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الم دمعة فعي و ازرة الداخليعة

إدارة المعرفعة فعي يحسعين مسعيوى جعودة الخعدما

واألمن الوطني – الشه العس ر ب طار غعزة ،وي عون مجيمعع الد ارسعة معن الععاملين فعي العو ازرة ،وي عدر ععددهم ب()17654
موظفًا في قطار غزة ،وقد بلغ

عينة الدراسة( )376موظفًا ،وليح يه أهداف الدراسة ف د يم يصعميم ويوزيعع االسعيبانة عأداة

رئيسع ععة يع ععم إعع ععدادها مع ععن قبع ععل الباحع ععث وعرضع ععها علع ععى مجموعع ععة مع ععن المخيصع ععين ويح يمهع ععا لغع ععرض الد ارسع ععة ،حيع ععث يع ععم
اسععيرداد( )843اسععيبانة بنسععبة( ،)%92.50وقععد اعيمععد الباحععث المععنهو الوصععفي اليحليلععي الععل مععن خاللععه يم ععن أن ييح عه
أهداف الدراسة ،ويم اسيخدام برنامو ) (spssردخال ومعالجة البيانا

واليح ه من فروضها.
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ان

بدرجة ميوسطة وبوزن

نسبي ( ،)%88.38وجاء بعد اليخزين في المريبة األولى من بين األبعاد وبوزن نسبي ( ،)%89.34وبعد يطبيه
المعرفة باليرييب األخير بوزن نسبي (.)%84.36
 مسيوى جودة الخدما

في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر

ان

بدرجة ميوسطة وبوزن نسبي

( ،)%88.05واحيل بعد األمان المريبة األولى وبوزن نسبي ( ،)%84.26من بين األبعاد ،فيما احيل بعد االسيجابة
اليرييب األخير وبوزن نسبي (.)%86.52
 يؤثر عمليا
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ويفسر ما
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على هله المفاهيم المهمة في يحسين األداء العام وصورة الو ازرة لدى المسيفيدين.
 يشععجيع الع ععاملين عل ععى يوليععد األف ععار الخالق ععة والمبدعععة ف ععي مج ععال عملهععم ،وللع ع بحياح ععة مسععاحة أ ب ععر لحريععة اليعبي ععر
والمعرفة والمشار ة في ايخال ال ار ار

واليجريب أسا

لليعلم وا يساب المعارف.
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للمسععيفيدين ،ود ارسععة اليسععهيال

الم دم ععة

الداخليععة واعععادة النظععر فيهععا واليععي مععن ش عأنها أن يسععرر فععي يوصععيل الخدمععة لميل يهععا.
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Abstract
The study aimed to recognize the effect of knowledge management processes in improving
the quality level of offered services in the Ministry of Interior and National Security – the military
division in Gaza Strip. The study population was formed of the workers in the ministry whose
number estimated at (17654 (employees in Gaza Strip, and the study sample involved (376)
employees, and in order to achieve the aims of the study, the questionnaire was designed and
distributed as main instrument edited by the researcher and presented to a group of specialists to
revise for the study purpose. Therefore, (348) questionnaires were retrieved as (92.50%) percent. The
researcher depended on the descriptive analytical method that the aims of the study could be
achieved through, and the (spss) program was used in order to enter, process and check the data.
Some of the most important results the study has come to:


The rate of applying the knowledge management processes in the Ministry of Interior and National
Security - the military division in Gaza Strip was an average rate with 66.83% relative weight, and it
came up in the first rank among the dimensions after storage with (69.84%) relative weight, and after
applying knowledge with (64.87%) relative weight.



The level of services quality in the Ministry of Interior and National Security - the military division
was an average rate with 63.05% relative weight, and it came in the first rank after safety with
(64.21%) among the dimensions, however, after the response in the last rank with (61.52%) relative
weight.



The knowledge management processes and their dimensions ( applying knowledge, storing
knowledge, distributing knowledge) affect on services quality and explain 63.3% of contrast in the
dependent variable (services quality) and the rest 36.7% due to other factors, whereas there was no
effect for knowledge acquisition dimension.
The study has come to many recommendations, some of which are:



Working on increasing the workers' awareness in the Ministry of the importance of knowledge
management and its effect at improving the service quality and working on these important concepts
to improve the general performance and the reputation of the Ministry among the beneficiaries.



Encouraging workers to generate creative and bright ideas in their field of employment by giving
more space for freedom of expression and knowledge, also by participation in making decisions and
experimentation as a base to learn and acquire knowledge.



Redesigning the structure of the work place and taking care of the shape and the appearance of
buildings as appropriate with the nature of offered services for beneficiaries and looking into internal
facilities and to reconsider

it in order

to accelerate the service to the receiver.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
م دمة
أوًال :مش لة الدراسة وأسئليها.
ثانيا :أهداف الدراسة.
ً
ثالثًا :أهمية الدراسة.
ابعا :نمولج ميغي ار
رً
خامسا :فرضيا
ً

الدراسة.

الدراسة.

سادسا :حدود الدراسة.
ً
سابعا :مصطلحا
ً
ثامنا :الصعوبا
ً

الدراسة.
اليي واجه

الدراسة.

الخالصة

1

مقدمة:
األعمععال اليععوم علععى مععدى ارد ار واالسععيثمار األمثععل فععي مواردهععا لزيععادة

ييوقععف مسععي بل منظمععا

قععدرايها الينافسععية ومحاولععة ي ععديم منيجايهععا وخععدمايها بشع ٍل مميععز ،ولمعا ععان الب ععاء واليميععز مععن األهععداف
االسععيراييجية أل

منظمععة ،بععدأ الير يععز علععى األصععول الف ريععة اسع ٍ
عيثمار أساس عي فععي ازدهععار المنظمععا

وي عدمها ،األمععر الععل اسععيوجب أن ي عون هنععا إجعراءا

لعمليععا

اقينعاء ويطععوير العناصععر البشعرية ،ونهععا

هي اليي يدير وينمي مخيلف موارد المنظما .
وم ععع اليط ععور السع عريع ف ععي ع ععالم األعم ععال ب ععرز إدارة المعرف ععة أح ععد الموض ععوعا
أصبح

يحظى باهيمام بير ،وأصعبح لهعا العديعد معن اليطبي عا

اليعي يسعععى المؤسسععا

المخيلفعة؛ بعل أصعبح

الحديث ععة الي ععي

يععد معن األصعول

الميال هععا ويطويرهعا .ويعيبععر إدارة المعرفععة داخععل المؤسسعة مععن أهععم المميع از اليععي

ييميز بها المؤسسة عن غيرها ،حيث إن إدارة المعرفة يؤثر بش ل فعال على األداء الينظيمي للععاملين فعي
المؤسسة في المسيويا
الخععدما

اردارية افة ،ما يميد يأثيرها على طبيعة ارنياج في المؤسسا

فععي المؤسسععا

الخدميععة؛ ممععا يعنععي اليععأثير علععى جععودة السععلع والخععدما  ،وباليععالي اليععأثير علععى

رضا الزبائن والعمالء اللين يش لون العصب الرئي
ما أنه لما زاد

المنيجا

المؤثر في نجا األعمال بأنواعها المخيلفة .

في جوديها اريفع

قيميها ،وأصبح

حياة البشعر أيسعر ،وزاد العرزه،

ععودا باألمععة ،و لمععا ازداد
وعنععدها سععيزداد يحسععن ارنيععاج ،ويسععيمر هععله الععدائرة صع ً
العمععال ،وزاد الينععاف

ارنياجية وعلى

علععى أفضععلهم ،وازدهععر األس عواه ويحسععن دخععل الدولععة ،وعععا

المنافسععة ،زاد
النععا

مهععارة

فععي رفاهيععة

(حمودة.)665 : 2006 ،
يعيبر الجودة قديمة قدم الحضارة ارنسانية ،إل نجدها في الحضارة الفرعونية ميمثلة في األه ارمعا
واليماثيععل ،وفععي الحضععارة المسععيحية ميمثلععة فععي ال نععائ  ،وفععي الحضععارة ارسععالمية ميمثلععة فععي المسععاجد
وال صور .و ان مفهوم الجودة في يل الحضا ار هو الدقة واري ان ،وقد بدأ
ارنس ععان المعاص ععر ،فأص ععبح

جودة الخدما

يشعغل ف عر

الوظيف ععة األول ععى أل منظم ععة ،وفلس ععفة إداري ععة وأس ععلوب حي ععاة ليم نه ععا م ععن

اييجيا للحصعول علعى ميعزة
االسيمرار في ظل الميغي ار البيئية الميالح ة ،مما جعل من الجودة
سالحا اسير ً
ً
ينافسية( المحياو .)62 :6002،

2

ومن أجل النمو واليطعور أصعبح

هاجسعا للمؤسسعا
إدارة الجعودة ويح يعه رضعا العميعل
ً

حيث أصبح رضا العميل محور اهيمامهعا ،ودائمعة البحعث واليععرف علعى حاجعا

ويوقععا

خدمة يح ه رضاه ووالئه للمؤسسة اليي ي دمها ،خاصة وأن ثورة ي نولوجيا االيصاال
العميل من أن يسيطيع المفاضلة بين الخدما

الخدميعة،

العميعل ،وي عديم

والمعلوماييعة م نع

حسب رغبايه واخييارايه (بو عنان.)51 :6002،

ول ععي يععيم ن المنظمععة مععن يحسععين جععودة خععدمايها أو االري ععاء بهععا أ ثععر ،فحنهععا بحاجععة مسععيمرة إلععى
يطوير معدايها ،وأدوا

ي ديم يل الخدما

مثل يطوير الي نيا

الي نولوجية ،والى ما يوصل

إليه المعرفة

البشرية من رقي ،ل ن يجب أن يسعبه للع يطعوير مواردهعا البشعرية ،والعل يعيبعر ي يعيم أدائعه النعواة األولعى
لمعرفععة ن ععاط قويععه وضعععفه ،واحيياجايععه مععن يععدريب ويطععوير وسععبل اليعامععل مععع يلع المواقععف بغيععة يحسععين
جودة الخدمة اليي ينيجها.
الحيويعة

ويعيبر و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر في قطار غزة أحد أهم المؤسسا

اليي ييطلب عملها اليوافه مع الميغي ار المحيطة بما يساهم في االسيغالل األمثل لمواردها فعي سعبيل رفعع
مسيوى جودة الخدمة الم دمة ،ومن هعلا المنطلعه أخعل الباحعث علعى عاي عه أن ينطلعه ليعدر عمليعا

إدارة

المعرف ععة وأثره ععا ف ععي يحس ععين مس ععيوى ج ععودة الخدم ععة الم دم ععة ف ععي و ازرة الداخلي ععة واألم ععن ال ععوطني – الش ععه
العس ر .
أوًال  :مشكلة لردرلسة:
يعيبع ععر و ازرة الداخليع ععة واألمع ععن الع ععوطني -الشع ععه العس ع ع ر مع ععن الع ععو از ار الرئيس ععية فع ععي الح ومع ععة
الفلس ععطينية ،وه ععي ال ععو ازرة األه ععم لطبيع ععة المه ععام الم لف ععة به ععا ،حي ععث إنع عه من ععوط به ععا حماي ععة أم ععن ال ععوطن
والمواطن .و ون الباحث يعمل بأحد األجهزة اليابعة لو ازرة الداخلية واألمن الوطني -الشه العس ر  ،وقد
اسيشعععر وجععود مشع لة لعععدد مععن الشع اوى و ثعرة األخطععاء وبطع االسععيجابة فععي الخععدما
ليس

بالش ل المطلوب .وباالطالر على نيائو الدراسا

الفلسطينية الساب ة اليي يناول

الم دمععة ،ومععن ضععمنها د ارسععة ( سععبة )5102،واليععي يوصععل
الح ومي الفلسطيني بمحافظا
عيدة )5102 :واليي يوصل

جودة الخدما

إلععى أن مسععيوى جععودة الخععدما

بال طععار

غزة جاء بدرجة ميوسطة وبوزن نسعبي ( ،)%63.53و علل د ارسعة (أبعو
إلى أن مسيوى جودة الخدما

بمجمع الشفاء الطبي جاء بدرجة ميوسطة،

حيععث بلععو الععوزن النسععبي ( ،)%22.51ود ارسععة (مطريععة )5102 :واليععي يوصععل
الخدما

الم دمععة ،وأنهععا

الم دمة من جميع الفئة ارشرافية في مؤسسا

3

إلععى أن مسععيوى جععودة

اليعليم الي ني ب طار غزة جعاء بدرجعة ميوسعطة،

حيع ععث بلع ععو الع ععوزن النسع ععبي ( ،)%20.22وباليع ععالي يم ع ععن اسع ععيخالق أن مسع ععيوى جع ععودة الخع ععدما
المؤسس ععا

فع ععي

الفلس ععطينية (ميوس ععطة) ،حي ععث يع عراو ال ععوزن النس ععبي ( )%25-%20مم ععا يعن ععي ض ععرورة أن
الم دمععة الععلين هععم

يسعععى و ازرة الداخليععة واألمععن الععوطني -الشععه العس ع ر علععى يعزيععز مسععيوى الخععدما
غاييها ووسيليها.

وفععي سععبيل اليأ ععد مععن وجععود مش ع لة الد ارسععة ،فععي الععو ازرة المعنيععة ،ف ععد قععام الباحععث بعمععل د ارسععة
اسي شافية من خالل إعداد قائمة اسي صعاء لعينعة ي ونع

معن ( )02موظفًعا يعملعون بالريعب المخيلفعة معن

منيسععبي و ازرة الداخليععة واألمععن الععوطني – الشععه العس ع ر السععيطالر رائهععم حععول الميغيععر اليععابع محععل
الدراسة ،ويوضح جدول رقم ( ،)0أهم نيائو هله الدراسة ،وهي على النحو اليالي:
جدول رقم ( : )3نتائج تحليل بيانات الدراسة الستكشافية للمتغير التابع (جودة الخدمات):
لرفقرة

للمواطن.
لربعد لرثا

مولفق

ييالءم اليصميم الداخلي لم ان العمل مع طبيعة الخدما

الم دمة

محايد

.8

يراعي الو ازرة االهيمام بالمظهر العام والهندام لموظفيها.

معارض

.2

ي فل ي ديم خدمة جيدة

5

8

2

6

6

3

لر سب

.6

يوفر الو ازرة جميع المسيلزما

واليسهيال

المالية والمادية اليي

1

9

5

لروزا

لربعد لألول :لرجول ب لرمادية لرملموسة
ُ

لرمتوس لرحساب

م

لردرجة

1.73

57.78

2.20

73.33

2.20

73.33

:لالعتمادية

.6

ييميع الموظفين بالمعرفة ال افية للرد على اسيفسا ار المواطنين.

.2

يخصق وق

افي لمراجعة مشا ل المواطنين.

.8

يليزم الو ازرة بي ديم خدمايها للجمهور في الموعد المحدد.

6

2

7

5

5

5

6

5

4

1.93

64.44

2.00

66.67

2.13

71.11

لربعد لرثارث :لالستجابة
المسيفيدين بالسرعة المم نة.

.6

يسيجيب الو ازرة لطلبا

.2

ييم االسيجابة لطلبا

.8

يي بل الو ازرة ش اوى المسيفيدين ومش اليهم.

المسيفيدين بدقة ميناهية.

4

6

3

6

2.00

66.67

7

2

6

2.07

68.89

5

4

6

1.93

64.44

لربعد لررلبع :لألماا
.6

يوفر الو ازرة للمسيفيد الخدمة في جو من يخلو من المخاطر.

6

3

6

.2

سلو الموظفين مع الجمهور يعزز الشعور باألمان والث ة لديه.

8

2

5

7

4

4

.8

يوفر الو ازرة الخصوصية والسرية في المعلوما
المراجعين.

اليي يخق

2.00

66.67

2.20

73.33

2.20

73.33

لربعد لرخامس :لرتعا ف
.6
.2
.8

ييوفر لدى الموظفين الرو المرحه في اليعامل مع الجمهور.
ييوفر لدى الموظفين ال درة على اسييعاب الجمهور وي دير
ظروفهم.
يولي الو ازرة االهيمام المناسب ل ل مواطن.

لإلجمار

5

1

9

6

4

5

6

2

7

%37.7

%26.7

6%35.

1.73

57.78

2.07

68.89

1.93

64.44

2.03

67.41

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

وفععي ضععوء نيععائو االسي شععافية اليععي يشععير إلععى أن الععوزن النسععبي للجععدول ( ،)%24.70ويعيبععر
أوزن ( ،)%26-%25وهععلا يؤ ععد أن مسععيوى جععودة الخدمععة فععي

مواف ععة بدرجععة ميوسععطة حسععب م يععا

الععو ازرة يحيععاج إلععى يحسععين ،وأن هنععا مسععاحة يم ععن للععو ازرة للعمععل مععن خاللهعا االري ععاء بجععودة الخععدما
وبناء على ما ي دم يم ن صياغة مش لة الدراسة بالسؤال الرئي
الم دمة للمواطن الفلسطيني،
ً

اليالي:

"ما أثر عمليات إدلرة لرمعرفة ف تحسيا مستوى جودة لرخدمات لرمقدمة
ف وزلرة لردلخلية ولألما لرو

 -لرشق لرعسكري"؟

وي بثق ع ه لألسئلة لرفرعية لرتارية:

 .6ما درجة يطبيه عمليا

إدارة المعرفة من وجهة نظر أفراد العينة في و ازرة الداخلية واألمن

 .2ما مسيوى جودة الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر ؟

الوطني – الشه العس ر ؟

 .8هل يوجد عالقة لا

داللة إحصائية عند مسيوى ( )α≤0.05بين عمليا

ويحسين مسيوى جودة الخدما

إدارة المعرفة

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه

العس ر ؟
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 .4هل يوجد أثر لو داللة إحصائية ردارة المعرفة في يحسين مسيوى جودة الخدما
في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر ؟

 .5هل يوجد فروه لا
الدراسة (عمليا
(الجن

داللة إحصائية بين ميوسطا

إدارة المعرفة ،جودة الخدما

،العمر ،م ان العمل ،المؤهل العلمي ،سنوا

اسيجابا

الم دمة

المبحوثين حول ميغي ار

الم دمة) يعزى إلى الميغي ار
الخدمة)؟

اليالية

إا هذل لربحث يهدف إرى:
ثا ًيا :أهدلف لردرلسةَّ :
 .6اليعرف إلى واقع يطبيه عمليا

 .2ال شف عن مسيوى جودة الخدما

إدارة المعرفة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .
الم دمة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

 .8اليعرف إلى طبيعة العالقة وايجاهها بين عمليا

إدارة المعرفة ،ويحسين مسيوى جودة الخدما

الم دمة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

 .4يحديد أثر يطبيه عمليا

الوطني – الشه العس ر .

إدارة المعرفة في يحسين جودة الخدما

 .5اليعرف إلى الفروه ارحصائية -إن وجد  -بين ميوسطا
الدراسة (عمليا

إدارة المعرفة  ،جودة الخدما

(الجن  ،العمر ،م ان العمل ،المؤهل العلمي ،سنوا

 .8العمل على ي ديم يوصيا
لدى العاملين في الو ازرة.

الم دمة بو ازرة الداخلية واألمن

اسيجابة المبحوثين حول ميغير

الم دمة) يبعاً للميغي ار
الخدمة).

الديمغرافية اليالية:

يم ن االسيفادة منها في يحسين ورفع مسيوى جودة الخدما

الم دمة

ثارثًا :أهمية لردرلسة
ييجسد أهمية هلا البحث في:
أوًال :لألهمية لر ظرية
 -6إل ععاء الض ععوء عل ععى مفه ععومي إدارة المعرف ععة وج ععودة الخ ععدما
والمؤسسا

الم دم ععة ،م ععدخلين خ ععدميين للع عو از ار

للوصول إلى الجودة واليميز في ظل يع د المعطيا

العالمية وشدة المنافسة عليها.

 -2ييوقع ععع أن يسع ععهم نيائو الع ععد ارسة الحالية فع ععي فيح مجال جديع ععد رجﺮاء د ارسا
يطبيه مفهوم وادارة المعرفة وجودة الخدما

على جميع المسيويا

دراسة ساب ة للباحثين ييم الرجور إليها وم ارنة دراسايهم بها.
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أخع ععرى حع ععول أساليع ععب

اردارية في فلسطين ،وقد يعيبعر

ثا ًيا :لألهمية لرت بيقية

 -6يزويد الباحثين وأصحاب ال رار بحلول م يرحة ،وامدادهم بالمعلوما

اليي يساعدهم على ايخال

ال ار ار  ،و يفية اليغلب عليها ،من خالل على ما يعيرض الو ازرة من مشا ل ييعله بجودة
الخدما

في هلا ارطار في ضوء دراسة علمية وفه منهو علمي سليم.

الم دمة بو ازرة الداخلية.

 -2االسيفادة من إدارة المعرفة مدخل مهم في يحسين مسيوى الخدما

 -8يبرز أهمية هلا البحث في أنه يفيح الباب أمام الباحثين والدارسين ليسليط الضوء علعى هعله ال ضعية
ومناقشيها ،وايجاد حلول إبداعية لها ويعطيهم يصور عام عنها.

 -4ييوقع من خالل نيائو هله الدراسة ويوصيايها أن يساعد المسؤولين في الو ازرة باليعرف على يفية
االسيفادة من إدارة المعرفة مدخل ليحسين مسيوى جودة الخدما

الم دمة فيها ،مما ينع

على مسيوى أداء الو ازرة ويطورها.

إيجابيا
ً

ثارثًا :لألهمية رلباحث
سعيثر الد ارسعة معلومعا
وباللا

الباحعث حعول موضعوعين مهمعين لموضعوعا

حول إدارة المعرفة وجودة الخدما

اردارة والسعلو الينظيمعي

والعالقة بينها ،بارضافة إلى إ ساب الباحث المها ار واألدوا
اليي يواجه العمل.

البحثية وأساليب البحث العلمي ريجاد حلول للمش ال
لبعا :موذج متغيرلت لربحث
رً

لرمتغير لرمستقل :عمليات إدلرة لرمعرفة (باالست اد إرى جدول رقم " )"2وي بثق ع ها لرمتغيرلت لرتارية:
 -6ا يساب المعرفة.
 -2يخزين المعرفة.
 -8يوزيع المعرفة.
 -4يطبيه المعرفة.
لرمتغير لرتابع :جودة لرخدمات ( ) Servqual,8811وي بثق ع ها لرمتغيرلت لرتارية:
 -6الملموسية.
 -2االعيمادية.
 -8االسيجابة.
 -4األمان.
 -5اليعاطف.
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شكل رقم ( :)8أ موذج مقترح رلعالقات بيا متغيرلت لردرلسة

المتغير المستقل

المتغير التابع

عمليات ادارة المعرفة
 -6ا يساب المعرفة.

جودة لرخدمات لرمقدمة

 -6الملموسية.

 -2يخزين المعرفة.

 -2االعيمادية.

 -8يوزيع المعرفة.

 -8االسيجابة.

 -4يطبيه المعرفة.

 -4األمان.

 -5اليعاطف.

المتغيرات الشخصية والوظيفية والمتمثلة في:
لرج س ,لرعمر ,مكاا لرعمل ,لرمؤهل لرعلم  ,س ولت لرخدمة

اعيمادا على الدراسة الساب ة ،فيما ييعله بميغي ار
يم إعداد النمولج بواسطة الباحث
ً
( ،)2فيما يخق ميغي ار جودة الخدما

عمليا

الم دمة باالسيناد إلى دراسة (.)Servqual،6933
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إدارة المعرفة باالسيناد إلى جدول رقم

جدول رقم ( :)2عمليات إدلرة لرمعرفة
البعد

م

الدراسة

يشخيق

ا يساب

خزن

يوزيع

يطبيه

يوليد

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

1

عز الدين 2066،

2

أبو معمر 2066،

3

أبو زريه 2066 ،

*

4

عبد الجواد 2068،

*

5

أبو عودة2068 ،

*

6

المصر 2065 ،

*

7

العطو 2060 ،

*

*

8

Yaghoubi , 2014

*

*

9

المدهون2064 ،

10

عباينة ،وحيمالة2068 ،

11

ال رني2068 ،

12

Singh, 2008

*

13

الغنيم2068 ،

*

14

المطرفى2068 ،

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15

العلول2066 ،

*

*

*

*

*

16

الزطمة2066 ،

*

*

*

*

*

17

دروزة2003 ،

*

*

*

*

18

عودة2060 ،

*

*

19

Wiig, 2000

*

*

*

*

20

Survary, 2005

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

رقابة

*

ي ويم

*

يصميم

*

المجمور ()20

7

8

11

16

20

19

1

1

1

النسبة %

35

40

55

80

100

95

5

5

5

المصدر :جرد بواسطة الباحث
ومن الجدول رقم ( )2ييبين أن العمليا
العمليا

اسيخداما في األبحاث والدراسا
شيوعا و
األ ثر
ً
ً

األربعة اليالية( :ا يساب ،يخزين ،يوزيع ،يطبيه).
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الساب ة هي

خامسا :فرضيات لردرلسة
ً

لرفرضددية لررئيسددة لألورددى :يوجععد عالقععة لا

المعرفة وجودة الخدما

داللععة إحصععائية عنععد  α≥0.05بععين عمليععا

إدارة

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

ويتفرع ع ها لرفرضيات لرفرعية لرتارية:
 -6يوجد عالقة لا

داللة إحصائية عند ( (α≥0.05بين ا يساب المعرفة ويحسين مسيوى جودة

الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني -الشه العس ر .

الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني  -الشه العس ر .

الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

 -2يوجد عالقة لا

داللة إحصائية عند ( )α≥0.05بين يخزين المعرفة ويحسين مسيوى جودة

 -8يوجد عالقة لا

داللة إحصائية عند ( (α≥0.05بين يوزيع المعرفة ويحسين مسيوى جودة

 -4يوجد عالقة لا

داللة إحصائية عند ( )α≥0.05بين يطبيه المعرفة ويحسين مسيوى جودة

الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

لرفرضددية لررئيسددة لرثا يددة  :يوجععد أثععر لو داللععة إحصععائية عنععد  α≥0.05لم ونععا
المعرفة في يحسين مسيوى جودة الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

لرفرضية لررئيسة لرثارثة :يوجد فروه لا داللة إحصعائية عنعد α≥0.05بعين ميوسعطا
المبح ععوثين ح ععول عملي ععا
العمل ،سنوا

عمليععا

إدارة

اسعيجابا

إدارة المعرف ععة يع ععزى للميغيع ع ار اآليي ععة "الج ععن  ،العم ععر ،المؤه ععل العلم ععي ،م ععان

الخدمة".

لرفرضية لررئيسة لررلبعة :يوجد فروه لا داللة إحصائية عنعد α≥0.05بعين ميوسعطا
المبحععوثين حععول مسععيوى جععودة الخععدما
المؤهل العلمي ،م ان العمل ،سنوا

الم دمععة يعععزى للميغي ع ار

اسعيجابا

الشخصععية والوظيفيععة "الجععن  ،العمععر،

الخدمة".

سادسا :حدود لردرلسة
ً

أ -لرحد لرموضوع  :يم دراسة إدارة المعرفة وعمليايها (ا يساب المعرفة ،يخزين المعرفة ،يوزيع
المعرفة ،يطبيه المعرفة) ،وجودة الخدما

الم دمة دون دراسة ميغي ار

على الميغير اليابع.
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أخرى قد ي ون لها يأثير

ب-لرحد لرمكا  :يم يطبيه هله الدراسة على و ازرة الداخلية واألمن الوطني -الشه العس ر في حدود
جغرافيا قطار غزة ،ولل لصعوبة اليواصل ،وحواجز االحيالل االسرائيلي ،ولعوائه الي لفة والجهد.
ج-لرحد لربشرى :يم يطبيه هله الدراسة على جميع منيسبي و ازرة الداخلية واألمن الوطني -الشه
العس ر .
د -لرحد لرزما  :طب

هله الدراسة خالل العام الدراسي )2017م 5106-م).

سابعا :مص لحات لربحث
ً

سوف ي وم الباحث بيعريف مصطلحا

البحث طب ًا للميطلبا

اليالية :اليعريف االصطالحي ،اليعريف

ارجرائي.
أوًال :إدلرة لرمعرفة
لرتعريف لالص الح :
يعرف بأنها الجهد المنظم الواعي الموجه من قبل إدارة المنظمة لجمع ويصنيف وينظيم وخزن جميع
أنوار المعرفة لا

العالقة بنشاط يل المنظمة ،وجعلها جاهزة لليداول والمشار ة بين العاملين في أقسام

المنظمة بما يحسن فاءة ايخال ال ار ار واألداء الينظيمي (الفضل.)8:2004 ،
لرتعريف لإلجرلئ :
"االسيغالل األمثل للمعلوما  ،والخب ار  ،والمها ار  ،وال د ار

الميوفرة لدى الو ازرة ،ويوجيهها نحو

يح يه األهداف ،من خالل ا يساب المعرفة ،ويخزينها ،ويوزيعها ،ويطبي ها".
ثا ًيا :عمليات إدلرة لرمعرفة:

عمليا

إدارة المعرفة :هي العمليا

اليي يساعد المنظما

على ا يساب المعرفة ،ويخزينها،

المهمة والخب ار

اليي يمل ها المنظمة ،واليي يعيبر

أخير يحويل المعلوما
واسيخدامها ،ونشرها ،و ًا

ضرورية لألنشطة اردارية المخيلفة ايخال ال ار ار  ،وحل المش ال  ،واليعلم ،واليخطيط االسيراييجي
(حجاز .)2005 ،
لرتعريف لإلجرلئ رعمليات إدلرة لرمعرفة :هي عمليا

منهجية منظمة يسعى ال يساب المعرفة المالئمة

ويخزينها بالوسائل الحديثة اليي يضمن سرييها ،ويوزيعها بين العاملين في جميع المسيويا

والمساعدة

في اسيخدامها ويطبي ها بش ل أمثل؛ ليح ه الو ازرة أهدافها .وسييم قياسه من خالل األسئلة من الف رة
( )56 -0على ف ار اسيبانة عمليا

إدارة المعرفة في ملحه رقم (.)7
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ثارثاً :جودة لرخدمة:
يعرف بأنها" :مجموعة من األنشطة ينيو عنها يحسين الخدمة الم دمة للعميل ،ويم ن ي سيم هله
األنشطة إلى أنشطة ييم قبل أداء الخدمة ،وأنشطة عند األداء ،وأنشطة ييم بعد األداء
)أحمد. (86 :2009 ،
لئيا بأ َّها :عبارة عن ي ديم نوعية عالية من الخدمة من خالل مالئمة
ويعرف لرباحث جودة لرخدمة إجر ً

الخدمة الم دمة بالفعل ليوقعا
اسيبانة جودة الخدما

المسيفيد .وسييم قياسه من خالل األسئلة من الف رة( )57 -0على ف ار

في ملحه رقم (.)7

لبعا :تعريف وزلرة لردلخلية ولألما لرو
رً

الوز ار
ا
" :إحدى

الوطنية الفلسطينية سنة (6994م) ،يسعى إلى يطوير قد ار

الفلسطينية ،نشأ

منل قيام السلطة

جديدة في سبيل ينفيل دورها ويوفير خدمة

أمنية أ ثر شموًال للجمهور الفلسطيني ،وييش ل من ش ين مدني وعس ر "(موقع و ازرة الداخلية واألمن
الوطني الفلسطينية.)2066 ،
ثام ًا :لرصعوبات لرت ولجهت لردرلسة
 ندرة ال يب والمراجع العربية اليي ييناول موضور عمليا
 عدم يسليم االسيبانا

إدارة المعرفة وجودة الخدما

معاً.

فعي الموععد المحعدد مسعب ًا ،حيعث يعم زيعارة األجهعزة األمنيعة مع ار ععدة معن

أجل حث الموظفين على يعبئة االسيبانة.
 يععم يطبيععه هععله الد ارسععة علععى و ازرة الداخليععة واألمععن الععوطني -الشععه العسع ر فععي حععدود جغرافيععا
قطار غزة ،ولل لصعوبة اليواصل ،وحواجز االحيالل االسرائيلي ،ولعوائه الي لفة والجهد.
لرخالصة:
يناول الباحث في الفصل األول يحديد المش لة موضور الدراسة ،ومن ثعم اسعيعرض الباحعث أهعداف
الدراسة ويساؤاليها ،ويطره إلى أهمية الدراسة من الناحية النظرية واليطبي يعة ،ووضعح الباحعث الميغيع ار
المسععيخدمة فععي الد ارسععة ،ثععم قععام الباحععث بعععرض فرضععيا
وأربع فرضيا

الد ارسععة الم ونععة مععن أرب عع فرضععيا

فرعية ،وبعد لل اسيعرض الباحث حدود الدراسة واليعريفا
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ارجرائية لها.

رئيسععية،

[

الفصل الثاني
اإلطار النظري
لرمبحث لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة.
لرمبحث لرثا  :جودة لرخدمات.
لرمبحث لررلبع :وزلرة لردلخلية ولألما لرو
لرخالصة.

13

– لرشق لرعسكري.

