 7.24 يتم استخدام االتصاالت المبرمجة بين العاملين.  -5

6-  
عقد الندوات الداخلية للعاملين بشكل سلس  يمكن

 وسهل.
6.44 2.52 64.40 2.85 0.00 7 

7-  
تسود بين أوساط العاملين في الشركة ثقافة التشارك في 

 المعلومات.
7.04 2.28 70.41 7.44 0.00 4 

8-  
تطلب الشركة من العاملين التعهد بمشاركة معارفهم 

 مع بعضهم البعض.
6.21 2.55 62.07 1.32 0.19 9 

9-  
يوجد لدى الشركة نظام لمراقبة وضبط التشارك 

 بالمعرفة.
6.04 2.68 60.38 0.23 0.82 10 

10-  
تعمل الشركة على إيجاد وسائل متنوعة لتعزيز تبادل 

 المعرفة.
6.30 2.76 63.05 1.80 0.07 8 

  0.00 8.08 68.23 1.66 6.82 جمالي المجال الثاني: تبادل المعرفةإ
 

الوزن النسبي إلجمالي مجال تخزين  نأ ،(3.1.1.4.4) رقم جدوليتضح من و

، بينما لفقرات (1.81)( وانحراف معياري بلغ 7.02وبمتوسط بلغ ) (%70.20)المعرفة بلغ 

ولى بوزن ( احتلت المرتبة األمجال تخزين المعرفة كانت الفقرة الثالثة )يوجد أرشيف ورقي

)توجد قواعد بيانات تحزود بمعلومات حول  ولىاأل، بينما كانت الفقرة  (%74.51)نسبي بلغ 

 (.%68.1)الموضوعات المعرفية المختلفة( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

إلى أن شركات المقاوالت الفلسطينية تهتم بأصل الورق، حيث ويعزو الباحث ذلك 

لكترونية، إال أنها تعتبر الورق ذو أهمية كبيرة، على الرغم من أنها تهتم أيضاً بالمستندات اإل

أن أغلب المستندات إذا احتاجها أي عامل، فيجب في كثير من األحيان أن يحظهر النسخة 

األصلية منها، ويرى الباحث أن على شركات المقاوالت تطوير مفهوم وجود قواعد بيانات 

المعارف الالزمة لمتابعة األعمال، وأظهرت دراسة لتزويد العاملين بمختلف األوقات ب

حيث أنها كانت  %(77.59( بأن الوزن النسبي لتخزين المعرفة كان )2014هون، )المد

قريب من الوزن النسبي دراسة على وزارة التربية والتعليم العالي في محافظات غزة، ويعتبر

 %(.70.20) لمجال التخزين في شركات المقاوالت الفلسطينية

طبيعة األعمال ما بين ويعزو الباحث هذا االختالف البسيط إلى االختالف في 

زين المعرفة في كال لتخالدراستين، ولكن هذا يدل على األهمية الكبيرة التي يوليها المبحوثين 

( بإنشاء بيت خبرة ودعم للقرار في الجامعة من 2014وصت  دراسة )عيسى، الدراستين، وأ

إعدادها وذلك  خالل إيجاد قاعدة بيانات ونظم للمعلومات تححدا باستمرار يعمل الجميع في

 .لتزويد العاملين بما يحتاجون من معلومات كمية ونوعية
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 (3.1.1.4.4) رقم جدول

 الوسد الحسابي والوزن النسبي لمجال تخزين المعرفة

 المجال الثالث: تخزين المعرفة #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 ةالفقر

1-  
توجد قواعد بيانات تحزود بمعلومات 

 حول الموضوعات المعرفية المختلفة.
6.81 2.38 68.10 5.51 0.00 11 

 2 0.00 8.16 71.54 2.31 7.15 يوجد أرشيف إلكتروني.  -2

 1 0.00 9.34 74.51 2.53 7.45 يوجد أرشيف ورقي.  -3

4-  
يوجد معايير معرفية واضحة ومحددة 

 شطته.تتناسب مع طبيعة العمل وأن
6.90 2.38 69.02 6.19 0.00 9 

5-  
يتم اتباع أسلوب خزن المعرفة الضمنية 

 )الخبرات وتبادل الخبرات(.
6.93 2.48 69.29 6.12 0.00 7 

6-  
يوجد أنظمة لدى الشركة يمكن من 

خاللها باسترجاع المعارف القديمة 

 والجديدة.

7.11 2.27 71.13 7.98 0.00 3 

7-  
ملين تعمل الشركة على تحفيز العا

 لتخزين معارفهم.
6.93 2.21 69.32 6.88 0.00 8 

8-  
تقوم الشركة بتوثيق المعارف الجديدة 

 والمكتسبة ألي مشروع تقوم به.
6.96 2.35 69.62 6.67 0.00 6 

9-  
تقوم الشركة بتوثيق المشكالت التي 

تواجهها وطرق حلها لالستفادة منها 

 الحقاً.

7.05 2.53 70.45 6.74 0.00 4 

10-  
الشركة الوثائق والكتيبات في تستخدم 

 الحفاظ على المعرفة.
6.86 2.54 68.65 5.56 0.00 10 

11-  
تستخدم الشركة الوسائل االلكترونية في 

 الحفاظ على المعرفة.
7.04 2.50 70.42 6.74 0.00 5 

  0.00 9.18 70.20 1.81 7.02 جمالي المجال الثالث: تخزين المعرفةإ

 

الوزن النسبي إلجمالي مجال نشر  نأ ،(4.1.1.4.4) رقم جدولومن الواضح في 

، (1.81)( وانحراف معياري بلغ 6.87وبمتوسط بلغ ) (%68.71))تطبيق( المعرفة بلغ 

بينما لفقرات مجال نشر )تطبيق( المعرفة كانت الفقرة الثانية )تهتم الشركة بتطبيق المعرفة 

، بينما كانت الفقرة الخامسة  (%71.65)ولى بوزن نسبي بلغ ( احتلت المرتبة األواستخدامها

)تركز الشركة على تطبيق المعرفة كأهم أولويات الشركة( احتلت المرتبة األخيرة بوزن 

 .(%64.62)نسبي 

اهتمام شركات المقاوالت بمصلحتها في تطبيق المعرفة ويعزو الباحث ذلك 

ت التي يقوم بها واستخدامها للتكنولوجيا في تطبيقها، ألن ذلك يعمل على تسهيل المهما

العاملين لمصلحة الشركات ولكنها يجب عليها أن تجعلها أولوية وذات خطة مرسومة لتطبيقها 

ضرورة تطبيق المعرفة،  (Ka ،2011ونجد في دراسة ) لتستفيد الشركات والعاملين أيضاً،

زيادة في الخدمات  ت الدراسة أن الشركات التي تطبق إدارة المعرفة أظهرتحيث استنتج

( استنتجت أن هناك ضعف في مستوى 2012، كما أن دراسة )المدلل، والعمليات االبتكارية

% ويرى الباحث أنها بعيدة قليالً عن 55.78توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة بنسبة 

 تطبيق المعرفة في شركات المقاوالت.
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 (4.1.1.4.4) رقم جدول

 يق( المعرفةلمجال نشر )تطبالوسد الحسابي والوزن النسبي 

# 
المجال الرابع: نشر )تطبيق( 

 المعرفة

الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
تحوفر الشركة متطلبات نشر )تطبيق( 

 المعرفة المادية والبشرية.
7.00 2.30 70.00 7.09 0.00 3 

2-  
فة تهتم الشركة بتطبيق المعر

 واستخدامها.
7.17 2.15 71.65 8.84 0.00 1 

3-  
ال تدعم ثقافة الشركة عملية التطبيق الفع  

 للمعرفة.
6.92 2.12 69.17 7.04 0.00 4 

4-  
تستخدم الشركة مقاييس ومعايير تسيطر 

 من خاللها على المعرفة المطبقة.
6.79 2.28 67.93 5.68 0.00 7 

5-  
تركز الشركة على تطبيق المعرفة كأهم 

 ولويات الشركة.أ
6.46 2.42 64.62 3.12 0.00 10 

6-  
يتم إجراء بعض التعديالت والتحسينات 

 بعد تطبيق معارف جديدة.
6.67 2.36 66.73 4.65 0.00 9 

7-  
يحث المدراء العاملين على تطبيق 

 المعرفة.
6.77 2.30 67.67 5.44 0.00 8 

8-  
تعمل الشركة على إزالة العوائق أمام 

 تطبيق المعرفة.
6.90 2.45 69.02 6.02 0.00 6 

9-  
تستخدم الشركة التكنولوجيا في تطبيق 

 المعرفة.
7.11 2.29 71.13 7.92 0.00 2 

10-  
تمنح الشركة الحرية للعاملين في تطبيق 

 المعرفة والمعلومات الجديدة.
6.92 2.45 69.17 6.11 0.00 5 

المجال الرابع: نشر )تطبيق( إجمالي 

 المعرفة
6.87 1.81 68.71 7.86 0.00  

 

يتضح ان الوزن النسبي الجمالي محور إدارة  ،(5.1.1.4.4) رقم جدول وفي

( بينما بلغ 1.64( وانحراف معياري بلغ )6.87وبمتوسط بلغ ) (%68.74)المعرفة بلغ 

( وانحراف معياري بلغ 7.02وبمتوسط بلغ ) (%70.2)الوزن النسبي لمجال تخزين المعرفة 

( وانحراف 6.78وبمتوسط بلغ ) (%67.84)خلق المعرفة بلغ ( ، بينما كان مجال 1.81)

 .(1.89معياري بلغ )

دارة إلى األهمية الكبيرة التي تحوليها شركات المقاوالت إلويعزو الباحث ذلك 

تمام األعمال بالسرعة الالزمة والجودة المالئمة، على الرغم من المعرفة، ألنها تساعدها في إ

ب مكوناتها، لذلك تحتاج الشركات إلى تطوير في أساليب خلق التفاوت في اهتمامها بترتي

( أن 2014لها وتحسين طرق تطبيقها وتخزينها، ونرى في دراسة )عيسى، المعرفة وتباد

في إطاره التقليدي، ولم يأخذ بعد  اسيما في الكتابات العربية محصورً مفهوم إدارة المعرفة وال 

( أن إدارة 2010سب، واستنتجت دراسة )الفارس، االستراتيجي التطبيقي على النحو المنا

قدرات واسعة  توفيروالسيما جانبه التطبيقي الذي يعمل على  اا حديثً عمليً  المعرفة تمثل حقاًل 

( أن 2013وبينت دراسة )حالق، لمنظمات األعمال في التميز والتفوق والريادة واإلبداع، 
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مستوى المطلوب، وهذا بدوره أثر في درجة درجة توفر المقومات التكنولوجية لم ترق إلى ال

 ممارسة نشاط نشر وتبادل وتخزين المعرفة في وزارة التربية والتعليم.

 (5.1.1.4.4) رقم جدول

 الوسد الحسابي والوزن النسبي لمحور إدارة المعرفة

 إدارة المعرفة #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 ةالمعنوي

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

 4 0.00 6.77 67.84 1.89 6.78 مجال خلق المعرفة  -1

 3 0.00 8.08 68.23 1.66 6.82 مجال تبادل المعرفة  -2

 1 0.00 9.18 70.20 1.81 7.02 مجال تخزين المعرفة  -3

 2 0.00 7.86 68.71 1.81 6.87 مجال نشر )تطبيق( المعرفة  -4

  0.00 8.69 68.74 1.64 6.87 إدارة المعرفة

 

 المحور الثاني : الثقافة التنظيمية . 2.1.4.4

جمالي مجال مرونة ن الوزن النسبي إلأيتضح  ،(1.2.1.4.4) رقم من خالل جدول

، بينما لفقرات (1.79)( وانحراف معياري بلغ 6.91وبمتوسط بلغ ) (%69.13)التنظيم بلغ 

كة بالعاملين األكفاء الذين يمكن مجال مرونة التنظيم كانت الفقرة السابعة )تحتفظ الشر

ولى بوزن نسبي المرتبة األ االعتماد عليهم في تطبيق المرونة دون تجاوز النظام العام( احتلت

ولى )تعمل الشركة على التخلص من بعض الخطوات األ، بينما كانت الفقرة (%77.73)بلغ 

 .(%66.09)الروتينية في العمل( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

بالعاملين الملتزمين ذو الكفاءة إلى اهتمام شركات المقاوالت  ويعزو الباحث ذلك

العالية، ألن ذلك يؤدي إلى إنتاجية وجودة أكبر في العمل، مما يوفر على الشركات وقت 

، كون الباحث ال تساعد العاملين في زيادة المرونة في العملقد وجهد ومال، ولكن الشركات 

، فبذلك تنخفض اإلنتاجية مما يجعل من العمل مماًل  مل شركات المقاوالت،لديه دراية عن ع

( أن الثقافة 2015والوقت والمال إلنجاز المهام، وأظهرت نتائج دراسة )سالمة، ويزيد الجهد 

%( وهي قريبة من الوزن النسبي لمرونة التنظيم 67.6التنظيمية المرنة جاءت بوزن نسبي )

سم سطينية، وأوصت الدراسة على ضرورة تعزيز ثقافة تنظيمية تتفي شركات المقاوالت الفل

بالمرونة واالبتعاد عن الجمود، ويرى الباحث أنه على الشركات أنه تعطي الحرية للعاملين 

 في تقديم اقتراحات لزيادة المرونة في العمل، وذلك كحلح حسب تخصصه.
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 (1.2.1.4.4) رقم جدول

 بي لمحور مرونة التنظيمالوسد الحسابي والوزن النس

 المجال األول: مرونة التنظيم #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
تعمل الشركة على التخلص من بعض الخطوات 

 الروتينية في العمل.
6.61 2.56 66.09 3.88 0.00 10 

2-  
العاملين الختصار وقت تقوم الشركة بمساعدة 

 إنجاز كل مهمة.
6.70 2.33 66.95 4.86 0.00 7 

3-  
تعمل الشركة على تمكين العاملين في بعض 

 الصالحيات.
6.70 2.33 66.95 4.87 0.00 8 

4-  
تحعطي الشركة الدافعية الكتساب القدرة على 

 التطوير.
6.80 2.32 68.05 5.66 0.00 4 

5-  
ين وتحاول تستقبل إدارة الشركة آراء العامل

 تطبيق اإلجراءات المقترحة للتأكد من فاعليتها.
6.74 2.37 67.44 5.12 0.00 6 

6-  
هناك قابلية لدى الشركة في تغيير اإلجراءات 

 واللوائح التنظيمية وفقاً لمتغيرات خارجية.
6.62 2.51 66.24 4.05 0.00 9 

7-  
تحتفظ الشركة بالعاملين األكفاء الذين يمكن 

في تطبيق المرونة دون تجاوز االعتماد عليهم 

 النظام العام.