املبحث األول
عمليات إدارة املعرفة
م دمة
أوًال :نشأة ومفهوم المعرفة.
ثانيا :هرمية المعرفة.
ً
ثالثًا :إدارة المعرفة األنوار والمصادر.
ابعا :إدارة المعرفة المفهوم واألهداف واألهمية.
رً
خامسا :عمليا
ً

إدارة المعرفة.

سادسا :ميطلبا
ً

يطبيه إدارة المعرفة.

سابعا :معوقا
ً

إدارة المعرفة.

الخالصة
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مقدمة:
مععن أهععم وسععائل وم ومععا

نجععا أ منظمععة ،هععو اليميععز ب ععدريها علععى موا بععة أحععدث الميغي ع ار

اليي يشهدها عصر الثورة الي نولوجية والمعلومايية.
ما ويشهد العالم اليوم مجموعة من اليغي ار واليطو ار واليحوال

اليي يؤثر في شيى مجاال

الحياة ،واليي ال ي ف عند حد معين ،وفي هله البيئة العالمية جاء المفهعوم االقيصعاد بعأن المعرفعة
عنصعر اسعيراييجي ينافسعي ،وللع

ليح يعه ميعزة ينافسعية عالميعة فعي عل معوارد المجيمعع الماديعة

والبشرية؛ ومن أجل هلا قرر علماء اردارة في العالم أن الف ر والمعرفة الميجعددة والمبي عرة معن أهعم
وسعائل نجعا المنظمعا

والمؤسسعا

الخاصعة والعامعة ،وبغعض النظعر ععن أهعدافها أو نعور نشعاطها،

وهلا فرض عليهعا أن يعيعد يشع يل نفسعها أو هندسعة أعمالهعا؛ ل عي يوا عب نمعولج المنظمعة المسعيندة
على المعرفة واليي ي وم بحنياج ونشر المعرفة (طاش ندى.)2008 ،
ونظر ألهمية إدارة المعرفة في يحسعين مسعيوى جعودة الخعدما
ًا

الباحععث يم ععن ال ععول بععأن إدارة المعرفععة أصععبح

فعي العو ازرة ،ومعن خعالل مالحظعة

يحظععى بأهميععة خاصععة علععى المسععيوى اليطبي ععي،

ويبرز هله األهمية على نحو واضح ،من خالل الجهود اليي يبللها المؤسسا
المعرفة بأ بر قدر مم عن فعي يحسعين مسعيوى جعودة الخعدما
في هله المنظما

الحيوية.

األمنية ليوظيف إدارة

عر ألهميعة إدارة المعرفعة
فعي العو ازرة ،نظ ًا

أوًال :شأة ومفهوم لرمعرفة
إن مفهوم المعرفة مريبط ببداية خله ارنسان ،حيث خله اهلل يعالى ارنسان على الفطرة ثم هداه
إلى سبيل الرشاد ،وييضح لل معن قولعه يععالى( :وعلعم دم األسعماء لهعا ثعم عرضعهم علعى المالئ عة
ف ععال أنبئععوني بأسععماء َٰهععؤالء إن نععيم صادقين)(سععورة الب عرة )86:وقولععه يع عالى( :سععنريهم ياينععا فععي
اآلفاه وفي أنفسهم حيى ييبين لهم أنه الحه)(سورة فصل  ) 58:فهله اآليا

وغيرها يوضح اريبعاط

المعرفة بوجود ارنسان لايه على وجه األرض ،وأنها أحد مصادر ال وة اليي ييميع بها مال ها.
أم ع ع عا فع ع ععي العصع ع ععر الحع ع ععديث فمفهع ع ععوم إدارة المعرفع ع ععة يعع ع ععود إلع ع ععى بدايع ع ععة ظهع ع ععور(دون مارشع ع ععاند)
) (Don Marchandف ععي بداي ععة الثمانيني ععا
الفرضيا

م ععن ال ععرن الماض ععي ،باعيباره ععا المرحل ععة النهائي ععة م ععن

الميعل ة بيطور نظم المعلوما  .ول د أسهم عدد من منظر اردارة في نشأيها ويطويرهعا،

وم ععن بي ععنهم عل ععى وج ععه الخص ععوق ) (Drucker, 1999عن ععدما ينب ععأ باألهمي ععة المي ازي ععدة للمعلوم ععة
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والمعرفة الصريحة موارد ينظيمية ،واليحول معن الف عر االقيصعاد إلعى الف عر المعرفعي ،والنظعر إلعى
قائمععا علععى
المعرفععة علععى أنهععا األداة الحاسععمة فععي يوليععد ال ععوة ،وأن العمععل اردار النمععولجي سععي ون ً

المعرفة ،من خالل ا يساب واسيحوال الموظفين للمعرفعة ويبادلهعا بيعنهم .وقعد ينبعأ ارئعد اردارة الحديثعة
بشع يها ارنياجيععة

قائمععا علعى المعرفعة ،وأن المؤسسععا
) (Durckerمعن أن العمعل النمععولجي سعي ون ً
والخدميع ععة اليع ععي يمثع ععل ال ع ععوة المهيمنع ععة فع ععي االقيصع ععاد وفع ععي المجيمع ععع سع ععي ون مع ععن صع ععنار المعرفع ععة
).(Turban et al., 2001:341
وق ععد ح ععدد ) (Prusak, 2000:13أب ععرز األسعععباب الي ععي أد

إل ععى اليط ععور المعرف ععي ،وي ازيعععد

االهيمام بحدارة المعرفة ،والميمثلة باليالي:
 -اليطور الي نولوجي ال بير والي نيا

العالية في صناعة الحواسيب واألجهزة ارل يرونية.

 اليطور الهائل في ي نولوجيا االيصاال  ،ويراسل المعطياارنيرن  ،وااليصاال

خاصعة ا يشعاف الشعب ة العالميعة

الالسل ية األجهزة الخلوية واألقمار االصطناعية.

 االنفيععا ال بيععر علععى السععوه العععالمي ،وعولمععة اليجععارة وي ازيععد حععدة المنافسععة ،وظععاهرة العولمععةبأبعادها المخيلفة.
تعريف لرمعرفة:
المعرفة لغةً :أشار قامو
الحوا

إ سفورد إلى أن المعرفة هي عملية أو فعل ا يساب المعارف بواسطة

والحد  ،وقد ل ر ال امو

المحيط( )6998:595أن المعرفة مشي ة من الفعل (عرف)

ومعرفة الشيء واد ار ه وقد ل ر ال رن ال ريم مصطلح المعرفة في قوله يعالى (اللين ييناهم ال ياب
يعرفونه ما يعرفون أبناءهم)( الب رة.)648 :
اصطالحا :يوجد ال ثير من اليعريفا  ،نل ر منها ما هو موضح في الجدول رقم ()8اليالي:
المعرفة
ً
جدول رقم ( :)3تعريف لرمعرفة

مفهوم المعرفة

المصدر

هعي حالععة يفاعععل مسعيمرة بععين الخبع ار  ،والمهعا ار الشخصععية ،وال ععد ار
(المدهون)64 : 2064،

الع ليععة فععي ألهععان األف عراد مععن ناحيععة ،والمعلومععا
أخرى ليح يه شيء ل قيمة.
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والش عواهد مععن ناحيععة

مجمععور الح ععائه ،ووجهععا
(المليحي)68 : 2060،

النظععر ،واآلراء ،واألح ععام ،وأسععاليب العمععل،

والخب ع ع ار  ،واليجع ععارب ،والمعلومع ععا  ،والبيانع ععا

اليع ععي يمل هع ععا الفع ععرد أو

المؤسسة.
الحص ععيلة النهائي ععة الس ععيخدام واس ععيثمار المعلوم ععا
(حمود)82 : 2060،

م ععن قب ععل الب ععاحثين،

والعععاملين ،وميخععل ال ع ار ار  ،والمسععيخدمين الععلين يحولععون المعلومععا
إلى معرفة.
عبععارة عععن م عزيو مععن الخب عرة  ،والععيعلم الي ار مععي ،والمعلومععا

(الرجال)8 : 2005،

المنظمععة

والي ععي ي ععم يحليله ععا ليص ععبح مفهوم ععة وقابل ععة لليطبي ععه ف ععي موق ععف قع عرار
محدد.
مجموع ععة م ععن الح ععائه ،ووجه ععا

(حجاز )60 : 2005،

النظ ععر ،وأس ععاليب العم ععل ،والخبع ع ار ،

والمعلوم ع ععا  ،والبيان ع ععا  ،والمف ع ععاهيم ،واالس ع ععيراييجيا  ،والمب ع ععادي الي ع ععي
يميل ها الفرد أو المؤسسة

)(stromquist,2003 :3

يجععارب نظاميععة واخيبععار للفرضععيا

اليععي يشععير إلععى نمععالج موضععوعية

ويفسيرية لفهم المحيط.

المصدر :جرد بواسطة الباحث باالعيماد على المراجع المسيخدمة في الجدول
ف ععي ض ععوء المف ععاهيم الس ععاب ة ي ععرى الباح ععث أن المعرف ععة ه ععي حص ععيلة م ععا يميل ععه الف ععرد لمجموع ععة م ععن
الح ائه ،والوقائع ،واآلراء يساعد في ايخال ق ار ار صحيحة ،ينع

على األداء بش ل أ ثعر فعاليعة،

مععا وأنهععا مجموعععة معععاني ،ومفععاهيم ،ومعي ععدا  ،ويصععو ار لهنيععة يسععاعد علععى اربععدار واالبي ععار
واليميز.
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ثا ًيا :هرمية لرمعرفة

لليععرف علعى معنعى هرميعة المعرفعة ينبغعي اليمييعز بعين المصعطلحا

األربععة البيانعا  ،المعلومعا ،

المعرفة  ،الح مة:
-8لربيا ات (: )Data
 هي أرقام ،أو نصوق ،أو صور ،أو اصوا  ،أو رموز ،أو لما  ،أو ح ائه بسعيطة ميفرقعة لعميجععر يفسععيرها ،وهععي بحععد لايهععا وبصععوريها البسععيطة ي ععون قليلععة الفائععدة ،ويم ععن يخزينهععا ومعالجيهععا
بالحاسب اآللي ،وهي مصدر للمعلوما

والمعرفة( رفاعي.)63-68 :2003،
لهعا معنعى إال بععد إجعراء عمليعة المعالجعة عليهعا

 -هي عبارة عن أرقام ،أو ح ائه ،أو حروف لي

واالسيفادة منها).(Laudon & Laudon, 2000: 9
-2لرمعلومات ):(Information
 هععي مجموعععة مععن البيانععامنهعا ،ومنعه ،فعان المعلومعا

المعالجععة لا

معنععى جمع ع

مععع بعععض ليصععبح مهمععة يم ععن ارفععادة

يمثعل المعنعى العل يحملعه الرمعوز ،وال لمعا  ،واألشع ال ،والصعور اليعي

ييضمنها البيانا  ،وبعلل فعان البيانعا

إال مجعرد يمثيعل لح عائه وأحعداث قعد ال يعيم االسعيفادة

ليسع

منها إال بعد يحويلها إلى معلوما  ،من خالل يحليلها ومعالجيها"( خلف .)26-66 : 2006 ،
 -هي البيانا

اليي يلحه بشعيء معن العروابط األخعرى مثعل :الهعدف ،أو بععض الصعال

،والعروابط

األخرى).)Leesr, 2000:3
-3لرمعرفة (:(Knowledge
يعرف بأنها :مزيو من الخب ار

المي ار مة ،وال يم ،والمعلوما
والمعلوما

عاما لي ييم ودمو الخب ار
ي دم ًا
إطار ً
وغالبا ما يصبح المعرفة جزًءا ال ييج أز لي
بها،
ً

في ارجراءا

الينظيمية والعمليا

والممارسا

السياقية ،وبصيرة الخبراء ،اليي

الجديدة ،فهي ميأصلة ومطب ة في ع ل العارف
ف ط في وثائه ومسيودعا
وال واعد ).(Butler, 2006

أيضا
المؤسسة ،ول ن ً

-4لرحكمة (:(Wisdom
ييضمن اليوظيف المنط ي األمثل للمعارف البشرية الميوافرة في المجيمع ،وقبل عد المعلوما
أنها علم البد من اليح ه من وجوده أوًال ،والبد من ارحاطة بمدى ا يسابه صفة العلمية ،ووجود
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العلم ييح ه من خالل أمور ثيرة مثل :عدد المخيصين في مجااليه ،ورصيده من ارنياج الف ر
ونوعا ،ومؤسسايه األ اديمية والمهنية ،ونشاطايه العلمية (علي .)745 : 5105 ،
ًما ً

ثارثًا :إدلرة لرمعرفة "لأل ولع ولرمصادر"
يوجد يصنيفا

عدة للمعرفة من قبل المخيصين:

 -6المعرف ععة الض ععمنية :وق ععد عرفه ععا قوي ععدر ويحض ععيه ( ")5:2005بأنه ععا المعرف ععة المخيزن ععة ف ععي ع ععول
أصععحابها مععا لععم يعبععروا عنهععا بشع ل مععن األشع ال ،فهععي غيععر معلومععة ،وال مياحععة لآلخعرين ،إل يظععل
حبيس ععة ع ععول األفع عراد ،وق ععد ين ععدثر وال ي ع عدر له ععا الظه ععور إل ععى العل ععن أب ع ًعدا ،وف ععي أحي ععان أخ ععرى ييهي ععأ

ألصحاب المعرفعة المخزنعة الفعرق والحعوافز لليصعريح بهعا واظهارهعا" .وعرفهعا أبعو فعارة (:)4:2060
"هي اليي ييعله بما ي من في نف

الفرد من معرفة فنية ،ومعرفة إد ار ية ،ومعرفة سلو ية ،واليعي ال

يسهل ي اسمها مع اآلخرين أو ن لها إليهم بسهولة".
 -2المعرفة الصريحة (الظاهرة):وهي المعرفة اليي يم ن أن يعبعر عنهعا معن خعالل الح عائه ،واليعبيع ار ،
والرس ععوما  ،واليص ععو ار  ،ويم ععن يوثي ه ععا ف ععي الورق ععة ،أو ف ععي الشع ع ل ارل يرون ععي ،ويم ععن ي ععداولها،
وهنا من يرى المعرفة الصريحة ،هي :المعرفة الرسمية  ،ال ياسية ،النظامية ،الصلبة ،المعبر عنها
مي عا ،وال ابلععة للن ععل والععيعلم ،وهنععا م عن يعرفهععا علععى أنهععا :المعرفععة المرشععحة لسععهولة يحولهععا مععن
ً

شععخق إلععى خععر ،أو مععن مؤسسععة إلععى أخععرى ،أو اقيباسععها مععن وثي ععة،

ونهععا جععاهزة وموث ععة بدقععة،

يضعا المعرفعة الميسعربة؛ رم انيععة يسعربها إلعى خععارج المؤسسععة ،ونجعدها فععي أشع ال المل يععة
ويسعمى أ ً

قانونع ع عا مث ع ععل :بع ع عراءة االخيع ع عرار  ،ح ع ععوه النش ع ععر ،العالم ع ععة اليجاري ع ععة .وق ع ععد عرفه ع ععا
الف ري ع ععة المحمي ع ععة ً

العباد ( ": )5:2008بأنها المعرفة الموث ة المنيظمة اليعى يسعهل اليعبيعر عنهعا و يابيهعا ،بحيعث يعيم
ن لها إلى اآلخرين ونشرها بينهم بسهولة عن طريه وسائل اليعليم وااليصال المخيلفة".
وقع ععد قسع ععم (نجع ععم ،)2005،و(ال بيسع ععي ،)2005،و( ،)Marquardt,2002و( )Lundvall,1999
المعرفة إلى أربعة يصنيفا :
 .6المعرفععة ارجرائيععة أو معرفععة ال يععف )Know- How( :وهععي المعرفععة العمليععة اليععى ييعلععه
بمعرفة يفية عمل األشياء ،او ال يام بها ،وهي يطابه المعرفة الشائعة.
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 .2المعرفة ارد ار ية أو معرفة مالا  )Know- What( :وهي اليي يلهب إلى معا بععد المهعا ار
األساسية ،ويح يه الخبرة األعلى في معرفة الموضور ونطاه المش لة.
فهمعا أعمععه
 .8المعرفععة السععببية أو معرفععة لمععالا )Know- Why( :وهععي المعرفععة اليععي ييطلععب ً
للعالقععا البينيععة عبععر مجععاال المعرفععة ،وهععله المعرفععة ييطلععب منظععور الععنظم ،وبنععاء إطععار
للمعرفة.
 .4معرفة األغراض أو االهيمام بلمالا )Care- Why( :وهله المعرفة اليعى يوجعه بشع ل ظعاهر
أو خفي في المدى ال ريب أو البعيد.
ش ل رقم ( :)2م ارنة بين المعرفة الضمنية والصريحة
المعرفة الصريحة

المعرفة الضمنية
غير مرمزة

مرمزة

لايية

موضوعية

شخصية

غير شخصية

سياه محدد

سياه مسي ل

صعوبة المشار ة

سهولة المشار ة

Source: Hislop,D.(2009),knowledge Management is organizations,New
York:Oxford University Press,2nd ed,p.23
وي ععرى الباح ععث أن المعرف ععة الض ععمنية ه ععي المعرف ععة المخزن ععة ف ععي ع ععول البش ععر األف ععار ،والخبع ع ار ،
عادا عل ععى
والمه ععا ار  ،وم ععن الص عععب اليعبي ععر عنه ععا ويحويله ععا إل ععى صع عريحة ،ويم ععن ممارس ععيها اعيم ع ً
الحد  ،بينما المعرفة الصريحة هي المعرفة اليى يعيم ا يسعابها معن خعالل العيعلم ،ويعيم اليعبيعر عنهعا

ب لم ععا

أو رم ععوز س ععهلة االيص ععال ،ويعيب ععر المعرف ععة الض ععمينة والصع عريحة ي ععانين ي م ععل ععل منهم ععا

اآلخر.
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مصادر لرمعرفة:
ين سععم مصععادر المعرفععة إلععى مصععدرين رئيسععيين مععن أجععل الحصععول علععى المعرفععة أو ا يسععابها ،وهمععا
(( ، )Marquardt,2002:47ال بيسي :)26-20:2005:
أ .المصععادر الداخليععة :ييمثععل فععي الخب ع ار المي ار مععة ألف عراد المؤسسععة حععول مخيلععف الموضععوعا
الميعل ع ععة بالنش ع ععاط ،وق ع ععدريها عل ع ععى االس ع ععيفادة م ع ععن يعل ع ععم األفع ع عراد والمؤسس ع ععة

ع ععل ،وعمليايه ع ععا،

والي نولوجي ع ععا المعيم ع ععدة .وم ع ععن أمثل ع ععة المص ع ععادر الداخلي ع ععة االس ع ععيراييجية :الم ع ععؤيم ار الداخلي ع ععة ،
والم يبععا

ارل يرونيععة ،والععيعلم الصععفي ،والخب عرة ،والمهععارة ،والح عوار ،والعمليععا

عبر الل اء ،والبحث وبراءا

االخيرار ،والمؤيم ار الداخلية ،والم يبا

الداخليععة لألف عراد

ارل يرونية.

ب.المصادر الخارجيعة :وهعي يلع المصعادر اليعي يظهعر فعي بيئعة المؤسسعة المحيطعة ،واليعي ييوقعف
علعى نعور العالقعة مععع البيئعة الخارجيعة ،والميمثلععة فعي المنافسعين والزبععائن ،وم ار عز البحعث العلمععي
اليي يسهل عليها عملية ن ل المعرفة ،ومن أمثلعة هعله المصعادر :الم يبعا  ،واالنيرنع  ،وال طعار
الل يعمل فيه المؤسسة ،والمنافسون ،والزبائن ،وم ار ز البحث العلمي.
لبعا :إدلرة لرمعرفة "لرمفهوم ولألهدلف ولألهمية"
رً
مفهوم إدلرة لرمعرفة:

ال يم ن ال ول أن هنا يعريف واحد شامل وواسع وميفه عليه ردارة المعرفة ،إل إن هنا
اخيالفا

ثيرة حول يحديد مفهوم واحد محدد لهلا المصطلح الجديد ،ف د اخيلف الباحثون في يناول

يبعا الخيالف اخيصاصايهم ،وخلفيايهم العلمية والعملية ،ولل بسبب ايسار حجم
مفهوم إدارة المعرفة ً
ميدان إدارة المعرفة ودينامي ييه (ال بيسي.)26 :5115 ،

جدول رقم ( :)4مفهوم إدارة المعرفة
المصدر

مفهوم إدارة المعرفة

( &Arora
)Raosaheb,2011:239

عمليععة منظمععة ومسععيمرة ييضععمن إيجععاد ،وا يسععاب ،ويحعزين المعرفععة،

(ال رني)55 :5115 ،

ون لها ،ويطبي ها ،بفعالية لدعم ويعزيز يح يه األهداف المحددة

ونشر،
ًا
يوليدا،
العملية المنهجية المنظمة لالسيخدام الخاله للمعرفة
ً
ويشارً ا ،واميال ً ا ،من أجل اسيثمار أر المال الف ر لدى أفراد

المنظما

المخيلفة.
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ويعرف بأنها :إيجاد الطره لإلبدار ،وأسر معرفة المؤسسة للحصول
(المطيران)4 :5114 ،

عليها لالسيفادة منها والمشار ة بها ،ون لها إلى الموظفين اللين في
حاجة إليها ألداء أعمالهم بفاعلية وب فاءة ،وباسيخدام ارم انيا

الحديثة وي نولوجيا المعلوما

بأ ثر قدر مم ن.

ويعرف إدارة المعرفة بأنها :وظيفة اردارة المسؤولة عن االخييار
المنظم ،والسعي للوصول إلى أفضل الممارسا
(محمد)24 :5112 ،

الحصول ،والخزن ،والنشر ،واليطبيه للمعرفة في عمليا

من خالل
أعمالها،

وينفيل وي ييم اسيراييجيايها المسيندة إلى األهداف الموجهة ،ب صد
يحسين طرائه المنظمة في اليعامل مع المعرفة الجوهرية بما يعزز
اربدار وادامة الينافسية .
ويع ععرف إدارة المعرف ععة بأنه ععا :وظيف ععة اردارة المس ععؤولة ع ععن االخيي ععار
المنظم ،والسعي للوصول إلى أفضل الممارسا

(محمد) 15:2006 ،

والخ ععزن ،والنش ععر ،واليطبي ععه للمعرف ععة ف ععي عملي ععا

من خالل الحصعول
أعماله ععا ،وينفي ععل،

وي يععيم اسععيراييجيايها المسععيندة إلععى األهععداف الموجهععة ،ب صععد يحسععين

طرائه المنظمعة فعي اليعامعل معع المعرفعة الجوهريعة بمعا يععزز اربعدار
وادامة الينافسية.
العمليع ععا

المنيظمع ععة والمي املع ععة اليع ععي يسع ععاعد المنظمع ععة علع ععى يوليع ععد

والحص ع ععول عل ع ععى المعلوم ع ععا  ،واخيياره ع ععا ،وينظيمه ع ععا ،واس ع ععيخدامها،
(حامد)51: 2006 ،

ونشعرها ،ويحويععل المعلومعا

لألشخاق المناسبين في الوق

المهمععة والخبع ار اليععي يميل هعا المنظمععة
المناسب لييم يضعمينها فعي األنشعطة

ارداري ع ععة المخيلف ع ععة ،ويوظيفه ع ععا ف ع ععي ص ع ععنع ال ع ع ع ار ار الرش ع ععيدة وح ع ععل
المش ال  ،واليعلم الينظيمي ،واليخطيط ارسيراييجي.
إدارة المعرفة ييمحور عملها حول اسيخدام المعرفة من خالل
)(Lievian, 2005:2

الممارسة في إدارة المعلوما  ،واليعلم الينظيمي ،بهدف يح يه قيمة

أفضل للمنظمة.
(يوسف)4 :5117 ،

ويعرف بأنها :الجهد المنظم الواعي الموجه من قبل منظمة أو

مؤسسة ما ،من أجل الي اط ،وجمع ،ويصنيف ،وينظيم ،وخزن جميع
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أنوار المعرفة لا

المؤسسة ،وجعلها جاهزة

العالقة بنشاط يل

لليداول والمشار ة بين أفراد وأقسام ووحدا

المؤسسة ،بما يرفع

مسيوى فاءة ايخال ال ار ار واألداء الينظيمي
عمليعة يعيم معن خاللهعا إيجعاد المعلومعا
األبععاد للمعلومعا

)Petrides (2002:25

مسيخدمين ميعددين.

نييجعة لليصعنيفا

فعي العديععد مععن البيئععا

ميععددة

المخيلفععة بواسععطة

جرد بواسطة الباحث باالعيماد على المراجع المسيخدمة في الجدول
والم صود بحدارة المعرفة في هله الدراسة" :االسيغالل األمثل للمعلوما  ،والخب ار  ،والمها ار  ،وال د ار
الميوفرة لدى و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر  ،ويوجيهها نحو يح يه األهداف ،وأداء
أعمالهم ب فاءة وفعالية ،من خالل ا يساب المعرفة ،ويخزينها ،ويوزيعها ،ويطبي ها".
أهمية إدلرة لرمعرفة:
يوجد أهمية بيرة ردارة المعرفة ونها إحدى الم ونا

المنظما  ،وضمان ب ائها،

األساسية لنجا

ويعيبر من أهم العوامل اليي يساعد بش ل أساسي في يح يه النجا واربدار.
ويير ز أهمية إدارة المعرفة أنها ي وم على يعظيم ال يمة المضافة للعاملين في المنظمة ،ول نها يضيف
بعض الجوانب المهمة واألساسية الميمثلة (المصر  ; 2015 ،جاد الرب ; 2012،الزيادا ; 2008 ،
عيد(Skyrme, 2002 ; 2011 ،
 -6يعظيم االسيفادة من جميع البيانا

والمعلوما

في المنظمة.

 -2يعظيم ال يمة البشرية للعاملين في المنظمة.
 -8يظهر فاءة إدارة المعرفة في األزما .

 -4بناء ويشيد الع ول البشرية عالية اليميز.
 -5ينمية وادارة أر

المال الف ر وينمية المها ار االبي ارية واربداعية.

 -8يعظيم اليف ير اربداعي واالبي ار في يفسير المعرفة وحل المش ال
 -6الحفاظ على اليميز الينافسي لمنظما
 -3أصبح هنا قيمة للمميل ا

األعمال.

غير الملموسة ،مثل االسم اليجار  ،وبراءا

 -9يعد عملية نظامية ي املية لينسيه أنشطة المنظمة ليح يه أهدافها.

 -60يسهم في يحفيز المنظما

الينظيمية.
االخيرار ،وح وه النشر.

ليجديد لايها ومواجهة اليغيي ار البيئية غير المسي رة.

 -66يسهم في يعظيم قيمة المعرفة لايها عبر الير يز على المحيوى.
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 -62يع ععد إدارة المعرف ععة فرص ععة بيع عرة للمنظم ععا
اريرادا

الجديدة.

ليخف ععيض الي ععاليف ،ورف ععع موجودايه ععا الداخلي ععة ليولي ععد

 -68ينسيه أنشطة المنظمة المخيلفة بايجاه يح يه أهدافها.

 -64يعزيز قدرة المنظمة لالحيفاظ باألداء المنظم المعيمد على الخبرة ،والمعرفة ،ويحسينه.
 -65دعم الجهود لالسيفادة من جميع الموجودا

الملموسعة وغيعر الملموسعة ،بيعوفير إطعار عمعل ليعزيعز

المعرفة الينظيمية.

 -68يبن ععي ف ع عرة ارب ععدار ع ععن طري ععه يش ععجيع مب ععدأ ي ععدفه األف ععار بحري ععة ،فع عحدارة المعرف ععة أداة ليحفي ععز
المنظما

العالقا

على يشجيع ال د ار اربداعية لمواردها البشرية ،لخله معرفة جيعدة وال شعف المسعبه ععن

غير المعروفة والفجوا

وبصورة عامة فحن هنا

في يوقعايهم.

أسباب عديدة يزيد من أهمية إدارة المعرفة ويزيد من الحاجة إلى يطبي ايها،

ورعل أهم هذه لألسباب كما أشار إريها (لرفارس:)50 :2060 ،
 الير يز الميزايد على يوليد ال يمة للزبون ،ويحسين خدمة الزبائن. -زيادة حدة المنافسة ،وازدياد عمليا

االخيرار.

 الحاجة إلى العمل مع عدد بير من الموجودا . -انخفاض دورة حياة المنيجا .

 -ضرورة السرعة في الي يف ،بسبب يغيير قواعد العمل ،ويخفيض مية الوق

الل ييطلبه العاملون

للحصول على المعارف الجديدة.

 عدم اسيمرار الموارد البشرية ال فؤة في العمل.أهدلف إدلرة لرمعرفة:
يخيلف ويينور أهداف إدارة المعرفة باخيالف الجها
يعمل فيها ،وهنا

اليي يوجد بها وينوعها ،والمجاال

اليي

مجموعة من األهداف العامة اليي يشير فيها إدارة المعرفة في مخيلف أنوار

المنظما  ،وهي على النحو اليالي (المصر  ; 2015 ،أبو جزر ; 2005 ،أبو قبة ; 2004 ،األ لبي،
 ; 2008رزوقي ; 2003 ،الزيادا :)2008 ،
 -6ارسهام في رفع فاءة األداء ويحسين جودة المنيو أو الخدمة الم دمة.
 -2يوفير مناخ إيجابي يحفز العاملين على اربدار ،واطاله معارفهم ال امنة ،واياحيها للمنظمة.
 -8السعي إلى إيجاد قيادة فاعلة قادرة على بناء ويطبيه مدخل إدارة المعرفة.
 -4يحسين عملية ايخال ال ار ار الينظيمية في المنظمة.
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 -5يم ين العاملين ،وزيادة قدرايهم على أداء مهامهم ب فاءة وفاعلية.

االيصال والينسيه ،وزيادة اليعاون بين العاملين مما يسهم في رفع األداء.

 -8يحسين عمليا

 -6ينمية قدرة المنظمة على اليعامل مع الميغي ار  ،وزيادة إحساسها بمش ال
مب ر ،مما يسمح لإلدارة باالسيعداد لمواجهيها.

اليغيير ويوقعها في وق

 -3خفض الي اليف ،وزيادة ال درة الينافسية للمنظمة.
 -9زيادة سرعة اليعلم الينظيمي وشموله مخيلف قطاعا

- -60بناء قواعد معلوما

ومسيويا

المنظمة.

ليخزين المعرفة ويوفيرها واسيرجاعها عند الحاجة إليها.

 -66يحويل المعرفة الداخلية والخارجية إلى معرفة يم ن يوظيفها واسيثمارها في عمليا
المنظمة المخيلفة.

 -62يحسين عملية صنع ال رار من خالل يوفير المعلوما

بش ل دقيه وفي الوق

يساعد في يح يه أفضل النيائو.

المناسب ،مما

 -68يشجيع العمل برو الفريه ،ويح يه اليفاعل اريجابي بين مجموعة العمل ،ولل
الممارسا

من خالل

واألساليب المخيلفة اليي ييبناها المنظمة ليبادل المعرفة ومشار يها.

 -64ارسهام في حل المش ال
وأموالها.

 -65جلب أر

وأنشطة

اليي يواجه المنظمة اليي قد يؤد

مال ف ر أ بر لوضع الحلول للمش ال

إلى ن ق فاءيها أو هدر وقيها

اليي يواجه المنظمة.

 -68خله بيئة ينظيمية يشجع الفرد في المنظمة على المشار ة بالمعرفة لرفع مسيوى معرفة اآلخرين.
 -66خله ال يمة لألعمال من خالل اليخطيط ،وادارة العاملين ويطويرهم وادارة الزبائن وي ييم ارنياج.
 -63إعادة اسيخدام المعرفة ويعظيمها.
 -69يحسين عمليا

االيصال والينسيه وزيادة اليعاون بين العاملين.

 -20السعي إلى إيجاد قيادة فاعلة قادرة على بناء مدخل إدارة المعرفة ويطبي ها.

 -26يوفير مناخ إيجابي يحفز العاملين من لو المعرفة على اربدار ،واطاله معارفهم ال امنة،
واياحيها للمنظمة.

 -22ينمية قد ار
وق

المنظمة على اليعامل مع الميغي ار  ،وزيادة إحساسها بمش ال

مب ر ،مما يسمح لإلدارة باالسيعداد لمواجهيها.

اليغيير ويوقعها في

ويرى الباحث أن من أهم أهداف يطبيه إدارة المعرفة رفع فاءة األداء ،يم ين العاملين وزيادة
قدرايهم على أداء مهامهم ب فاءة وفاعلية,خفض الي اليف,يحسين عملية صنع ال رار .
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خامسا :عمليات إدلرة لرمعرفة
ً
يعدد

عمليا

وجها

النظر حول عمليا

إدارة المعرفة ،حيث ال يوجد ايفاه بين العلماء على عدد

المعرفة أو يرييبها .

وهععي مجموعععة مععن العمليععا

اليععي يح ععم ويوجععه إبععدار المعرفععة ،ونشععرها ،وارفععادة منهععا (علععي: 5105 ،
اليع ععي يسع ععاعد المنظمع ععا

 )552ويعرفهع ععا (حجع ععاز  )75 : 5112 ،بالعمليع ععا

أخير يحويل المعلوما
ويخزينها ،واسيخدامها ،ونشرها ،و ًا

علع ععى ا يسع ععاب المعرفع ععة،

المهمة ،والخبع ار اليعي يمل هعا المنظمعة ،واليعي

يعيبع ععر ضع ععرورية لألنشع ععطة ارداريع ععة المخيلفع ععة ايخع ععال ال ع ع ار ار  ،وحع ععل المش ع ع ال  ،والع ععيعلم ،واليخطع ععيط
االسيراييجي.
ويعرفهددا لرباحددث بأنهععا :عمليععا

منهجيععة منظمععة يسعععى ال يسععاب المعرفععة المالئمععة ،ويخزينهععا بالوسععائل

الحديثععة اليععي يضععمن سعرييها ،ويوزيعهععا بععين العععاملين فععي جميععع المسععيويا  ،والمسععاعدة فععي اسععيخدامها،
ويطبي ها بش ل أمثل ،ليح ه و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر أهدافها.
 -0لكتساب لرمعرفة :يعيبر هله العملية من أهم عمليا

إدارة المعرفة ،حيث إنهعا يبعدأ بيعريعف المعرفعة

والد ارسع ععة عع ععن م ع ععان وجعععود يل ع ع المعرفع ععة ،هع ععل هع ععي فع ععي رؤو
ارجع عراءا  ،إض ععافةً إل ععى يح ي ععه م ارن ععة ب ععين موج ععودا

العع ععاملين ،أو فع ععي العععنظم ،أو فع ععي

المعرف ععة الحالي ععة ف ععي المنظم ععة ،وموج ععودا

المعرفععة المطلوبععة للمنظمععة ،حيععث إن الفععاره يمثععل م ععدار الجهععود المبلولععة اليععي يحياجهععا المنظمععة
للوص ععول إل ععى االبي ععار المنش ععود(األغا وأب ععو الخي ععر .)54: 5105 ،م ععا ي ص ععد با يس ععاب المعرف ععة
الحصععول عليه ععا مععن المص ععادر المخيلفععة (الخبع عراء والميخصصععون ،والمنافس ععون ،والعمععالء ،وقواع ععد
البيان ععا  ،أو م ععن خ ععالل أرش ععيف المنظم ععة) ،وللع ع باس ععيخدام وس ععائل الم ارن ععة المرجعي ععة ،وحض ععور
المععؤيم ار وور العمععل ،واس ععيخدام الخب عراء ،والععدوريا  ،والمنش ععو ار  ،ووسععائل البريععد ارل يرون ععي،
والععيعلم الفععرد  .ويجععب األخععل فععي االعيبععار أن الععيعلم أو ا يسععاب المعرفععة فععي المنظمععا

ال ي ععون

صودا ،فهنا معرفة ييم الحصول عليها عن طريه الصدفة ،وي ون نافعة ومهمة للمنظمعة.
دائما م
ً
ً
وهنا ي ع على عايه المنظمة اليعرف على أهمية هله المعرفة ،ثم يخزينهعا واسعيرجاعها علعى أفضعل
وجععه ،ومععن ناحي عة أخععرى ،فععحن عمليععة ا يسععاب المعرفععة يخيلععف مععن منظمععة ألخععرى ،ف ععل منظمععة
ي يسععب المعرفععة ويفهمهععا بطري يهععا الخاصععة ،وباليععالي ييععأثر المعرفععة المخزنععة فععي المنظمععة بث اف ععة
المنظمة نفسها (عيد.)51:5100،
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 -5تخددددزيا لرمعرفددددة :هع ععي العمليع ععا

اليع ععي يشع ععمل االحيفع ععاظ بالمعرفع ععة ،والمحافظع ععة عليهع ععا ،واداميهع ععا،

وينظيمها ،ويسهيل البحث ،والوصول إليهعا ،وييسعير سعبل اسعيرجاعها ،حيعث يععد هعله العمليعة مثابعة
اللا رة الينظيمية للمؤسسة ،وبعد ا يساب المعرفة ،ييم يخزينها من خالل طره عديدة ،من أهمها:
 قيععام ععل فععرد فععي المنظمععة بيسععجيل ععل مععا يحععدث لععه ،وأ معلومععاسواء في ملفا

جديععدة فععي م ععان معععين،

عادية أم في شب ة الحاسب اآللي ،بحيعث ي عون مياحعة ل عل أفعراد المنظمعة إلا

أرادوا االطالر عليها.
 قيام شخق مسؤول بجمع المعلوما  ،ويخزينها بدقة ،وبطري ة يسعهل اسعيخدامها معن الجميعع،دون االهيمام بيحليل وين ية المعرفة ،أو بنشرها ويداولها بطري ة فعالة.
 قيام عل األفعراد بي عديم المعرفعة الموجعودة لعديهم إلعى شعخق أو ردارة معينعة ،وي عوم هعله الجهعةبيحليل وين يعة هعله المعرفعة ،ثعم ن عوم بيخزينهعا علعى أفضعل وأده صعورة ،وبحيعث يم عن يعداولها
من قبل المنظمة في يسر وسهولة.
 جمع المعرفة بطري ة منظمة وايجابية ،وييم يحليلها وين ييها ،ثم ييم يرييبها وينسي ها ويجزئيهعا،لييم يخزينها في أفضل صورة ،ويراعى أن ييم يداولها بسهولة ،ونشرها واسيخراجها بدقعة ويسعر
من قبل أفراد المنظمة (عيد.)5005100 ،
إن الير يعز األهعم فعي عمليععة اليخعزين يجعب أن ي ععون حعول حجعم السعياه الععل سعييم احيوائعه ،فلععي
يصر على المشار ة بها ف ط ،وانما في اسيخدامها ب فاءة وبش ل ٍ
عاف فعي السعياه
إبدار المعرفة م ًا
واال ف د

المعرفعة ،معا أن مسعيودعا

المعرفع ععة ،إل يحع ععرق المنظمع ععا

المعرفعة يشع ل قضعية مر زيعة فعي المنظمعا

المعيمعدة علعى

علع ععى إدارة مخع ععزون المعرفع ععة ميطلع ععب لمواجهع ععة فع ععرق يغيي ع ع ار

المسي بل ،وي وم إدارة المخزون المعرفي بعمليعة اال يسعاب ،واالحيفعاظ ،واليوظيعف للمعرفعة بمسعاعدة
الي نولوجيا الداعمة للل (أبو فارة وعليان.)505 : 5101 :
 -5توزيدع لرمعرفدة  :أشعار د ارسعة( )Dalkir, 2005 : 22إلعى أن يوزيعع المعرفعة هعو :عمليعة يعداول
للمعرفة ون لها إلى الموظفين اللين يحياجون إليهعا فعي الوقع
ويعنععى يبععادل األف ععار ،والخب ع ار  ،والممارسععا

المناسعب بهعدف ال يعام بمهعام جوهريعة،

بععين العععاملين ،األمععر الععل ييطلععب ايصععال العععاملون

بعضهم البعض واسيعمال ما يعرفونه لحل المش ال
ييم ي اسمها واسيعمالها.
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عدر ،فالمعرفعة ح ي عة ينمعو عنعدما
على نحو مب ٍ

ويعيمد يوزيع المعرفة على وجود ليا
الي ارير ،وأدلة العمل ،واليدريب ،واالجيماعا
االجيماعععا  ،والنععدوا  ،والحل ععا
العمعل مثععل هعله اآلليععا

فعالة يييح للع  ،وهعله اآلليعا

يم عن أن ي عون رسعمية مثعل:

الرسمية المخططعة ،والعيعلم أثنعاء العمعل ،أو غيعر رسعمية:

عميا م ًنن عا ،ويععيم عععادة فععي غيععر أوقععا
الن اشععية اليععي يأخععل
طابع عا رسع ً
ً

غيعر الرسععمية ،ويم ععن أن ي عون فعالععة فعي الجماعععا

صعغيرة الحجععم إال أن مععن

ش عأنها أن يععؤد إلععى ف ععدان جععزء مععن المعرفععة ،حيععث ال ي ععون هنععا ضععمان ألن يني ععل المعرفععة بش ع ل
صحيح من شخق آلخر ،إلى جانعب معدى قعدرة الميل عي علعى يشعغيل المعرفعة ،وين ييهعا ،ويفسعيرها طب ًعا
رطععاره المرجعععي ،وعلععى الجانععب اآلخععر يم ععن لآلليععا

الرسععمية أن ي ععون أ ثععر فاعليععة ،وأن يضععمن ن ع ٍعل

أ بر للمعرفة إال أنها قد يعوه عملية االبي ار ،ولعلا فعحن الجمعع بعين اآلليعا

الرسعمية وغيعر الرسعمية معن

شأنه أن يؤد إلى فعالية أ بر في ن ل المعرفة وي اسمها (العلواني.) 50205112،
ويحدث المدهون ( )25: 5107عن شروط يوزيع ،المعرفة منها:
شخصا أو شيء خر.
-0وجود وسيلة لن ل المعرفة قد ي ون
ً
-5أن ي ون الوسيلة مدر ة من قبل اآلخرين.

-5أن ي ون لدى المؤسسة الحافز ال افي لل يام بلل .
 -7عدم وجود معوقا

يحول دون هلا الن ل المعرفي.

 -7ت بيددق لرمعرفددة  :عرفهععا الرقععب ( " )51-55 :5100أن يطبيععه المعرفععة يعبععر عععن يحويععل المعرفععة
إلععى عمليععا
حاال

ينفيليععة ،ويجععب يوجيععه المسععاهمة المعرفيععة مباش عرة نحععو يحسععين األداء المنظمععي فععي

صعنع ال عرار ،واألداء العوظيفي ،إل أنعه معن الطبيععي أن ي عون عمليعة يطبيعه المعرفعة مسعيندة

إلى المعرفة المياحة ،ويطبه المعرفة من خالل نوعين من العمليا  ،هما:
أ .العمليععا

الموجهععة (المباشعرة) :ويعنععي العمليععة اليععي ي ععوم بهععا األفعراد بمعالجععة المعرفععة مباشعرة

نحو الفععل اآلخعر معن دون االني عال أو يحويعل المعرفعة إلعى للع الشعخق العل وجهع

إليهعا

المعرفة.
ب.المعرفععة الرويينيععة :ويعنععي االنيفععار مععن المعرفععة اليععي يم ععن الحصععول عليهععا مععن اليعليمععا
واألنظمة ،وال واعد ،والنمالج اليى يوجه اآلخرين نحو السلو المسي بلي.
مععا أن يطبي ععه المعرفععة ه ععو غايععة إدارة المعرف ععة ،وه ععو يعنععي اس ععيثمار المعرفععة ،فالحص ععول عليه ععا،
ويخزينها ويوزيعها ال يعد افيعة ،المهعم هعو يحويعل هعله المعرفعة إلعى ينفيعل ،فالمعرفعة اليعي ال يع ع
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في الينفيل يععد مجعرد ي لفعة ،وأن نجعا أ منظمعة فعي بعرامو إدارة المعرفعة لعديها ييوقعف علعى حجعم
قياسا لما هو ميوافر لديها ،فالفجوة بين ما يعرفه وما نفليه ،مما يعرفه يععد أحعد أهعم
المعرفة المنفلة ً
معايير الي ييم في هلا المجال ( الزطمة.)20 : 5100 ،

سادساً :مت لبات ت بيق إدلرة لرمعرفة
لبناء نظام ردارة المعرفة البد أن ييوافر الم وما

األساسية للل  ،واليي نجملها فيما

والميطلبا

يلي (المل او :)62 :5114 ،
 -0توفير لرب يدة لرتحتيدة :الالزمعة والميمثلعة بالي نيعة (الي نولوجيعا) الالزمعة لعلل  ،اليعي قوامهعا الحاسعوب
اآللي والبرمجيا

الخاصة للل  ،مثل البرمجيا

البحث ارل يروني ،وجميعع األمعور لا

ومحر ا

العالقة ،وهله يشير بطري ة أو بأخرى إلى ي نولوجيا المعلوما

وأنظمة المعلوما .

 -5دور لرقيدددادة فددد إدلرة لرمعرفدددة :ممععا ال ش ع في ععه أن ال يععادة عنصععر مه ععم فععي يبنععي ويطبي ععه إدارة
المعرفة ،فال ائد يعيبر قدوة لآلخرين في اليعلم المسيمر ،فحدارة المعرفة ييطلب نمطًا غير ععاد معن
ال يادة ييم ن من قيادة اآلخرين ليح يه أعلى مسيويا
 -5لرهيكل لرت ظيم  :إل يعد من الميطلبا
الحريعة بالعمعل ،واطعاله اربعداعا

من ارنياجية في المنظمة.

األساسية لنجا أ عمل بما يحيويه من مفردا  ،ف د ي يد

ال امنععة لعدى المعوظفين ،لعلا البعد معن هي عل ينظيمعي للميغيع ار ،

ومن هله الهيا ل :األف ية إلى ماال نهايعة ب لعة ععدد المسعيويا

بهعا بالم ارنعة بعالينظيم الهرمعي ،وهعلا

يعني أن الفعرد فعي أسعفل المنظمعة ال ي عون بعي ًعدا ععن ال يعادة الينظيميعة ،وييميعز هعلا الينظعيم بير يعز

المعرفة في ن طيين:

أ .لرمركددز ولأل درلف :ويعمععل ععل طععرف علععى حععدة بععدون عالقععة مباش عرة مععع األط عراف األخععرى،
ول ععن األط عراف ييبععادل المعلومععا
محععدود ي ععون يبععادل المعلومععا
أيضا.
ً

عععن طريععه المر ععز ،وبمععا أن عععدد المسععيويا

يعا
يعا ،ألن مرورهععا عععن طريععه المر ععز ي ععون س عر ً
بينهععا س عر ً

ب.أما لرهيكل لرشبك (لرع كبوت ) :فهعو عبعارة ععن وحعدا
مي اربععة ول ععن ل ععل يخصععق ،وييطلععب يفععاعال

منفصعلة لهعا درجعا

ومعععامال

نفسه ال ييم بال وة ،وهله المنظمعا
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أهميعة وظيفيعة

مسععيمرة بععين الوحععدا  ،فيي ععون

ش ل شب ي وهو ما يسمى بشب ة العن بو  ،ولل ألن االريباط بعين الوحعدا
ول ن هلا اليرابط في الوق

الينظيميععة

لهعا مي امعل،

يعمعل بحعد أدنعى معن السعلطة

الرسمية أو اليدريجية ،وي ون دور المر ز لجميع المعلوما

بنفسه ولنفسعه ،وباليعالي فعحن عل

وحععدة لععديها معرفيه ععا ومعلومايهععا ،وهععي ع ععن طريععه قن عوا

االيص ععال الشععب ية بععين الوح ععدا

أيضا -مع الوحدا
يسيطيع مبادليها مباشرة – ً

األخرى.

مهمعا فععي إدارة المعرفععة عععن طريععه خلععه ث افععة إيجابيععة داعمععة للمعرفععة
 -7لرعامددل لرثقدداف  :حيععث يعيبععر ً
وانيعاج وي اسععم المعرفععة ،وهععلا ييطلعب يغييععر الع ليععة الي ليديععة ،ون لهععا معن مفهععوم اخيعزان المعرفععة إلععى

مفهوم ي اسم المعرفة ،ووجود نظام حوافز يدفع األفراد إلى ي اسعم المعرفعة ،يضعاف إلعى للع ضعرورة
ير يز المنظمة على ينميعة الث افعة اليشعار ية معن خعالل ايبعار سياسعة اليسعامح ،واليم عين العل يعنعي
إط ععاله العن ععان للطاق ععا

البشع عرية ،والوث ععوه ب ععاألفراد اليخ ععال ال ع ع ار ار  ،والي ععدير واالعيع عراف ،والين ععور

واالهيمام باألفراد الموهوبين .
ويرى الباحث أن غياب هله الميطلبا

المل ورة ساب ًا يعد أهم معوقا

نجا

إدارة المعرفة في

الو ازرة.
سابعا :معوقات إدلرة لرمعرفة
ً

اليي يواجه إدارة المعرفة ،ومعوقا

أشار البيالو وحسي ) (25 :2007إلى اليحديا

يطبي ها في

فئيين هما:
 -1لرتحديات لرثقافية :حيث يعيبر هلا العصر عصر ثورة المعرفة والمعلوما  ،ويمياز بيدفه أف ار
وث افا

ميعددة ،وباليالي البد للمنظمة من دعم يوليد المعرفة ومشار يها ،والعمل على إحداث اليوازن

بين ث افة االنفيا ومشار ة المعرفة مع الحاجة إلى المعرفة المناسبة خاصية ف رية ،إل البد من فليرة
المعرفة واألخل بخصوصية الث افة السائدة في المجيمع.
 -2تحديات لرب ية لألساسية (ي نولوجيا المعلوما
ومن أبرز المعوقا

والل اء االصطناعي) :

اردارية والينظيمية اليي يواجه إدارة المعرفة:

-عدم يوافر الوق

ال افي لدى األفراد العاملين في إدارة المعرفة.

ن ق الفهم والوعي بأهمية وفوائد إدارة المعرفة.-عدم ال درة على قيا

العوائد المادية ردارة المعرفة ،ون ق الدعم واليمويل ليطبيه إدارة

المعرفة.
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ن ق المها ار الخاصة ألساليب إدارة المعرفة.-ن ق الي نولوجيا المناسبة في المؤسسا

اليعليمية.

عدم االليزام من قبل اردارة العليا.انعزال الميخصصين في إدارة المعرفة ،وادارة اليعلم عن بعضهم البعض في معظم الينظيما)ي ل فرق االيصال واليواصل بينهم(.
لرخالصة:
يناول الباحث في هلا المبحث دراسة الميغير المسي ل " إدارة المعرفة" ،حيث اسيعرض الباحث
نشأة ومفهوم إدارة المعرفة اليي يعبر عنها بالعمليا

اليي يساعد المنظما

على ا يساب المعرفة،

والحصول على المعلوما  ،واخييارها ،وينظيمها ،واسيخدامها ،ونشرها ،ويحويل المعلوما
والخب ار

المهمة،

اليي يعيبر ضرورية رنجاز األنشطة اردارية المخيلفة ايخال ال ار ار  ،وحل المش ال

واليخطيط االسيراييجي ،وقام باليطره إلى يعريف مصادر المعرفة وهرمية المعرفة ،ويناول أ ثر عمليا
شيوعا ،وهي :ا يساب المعرفة ،ويخزين المعرفة ،ويوزيع المعرفة ،ويطبيه المعرفة .وقد يم
إدارة المعرفة
ً

ل ر أهم ميطلبا

الالزمة ليطبيه المعرفة؛ ألن يطبيه المعرفة هو غاية إدارة المعرفة السيما في ظل

اليطور الي ني والي نولوجي السريع ،وفي نهاية المبحث يم الحديث عن أهم المعوقا
أو المنظمة اليي ييمثل في اليحديا

الث افية ،ويحديا

اليي يواجه الو ازرة

البنية األساسية (ي نولوجيا المعلوما

االصطناعي).
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والل اء

املبحث الثاني
جودة اخلدمات
 م دمة
 أوًال :مفهومالجودة.
ثانيا :مفهوموخصائصالخدمة.
ً 
 ثالثًا :مفهومجودةالخدمة.
ابعا:خطواتتحسينالجودة.
 رً
خامسا:أنواعجودةالخدمة.

ً
سادسا:أهدافالجودة.

ً
سابعا :أهميةجودةالخدمة.

ً
ثامنا :قياسجودةالخدمة.

ً
 الخالصة
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مقدمة :
يعد الجودة من أهم ال ضايا اليي يهيم بها ال يادة االدارية في أ

منظمة يسعى لرفع مسيوى

أدائها من الناحية ارنياجية والخدمايية ،والسبب يعود إلى أن الجودة هي الشريان الحيو الل

يمد

فضال عن دور الجودة في يح يه الميزة الينافسية رغم ما يواجهه المؤسسا
الو ازرة بدماء جديدة ميدف ة،
ً
من يحديا

نييجة اليغي ار واليطو ار خاصة في ظل العولمة.

وفي ظل هله اليحديا
الظروف اليي أصبح

لي

هنا أمام المؤسسة إال ايبار األساليب الحديثة في اردارة لمواجهة

وغموضا ،وييمثل لل في االعيماد على الجودة في أداء األعمال؛
يدا
أ ثر يع ً
ً

حيى يم نها اسيخدام الموارد بش ل أمثل ،ويح يه ميزة ينافسية على المسيوى المحلي والعالمي
( علوان .)65: 2005 ،
أ ا
ول :مفووم الجودة
يرجع مفهوم الجودة إلى ال لمة الاليينية اليي يعني طبيعة الشخق أو طبيعة الشيء ودرجة
قديما الدقة والجودة ( الد ار ة وشلبي.)68: 2002،
صالحييه ،و ان يعني ً
ول أو ٍ
الجودة لغةً :من أجاد أ أيى بالجيد من ق ٍ
فعل وأجاد بالشيء؛ أ

جيدا ،والجيد
صيره ً

جيدا(المعجم الوسيط.)240: 6980 ،
ن يض الرد ء ،وجاد الشيء جوده بمعنى صار ً
اصطالحا :ل د يباين
الجودة
ً

اليعاريف الخاصة بالجودة من طرف الباحثين والمف رين الخيالف

يوجهايهم وخلفيايهم ،حيث عرفها ال ثير من المف رين والباحثين بيعريفا
ويعرفها جونسون " :بأنها ال درة على يح يه رغبا

عدة نل ر البعض منها:

المسيهل بالش ل الل ييطابه مع يوقعايه،

ويح ه رضاه اليام عن السلعة أو الخدمة اليي ي دم له" ( زين الدين.)68 : 2002 ،
ما أنها مدى مطاب ة المنيو للمواصفا

المحددة اليي ي ابل ويلبي رغبا

الزبون(حمودة .)28: 2064،فالجودة إلن مجموعة من الصفا
خدمة ،اليي يعطيه ال درة على إرضاء الحاجا
مطاب ة الخدمة أو المنيو لمواصفايه؛ أ

وحاجا

منيجا أو
ل يان سواء ان هلا ال يان ً

يضا إلى درجة
الصريحة والضمنية ،ويشير الجودة أ ً

أن الجودة يعني المطاب ة للمعايير والمواصفا (عبد

العال.)66 : 2006،
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ويمكا لرتعبير عا مفهوم لرجودة ف خمسة لتجاهات كما رخصها( اصر لرديا:)83 :2008,
 الجودة هي مدى قدرة المؤسسة على إنياج وي ديم خدمة اسيثنائية مميزة عن المؤسسااألخرى.
 الجودة هي مدى قدرة المؤسسة على إنياج وي ديم خدمة ي يرب من ال مال. -الجودة هي مدى قدرة المؤسسة على يلبية احيياجا

الزبون بما ييناسب مع األهداف

المنشودة.
 الجودة هي مدى قدرة المؤسسة على إجراء اليغيير في خدمايها أو سلعها ،وبما ييناسب معحالة العرض والطلب في السوه.
 الجودة هي مدى قدرة المؤسسة على يح يه أربا مالية أ ثر.ثان ايا :مفووم وخصائص الخدمة
أ .مفهوم لرخدمة  :للخدمة يعريفا

عدة ،نل ر منها:

"هي عبارة عن نشاط إنساني ييم من خالل ي ديم منافع ،بحيث ي ون النشاط غير ملمو

وال

ييم حيازيه أو اميال ه" (مطرية .)64 : 2068 ،وهي "نشاط أو أداء غير ملمو

وانياجها أو ي ديمها

ساسا إلى إشبار حاجا
أو ال ي ون ،ويهدف أ ً

المسيهل "

قد ي ون مريبطًا بمنيو ماد ملمو

( سبة  .)82 : 2065 ،ويراها خرون بأنها" :نشاط إنساني غير ملمو

ورغبا

ال ييم حيازيه أو اميال ه،

وييم ي ديمه للعمالء ليلبي حاجايهم ورغبايهم ويوقعايهم"(.راشد  .)63: 2064،وفي السياه نفسه عرفها
( )kotler, 2006 : 113بأنها :أ
على أس
ملمو

نشاط أو إنجاز أو منفعة ي دمها طرف ما لطرف خر ،وي ون

غير ملموسة ،وال ينيو عنها أ

طا بمنيو ماد
مل ية وان إنياجها وي ديمها قد ي ون مريب ً

أو ال ي ون .ونسينيو من خالل اليعريفا

الساب ة بأن الخدمة عبارة عن نشاط إنساني ييم من

خالل ي ديم منافع ،بحيث ي ون هلا النشاط غير ملمو

وال ييم حيازيه أو اميال ه.

ب.خصائص لرخدمة :إن الخدمة بطبيعيها غير ملموسة ،وهي بلل

ييميز عن السلعة المادية،

ويوجد خصائق عدة يميز الخدمة ،ومن أهمها:
 -6لرالملموسية :أصل الخدمة غير ملموسة؛ أ
سماعها ،أو ارحسا

ال يم ن يلوقها ،أو رؤييها ،أو شمها أو

بها ،وهي الخاصية اليى يميز الخدمة عن السلعة ،وان ي رار الشراء
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قد يعيمد على الخبرة الساب ة ،ويم ن للعميل الحصول على شيء ماد

ملمو

يمثل

الخدمة.
 -2لرتالزمية (عدم االنفصال) :يعني يالزم عملييي االنياج واالسيهال للخدمة ،حيث ييم في
الوق

يضا أنه ال يم ن فصل الخدمة عن
نفسه ( ،)philib,2006,475وهي يعني أ ً

م دمها ألن وق

إنياج الخدمة هو نفسه وق

اسيهال ها ،ايضا فالعميل هنا ي ون في

ايصال مباشر مع م دم الخدمة)خالد)20: 2066،
جدا في بيان دور م دم الخدمة ،فالسلع ال
 -8لرخدمات غير متجا سة :هله الخاصية مهمة ً
يم ن أن يخيلف من وحدة إلى أخرى ،فمن الصعوبة بم ان ضبط أ

فروقا

بين جهاز

حاسوب و خر من المنيو نفسه للشر ة نفسها ويصعب هلا األمر في ال ثير من الخدما ؛
ولل

بسبب اخيالف الزبائن ،ويباين احيياجايهم ،واخيالف الظروف ،ويباين الميغي ار

يح

سيطرة م دم الخدمة .وهنا يأيي دور م دم الخدمة ،وما ييوافر لديه من مرونة

وصالحية ويم ين في يلبية رغبا

الزبائن المخيلفة والظروف الميباينة اليي يح م ل

خدمة(.)zeithaml et al,1985
 -4لرخدمات غير قابلة رلتخزيا :فال يم ن يخزين يلا ر السفر في حالة الم اعد غير
المحجوزة من أجل اسيخدامها في الرحلة ال ادمة ،وال يم ن يخزين يلا ر المسر غير
المسيخدمة للمسرحية ال ادمة ،والم عد الدراسي الشاغر في أحد المعاهد ال يم ن يوفيره للعام
الدراسي ال ادم إلا لم يشغله أ طالب لهلا العام(.)shostack,1982:75
 -5عدم ل تقال لرملكية :وهي صفة يميز السلعة عن الخدمة؛ ولل
اسيعمال الخدمة لمدة معينة دون اميال ها ،على ع

ل ون العميل يم نه

السلعة اليي ي ون فيها للزبون حه

اميال ها ما في السلع المادية(منديل.)266: 2002،
ثارثًا :مفهوم جودة لرخدمة
يعدد

اليعريفا

بالنسبة لجودة الخدمة؛ ولل الخيالف حاجا

جودة الخدمة المطلوبة ،ويم ن إعطائها اليعريفا

اليالية:
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ويوقعا

المسيفيدين عند البحث عن

ياسا للدرجة اليي يرقى إليها مسيوى الخدمة لي ابل يوقعا
 يعيبر م ًالعميل للخدمة هي الفره بين يوقعا

هله األبعاد بالفعل(برب
 وعرفلا

العمالء ،وأن الجودة اليي يدر ها

العميل ألبعاد الجودة وبين األداء الفعلي الل يع

مدى يوافر

.)256 : 2005،

"يل الجودة اليي يشيمل على البعد ارجرائي والبعد الشخصي أبعاد مهمة في ي ديم الخدمة
محددة لي ديم الخدمة ،أما الجانب

جودة عالية ،حيث يي ون الجانب ارجرائي من نظم واجراءا

الشخصي للخدمة فهو يف ييفاعل العاملون ( بمواقفهم وسلو ايهم وممارسيهم اللفظية)" (الدرار ة،
شيلي.)63: 2002،
مفهوم جودة الخدمة

يوقعا

الزبون للخدمة

إد ار ا

مسيوى الجودة ( الفجوة)

الزبون للخدمة الفعلية

ش ل رقم ( :) 8مفهوم جودة الخدمة
المصدر  :الخالد  .أيمن " ،قيا

جودة خدما

المصارف ارسالمية العاملة في فلسطين – من وجهة

نظر العمالء " ،الجامعة ارسالمية ،غزة ، 2008 ،ق .89
وييضح من الش ل رقم ( )8أنه إلا يواف
راضين عن الخدمة ،أما إلا فاق

اليوقعا

إد ار ا

الزبائن مع يوقعايهم له فحنهم سوف ي ونوا

أو يجاوزيها فحن الخدمة يعيبر ميميزة ،والا يح ه الع

وهو أن الخدمة الفعلية لم يره إلى مسيوى اليوقعا

فحن ارد ار ا

أو يجاوز اليوقعا

،

الفعلية للخدمة

ي ون رديئة ،ومن ثم فحن المسيفيد ي ون غير ر ٍ
اض عن هله الخدمة.
جدول رقم ( : )5مفهوم جودة الخدمة
المصدر

من وجهة نظر

(حمود)263: 2060،

م دم الخدمة

(حافظ)96: 2060،

المسيفيد

مفهوم جودة الخدمة
أن يضع الم ايي

المريبطة بالجودة بدقة ووضو على

ش ل مواصفا

وأساليب يسهم في يمثيل معرفة جودة

يح يه يوقعا

العميل و ماله واليفوه عليه ويجنب

الخدما

ثم يطويرها

احيمال حدوث ش اوى يوضع األمور في نصابها من
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(النعيمي و خرون )85 : 2009 ،
(إدري

م دم الخدمة

)69 : 2008 ،

المسيفيد

(الدراد ة )636: 2008 ،

المسيفيد

نهائيا في الخدما
المرة األولى وعدم وجود أ عيوب ً
مدى يطابه الخدمة لمواصفا اليصميم المعدة مسب ًا
مفهوم يع

ليوقعا

المسيفيد من الخدمة

جودة الخدما

أ

مدى مالئمة الخدمة الم دمة بالفعل

الم دمة سواء ان

الميوقعة أو المدر ة

اليي يدر ونها في الواقع الفعلي وهي المحدد

الرئيسي لرضا المسيفيد أو عدم رضاه
ي ديم نوعية عالية وبش ل مسيمر وبصورة يفوه قدرة

م دم الخدمة
المنافسين اآلخرين
املصدر ( األخرس )72 : 7102 ،

(حمود )65 : 2002 ،

لبعا :خ ولت تحسيا لرجودة
رً

إن عملية اليحسين المسيمر للجودة يم ن الو ازرة من الحفاظ على م انيها ،وال درة على يحسين

أهدافها حسب المطلوب.
وأشار جوران( (6998:65إلى أن المهمة األساسية للجودة يير ز في ينمية برنامو لإلنياج أو
الخدما

ي ابل احيياجا

امال في ي ديم خدما
العمالء ،واعيبار دور المنظمة مي ً

لا

جودة نوعية

مريفعة ،وأن ي وم ل مسيوى إدار في الينظيم بواجبايه بصورة مي املة ,ولعتبر أ َّا تحسيا لرجودة
يجري ما خالل لرخ ولت لرعشرة لرتارية:
أ .زيادة درجة الوعي لدى الموظفين بأهمية فرق عملية اليحسين ويحديد احيياجايها.
ب.يحديد أهداف خاصة لعملية اليحسين.
.االهيمام بالينظيم من أجل يح يه األهداف المنشودة مثل :يعيين أعضاء فريه العمل ،ويعيين
منس ين للجودة ،وي وين مجل

للجودة.

ث.االهيمام بعملية اليدريب.
ج .االهيمام بينفيل المشروعا

اليى يساعد المنظمة في حل مش اليها.

 .يشجيع العاملين وحثهم على يحسين األداء؛ ولل من خالل االعيراف بما ي دمون من خدما
ميميزة.
خ .االهيمام بعملية االيصال بين األقسام ،والحصول على يغلية راجعة ليوصيله لألقسام المعنية.
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د .االهيمام بي ديم ي ارير إدارية شاملة عن وضع المنظمة.
ل .االهيمام بيوثيه النيائو ويسجيلها في ش ل بياني.
ر .اعيبار اليوسع السنو جزء أساسي في عمليا

المنظمة المخيلفة نظامها.