7.77 2.19 77.73 13.03 0.00 1 

8-  
تعمل الشركة على نشر ثقافة المرونة بين 

 العاملين.
6.77 2.30 67.67 5.44 0.00 5 

9-  
تحوضح الشركة اإلجراءات الثابتة واللوائح 

 التنظيمية التي على الموظف اتباعها.
7.11 2.15 71.09 8.43 0.00 3 

10-  
عمل الشركة على تمكين العامل للقيام بأكثر من ت

 مهمة واحدة.
7.29 2.19 72.85 9.54 0.00 2 

  0.00 8.33 69.13 1.79 6.91 المجال األول: مرونة التنظيمإجمالي 

 

ن الوزن النسبي الجمالي مجال طبيعة أضح يت ،(2.2.1.4.4) رقم من خالل جدول

، بينما لفقرات (1.69)وانحراف معياري بلغ  (6.76وبمتوسط بلغ ) (%67.62)العمل بلغ 

ولى )تهتم الشركة بتطوير مستوى األداء الشخصي األمجال طبيعة العمل كانت الفقرة 

، بينما كانت الفقرة الخامسة  (%71.77)للعاملين( احتلت المرتبة االولى بوزن نسبي بلغ 

المرتبة األخيرة بوزن نسبي  )يوجد شعور بالملل أثناء العمل بسبب الروتين المعتاد( احتلت

(62.26%). 

إلى أن التطوير الدائم لمستوى العاملين وإجراءات العمل وكيفية ويعزو الباحث ذلك 

تنفيذها تعتبر أولوية عند شركات المقاوالت، ألن هذه العوامل تجعل من طبيعة العمل أكثر 

المقاوالت أن تعمل  مرونة وتحسهل إجراءات العمل، ولكن في نفس الوقت يجب على شركات

على القضاء على الملل الذي يصيب العاملين من الروتين القائم فيها، لكي يستطيع أن يعمل 

، ونجد أن دراسة مهام والمسؤوليات المترتبة عليهمالعاملون في طبيعة عمل مناسبة إلنجاز ال

ي لين وخلق ظروف وطرق عمل تسهم ف( أوصت بضرورة االهتمام بالعام2006)سالم، 

 على بقت فعاًل طح  نْ مل، ويرى الباحث أن هذه التوصية إشباع حاجات األفراد في إطار العإ

، فضلتحسين طبيعة العمل لألالعاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية ستعمل على 
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الثقافة التنظيمية مثل الطقوس والقيم لها تأثير كبير أن  (Paschal ،2016) وتوصلت دراسة

 ف.على أداء الموظ

 

 (2.2.1.4.4) رقم جدول

 الوسد الحسابي والوزن النسبي لمجال طبيعة العمل

 المجال الثاني: طبيعة العمل #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 1 0.00 8.01 71.77 2.39 7.18 تهتم الشركة بتطوير مستوى األداء الشخصي للعاملين.  -1

 2 0.00 8.40 71.35 2.21 7.14 تهتم الشركة بتطوير إجراءات العمل.  -2

3-  
يتم تدريب العاملين على إجراءات العمل وكيفية 

 تنفيذها.
6.97 2.26 69.70 7.01 0.00 4 

4-  
يتم تحديد االحتياجات التدريبية بناًء على نتائج تقييم 

 األداء.
6.81 2.45 68.08 5.39 0.00 6 

 10 0.14 1.47 62.26 2.50 6.23 وجد شعور بالملل أثناء العمل بسبب الروتين المعتاد.ي  -5

 9 0.11 1.60 62.41 2.46 6.24 تعطي الشركة الفرصة للعاملين في صناعة القرارات.  -6

 5 0.00 6.17 69.10 2.41 6.91 فترة الدوام محددة وتناسب حجم وطبيعة العمل.  -7

 3 0.00 7.26 70.30 2.31 7.03 والمنافسة الشريفة. يسود جو العمل روح التعاون  -8

 7 0.00 4.50 66.95 2.52 6.70 طبيعة العمل تتيح للعاملين فرصة اإلبداع والتطوير.  -9

10-  
يتم توزيع المهام واألعمال اإلضافية على العاملين 

.  بشكل متساو 
6.43 2.63 64.29 2.66 0.01 8 

  0.00 7.36 67.62 1.69 6.76 جمالي المجال الثاني: طبيعة العملإ

 

جمالي مجال التركيز ن الوزن النسبي إلأيتضح  ، (3.2.1.4.4) رقم جدولمن خالل 

، بينما (2.15)( وانحراف معياري بلغ 6.8وبمتوسط بلغ ) (%68.01)على اإلنجاز بلغ 

از لفقرات مجال التركيز على اإلنجاز كانت الفقرة الخامسة )تشجع الشركة العاملين على إنج

، بينما كانت الفقرة السابعة  (%70.60)ولى بوزن نسبي بلغ مرتبة األالعمل بدقة( احتلت ال

)هناك مزايا للعاملين الذين ينجزون العمل بأسرع وقت( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

(64.19%). 

إلى أن طبيعة عمل شركات المقاوالت تحتاج إلى تطبيق المهام ويعزو الباحث ذلك 

عمل بشكل عام بدقة كبيرة، ألن أي خطأ ولو بسيط في حسابات اإلنشاءات يمكن أن يحؤدي وال

ملين في الشركات إلى نتائج ال تححمد عحقباها، لذلك يجب على شركات المقاوالت أن تحشجع العا

لك على أساس اإلنجاز، فتجعلهم ينجزون أعمالهم بدقة متناهية، وذت مادية ومعنوية آبمكاف

( بأن شركات 2016ضرر يقع في المشروع، ونرى نتائج دراسة )الطيبي،  لتفادي أي

%( وهي قريبة جداً من مجال 73.7المقاوالت لديها ثقافة تنظيمية تمثلت بثقافة اإلنجاز بنسبة )

%(، وأوصت بضرورة تعزيز ثقافة اإلنجاز من خالل 68.01ركيز على اإلنجاز بنسبة )الت

، وبينت دراسة )شاطري، العاملين من خالل الدورات التدريبيةتوفير اإلمكانات وتطوير أداء 

 التفاهم ميدع مما األفراد بين مشتركة تنظيمية قيم عنها ينتج القوية ظيمية( أن الثقافة التن2015

 .الصراع من والتقليل بينهم
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 (3.2.1.4.4)رقم جدول 

 الوسد الحسابي والوزن النسبي لمجال التركيز على اإلنجاز

 مجال الثالث: التركيز على اإلنجازال #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 3 0.00 5.70 68.98 2.57 6.90 تتركز مكافأة العاملين على أساس نتائج اإلنجاز في العمل.  -1

 2 0.00 6.51 69.92 2.48 6.99 يتم ترقية العاملين بناًء على أدائهم الوظيفي.  -2

 4 0.00 4.82 67.59 2.57 6.76 ت والترقيات.آللمكاف هناك أسس ومعايير واضحة وشفافة  -3

 5 0.00 5.07 67.44 2.39 6.74 تعمل الشركة على تحسين مستوى أداء العاملين.  -4

 1 0.00 7.47 70.60 2.32 7.06 تشجع الشركة العاملين على إنجاز العمل بدقة.  -5

 6 0.00 4.89 67.29 2.43 6.73 تبث الشركة روح المنافسة بين العاملين.  -6

 7 0.01 2.48 64.19 2.75 6.42 هناك مزايا للعاملين الذين ينجزون العمل بأسرع وقت.  -7

  0.00 6.07 68.01 2.15 6.80 جمالي مجال التركيز على اإلنجازإ
 

جمالي مجال أهمية سبي إلن الوزن النأيتضح  ،(4.2.1.4.4) رقم جدولمن خالل 

( وانحراف معياري بلغ 6.23وبمتوسط بلغ ) (%62.31)التنمية اإلدارية والتدريب بلغ 

، بينما لفقرات مجال أهمية التنمية اإلدارية والتدريب كانت الفقرة الثالثة )تهتم الشركة (2.17)

، بينما كانت الفقرة (%66.8)ولى بوزن نسبي بلغ ( احتلت المرتبة األبتطوير قدرات العاملين

ولى )يحصل العامل في الشركة على تدريب منظم ومستمر( احتلت المرتبة األخيرة بوزن األ

 .(%59.74)نسبي 

اك بأهمية تنمية وتدريب رإلى أن شركات المقاوالت لديها إدويعزو الباحث ذلك 

ذلك إال عن طريق العاملين وزيادة قدراتهم على أداء أعمالهم بالشكل المطلوب، ولكن ال يتم 

درب  اتدريب وتطوير العامل لقدراته بنفسه، ألن شركات المقاوالت دائمً  تبحث على العامل المح

، وتتفق دراسة )عبد توفير الوقت والجهد والمال عليهاوالحاصل على الخبرة الكافية وذلك ل

العمل ( مع الباحث على ضرورة تأهيل قدرات العاملين وتطويرها إلنجاز 2015الغفور، 

( أن درجة االنتماء التنظيمي ومستوى 2014، وبينت دراسة )خلوف، بجودة وسرعة أكبر

األداء الوظيفي لدى األساتذة مرتفعان، في حين أن الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة 

متوسطة، مما يعني أن هناك عوامل إذا أولتها الجامعة اهتمام أكبر لزادت من درجة تأثير 

 التنظيمية على كل من االنتماء التنظيمي واألداء الوظيفي لألساتذة.الثقافة 

 (4.2.1.4.4)رقم جدول 

 الوسد الحسابي والوزن النسبي لمحور أهمية التنمية اإلدارية والتدريب

 المجال الرابع: أهمية التنمية اإلدارية والتدريب #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 تباراالخ

 المعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 7 0.87 0.16- 59.74 2.65 5.97 يحصل العامل في الشركة على تدريب منظم ومستمر.  -1

 5 0.98 0.02 60.04 2.53 6.00 يوجد برنامج تدريبي لدى الشركة في الخطة االستراتجية.  -2

 1 0.00 4.82 66.80 2.30 6.68 تهتم الشركة بتطوير قدرات العاملين.  -3

 2 0.00 3.30 64.89 2.42 6.49 تعطي الشركة الفرصة للعاملين للتعليم والتعلم.  -4

 6 0.98 0.02 60.04 2.57 6.00 يحصل العامل على تدريب فني أو إداري.  -5

 4 0.23 1.20 61.84 2.51 6.18 تتناسب البرامج التدريبية مع متطلبات الوظيفة.  -6

 3 0.10 1.66 62.70 2.63 6.27 يعتبر التدريب جزء أساسي في العمل.  -7

  0.08 1.73 62.31 2.17 6.23 التدريبوالمجال الرابع: أهمية التنمية اإلدارية إجمالي 

 



 

83 
 

جمالي محور أنماط الوزن النسبي إل نأيتضح  ،(5.2.1.4.4) رقم جدولمن خالل 

ات ، بينما لفقر(1.38)( وانحراف معياري بلغ 6.7وبمتوسط بلغ ) (%66.98)السلطة بلغ 

( احتلت ولى )تصدر القرارات من اإلدارة العليا فقطاألمحور أنماط السلطة كانت الفقرة 

القرار بمفردي  ، بينما كانت الفقرة السابعة )أصنع(%75.13)ولى بوزن نسبي بلغ المرتبة األ

 .(%56.05) ثم أبلغه للمرؤوسين( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي

غلب شركات المقاوالت هي شركات عائلية، ويتضح من إلى أن أويعزو الباحث ذلك 

النتائج أنها مركزية القرار، لذلك من النادر أن نجد العاملين يتحكمون بحرية اتخاذ القرار 

فيها، مع وجود هامش لتفكير العامل بالقرار وعرضه على الرئيس للسماح له باتخاذ القرار 

 من عدمه.

  (5.2.1.4.4) رقم جدول

 بي والوزن النسبي لمحور أنماط السلطةالوسد الحسا

 المجال الخامس: أنماط السلطة #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 1 0.00 12.30 75.13 2.00 7.51 تصدر القرارات من اإلدارة العليا فقط.  -1

 4 0.00 5.37 67.67 2.33 6.77 صدار القرار.يناقش المدير المرؤوسين قبل إ  -2

3-  
يحتاج إتخاذ القرار في األمور البسيطة إلى موافقة 

 اإلدارة العليا.
6.73 2.33 67.33 5.14 0.00 6 

 3 0.00 7.17 70.26 2.33 7.03 ينبغي أن أسأل اإلدارة قبل عمل أي شيء.  -4

5-  
عندما أتخد قرار فإنني أحاول إقناع المرؤوسين 

 لقرار الذي أنوي اتخاذه.بقبول ا
7.13 2.05 71.32 8.99 0.00 2 

6-  
تتاح لي فرصة المشاركة في وضع الخطط الخاصة 

 بالقسم الذي أعمل فيه.
6.74 2.25 67.44 5.40 0.00 5 

 10 0.01 2.47- 56.05 2.60 5.61 أصنع  القرار بمفردي ثم أبلغه للمرؤوسين.  -7

8-  
قترحات التي أعتمد على البحث والدراسة لآلراء والم

 تقدم لي من الزمالء والمستشارين.
6.71 2.23 67.14 5.22 0.00 7 

9-  
يترك المدير اتخاذ القرار للمرؤوسين ويحقر القرار 

 الذي اتفقوا عليه.
6.23 2.51 62.26 1.47 0.14 9 

10-  
يشجع المدراء مرؤوسيهم على المبادرة في اتخاذ 

 القرارات
6.53 2.61 65.30 3.31 0.00 8 

  0.00 8.27 66.98 1.38 6.70 لي مجال أنماط السلطةجماإ

 

جمالي مجال أسلوب التعامل ن الوزن النسبي إلأ يتضح، (6.2.1.4.4) رقم من خالل جدول

، (2.0) ( وانحراف معياري بلغ6.6وبمتوسط بلغ ) (%67.05)بين العاملين واإلدارة بلغ 

دارة كانت الفقرة الثانية )يتحمل بعض بينما لفقرات مجال أسلوب التعامل بين العاملين واإل