خامسا :أ ولع جودة لرخدمة
ً

يرى ( )Gronroos, 1984 :4أن جودة الخدمة ين سم إلى قسمين ،وهما:
فعال ،وييصل بالحاجة األساسية اليي يسعى رشباعها
 -6لرجودة لرف ية :وهي ما ييم ي ديمه للعميل ً
ميا.
ويشير إلى الجوانب ال مية للخدمة ،واليي يم ن اليعبير عنها ً

 -2لرجودة لروظيفية :هي درجة جودة الطري ة اليي بها ي ديم الخدمة وال يفية اليي ييم فيها ن ل
الجودة الفنية إلى المسيفيد من الخدمة.
سادسا :أهدلف لرجودة
ً
بش ل عام هنا نوعان من أهداف الجودة هما ( السلطي واليا :)608 :6999 ،

أ .أهدلف تخدم ضب لرجودة :وهي اليي ييعله بالمعايير اليي يرغب المؤسسة في المحافظة
عليها ،حيث يصاغ هله المعايير على مسيوى المؤسسة
مسيوى أدنى ييعله بصفا

ل ،ولل

باسيخدام ميطلبا

لا

مميزة مثل :األمان وارضاء العمالء ..،إلخ.

غالبا ما ينحصر في الحد من األخطاء ،ويطوير منيجا
ب.أهدلف تحسيا لرجودة :وهي ً
وخدما جديدة يرضي العمالء بفعالية أ بر.
وما ه ا يمكا تص يف أهدلف لرجودة ب وعيها إرى خمس فئات ,ه :

 أهداف األداء الخارجي للمؤسسة؛ وييضمن األسواه والبيئة ،والمجيمع. -أهداف األداء للمنيوج أو الخدمة؛ ويناول حاجا

العمالء ،والمنافسة.

 أهداف العمليا ؛ ويناول م درة العمليا  ،وفاعلييها ،وقابلييها للضبط. -أهداف األداء الداخلي؛ وييناول م درة المؤسسة ،وفاعلييها ،ومدى اسيجابيها لليغي ار  ،ومحيط

العمل.

 -أهداف األداء للعاملين؛ وييناول المها ار  ،وال د ار  ،واليحفيز ،ويطوير العاملين.
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أهدلف لرجودة
أهداف ميعل ة بأداء المنيو

أهداف ميعل ة باألداء الخارجي

أهداف ميعل ة باألداء للعمليا

أهداف ميعل ة باألداء العاملين

أهداف ميعل ة باألداء الداخلي

شكل رقم (: ) 4أهداف الجودة
املصدر  ( :احملياوي)92 : 7112 ،
سابعا :أهمية جودة لرخدمة
ً
يش ل أهمية جودة الخدما

في خدمة العمالء األولوية العليا لدى جميع المنظما

الهادفة ليح يه النجا واالسي رار واالسيمرار في عالم األعمال ،ويخيلف جودة الخدما
السلع ،ففي مجال المنيجا

الخدمة وي ديمها ،وللا فحن م دمي الخدما
ار ٍ
ه من الخدمة (حمودة.)264 : 2006 ،

فحن العمالء والموظفين ييعاملون سوية لخله

مسيوى
البد وأن ييعاملون من العمالء بش ل فعال لي دموا
ً

ولجودة الخدمة أهمية بيرة بالنسبة للمؤسسا

اليي يهدف إلى يح يه النجا واالسي رار ،ففي

السلعية يم ن اسيخدام اليخطيط في ارنياج ،ويصنيف المنيجا

في مجال الخدما

م ارنة بجودة

السلعية يم ن اسيخدام واعيماد اليخطيط في ارنياج ويصنيف المنيجا

على األرفف بانيظار العمالء ،أما في مجال الخدما

مجال المنيجا

والمؤسسا

بانيظار العمالء ل ن

معا من أجل خله الخدمة ،وي ديمها على أعلى
فحن العمالء والموظفين ييعاملون ً

مسيوى ،فعلى المؤسسا

معا.
االهيمام بالموظفين والعمالء ً
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رِذل تكما أهمية لرجودة ف تقديم لرخدمة فيما يل ( ور لرديا :)66: 2002 ,
 -6مو مجال لرخدمة :ل د ازداد عدد المؤسسا
المؤسسا
ما زال

اليى ي وم بي ديم الخدما ؛ فمثالً نصف

األمري ية ييعله نشاطها بي ديم الخدما

الخدمايية

إلى جانب لل فالمؤسسا

في نمو ميزايد ومسيمر.

 -2لزدياد لرم افسة :إن يزايد عدد المؤسسا
بينها؛ للل

الخدمية سوف يؤد

إلى وجود منافسة شديدة
مزايا ينافسية

فحن االعيماد على جودة الخدمة سوف يعطي لهله المؤسسا

عديدة.
 -8فهم لرزبائا :إن الزبائن يريدون معاملة جيدة ،وي رهون اليعامل مع المؤسسا
على الخدمة ،فال ي في ي ديم خدمة لا

اليي ير ز

جودة وسعر مع ول دون يوفير المعاملة الجيدة،

والفهم األ بر للعمالء.
 -4لرمدرول لالقتصادي رجودة لرخدمة :أصبح

المؤسسا

على يوسيع حصيها السوقية؛ للل ال يجب على المؤسسا
جدد ،ول ن يجب لل

الخدمية في الوق

الحالي ير ز

السعي من أجل اجيلاب زبائن

المحافظة على الزبائن الحاليين؛ وليح يه لل

البد من االهيمام

أ ثر بمسيوى جودة الخدمة.
ويمكا تبياا أهمية جودة لرخدمة وفقًا رألسباب لرتارية (حمود :)72 : 2080 ,
وبناء على لل يصنع الطلب عليها.
 الجودة يؤثر في حجم الطلب على الخدمة،ً

 -جودة الخدمة يعد وسيلة يصنع الم انة الينافسية للمؤسسة بالم ارنة مع المؤسسا

األخرى المنافسة

لها في السوه.
 جودة الخدمة أحد أهم عناصر يح يه الربح للمؤسسة ،فهي يسعى ليخفيض ي لفة الخدمة.مهما من مصادر المحافظة على العمالء الحاليين للمؤسسة ،بارضافة
ًا
 يعد جودة الخدمةمصدر ً
إلى جلب عمالء جدد.
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ثام ًا :قياس جودة لرخدمة
إن مسألة قيا
مجاال

لغرض ال شف عن مسيواها ،وعن

أمر ضرورًيا؛ ولل
الجودة في الخدمة يعد ًا

اليحسين واليطوير المسيمر فيها (الطائي .)65 : 2060 ،إن الهدف األساسي من قيا
هو يعريف اردارة العليا للمؤسسة بمسيوى جودة الخدما

الخدما

جودة

الم دمة للمسيفيدين ،ومدى رضاهم

عليها؛ ليم ن اردارة العليا من ميابعة ورصد مواطن الضعف لديها ،ومن ثم ي وم بيصحيح المسار
ومعالجيه للب اء ضمن ارطار الينافسي مع المنظما
ورغم أن العديد من ال ياب ايف وا على أن قيا
في ال يفية اليي ي ا

األخرى" ( األخر .)86 : 2066 ،
جودة الخدمة ينطله من المسيهل إال أنها يخيلف

بها ،ما أبرز الجدل حول األبعاد اليي يندرج في عملية قيا

وأبعاد جودة الخدمة هي :مجموعة الخصائق أو الصفا
جوانب جودة الخدمة ،ويجر

ال يا

أو الميغي ار

جودة الخدمة،

اليي يش ل بمجموعها

ل ل منها لي ويم مسيوى الجودة العام أو ال لي للخدمة

( الطائي و خرون  .)86 : 2068 ،ومن هنا سنسيعرض طري يين رئيسييين يسيخدمان ل يا
الخدمة الم دمة األولى :الميمثلة بنمولج الفجوة ( )servqualوالل
يوقعا

يعيمد على قيا

مدى الفجوة بين

العمالء للجودة وبين أدائهم الفعلي ،والثاني :هو نمولج األداء الفعلي ( )servperfالل

على ال يا

المباشر لألساليب والعمليا

جودة
ي وم

المصاحبة ألداء الخدمة.

 .8موذج لرفجوة بيا لإلدرلك ولرتوقعات Servqual
يعدد

راء الباحثين حول وجود نمولج أو م يا

موحد ل يا

جودة الخدما

إال أنه وجد أن

اسيخداما ،ول د يوصل
شيوعا و
نمولج الفجوة بين االد ار ا واليوقعا  Servqualهو األ ثر
ً
ً
 et al parasuramanمن يصميم م ياسهم الشهير " "Servqualل يا ما يعرف بالفجوا
الخم

لجودة الخدمة ،والل

اسيحول على قبول ويأييد معظم الباحثين؛ بسبب مصداقييه وام انية

عمليا للوصول إلى الفجوة ما بين يوقعا
يطبي ه
ً

المسيفيدين لجودة الخدمة واد ار هم لألداء الفعلي

للخدمة اليى يحصلون عليها (رفاد)46 : 2003 ،
ويعد م يا

نسبيا اسيخدم على نطاه واسع ل يا
) )Servqualحديث النشأة ً

المسيفيدين من الخدما
األدوا

في مجاال

مخيلفة ،ويعد هلا الم يا

مسيويا

ي ويم

من الناحية العملية اليطبي ية أحد

المهمة والفعالة اليي يم ن أن يساعد على إظهار الجوانب اريجابية وجوانب ال صور في
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مسيوى جودة الخدمة من وجهة نظر المسيفيدين منها من ناحية ،ومن ناحية أخرى ي شف هلا
الم يا

عن الجوانب الميوقعة اليي يطمح إليها المسيفيد في مسيوى هله الخدمة ،بحيث يم ن

إعادة النظر بنواحي الضعف ليصل إلى طمو الجمهور المسيفيد من الخدمة ويوقعه ( بر ا
 .)26 : 2060ويسعى هلا الم يا
ل يا

إلى قيا

،

االنطبار حول الخدمة من خالل أبعاده الخمسة

جودة الخدمة ،حيث يمنح المسيفيد الح م على مسيوى جودة الخدمة ،من خالل م ارنة

فعليا مع الخدمة الميوقعة ،واليي ييوقع المسيفيد أن يحصل عليها (
المدر ة ،واليي ي دم ً
السعيد.)46: 2008،
صمم م يا
ل يا

الفجوة من قبل ( )parasuraman , 1985 :47في بادي األمر من عشرة أبعاد

جودة الخدما

وهي  :الجوانب الملموسة ،االعيمادية والث ة ،االيصاال  ،االسيجابة ،يفهم

االحيياجا  ،الوصول إلى الخدمة ،المصداقية ،جدارة العاملين ،األمان ،اليعاطف ،وفي عام
6933م يم ن  parasuramanوزمالئه من دمو األبعاد العشرة الساب ة لجودة الخدمة في
خمسة أبعاد ف ط بعد سلسلة من االخيبا ار  ،وهي:
 -6لرملموسية :وييضمن هله العناصر أربعة ميغي ار
المؤسسة ،والرؤية الجلابة لليسهيال

يي

يوافر حداثة الش ل في يجهي از

المادية ،والمظهر األنيه لموظفيها ،ويأثير المظهر

العام للمؤسسة.
يي

 -2لالعتمادية :وييضمن خمسة ميغي ار

وفاء المؤسسة باليزامايها اليي وعد

بها

وحرصا على يحر الدقة في أداء الخدمة ،واليزامها
المسيفيدين ،واهيمامها بحل مشا لهم،
ً
بي ديم خدمايها في الوق

بسجال

الل

وعد

فيه بي ديم الخدمة للمسيفيدين منها ،واحيفاظها

دقي ة خالية من األخطاء.

 -8لالستجابة :وييضمن هلا البعد أربعة ميغي ار
بوق

يي

اهيمام المؤسسة بحعالم المسيفيدين

يأدية الخدمة ،وحرق موظفيها على ي ديم خدما

فورية لهم ،والرغبة الدائمة

لموظفيها في معاونيهم ،وعدم انشغال الموظفين عن االسيجابة الفورية لطلبايهم.
 -4لرثقة ف لرتعامل (لألماا) :ويحيو هلا البعد على أربعة ميغي ار
على زرر الث ة في نفو

يي

حرق الموظفين

وشعور المسيفيدين باألمان في يعاملهم مع الموظفين ،ويعامل

الموظفين بلباقة معهم ،والمامهم بالمعرفة ال افية لإلجابة عن أسئليهم.
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 -5لرتعا ف :يشيمل هلا البعد على خمسة ميغي ار

ييعله باهيمام موظفي المؤسسة
عمل المؤسسة ليناسب

شخصيا ،ويفهم لحاجايهم ،ومالئمة ساعا
اهيماما
بالمسيفيدين
ً
ً
جميع المسيفيدين ،وحرق المؤسسة على مصلحيهم العليا ،والدراية ال افية باحيياجايهم.
ول د أظهر نيائو أبحاث النمولج ) (servqualوجود عدد من الفجوا
للجودة ،وبين المهام اليي يؤد
الخدما

عند ي ديم الخدما

اليي ييل اها العميل ،وييمثل هله الفجوا

األمر الل

سينع

بين ي ديرهم أو مفهومهم
ائيا على مسيوى جودة
يل ً

في ) )parasuraman et al, 1985 : 44-45

 لرفجوة رقم ( :)8وينيو عن االخيالف بين ما ييوقعه الزبائن وما ييصوره اردارة أنه رغبة الزبائن. لرفجوة رقم( :)2وينيو عن االخيالف بين ما ييصوره اردارة أنها رغبة الزبون وبين ما ي وم المؤسسةبأدائه من الناحية العلمية.
 -لرفجوة رقم ( :)3ويظهر بسبب اخيالف المواصفا

المحددة للجودة وبين مسيوى يسليم الخدمة

الفعلي.
 لرفجوة رقم ( :)4وينيو عن االخيالف بين الخدمة اليي يم يسليمها وما ييم اليرويو عنه بخوقالخدمة.
 لرفجوة رقم( :)7هي نايو واحد أو أ ثر من الفجواالمدر ة والخدمة الميوقعة.
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األربعة الساب ة ويمثل الفره بين الخدمة

السابقة خبرة

من الفم إلى األذن

حاجات شخصية

الخـ ــدمة المت ــوقعة

الفجوة رقم ()5
الخـ ــدمة المدركة

اتصاالت خارجية
تسليم الخدمة

الفجوة رقم ()4

الفجوة رقم ()3

الزبون)
 رقم (1
الفجوة
ترجمة التصورات إلى

معايير الجودة
الفجوة رقم ()2


المؤسسة

تصورات اإلدارة لتوقعات
الزبائن

شكل رقم ( : )5نموذج فجوة الخدمة
 Philip kotler et Bernard Dubois, Marketing management, 12 :La sourse
 (Person éducation, paris 2006) p47edition.
 .2موذج لالتجاه رألدلء لرفعل رلخدمة Service Model
م يا

األداء الفعلي  Serviceوالمشيه من لمة ( )Serviceو لمة األداء ()performance

معدال عن الم يا
سلوبا
ً
يعيبر أ ً

األول ،حيث يسيند إلى الي ييم المباشر لألساليب والعمليا

ألداء الخدمة؛ بمعنى أنه يعيمد على قيا

المصاحبة

جودة الخدمة باعيبارها ش ًال من أش ال االيجاها
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نحو

األداء الفعلي للجودة ،والميمثل باألبعاد الخمسة ،وهي  :العناصر الملموسة  ،االعيمادية أو الث ة ،
االسيجابة  ،الث ة  ،اليعاطف( الجزائر  ،و خرون .)26 : 2066 ،
وبعد يعرض م يا

 SERVQUALلالني ادا

عليه نمولج األداء الفعلي  /المدر
للعمالء؛ أ

قيا

نمولجا يطله
قام الباحثان رونن ويايلور بيصميم
ً
جودة الخدما

 ،SERVPERFوهو أداة ل يا

الم دمة

الجودة باسيخدام الجودة المدر ة وحدها دون م ارنيها بالجودة الميوقعة وييفه

 SERVPERFمع  SERVQUALفي األبعاد الخمسة للجودة ( العناصر الملموسة ،االعيمادية أو
الث ة ،االسيجابة ،األمان ،اليعاطف) وفي العبا ار
دراسة جودة الخدمة في أربع صناعا

المسيخدمة ل ياسها وجد  Taylor &Croninأثناء

مخيلفة أن م يا

 SERVPERFله م درة أ بر من

 SERVQUALعلى يفسير اليباين في جودة الخدمة؛ ومعنى لل أن الم يا
على قيا

جودة الخدمة باعيباره ش ًال من أش ال االيجاها

 SERVPERFيعيمد

نحو األداء الفعلي للخدمة

(حواله .)226 : 2060 ،
وتتضما عملية تقييم لرجودة وفق هذل لر موذج لالفترلضات لرتارية (فضيلة :)36 : 2080 ,
 -6غياب خبرة العميل الساب ة في اليعامل مع المؤسسة فحن يوقعايه حول الخدمة يحدد بصورة
أولية حسب مسيوى ي ييمه لجوديها.
 -2بناء على خبرة العميل الساب ة المي ار مة نييجة اليعامل مع المصرف ،فحن عدم رضاه عن
مسيوى الخدمة الم دمة ي وده إلى مراجعة المسيوى األولي للجودة.
 -8إن الخب ار

الميعاقبة مع المؤسسة سي ود إلى مراجعا

إد ار ية أخرى لمسيوى الجودة؛ وباليالي

فحن ي ييم العميل لمسيوى الخدمة ي ون محصلة ل ل عمليا

اليعديل ارد ار ي اليي ي وم بها

العميل ،فيما ييعله بجودة الخدمة ،وه لا فحن رضا العميل عن مسيوى األداء الفعلي للخدمة له
أثر مساعد في يش يل إد ار ا
المدخال

العميل للجودة ،وعند ي رار اليعامل فحن الرضا يصبح أحد

الرئيسية في عملية الي ييم.
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لرخالصة:
يناول الباحث في هلا المبحث دراسة الميغير اليابع " جودة الخدما " ،حيث اسيعرض الباحث
مفهوم جودة الجودة ،ومفهوم الخدمة ،وخصائصها ،ول ر أهمية الجودة ،وأهدافها بالنسبة للو ازرة ،ويم
اليطره إلى خطوا

يطور يعرف بنظام إدارة الجودة.
ًا
يحسين الجودة وصوًال إلى أسلوب أ ثر

ويم اسيعراض يفية قيا

جودة الخدمة ،ول ر أشهر النمالج اليي ي ا

بها ،وهو نمولج

(سي ار ف وال) ول ر أبعاد جودة الخدمة ( العناصر الملموسة ،االعيمادية ،سرعة االسيجابة ،األمان،
اليعاطف) واليي يعيبر من األبعاد المهمة أل مؤسسة.
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املبحث الثالث
وزارة الداخلية واألمن الوطني-الشق العسكري
م دمة
م ونا

و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

الخالصة
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مقدددمددة:
و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر منل اليوم األول ل يام السلطة الوطنية

نشأ

الفلسطينية سنة (6994م) ،وقد حظي
الو از ار

الو ازرة باهيمام ال يادة السياسية ورعاييها باعيبارها واحدةً من أهم

السيادية لدورها في يوفير األمن واألمان للمواطن الفلسطيني ،وي وم بيغيي ار

يطوير قد ار

مهمة ،ويسعى إلى

جديدة في سبيل ينفيل دورها ،ويوفير خدمة أمنية أ ثر شموًال للجمهور الفلسطيني بانضمام

جميع األجهزة األمنية يح

مسؤولييها ،بارضافة إلى ال يام بدورها األساسي الميمثل بحماية ر ائز الدولة

األساسية ،وصون ح وه وحريا

المواطن ،وضمان عي

الجمهور الفلسطيني بأمان وث ة ،واليطلع نحو

مسي بل واعد( .موقع و ازرة الداخلية.)2066 :
و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر نصب عينيها إعادة االعيبار لمواطنيها

وضع

من خالل ايبار أقصر الطره رنجاز المعامال  ،حيث وضع
في زمن قياسي إيصال أيسر الخدما

واسيطاع

المواطن الفلسطيني ،ما اهيم
المدني وقدم

للل

خطة البناء الينظيمي والهي لي

الميعل ة بالشؤون األمنية والمدنية اليي ي دم الخدمة إلى

الو ازرة بينظيم الحياة المدنية من خالل رعاية وميابعة منظما

المجيمع

مشاريع ال وانين لينظيم الحياة المدنية.

ل د سار و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر  ،ب ية الو از ار
ميوازيين ،خط البناء واليطوير ،وخط مواجهة للسياسة ارسرائيلية اليي يعمد

الفلسطينية بخطين

في السنوا

األخيرة وقف

خصوصا للل بحعاقة عملها من خالل
عموما وو ازرة الداخلية
عملية النهوض اليي ينشدها الدولة الفلسطينية
ً
ً
االجيياحا  ،أو ال صف ،ويدمير م ار الو از ار المدنية واألمنية مخالفين بلل ل االيفاقيا وضاربين
بعرض الحائط افة ال ار ار الدولية.
وي وم الو ازرة بارشراف على حماية الح وه والحريا
واليشريعا

العامة واحيرامها وفه مبادي ال انون الدولي

المحلية ،ويساهم في يعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية ،ويرسيخها ،وصون ح وه وواجبا

المواطنة دون أ

يمييز على أسا

اللون ،أو الجن  ،أو الدين ،أو العره ،أو المعي د ،فالجميع سواسية

أمام ال انون (موقع و ازرة الداخلية.)2066 :

ويسععععى العععو ازرة جاهع ععدة إلع ععى يحديعععد الغايع ععا

واألهعععداف اليعععي يخع ععدم الرؤيعععة العامعععة ،واألهع ععداف

االسيراييجية للو ازرة؛ من أجل يحسين مسيوى األداء ،ويبسيط ارجراءا  ،وي عديم خعدما
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أفضعل ليحسعين

مسيوى دقعة ونوعيعة المعلومعا  ،وسعرعة يوفيرهعا لصعنار ال عرار وميل عي الخدمعة ،ويعزيعز اليواصعل معهعم،
و لل رفع مسيوى العمليا

الرقابية ويخفيض النف ا .

لررسارة:
يسعععى و ازرة الداخليععة واألمععن الععوطني إلععى خدمععة المجيمععع الفلسععطيني والحفععاظ علععى أمنععه واسععي ارره
مععن المخععاطر الداخليععة واليهديععدا
بالينسيه مع الو از ار

ومؤسسا

الخارجيععة ،مععن خععالل خطععط وبعرامو أمنيععة وخدماييععة واداريععة مي املععة،
العالقة وفه ال وانين وال يم ارنسانية ويعاليم الدين

المجيمع المدني لا

الحنيف.
لررؤية:
اليميز في ي ديم الخدما

األمن واالسي رار في المجيمع الفلسطيني.

والوصول ألعلى حاال

لرقيم :
 يعاليم ديننا الحنيف.
 المعايير ال انونية وال يم األخالقية.
 المصداقية والشفافية.
 المساواة والنزاهة واريثار والعدالة.
 ح وه ارنسان في ارسالم.
 األصالة واليطور.
لرغايات:
انطالقً ع عا مع ععن رسع ععالينا الخالع ععدة ،وفهمنع ععا لع ععدورنا الع ععوطني والحضع ععار  ،ومع ععن خع ععالل رؤيينع ععا الواضع ععحة
واسيشرافنا للمسي بل البعيد وال ريب ،ف د ان

غايينا على النحو اليالي:

 االري اء باألداء العام لو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
 يعزيز سيادة ال انون.
 يح يه األمن واالسي رار والحد من معدال

الجريمة في المجيمع الفلسطيني.

 يحصين المجيمع الفلسطيني من جميع أش ال االخيراه األمني.
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 يعزيز اليواصل مع شرائح المجيمع الفلسطيني.
 يعزيز الخدما

المدنية الم دمة للجمهور.

 موا بة اليطور الي نولوجي والمعلومايي.
(الخطة االسيراييجية لو ازرة الداخلية واألمن الوطني  :2068 -2064اردارة العامة لليخطيط واليطوير ،غزة).

مكو ات وزلرة لردلخلية ولألما لرو

– لرشق لرعسكري:

و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر

إحدى الو از ار

األ ثر أهمية في الح ومة

الفلسطينية ،حيث ييحمل مسئولية بالغة اليع يد في ظل ظروف ميشاب ة ومعطيا
من المراقبين ،خاصة إلا قارنا عمل الو ازرة بو از ار

صعبة ال يخفى على أ

أخرى يعمل في الح ومة ،حيث إن لو ازرة الداخلية

واألمن الوطني – الشه العس ر دورها األساسي في المحافظة على أمن الوطن واسي ارره.

ام ع ععا لض ع ععرو ار المرحل ع ععة اليأسيس ع ععية لوج ع ععود الس ع ععلطة
يشع ع ع ل األجهع ع عزة األمني ع ععة الفلس ع ععطينية احي ً
الفلسععطينية لل يععام بواجبايهععا الوطنيععة ععأ مؤسسععة ح وميععة يطمععح بخدمععة مواطنيهععا وفععه سلسععلة أهععداف
ينسععجم والسياسععا

العامععة اليععي رسععميها الدولععة ،ولهععلا الغععرض يفيععرض بالمؤسسععة األمنيععة الفلسععطينية أن

ي ععون الحاضععنة ليح يععه مععال الفلسععطينيين بععاألمن واالسععي رار بعععد سععنوا
غيرهععا مععن مؤسسععا

السععلطة الفلسععطينية عان ع

مععن إعاقععا

مععن اليشععرد والضععيار ول نهععا

دائمععة علععى صعععيد يطورهععا النسععداد األفععه

السياسي الل ساهم بضبابية الخطة األمنية لدى قيادة األجهزة ولحاجيها لإلم انيعا

والمهعا ار الح ي يعة

ليأدية دورها(مرشود.)65:2064،
بارز بين المواطن والمسئولين في المجيمع المعاصعر؛ اليصعاله بالحيعاة اليوميعة،
يحيل األمن م ًانا ًا

وبما يوفره من طمأنينة النفو

داخليعا
واالسي رار ،واألمن مطلعب أساسعي للجماععة والدولعة،
وخارجيعا ،أيعاً
ً
ً

ععان ي وينهععا السياسععي أو ف رهععا األيععديولوجي ،فععاألمن يهععدف ليح يععه االسععي رار واالطمئنععان أل

يععان

سياسي على نحو يح ه السالمة والصيانة والحماية ل ل مواطنيه ،ولل من خالل فالة سالمة وصعيانة
مصععالحهم ،السياسععية واالقيصععادية واالجيماعيععة والث افيععة ،وسععالمة األرض والمجيمععع ،وحمايععة م ومععا
وجوده ععا وأس ععباب قويه ععا .إن عملي ععة خل ععه اس ععي رار أمن ععي داخ ععل أ
مؤسسا

ي ععان سياس ععي ه ععو مس ععؤولية جمي ععع

السلطة الحا مة ،وحيى ييم يح ي ه يجب يوفر العديد من الم ومعا
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األساسعية ،ومعن بينهعا يلعزم

يوافر أجهزة أمنية منظمة وفعه قعوانين ي عون ميواف عة فيمعا بينهعا وقعادرة علعى ينفيعل ال عوانين ويح يعه األمعن
للمواطنين(الهيئة الفلسطينية المسي لة لح وه المواطن.)5112،
مدنيا؛ ويهيم بيوفير احيياجعا
وين سم و ازرة الداخلية واألمن الوطني إلى ش ان ،هما :ش ًا ً

من الوثائه والمسعيندا

واليعراخيق الالزمعة لمؤسسعا

المعواطن

أمنيعا عسع رًيا يهعيم بحفعظ
المجيمعع المعدني ،وشع ًا ً

األمن واألمان للمواطن(و ازرة الداخلية الفلسطينية-غزة ،وثائه غير منشورة.)5105 ،
وتتأرف قوى لألما ما:
 .6قوا

األمن الوطني وجي

اليحرير الوطني الفلسطيني.

 .2قوى األمن الداخلي.
 .8المخاب ار العامة.

ش ل رقم ( )8هي لية و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر
وأ

قوة أو قوا

أخرى موجودة أو يسيحدث ي ون ضمن إحدى ال وى الثالث (قانون الخدمة في قوى األمن

الفلسطينية :2005 ،مادة .)8
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وحدد

المادة رقم ( )8من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية وجوب عمل ثالث قوى أساسية وال

يجوز اسيحداث قوة رابعة لها ،وأن أ قوة يسيحدث البد أن ي ون ضمن إحدى ال وى الرئيسية الثالث ،ما
حدد ال انون أن رئي
الفلسطينية ،حيث نص
رئي

السلطة هو ال ائد األعلى لهله ال وى الثالث وهو بمثابة ال ائد األعلى ل وى األمن
المادة رقم ( )6في يعريفها لل ائد األعلى على " ال ائد األعلى ل وى األمن بصفيه

السلطة الوطنية" قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية :2005 ،مادة ( ،)6ما عرف ال انون ل

قوة على حدة ،و يفية اليعين في الوظائف العليا فيها.

 .8قولت لألما لرو
عرف ال انون قوا

األمن الوطني بأنها " :هيئة عس رية نظامية ،يؤد

برئاسة وزير األمن الوطني ويح

قيادة ال ائد العام ،وهو الل يصدر ال ار ار

وظائفها ويباشر اخيصاصايها
الالزمة ردارة عملها وينظيم

شئونها افة ،وف ًا ألح ام ال انون واألنظمة الصادرة بم يضاه (قانون الخدمة ل وى األمن الفلسطيني،
 ،2005مادة .)6
مهام وصالحيات قولت لألما لرو
حدد ال انون مهام قوا

(لتفاق لروفاق لرو

لرفلس ي

األمن الوطني من خالل األوامر واليعليما

مصريا:)2008 ,
لرمقترح
ً
المسيديمة لل وة ما حدد

بايفاه

الوفاه الوطني الفلسطيني في ال اهرة عام ( )2009بما يلي:
 .6حماية سيادة البالد ،ويأمين سالمة أراضيها ،والمشار ة في يعميرها والمساعدة في مواجهة ال وارث
الطبيعية ،ولل

وف ًا للحاال

اليي يجوز بها االسيعانة ب وا

األمن الوطني في المهام الغير

عس رية.
 .2ينفيل األح ام ال ضائية واألوامر الصادرة عن السلطة لا

االخيصاق فما ييعله ب وى األمن ،وفه

النظام وال انون العس ر .
 .8حماية الوطن من أ اعيداء خارجي.
 .4مواجهة اليهديدا

الخارجية والداخلية في مناطه انيشارها ،ويشير في اليصد

المحددة دسيورًيا.

 .5اليمثيل العس ر في السفا ار الوطنية بالخارج.
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لحاال

الطواري

 .2قوى لألما لردلخل :
يعرف قوى األمن الداخلي على أنها" :هيئة أمنية نظامية يؤد وظائفها ويباشر اخيصاصايها برئاسة وزير
الداخلية وقيادة مدير عام قوى األمن الداخلي ،وهو الل يصدر ال ار ار الالزمة ردارة عملها وينظيم شئونها
افة (قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية :2005 ،مادة .)60
لرفلس ي

صالحيات ومهام قوى لألما لردلخل (لتفاق لروفاق لرو

 .6حفظ النظام العام ،والحفاظ على اآلداب واألخاله الفاضلة.
 .2حماية أمن المواطن وح وقه وحريايه ،والمؤسسا

مصريا:)2008 ,
لرمقترح
ً

العامة والخاصة.

 .8ينفيل واحيرام ال انون.
 .4ال يام بأعمال الدفار المدني وارن ال واطفاء الحرائه.
 .5م افحة جميع أعمال وصور اليجس

داخل الوطن.

 .8المحافظة على الجبهة الداخلية من أ اخيراقا
 .6ينفيل األح ام ال ضائية أو أ ق ار ار

أو يهديدا

خارجية.

قانونية صادرة عن السلطة لا

االخيصاق ،وفه ما ينق

عليها ال انون.
 .3لرمخابرلت لرعامة:
يعرف قوة المخاب ار

العامة بأنها" :هيئة أمنية نظامية مسي لة ييبع للرئي  ،يؤد

اخيصاصايها برئاسة رئيسها ويح

يصدر ال ار ار

قياديه ،وهو الل

وظائفها ويباشر

الالزمة ردارة عملها وينظيم شئونها

افة" (قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية :2005 ،مادة .)68
مهام وصالحيات لرمخابرلت لرعامة( :قا وا لرمخابرلت لرعامة :2007 ,مادة )1,8,80
 .6يعيبر المخاب ار
لفلسطين.
 .2يمار

المخاب ار

والنشاطا

رسميا بممارسة األنشطة والمهام األمنية خارج الحدود الجغرافية
الجهة الم لفة
ً
مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين السي مال ارجراءا

اليي بدأ

بها خارج الحدود.
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وتتورى لرمخابرلت لرمهام لرتارية:
 .6ايخال اليدابير الالزمة للوقاية من أ أعمال يعرض أمن وسالمة فلسطين للخطر وايخال ارجراءا
الالزمة ضد مري بيها وف اً ألح ام ال انون.
 .2ال شف عن األخطار الخارجية اليي من شأنها المسا
اليجس

باألمن ال ومي الفلسطيني في مجاال

واليآمر واليخريب أو أ أعمال أخرى يهدد وحدة الوطن وأمنه واسي الله وم درايه.

 .8اليعاون المشير مع أجهزة الدول الصدي ة المشابهة لم افحة أ أعمال يهدد السلم واألمن المشير
أو أ من مجاال

األمن الخارجي ،شريطة المعاملة بالمثل.

لرخالصة:
بععدأ الباحععث بم دمععة عععن و ازرة الداخليععة واألمععن الععوطني – الشععه العس ع ر يضععمن
المنوطة بها ،والرؤية ،الرسالة ،وال يم ،والغاية ،وبعد لل يطره إلى م ونعا
األمن الوطني وجي

العو ازرة واليعي يشعمل( :قعوا

اليحرير الوطني الفلسطيني ،قوى األمن الداخلي ،المخاب ار العامة).
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النشععأة والمهععام

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
م دمة
أوًال :الدراسا

اليي يناول

عمليا

ثانيا :الدراسا
ً

اليي يناول

ثالثًا :الدراسا

الساب ة اليي جمع

ابعا :اليع يب على الدراسا
رً

إدارة المعرفة.

جودة الخدما .
الميغيرين

الساب ة.

خامسا :أوجه االسيفادة من الدراسا
ً

الساب ة والفجوة البحثية.

الخالصة
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مقدمة:
الساب ة من مراحل منهجية البحث العلمي ،ويح ه الباحث

يعيبر اسيطالر األبحاث والدراسا

من خالل هله المرحلة فوائد عديدة ،منها اليعرف إلى المساهما
واليعرف إلى المناهو المسيخدمة وأدوا
البحث فحن مجاال
جهة ،وجودة الخدما

األبحاث والدراسا

جمع المعلوما

وأساليب اليحليل ارحصائي ،ووف ًا لموضور

اليي اهيم بها الباحث باالطالر عليها شمل

من جهة أخرى ،وفيما يلي سنيناول الدراسا

اعيمد الباحث مبدأ يصنيف الدراسا

إدارة المعرفة من

الساب ة ،واليي يم االطالر عليها.

في ل قسم حسب ميغي ار الد ارسة إلى :

 أوًال :الدراسا

اليي يناول

عمليا

ثانيا :الدراسا

ً

اليي يناول

جودة الخدما  ،وعددها (.)02

 ثالثًا :الدراسا

الساب ة اليي جمع

ابعا :اليع يب على الدراسا
 رً

الساب ة فيما ييعله بموضور بحثه،

إدارة المعرفة ،وعددها (.)56
الميغيرين ،وعددها (.)0

الساب ة.

خامسا :أوجه االسيفادة من الدراسا

ً

الساب ة والفجوة البحثية.

 أوًال :لردرلسات لرسابقة لرمتعلقة بارمتغير لرمستقل ( إدلرة لرمعرفة)
لرمحور لألول :لردرلسات لرفلس ي ية لرمتعلقة بإدلرة لرمعرفة

 .8درلسة (عز لرديا  )2082 ,بع ولا " :أثر عمليات إدلرة لرمعرفة ف ت وير ثقافة لرتميز(درلسة
ت بيقية على لرجامعات لرفلس ي ية ف ق اع غزة)".

الجامعا

هدف

الدراسة اليعرف إلى أثر عمليا

إدارة المعرفة في يطوير ث افة اليميز لدى العاملين في

الفلسطينية في قطار غزة .وليح يه أهداف الدراسة ،يم يطوير االسيبانة أداة رئيسة لجمع

البيانا باالعيماد على الدراسا الساب ة ،ويم اسيخدام المنهو الوصفي اليحليلي .وي ًون مجيمع الدارسة
من األ اديميين ،وارداريين ،واأل اديميين بوظائف إدارية في الجامعا الفلسطينية ب طار غزة والبالو
الباحثة باخييار عينة طب ية عشوائية بسيطة بلغ

عددهم ( )6990موظفًا .حيث قام
وقد يم اسيرداد ( )263اسيبانة صالحة لغايا

( )822موظفًا،

اليحليل ارحصائي بنسبة اسيجابة ( ،)%38.8واسيخدم

برنامو اليحليل ارحصائي ( )SPSSليحليل البيانا .
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وتوصلت لردرلسة إرى تائج عدة أهمها:
 -مسيوى ممارسة عمليا

إدارة المعرفة في الجامعا

الفلسطينية ان

مريفعة ،وبوزن نسبي

( ،)%68.5وحصل بعد يخزين المعرفة على المريبة األولى ،بوزن نسبي( ،)%65.9ويليه بعد
ا يساب المعرفة وبوزن نسبي( ،)%64.4ويليه بعد يطبيه المعرفة وبوزن نسبي ( ،)%62.6وفي

المريبة األخيرة بعد يوزيع المعرفة وبوزن نسبي(.)%66.8

 -يوجد أثر لو داللة إحصائية عند مسيوى داللة ( )α≥0.05لعمليا

إدارة المعرفة (ا يساب

المعرفة ،ويخزين المعرفة ،ويوزيع المعرفة ،ويطبيه المعرفة) في يطوير ث افة اليميز في الجامعا

إدارة المعرفة نسبة ( )0.668من اليباين في ث افة

الفلسطينية في قطار غزة ،وقد فسر عمليا

اليميز.

وكا ت أهم لرتوصيات على لر حو لآلت :

 -حرق الجامعة على اميال ارم انا

وال د ار اليي يصعب ي ليديها أو شفها.

 يشجع العاملين على يوليد األف ار الميميزة واربداعية ،واليميع برو المبادرة دون خوف أو يردد. العمل على يفويض العاملين الصالحياوالمعرفة الميجددة في مجال عملهم.

ال افية ويم ينهم ،ومنحهم الحرية ليطبيه المعلوما ،

 -اسيحداث دائرة خاصة بحدارة المعرفة بالجامعا

الفلسطينية يوضع في الهي ل الينظيمي.

 .2درلسة (أبو زريق )2082 ,بع ولا " :دور عمليات إدلرة لرمعرفة ف تحسيا لإلبدلع لرت ظيم
ف لرمحاكم لر ظامية".

هدف

الدراسة اليعرف إلى على دور عمليا

إدارة المعرفة (يوليد ،يخزين ،يوزيع ،يطبيه) في يحسين

اربدار الينظيمي في المحا م النظامية ،وليح يه أهداف الدراسة يم اسيخدام المنهو الوصفي اليحليلي،
وي ون مجيمع الدراسة من جميع العاملين في المحا م النظامية في قطار غزة والبالو عددهم ()203
موظفًا وموظفة ،ويم يوزيع االسيبانة على ( )685مفردة ،يم اخييارهم بطريه العينة الطب ية العشوائية
البسيطة ،ويم اسيرداد ( )605اسيبانة بنسبة (.)%66.3
وتوصلت لردرلسة إرى تائج عدة ما أهمها:
 -أظهر النيائو أن مسيوى ممارسة عمليا

إدارة المعرفة مجيمعة (يوليد ،يخزين ،يوزيع ،يطبيه)

ان ميوسطًا ،حيث بلو وزنها النسبي(.)%88.98
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 أظهر النيائو أن مسيوى اربدار الينظيمي في المحا م النظامية ان مريفعاً ،حيث إن الميوسطالحسابي لمجال " اربدار الينظيمي " يساو ( (3.90وبلو الوزن النسبي(.)%77.90

 أظهر النيائو وجود عالقة طردية ميوسطة بمعامل اريباط ( )0.828لامسيوى ( )α ≤ 1.12بين عمليا

ٍ
موجب لعمليا

داللة إحصائية عند

إدارة المعرفة ومسيوى اربدار الينظيمي ،ما يبين وجود ٍ
يأثير

إدارة المعرفة لو داللة إحصائية على اربدار الينظيمي.

وكاا ما أهم لرتوصيات ما يل :
 -العمل على ي ديم الدعم الماد

بأنواعها بما

والمعنو لألفراد ،من خالل نظام الحوافز والم افآ

يشجع على ا يساب المزيد من المعرفة.

 يطوير أساليب إجراءالحل مشا ل يعرض

ليوليد حلول مبي رة.

العمل ،والخروج عن لية العمل الرويينية ،وايجاد أساليب وطره جديدة

لها المحا م ،والنظر للمش ال

فرصا أ بر
من زوايا مخيلفة ،مما يعطي
ً

 -يطوير الهيا ل الينظيمية بحيث يصبح أ ثر مرونة بما يح ه الينسيه واليفاعل في الموجودا

المعرفية ،ويزيد من مسيوى اربدار الينظيمي ،والعمل على اسيحداث وحدة خاصة بحدارة المعرفة،

بحيث ييولى ارشراف على يطبيه عمليا

إدارة المعرفة في المحا م ب فاءة وفعالية.

 االهيمام بالبنية اليحيية والي نولوجية ويوفير الميزانية ال افية لها ،وايجاد قاعدة بياناوييميع بدرجة من الخصوصية واألمان.

شاملة

 .3درلسة (أبو معمر )2082 ,بع ولا " :دور ممارسة إدلرة لرمعرفة ف لتخاذ لرق لررلت لالسترلتيجية
درلسة ت بيقية على مدرلء وكارة لرغوث ف ق اع غزة ".

هدف

الدراسة اليعرف إلى على دور ممارسا

إدارة المعرفة في ايخال ال ار ار

االسيراييجية لدى

مدير و الة الغوث في قطار غزة  ،حيث ي ون مجيمع الدراسة من المديرين العاملين في الطب ة العليا
والوسطى (رئي

برنامو  ،رئي

منط ة  ،رئي

قسم  ،نائب رئي

برنامو  ،نائب رئي

منط ة  ،مدير قسم  ،نائب مدير  ،مدير مر ز يدريب) من أصحاب الدرجا

منط ة  ،مدير

الوظيفية ()20،63،66

وي در عددهم ب( )489مدي اًر ومديرة  ،ويم اسيخدام أسلوب المسح الشامل لمجيمع الدراسة ،وقد يم
يوزيع اسيبانة أداة رئيسة يم إعدادها من قبل الباحثة وعرضها على مجموعة المخيصين واأل اديميين

ويح يمها بغرض الدراسة ،حيث يم يوزيع ( )48اسيبانة واسيرداد ( )45اسيبانة بنسبة ( ،)%96.3وقد
اسيخدم

الباحثة المنهو الوصفي اليحليلي ،وبرنامو اليحليل االحصائي ( )SPSSالل

يم ن أن ييح ه أهداف الدراسة.
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من خالله

وما أهم لر تائج لرت توصلت إريها لردرلسة
-

يوجد عالقة لا

داللة إحصائية بين ممارسا

إدارة المعرقة (يشخيق المعرفة ،إنشاء المعرفة،

يخزين المعرفة ،يوزيع المعرقة ،يطبيه المعرفة) وأبعاد ايخال ال ار ار

االسيراييجية( الرشد والشمول،

السلو السياسي ،درجة االيصال ،درجة االيفاه ،درجة الالمر زية).
 -درجة ممارسة المديرين ردارة المعرفة في و الة الغوث بلغ

ال ار ار االسيراييجية (.)%65.23

( ،)%63.48بينما بلغ

نسبة ايخال

 -يؤثر الميغير المسي ل (إدارة المعرفة ) على الميغير اليابع (ال ار ار االسيراييجية) بنسبة (،)%85.8

وأن النسبة الميب ة ( )%84.6في اليأثير على ال ار ار االسيراييجية يعود لميغي ار أخرى.

وقد خلصت لردرلسة إرى لرعديد ما لرتوصيات ما أهمها:

-

يبني األونروا اسيراييجية واضحة ردارة المعرفة ويعزيز عمليايها؛ ولل بهدف زيادة وعي اردارة

ساسيا من مري از اليطور والي دم.
العليا بأهمية إدارة المعرفة؛ ونها يعد مري ًاز أ ً
 ضرورة االهيمام بال يادة اردارية والعاملين في إدارة المعرفة ،واياحة الفرق لهم لليعلم والحصولعلى المعرفة المناسبة لينمية مهارايهم المعرفة ويطويرها.

 .4درلسة (عودة )2086 ,بع ولا " :دور لأل ما لرقيادية ف تعزيز ممارسة عمليات إدلرة لرمعرفة
رم تسب قوى لألما لرفلس ي

هدف

عمليا

بارمحافظات لرج وبية".

الدراسة اليعرف إلى دور ممارسة األنماط ال يادية )اليحويلية ،اليبادلية ،اليرسلية( في ممارسة
إدارة المعرفة لمنيسبي قوى األمن الفلسطيني بالمحافظا

الدراسة ،يم يطوير االسيبانة أداة رئيسة لجمع البيانا

الجنوبية ،وليح يه أهداف

الضرورية باالعيماد على الدراسا

الساب ة ،و لل يم اسيخدم المنهو الوصفي اليحليلي ،وي ون مجيمع الدراسة من جميع العاملين في
ال طار األمني في المحافظا

الجنوبية ،بارضافة للعاملين في اردا ار

المر زية والبالو عددهم

( )17654موظفًا عس رًيا ،حيث قام الباحث باخييار عينة طب ية عشوائية بسيطة بلغ
موظفًا عس رًيا.

()868

وتوصلت لردرلسة إرى تائج عدة أهمها:
 -درجة ممارسة عمليا

إدارة المعرفة في ال طار األمني ان

مريفعة وبوزن نسبي (،)%68.35

وجاء بعد ا يساب المعرفة بوزن نسبي ( )%70.75في المريبة األولى ،بينما جاء بعد يوزيع

المعرفة بالمريبة األخيرة وبوزن نسبي (.)%66.21

يأثير جوهرًيا في ممارسة
 أظهر النيائو أن ال يادة اليحويلية واليبادلية بأبعادها المخيلفة يؤثر ًاعمليا إدارة المعرفة ،وقد فسر ما نسبيه ( )%89.4( ،(%73.3من اليباين في الميغير اليابع
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سلبيا على عمليا
)عمليا إدارة المعرفة( على اليرييب ،بينما يؤثر ال يادة اليرسلية ًا
يأثير ً
المعرفة بنسبة وفسر ( )%2.1من اليغيير في عمليا إدارة المعرفة.
 -عدم وجود فروه لا

داللة إحصائية بين ميوسطا

يعزى إلى )العمر ،الريبة ،سنوا

يبعا لميغير الجن
إحصائية ً
وكا ت أهم لرتوصيات على لر حو لآلت :

راء المبحوثين حول عمليا

الخدمة ،المؤهل العلمي( ،بينما وجد

ولصالح الل ور.

إدارة

إدارة المعرفة

فروه لا

داللة

 -خله ث افة ينظيمية محفزة؛ ل ي يشجع على االيصال ويحويل ويبادل المعرفة والخب ار

بين

 -إعادة يصميم الهيا ل الينظيمية بال طار األمني؛ ليصبح أ ثر مرونة واسيحداث وحدا

إدارة

العاملين داخل المؤسسة.

للمعرفة يعمل على يحديد المعارف المطلوبة ،وايجاد ليا
افة.

المسيويا

ليبادلها واني الها ويطبي ها في

 .7درلسة (عبد لرجولد )2086 ,بع ولا " :إدلرة لرجود لرشاملة ومستوى مساهمتها ف تحقيق إدلرة
لرمعرفة بارخدمات لر بية لرعسكرية".
هدف

الدراسة اليعرف إلى على إدارة الجودة الشاملة ومسيوى مساهميها في يح يه إدارة المعرفة

بالخدما

الطبية العس رية ب طار غزة ،حيث ي ون مجيمع الدراسة من العاملين في الوظائف

الطبية

ارش ارفية )رئي قسم حيى مدير عام( ،وي در عددهم ( )658موظفًا في جهاز الخدما
العس رية ب طار غزة ،أما عينة الدراسة فاعيمد على المسح الشامل لمجيمع الدراسة من جميع
العاملين في الوظائف ارشرافية في جهاز الخدما

الطبية العس رية ب طار غزة باسيثناء األفراد

اللين شار وا بالعينة االسيطالعية ليب ى ( ،)645وصمم
اسيبانة م ونة من ( )72ف رة ،يوزع
اليحليلي.

الباحثة أداة للدراسة عبارة عن

على ثالثة محاور ،واسيخدم

الباحثة المنهو الوصفي

وما أهم لر تائج لرت توصلت إريها لردرلسة:
 يؤثر الميغير المسي ل)إدارة الجودة الشاملة( في الميغير اليابع )إدارة المعرفة) بنسبة )،(%76.0وأن النسبة الميب ية ) (%24.0في اليأثير على إدارة المعرفة يعود لميغي ار أخرى.

-

ان مسيوى يطبيه إدارة الجودة الشاملة وادارة المعرفة في الخدما

حيث بلغ

جدا،
الطبية العس رية ضعيف ً

نسبة يطبيه مبادي إدارة الجودة الشاملة) ،(%49.26بينما بلغ

المعرفة (.)%44.94
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نسبة يطبيه إدارة

وقد خلصت لردرلسة إرى لرعديد ما لرتوصيات لرت ما أهمها:
إدارة المعرفة بجهاز الخدما

 -العمل على يطوير عمليا

العمل على إنشاء قسم للمعرفة داخل الجهاز.

الطبية العس رية ب طار غزة  ،من خالل

 -أن يعمل اردارة باسيمرار على يطوير ويحسين الي نولوجيا المسيخدمة في ي ديم الخدما .

 .6درلسة (عبد لرغفور )2087 ,بع ولا" :مت لبات إدلرة لرمعرفة ودورها ف تحقيق لرميزة لرت افسية
ف جامعات ق اع غزة".

هدف

الدراسة اليعرف إلى على الدور الل

إدارة المعرفة في الجامعا

يم ن أن يلعبه ميطلبا

الفلسطينية لخله ميزة ينافسية لها في قطار غزة من وجهة نظر الطلبة الميوقع يخرجهم في الفصل
الدراسي األول للعام (2064/2068م) ،ما سع

الدراسة لليعرف إلى العالقة االريباطية بين

ميغير إدارة المعرفة (الميغير المسي ل) ،وعناصر مخيارة للميزة الينافسية (الميغير اليابع) ،بارضافة

إلى على داللة فروه بعض الميغي ار
ضوء لل  ،وقد اعيمد

الديموغرافية على يل العالقة ،ويم يصميم الفرضيا

الدراسة في يح يه أهدافها على المنهو الوصفي اليحليلي ،واسيخدم

أسلوب العينة العشوائية الطب ية اليي بلغ ( )235مفردة ،واسيخدم

وقد توصلت لردرلسة إرى تائج عدة أهمها:
-أن الجامعا

في

يعمل على يوفير ميطلبا

االسيبانة أداة للدراسة.

إدارة المعرفة في مجموعة من األبعاد ،ان

على

اليرييب؛ ال وى البشرية بنسبة ( ،)%73.09والث افة الينظيمية بنسبة ( ،)%72.31وي نولوجيا

المعلوما

بنسبة ( ،)%71.40وال يادة الينظيمية بنسبة (.)%68.93

 -وجود عالقة قوية بين ميطلبا

وكاا ما أهم لرتوصيات:
 -حث إدارة الجامعا

إدارة المعرفة والميزة الينافسية.

على السعي ليسهيل اليواصل مع الطلبة ليبادل األف ار وارسهام في الوصول

للمعرفة ،وأن يي بل الن د البناء لالري اء بالجامعة.

-ضرورة ي ييم الجامعا

الطلبة بش ل عام صعب.

للظروف المالية للطلبة؛ ألن لل سي سبها ميزة ينافسية ،سيما وأن ظروف

 .2درلسة (أبو ح ب )2087 ,بع ولا  " :درجة ممارسة مديري مدلرس وكارة لرغوث بمحافظات غزة
رلتخ ي لالسترلتيج لرمدرس  ,وعالقتها بمستوى إدلرة لرمعرفة ".

هدف

الدراسة اليعرف إلى درجة ممارسة مدير مدار

و الة الغوث بمحافظا

غزة لليخطيط

االسيراييجي المدرسي ،وعالقيها بمسيوى إدارة المعرفة ،واسيخدم الباحث المنهو الوصفي اليحليلي،
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معلما ومعلمة من
وقام بيصميم اسيبانيين ليح يه أهداف الدراسة ،وي ون عينة الدراسة من (ً )889
مدار و الة الغوث بمحافظا غزة ،ول د يم اخييار عينة عشوائية طب ية بسيطة.

وقد توصلت لردرلسة إرى تائج عدة أهمها:
 درجة ممارسة مدير مداربدرجة ي دير بيرة.

 ال يوجد فروه لامدير مدار
أنثى).

 يوجد فروه لامدير مدار

و الة الغوث بمحافظا

داللة إحصائية بين ميوسطا

و الة الغوث بمحافظا

درجا

غزة ردارة المعرفة بلغ

()%30.20

ي دير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة

غزة لمسيوى إدارة المعرفة يعزى لميغير الجن

داللة إحصائية بين ميوسطا

و الة الغوث بمحافظا

درجا

(ل ر،

ي دير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة

غزة لمسيوى إدارة المعرفة يعزى لميغير اليخصق،

لصالح معلمي اليخصق األدبي ،ولميغير سنوا

الخدمة لصالح األ ثر من 60سنوا .

وقد خلصت لردرلسة إرى لرعديد ما لرتوصيات م ها:

 -منح دائرة اليربية واليعليم بو الة الغوث الث ة ،والصالحيا

الالزمة لمدير المدار لممارسة إدارة

المعرفة بفاعلية أ ثر ليدعيم عملية اليخطيط االسيراييجي المدرسي.

 -يدريب مدير

المدار

يوليد المعرفة ،واسيثمارها في عملية اليخطيط

على طره و ليا

االسيراييجي المدرسي.

 -ضرورة يبني برنامو محوسب ردارة المعرفة في مدار

و الة الغوث وربطها بنيائو اليحليل

االسيراييجي للمدار ؛ الطالر إدارة اليعليم عليها ي ييسنى لها معالجة ن اط الضعف واالري از
على ن اط ال وة لالري اء بمسيوى المدار .

 .1درلسة (لرمصري )2087 ,بع ولا " :دور لرقيادة لالسترلتيجية ف
بوزلرة لردلخلية ولألما لرو

هدف

".

تفعيل عمليات إدلر لرمعرفة

الدراسة اليعرف إلى دور ال يادة االسيراييجية في يفعيل عمليا

الداخلية واألمن الوطني -الشه المدني ب طار غزة.

ي ون مجيمع الدراسة من العاملين في الوظائف ارشرافية (رئي

إدارة المعرفة بو ازرة

شعبة حيى و يل و ازرة) ،وي در

عددهم ( )666موظفًا في و ازرة الداخلية الشه المدني ب طار غزة  ،اعيمد الباحث على المسح
شبه الشامل لمجيمع الدراسة من جميع العاملين في الوظائف ارشرافية في و ازرة الداخلية "الشه

المدني" والبالو عددهم ( ،)666اسيخدم الباحث المنهو الوصفي اليحليلي.
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وما أهم لر تائج لرت توصلت إريها لردرلسة:
 -بلغ

نسبة واقع ممارسا

ال يادة االسيراييجية بو ازرة الداخلية واألمن الوطني– الشه المدني ب طار

غزة ( ،)%83.45بينما نسبة واقع عمليا

إدارة المعرفة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني– الشه

المدني ب طار غزة (.)%86.65

 -يوجد ضعف في االهيمام بال ادر الوظيفي لو الخب ار والمؤهال

العلمية ،ما يوجد ضعف في

يوفير وسائل ي نولوجية ميطورة ليجميع ويوثيه اليجارب والخب ار للمساعدة في ا يساب المعرفة.

ما أهم لرتوصيات لرت توصلت إريها لردرلسة:

 م افأة الموظفين لو الي دير العالي في ي ويم األداء ،والعمل على يهيئة قادة مسي بليين واعدادهم. العمل على يطوير عمليا -يطوير قد ار

الجها

إدارة المعرفة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني "الشه المدني" ب طار غزة.

المعنية في الو ازرة على ينظيم المعرفة الم يسبة ،ويعزيز فرصة الحصول

على المعرفة بسهولة من م ار ز الحفظ.

 .8دراسة (المدهون )2064 ،بعنوان ":عمليات إدلرة لرمعرفة وعالقتها بتميز لألدلء لرمؤسس درلسة
ت بيقية على وزلرة لرتربية ولرتعليم".

هدف

الدراسة اليعرف إلى عمليا

إدارة المعرفة وعالقيها بيميز األداء المؤسسي في ضوء

اسيخدام النمولج األمري ي) مال وم بالدريدج ( لليميز في و ازرة اليربية واليعليم العالي في قطار
غزة ،ول د اسيخدم المنهو الوصفي اليحليلي ،ومثل مجيمع الدراسة جميع العاملين في و ازرة

اليربية واليعليم العالي وجميع المديريا
إشرافية)من رئي

على مسيو محافظا

غزة اللين يشغلون وظائف

قسم فما فوه( ،وصمم الباحث االسيبانة لجمع البيانا

يوزيع ( )659اسيبانة.

األولية الالزمة ،ويم

وخلصت لردرلسة إرى لرعديد ما لر تائج أهمها:
جيدا ،وحصل بعد يوزيع المعرفة على المريبة األولى
 مسيوى يوافر عمليا إدارة المعرفة ان ًبوزن نسبي ) (%79.89يلى لل خزن المعرفة بوزن نسبي).(%77.59

جيدا ،حيث حصل على المريبة األولى.
 مسيوى يوافر معايير النمولج األمري ي لليميز المؤسسي ً معيار اليخطيط االسيراييجي بوزن نسبي ( ،)%69.26يلى لل معيار ال يادة بوزن نسبي( ،)%63.88يلى لل معيار المعلوما

 وجود عالقة اريباطية لابالو ازرة.

ويحليلها بوزن نسبي (.(%77.62

داللة إحصائية بين عمليا
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إدارة المعرفة ويميز األداء المؤسسي

 وتوصلت لردرلسة إرى توصيات ما أهمها:
المال الف ر وأسا

 -يطوير ويحسين الموظف العامل بالو ازرة باعيباره أر

النجا

المؤسسي،

ولل باسيثمار طاقايه وقدرايه المعرفية وينمييها ،ويهيئة البيئة المعرفية المالئمة ،ويح يه األمان
واالسي ارر الوظيفي لجميع الموظفين وفه معايير العدالة والمهنية.

 العمل على خله بيئة محفزة ومشجعة وداعمة رنياج المعرفة ومشار يها ،ويأسيي وم على أسا

الشخصية ويأسي

المشار ة بالمعرفة والخب ار

بيئة ينظيمية

ث افة ينظيمية داعمة للمشار ة

وي اسم ويبادل المعرفة.
 .80درلسة (لرمشارفة )2082 ,بع ولا" :دور إدلرة لرمعرفة ردى مديري لرمدلرس لرثا وية ف ت مية
لإلبدلع ردى معلميهم ف محافظة غزة وسبل تدعيمه"
هدف

الدراسة اليعرف إلى دور إدارة المعرفة لدى مدير مدار

معلميهم في محافظة غزة وسبل يدعيمه ،واسيخدم
اسيبانيين أداة رئيسة لجمع البيانا

الثانوية لينمية اربدار لدى

الباحثة المنهو الوصفي اليحليلي ،ويم اسيخدام

من مجيمع الدراسة ،بحيث ي ون مجيمع الدراسة من مدير

معلما ومعلمة لينمية اربدار لدى معلميهم في محافظة غزة ،بحيث يم
المدار الثانوية وعددهم (ً )580
اخييارهم بالطري ة العشوائية البسيطة من مجيمع الدراسة.
وتوصلت لردرلسة إرى تائج ما أهمها:
 درجة ممارسة مدير مدارعالية ،حيث بلغ

الثانوية في محافظة غزة ردارة المعرفة من وجهة نظر معلميهم

النسبة ال لية ( ،)%68.85وجاء

درجة ممارسيهم لعمليا

إدارة المعرفة

مريبة يناز ًليا اآليي( :ينظيم المعرفة ،ويخزين المعرفة ،ويوليد المعرفة ،ويطبيه المعرفة ،واليشار
في المعرفة).

 يوجد عالقة اريباط موجبة لا -وجود فروه لا

المسمى الوظيفي.

داللة إحصائية بين إدارة المعرفة وينمية اربدار.

داللة إحصائية حول إدارة المعرفة ،ودورها في ينمية اربدار يعزى لميغير

وتوصلت لردرلسة إرى توصيات ما أهمها:
 ضرورة ع د برامو يدريبية لمدير ومعلمي المدارخالل خبراء في هلا المجال.

الثانوية في مجال إدارة المعرفة واربدار من

 وضع نظام حوافز مادية ومعنوية؛ ليشجيع المديرين والمعلمين على نشر المعرفة داخل المدرسة،وانياج األف ار اربداعية.
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 يوفير البنية اليحيية الالزمة والمالئمة ردارة المعرفة من أجهزة وأنظمة الحاسب اآللي والشب اوالبرمجيا  ،ومحر ا

البحث ارل يروني.

 .88درلسة (لررقب )2088 ,بع ولا " :مت لبات ت بيق إدلرة لرمعرفة ف
بق اع غزة".

الدراسة اليعرف إلى ميطلبا

هدف

يطبيه إدارة المعرفة في الجامعا

لرجامعات لرفلس ي ية
الفلسطينية ب طار غزة،

واسيخدم الباحث المنهو الوصفي اليحليلي ،ويم اخييار مجيمع الدراسة من العاملين في

الجامعا

الفلسطينية ب طار غزة ،حيث اعيمد الباحث االسيبانة أداة رئيسية لجمع البيانا ،

ويم يوزيع ( )898اسيبانة على األ اديميين بريبة إدارية وارداريين في الجامعا

وقد توصلت لردرلسة إرى لر تائج لرتارية:
 -إدارة المعرفة يساعد الجامعا

الفلسطينية ب طار غزة على يح يه أهدافها.

 -وجود عالقة إيجابية بين ميطلبا

إدارة المعرفة ميمثلة في)الث افة الينظيمية ،الهي ل الينظيمي،

ال يادة اردارية ،وي نولوجيا المعلوما ( ويطبيه إدارة المعرفة في الجامعا

 -وجود فروه لا

الفلسطينية.

داللة إحصائية حول ميطلبا

الفلسطينية.

يطبيه إدارة المعرفة في الجامعا

الفلسطينية في

قطار غزة يعزى لميغير)المسمى الوظيفي لصالح ارداريين ،والجامعة لصالح الجامعة ارسالمية(.

وقد خرجت لردرلسة بتوصيات أهمها:

والمحاض ار

 -ضرورة االهيمام بع د سلسلة من الندوا

وور

والمؤيم ار في مجال إدارة المعرفة لنشر الوعي وث افة إدارة المعرفة.

 اعيماد الجامعااليومي.

الفلسطينية على ينمية عمليا

 -موا بة األساليب والمنهجيا

والممارسا

العمل والدو ار

اليدريبية،

اربدار في إدارة المعرفة جزء من عملها

اردارية الميعل ة بحدارة المعرفة ليحسين ويطوير

واسيثمار المخزون المعرفي الميوافر لدى الموارد البشرية واالهيمام به.

 .82درلسة (لرز مة  )2088 ,بع ولا " :إدلرة لرمعرفة وأثرها على تميز لألدلء-درلسة ت بيقية على
لركليات ولرمعاهد لرتق ية لرمتوس ة لرعاملة ف ق اع غزة ".

هدف

الدارسة إلى بيان دور إدارة المعرفة ،وعالقيها بيميز األداء في ال ليا

والمعاهد الي نية

الميوسطة العاملة في قطار غزة ،وليح يه أهداف الدارسة يم ايبار المنهو الوصفي اليحليلي ،وللوصول
إلى البيانا

الالزمة يم يصميم اسيبانة م ونة من ثالثة مجاال

هي( :ميطلبا

إدارة المعرفة ،وعمليا

إدارة المعرفة ،واألداء المؤسسي) ،وي ون مجيمع الدارسة من جميع أعضاء الهيئة اليدريسية ،ورؤساء
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األقسام اردارية الميفرغين في خم
للعام(2066/2060م) ،واشيمل

من حملة شهادة الد يو اره والماجسيير والب الوريو

ليا

عينة الدراسة على ( ،)269يم اخييارهم بطري ة عشوائية طب ية.

وتوصلت لردرلسة إرى تائج ما أهمها:
 -جاء يرييب العاملين لعمليا

إدارة المعرفة اآليي :يشخيق المعرفة بوزن نسبي ( ،)%65ويوليد

المعرفة بنسبة ( ،)%66.3ويخزين المعرفة بوزن نسبي ( ،)%64.4ويوزيع المعرفة بنسبة

( ،)%62أما مجال يطبيه المعرفة ف ان
 -وجود عالقة لا

النسبة األقل بحيث بلغ

داللة إحصائية بين ميوسطا

على يميز األداء يعزى لميغير م ان العمل ،و ان

اليطبي ية ،و لية يدريب غزة الو الة.