 ولى بوزن نسبي بلغ( احتلت المرتبة األعباء أكثر من زمالئهم في نفس القسمأالعاملين 

( ارة مع جميع العاملين بشكل متساو  ، بينما كانت الفقرة الخامسة )تتعامل اإلد(79.0%)

 .(%64.34)احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

 إلى أنه من الطبيعي في شركات المقاوالت أن ال تتعامل الشركة بالتساوي ويعزو الباحث ذلك 

مع جميع العاملين وتحملهم أعباء أكثور مون زمالئهوم فوي نفوس القسوم، وذلوك ألنهوم لوديهم خبورة 

بنواًء علوى اإلنجواز الوذي قواموا بوه، أكبر وأدائهم ونشاطهم كبيور فوي العمول، لوذلك يوتم مكافوأتهم 
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ى حاجووة اإلدارة العليووا لتقيوويم ومكافووأة علوو (Lee :2015و  Shiue و Chen)وتحووث دراسووة 

العواملين األكفواء  استكشوافالعاملين لتحسين العمليات، ويرى الباحث أن هذا األمر يعمل علوى 

وبذلك يسوتطيع المودراء أو أصوحاب الشوركات توزيوع المهوام والتفوويض علوى أسواس اإلعتمواد 

 الذين يحفظون العمل ويطورونه. المسؤولية العالية يعلى العاملين ذو

 

 (6.2.1.4.4) رقم جدول

 الوسد الحسابي والوزن النسبي لمجال أسلوب التعامل بين العاملين واإلدارة

 

ط جمالي مجال أنمان الوزن النسبي إلأح يتض ،(7.2.1.4.4)رقم  جدولمن خالل 

، بينما (1.62)( وانحراف معياري بلغ 6.38وبمتوسط بلغ ) (%63.75)الثواب والعقاب بلغ 

( لفقرات مجال أنماط الثواب والعقاب كانت الفقرة الثالثة )يححب العامل العمل الذي يقوم به

العاشرة )يؤدي العامل  ، بينما كانت الفقرة(%67.26)ولى بوزن نسبي بلغ احتلت المرتبة األ

 .(%55.56)من العقاب( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  خوفًا عمله

إلى أن العاملين في شركات المقاوالت يعملون بحسب ويعزو الباحث ذلك 

تخصصاتهم، ويتم التوظيف بناًء على ذلك، لذلك نجد أنه من الطبيعي أن يحب العامل العمل 

خوف من العقاب ال يؤدي إلى نتيجة في الذي يقوم به، وهذا يعتبر ميزة للشركة نفسها، وأن ال

، بل على العكس، يمكن أن يؤدي العقاب أو الخوف من في أغلب األحيان إنجاز األعمال

 العقاب إلى التعمد في تخريب العمل.

 (7.2.1.4.4)رقم جدول 

 الوسد الحسابي والوزن النسبي لمجال أنماط الثواب والعقاب

 قابالمجال السابع: أنماط الثواب والع #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 4 0.00 2.86- 55.56 2.53 5.56 من العقاب. ايؤدي العامل عمله خوفً   -1

 3 0.00 3.64 65.45 2.44 6.55 يؤدي العامل عمله للحصول على الثناء والمكافأة.  -2

 1 0.00 5.00 67.26 2.37 6.73 الذي يقوم به. يححب العامل العمل  -3

 2 0.00 4.71 66.75 2.33 6.68 يؤدي العامل عمله لمجرد الحصول على راتب.  -4

  0.00 3.78 63.75 1.62 6.38 مجال السابع: أنماط الثواب والعقابالجمالي إ

# 
المجال السادس: أسلوب التعامل بين 

 العاملين واإلدارة

الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- value 

تيب تر

 الفقرة

 4 0.00 3.66 65.98 2.67 6.60 يتوفر سلم رواتب منطقي ومهني.  -1

2-  
يتحمل بعض العاملين أعباء أكثر من 

 زمالئهم في نفس القسم.
6.88 2.01 68.76 7.10 0.00 1 

 3 0.00 5.13 67.71 2.45 6.77 نظام الترقية في الشركة عادل.  -3

 2 0.00 5.14 68.42 2.67 6.84 يتم مكافأة العامل بناًء على اإلنجاز.  -4

5-  
ارة مع جميع العاملين بشكل تتعامل اإلد

 .متساو  
6.43 2.68 64.34 2.63 0.01 5 

المجال السادس: أسلوب التعامل إجمالي 

 بين العاملين واإلدارة
6.71 2.00 67.05 5.74 0.00  
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جمالي مجال األمن ن الوزن النسبي إلأ يتضح ،(8.2.1.4.4) رقم من خالل جدول

، بينما لفقرات (1.45)( وانحراف معياري بلغ 6.76وبمتوسط بلغ ) (%67.58)لوظيفي بلغ ا

هم ئبخل على زمالئي في العمل في إعطامجال األمن الوظيفي كانت الفقرة العاشرة )ال أ

، بينما كانت الفقرة السابعة )يفكر (%80.15)ولى بوزن نسبي بلغ ( احتلت المرتبة األمعارفي

حث عن فرا أفضل خارج الشركة( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي العاملين بالب

(62.14%). 

إلى العالقات المهنية الجيدة التي تربط العاملين ببعضهم البعض، ويعزو الباحث ذلك 

على الرغم من ضعف شعور العامل باألمان الوظيفي أو قيمة األجر الذي يكسبه أو مساعدة 

 هم، لذلك نجدهم يتجهون إلى البحث عن بدائل أفضل.الشركات للعاملين لتحقيق ذوات

 

 (8.2.1.4.4) رقم جدول

 الوسد الحسابي والوزن النسبي لمجال األمن الوظيفي

 المجال الثامن: األمن الوظيفي #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 5 0.00 3.30 65.64 2.79 6.56 تقرار وظيفي في عملي الحالي.أشعر بأمان واس  -1

2-  
أنا مطمئن لمستقبلي الوظيفي مع عملي في هذه 

 الشركة.
6.46 2.55 64.62 2.96 0.00 6 

 8 0.03 2.13 63.31 2.53 6.33 مدة العقد المحددة تشعرني بعدم األمن الوظيفي.  -3

4-  
ة أقوم بأداء عملي بشكل جيد للفت إنتباه اإلدار

 للحصول على التثبيت.
6.81 2.28 68.08 5.79 0.00 4 

5-  
أشعر باإلنصاف في األجر الذي أحصل عليه مقابل 

 ما أقوم به من عمل.
6.29 2.40 62.89 1.97 0.05 9 

 7 0.01 2.54 63.62 2.33 6.36 تتم مساعدة العاملين في الشركة على تحقيق ذواتهم.  -6

7-  
خارج بالبحث عن فرا أفضل  ونيفكر العامل

 الشركة.
6.21 2.37 62.14 1.48 0.14 10 

 3 0.00 8.99 71.62 2.11 7.16 يتم تحمل مشاق العمل بصدر رحب.  -8

 2 0.00 11.85 73.68 1.88 7.37 أساعد زمالئي في العمل على تجاوز العقبات.  -9

10-  
هم ئبخل على زمالئي في العمل في إعطاال أ

 معارفي.
8.02 1.99 80.15 16.51 0.00 1 

  0.00 8.55 67.58 1.45 6.76 المجال الثامن: األمن الوظيفيالي إجم

 

جمالي محور الثقافة ن الوزن النسبي إلأ يتضح ،(9.2.1.4.4)رقم  من خالل جدول

( بينما بلغ 1.48( وانحراف معياري بلغ )6.66وبمتوسط بلغ ) (%66.55)التنظيمية بلغ 

( وانحراف معياري بلغ 6.91متوسط بلغ )وب (%69.13)الوزن النسبي لمجال مرونة التنظيم 

وبمتوسط بلغ  (%62.31)( ، بينما كان مجال أهمية التنمية اإلدارية والتدريب بلغ 1.79)

 .(2.17( وانحراف معياري بلغ )6.23)

إلى أن شركات المقاوالت الفلسطينية لديها من التركيز والدراية  ويعزو الباحث ذلك

مة، ويرى الباحث اإلنجاز عبر وجود طبيعة عمل مالئ وتحقيقفي أهمية المرونة في التنظيم 

من التفاوت في الترتيب الموجود في عناصر الثقافة التنظيمية لدى هذه الشركات أنها تحتاج 

إلى تطوير المجاالت األخرى كالتنمية اإلدارية وأنماط الثواب والعقاب وزرع االطمئنان 

امل بين العاملين و اإلدارة، ألن ذلك يعمل على الوظيفي لدى العاملين وكذلك أسلوب التع
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، وبينت دراسة )عواد، تطوير العمل بالشكل الذي يعطي مخرجات إيجابية للشركات والعاملين

موظفي وزارة االقتصاد الوطني يتمتعون بمستوى فوق المتوسط من الثقافة ( أن 2014

، واستنتجت دراسة (%66.97التنظيمية، فقد بلغ الوزن النسبي الكلي لمستوى الثقافة )

( أن هناك قصور لدى اإلدارة العليا للكليات الجامعية في إيجاد آليات فع الة 2013)صالحية، 

لتطبيق األنظمة والتعليمات بصورتها الصحيحة، مما يؤدي إلى تأخر في تنفيذ األعمال 

 بسهولة ويسر.

 (9.2.1.4.4)رقم جدول 

 الثقافة التنظيميةالوسد الحسابي والوزن النسبي لمحور 

 ثانياً: الثقافة التنظيمية #
الوسد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

 1 0.00 8.33 69.13 1.79 6.91 مجال مرونة التنظيم  -1

 3 0.00 7.36 67.62 1.69 6.76 مجال طبيعة العمل  -2

 2 0.00 6.07 68.01 2.15 6.80 نجازمجال التركيز على اإل  -3

 8 0.08 1.73 62.31 2.17 6.23 مجال أهمية التنمية اإلدارية والتدريب  -4

 6 0.00 8.27 66.98 1.38 6.70 مجال أنماط السلطة  -5

 5 0.00 5.74 67.05 2.00 6.71 مجال أسلوب التعامل بين العاملين واإلدارة  -6

 7 0.00 3.78 63.75 1.62 6.38 مجال أنماط الثواب والعقاب  -7

 4 0.00 8.55 67.58 1.45 6.76 مجال األمن الوظيفي  -8

  0.00 7.21 66.55 1.48 6.66 ثانياً: الثقافة التنظيمية

 

 اختبار الفرضيات :. 2.4.4

اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسة 

 األولى(:

 .بين متغيرين من متغيرات الدراسة وجد عالقة ذات داللة إحصائيةالفرضية الصفرية : ال ت

 الفرضية البديلة : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

فإنه ال يمكن رفض الفرضية  (α≤0.05)أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 

لة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة، أما الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات دال

فيتم رفض الفرضية الصفرية  (α≤0.05)أقل من مستوى الداللة  Sig.(P-value) إذا كانت

وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات 

 الدراسة.

 الفرضية األولى:. 1.2.4.4

( بين ادارة المعرفة وتشكيل الثقافة α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) توجد عالقة

 التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.

، وأن القيمة االحتمالية (0.851)أن معامل االرتباط يساوي  ،(1.1.2.4.4)يبين جدول رقم 

(Sig. تساوي )(0.00)  الداللة  ىقل من مستوأوهي(0.05 ≥ α)  وهذا يدل على وجود عالقة
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دارة المعرفة وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في إقوية ذات داللة إحصائية متوسطة بين 

 شركات المقاوالت الفلسطينية.

 

فة التنظيمية هم األفراد العاملين، ومن يحشكل الثقا عنويرى الباحث أن إدارة المعرفة تنتج 

ويربط ينشأهم  ك البد أن يكون هناك عالقة قوية بين المتغيرين ألن الذي، لذلاألفراد العاملون

 & Tong) ، ويؤكد هذا الكالم دراسةوهذا ما أثبتته هذه الدراسة بينهم هم األفراد العاملون

Tak & Wong ،2014)  والتي استنتجت أن الثقافة التنظيمية لها تأثير كبير على مشاركة

 المعرفة والرضا الوظيفي.

 

 (1.1.2.4.4) رقم جدول

معامل االرتباط بين ادارة المعرفة وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات  

 المقاوالت الفلسطينية

 الفرضية

معامل 

 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

 االحتمالية

(Sig.) 
دارة المعرفة إبين  (α≤0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 افة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.وتشكيل الثق
0.851* 0.000 

 (.α≤0.05)داللة  ىا عند مستواالرتباط دال إحصائيً  *

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

( بين خلق المعرفة وتشكيل α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1

 املين في شركات المقاوالت الفلسطينية.الثقافة التنظيمية لدى الع

، وأن القيمة االحتمالية (0.792)امل االرتباط يساوي أن مع ،(2.1.2.4.4)رقم يبين جدول و

(Sig. تساوي )(0.00)  قل من مستوي الداللة أوهي(0.05≥α)  وهذا يدل على وجود عالقة

في شركات ظيمية لدى العاملين ذات داللة إحصائية قوية بين خلق المعرفة وتشكيل الثقافة التن

 المقاوالت الفلسطينية.

شركات يعمل على تشكيل ثقافات ك إلى أن وجود معارف جديدة في الويعزو الباحث ذل

 وعادات ومعتقدات جديدة، وهذه النتيجة التي ظهرت في الدراسة.

 

 (2.1.2.4.4)رقم جدول 

مية لدى العاملين في شركات معامل االرتباط بين خلق المعرفة وتشكيل الثقافة التنظي

 المقاوالت الفلسطينية.

 الفرضية

معامل 

 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

 االحتمالية

(Sig.) 
( بين خلق المعرفة α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.
0.792* 0.033 

 (.α≤0.05)داللة  ىا عند مستورتباط دال إحصائيً اال *

( بين تبادل المعرفة وتشكيل α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2

 الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.
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يمة ، وأن الق(0.760)أن معامل االرتباط يساوي  ،(3.1.2.4.4)جدول رقم  ومن الواضح في

وهذا يدل على  (α≤0.05)قل من مستوي الداللة أوهي  (0.00)( تساوي .Sigاالحتمالية )

تبادل المعرفة وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين قوية بين وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

 .في شركات المقاوالت الفلسطينية

ين في الشركات يعمل على تغيير أو ويعزو الباحث ذلك إلى أن التبادل في المعارف بين العامل

تشكيل جزء من الثقافة التنظيمية لدى العاملين، وذلك عن طريق تجدد وتنوع وسائل التبادل 

 بينهم.