 -وجود فروه لا

داللة إحصائية بين ميوسطا

على يميز األداء يعزى لميغير مدة الخدمة ،و ان

ي دي ار

النسبة (.)%84,54

عينة الدارسة لدور إدارة المعرفة وأثرها

النيائو يشير إلى يفوه ال لية الجامعية للعلوم

ي دي ار

عينة الدارسة لدور إدارة المعرفة وأثرها

النيائو يشير لسنوا

الخبرة األ بر.

وتوصلت لردرلسة إرى توصيات ما أهمها:
 ضرورة يبني إدارة المعرفة مدخل ليطوير ويحسين األداء الفردالميوسطة.

والمؤسسي لل ليا

الي نية

 االهيمام بيوليد المعرفة ،ويطوير أساليب يخزينها ،ويوسيع عملية اليشار من خالل يوفير البيئةالمناسبة ،وبناء ث افة ينظيمية ييبني إدارة المعرفة منهو.

 -ضرورة يطبيه عمليا

إدارة المعرفة في جميع األنشطة في ال ليا

الي نية الميوسطة ،والعمل

على موا بة اليطو ار العلمية والي نولوجية.
 .83درلسة (لرعلول )2088 ,بع ولا" :دور إدلرة لرمعرفة ف ت مية لرمولرد لربشرية لألكاديمية ف
لرجامعات لرفلس ي ية ف ق اع غزة".
هدف

الدراسة اليعرف إلى مفهوم إدارة المعرفة في مجال ينمية الموارد البشرية األ اديمية في

ظل الف ر اردار المعاصر في الجامعا

الفلسطينية ب طار غزة ،ويحديد درجة ممارسة

العاملين األ اديميين لدور إدارة المعرفة في ينمية الموارد البشرية األ اديمية في الجامعا
الفلسطينية بمحافظا

غزة ،واسيخدم الباحث فيها المنهو الوصفي اليحليلي ،ما أنه اسيخدم

االسيبانة أداة لجمع البيانا  ،و ان مجيمع الدراسة جميع األ اديميين العاملين في الجامعا

الفلسطينية ب طار غزة ،وبلو عدد أفراد المجيمع ( )6809موظفًا ،ويم يطبيه العينة الطب ية
اديميا.
على ( )698موظفًا أ
ً
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وكاا أهم تيجة توصلت إريها لردرلسة:
 درجة ممارسة العاملين األ اديميين لدور إدارة المعرفة في ينمية الموارد البشرية األ اديمية فيالجامعا

الفلسطينية ب طار غزة ان

 -عدم وجود فروه لا

بوزن نسبي (.)%52

داللة إحصائية لدرجة ممارسة العاملين األ اديميين لدور إدارة المعرفة في

الفلسطينية ب طار غزة يعزى لميغير المؤهل العلمي

ينمية الموارد البشرية األ اديمية في الجامعا

أو ميغير المسمى الوظيفي أو ميغير اليخصق أو ميغير نور الجامعة.
وكاا ما أهم ما أوصت به لردرلسة:

 -يبني الجامعا

الفلسطينية لمنهو إدارة المعرفة ،ويوفير البيئة المناسبة وارم انيا

يح ه اليم ين المعرفي.

 يوظيف الي نولوجيا الحديثة ونظم المعلوما -يطوير م يبا

جامعا

في أقسام الجامعا

قطار غزة واش ار ها بمواقع م يبا

المادية اليي

افة.

لجامعا

عربية ومحلية.

 .84درلسة (ماض  )2088 ,بع ولا" :لتجاهات لرمدرلء ف لربلديات لركبرى ف ق اع غزة ردور إدلرة
لرمعرفة ف لألدلء لروظيف "

هدف

الدراسة اليعرف إلى "درجة يطبيه البلديا

ال برى في قطار غزة لمفهوم إدارة المعرفة ،وأثره على

األداء الوظيفي من وجهة نظر المدراء فيها " .ومن أجل يح يه أهداف هله الدراسة ،قام الباحث
باسيخدام المنهو الوصفي اليحليلي ،ويم اسيخدام أسلوب الحصر الشامل في الحصول على البيانا ،

حيث يم إعداد اسيبانة ويوزيعها على جميع أفراد مجيمع الدراسة البالو عددهم ( )833موظفاً من

المديرين ومن الموظفين اللين ييولون مواقع إشرافية في البلديا

ال برى في قطار غزة وهي( :بلدية

جباليا ،بلدية غزة ،بلدية دير البلح ،بلدية خانيون  ،بلدية رفح) ،واللين يحملون أحد المسميا

اليالية ( :مدير عام ،مدير ،نائب مدير ،مساعد مدير ،رئي
باسيخدام برنامو ارحصائي (.)SPSS

قسم ،رئي

الوظيفية

شعبة) .ما قام الباحث

وقد توصلت لردرلسة إرى لرعديد ما لر تائج أهمها:
 -أظهر نيائو الدراسة أن البلديا

نظر المديرين فيها بش ل م بول ،وبين

ال برى في قطار غزة ييبنى يطبيه مفهوم إدارة المعرفة من وجهة
أن إدارة المعرفة فيها يحياج إلى يطوير.

 -أظهر نيائو الدراسة أن هنا ايجاها

إيجابية ول ن لي

ال برى في قطار غزة لدور إدارة المعرفة في األداء الوظيفي.
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بدرجة بيرة لدى المديرين في البلديا

داللة إحصائية بين عمليا

 -أظهر نيائو الدراسة وجود عالقة لا

إدارة المعرفة (يوليد المعرفة،

يخزين المعرفة ،اليشار في المعرفة ،يطبيه المعرفة ،ي نولوجيا المعرفة ،فريه المعرفة) ومسيوى األداء
الوظيفي من وجهة نظر المديرين في البلديا .
 -أظهر أن البلديا

ال برى في قطار غزة يليزم بعمليا

وقدمت لردرلسة توصيات عدة أهمها:

إدارة المعرفة بمسيويا

 ضرورة يبني اسيراييجية ردارة المعرفة ،ويوفير جميع المسيلزمايسهم في يطوير عمليا

إدارة المعرفة في البلديا

مخيلفة.

ارداريعة والي نولوجيعة والبشعرية اليعي

ال برى في قطار غزة.

 -االهيمام بيوليد المعرفعة ويطعوير أسعاليب يخعزين إدارة لمعرفعة ،ويوسعيع عمليعة اليشعار فيهعا معن خعالل

بناء ث افة ينظيمية ييبنى عمليا
 -ضرورة يطبيه عمليا

إدارة المعرفة.

إدارة المعرفة في جميع األنشطة ارداريعة فعي البلعديا

واالهيمام بي نولوجيا إدارة المعرفة من خالل موا بة اليطور الي نولوجي.

ال بعرى فعي قطعار غعزة،

 -ضععرورة يطععوير األداء الينظيمععي مععن خععالل يحسععين المنععاخ الينظيمععي ،ويطععوير نظععام أداء فععال مبنععي

على أس

ومعايير واضحة ،ويبني نظام حوافز ي اف الجهود المعرفية للعاملين.

 .87درلسة (ماض  )2080 ,بع ولا" :دور إدلرة لرمعرفة ف
درلسية لرجامعة لإلسالمية".
هدف

ضماا جودة لرتعليم لرعار  :حارة

الدراسة إلى بيان دور إدارة المعرفة في ضمان يح يه جودة اليعليم العالي ،وليح يه

أهداف الدراسة يم ايبار المنهو الوصفي اليحليلي ،ولجمع البيانا

األولية يم يوزيع اسيبانة على

أفراد مجيمع الدراسة البالو عددهم )  ( 359موظفًا من األ اديميين العاملين بالجامعة ارسالمية

 ،حيث لجأ الباحث في يوزيع االسيبانة ألسلوب الحصر الشامل ،وقد يم اسيرداد ما مجموعه

( )275اسيبانة أ بنسبة (.)%89

وقد توصل لرباحث ر تائج عدة م ها:

 -وجود عالقة بين يوفير المسيلزما

العلمية الحديثة ،وضمان يح يه جودة اليعليم العالي.

 وجود عالقة بين االشي ار ب واعد البيانااليعليم العالي.

الخارجية والداخلية ،وينويع الم يبة ،وضمان جودة

 -وجود فروه في راء أفراد عينة الدراسة حول البنية اليحيية ردارة المعرفة يعزى للمؤهل العلمي.
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وكاا ما أهم ما أوصت به لردرلسة:
 ضرورة إعطاء فرصة أ بر ألصحاب الدرجايبعا

العلمية ( المدر

والمحاضر)؛ لما للل

إيجابية على ضمان جودة اليعليم العالي ،واالسينارة بآراء الدرجا

العلمية األعلى

( األسيال ،األسيال المشار ).

 ضرورة زيادة االعيماد على وسائل االيصال الحديثة بين الجامعة ارسالمية والجامعاواألجنبية واليعاون في مجاال

البحث العلمي.

 العمل على يطوير الم يبة بمصادر مخيلفة للمعلوماويطوير برامو يدريب خاصة بالخريجين.

من

العربية

المراجع ،والمي روفيلم ووسائط المعلوما ،

 .86درلسة (عودة )2080 ,بع ولا" :ولقع إدلرة لرمعرفة ف لرجامعات لرفلس ي ية وسبل تدعيمها"
هدف

عمليا

الدراسة إلى ال شف عن واقع إدارة المعرفة في الجامعا

الفلسطينية وسبل يدعيمها ،ويحديد

إدارة المعرفة الواجب ممارسيها لدى العاملين بالجامعا

ممارسة العاملين لعمليا

الفلسطينية ،إضافة ل يا

درجة

إدارة المعرفة ،واسيخدم الباحث المنهو الوصفي اليحليلي ،وي ون مجيمع

الدراسة من جميع العاملين ارداريين (عمداء ليا  ،مديرو الدوائر واألقسام اردارية ونوابهم) في

ل من الجامعة ارسالمية وجامعة األزهر ،وجامعة األقصى ،وبلو عدد أفراد المجيمع ()826
اعيمد على الم ابال

موظفًا ،وقد قام الباحث بيصميم االسيبيان أداة بحثية ،و لل
أداة أخرى لإلجابة على بعض اليساؤال الخاصة بالدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهموا:
من حيث ممارسة العاملين في الجامعا الفلسطينية لعمليا إدارة المعرفة ان

الشخصية

على النحو اليالي:

 يطبيه المعرفة بوزن نسبي ) ،(%85.25وينظيم المعرفة بوزن نسبي ) ،(% 85.00ويوليدالمعرفة بوزن نسبي ) ،(% 84.58ثم اليشار في المعرفة بوزن نسبي (.)%79.46

 عدم وجود فروه لاالجن  ،أو لسنوا

 -وجود فروه لا

داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعا

الخدمة.

داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعا

الفلسطينية يعزى لميغير

الفلسطينية في بعد اليشار

في المعرفة ،ويطبيه المعرفة يعزى لميغير المؤهل العلمي ،لصالح المؤهل األعلى.

 -وجود فروه لا

داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعا

ويوليد المعرفة ،يعزى لميغير م ان العمل ،و ان

ارسالمية.
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الفلسطينية في بعد

ينظيم

النيائو يشير إلى اليفوه لصالح الجامعة

وكان من أهم ما أوصت به الدراسة:
 ضرورة وضع اسيراييجية لليعليم العالي على أس ،ويحويل مؤسسا

علمية سليمة يراعي الرسالة السامية للجامعا

اليعليم العالي الفلسطينية إلى حاضنا

لصناعة المعرفة.

 -دمو أنماط جديدة لليعلم يؤد إلى ينور مصادر المعرفة.

 -بناء فريه ردارة نظام إدارة المعرفة ولميابعة يطبي ه في الجامعا

 لرمحور لرثا  :لردرلسات لرعربية لرمتعلقة بإدلرة لرمعرفة

 .8درلسة (شماخ  )2086 ,بع ولا" :دور إدلرة لرمعرفة ف

الفلسطينية.

ضماا تحقيق جودة لرتعليم لرعار

درلسة عي ة كلية لرعلوم لالقتصادية ولرعلوم لرتجارية وعلوم لرتسيير جامعة قاصدي مرباح

ورقلة".
هدف

الدراسة اليعرف إلى إبراز دور إدارة المعرفة من أجل ضمان يح يه جودة اليعليم العالي،

ولل من خالل معالجة ارش الية األساسية حول مدى مساهمة إدارة المعرفة في يح يه ضمان
جودة اليعليم العالي ،واسيخدم

الباحثة المنهو الوصفي اليحليلي ،ويم اعيماد االسيبانة أداة

للدراسة ،وي ون مجيمع الدراسة من أسايلة جامعة قاصد

مربا

ورقلة ،ويم اخييار عينة

بناء على طري ة العينة ال صدية البالو حجمها ( )30مفردة.
الدراسة ً

ما أهم لر تائج لرت توصلت إريها لردرلسة:

 يوجد بنية يحيية ردارة المعرفة حسب راء أفراد العينة. -يوجد عالقة لا

داللة إحصائية بين إدارة المعرفة وجودة اليعليم العالي.

أهم لرتوصيات لرت توصلت إريها لرباحثة:

 ربط مدخلي إدارة المعرفة وضمان الجودة في يح يه أهداف الجامعة على المدى ال ريب والبعيد. ضرورة يبني إدارة المعرفة مدخل ليطوير ويحسين األداء الفردالعالي.

والمؤسسي لمؤسسا

اليعليم

 .2درلسة (حسي ة )2087 ,بع ولا " :دور إدلرة لرمعرفة ف تحسيا لألدلء لرمؤسس "درلسة حارة
كلية لرعلوم لالقتصادية ولرتجارية وعلوم لرتسيير جامعة محمد خيضر– بسكرة "
هدف

الدراسة إلى إبراز الدور الل

يلعبه إدارة المعرفة في ب اء ونمو المؤسسا  ،ومحاولة

الرفع من فعالييها وأدائها ،في ظل اليحديا

ال بيرة اليي يواجهها ،حيث يبرز أهمية إدارة

المعرفة من خالل إضافة قيمة للمؤسسة ،وخله ميزة ينافسية وجعل المؤسسة أ ثر مرونة من
خالل اعيماد أش ال الينسيه واليصميم ،واسيخدم
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الباحثة المنهو الوصفي اليحليلي،

واسيخدم

الباحثة االسيبانة أداة لجمع البيانا

المطلوبة .وي ون مجيمع الدراسة من جميع

أسايلة لية العلوم االقيصادية واليجارية وعلوم اليسيير في جامعة محمد خيضر – بس رة،-
والبالو عددها ( )662أسيا ًلا ،ويم يوزيع ( )80اسيبانة على األسايلة في ال لية ،ويم اسيرجار
( )40اسيبانة.
كاا ما أهم تائج لردرلسة ما يل :
 -أظهر

الدراسة أن رد ار

األفراد دور في نجا

إدارة المعرفة ،ألن اردارة موا بة لليطور

الي نولوجي المعرفي.

 -يوصل

الدراسة إلى أن لية العلوم االقيصادية واليجارية وعلوم اليسيير يطبه إدارة المعرفة بنسبة

ميوسطة ،وجاء

في المريبة الرابعة ،يليها اليخزين ،ثم اليوليد ،ثم اليوزيع.

كاا ما أهم توصيات لردرلسة ما يل :

 إعطاء إدارة المعرفة األولوية في العمل ،ومشار ة األسايلة في جميع عمليايها مع األخل بآرائهمالشخصية في عين االعيبار.

 ضرورة اسيخدام وسائل ي نولوجيا حديثة ليوزيع ويطبيه المعرفة ويشجيع اردارة على ن ل األف ار. -السعي الدائم ليوليد المعرفة ومحاولة يطبي ها بشيى الطره واألساليب.

 .3درلسة (لرسيد مروة ) 2084 ,بع ولا" :إدلرة لرمعرفة كمدخل رتعزيز لرقدرلت لرت افسية )م ظور
لسترلتيج ( درلسة ت بيقية على شركة فودلفوا".

هدف

الدراسة إلى معرفة مدى يطبيه شر ة فودافععون مصر لمدخل إدارة المعرفة ،ويحديد مدى

مساهمة هلا المدخل في بناء قد ار
عمليا

ينافسية للشر ة ،ويحديد أهم المعوقا

اردارة االسيراييجية للمعرفة في شر ة فودافون ،وهدف

سلبا على
اليي يؤثر ً

ليوضيح طبيعة إدارة المعرفة

ويحديد مدى إم انية االعيماد عليها يوجه اسيراييجي في يدعيم ال درة الينافسية لشر ة فودافون في
مصر.
ي ون مجيمع الدراسة من ( )650مفردة من مدير اردارة العليا والوسطى في شر ة فودافون،
ويمثل

نظر لصغر مجيمع البحث ،ويم اسيخدام االسيبانة أداة
عينة الدراسة في حصر شامل؛ ًا

لجمع البيانا  ،وايبع

الدارسة المنهو الوصفي اليحليلي.

وما أهم لر تائج لرت توصلت إريها لردرلسة:
 -وجود عالقة لا

داللة إحصائية بين اردارة االسيراييجية للمعرفة وال د ار الينافسية للشر ة.
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 -وجود يأثير معنو

بين ل من الث افة الينظيمية الداعمة للمعرفة ،وقيادة المعرفة ،والهي ل

الينظيمي المرن ،والي نولوجيا الفاعلة للمعلوما

على اليرييب على ال د ار الينافسية بالشر ة محل

الدراسة.

وما أهم لرتوصيات لرت توصلت إريها لردرلسة:
يرحا ليطبيه مدخل إدارة المعرفة من منظور اسيراييجي في شر ة فودافون
 قدم الباحثةاً
إطار م ً
يم نها من يح يه قد ار ينافسية ،ما يم ن االسيرشاد بهلا ارطار في شر ا المحمول األخرى
ليدعيم موقفها الينافسي في بيئة األعمال شديدة الينافسية.

 .4درلسة (لرقر  )2083 ,بع ولا" ولقع إدلرة لرمعرفة ودورها ف تحقيق لرت مية لإلدلرية لرمستدلمة
بارمديرية لرعامة رحرس لرحدود باررياض".
هدف

الدراسة لإلجابة على اليساؤل الرئيسي اليالي :ما واقع إدارة المعرفة؟ وما دورها في يح يه

الينمية اردارية المسيدامة بالمديرية العامة لحر

الحدود بالرياض ،وي ون مجيمع الدراسة

أوًال :ضباط المديرية العامة لحر الحدود ،من ريبة م دم إلى ريبة لواء ،وعددهم (  (239ضابطاً،
ثانيا :عشرة من قيادا
ً

إدا ار

وأقسام المديرية العامة لحر

ثالثًا :مئيا رسالة وأطروحة علمية في المديرية العامة لحر

الحدود لغرض الم ابلة المفيوحة،

الحدود يم يصنيفها إلى أبعاد عدة ،

ومن ثم ال يام بيحليل محيوى ليسعين رسالة وأطروحة علمية في اردارة ،وقد ان
يي ون من ) )698ضابطًا .واسيخدم الباحث المنهو الوصفي ،ولل

العينة العشوائية

بأسلوبه المسحي ،ويحليل

المحيوى واسيخدم الباحث ًال من االسيبانة ،واسيمارة يحليل المحيوى.
وخلصت لردرلسة إرى لر تائج لرتارية:
 -أن غالبية أفراد العينة المشار ين في الدراسة لديهم إد ار

ليح يه الينمية اردارية المسيدامة بميوسط حسابي (.)3.53

 أن درجة االسيفادة من النيائو واليوصيااردارية المسيدامة جاء

الميعل ة بالدراسا

بأهمية إدارة المعرفة ميطلب مهم
والمعارف المياحة في يح يه الينمية

بدرجة ميوسطة ،وبميوسط حسابي ).)3.07

وتوصلت لردرلسة إرى لرتوصيات لرتارية:
 ضرورة وضع لية ينظيمية السي بال يوصياالمباشر ربداء اآلراء ليفعيل االسيفادة منها.
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البحوث والدراسا

ويوجيهها لل سم المخيق

 إنشاء إدارة للمعرفة يريبط بمدير عام حرالمعرفة في شب ة ارنيرن

الحدود مباشرة ،ووضع برنامو حاسب لي ردارة

الداخلية ،لمشار ة المعرفة ب ل سهولة ويسر.

 .7درلسة (لرع وي )2080 ,بع ولا " :دور أسلوب لرقيادة لرتحويلية ف تفعيل إدلرة لرمعرفة وأثرهما
على أدلء لرم ظمة".
هدف

الدراسة إلى ال شف عن أثر ال يادة اليحويلية وادارة المعرفة على أداء الشر ا

البالسيي ية للصناعا

ارنشائية األردنية ،بارضافة اليعرف إلى االخيالف في مفهوم العاملين

في ال يادة اليحويلية وادارة المعرفة باخيالف شخصيايهم ووظائفهم ،وليح يه أهداف الدراسة
اسيخدم الباحث االسيبانة أداة لجمع البيانا  ،حيث ي ون مجيمع الدراسة من العاملين في
الشر ا

البالسيي ية للصناعا

موظفي المسيويا

ارنشائية األردنية ،وبلغ

فردا من
عينة الدراسة (ً )685

الوسطى والدنيا حسب أسلوب المسح الشامل.

وتوصلت لردرلسة إرى تائج ما أهمها:
 -أن مسيوى يوافر سلو ال يادة اليحويلية لدى المديرين العاملين في شر ا

البالسيي للصناعا

إدارة المعرفة ان ميوسطاً.

يفعا ،بينما ان مسيوى يوافر عمليا
ارنشائية األردنية ان مر ً
 -وجود أثر لو داللة معنوية لل يادة اليحويلية وادارة المعرفة على مسيوى األداء.

 لرمحور لرثارث :لردرلسات لألج بية لرمتعلقة بإدلرة لرمعرفة

 .8درلسة ( )Zulhawati Zumrotul Munawaroh, 2016بع ولا ":تأثير إدلرة لرمعرفة
لرثقافة لرت ظيمية على لدلء لرمرشديا " .درلسة جاكرتا – "أ دو يسيا".

Effect of Knowledge Management and Organizational Culture on
الغرض من هله الدراسة هو يحديد يأثير إدارة المعرفة والميغي ار
البحث عبارة عن بحث يوضيحي ،يم أخل العينا

Performance Guides

الث افية على أداء المرشدين ،هلا

عن طريه جمع العينا

العشوائية البسيطة وبلو عدد

شخصا
شخصا من الرجال ،و()38
شخصا موزعين على النحو اليالي( )259
مجيمع الدراسة( )845
ً
ً
ً

شخصا ،ويم جمع بيانا
من النساء ،و ان عدد المسيجيبين( )636
ً
ي نيا

أداة االسيبيان ،ل بند في هله األداة ي ي

هله الدراسة عن طريه اسيخدام

الصالحية والموثوقية ،وي نية يحليل البيانا

المسيخدمة هي يحليل االنحدار الخطي الميعدد ،وييأثر أداء المرشدين بالعديد من العوامل الداخلية
والخارجية ،حيث يريبط العوامل الداخلية بمحدودية المعرفة ويم ن الفرد من خصائصه وسمايه ،وأداء
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جدا على وجود مهارة عالية ،وال درة على يحمل العمل الشاه ،في حين أن
الفرد عبارة عن دليل جيد ً
المرشد الل

يعبر عن األداء السي قد ي ون بسبب أن الشخق ال يمل الجهد الالزم ليحسين قدرايه،

أما العوامل الخارجية فهي مسيمدة من البيئة مثل السلو

والمواقف وارجراءا

من زمالء العمل

أيضا من العوامل المهمة اليي
والمرؤوسين أو ال ادة ومرافه العمل والمناخ الينظيمي للمؤسسة ،واليعليم ً

يؤثر على يطوير الدليل ،مع اليعليم العالي قد ي ون من الح مة جعله مرشدهم في عملية صنع ال رار
وهلا ما سييم ال يام به.
وما أهم لر تائج لرت توصلت إريها لردرلسة:
 -يظهر نيائو الدراسة أن إدارة المعرفة ( )16لها ثار إيجابية ومهمة على أداء المرشدين

السياحين ( ،)Yوهلا يعني أن إدارة المعرفة الث افة الينظيمية يم ن أن يحسن من أداء األدلة.
وما أهم لرتوصيات لرت توصلت إريها لردرلسة:
هله الدراسة بضرورة يطوير األدلة السياحين ألنفسهم بما في لل

 -وقد أوص

زيادة مسيوى

مهارايهم ومعرفيهم بالعمل ،و فاءيهم ،ودافعهم في االنضباط اللايي واالليزام بارضافة إلى يطبيه

أساسيا

ال يادة واليعليم؛ وللل لليناف

في مجال السياحة.

 .2درلسة (  ( Al haraisa ,2086بع ولا " :دور لرب ية لرتحتية إلدلرة لرمعرفة ف جودة لرخدمات
لإلركترو ية" .درلسة ت بيقية ف لرق اع لرمصرف لالرد

– جامعة لر فيلة لرتق ية – لألردا

The Role of Knowledge Management Infrastructure in the Quality of
Electronic Services: Applied Study in the Jordanian Banking Sector

هدف

الدراسة إلى يحديد دور البنية اليحيية ردارة المعرفة في جودة الخدما

( )8من البنو األردنية الموجودة في مدينة عمان ،و ان

ارل يرونية في

عينة الدراسة واليحليل (المسيجيبين) مؤلفة

عميال ييعاملون مع البنو المسيهدفة بالدراسة ،وليح يه أهداف هله الدراسة قام الباحث
من( )235
ً
بيصميم اسيبانة م ونة من( )26ف رة لجمع البيانا

االنحدار الميعدد الخيبار فرضيا

الدراسة.

المطلوبة من عينة الدراسة ،ويم اسيخدام يحليل

وما أهم لر تائج لرت توصلت إريها لردرلسة:
 -ل د يوصل

جودة الخدما

النيائو اليجريبية للد ارسة إلى أن البنية اليحيية ردارة المعرفة لها يأثير إيجابي على

ارل يرونية الم دمة في ال طار المصرفي األردني.
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ادل إرى هذه لر تائج تُوص هذه لردرلسة بارتار :
ولست ً
بش ل بير على البنية اليحيية ردارة المعرفة اليي يي ون من:

 -يجب أن ير ز البنو

الي نولوجيا والهي لية والث افة من أجل يح يه جودة الخدما
على العمالء الحاليين مما يؤد
األبحاث والدراسا

مخيلف المجاال

ارل يرونية ،وا يساب عمالء جدد ،والحفاظ

إلى الوصول إلى ميزة ينافسية ،ما يوصي الدراسة بحجراء المزيد من

المسي بلية حول دور البنية اليحيية ردارة المعرفة في جودة الخدما

ارل يرونية في

والسياقا  ،حيث إن نيائو هله الدراسة م صورة على ال طار األردني ف ط؛ للل

يوصي الدراسة بحجراء المزيد من األبحاث في ال طاعا

األخرى مثل المسيشفيا

والفناده من أجل

يعميم النيائو.
 .3درلسة بع ولا, 2015( :

Orpah Onwards, Clemence Zvobgo, Barbra

 )Marufuإدلرة لرمعرفة كاسترلتيجية رلبقاء وتحسيا لرميزة لرت افسية ف لرق اع لرسياح ردورة
زيمبابوي

Knowledge Management as a Survival Strategy to Enhance Competitive
Advantage in the Zimbabwean Tourism and Hospitality industry

ل د يعرض قطار صناعة السياحة لدولة زيمبابو

لبيئة عمل مضطربة نييجة لليحديا

االقيصادية غير المسي رة واليي يؤثر على اقيصاد الدولة ،وفي هله البيئة الغير ميوقعة يسيطيع

اليف ير الل ي أن يخله االسيدامة ،وباليالي يهدف هله الدراسة إلى االسيفادة من مالئمة إدارة
المعرفة اسيراييجية للب اء ويعزيز الميزة الينافسية في صناعة السياحة في زيمبابو .

ل د جاء هلا البحث من خالل مالحظة أنه على الرغم من ي دم زيمبابو في قطار السياحة في
وق

يواجد العمال

الميعددة ،إال أنه ال يزال البالد دولة مسيهل ة مع عدم وجود أ دليل على

وجود اقيصاد قائم على المعرفة.

وصفيا لدراسة إدراج منهجية إدارة المعرفة في سياسا
بحثيا
يصميما
ل د اسيخدم الباحثون
ً
ً
ً
الموارد البشرية والث افة والهي لية ونظم ي نولوجيا المعلوما وااليصاال في قطار الفناده
االسيبيانا

والسياحة في زمبابو  ،ول د يم اسيخدام ي نيا

والم ابال

لجمع البيانا .

وما أهم لر تائج لرت توصلت إريها لردرلسة:
الموارد البشرية ال ييوافه مع ممارسا

 -النيائو الرئيسية لهله الدراسة هي أن سياسا

المعرفة ،ما أن االفي ار إلى نظام إدارة المعرفة في ي نولوجيا المعلوما

وااليصاال

إدارة

يؤثر على

ي اسم المعارف واالسيفادة منها ،ما وجد

الدراسة أن الهيا ل الينظيمية البيروقراطية والث افة

الفردية أو الغير داعمة يعوه يدفه المعلوما

من الموظفين األل ياء إلى المبيدئين ،ما يحدث
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سوء إدارة المعرفة بسبب عدم وجود إجراءا
ردارة أر

واضحة ردارة الموارد البشرية ،واالفي ار إلى سياسا

المال الف ر  ،بارضافة لالفي ار إلى ث افة اليعلم والهيا ل الينظيمية.

وكاا ما أهم ما أوصت به لردرلسة:
 -يوصي الدراسة بأن ي وم الموارد البشرية بدعم نظام الم افآ

مع نظام إدارة المعرفة ودعم ث افة

يبادل المعرفة والعمل الجماعي وي ليل الهيا ل البيروقراطية ،هلا سي ون يحول عام عن نهو إدارة

المعلوما

الي ليدية الل

ييم بموجبه يخزين البيانا

اليي ال يوجد لها معنى ح ي ي ،وي اسمها

والي اطها ،ما يوصي الدراسة باسيخدام موظف خاق ردارة المعرفة ،ما يوصي بضرورة ضمان

المنظما

أن إدارة المعرفة الفعالة يحدث بحيث إن األشخاق اللين لديهم المعلوما

يصبحوا

معلمين وموجهين لآلخرين في الشر ة لضمان معرفة الجميع بهله المعلوما  ،ويم ن أن ييم هلا

من خالل اليعلم الجماعي الل يعزز اليآزر واالنسجام.

يسطحا
بارضافة إلى اليحول النمولجي من الهيا ل الينظيمية الطويلة إلى هيا ل أ ثر
ً

ومصفوفة ،بحيث يم ن أن ييدفه المعرفة بحرية من خاللها في ال يانا

المخيلفة.

 .4درلسة ( )Siadat,et,al, 2015بع ولا" :لرعولمل لرمؤثرة على لرت بيق لر اجح إلدلرة لرمعرفة
ف لرتعليم لرعار درلسة حارة :وحدة لرعلوم ولألبحاث ف جامعة أزلد".
Knowledge

Of

Successful

Implementation

Factors

On

Effective

Management In Higher Education Case Study :Sciences& researches
هدف

Unit, Azad university.

الدراسة إلى يحديد العوامل المؤثرة على الينفيل الناجح ردارة المعرفة في جامعة )أزاد(

ارسالمية في طهران في إيران ،وحدة العلوم واألبحاث في ( ،(2064و ان

أداة البحث السيبيان،

ويم اعيماد المنهو الوصفي اليحليلي ،وي ون مجيمع العينة من معلمي اردارة والعلوم ارنسانية
فردا.
فردا ،ويم ي دير حجم العينة (ً )606
والمحاسبين حيث بلغوا (ً )686

وما أهم لر تائج لرت توصلت إريها لردرلسة:

 أن الث افة الينظيمية هي العامل األساسي لنجا إدارة المعرفة ،وهي يعيبر العامل المساعد ردارةالمعرفة في ال ثير من المنظما

والمؤسسا .

ناجحا ،فحنه يجب أن ي ون هنا ث افة مهيمنة ليجنب
 بالنسبة لبرنامو إدارة المعرفة ل ي ي ونً
المعرفة الحصرية ،وخله بيئة مليئة بالموثوقية واأللفة.
 يجب على أعضاء الهيئة اليدريسية أال ي اوموا اسيخدام األساليب الجديدة للوصول إلى المعرفةالحديثة.

76

وما أهم لرتوصيات لرت توصلت إريها لردرلسة:
 أن وحدة العلوم واألبحاث بحاجة رعادة هي لة الث افة الينظيمية وبناء هي ل ينظيمي جديد.الدراسة اقيراحا

 -قدم

ليحسين العوامل اليي يؤثر على إدارة المعرفة في الجامعة.

 .7درلسة ( ,)Kambiz and Aslan, 2015بع ولا" :أثر إدلرة لرمعرفة ف لإلبدلع لرت ظيم :
درلسة ميدل ية".

The Impact of Knowledge Management on Organizational Innovation:
هدف
السيا ار

An Empirical Study.

الدراسة إلى ي ييم نييجة إدارة المعرفة على االبي ار الينظيمي في شر ة خودروا لصناعة
اريرانية ،واليي يعيبر مجيمع الدراسة ،ويم اخييار عينة بلغ

النظم ،واعيمد الباحث المنهو الوصفي اليحليلي ،و ان

كاا ما أهم تائج لردرلسة:

( )262من مدير

أداة البحث االسيبيان.

 -أن هنا يأثير ردارة المعرفة على االبي ار الينظيمي في صناعة السيا ار اريرانية.

 -أن اليعلم الينظيمي له يأثير ميغير وسيط في العالقة بين إدارة المعرفة واالبي ار الينظيمي.

 .6درلسة ) (Apak and Atay, 2014بع ولا" :لإلبدلع لرعارم
لرمشاريع لرصغيرة ولرمتوس ة ف تركيا ولربلقاا".

وت بيقات إدلرة لرمعرفة ف

"Global Innovation and Knowledge Management Practice in Small and
"Medium Enterprises (SMEs) in Turkey and the Balkans

هدف

الدراسة اليعرف إلى واقع إدارة المعرفة وعالقيها باليجارة بين ير يا وبالد البل ان في ضوء

مي از

ينافسية على مسيوى المشاريع الصغيرة والميوسطة ،وقد أجرى الباحث يحليال للبيئة

االقيصاد االقليمي واالفيراضي ،حيث أخل

اليغي ار

االقيصادية بعين االعيبار للبحث عن

الداخلية باسيخدام نمولج ) ، (SWOTحيث اسيعرض مجموعة بيرة من ن اط ال وة ون اط

الضعف ،و لل الفرق والمخاطر مدخل وصفي ليحديد المي از الينافسية ،معيم ًدا في دراسيه
على األسلوب الوصفي اليحليلي.

وتوصلت الدراسة إلى أن:

 -يح يه النجا في المشاريع الصغيرة ييطلب إدارة فعالة في بيع المنيجا

أو ي ديم الخدما .

وأن إدارة المعرفة يم ن أن يوظف أداة لميميز ينافسي في مواجهة الطلب في بعض الصناعاواألسواه.
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 ثا ياً  :لردرلسات لرسابقة لرمتعلقة بارمتغير لرتابع ( تحسيا جودة لرخدمات)

لرمحور لالول :لردرلسات لرفلس ي ية لرمتعلقة بتحسيا جودة لرخدمات

 .8درلسة (لألخرس )2082 ,بع ولا" :إعادة ه دسة لرعمليات لإلدلرية ودورها ف تحسيا لرخدمات
ف بلديات ق اع غزة".

هدف

الدراسة اليعرف إلى إعادة هندسة العمليا

في بلديا

محافظا

اردارية ودورها في يحسين جودة الخدما

وبناء على طبيعة الدراسة واألهداف اليي يسعى ليح ي ها ف د
غزة ،
ً

اسيخدم الباحث المنهو الوصفي اليحليلي ،واسيخدم

االسيبانة أداة رئيسية لجمع البيانا ،

وقد اعيمد الباحث على العينة العشوائية الطب ية ،حيث ان مجيمع الدراسة موظفي بلديا
ورفح والبالو عددهم ( )383موظفًا ،وبلغ

محافظيي خانيون

البلديا  ،ويم يصميم اسيبانة وزع
عشوائية بلغ

العينة ( )288موظف من يل

على عينة الموظفين ،واسيبانةً أخرى وزع

( )298مفردة من المراجعين المسيفيدين من خدما

على عينة

يل البلديا .

 وقد توصلت لردرلسة إرى مجموعة ما لر تائج م ها ما يل :
 -أظهر

نيائو الدراسة أن جودة الخدما

الخمسة ان

في بلديا

مريفعة بوزن نسبي بلو (.)%68.02

 -يوجد عالقة لا

محافظيي رفح وخانيون

بأبعادها

داللة إحصائية عند مسيوى ( )α ≥ 0.05بين إعادة هندسة العمليا

اردارية ،ويحسين جودة الخدما

في بلديا

محافظيي رفح وخانيون .

 يوجد أثر لو داللة إحصائية لعناصر إعادة هندسة العمليا( )%58من اليغير في يحسين جودة الخدما
 -الوزن النسبي رجمالي محور جودة الخدما

 وقدمت لردرلسة مجموعة ما لرتوصيات أهمها:
 -ضرورة أن ي وم اردارة العليا لبلديا

اردارية ،وقد فسر بنسبة

وفه اليباين.
من وجهة نظر المراجعين بلو (.)%56.93

محافظيي رفح وخانيون

بمراجعة مسيمرة لنيائو الهندرة

والعمل على يعزيز رو االبي ار واربدار لدى موظفيها.
 العمل على يوفير نظام ايصال بين المسيوياارجراءا

ويبسيطها.

اردارية يخفف من الرويين ويعمل على يسهيل

 -ضرورة أن يحرق الموظفون على الدقة ومنع األخطاء في المعامال .
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 -يعزيز مبدأ االهيمام بالمواطن عند زياريه للبلدية وجعله يشعر أنه معروف لدى الموظفين.

 .2درلسة (أبو عكر )2086 ,بع ولا" :دور جودة لرخدمات ولرصورة لرذه ية ولرم افع غير لرملموسة
ف جودة لرعالقة مع لألعضاء لرمستفيديا" .درلسة حارة لرغرفة لرتجارية لرص اعية بغزة

هدف

والمنافع غير الملموسة والصورة اللهنية في يحسين

الدراسة اليعرف إلى دور جودة الخدما

جودة العالقة مع األعضاء المسيفيدين من خدما
ان هنا فروقًا بين ميوسطا

اسيجابا

الغرفة اليجارية بغزة ،و لل اليعرف إلى ما إلا
والصورة اللهنية

أفراد العينة حول دور جودة الخدما

يبعا للميغي ار الديموغرافية .
والمنافع غير الملموسة في جودة العالقة ً
يم إجراء الدراسة وفه المنهو الوصفي اليحليلي ،واعيمد
في اسيبانة صمم

على جمع البيانا

خصيصا ليالئم حال الدراسة ،وقد أجري
ً

من المصادر األولى

الدراسة على عينة عشوائية م ون

الغرفة اليجارية الصناعية بمدينة غزة ومسدد لرسوم

عضوا مسيفيد من خدما
من () 666
ً
العضوية عام 2065م ويم اسيخدام البرنامو ارحصائي "  "SPSSرجراء العديد من اليحليال
ارحصائية اليي يخدم أغراض الدراسة.
وقد أظهرت لردرلسة لرعديد ما لر تائج كاا أهمها :
 -وجود عالقة لا

داللة إحصائية بين جودة الخدما

الملموسة مع جودة العالقة مع األعضاء ،وبين
األعضاء ميدنية  :فالث ة بالغرفة اليجارية بلغ

والصورة اللهنية والمنافع غير

النيائو أن مؤش ار

جودة العالقة مع

معدل ( ،)% 55.62بينما مؤشر جودة

العالقة في محور الرضا بلو المعدل( . )% 52.48
 -و شف

أيضا عن وجود أثر للميغي ار
النيائو ً

المسي لة (جودة الخدما

والصورة اللهنية

والمنافع غير الملموسة) على الميغير اليابع (جودة العالقة مع األعضاء المسيفيدين ).
ما أظهر النيائو عدم وجود فروه بين ميوسطا

-

الخدما

راء أفراد العينة حول دور أبعاد جودة

والصورة اللهنية والمنافع غير الملموسة في جودة العالقة مع األعضاء

المسيفيدين يعز للميغي ار الديموغرافية.
وقد خلصت لردرلسة إرى لرعديد ما لرتوصيات أهمها :
 -يحسين الصورة ،منها ضرورة اللهنية

للغرفة

األعمال،.
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للحفاظ علي م انة

اقيصادية

بين ايحادا

 زيادة المنافع غير الملموسة الم دم لألعضاء الحاليين ليحفيزهم على اسيمرار العضوية ،بارضافةالم دمة في الغرفة لي ون قادرة على اسي طاب األعضاء الساب ين

إلى يحسين جودة الخدما
والجدد.
 -وأوص

بضرورة يعزيز الدور اريجابي لألعضاء من خالل مشار يهم في ق ار ار

الغرفة وايالء رعاية خاصة للشر ا

وأنشطة وسياسا

الصغيرة ،بارضافة إلى يحسين مها ار العاملين ويوعييهم يجاه

أهمية جودة العالقة مع األعضاء في الغرفة.
 .3درلسة (م رية )2086 ,بع ولا" :دور تخ ي وت مية لرمولرد لربشرية ف تحسيا جودة لرخدمات
لرتعليمية ف مؤسسات لرتعليم لرتق ".

هدف

الدراسة اليعرف إلى دور يخطيط وينمية الموارد البشرية في يحسين جودة الخدما

في مؤسسا
واعيمد

اليعليمية

اليعليم الي ني.

الدراسة المنهو الوصفي اليحليلي ،وي ون مجيمع الدراسة من جميع موظفي الفئة ارشرافية في

مؤسسا اليعليم الي ني ب طار غزة ،والبالو عددهم ( )828موظفًا ،وبلغ عينة الدراسة ( )666موظفًا،
ويم اسيخدام االسيبانة أداة للدارسة ،وقام الباحث باسيخدام برنامو الرزم ارحصائية للدراسا

االجيماعية (.)SPSS

وتوصلت لردرلسة إرى مجموعة ما لر تائج أهمها:
 -يوافر ابعاد جودة الخدما

اليعليمية في مؤسسا

اليعليم الي ني بدرجة (ميوسطة) ،حيث

جاء الوزن النسبي لجميع ف ار أبعاد محور جودة الخدما

اليعليمية بنسبة (.)%86.58

 -يوجد عالقة لا

داللة إحصائية عند مسيوى داللة ( )α≥0.05بين دور يخطيط الموارد

 -يوجد عالقة لا

داللة إحصائية عند مسيوى داللة ( )α≥0.05بين دور ينمية الموارد

البشرية ويحسين جودة الخدما

البشرية ويحسين جودة الخدما

 -يوجد فروه لا

اليعليمية في مؤسسا
اليعليمية في مؤسسا

اليعليم الي ني.

اليعليم الي ني.

داللة إحصائية عند مسيوى داللة ( )α≥0.05في ي دي ار

دور يخطيط وينمية الموارد البشرية في يحسين جودة الخدما

اليعليم الي ني يعز لميغير الجن
ولصالح اللين يزيد سنوا

المبحوثين نحو

اليعليمية في مؤسسا

ولصالح (الل ور)  ،ولميغير عدد سنوا

خدميهم عن ( 60سنوا

لميغي ار ( :المؤهل العملي ،المسمى الوظيفي)
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الخدمة

فأ ثر) ويبين عدم وجود فروه يعز

وأوصت لردرلسة بمجموعة ما لرتوصيات م ها :
 -ضرورة اليزام اردارة العليا في مؤسسا

اليعليم الي ني بيح يه أهداف يخطيط الموارد

البشرية  ،اليي ييضمنها خطة الموارد البشرية ،وي ديم الدعم ال امل لها.
 -أن ي وم مؤسسا

اليعليم الي ني بوضع الخطط والسياسا

الفاعلة لينمية الموارد البشرية،

وأن ي وم بمراجعيها وي ييمها بش ل دور  ،ليسطيع أن يحدد ما يحياج لليطوير أو ارلغاء
وأوص

مؤسسا

اليعليم الي ني بالير يز على جميع محددا

يحسينها واالسيفادة منها ،للح م على مسيوى جودة الخدما

الجودة ،والعمل على

اليعليمية .

 .4درلسة (أبو عيدة ,)2016 ,بع ولا :ولقع ه دسة لرعمليات لإلدلرية وعالقتها بجودة لرخدمات
لرصحية بمجمع لرشفاء لر ب .

هدف

الدراسة اليعرف إلى واقع هندسة العمليا

الشفاء الطبي ،واعيمد
م دمي خدما

اردارية وعالقيها بجودة الخدما

الصحية بمجمع

الدراسة المنهو الوصفي اليحليلي ،وي ون مجيمع الدراسة من عدد ( )194من

الرعاية الصحية في مجمع الشفاء الطبي ،ويم اسيخدام أسلوب الحصر الشامل ،وبلو

عدد عينة الدراسة ( ،)184أ

االسيبانة أداة

ما نسبيه ( )%94.85من مجيمع الدراسة ،واسيخدم

للدراسة ،حيث يم إعدادها بصورة أولية ،ويم عرضها على المح مين ،ويم اليأ د من صدقها وثبايها.
وكا ت أهم لر تائج لرت توصلت إريها لردرلسة :
 واقع هندسة العمليا مسيوى جودة الخدما -عدم وجود فروه لا

اردارية في مجمع الشفاء الطبي جاء بوزن نسبي (.)%69.43
الصحية في مجمع الشفاء الطبي جاء بوزن نسبي (.)%65.90

داللة إحصائية بين ميوسطا

أفراد العينة حول هندسة العمليا

اسيجابا

اردارية بمجمع الشفاء الطبي يعزى إلى ميغي ار ( :العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوا
بينما وجود فروه يعزى إلى ميغير المؤهل العلمي ،ولصالح حملة الدبلوم فما دون.

أما أهم لرتوصيات لرت توصلت إريها لردرلسة:
 يبني مجمع الشفاء الطبي أهداف عمليا -اسيخدام ي نولوجيا المعلوما

إدارية واضحة ومفهومة.

في الرقابة في مجمع الشفاء الطبي.

 -جلب ال وادر البشرية الميخصصة لا

الخبرة والمهارة والمؤهال

81

العلمية.

الخدمة ،الجن )،

 .7درلسة (لرسعافيا ,)2015 ,بع ولا :لسترلتيجية مقترحة رتحسيا مستوى جودة لرخدمات
لر البية ف لرجامعات لرفلس ي ية.

الدراسة اليوصل إلى اسيراييجية م يرحة ليحسين جودة الخدما

هدف

الفلسطينية في محافظا

غزة ،ولل

لمسيوى جودة الخدما

الطالبية في الجامعا

الجامعا

الفلسطينية بمحافظا

اليخصق).

الطالبية في

من خالل اليعرف إلى مسيوى جودة الخدما

غزة من وجهة نظر الطلبة ،ودراسة الفروه في ميوسطا

وليح يه أهداف الدراسة اسيخدم

بيصميم االسيبانة

الطالبية في الجامعا

الفلسطينية يبعاً للميغي ار

(الجن  -الجامعة-

الباحثة المنهو اليحليلي لمالءميه لموضور الدراسة ،وقام

أداة للدراسة ،وقام

ي ديرايهم

الباحثة باسيخدام برنامو الرزم ارحصائية

الباحثة

للدراسا

االجيماعية(.)SPSS

 وقد توصلت لردرلسة إرى تائج عدة أهمها:

 -أن مسيوى جودة الخدما

الفلسطينية ميوسطًا.

الطالبية في الجامعا

 أظهر النيائو أن بعد الموثوقية حصل على المريبة األولى ،وبوزن نسبي ميوسط قدره(.)%58.87 أظهر النيائو أن االسيجابة حصل على المريبة الثانية ،وبوزن نسبي ميوسط قدره (.)%57.51 -أظهر

النيائو أن بعد اليعاطف االجيماعي حصل على المريبة الثالثة ،وبوزن نسبي قدره

(.)%52.97

 أهم لرتوصيات لرت توصلت إريها لردرلسة:

 أن ييبني إدارة الجامعا -العمل على زيادة المساحا

الفلسطينية جودة الخدمة الطالبية اسيراييجية للمنافسة واليميز.
الخضراء في الجامعا

ليصبح افية لممارسة األنشطة الطالبية.

 م افأة الطلبة الخريجين الميميزين بيوفير وظائف لهم بدوام امل أو جزئي. .6درلسة (جودة )2014 ,بع ولا" :دور تقييم أدلء لرمولرد لربشرية ف
بلديات ق اع غزة ,درلسة حارة بلديات محافظة شمال غزة".

هدف

تحسيا جودة خدمات

الدراسة اليعرف إلى دور ي ييم أداء الموارد البشرية في يحسين جودة الخدما

محافظة شمال قطار غزة ،والميمثلة في :بلدية جباليا النزلة ،بلدية بي

أم النصر ،وي ون مجيمع الدراسة من العاملين جميعهم في البلديا
موظفًا وموظفة ،أما عينة الدراسة فيمثل
عينة ،واسيخدم الباحث اسيبانة م ونة من ( )83ف رة يوزع

الهيا ،بلدية بي
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حانون ،بلدية

األربع ،والبالو عددهم ()838

في جميع الوظائف ارشرافية في يل البلديا

واسيخدام المنهو الوصف اليحليلي في هله الدراسة.

الم دمة من بلديا

وعددها ()646

على خمسة محاور أداة لجمع بيانا

 وقد توصلت لردرلسة إرى عدة تائج أهمها:
 واقع ي ييم أداء الموارد البشرية في بلديابدرجة ميوسطة.

 -واقع ي ييم مسيوى جودة الخدما

محيفظة شمال قطار غزة جاء بوزن نسبي ()85.98؛ أ

اليي ي دمها يل البلديا

 أهم لرتوصيات لرت توصلت إريها لردرلسة:

 -أن ي ون هنا دعم ح ومي مسيمر للبلديا

جاء بوزن نسبي ( )68.69بدرجة عالية.

خاصة في الظروف الحالية لس ان قطار غزة.

 -أن يعيد البلديا

النظر في نمالج ي ييم أداء العاملين ،و يفية إدارة نيائو اليغلية الراجعة.

 -أن ييوجه البلديا

في اسيخدام أسلوب اردارة باألهداف في عملية ي ييم أداء العاملين.

 .2درلسة (رلشد ,)2014 ,بع ولا " :دور جودة لرخدمات لرمصرفية ف تحقيق رضا لرعمالء"
(درلسة ت بيقية على لرب ك لرو

لإلسالم وب ك لإل تاج لرفلس ي

هدفتالدراسةاليعرف إلي مدى رضا العمالء عن جودة الخدما
الوطني ارسالمي وبن

ارنياج الفلسطيني ،ما وهدف

ما وجهه ظر لرعمالء).

المصرفية اليي ي دمها الً من البن
المصرفية

إلى يحديد م دار جودة الخدما

(بأبعادها مجيمعة) اليي ي دمها ال المصرفين على يح يه رضا عمالئهما.
أجري
البيانا

الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من عمالء ال المصرفين بلغ
والمعلوما

من خالل اسيبانة صمم

( )403مفردة ،ويم جمع

لهله الغاية ،وقد اسيخدم الباحث المنهو الوصفي

اليحليلي رجراء الدراسة.
 وقد توصلت لردرلسة إرى تائج عدة أهمها:

 -يوجد عالقة اريباطية موجبة بين جودة الخدما

المصرفية بأبعادها مجيمعة (االعيمادية ،االسيجابة

،األمان ،اليعاطف ،الملموسية) في يح يه رضا العمالء في البن الوطني ارسالمي وبن ارنياج
الفلسطيني.
 -بلو الميوسط العام لألبعاد الخمسة لجودة الخدما

ممثلة في الدرجة ال لية لالسيبانة بوزن نسبي

م داره (،)%65.68وهي نسبة يعبر عن مسيوى مناسب من رضا العمالء عن خدما

 جاء يرييب أبعاد جودة الخدمااليعاطف ،والملموسية).

 -يوجد فروه لا

المصرفية على النحو اليالي) :األمان ،االعيمادية ،االسيجابة،

داللة إحصائية يعز لميغير المصرف (البن

الفلسطيني) ،ول د ان

المصرفين.

الوطني ارسالمي ،بن

ارنياج

الفروه لصالح البن الوطني ارسالمي في بعد الملموسية  ،ولصالح بن

ارنياج الفلسطيني في الدرجة ال لية لرضا العمالء.
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 أبدى العمالء اريياحهم من اليعامل مع ال المصرفين ،وينظروا بحيجابية لمسيوى جودة الخدماي دمها المصرفين.

اليي

 أهم لرتوصيات لرت توصلت لريها لردرلسة:

 ضرورة وضع لية لرفع مسيوى جودة الخدماأبعاد الجودة اليي ظهر

المصرفية الم دمة في ال المصرفين باالعيماد على

في الدراسة وف ًا لليرييب اليالي ( :األمان ،االعيمادية ،االسيجابة

،اليعاطف ،والملموسية) باعيبارها عوامل مهمة يؤخل بعين االعيبار عند ي ييم العمالء لخدما
المصارف ارسالمية .
 زيادة وعي موظفي المصرفين بمفهوم جودة الخدمة ،و يفية يطبي ه مع الير يز على أبعاد الجودة. ضرورة اهيمام المصرفين بالجوانب الملموسة ،المباني الحديثة ،والم ان المنظم المريح ،والمظهرالعام للبن  ،ويوفير مواقف سيا ار خاصة بالعمالء والموظفين .
 -إيجاد ليا

يساهم في ي ليل في ار الوقوف في طوابير االنيظار والسرعة في إنجاز المعامال
جودة الخدمة بصورة منيظمة ،ولل باسيخدام أساليب قيا

 -العمل على قيا

وصفية مثل :الم ابال

الشخصية أو مجموعا

الير يز من العمالء أو ان

.

اء ان
مخيلفة ،سو ً
مية أو أ

نمولج

خر.
 لرمحور لرثا

 :لردرلسات لرعربية لرمتعلقة بتحسيا جودة لرخدمات

 -1درلسة ( رحول وآخروا ,)2016 ,بع ولا :أثر جودة خدمات لرتعليم لرجامع على تحقيق رضا
لر ارب درلسة حارة ,كلية لرعلوم لالقتصادية ولرتجارية وعلوم لرتسيير بجامعة بات ة – لرجزلئر.

يهدف الدراسة إلى ي ييم جودة خدما
الدراسة يم جمع البيانا

لهله الغاية ،ما اسيخدم

اليعليم العالي في الجزائر من وجهة نظر الطالب ،وألغراض

من عينة عشوائية منيظمة ي در ب( )372مفردة على طريه اسيبانة صمم

الدراسة األساليب ارحصائية الوصفية واالسيداللية ،ويم اسيخدام برنامو

اليحليل ارحصائي ( ) Spssليفريو االسيبانة ويحليلها.

ويشير نيائو الدراسة إلى وجود يأثير لو داللة إحصائية لجودة الخدما

اليعليمية الم دمة من طرف

إجماال على رضا الطالب ،وأن ( )%11.8ف ط
لية العلوم االقيصادية وعلوم اليسيير بجامعة باينة
ً

جدا ،ويبين وجود درجة مواف ة ميوسطة على
ممن لديهم رضا عن خدما هله ال لية وهي نسبة ضعيفة ً
خدما ال لية ،ما عدا خدمة الي نولوجيا اليعليمية ،حيث ان المواف ة منخفضة ،و ل لل سببه عدم

اهيمام ال لية ببعض الخدما  ،األمر الل أدى إلى عدم يح ي ها لميطلبا
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الطالب ومن ثم عدم رضاه.

وأوصت لردرلسة لية العلوم االقيصادية واليجارية وعلوم اليسيير بجامعة باينة – الجزائر بعدد من
اليوصيا

بهدف سب رضا الطالب حسب ميطلبايه المهارية واربداعية ،أهمها:

 اليأ يد على ضرورة اريباط اليعليم العام والجامعي بحاجة العمل في عملية مسيمرة ويح يه الي املبينهما ،ولل من خالل يدريب ال وى البشرية بعد يأهيلها.

 -اليأ يد على الي ييم المسيمر لألدوا

من أجل رفع االنياجية على جميع المسيويا .

-2درلسة (س د ,(2015 ,بع ولا :أثر جودة خدمات لرب ك لرعرب

لرزبائا ,درلسة حارة لرب ك لرعرب لإلسالم لردور فرع جامعة لرزرقاء.
هدف

الدراسة إلى قيا

لإلسالم

لردور

مسيوى رضا العاملين في جامعة الزرقاء عن جودة الخدما

العربي ارسالمي الدولي فرر جامعة الزرقاء ،ولل من خالل اليعرف إلى دور سما

اليي ي دمها البن

(الملموسية ،الموثوقية ،االسيجابة ،الضمان ،واليعاطف) في يح يه رضا الزبائن.
ومن أجل الحصول على البيانا

على رضا

جودة الخدما

الالزمة ريمام الدراسة ،قام الباحث بيطوير اسيبانة من ( )31ف رة يم

يوزيعها على ( )70من العاملين في الجامعة ،ومن خالل يحليل البيانا الميعل ة بآراء الزبائن.
 وكا ت أهم تائج لردرلسة:
 -أن جميع سما

جودة خدما

البن

العربي ارسالمي الدولي فرر جامعة الزرقاء حصل

على

ي دي ار مريفعة في ي ييم أفراد عينة الدراسة لهله السما .

 -ما أظهر الدراسة أن جميع سما

البن العربي ارسالمي الدولي فرر جامعة الزرقاء

جودة خدما

ي ود إلى يبني

إحصائيا على رضا زبائن البن  ،على النحو الل
لها يأثير في لا داللة معنوية
ً
االسينياج بأن هله السما هي دالة لمسيوى الرضا الل يم ن للبن يح ي ه عند ي ديم خدمايه

للزبائن.

 أما أهم لرتوصيات فكا ت:
 -يوصي الدراسة بضرورة اهيمام البن

العربي ارسالمي الدولي فرر جامعة الزرقاء بسمة يعاطف

نظر لحصول سمة (اليعاطف) ححدى سما
موظفي البن مع منيسبي الجامعةً ،ا
اليي ي دمها البن على المريبة األخيرة في سلم ي ييم أفراد عينة الدراسة.

 ألجل ديمومة يأثير سماالسما

جودة الخدما

جودة الخدما

يؤ د الدراسة على ضرورة يعزيز اهيمام إدارة البن

من خالل يوظيف ي نولوجيا المعلوما

وااليصاال
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في إنجاز أنشطة البن .

بهله

تائج لرمرضى ,درلسة

 -3درلسة ( سيف ,)2083 ,بع ولا :أثر ت بيق أبعاد جودة لرخدمات ف
ميدل ية على مرلكز لررعاية لرصحية لألورية ف لألردا.

هدف

وأجري

الدراسة اليعرف إلى أهمية الخدما

الصحية الم دمة في الم ار ز الصحية األولية في األردن،

الدراسة في المخيب ار المر زية اليابعة لو ازرة الصحة األردنية ،واسيخدم

يضا ومريضة ،جمع
والنوعي للبحث العلمي ،واشيمل على ( )340مر ً
االسيبانة والم ابال ومراجعة الوثائه والي ارير السنوية لو ازرة الصحة األردنية ،اسيخدم

م ايي

بيانا

ل من المنهو ال مي

ارحصاء الوصفي واالسيداللي ليحليل بيانا

الدراسة عن طريه

االسيبانة.

الدراسة

 وأشارت تائج لردرلسة إرى أن م ار ز الرعاية الصحية األولية يطبه أبعاد جودة الخدما
بمسيويا
الخدما

م بولة ،وأن رضا المرضى ييصف بالم بول ،وأن هنا

في مسيويا

نيائو المرضى ،و شف

الصحية األولية إلى يجاوز مجموعة من معوقا

أثر ليطبيه أبعاد جودة

نيائو الدراسة النوعية عن حاجة الم ار ز

يطبيه أبعاد جودة الخدما .

 وأهم ما توصلت إريه لردرلسة ما لرتوصيات:

بدال
أسلوب إدار ميطور ً

 -يوصي م ار ز الرعاية الصحية األولية بيطبيه اليزام أبعاد جودة الخدما

من األساليب الي ليدية لإلدارة؛ من أجل الوصول إلى نيائو مرغوبة في جميع مسيويا

المر ز الصحي.

 -ضرورة الحفاظ على ارنجا از

النشاط في

الرعية الصحية
اليي يم يح ي ها ويرصين جوانب ال وة في م ار ز ا

األولية ،فهي الم دم األساسي لخدما

مرضى األمراض المزمنة وال ايلة الس ر والضغط،

واالسيفادة من يجارب الدول األخرى اليي سب

يطبيه أبعاد جودة الخدما

األردن في مجاال

الصحية.

 اسيحداث أنظمة للعمل يعيمد على وضع نظام للمواعيد المسب ة ي ود إلى يسهيل الوصول للخدما ،ويحسين طره يحويل المرضى وي ليق في ار االنيظار ويخفيف االزدحام.
 .4درلسة (بو رصباع ,( 2013 ,بع ولا :تقييم جودة لرخدمات لرصحية ف لرمؤسسات لالستشفائية
لرعامة ولرخاصة بميلة ما وجهة ظر لرمرضى "درلسة حارة مستشفى وبال ولرمصلحة لردورية"
هدف

الدراسة اليعرف إلى مسيوى جودة الخدما

الصحية بالمسيشفيا

العمومية والخاصة بوالية ميلة،

يضا ييوزعون على المسيشفى العمومي (طوبال) بميلة،
وقد ي ون عينة الدراسة من ( (89مر ً
والمسيشفى الخاق (المصلحة الدولية) بشلغوم العيد ،ويم يبني أداة م ننة لهله الدراسة ،وهي اسيبيان
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يحو خمسة أبعاد (الملموسية ،االعيمادية ،االسيجابة ،األمان ،اليعاطف) ويم يحليل النيائو بواسطة

الحاسوب باسيخدام الرزم ارحصائية (.)SPSS

 وقد كاا ما أهم لر تائج لرت توصلت لريها لردرلسة :

 -ي يم المرضى مسيوى جودة الخدما

فعليا من قبل المؤسسا
الصحية الم دمة لهم ً

سلبيا.
ييما ً
والخاصة ي ً
إحصائيا في ي ييم المرضى لمسيوى جودة الخدما
 عدم وجود فروه دالةً
من قبل المؤسسا

الصحية العامة

فعليا
الصحية الم دمة لهم ً

الصحية العامة والخاصة يعزى لميغير الجن  ،ومنط ة ارقامة والدخل الشهر .

فعليا من
 وجود فروه دالةإحصائيا في ي ييم المرضى لمسيوى جودة الخدما الصحية الم دمة لهم ً
ً
قبل المؤسسا الصحية العامة والخاصة يعزى لميغي ار الشخصية(العمر ،الحالة االجيماعية
المسيوى ،اليعليمي ،ونور المسيشفى).

 وما أهم لرتوصيات لرت توصلت إريها لردرلسة:
 -ضرورة إيالء إدارة المسيشفيا

في ال طاعين العام والخاق بأنشطة الجودة.

 نشر ث افة الجودة بين العاملين في المؤسسا -ضرورة يعزيز المسيشفيا

الصحة العامة والخاصة.

الخاصة ل درايها في ي ديم الخدما .

 لرمحور لرثارث لردرلسات لألج بية لرمتعلقة بتحسيا جودة لرخدمات
 .8درلسة ( )Kontic,2015بع ولا:

"Measuring quality in higher education "the case of Serbia

تقييم جودة لرتعليم لرعار ف صربيا
هدف

الدراسة البحث في إم انية اسيخدام م يا

) (Servperfفي ي ييم جودة الخدمة خالل عملية

إعادة يطوير اليعليم العالي في صربيا ،يم يوزيع ( )620اسيبانة على طالب اردارة في جامعة
 Aforementionedان عدد االسيبانا
يصنيف العينة في اليحليل حسب الجن

المسيردة ( )609اسيبانة أ

بنسبة ( )%90.38ويم

والسنة الدراسية.

 كا ت أهم تائج لردرلسة:
 -صالحية م يا

) (Servperfلالسيخدام في المؤسسا

اليعليمية في الفيرة االني الية من عملية

اليطوير.
 -يوجد يأثير واضح لعوامل السنة الدراسية ونور الجن
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على يصور الطلبة عن جودة الخدما .

 أما أهم توصية ف لردرلسة فكا ت  :ضرورة يش يل فره عمل ليحسين جودة مساقا

اردارة.

 .2درلسة (  ) Shah,2013بع ولا :
Service Quality And Customer Satisfaction In Higher Education in Pakistan.

جودة لرخدمة ورضا لرعميل ف لرتعليم لرعار ف لرباكستاا

هدف

الدراسة إلى يحليل العالقة بين جودة الخدمة وأبعادها الخمسة اليي يؤد إلى رضا العمالء وهي:

(الملموسية ،الموثوقية ،االسيجابة ،الضمان ،اليعاطف ) من خالل اسيخدام م يا

( ،)SERVQUALوليح يه أهداف الدراسة اسيخدم الباحث االسيبانة أداة لجمع البيانا
طب

الدراسة على عينة من ( (22جامعة من محافظا

وطالبة.

با سيان األربعة ،وي ون

جودة الخدمة
ويحليلها ،وقد

من ( )113طالب

 وكا ت أهم تائج لردرلسة:
 أن رضا الطلبة له صلة إلى حد بير في الموثوقية والضمان ،في حين االسيجابة واليعاطفوالملموسية ان

أقل أهمية.

 أما أهم توصية وصلت إريها لردرلسة:
 الير يز على أبعاد الجودة الخمسة وهي(:الملموسية  ،الموثوقية  ،االسيجابة  ،الضمان ،اليعاطف ) -3درلسة ( )Saiti, 2012بع ولا:
Leadership and Quality Management :Analysis of Three key features of the
قيادة ولدلرة لرجودة :تحليل ثالث سمات رئيسة ر ظام لرتعليم لريو ا
هدف

هدف

الدراسة إلى اليح ه ما إلا ان

ال يادة اليربوية في اليونان يطبه قيم إدارة الجودة الشاملة ،ما

إلى يحسين العملية اليعليمية ،وي ديم الم يرحا

اليعليمية ،واسيخدم

Greek Education System.