 

 (3.1.2.4.4)رقم جدول 

معامل االرتباط بين تبادل المعرفة وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات  

 المقاوالت الفلسطينية.

 الفرضية

عامل م

 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

 االحتمالية

(Sig.) 
( بين تبادل المعرفة α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.
0.760* 0.033 

 .α≤0.05داللة  ىا عند مستواالرتباط دال إحصائيً  *

( بين تخزين المعلومات α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوى )توجد عالقة ذ .3

 واسترجاعها وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.

، وأن القيمة (0.742)أن معامل االرتباط يساوي  ،(4.1.2.4.4)جدول رقم  ومن خالل

وهذا يدل على  (α≤0.05)الداللة  ىوقل من مستأوهي  (0.00)( تساوي .Sigاالحتمالية )

وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين تخزين المعلومات واسترجاعها وتشكيل الثقافة 

 .التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية

قد تكون ناتجة عن عدم اهتمام الشركات  ويعزو الباحث ذلك إلى أن وسطية العالقة الموجودة

لعاملين بوسائل التخزين المختلفة، مما يؤدي إلى عدم وجود تأثير قوي بين تخزين أو ا

المعلومات واسترجاعها وتشكيل الثقافة التنظيمية، أو أن تكون الثقافة الموجودة أقوى من أن 

 تتأثر بوجود تغيير على طرق تخزين المعلومات.

 

  (4.1.2.4.4) رقم جدول

لومات واسترجاعها وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين معامل االرتباط بين تخزين المع

 في شركات المقاوالت الفلسطينية

 الفرضية

معامل 

 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

 االحتمالية

(Sig.) 
( بين تخزين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ن في شركات المعلومات واسترجاعها وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملي

 المقاوالت الفلسطينية.

0.742* 0.033 

 .α≤0.05داللة  ىا عند مستول إحصائيً االرتباط دا *

( بين نشر المعرفة وتشكيل الثقافة α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية.
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، وأن القيمة االحتمالية (0.820)أن معامل االرتباط يساوي  ،(5.1.2.4.4)بين جدول رقم وي

(Sig. تساوي )(0.00)  الداللة  ىقل من مستوأوهي(0.05≥α)  وهذا يدل على وجود عالقة

بين نشر المعرفة وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات  قويةذات داللة إحصائية 

 المقاوالت الفلسطينية.

ك إلى أن تطبيق نشر المعرفة بالشكل المطلوب وبدعم اإلدارة وبرغبة ويعزو الباحث ذل

العاملين قد يعمل على تغيير أو إنشاء ثقافة جديدة، ألن نشر المعرفة يتطلب توافق بين جميع 

 العناصر في الشركة، فإذا ما تم ذلك فإنه ستتاثر الثقافة التنظيمية للعاملين بشكل حاسم.
 

 (5.1.2.4.4)رقم جدول 

عامل االرتباط بين نشر المعرفة وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات م

 المقاوالت الفلسطينية

 الفرضية

معامل 

 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

 االحتمالية

(Sig.) 
( بين نشر المعرفة α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 .في شركات المقاوالت الفلسطينيةوتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين 
0.820* 0.033 

 (.α≤0.05)داللة  ىا عند مستوإحصائيً االرتباط دال  *

 الفرضية الثانية:. 2.2.4.4

يوجد أثر ألبعاد إدارة المعرفة على تشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات 

 (.α≤0.05)المقاوالت الفلسطينية عند مستوى داللة إحصائية

بعاد المنظمة األخالقية )خلق المعرفة، تبادل المعرفة، تخزين أ لوقوف على مستوى تأثيرل

جتمعة الثقافة التنظيمية، استخدم الباحث اختبار االنحدار  على المعرفة، نشر المعرفة( مح

 ويمكن استنتاج ما يلي:  Stepwiseالمتعدد باستخدام طريقة 

مثل ت يوه ن الثقافة التنظيميةأ Stepwiseطريقة  يبين نموذج  االنحدار النهائي باستخدام- أ

نشر ) داللة إحصائية بكل من المتغيراتتأثر بصورة  جوهرية وذات تالمتغير التابع  

 (.المعرفة، خلق المعرفة، تبادل المعرفة

حصائية حسب طريقة  إير ذا داللة تأث( لعدم وجود تخزين المعرفةتم استبعاد المتغير)- ب

Stepwise فة التنظيميةمع الثقا. 

، بينما بلغ معامل التحديد المعدل (0.854)ن معامل االرتباط بلغت أأظهرت نتائج التحليل - ت

ير المتغيرات ثأتلى إيعود من التغير في الثقافة التنظيمية  (%73.0)ن أوهذا يعني ( 0.730)

عود لعوامل ي (%27) المستقلة التالية )نشر المعرفة، خلق المعرفة، تبادل المعرفة( والباقي

 أخرى تؤثر على المتغير التابع في الثقافة التنظيمية.
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 (1.2.2.4.4) رقم جدول

 نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير ابعاد إدارة المعرفة في الثقافة التنظيمية

المتغير 

 التابع

(R) 

 االرتباط

(R²) 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

DF  درجات

 الحرية

Sig. 

ى مستو

 الداللة

ß معامل االنحدار 
T 

 المحسوبة

Sig. 

مستوى 

 الداللة

الثقافة 

 التنظيمية
0.854* 0.730* 235.688 

 3 االنحدار

0.000 

المقدار 

 الثابت
1.525 7.403 .000 

نشر 

 المعرفة
.366 7.518 .000 

 262 البواقي

خلق 

 المعرفة
.228 4.724 .000 

تبادل 

 المعرفة
.157 2.996 .003 

 

  :معادلة التأثير

 0.157)خلق المعرفة( +  0.228)نشر المعرفة( +  0.366+  1.525=الثقافة التنظيمية 

 )تبادل المعرفة(

( بمقدار وحدة في حالة تثبيت قيمة )خلق المعرفة، تبادل المعرفة ( وعند زيادة )نشر المعرفة

 (.0.366لتنظيمية( بمقدار )لى  زيادة المتغير التابع )الثقافة اإدي ؤواحدة ي

في حالة تثبيت قيمة )نشر المعرفة، تبادل المعرفة( وعند زيادة )خلق المعرفة( بمقدار وحدة 

 (.0.228لى    زيادة المتغير التابع الثقافة التنظيمية بمقدار )إواحدة يؤدي 

بمقدار وحدة  في حالة تثبيت قيمة )نشر المعرفة، خلق المعرفة( وعند زيادة )تبادل المعرفة(

 (.0.157لى زيادة المتغير التابع الثقافة التنظيمية بمقدار )إواحدة يؤدي 

 )نشر المعرفة، خلق المعرفة، تبادل المعرفة :لى االهتمام بالمحاورإوهذا ما يدعو  المعنيين 

 (.وذلك بحسب ما بين الباحث في اختبار الفرضية األولى والثانية

 

 لثة:الفرضية الثا. 3.2.4.4

( بين متوسط تقديرات أفراد عينة α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوى )وجد فروق ذت

إدارة المعرفة ومستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات فر االدراسة حول درجة تو

العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة،  ،المقاوالت الفلسطينية تحعزى إلى متغيرات: )الجنس

 .(يفيالمسمى الوظ

( بين متوسط تقديرات أفراد α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوى )وجد فروق ذت :أوالً 

إدارة المعرفة ومستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في فر اعينة الدراسة حول درجة تو

 (.الجنسمتغير )لشركات المقاوالت الفلسطينية تعزى 

 من كبرأ ( لعينتين مستقلتينTاختبار ) نتائج الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين

قيمة الحيث كانت  (إدارة المعرفةفر اتوالمحور )جمالي بالنسبة إل ،(α≤0.05) الداللة مستوى
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حول وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين  عدم مما يوضح( 0.082) المعنوية

 .لجنسا لمتغيرعزى تح إدارة المعرفة فر اتوجمالي محور إ

مجاالت ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك العاملين من الجنسين بما لديهم من إمكانيات و

 وصعوبات لتوافر إدارة المعرفة.

 

 كبرأ ( لعينتين مستقلتينTاختبار ) نتائج الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبينو

قيمة الحيث كانت  (لثقافة التنظيميةاالمحور )جمالي بالنسبة إل ،(α≤0.05) الداللة مستوى من

حول وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين  عدم مما يوضح (0.159) المعنوية

 .الجنس لمتغيرعزى الثقافة التنظيمية تح جمالي محور إ

للثقافة التنظيمية الموجودة داخل ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك وفهم العاملين من الجنسين 

 عن بعضها البعض بِحكم طبيعة أعمال شركات المقاوالت. اقد ال تختلف كثيرً الشركات والتي 
 

 (1.3.2.4.4جدول رقم )

 الجنس –( لعينتين مستقلتينTاختبار ) نتائج 

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 T االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 انثى ذكر

 0.082 1.747- 7.22 6.78 إدارة المعرفةإجمالي محور 

 0.159 1.411- 6.91 6.59 الثقافة التنظيميةجمالي محور إ
 

( بين متوسط تقديرات أفراد α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوى )وجد فروق ذت :اثانيً 

إدارة المعرفة ومستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في فر اعينة الدراسة حول درجة تو

 (.العمرمتغير )لشركات المقاوالت الفلسطينية تعزى 

 الداللة مستوى من كبرأ" األحادي التباين" المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين

(0.05≥α ) ( حيث كانت قيمة مستوى الداللةإدارة المعرفةفر اتو) المجال إلجماليبالنسبة 

إدارة فر اتووجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح  (0.490)

 الفئة العمرية. لمتغيرتعزى ة المعرف

 من كبرأ "األحادي التباين الختبار" الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبينو

( حيث كانت قيمة مستوى الثقافة التنظيميةمحور ) إلجماليبالنسبة  (α≤0.05) الداللة مستوى

جمالي إ المبحوثين حول وجود فروق معنوية بين استجاباتعدم مما يوضح  (0.187) الداللة

 الفئة العمرية. لمتغيرالثقافة التنظيمية تعزى  محور

ويعزو الباحث ذلك إلى أن االختالف في األعمار ال يجعل اختالف في آراء المبحوثين، حيث 

أن درجة إدراكهم لما هو موجود أو مفقود معروفة لديهم، مما يجعلها على وعي تام حتى لو 

 .اختلفت األعمار بينهم
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 (2.3.2.4.4)جدول رقم 

 الفئة العمريةنتائج اختبار ةالتباين األحادية 

 المجال

 المتوسطات

 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

قل من أ

 سنة 30

-30من 

 40قل أ

 سنة

-40من 

قل أ

 50من

 سنة

 50من 

 سنة فأكثر

 0.490 0.809 6.96 7.18 6.71 6.91 إدارة المعرفةإجمالي محور 

 0.187 1.612 6.78 7.01 6.42 6.72 الثقافة التنظيميةإجمالي محور 
 

( بين متوسط تقديرات أفراد α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوى )وجد فروق ذت :اثالثً 

إدارة المعرفة ومستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في فر اعينة الدراسة حول درجة تو

 (.المؤهل العلميمتغير )لة تحعزى شركات المقاوالت الفلسطيني

 الداللة مستوى من قلأ" األحادي التباين" الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين

(0.05≥α ) ( حيث كانت قيمة مستوى الداللةإدارة المعرفة) المجال إلجماليبالنسبة 

عزى ل إدارة المعرفة تح مما يوضح وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حو (0.002)

 ت الفروق لصالح البكالوريوس.وكان المؤهل العلمي، لمتغير

أغلب المبحوثين يحملون درجة البكالوريوس لذلك نجد أن الفروق ويعزو الباحث ذلك إلى أن 

 كانت لصالح البكالوريوس.

 الداللة مستوى نم قلأ" األحادي التباين" الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبينو

(0.05≥α ) ( حيث كانت قيمة مستوى الداللةالثقافة التنظيمية) المجال إلجماليبالنسبة 

مما يوضح وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول الثقافة التنظيمية  (0.022)

 لفروق لصالح الدراسات العليا.وكانت ا المؤهل العلمي، لمتغيرتعزى 

لى أنه على الرغم من قلة عدد المبحوثين في الدراسات العليا إال أنه كانت ويعزو الباحث ذلك إ

الفروق لصالح الدراسات العليا وذلك إلدراكهم الكبير بأهمية وماهية الثقافة التنظيمية وتأثيرها 

 على األداء في الشركات.

 

 (3.3.2.4.4)جدول رقم 

 المؤهل العلمينتائج اختبار ةالتباين األحادية 

 لالمجا

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

دبلوم 

 فأقل
 دراسات عليا بكالوريوس

 0.002 6.349 6.98 7.03 6.04 إدارة المعرفةإجمالي محور 

 0.022 3.852 6.86 6.71 6.08 الثقافة التنظيميةإجمالي محور 
 

( بين متوسط تقديرات أفراد α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوى )وجد فروق ذت ا:رابعً 

إدارة المعرفة ومستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في فر اعينة الدراسة حول درجة تو

 (.سنوات الخبرةمتغير )لعزى شركات المقاوالت الفلسطينية تح 

 الداللة مستوى من كبرأ" األحادي التباين" الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين

(0.05≥α ) ( حيث كانت قيمة مستوى الداللةإدارة المعرفة) المجال إلجماليبالنسبة 
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وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول إدارة المعرفة عدم مما يوضح  (0.061)

 سنوات الخبرة. لمتغيرعزى تح 

رفة ويعزو الباحث ذلك إلى أن الخبرة أعطت العاملين اإلدراك المطلوب حول إدارة المع

بغض النظر عن عدد سنوات الخبرة، فقد يكمن الفهم إلدارة المعرفة للعاملين من إدراكهم لها 

 بمستويات مختلفة لديهم ولكنها بدون فروق في استجابتهم.

 الداللة مستوى من قلأ" األحادي التباين" الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبينو

(0.05≥α ) ( حيث كانت قيمة مستوى الداللةالثقافة التنظيميةمحور ) إلجماليبالنسبة 

جمالي محور إ مما يوضح وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول (0.045)

 15سنوات الخبرة من ، وكانت الفروق لصالح سنوات الخبرة لمتغيرعزى الثقافة التنظيمية تح 

 سنة فأكثر.

سنوات الخبرة زاد إدراك وتأصيل الثقافة التنظيمية ويعزو الباحث ذلك إلى أنه كلما زادت 

 سنة فأكثر. 15لدى العاملين لذلك نجد أن  الفروق لصالح سنوات الخبرة من 

 (4.3.2.4.4)جدول رقم 

 سنوات الخبرةنتائج اختبار ةالتباين األحادية 

 المجال

 المتوسطات

 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

قل من أ

5 

قل أ-5

 10من 

 سنة

قل أ-10

 15من 

 سنة

15 

 فأكثر

 0.061 2.486 7.25 6.93 6.54 7.03 إدارة المعرفةإجمالي محور 

 0.045 2.716 7.12 6.71 6.38 6.70 الثقافة التنظيميةإجمالي محور 
 

( بين متوسط تقديرات أفراد α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوى )وجد فروق ذت :خامًسا

إدارة المعرفة ومستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في فر ال درجة توعينة الدراسة حو

 (.المسمى الوظيفيمتغير )لشركات المقاوالت الفلسطينية تحعزى 

 الداللة مستوى من قلأ" األحادي التباين" الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين

(0.05≥α ) ( حيث كانت قيمة مستوى الداللةمعرفةإدارة ال) المجال إلجماليبالنسبة 

عزى مما يوضح وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول إدارة المعرفة تح  (0.006)

 لصالح المسمى الوظيفي  مهندس.المسمى الوظيفي، وكانت الفروق  لمتغير

 الداللة مستوى من قلأ" األحادي التباين" الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبينو

(0.05≥α ) ( حيث كانت قيمة مستوى الداللةالثقافة التنظيمية) المجال إلجماليبالنسبة 

مما يوضح وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول الثقافة التنظيمية  (0.00)

 لصالح المسمى الوظيفي مهندس. المسمى الوظيفي، وكانت الفروق لمتغيرتعزى 

ذه الفروق إلى أن غالبية المبحوثين من المسمى الوظيفي مهندس لذلك نجد أن ويعزو الباحث ه

وجود فروق ذات داللة ( أن عدم 2013، وبينت دراسة )الحنيطي، الفروق لصالح المهندس

احصائية الثر الثقافة التنظيمية مع ادارة المعرفة تعزى لجميع المتغيرات الديموغرافية 

 مسمى الوظيفي.والوظيفية باستثناء متغير ال
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 (5.3.2.4.4)جدول رقم 

 المسمى الوظيفينتائج اختبار ةالتباين األحادية 

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

مدير 

 عام

مدير 

 مشروع
 مهندس محاسب إداري فني

مراقب 

 عمال
 خرىأ

إجمالي 

محور 

إدارة 

 المعرفة

6.96 6.68 5.42 7.13 6.19 7.20 6.46 7.01 2.942 0.006 

إجمالي 

محور 

الثقافة 

 التنظيمية

6.75 6.49 5.13 6.84 5.91 7.05 6.75 6.53 4.234 0.000 

 

 

 

 . ملخص5.4

 لمتحواه، ثم تم توضيح الخصائص شاماًل  عرًضاتضمن هذا الفصل مقدمة تشرح 

تضمنت الوصف  الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة في شركات المقاوالت الفلسطينية والتي

اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص الشخصية والوظيفية لها، وتال ذلك تحليل لفقرات 

االستبانة ومناقشتها وتم توضيح االختبارات المعلمية لمعرفة متوسطات درجات االستجابة، 

ثم  البدء بمحور إدارة المعرفة من ثَمً تبار أسئلة وفرضيات الدراسة، وويتم بعد ذلك عرض اخ

محور الثقافة التنظيمية لتشمل بعد ذلك المتغيرات الخاصة بالمتغيريين المستقل والتابع، 

ويحعقب ويحبرر الباحث بعد ذلك ويربط كل نتيجة بالدراسات السابقة إن توفر نتائج وتوصيات 

 قريبة أو مشابهة لنتيجة الدراسة.

، وذلك من الدراسةتحليل البيانات واختبار فرضيات ل ايتضمن هذا الفصل عرضً 

صل إليها من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التو

دد ع والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على )الجنس، العمر،، خالل تحليل فقراتها

ئية حصالذا تم إجراء المعالجات اإل .، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(سنوات الخبرة

الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات  ةللبيانات المتجمعة من استبان

للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا  (SPSS)االجتماعية 

 الفصل. 
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 مقدمة .1.5
ألهووم النتووائج التووي تووم التوصوول إليهووا موون خووالل الدراسووة،  ايحتوووي هووذا الفصوول ملخًصوو

والتي وضحها تحليل أبعواد وفقورات الدراسوة، وأهوم التوصويات المقترحوة علوى ضووء 

ليوة المتبعوة لتنفيوذ التوصويات، والتوي اقترنوت بالجهوة التوي سوتنفذ هذه النتائج وكذلك اآل

 هذه التوصيات.

ويأمل الباحث أن تساعد هذه النتوائج والتوصويات شوركات المقواوالت الفلسوطينية علوى 

موون هووذه  نقوواط الضووعف، لتحقيووق الهوودف الوورئيسدعووم وتعزيووز نقوواط القوووة، ومعالجووة 

ة المعرفوة فوي تشوكيل الثقافوة التنظيميوة لودى الدراسة، والتي تمثلوت بمعرفوة "دور إدار

 "العاملين في شركات المقاوالت الفلسطينية في قطاع غزة

لوصوول إلوى ا مون نوفي ضوء التحليل اإلحصوائي الوذي قوام بوه الباحوث، تمك و 

 (.2.5مجموعة من النتائج والتوصيات كما يحبين في الجدول رقم )

 نتائج وتوصيات الدراسة .2.5
 (2.5جدول رقم )

 الدراسة وتوصيات تائجن

 الجهة المسؤولة آليات التنفيذ التوصيات النتائج #

1. 

توصلت الدراسة إلى أن مستوى إدارة 

المعرفة لدى العاملين في شركات 

المقاوالت الفلسطينية فوق المتوسط، 

ويتضح ذلك من خالل الوزن النسبي 

إلجمالي محور إدارة المعرفة 

(68.74.)% 

مية العمل على توضيح أه

في  للعاملين  إدارة المعرفة

 شركات المقاوالت الفلسطينية.

إعداد ورشات عمل 

وندوات توزيع 

 منشورات.

تحاد المقاولين ا

 الفلسطينيين.

الموارد البشرية في 

 المقاوالت. شركات

2. 

بة جاء مجال تخزين المعرفة بالمرت

األولى من محور إدارة المعرفة بوزن 

 %(.70.20نسبي )

هتمام بتخزين زيادة اال

المعرفة وتطوير وسائل 

 التخزين.

توعية العاملين بأهمية 

تخزين المعرفة عن 

طريق تدريبهم على 

 برامج وطرق التخزين.

الموارد البشرية في 

شركات المقاوالت 

 الفلسطينية

3. 

جاء مجال نشر )تطبيق( المعرفة في 

المرتبة الثانية من محور إدارة المعرفة 

 (.%68.71بوزن نسبي )

تطوير مفهوم تطبيق المعرفة 

المتوفرة لدى العاملين في 

 شركات المقاوالت الفلسطينية.

ر التطبيق العملي لنش

المعرفة بين العاملين عن 

عطائهم الفرصة طريق إ

لتطبيق معارفهم 

خزنة.  والمعارف المح

الموارد البشرية في 

شركات المقاوالت 

 الفلسطينية

4. 

 مرتبة الثالثةجاء مجال تبادل المعرفة بال

من محور إدارة المعرفة بوزن نسبي 

(68.23.)% 

بيان أهمية التبادل المعرفي 

بين العاملين في شركات 

 المقاوالت الفلسطينية.

 إنشاء نظام تبادلي.

 للنقاش.إقامة اجتماعات 

تحفيز العاملين على 

 التبادل المعرفي.

إدارة شركات 

المقاوالت الفلسطينية، 

ة بتنظيم قسم الهندس

والمشتريات والمالية، 

بالتعاون مع الموارد 

 البشرية.

5. 

جاء مجال خلق المعرفة بالمرتبة 

من محور إدارة المعرفة بوزن  األخيرة

 %(.67.84نسبي )

 تعزيز سياسة العصف الذهني.

توفير برامج لتطوير المعارف 

 والمهارات الذهنية للعاملين.

على توليد  تشجيع العاملين

 ة.األفكار الخالق

تنظيم اجتماعات خاصة 

 بالعصف الذهني.

إنشاء برامج تدريبية 

حسب حاجة العاملين 

 والشركات.

توفير حوافز للعاملين 

 أصحاب األفكار الجديدة.

 تحاد المقاولينا

شركات المقاوالت 

 الفلسطينية.
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6. 

توصلت الدراسة إلى أن مستوى الثقافة 

التنظيمية لدى العاملين في شركات 

الفلسطينية فوق المتوسط،  المقاوالت

ويتضح ذلك من خالل الوزن النسبي 

إلجمالي محور الثقافة التنظيمية 

(66.55.)% 

تطوير مفهوم الثقافة التنظيمية 

لدى العاملين في شركات 

المقاوالت الفلسطينية 

وتوعيتهم نحو األهمية الكبيرة 

للثقافة التنظيمية والتي تعتبر 

 ال يتجزأ من الشركات. اجزءً 

 إعداد ندوات خاصة.

إنشاء كحتيب يوضح أنظمة 

 وقوانين الشركات.

 

اتحاد المقاولين 

 الفلسطينيين.

الموارد البشرية في 

شركات المقاوالت 

 الفلسطينية.

7. 

جاء مجال مرونة التنظيم بالمرتبة 

األولى من محور الثقافة التنظيمية بوزن 

 %(.69.13نسبي )

زيادة العناية والحفاظ على 

األعمال ليتم الوصول تنظيم 

 إلى النتائج المرجوة.

نجاز كل اختصار وقت إ

 مهمة.

عطاء العاملين الدافعية إ

الكتساب القدرة على 

 التطوير.

التطوير المستمر في 

جراءات واللوائح اإل

التنظيمية والتأكد من 

 فاعليتها.

مدراء األقسام 

بشركات المقاوالت 

 الفلسطينية.

8. 

اإلنجاز جاء مجال التركيز على 

بالمرتبة الثانية  من محور الثقافة 

 %(.68.01التنظيمية بوزن نسبي )

العمل على بث روح المنافسة 

بين العاملين في شركات 

المقاوالت الفلسطينية 

 وتشجيعهم نحو اإلنجاز.

 المزاياإنشاء نظام 

 والحوافز والترقيات.

إدارة الشركات 

بالتعاون مع قسم 

الموارد البشرية 

 ألقسام.ومدراء ا

9. 

بالمرتبة الثالثة  طبيعة العملجاء مجال 

من محور الثقافة التنظيمية بوزن نسبي 

(67.62.)% 

تطوير طبيعة العمل بما 

 يتناسب مع العمل وإجراءاته.

تحديث إجراءات العمل 

 لقتل الروتين.

إعطاء العاملين الفرصة 

 لصناعة القرارات.

توزيع المهام على 

 العاملين بشكل متساوي.

مدراء األقسام بالتعاون 

 مع الموارد البشرية.

10. 

جاء مجال األمن الوظيفي بالمرتبة 

الرابعة من محور الثقافة التنظيمية 

 %(.67.58بوزن نسبي )

إعطاء العاملين شعور 

جة لهم وتحقيق األمن بالحا

 الوظيفي لهم .

مساعدة العاملين على تحقيق 

 ذواتهم.

إعطاء العاملين مجموعة 

نافع والضمانات من الم

 الوظيفية.

عطاء العاملين حقوقهم إ

بما ينص قانون العمل 

 الفلسطيني.

 

ات إدارة شرك

المقاوالت الفلسطينية 

تحاد المقاولين برقابة ا

 الفلسطينيين.

11. 

جاء مجال أسلوب التعامل بين العاملين 

واإلدارة بالمرتبة الخامسة من محور 

الثقافة التنظيمية بوزن نسبي 

(67.05.)% 

لتفريق بين العاملين عدم ا

 هم الفرصة كاملة.واعطائ

توفير سلم رواتب منطقي 

 ومهني.

 وضع نظام ترقية عادل.

تعامل اإلدارة مع جميع 

 العاملين بشكل متساوي.

إدارة شركات 

المقاوالت الفلسطينية 

بالتعاون مع الموارد 

 البشرية.

12. 

جاء مجال أنماط السلطة بالمرتبة 

محور الثقافة التنظيمية السادسة من 

 %(.66.98بوزن نسبي )

العمل على اتباع نظام 

الالمركزية والتفويض في 

 اتخاذ القرارات.

مناقشة المدير المرؤوسين 

 قبل إصدار القرارت.

تاحة الفرصة للعاملين إ

للمشاركة في وضع 

 الخطط الخاصة بالعمل.

تشجيع المدراء 

مرؤوسيهم على المبادرة 

 ات.في اتخاذ القرار

إدارة شركات 

 المقاوالت الفلسطينية.
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13. 

جاء مجال أنماط الثواب والعقاب 

بالمرتبة السابعة من محور الثقافة 

 %(.63.75التنظيمية بوزن نسبي )

زرع الثقة في قلوب العاملين 

وتحسين الجو العام في 

 الشركات.

للمكافأة إنشاء نظام 

 والحوافر والترقيات.

نزول اإلدارة لمستوى 

لعاملين لإلطمئنان على ا

العاملين وأحوالهم 

 وشكرهم على جهودهم.

كل تكريم أفضل عامل في 

ً  شركة  ومادياً. معنويا

اإلدارة العليا، المدير 

 العام، مدراء األقسام

في شركات المقاوالت 

 الفلسطينية.

14. 

جاء مجال أهمية التنمية اإلدارية 

والتدريب بالمرتبة األخيرة من محور 

 (.62.31التنظيمية بوزن نسبي ) الثقافة

تدريب وتطوير قدرات 

 العاملين.

إعداد برامج تدريبية 

بحسب حاجة الشركة 

 ورغبة العامل.

إعطاء الفرصة للعاملين 

 للتعليم والتعلم.

ة الشركة، إدارة إدار 

الموارد البشرية، 

 العاملين.

15. 

وجد عالقة أظهرت نتائج الدراسة بأنه ت

سطة بين إدارة قوية ذات داللة متو

المعرفة وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى 

العاملين في شركات المقاوالت 

 الفلسطينية.

االستفادة من العالقة بين إدارة 

المعرفة والثقافة التنظيمية في 

تطوير األداء واالرتقاء 

 بالجودة.

إنشاء وحدة إلدارة 

المعرفة بجانب الموارد 

 البشرية.

إدارة الشركة، إدارة 

 وارد البشرية.الم

16. 

وجد عالقة أظهرت نتائج الدراسة بأنه ت

ذات داللة إحصائية قوية بين خلق 

المعرفة وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى 

العاملين في شركات المقاوالت 

 الفلسطينية

تشجيع العاملين على التعاون 

بتكار األفكار الجديدة في ا

، والتعليم والتطوير الدائم

إجراءات تحسين ل والتعلم

 العمل.

عمل جلسات عصف 

 ذهني.

عمل لقاءات خارجية 

 عن جو العمل. بعيدًا

توفير برامج تدريبية 

 لتنمية قدرات العاملين.

إدارة الشركة ، 

 الموارد البشرية.

17. 

وجد عالقة تأظهرت نتائج الدراسة بأنه 

ذات داللة إحصائية قوية بين تبادل 

دى المعرفة وتشكيل الثقافة التنظيمية ل

العاملين في شركات المقاوالت 

 الفلسطينية.

العالقة الموجودة بين  تعزيز

تبادل المعرفة وتشكيل الثقافة 

التنظيمية لتطوير وتحسين 

 األداء في الشركة.

الطلب من العاملين  

التعهد بمشاركة معارفهم 

 مع بعضهم البعض.

إنشاء نظام لمراقبة 

 وضبط التشارك بالمعرفة.

وسائل  العمل على إيجاد

متنوعة لتعزيز تبادل 

 المعرفة.

اإلدارة العليا، الموارد 

 البشرية.

18. 

وجد عالقة تأظهرت نتائج الدراسة بأنه 

ذات داللة إحصائية متوسطة بين 

واسترجاعها وتشكيل  المعرفةتخزين 

الثقافة التنظيمية لدى العاملين في 

 شركات المقاوالت الفلسطينية.

ضرورة العمل على الحفاظ 

لومات بهدف على المع

 استرجاعها عند الحاجة.

استخدام الوثائق 

والكتيبات، الوسائل 

اإللكترونية للحفاظ على 

 المعرفة.

تحفيز العاملين لتخزين 

 معارفهم.

إنشاء نظام يحمكن العاملين 

من خالله باسترجاع 

المعارف القديمة 

 والحديثة.

االدارة العليا، مدراء 

األقسام، الموارد 

 البشرية.
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19. 

وجد عالقة تائج الدراسة بأنه تأظهرت ن

ذات داللة إحصائية قوية بين نشر 

المعرفة وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى 

العاملين في شركات المقاوالت 

 الفلسطينية.

تعزيز االهتمام بتوفير 

متطلبات نشر المعرفة المادية 

 والبشرية.

 

حث العاملين على تطبيق 

 المعرفة.

الت إجراء التعدي

والتحسينات بعد تطبيق 

 معارف جديدة.

استخدام التكنولوجيا في 

 تطبيق المعرفة.

اإلدارة العليا، مدراء 

األقسام، الموارد 

 البشرية.

20. 

% من 73أظهرت نتائج الدراسة أن 

التغير في الثقافة التنيظيمة يعود إلى 

تأثير المتغيرات المستقلة التالية )نشر 

تبادل المعرفة( المعرفة، خلق المعرفة، 

% يعود لعوامل أخرى تؤثر 27والباقي 

 على المتغير التابع في الثقافة التنظيمية.

ضرورة زيادة االهتمام 

بالمتغيرات الثالثة لما لها من 

تأثير على الثقافة التنظيمية في 

 شركات المقاوالت الفلسطينية

تشكيل وحدة خاصة 

 بإدارة المعرفة ومتابعة

موارد الوحدة مع دائرة ال

 البشرية

 اإلدارة العليا،

 الموارد البشرية.

21. 

أظهرت نتائج الدراسة بأنه ال توجد 

فروق معنوية بين استجابات المبحوثين 

حول إجمالي محور توافر إدارة 

 المعرفة تعزى لمتغير الجنس.
العمل على إعطاء الفرصة 

للعاملين من الجنسين 

وتشجيعهم من أجل التطوير 

مر لكال والتحسين المست

 الجنسين.

اإلرتقاء بالعاملين وترسيخ 

الثقافة التنظيمية لمختلف 

المستويات اإلدارية لكال 

 الجنسين.

 عقد لقاءات تطويرية.

إعداد خطط استراتيجية 

 وتنفيذية.

تنظيم العمل بهيكلية 

 واضحة.

 تطوير إجراءات العمل.

تدريب العاملين فنيًا 

 .وإداريًا

 العليا اإلدارة

 العاملين

 لموارد البشرية.ا

22. 

أظهرت نتائج الدراسة بأنه ال توجد 

فروق معنوية بين استجابات المبحوثين 

حول إجمالي محور الثقافة التنظيمية 

 تعزى لمتغير الجنس.

23. 

أظهرت نتائج الدراسة بأنه ال يوجد 

فروق معنوية بين استجابات المبحوثين 

حول توافر إدارة المعرفة تعزى لمتغير 

 عمر.ال

24. 

وجد تأظهرت نتائج الدراسة بأنه ال 

فروق معنوية بين استجابات المبحوثين 

حول إجمالي محور الثقافة التنظيمية 

 تعزى لمتغير العمر.

25. 

وجد فروق تأظهرت نتائج الدراسة بأنه 

معنوية بين استجابات المبحوثين حول 

درجة توافر إدارة المعرفة تحعزى لمتغير 

العلمي، وكانت الفروق لصالح المؤهل 

 البكالوريوس.

االهتمام بتوضيح ماهية إدارة 

المعرفة لجميع العاملين وبيان 

 .ضرورتها في الشركة

معرفة الثقافة التنظيمية السائدة 

في الشركة وتطويرها نحو 

 األفضل.

 

إعداد ورشة عمل 

 للتعريف بإدارة المعرفة.

إعداد استبانات دورية 

 عاملين.الستطالع أراء ال

بحث ومناقشة األراء 

قدمة من  والمقترحات المح

 العاملين.

إدارة الشركة، الموارد 

 البشرية.

 

26. 

وجد تأظهرت نتائج الدراسة بأنه ال 

فروق معنوية بين استجابات المبحوثين 

حول الثقافة التنظيمية تعزى لمتغير 

المؤهل العلمي، وكانت الفروق لصالح 

 الدراسات العليا.

27. 

أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد 

فروق معنوية بين استجابات المبحوثين 

حول درجة توافر إدارة المعرفة تحعزى 

 لمتغير سنوات الخبرة.

28. 

وجد فروق تأظهرت نتائج الدراسة بأنه 

معنوية بين استجابات المبحوثين حول 

إجمالي محور الثقافة التنظيمية تحعزى 

ة، وكانت الفروق لمتغير سنوات الخبر

سنة  15لصالح سنوات الخبرة من 
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 فأكثر.

29. 

وجد فروق تأظهرت نتائج الدراسة بأنه 

معنوية بين استجابات المبحوثين حول 

درجة توافر إدارة المعرفة تحعزى  

لمتغير المسمى الوظيفي، وكانت 

الفروق لصالح المسمى الوظيفي 

 مهندس.

30. 

وجد فروق ت أظهرت نتائج الدراسة أنه

معنوية بين استجابات المبحوثين حول 

الثقافة التنظيمية تحعزى لمتغير المسمى 

الوظيفي، وكانت الفروق لصالح 

 المسمى الوظيفي مهندس.
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 المصادر: .3.5
 الكريم. القرآن 

 

 المراجع:  .4.5
   ،اتحاد المقاولين الفلسطينيين(http://www.pcu.org.ps ،)09-03-2017 ،

 مساًء. 09:50الساعة 

 ( 2007البيالوي، حسن و حسين، سالمة .)،دار الوفاء،  ةإدارة المعرفة في التعليمة

 االسكندرية، مصر.

 ( 2008جامعة القدس المفتوحة" .)عمان، األردن.مناهج البحث العلمي ، " 

 ( 1999الجعلوووك، محموود علووي" .)الطبعووة األولووى، دار الرتووب تأعمررال المقرراوال ،"

 الجامعية، بيروت.

 ( 1997حريم، حسين .)دار ةالسلوك التنظيمي سلوك األفراد في المنظماتة ،

 زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 ( 2008حسووون، حسوووين" .)اسرررتراتيجيات اإلدارة المعرفيرررة فررري منظمرررات األعمرررال "

 ان، األردن.الطبعة األولى، إثراء للنشر والتوزيع، عم

 ( 2000الحسيني، فالح بن حسن .)مداخلها-ةاإلدارة االستراتيجية: مفاهيمها- 

 ، دار وائل للنشر، عمان، األردن.عملياتها المعاصرةة

 ( 2004الحويطي، موسى .)مكتبة المدينة، الزقازيق، مصر.ةاقتصاديات اإلدارةة ، 

 ( 2000خطاب، عايدة وآخرون .)،باء للطباعة والنشر دار ق ةالعلوم السلوكيةة

 والتوزيع، القاهرة، مصر.

 ( 2004الدوري، زكريا والعزاوي، بشرى .) إدارة المعرفة وانعكاساتها على اإلبداع

بحث مقدم في المؤتمر العلمي الدولي الرابع، جامعة الزيتونة عمان،  التنظيمية

 األردن.

 ( 2000الرخيمي، ممدوح .)ارة الجودة الشاملة ةدور الثقافة التنظيمية في تطبيق إد

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة على قطاع الصناعات الكيماوية بمحافظة جدة، 

 الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

 ( 2011الزطمة، نضال .)دراسة تطبيقية  -ةإدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء

، رسالة ماجستير املة في قطاع غزةةعلى الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة الع

 غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

 ( 2012المدلل، عبد هللا .) ةتطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية

دراسة تطبيقية على مؤسسة رئاسة  -الفلسطينية وأثرها على مستوى األداءة

 معة اإلسالمية، غزة، فلسطين.رسالة ماجستير غير منشورة، الجا مجلس الوزراءة،

 ( 2013حالق، ريما .) ةدور إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر

رسالة  المديرين والمدرسين في المدارس الثانوية العامة في مدينة دمشقة

 ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، دمشق، سوريا.

 ( ،مقابل2017زهير السقا، مدير العالقات العامة" :)شوركة  -ة أجراهوا الباحوث"، غوزة

 .2017-01-10سكلز أند كوالتي لإلنشاءات، 

 ( 2008الزيادات، محمد .)الطبعة األولى، ةاتجاهات معاصرة في إدارة المعرفةة ،

 دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

http://www.pcu.org.ps/
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 ( 2006سالم، إلياس .)دراسرة  -ةتأثير الثقافرة التنظيميرة علرى أداء المروارد البشررية

، رسووالة بالمسررليةة EARAوحرردة  -ALGALحالررة الشررركة الجزائريررة لأللمنيرروم 

 ماجستير غير منشورة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر.

 ( 2003سعود، منصور.) الثقافة التنظيمية وعالقتها بالسلوك القيادي في اإلدارة ة

نايف  رة، جامعة"، رسالة ماجستير غير منشوالمحلية بالمملكة العربية السعودية

 ، الرياض، المملكة العربية السعودية.العربية للعلوم األمنية

 ( 2015سالمة، وسام" .) القيادة االستراتيجية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدى

، رسالة ماجستير غير وزارة الداخلية واألمن الوطني في محافظات قطاع غزةة

 فلسطين.منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، 

 ( 2010سميع، زيد .)دراسرة تطبيقيرة  -ة أثر الثقافة التنظيميرة علرى األداء الروظيفي

، رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة، علررى القطرراع المصرررفي فرري الجمهوريررة اليمنيررةة

 جامعة حلوان، القاهرة، مصر.

 ( 2006شوشة، فريد" .)الطبعوة الثانيوة، دار النهضوة العربيوةالقيادة االستراتيجية ،" ،

 القاهرة.

 ( 2013صالحية، رائد .) ةمدى مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة في الكليات

، رسالة ماجستير غير منشورة، قطاع غزة لتطبيق إدارة الجودة الشاملةة -الجامعية

 أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين.

 ( 2012الطاهر، أسمهان ماجد .)والتوزيع، ، دار وائل للنشر ةإدارة المعرفةة

 عمان، األردن.

 ( 2012الطراونة وآخرون .) ،الطبعة األولى، دار الحامد للنشر ةنظرية المنظمةة

 والتوزيع، عمان، األردن.

 ( 2016الطيبي، مروان.)  ةالثقافة التنظيمية في شركات المقاوالت في قطاع

العليا، ، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات غزةة

 غزة، فلسطين.

 والحلول والتقنيات التحديات – المعرفة ةإدارة (.2010مصباح ) ، خضر طيطي "

 دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 ( 2004عبد الستار، يوسف .)المؤتمر ةإدارة المعرفة من أجل البقاء والنموة ،

 ألردن.العلمي الرابع)إدارة المعرفة(، جامعة الزيتونة، عمان، ا

 ( 2015عبد الغفور، صالح .) ةمتطلبات إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة

، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة التنافسية في جامعات قطاع غزةة

 والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين.

 ( 2007عبد الوهاب، سمير محمد .)مركز فةة ةدور القيادة المحلية في إدارة المعر

 دراسات واستشارات اإلدارة العامة، القاهرة، مصر.

 ( 2001عبد الوهاب، علي محمد .) ةزيادة اإلنتاجية في المنظمات من خالل

 شركة مصادر، جدة، المملكة العربية السعودية. تشخيص وتغيير ثقافة المنظمةة

 ( 1994عساف، عبد المعطي .)ةالسلوك اإلداري )التنظيمي( في المنظمات 

 مكتبة المحتسب، عمان، األردن.المعاصرةة 

 ( 2005عطا هللا، سمر .)دراسة  -ةواقع التخطيد االستراتيجي في قطاع المقاوالت

، رسالة ماجستير غير منشورة، ميدانية على شركات المقاوالت في قطاع غزةة

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
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 ( 2009علوان، قاسم .)9001:2000متطلبات األيزو ةإدارة الجودة الشاملة و ،

 الطبعة األولى، اإلصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 ( 2006العلي، عبد الستار وقنديلجي، عامر والعمري، غسان .) ةالمدخل إلى إدارة

 ، دار المسيرة، عمان، األردن.المعرفةة
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 المالحق. 5.5

 

 (1.5.5ملحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين

  
 الجامعة الوظيفة االسم #
 كلية فلسطين التقنية إدارة أعمال -أستاذ مساعد د. منصور األيوبي  .1

 اإلسالميةالجامعة  إدارة أعمال د. أكرم سمور  .2

 ستاذ مساعدأ د. حسام النفار  .3
الكلية الجامعية للعلوم 

 خان يونس -والتكنولوجيا

 وزارة النقل والمواصالت إدارة أعمال د. أيمن راضي  .4

 الجامعة اإلسالمية عميد التعليم المستمر -أستاذ اإلحصاء أ.د. سمير صافي  .5

 أستاذ مناهج البحث العلمي د. محمود الشنطي  .6
أكاديمية اإلدارة والسياسة 

 للدراسات العليا.

 أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية . نبيل اللوحد  .7
أكاديمية اإلدارة والسياسة 

 للدراسات العليا

 جامعة األقصى أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية د. عالء الدين السيد  .8

 نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي د. محمد الجريسي  .9
أكاديمية اإلدارة والسياسة 

 للدراسات العليا

 د. سمر عطا هللا  .10
مديرة مركز خدمة المجتمع والتعليم 

 المستمر
 جامعة اإلسراء
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 (2.5.5ملحق رقم )

 االستبانة في صورتها األولية

 
 

 المحترم،،،          .............................الدكتور/ عناية 

 ،تحية طيبة وبعد،، 

 الموضوع/ تحكيم استبانة

ةدور إدارة المعرفة في إعالم سيادتكم أنني بصدد تنفيذ دراسة ميدانية بعنوان:  أود

، وذلك ضمن ينيةةتشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات المقاوالت الفلسط

متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القيادة واإلدارة، وذلك في البرنامج المشترك بين 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا و جامعة األقصى بغزة.

لذلك فإنه من دواعي سروري أن أضع هذه االستبانة بين أيديكم للمشاركة في 

تفادة من توجيهاتكم وأفكاركم ومالحظاتكم لتحكيمها، أرجو من تحكيمها، ولرغبتي في االس

 سيادتكم التكرم بتحديد التعديالت التي ترونها مناسبة عليها.

 فائق االحترام والتقدير،،، تفضلوا بقبولو

 

 

 

 

 :المرفقات

 .مشكلة وفرضيات الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلب تحكيم استبانة

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا بالمشاركة مع جامعة األقصى

 ارةبرنامج الماجستير في القيادة واإلد

 

 هللاباحث/ عبد الحكيم محمود عطاال

 0599760503جوال رقم: 
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 أوال: المتغيرات الشخصية

 يرجى التفضل بوضع عالمة )   ( أمام الخيار المناسب:

 الجنس .1

 
 

 

 العمر .2

 

 المؤهل العلمي .3

 

 سنوات الخبرة .4

 

 المسمى الوظيفي .5

 

 

 

 

 

 

 

 أنثى    ذكر   

 سنة 50أكثر من  سنة 50إلى  40من     سنة 40إلى  30من    سنة 30أقل من    



 ............. . أخرى دكتوراه   ماجستير   بكالوريوس  دبلوم    


 

 سنوات 10إلى أقل من  5من     سنوات 5أقل من    

 فأكثر. سنة 15من    سنة 15إلى أقل من  10من    

 مراقب عمال    إداري    فني   مدير مشروع   مدير عام    

 أخرى ............    مهندس مكتب    مهندس موقع  محاسب   
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 ثانياً: متغيرات الدراسة

  

 العبارة #
 أعِد تقييم من

1-10 

 أوال: إدارة المعرفة: وتتضمن العناصر التالية:

 خلق المعرفة: وهي عملية التعليم والتعلم لالستمرار، وتعزيز الوضع التنافسي للمنظمة.

  عامة. تشجع الشركة على تحويل المعرفة الفردية إلى معرفة  .1

  تشجع الشركة على إجراء بحوا بشكل دائم.  .2

  تهتم المؤسسة باالقتراحات واألفكار الجديدة وتشجعها.  .3

  .تعزز الشركة سياسة العصف الذهني  .4

  تستقطب الشركة الكفاءات والطاقات المبدعة.  .5

  تمتلك الشركة ذاكرة تنظيمية تعزز عمليات خلق المعرفة.  .6

  لتطوير المعارف والمهارات الذهنية للعاملين. توفر الشركة برامج  .7

  يتم تشجيع الموظفين على توليد االفكار الخالقة والمبدعة.  .8

  توفر الشركة برامج تدريبية لتنمية قدرات العاملين.  .9

  تقدم الشركة  تسهيالت تكنولوجية لخلق المعرفة.  .10

 العامل أو العكس، أو نقل المعرفة بين العاملين أنفسهم.تبادل المعرفة: وهي عملية نقل المعرفة من المنظمة إلى 

  توجد شبكة اتصال داخلية )األنترانت( تمكن العاملين من تبادل المعرفة مع اآلخرين.  .1

  وجود نشرات ومطبوعات أخرى تساعد على تبادل المعرفة.  .2

  إجراء التنقالت والدوران الوظيفي للعاملين.  .3

  وني على تبادل المعرفة مع اآلخرين.استخدام البريد االلكتر  .4

  االتصاالت المبرمجة بين العاملين.  .5

  عقد الندوات الداخلية.  .6

  تسود بين أوساط العاملين في الشركة ثقافة التشارك في المعلومات.  .7

  تطلب الشركة من العاملين التعهد بمشاركة معارفهم مع بعضهم البعض.  .8

  ة وضبط التشارك بالمعرفة.يوجد لدى الشركة نظام لمراقب  .9

  تعمل الشركة على إيجاد وسائل متنوعة لتعزيز تبادل المعرفة.  .10

 تخزين المعرفة: الحفاظ على المعرفة المكتسبة والجديدة لعرضها على العاملين.

  وجود قواعد بيانات تحزود بمعلومات حول الموضوعات المعرفية المختلفة.  .1

  ني.وجود أرشيف ورقي أو إلكترو  .2

  وجود معايير معرفية واضحة ومحددة تتناسب مع طبيعة العمل وأنشطته.  .3

  يتم اتباع أسلوب خزن المعرفة الضمنية )الخبرات وتبادل الخبرات(.  .4

  وجود أنظمة لدى الشركة تقوم من خاللها باسترجاع المعارف القديمة والجديدة.  .5

  تحفز الشركة العاملين لتخزين معارفهم.  .6

  م الشركة بتوثيق المعارف الجديدة والمكتسبة ألي مشروع تقوم به.تقو  .7

  تقوم الشركة بتوثيق المشكالت التي تواجهها وطرف حلها لالستفادة منها الحقاً.  .8

  تستخدم الشركة الوثائق والكتيبات في الحفاظ على المعرفة.  .9

  تستخدم الشركة الوسائل االلكترونية في الحفاظ على المعرفة.  .10
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 نشر المعرفة: هي عملية تبادل المعرفة بين العاملين أنفسهم وبين العاملين والمنظمة عن طريق نظام معين. 

  تحوفر الشركة متطلبات نشر )تطبيق( المعرفة المادية والبشرية.  .1

  تهتم الشركة بتطبيق المعرفة واستخدامها.  .2

  تدعم ثقافة الشركة عملية التطبيق الفعال للمعرفة.  .3

  تستخدم الشركة مقاييس ومعايير تسيطر من خاللها على المعرفة المطبقة.  .4

  التركيز على تطبيق المعرفة كأهم أولويات الشركة.  .5

  يجري بعض التعديالت والتحسينات بعد تطبيق معارف جديدة.  .6

  يحث المدراء على تطبيق المعرفة.  .7

  معرفة.تعمل الشركة على إزالة العوائق أمام تطبيق ال  .8

  تستخدم الشركة التكنولوجيا في تطبيق المعرفة.  .9

  تمنح الشركة الحرية للعاملين في تطبيق المعرفة والمعلومات الجديدة.  .10

 ثانياً: الثقافة التنظيمية: وتتضمن العناصر التالية: #

 ة.وهو القدرة على االستجابة والتكي  مع المتغيرات الداخلية والخارجي :مرونة التنظيم

  تعمل الشركة على التخلص من بعض الخطوات الروتينية في العمل.  .1

  تقوم الشركة بمساعدة العاملين الختصار وقت إنجاز كل مهمة.  .2

  تعمل الشركة على تمكين العاملين في بعض الصالحيات.  .3

  تحعطي الشركة الدافعية الكتساب القدرة على التطوير.  .4

  لعاملين وتحاول تطبيق اإلجراءات المقترحة للتأكد من فاعليتها.تستقبل إدارة الشركة آراء ا  .5

  هناك قابلية لدى الشركة في تغيير اإلجراءات واللوائح التنظيمية وفقاً لمتغيرات خارجية.  .6

  تحتفظ الشركة بالعاملين األكفاء الذين يمكن االعتماد عليهم في تطبيق المرونة دون تجاوز النظام العام.  .7

  الشركة على نشر ثقافة المرونة بين العاملين.تعمل   .8

  تحوضح الشركة اإلجراءات الثابتة واللوائح التنظيمية التي على الموظف اتباعها وعدم تجاوزها.  .9

  تعمل الشركة على تمكين العامل للقيام بأكثر من مهمة واحدة.  .10

أنها بها إثارة وتحدي لدى العاملين وتدفعهم إلى اإلنجاز واالبتكار هل طبيعة العمل روتينية مملة ال تدعم اإلبداع أم  :طبيعة العمل

 واإلبداع؟.

  تهتم الشركة بتطوير مستوى األداء الشخصي للعاملين.  .1

  تهتم الشركة بتطوير إجراءات العمل.  .2

  يتم تدريب العاملين على إجراءات العمل وكيفية تنفيذها.  .3

  ًء على نتائج تقييم األداء.يتم تحديد االحتياجات التدريبية بنا  .4

  يوجد شعور بالملل أثناء العمل بسبب الروتين المعتاد.  .5

  تعطي الشركة الفرصة للعاملين في صناعة القرارات.  .6

  فترة الدوام محددة وتناسب حجم وطبيعة العمل.  .7

  يسود جو العمل روح التعاون والمنافسة الشريفة.  .8

  صة اإلبداع والتطوير.طبيعة العمل تتيح للعاملين فر  .9

  يتم توزيع المهام واألعمال اإلضافية على العاملين بشكل متساوي.  .10

 هناك العديد من المنظمات تضع شروطاً للمكافأة أو الترقية، وتربطها بكم العمل المنجز وفق معايير محددة. :التركيز على اإلنجاز

  ي العمل.تتركز مكافأة العاملين على أساس نتائج اإلنجاز ف  .1

  يتم ترقية العاملين بناًء على أدائهم لمهام معينة.  .2

  هناك أسس ومعايير خاصة بالمكافأت والترقيات.  .3

  تعمل الشركة على تحسين مستوى أداء العاملين.  .4

  تشجع الشركة العاملين على إنجاز العمل بدقة.  .5

  تبث الشركة روح المنافسة بين العاملين.  .6

  عاملين الذين ينجزون العمل بأسرع وقت.هناك مزايا لل  .7
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 ويعني تدريب وتطوير قدرات العاملين. :أهمية التنمية اإلدارية والتدريب

  يحصل العامل في الشركة على تدريب منظم ومستمر.  .1

  وجود برنامج تدريبي لدى الشركة في الخطة االستراتجية.  .2

  تهتم الشركة بتطوير قدرات العاملين.  .3

  لشركة الفرصة للعاملين للتعليم والتعلم.تعطي ا  .4

  يحصل العامل على تدريب فني أو إداري.  .5

  تتناسب البرامج التدريبية مع متطلبات الوظيفة.  .6

  يعتبر التدريب جزء أساسي في العمل.  .7

 وتعني أن المنظمة تتبع نظام المركزية أم  الالمركزية. :أنماط السلطة

  ة العليا فقط.تصدر القرارات من اإلدار  .1

  يناقش المدير المرؤوسين قبل إصدار القرار.  .2

  يحتاج إتخاذ القرار في األمور البسيطة إلى موافقة اإلدارة العليا.  .3

  ينبغي أن أسأل اإلدارة قبل عمل أي شيء.  .4

  عندما أتخد قرار فإنني أحاول إقناع المرؤوسين بقبول القرار الذي أنوي اتخاذه.  .5

  ي فرصة المشاركة في وضع الخطط الخاصة بالقسم الذي أعمل فيه.ال تتاح ل  .6

  أصنع  القرار بمفردي ثم أبلغه للمرؤوسين.  .7

  أعتمد على البحث والدراسة لآلراء والمقترحات التي تقدم لي من الزمالء والمستشارين.  .8

  أترك اتخاذ القرار للمرؤوسين وأقر القرار الذي اتفقوا عليه.  .9

  دراء مرؤوسيهم على المبادرة في اتخاذ القرارات.يشجع الم  .10

 وتعني أن المنظمة تتبع أسلوب الكل كأسنان المشد أم فرق تسد. :أسلوب التعامل بين العاملين واإلدارة

  يوجد مساواة في الراتب بين العامل وزميله بنفس القسم.  .1

  يتحمل بعض العاملين أعباء أكثر من زمالئهم في نفس القسم.  .2

  نظام الترقية في الشركة عادل.  .3

  يتم مكافأة العامل بناًء على اإلنجاز.  .4

  تتعامل اإلدارة مع جميع العاملين بشكل متساوي.  .5

 وتعني الجو العام للمنظمة، هل يدعم المكافأة والعقاب؟ :أنماط الثواب والعقاب

  يؤدي العامل عمله خوفاً من العقاب.  .1

  ل على الثناء والمكافأة.يؤدي العامل عمله للحصو  .2

  يححب العامل العمل الذي يقوم به.  .3

  يؤدي العامل عمله لمجرد الحصول على راتب.  .4

 هي مجموعة من المنافع والضمانات الوظيفية التي يطلبها العاملون. :األمن الوظيفي

  أشعر بأمان واستقرار وظيفي في عملي الحالي.  .1

  ع عملي في هذه الشركة.أنا مطمئن لمستقبلي الوظيفي م  .2

  مدة العقد المحددة تشعرني بعدم األمن الوظيفي.  .3

  أقوم بأداء عملي بشكل جيد للفت إنتباه اإلدارة للحصول على التثبيت.  .4

  أشعر باإلنصاف في األجر الذي أحصل عليه مقابل ما أقوم به من عمل.  .5

  تتم مساعدة العاملين في الشركة على تحقيق ذواتهم.  .6

  يفكر العاملين بالبحث عن فرا أفضل خارج الشركة.  .7

  يتم تحمل مشاق العمل بصدر رحب.  .8

  أساعد زمالئي في العمل على تجاوز العقبات.  .9

  ال أبخل على زمالئي في العمل في إعطاءهم معارفي.  .10
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 (3.5.5ملحق رقم )

 النهائيةاالستبانة في صورتها 

 

 المحترم/ة،،،   األخ/ األخت 

 ،تحية طيبة وبعد،، 

 دراسة بعنوان: استبانة الموضوع/

ةدور إدارة المعرفة في تشكيل الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات 

 المقاوالت الفلسطينيةة

همية شركات المقاوالت على صعيد االقتصاد الفلسطيني، والتي تعتبر من نظراً أل

أعمدة هذا االقتصاد، يقوم الباحث بإجراء دراسة حول الدور الذي تقوم به إدارة المعرفة في 

تشكيل الثقافة التنظيمية في شركات المقاوالت الفلسطينية، حيث يشكل هذا االستبيان جزًء 

يقوم بها الباحث الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في مهماً من الدراسة التي 

 القيادة واإلدارة.

ويتقدم الباحث ببالغ الشكر ووافر االحترام لحسن تعاونكم وكرم تجاوبكم في إنجاح 

ً بأن البيانات التي ستتفضلون بها ستكون موضع  هذه الدراسة، وأود أن أحيط سيادتكم علما

  امل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.اهتمام الباحث وستع

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدراسات العليا بالمشاركة مع جامعة األقصىأكاديمية اإلدارة والسياسة ل

 برنامج الماجستير في القيادة واإلدارة

 

 هللاباحث/ عبد الحكيم محمود عطاال
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 أوال: المتغيرات الشخصية

 يرجى التفضل بوضع عالمة )   ( أمام الخيار المناسب:

 الجنس .1

 

 العمر .2
 

 المؤهل العلمي .3

 

 سنوات الخبرة .4
 

 الوظيفي المسمى .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنثى    ذكر     

 سنة 30أقل من    
 40إلى أقل من  30من   

 سنة

 سنة 50أكثر من  سنة 50إلى  40من    

     دراسات عليا   بكالوريوس  دبلوم فأقل    

 سنوات 10إلى أقل من  5من     سنوات 5أقل من    

 فأكثر. سنة 15من    سنة 15إلى أقل من  10من    

 إداري     فني   مدير مشروع   مدير عام    

 أخرى ........      مراقب عمال     مهندس  محاسب   
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 ثانياً: متغيرات الدراسة

 العبارة #
-1أعِد تقييم من 

10 

 أوال: إدارة المعرفة: وتتضمن العناصر التالية:

 الوضع التنافسي للمنظمة. خلق المعرفة: وهي عملية التعليم والتعلم لالستمرار، وتعزيز

  تشجع الشركة على تحويل المعرفة الفردية إلى معرفة عامة.  .1

  تشجع الشركة على إجراء بحوا بشكل دائم.  .2

  تهتم الشركة باالقتراحات واألفكار الجديدة وتشجعها.  .3

  .تعزز الشركة سياسة العصف الذهني  .4

  تستقطب الشركة الكفاءات والطاقات المبدعة.  .5

  تمتلك الشركة ذاكرة تنظيمية تعزز عمليات خلق المعرفة.  .6

  توفر الشركة برامج لتطوير المعارف والمهارات الذهنية للعاملين.  .7

  يتم تشجيع الموظفين على توليد االفكار الخالقة.  .8

  توفر الشركة برامج تدريبية لتنمية قدرات العاملين.  .9

  المعرفة. تقدم الشركة  تسهيالت تكنولوجية لخلق  .10

 وهي عملية نقل المعرفة من المنظمة إلى العامل أو العكس، أو نقل المعرفة بين العاملين أنفسهم. تبادل المعرفة:

  توجد شبكة اتصال داخلية )اإلنترانت( تمكن العاملين من تبادل المعرفة مع اآلخرين.  .1

  يوجد نشرات ومطبوعات أخرى تساعد على تبادل المعرفة.  .2

  إجراء تنقالت والتدوير الوظيفي للعاملين. يتم  .3

  يتم استخدام البريد االلكتروني في تبادل المعرفة مع اآلخرين.  .4

  يتم استخدام االتصاالت المبرمجة بين العاملين.  .5

  يمكن عقد الندوات الداخلية للعاملين بشكل سلس وسهل.  .6

  ي المعلومات.تسود بين أوساط العاملين في الشركة ثقافة التشارك ف  .7

  تطلب الشركة من العاملين التعهد بمشاركة معارفهم مع بعضهم البعض.  .8

  يوجد لدى الشركة نظام لمراقبة وضبط التشارك بالمعرفة.  .9

  تعمل الشركة على إيجاد وسائل متنوعة لتعزيز تبادل المعرفة.  .10

 لى العاملين.تخزين المعرفة: الحفاظ على المعرفة المكتسبة والجديدة لعرضها ع

  توجد قواعد بيانات تحزود بمعلومات حول الموضوعات المعرفية المختلفة.  .1

  يوجد أرشيف إلكتروني.  .2

  يوجد أرشيف ورقي.  .3

  يوجد معايير معرفية واضحة ومحددة تتناسب مع طبيعة العمل وأنشطته.  .4

  يتم اتباع أسلوب خزن المعرفة الضمنية )الخبرات وتبادل الخبرات(.  .5

  يوجد أنظمة لدى الشركة يمكن من خاللها باسترجاع المعارف القديمة والجديدة.  .6

  تعمل الشركة على تحفيز العاملين لتخزين معارفهم.  .7

  تقوم الشركة بتوثيق المعارف الجديدة والمكتسبة ألي مشروع تقوم به.  .8

  منها الحقاً.تقوم الشركة بتوثيق المشكالت التي تواجهها وطرق حلها لالستفادة   .9

  تستخدم الشركة الوثائق والكتيبات في الحفاظ على المعرفة.  .10

  تستخدم الشركة الوسائل االلكترونية في الحفاظ على المعرفة.  .11
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 معين.  المعرفة: هي عملية تبادل المعرفة بين العاملين أنفسهم وبين العاملين والمنظمة عن طريق نظام )تطبيق( نشر

  تحوفر الشركة متطلبات نشر )تطبيق( المعرفة المادية والبشرية.  .1

  تهتم الشركة بتطبيق المعرفة واستخدامها.  .2

  تدعم ثقافة الشركة عملية التطبيق الفعال للمعرفة.  .3

  تستخدم الشركة مقاييس ومعايير تسيطر من خاللها على المعرفة المطبقة.  .4

  المعرفة كأهم أولويات الشركة.تركز الشركة على تطبيق   .5

  يتم إجراء بعض التعديالت والتحسينات بعد تطبيق معارف جديدة.  .6

  يحث المدراء العاملين على تطبيق المعرفة.  .7

  تعمل الشركة على إزالة العوائق أمام تطبيق المعرفة.  .8

  تستخدم الشركة التكنولوجيا في تطبيق المعرفة.  .9

  لعاملين في تطبيق المعرفة والمعلومات الجديدة.تمنح الشركة الحرية ل  .10

 ثانياً: الثقافة التنظيمية: وتتضمن العناصر التالية: #

 وهو القدرة على االستجابة والتكي  مع المتغيرات الداخلية والخارجية. :مرونة التنظيم

  تعمل الشركة على التخلص من بعض الخطوات الروتينية في العمل.  .1

  ة بمساعدة العاملين الختصار وقت إنجاز كل مهمة.تقوم الشرك  .2

  تعمل الشركة على تمكين العاملين في بعض الصالحيات.  .3

  تحعطي الشركة الدافعية الكتساب القدرة على التطوير.  .4

  تستقبل إدارة الشركة آراء العاملين وتحاول تطبيق اإلجراءات المقترحة للتأكد من فاعليتها.  .5

  دى الشركة في تغيير اإلجراءات واللوائح التنظيمية وفقاً لمتغيرات خارجية.هناك قابلية ل  .6

  تحتفظ الشركة بالعاملين األكفاء الذين يمكن االعتماد عليهم في تطبيق المرونة دون تجاوز النظام العام.  .7

  تعمل الشركة على نشر ثقافة المرونة بين العاملين.  .8

  واللوائح التنظيمية التي على الموظف اتباعها. تحوضح الشركة اإلجراءات الثابتة  .9

  تعمل الشركة على تمكين العامل للقيام بأكثر من مهمة واحدة.  .10

 وتطور األداء؟هل طبيعة العمل روتينية مملة ال تدعم اإلبداع أم أنها بها إثارة وتحدي لدى العاملين  :طبيعة العمل

  للعاملين.تهتم الشركة بتطوير مستوى األداء الشخصي   .1

  تهتم الشركة بتطوير إجراءات العمل.  .2

  يتم تدريب العاملين على إجراءات العمل وكيفية تنفيذها.  .3

  يتم تحديد االحتياجات التدريبية بناًء على نتائج تقييم األداء.  .4

  يوجد شعور بالملل أثناء العمل بسبب الروتين المعتاد.  .5

  ناعة القرارات.تعطي الشركة الفرصة للعاملين في ص  .6

  فترة الدوام محددة وتناسب حجم وطبيعة العمل.  .7

  يسود جو العمل روح التعاون والمنافسة الشريفة.  .8

  طبيعة العمل تتيح للعاملين فرصة اإلبداع والتطوير.  .9

10.  .   يتم توزيع المهام واألعمال اإلضافية على العاملين بشكل متساو 
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 تضع شروطاً للمكافأة أو الترقية، وتربطها بكم العمل المنجز وفق معايير محددة. شركاتالعديد من ال هناك :التركيز على اإلنجاز

  تتركز مكافأة العاملين على أساس نتائج اإلنجاز في العمل.  .1

  يتم ترقية العاملين بناًء على أدائهم الوظيفي.  .2

  هناك أسس ومعايير واضحة وشفافة للمكافأت والترقيات.  .3

  عمل الشركة على تحسين مستوى أداء العاملين.ت  .4

  تشجع الشركة العاملين على إنجاز العمل بدقة.  .5

  تبث الشركة روح المنافسة بين العاملين.  .6

  هناك مزايا للعاملين الذين ينجزون العمل بأسرع وقت.  .7

 ويعني تدريب وتطوير قدرات العاملين. :أهمية التنمية اإلدارية والتدريب

  صل العامل في الشركة على تدريب منظم ومستمر.يح  .1

  يوجد برنامج تدريبي لدى الشركة في الخطة االستراتجية.  .2

  تهتم الشركة بتطوير قدرات العاملين.  .3

  تعطي الشركة الفرصة للعاملين للتعليم والتعلم.  .4

  يحصل العامل على تدريب فني أو إداري.  .5

  طلبات الوظيفة.تتناسب البرامج التدريبية مع مت  .6

  يعتبر التدريب جزء أساسي في العمل.  .7

 وتعني أن المنظمة تتبع نظام المركزية أم  الالمركزية. :أنماط السلطة

  تصدر القرارات من اإلدارة العليا فقط.  .1

  يناقش المدير المرؤوسين قبل إصدار القرار.  .2

  إلدارة العليا.يحتاج إتخاذ القرار في األمور البسيطة إلى موافقة ا  .3

  ينبغي أن أسأل اإلدارة قبل عمل أي شيء.  .4

  عندما أتخد قرار فإنني أحاول إقناع المرؤوسين بقبول القرار الذي أنوي اتخاذه.  .5

  تتاح لي فرصة المشاركة في وضع الخطط الخاصة بالقسم الذي أعمل فيه.  .6

  أصنع  القرار بمفردي ثم أبلغه للمرؤوسين.  .7

  البحث والدراسة لآلراء والمقترحات التي تقدم لي من الزمالء والمستشارين. أعتمد على  .8

  يترك المدير اتخاذ القرار للمرؤوسين ويحقر القرار الذي اتفقوا عليه.  .9

  يشجع المدراء مرؤوسيهم على المبادرة في اتخاذ القرارات.  .10
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 منظمة تتبع أسلوب الكل كأسنان المشد أم فرق تسد.وتعني أن ال :أسلوب التعامل بين العاملين واإلدارة

  يتوفر سلم رواتب منطقي ومهني.  .1

  يتحمل بعض العاملين أعباء أكثر من زمالئهم في نفس القسم.  .2

  نظام الترقية في الشركة عادل.  .3

  يتم مكافأة العامل بناًء على اإلنجاز.  .4

  تتعامل اإلدارة مع جميع العاملين بشكل متساوي.  .5

 وتعني الجو العام للمنظمة، هل يدعم المكافأة والعقاب؟ :أنماط الثواب والعقاب

  يؤدي العامل عمله خوفاً من العقاب.  .1

  يؤدي العامل عمله للحصول على الثناء والمكافأة.  .2

  يححب العامل العمل الذي يقوم به.  .3

  يؤدي العامل عمله لمجرد الحصول على راتب.  .4

 هي مجموعة من المنافع والضمانات الوظيفية التي يطلبها العاملون.  :األمن الوظيفي

  أشعر بأمان واستقرار وظيفي في عملي الحالي.  .1

  أنا مطمئن لمستقبلي الوظيفي مع عملي في هذه الشركة.  .2

  مدة العقد المحددة تشعرني بعدم األمن الوظيفي.  .3

  للحصول على التثبيت.أقوم بأداء عملي بشكل جيد للفت إنتباه اإلدارة   .4

  أشعر باإلنصاف في األجر الذي أحصل عليه مقابل ما أقوم به من عمل.  .5

  تتم مساعدة العاملين في الشركة على تحقيق ذواتهم.  .6

  يفكر العاملين بالبحث عن فرا أفضل خارج الشركة.  .7

  يتم تحمل مشاق العمل بصدر رحب.  .8

  عقبات.أساعد زمالئي في العمل على تجاوز ال  .9

  ال أبخل على زمالئي في العمل في إعطاءهم معارفي.  .10
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