لوضع إطار ردارة الجودة الشاملة في العملية

الدراسة المنهو الوصفي.

 وكا ت أهم تائج لردرلسة:
 عدم وجود اسيراييجية يعليمية طويلة األجل. عدم وجود برنامو للينمية اليعليمية محدودة الدعم المالي ،وحاجة النظام اليعليمي اليوناني إلى مراجعةل من الهي لية وارجراءا

.
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 أما أهم توصية ف

لردرلسة فكا ت ضرورة ميابعة البحث في مجال جودة البرمجيا

الم يرحة ،ويم مناقشة مدلوال

البحوث.

نيائو الباحثين والممارسين ،وي ديم المزيد من ايجاها

ثارثًا :لردرلسات لرسابقة لرت جمعت لرمتغيريا" إدلرة لرمعرفة و تحسيا جودة لرخدمات":
درلسة (لرزعب  ,وأبو غ م )2082 :بع ولا :أثر وظائف إدلرة لرمعرفة ف

مستوى جودة لرخدمات

لرمقدمة ما سل ة لرمياه وشركة لركهرباء لألرد ية ما وجهه ظر لرعامليا ".درلسة ميدل ية عل

محافظات ج وب لألردا.
هدف

الدراسة إلى معرفة أثر وظائف إدارة المعرفة في مسيوى جودة الخدما

وشر ة ال هرباء األردنية من وجهه نظر العاملين في محافظا

من جميع العاملين في شر ة ال هرباء وسلطة المياه في محافظا

جنوب األردن ،وي ون مجيمع الدراسة

الجنوب ،إل يم اخييار عينة عشوائية

طب ية بنسبة ( )%40من مجيمع الدراسة ،ما يم يطوير اسيبانة يضمن

عامال وعاملة مثلوا جميع مفردا
()582
ً

الم دمة من سلطة المياه

( )59ف رة ،ووزع

على

العينة ،اسيرجع منها ( )420اسيبانة صالحة لليحليل ،ش ل

ما نسبيه ( )%86.8من مجيمع الدراسة ال لي و( )%63.9من عينة الدراسة ،ما يم اسيخدام
ارحصاء الوصفي وارحصاء االسيداللي ليحليل البيانا .
وصلت لردرلسة إر لر تائج لآلتية :

يفعا ،ما ان
 إن يصو ار العاملين لمدى يطبيه وظائف إدارة المعرفة ان مر ًالخدما الم دمة من المؤسسا قيد البحث مريفعاً أيضاً.

رائهم لمسيوى

إحصائيا عند مسيوى داللة ( )α ≥ 0.05لوظائف إدارة المعرفة (ابي ار المعرفة ،
 إن هنا أثر دالً
وا يساب المعرفة  ،وينظيم المعرفة  ،ويوزيع المعرفة  ،واسيخدام المعرفة ) في مسيوى جودة الخدما
( الجوانب الملموسة  ،واالعيمادية  ،واالسيجابة  ،واألمان  ،واليعاطف ).

 -وجود فروه دالة إحصائياً عند مسيوى داللة ( )α ≥ 0.05آلراء العاملين نحو مدى يطبيه وظائف

إدارة المعرفة يعزى للميغي ار
والمؤهل العلمي ).

الديموغرافية ( النور االجيماعي ،والعمر ،والخبرة ،والمسيوى الوظيفي،

اء على هذه لر تائج تم تقديم توصيات عدة م ها:
 وب ً
 ضرورة يبني فلسفة إدارية يهيم بث افة المعرفة ،والبرامو اليدريبية والبنية اليحيية ارل يرونية  ،وأساليبإدارية من شأنها االهيمام باليعليم العالي واليطوير اللايي.

 -يعيين لو الخب ار

في اردا ار

العليا؛ لما لها من دور في يعزيز ي ار م المعرفة ويحسين مسيوى

الخدما .
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لبعا :لرتعقيب على لردرلسات لرسابقة:
رً
 -6ما حيث لرموضوع  /من خالل اسيعراض ومراجعة أدبيا
واليي قسم

إلى ثالثة محاور ،وهي :الدراسا

ويمحور الدراسا

الدراسا

الدراسا

الساب ة حول موضور الدراسة

الفلسطينية ،والدراسا

األجنبية،

بين األعوام (2066-2009م) بما يعني أن الدراسا

العربية ،والدراسا

حديثة عهد ،حيث يناول

موضور إدارة المعرفة من جوانب مخيلفة ،حيث اسيفاد الباحث من األف ار اليي احيويها هله

الدراسا  ،من حيث اليعرف على أبعادها واجراءايها وأدوايها وم ارنيها ببعضها البعض ومعوقايها ،ما
أيضا جودة الخدما  ،حيث اليعرف على أبعادها واجراءايها وأدوايها يم ن
يناول الدراسا الساب ة ً
للباحث اليع يب عليها من جوانب عدة ،ومنها:
 -اهيم

معظم الدراسا

 -أشار غالبية الدراسا

الساب ة بحبراز مفهوم إدارة المعرفة و يفية االسيفادة منه.

إلى أن يطبيه مفهوم إدارة المعرفة في العديد من المجاال

والمنظما

على

اخيالفها ( صناعية ع ع ع عيجارية – خدمايية – صحية -جامعية  ..إلخ ) ان له نيائو إيجابية وبدرجا

ميفاوية.

 -على الرغم من عدم ايفاه الباحثين في مجال إدارة المعرفة على عناصر إدارة المعرفة ،إال أنها

أظهر عناصر مشير ة ردارة المعرفة أهمها( :ا ساب ،يخزين ،يوزيع ،يطبيه)

 -2ما حيث زما إجرلئها /ينوع
ان

واخيلف

الفيرة الزمنية للدراسا

حديثة ،ف د يم إجراؤها في الفيرة من(2066 -2009م).

 -4ما حيث مكاا إجرلئها /ينوع

أما ن يطبيه الدراسا

الساب ة إال أن أغلب الدراسا

الساب ة؛ فمنها الفلسطينية ،ومنها العربية

( األردن  ،السعودية  ،الجزائر  ،ليبيا  ،مصر) ومنها األجنبية (أندونسيا  ،زيمبابو  ،إيران ،
ير يا  ،ماليزيا  ،البيرو  ،صربيا  ،با سيان  ،اليونان  ،بالد البل ان ) .

 -5لرم هج لرمتبع /اسيخدم

معظم الدراسا

 -8ما حيث أدولت لردرلسة /ينوع

األدوا

الساب ة المنهو الوصفي اليحليلي.

المسيخدمة في جمع البيانا

والمعلوما

ما بين الم ابلة

واالسيبيان.

أهم لر تائج لرت توصلت إريها لردرلسات لرسابقة:
 درجة ممارسة إدارة المعرفة في جميع ال طاعا

المخيلفة (اليعليمي – األمني –

نسبيا في قطار غزة.
الصناعي – الصحي – إلخ ) مريفعة ً
 يوفير البنية اليحيية الالزمة والمالئمة ردارة المعرفة من أجهزة وأنظمة الحاسب اآللي،
والشب ا  ،والبرمجيا  ،ومحر ا

أهداف المنظما

والمؤسسا

.

البحث ارل يروني ،وموارد بشرية يساهم في يح يه
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فاءة ا يساب المعرفة لها يأثير مهم وايجابي على يحسين جودة الخدما .

 أن يطبيه إدارة المعرفة في جميع ال طاعا

( اليعليمية  ،الصحية ،االمنية ،الصناعية،
والمنظما .

مهما في االري اء بالمؤسسا
ًا
الخدمايية ) يش ل
عنصر ً
 أن هنا يوجه إيجابي وقناعة راسخة ل سب ويطبيه إدارة المعرفة ،واالهيمام بالبحث
واليطوير ،ويعيين لو الخب ار في اردا ار العليا.

 أن الث افة الينظيمية هي العامل األساسي لنجا إدارة المعرفة في ال ثير من المؤسسا
والمنظما .

وييضح من نيائو الدراسا

الساب ة أن إدارة المعرفة مسيخدمة في معظم ال طاعا

محدودا.
يطبيه يل المنهجية واالسيفادة منها مازال
ً

المخيلفة ،ول ن

خامسا :أوجه لالتفاق بيا لردرلسة لرحارية ولردرلسات لرسابقة:
ً
لرم هج /اسيخدم معظم الدراسا والدراسة الحالية المنهو الوصفي اليحليلي.
لألدلة/ايف

الدراسا

الساب ة مع دراسة الباحث في اسيخدام األداة وهي االسيبانة حيث قام

الباحث بيصميم اسيبانيين حسب ميغي ار الدراسة.

أوجه لالختالف:

مجتمع لردرلسة /اخيلف

حيث طب

الدراسا

الساب ة مع دراسة الباحث في مجيمع الدراسة وعينيه،

دراسة الباحث في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

لرحدود لرزما ية /حيث ييعله الحدود الزمانية بالدراسا

بأعوام مخيلفة.

أهم ما يميز لردرلسة لرحارية عا لردرلسات لرسابقة:
أ .يعد هله الدراسة من الدراسا

األولى على حد علم الباحث اليي يناول

موضور إدارة

المعرفة ودورها في يحسين جودة الخدما

في و ازرة الداخلية واألمن الوطني -الشه

العس ر  ،في حين ر ز معظم الدراسا

الساب ة على دراسة موضور إدارة المعرفة

بأمور أخرى عديدة منها :ث افة اليميز واربدار الينظيمي ،والميزة الينافسية ،واألداء

المؤسسي ،وينمية الموارد البشرية ،وضمان جودة اليعليم ،ويحسين األداء المؤسسي
وغيره من الميغي ار .

ب.اليوصل إلى صيو ويوصيا
الخدما

ليطبيه إدارة المعرفة في الو ازرة بما يح ه يحسين جودة

لدى العاملين فيها والمسيفيدين.
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.يضع هله الدراسة حلوًال عملية ليحسين جودة الخدما

في الو ازرة من وجهه نظر

أساسيا لمعالجة وحل
محور
ًا
أصحاب االخيصاق والخبرة ،مما يجعل من الدراسة
ً
المشا ل.

 مجاالت لالستفادة ما لردرلسات لرسابقة:
اسيفاد الباحث من الدراسا

الساب ة في جوانب عدة منها:

أ .المساعدة في يحديد مش لة الدراسة ويساؤاليها وأهدافها وبيان أهمييها.

ب.إثراء ارطار النظر في الدراسة .

.المساعدة في يحديد منهو الدراسة الل

سار عليه الدراسا

الساب ة ،واخييار أدوا

الدراسة

األ ثر مالءمة.

ث.المساعدة في يحديد أبعاد ميغي ار الدراسة.

ج .يوجيه الباحث إلى أسماء بعض ال يب واألدبيا
 .االطالر على النيائو واليوصيا
يحليل ويفسير النيائو.

 لرفجوة لربحثية:

من خالل اسيعراض الدراسا

إليها الدراسا

الساب ة واالطالر على أدبيا

المعرفة ودورها في يحسين جودة الخدما

يلي:

اليي يوصل

الساب ة الميعل ة بموضور الدراسة.
الساب ة ،واالسيفادة منها في

هله الدراسة ،واليي يناول

موضور إدارة

في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر لوحظ ما
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تحديد لرفجوة لربحثية ما خالل تائج لردرلسات لرسابقة ولردرلسة لرحارية
جدول رقم ( )6يوضح لرفجوة لربحثية رلدرلسة:
لردرلسات لرسابقة
 -6ر ع ععز الد ارسع ععا

لرفجوة لربحثية

السع ععاب ة علع ععى د ارسع ععة ميغيع ععر  -6ع ع ع ع ععدم يط ع ع ع ععره الد ارس ع ع ع ععا

لردرلسة لرحارية
 -6سع ععييم الير يع ععز خع ععالل هع ععله

إدارة المعرف ععة وربط ععه م ععع ميغيع ع ار أخ ععرى مث ععل

الساب ة إلى ربط الميغيرين

الد ارس ععة عل ععى د ارس ععة ي ععأثير

د ارس ع ععة (ع ع ععز ال ع ععدين ،)2066 ،و(أب ع ععو زري ع ععه،

مع ع ع ععا :الميغي ع ع ععر المس ع ع ععي ل
ً

إدارة المعرفع ع ع ع ع ععة

( ،)2066أبع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععودة،)2068،
(المص ع ع ع ع ع ع ع ععر ( ،)2065،الم ع ع ع ع ع ع ع ععدهون،)2064،
(المدلل.)2062،
 -2فيمععا ر عز د ارسععا
ج ععودة الخ ععدما

أخععرى علععى د ارسععة ميغيععر

الم دم ععة وربط ععه م ععع ميغيع ع ار

مس ععي لة أخ ععرى مث ععل د ارس ععة (مطري ععة،)2068 ،
(أب ع ع ع ع ع ع ععو عي ع ع ع ع ع ع ععدة ( ،)2068،سعع ع ع ع ع ع ععبة،)2065،
(جودة ( ،)2064،الغرباو .)2064،
 -8معظ ععم الد ارس ععا
مجيمع ععا

الس ععاب ة ععان مجيم ععع الدارس ععة

عمليعع ع ع ع ععا

(إدارة المعرفع ع ععة) والميغيع ع ععر

ميغير مسعي ل وأثرهعا علعى

الي ع ععابع (ج ع ععودة الخ ع ععدما )

ج ع ع ععودة الخ ع ع ععدما

الم دم ع ع ععة

فععي د ارسععة واحععدة باسععيثناء

ميغير يابع .

د ارس ع ع ع ععة( الزعب ع ع ع ععي ،وأب ع ع ع ععو
غنم)2062:
 -2لم يخضع مجيمعع البحعث
قبل لل للدراسة في هعلين
معا.
الميغيرين ً

مخيلف ععة مث ععل (البل ععديا  ،الجامع ععا

،البنو .)...،
اء على لردرلسات لرسابقة
لرمصدر :ما إعدلد لرباحث ب ً
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 -2سع ع ع ععييم يطبي هع ع ع ععا فع ع ع ععي و ازرة
الداخليععة واألمععن الععوطني –
الش ععه العسعع ر ف ععي قط ععار
غزة.

لرخالصة:
في الفصل الثالث يم اليطره إلى الدراسا

ميغي ار

الساب ة اليي يناول

الدراسة( عمليا

المعرفة وجودة الخدما ) ،بدأ الباحث الفصل بم دمة ،ومن ثم يم اسيعراض الدراسا
بعنوان وميغي ار
الميغير(دراسا

البحث ،واعيمد الباحث مبدأ يصنيف الدراسا
الميغير المسي ل "عمليا

إدارة المعرفة" ،دراسا

الصلة

ل قسم حسب نور

الميغير اليابع "جودة الخدما ")،

ومن ثم يم عرضها مريبة حسب الياريخ من األحدث لألقدم ،وبعد لل
الدراسا

في

لا

إدارة

قام الباحث باليع يب على

الساب ة ،ثم اسيعرض الباحث أوجه االيفاه واالخيالف من حيث بيئة الدراسة والميغي ار

وأداة الدراسة وما يميز الدراسة عن الدراسا

الساب ة ،ثم عرض الباحث ن اط االسيفادة من الدراسا

الساب ة ،وفي النهاية قام الباحث بعرض الفجوة البحثية للدراسة.
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الفصل الرابع
منهجية وإجراءات الدراسة
م دمة
أوًال :منهو الدراسة.
ثانيا :مجيمع وعينة الدراسة.
ً
ثالثًا :أداة الدراسة.
ابعا :خطوا
رً

بناء االسيبانة.

خامسا :صده وثبا
ً

االسيبانة.

سادسا :األساليب ارحصائية المسيخدمة في الدراسة.
ً
الخالصة
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لرمقدمة:
ئيسيا ييم من خالله إنجاز الجانب اليطبي ي من
ًا
يعيبر منهجية الدراسة واجراءايها
محور ر ً

الدراسة ،وعن طري ها ييم الحصول على البيانا
النيائو اليي ييم يفسيرها في ضوء أدبيا

المطلوبة رجراء اليحليل ارحصائي لليوصل إلى

الدراسة الميعل ة بموضور الدراسة ،وباليالي يح ه األهداف

اليي يسعى إلى يح ي ها.
حيث يناول هلا الفصل وصفًا للمنهو الميبع ومجيمع وعينة الدراسة ،و لل

أداة الدراسة المسيخدمة

وطري ة إعدادها و يفية بنائها ويطويرها ،ومدى صدقها وثبايها ،ما ييضمن وصفًا لإلجراءا
بها الباحث في يصميم أداة الدراسة وي نينها ،واألدوا
الفصل بالمعالجا

ارحصائية اليي اسيخدم

اليي اسيخدميها لجمع بيانا

في يحليل البيانا

اليي قام

الدراسة ،وينيهي

واسيخالق النيائو ،وفيما يلي وصف

لهله ارجراءا .
أوًال :م هجية لردرلسة
بناء على طبيعة الدراسة واألهداف اليي يسعى ليح ي ها ،ف د اسيخدم الباحث المنهو الوصفي
ً

اليحليلي ،والل

يعيمد على دراسة الظاهرة ما يوجد في الواقع ويهيم بوصفها وصفًا دقي ًا ويعبر عنها

ميا ،ما ال ي يفي هلا المنهو عند جمع المعلوما
ًا
يفيا و ً
يعبير ً

الميعل ة بالظاهرة من أجل اسي صاء

مظاهرها وعالقايها المخيلفة ،بل ييعداه إلى اليحليل والربط واليفسير للوصول إلى اسينياجا

يبني عليها

اليصور الم ير بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضور.
وقد اسيخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلوما :
( )6لرمصادر لرثا وية :حيث ايجه الباحث لل يب والمراجع العربية واألجنبية لا
والم اال

والي ارير ،واألبحاث والدراسا

في مواقع ارنيرن

الساب ة اليي يناول

العالقة ،والدوريا

موضور البحث ،والبحث والمطالعة

المخيلفة.

( )2لرمصادر لألورية :لمعالجة الجوانب اليحليلية لموضور البحث لجأ الباحث إلى جمع البيانا
األولية من خالل االسيبانة أداة رئيسة للبحث ،صمم
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خصيصا لهلا الغرض.
ً

ثا ًيا :مجتمع وعي ة لردلرسة
مجيمع الدراسة يعرف بأنه :جميع مفردا الظاهرة اليي يدرسها الباحث ،وبنا ًء على مش لة الدراسة
وأهدافها فحن المجيمع المسيهدف يي ون من جميع العاملين في ال طار األمني في المحافظا الجنوبية،
والل

المر زية والبالو عددهم ()17654

يي ون من ثالث قوى رئيسة ،بارضافة للعاملين في اردا ار

موظفاً عس رًيا.
عي ة لردرلسة:
والي لفة؛ قام الباحث باسيخدام طري ة العينة الطب ية

ونظر ل بر حجم مجيمع الدراسة وليوفير الوق
ًا
العشوائية البسيطة؛ بهدف جمع البيانا األولية الالزمة للدراسة .وباسيخدام جدول يحديد العينة

معادلة ثامبسون فحن حجم عينة الدراسة يي ون من ( )376مفردة-

( ،)Sekaran, 2003و لل

فضال عن حصة ل قوة
عس ر  .ويوضح الجدول رقم ( )6يوزيع أف ارد مجيمع الدراسة حسب ل قوة
ً

من عينة الدراسة اليالي:

جدول رقم ( :)2توزيع أفرلد مجتمع لردرلسة
ضبا

وأفرلد

لرقوة لررئيسة

(مالزم  -رتب سامية (رلئد -

صف ضبا

رولء)

قيب)

لرعدد

لرعي ة

لرعدد

لرعي ة

لرعدد

لرعي ة

لر سبة

لرمجتمع

عدد

ما لرقوة

حجم

لرعي ة

قوى لألما لردلخل

6087

130

4324

88

848

12

64%

11259

240

قولت لألما لرو

1540

28

1708

32

533

8

21%

3781

80

قوة لرمخابرلت لرعامة

15

1

46

1

45

1

1%

106

3

لإلدلرلت لرمركزية

1164

21

983

18

361

9

14%

2508

53

لإلجمار

8806

186

7061

149

1787

41

100%

17654

376

(بيا ات غير م شورة وفقًا رلهيكل لرت ظيم رقوى لألما لرفلس ي

وربيا ات هيئة لرت ظيم ولإلدلرة )2017 -

وقد تم حساب حجم لرعي ة باستخدلم معادرة ( ) )Moore ، 3002لرتارية:
2

 Z 
(1) n  

 2m 
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حيث:
(مثال Z=1.96 :لمسيوى داللة .)   0.05
 :Zال يمة المعيارية الم ابلة لمسيوى داللة معلوم ً
(مثال) 0.05 :
 :mالخطأ الهامشي :ويعبر عنه بالعالمة العشرية ً
النهائية من المعادلة:

ييم يصحيح حجم العينة في حالة المجيمعا

n

المعدل)(2

nN
N  n 1

=

أا حجم لرعي ة يساوي:
حيث  Nيمثل حجم المجيمع ،وباستخدلم لرمعادرة ( )1جد َّ
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 

حيث إن مجيمع الدراسة  ،N = 04227فحن حجم العينة المعدل باسيخدام المعادلة ( )5يساو :
= 384  17654  375.8
17654  384  1

المعدل

n

وبلل فحن حجم العينة المناسب في هله الحالة يساو ( )173موظفًا على األقل.
ثارثًا :أدلة لردرلسة
يم إعداد اسيبانة أثر عمليات إدلرة لرمعرفة ف
لردلخلية ولألما لرو

تحسيا مستوى جودة لرخدمات لرمقدمة ف

وزلرة

– لرشق لرعسكري ،ويي ون اسيبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

لرقسم لألول :وهو عبارة عن البيانا

الشخصية عن المسيجيب ( الجن  ،العمر ،عدد سنوا

الخدمة،

المؤهل العلمي ،م ان العمل).
لرقسم لرثا  :محاور أثر عمليات إدلرة لرمعرفة ف تحسيا مستوى جودة لرخدمات لرمقدمة ف وزلرة
لردلخلية ولألما لرو

– الشه العس ر  ،ويي ون من ( )52ف رة :
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جدول رقم ( :)3يوزيع معايير االسيبانة
م

لرمعايير

6

أوًال :لكتساب لرمعرفة

6

ثا ًيا :تخزيا لرمعرفة

6

ثارثًا :توزيع لرمعرفة

6

لبعا :ت بيق لرمعرفة
رً

6

2
8

لرمحددددددور لألول:
عمليدددددددددددددددات إدلرة
لرمعرفة

4

عدد لرفقرلت

لرمحور لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة

23

6

أوًال :لرجول ب لرمادية لرملموسة

4

2

ثا ًيا:لالعتمادية

5

ثارثًا :لالستجابة

5

4

لبعا :لألماا
رً

5

5

خامسا :لرتعا ف
ً

5

8

لرمحددددور لرثددددا :
جودة لرخدمات

لرمحور لرثا  :جودة لرخدمات

24

إجمار محاور لالستبا ة

52

يم اسيخدام اليدرج ( )5-6ل يا

اسيجابا

المبحوثين لف ار االسيبيان حسب جدول رقم ( :)3
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جدول رقم (  ) 8درجات مقياس

لالستجابة

مولفق بشدة

مولفق

محايد

غير مولفق

غير مولفق بشدة

لرمقياس

7

4

3

2

8

اخيار الباحث اليدرج (  )5-6لالسيجابة ،و لما اقيرب

االجابة من ( )5دل على المواف ة العالية على

ما ورد في الف رة المعنية ،و ل يدرج له وزن نسبي(.)%20
رلبعاً :خ ولت ب اء لالستبا ة :
قام الباحث بحعداد أداة الدراسة لمعرفة أثر عمليات إدلرة لرمعرفة ف تحسيا مستوى جودة لرخدمات
لرمقدمة ف

وزلرة لردلخلية ولألما لرو

– الشه العس ر  ،وايبع الباحث الخطوا

اليالية لبناء

االسيبانة:
 -االطالر على األدبيا

والدراسا

الصلة بموضور الدراسة ،واالسيفادة منها في بناء

الساب ة لا

االسيبانة وصياغة ف رايها.
-

عددا من أسايلة الجامعا
ف د اسيشار الباحث ً

ويحديد المجاال

الفلسطينية في يحديد أبعاد االسيبانة وف رايها،

الرئيسية اليي شمليها االسيبانة ،ويحديد الف ار اليي ي ع يح

 -عرض االسيبانة على المشرف للن ا

وابداء المالحظا .

 -ويم يصميم االسيبانة في صوريها األولية ،وقد ي ون

من محورين أساسيين.

 يم عرض االسيبانة على ( )10من المح مين لو الخبرة في المجاالوارحصائية في ل من الجامعا

ل مجال.

والمؤسسا

األ اديمية واردارية

الح ومية .والملحه رقم (  )8يبين أسماء أعضاء

لجنة اليح يم.
 -في ضوء راء المح مين يم يعديل بعض ف ار

االسيبانة ،من حيث الحلف أو ارضافة واليعديل،

ليسي ر االسيبانة في صوريها النهائية على ( )52ف رة ،ملحه (.) 4
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خامسا :صدق لالستبا ة
ً

ي صد بصده االسيبانة أن ي ي

أسئلة االسيبانة ما وضع

ل ياسه ،ويم يوزيع عينة اسيطالعية حجمها

( )80اسيبانة الخيبار االيساه الداخلي والصده البنائي وثبا

االسيبانة  ،وقد قام الباحث باليأ د من

صده االسيبانة بطري يين:

 -3صدق لرمحكميا "لرصدق لرظاهري":
عرض الباحث االسيبانة على مجموعة من المح مين يألف
المجاال

من ( )01ميخصصين في

األ اديمية واردارية والمهنية وارحصائية وأسماء المح مين بالملحه رقم ( ،)5وقد اسيجاب

الباحث آلراء المح مين ،وقام بحجراء ما يلزم من حلف ويعديل في ضوء الم يرحا

الم دمة ،وبلل

خرج االسيبيان في صوريه النهائية  -انظر الملحه رقم (.)7

 -1صدق لرمقياس :
أوًال :لالتساق لردلخل Internal Validity
ي صد بصده االيساه الداخلي مدى ايساه ل ف رة من ف ار االسيبانة مع المجال الل ينيمي
إليه هله الف رة ،وقد قام الباحث بحساب االيساه الداخلي لالسيبانة؛ ولل من خالل حساب معامال
االريباط بين ل ف رة من ف ار مجاال

االسيبانة والدرجة ال لية للمجال نفسه.

 تائج لالتساق لردلخل :لرمحور لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة

يوضح جدول رقم ( )01معامل االريباط بين ل ف رة من ف ار
للمجال ،والل

يبين أن معامال

مجال "

لكتساب لرمعرفة

" والدرجة ال لية

االريباط المبينة دالة عند مسيوى معنوية  ،α≥ 1.12وبلل

المجال صادقًا لما وضع ل ياسه.
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يعيبر

جدول رقم ( : )10معامل لالرتبا بيا كل فقرة ما فقرلت "لكتساب لرمعرفة " ولردرجة لركلية رلمجال

أوًال :لكتساب لرمعرفة

م

معامل

لرقيمة

رالرتبا

()Sig.

بيرسوا لالحتمارية

 6ي وم الو ازرة بالرصد المنظم للمعرفة المياحة والميجددة من مصادرها المخيلفة0.669* .

0.000

 2يشجع الو ازرة على إجراء البحوث بش ل مسيمر للمساعدة على يوليد المعرفة0.649* .

0.000

 8يعيمد الو ازرة على فره العمل لا

الينور المعرفي ليوليد المعرفة وا يشافها.

*0.000 0.714

 4يوفر الو ازرة وسائل ي نولوجية يساعد العاملين في ا يساب المعرفة.

*0.000 0.785

 5ييفاعل العاملون مع بعضهم ريجاد حلول لمشا ل العمل.

*0.000 0.600

 8يهيم الو ازرة بجلب ال فاءا

من خارج الو ازرة للمساهمة في ا يساب المعارف *0.000 0.649

الجديدة.
 7ييم يشجيع العاملين على يوليد األف ار الخالقة والمبدعة.

*0.000 0.714

إحصائيا عند مسيوى داللة .α≥0.00قيمة االريباط الجدولية يساو 0.2.0
* االريباط دال
ً

يوضح جدول رقم (  ) 11معامل االريباط بين ل ف رة من ف ار " تخزيا لرمعرفة " والدرجة
ال لية للمجال ،والل يبين أن معامال االريباط المبينة دالة عند مسيوى معنوية  ،α≥ 1.12وبلل
يعيبر المجال صادقًا لما وضع ل ياسه.
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جدول رقم ( : )11معامل لالرتبا بيا كل فقرة ما فقرلت "تخزيا لرمعرفة" ولردرجة لركلية رلمجال

م
6

ثا ًيا :تخزيا لرمعرفة

معامل

بيرسوا
رالرتبا

ييوفر لدى الو ازرة وسائل يخزين ميعددة (أرشفة إل يرونية ،وثائه ورقية0.768*)...

لرقيمة

لالحتمارية
()Sig.

0.000

وميطورة لحفظ المعرفة.
2

يهيم الو ازرة بيوثيه الدرو

*0.806

00.00

8

يهيم الو ازرة بالمحافظة على العاملين لو المعرفة العالية لمنع اني الهم إلى*0.662

0.000

4

*0.729

0.000

جها

المسيفادة من اليجارب الساب ة.

أخرى.

ييميز الو ازرة بسرعة ودقة خزن المعلوما

والمعرفة.

5

ييم يصنيف المعلوما

8

ييميز األجهزة الي نية المسيخدمة بالو ازرة ليخزين المعرفة باألمان *0.000 0.799

ويوثي ها بطري ة يسهل الوصول إليها.

*0.000 0.828

والخصوصية.
7

ييم ي ييم جودة المعرفة المخزنة ويحديثها باسيمرار.

*0.000 0.754

* االريباط دال إحصائياً عند مسيوى داللة .α≥0.00قيمة االريباط الجدولية يساو 0.2.0

يوضح جدول رقم (  ) 12معامل االريباط بين ل ف رة من ف ار " توزيع لرمعرفة " والدرجة
ال لية للمجال ،والل يبين أن معامال االريباط المبينة دالة عند مسيوى معنوية  ،α≥ 1.12وبلل
يعيبر المجال صادقًا لما وضع ل ياسه.
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جدول رقم ( :)12معامل لالرتبا بيا كل فقرة ما فق لرت مجال "توزيع لرمعرفة" ولردرجة لركلية رلمجال

ثارثًا :توزيع لرمعرفة

م

معامل

بيرسوا
رالرتبا

لرقيمة

لالحتمارية
()Sig.

6

يعمل الو ازرة على يبادل المعرفة في جميع مسيويايها اردارية.

*0.615

0.000

2

يميل الو ازرة طره مخيلفة(مل ار  ،ي ارير ،بريد إل يروني ،اجيماعا 0.720* )...

0.000

ليوزيع المعرفة على العاملين.
*0.798

0.000

8

يدريبية من قبل مخيصين لو *0.748

0.000

5

يهي الو ازرة الوق

*0.668

0.000

8

يشجع الو ازرة العاملين على اليواصل مع بعضهم ليبادل اآلراء والخب ار 0.712* .

0.000

7

اليي يميل ونها دون الخوف على *0.719

0.000

4

يشجع الو ازرة األفراد لعرض أف ارهم الجديدة المريبطة بالعمل.
ييم يوزيع المعرفة عن طريه ع د دو ار

خبرة و فاءة.

يشار

والمناخ المالئمين ليبادل المعرفة بين العاملين.

العاملون زمالئهم بالخب ار

وضعهم الوظيفي.
إحصائيا عند مسيوى داللة .α≥0.00قيمة االريباط الجدولية يساو 0.2.0
* االريباط دال
ً

يوضح جدول رقم (  ) 13معامل االريباط بين ل ف رة من ف ار " ت بيق لرمعرفة " والدرجة
ال لية للمجال ،والل يبين أن معامال االريباط المبينة دالة عند مسيوى معنوية  ،α≥ 1.12وبلل
يعيبر المجال صادقًا لما وضع ل ياسه.
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جدول رقم ( :)13معامل لالرتبا بيا كل فقرة ما فق لرت مجال "ت بيق لرمعرفة" ولردرجة لركلية رلمجال

م
6

معامل

بيرسوا

لبعا :ت بيق لرمعرفة
رً

رالرتبا

يدر العاملون في الو ازرة أهمية إدارة المعرفة في دعم األنشطة الخاصة *0.626

لرقيمة

لالحتمارية
()Sig.

0.020

بعمل الو ازرة.
2
8

ييوفر لدى المسئولين في الو ازرة رؤية واضحة نحو اسيراييجيا
ينفيل ويطبيه إدارة المعرفة.

يمنح الو ازرة العاملين الصالحيا

ومداخل *0.750

0.000

*0.715

0.000

ال افية والحرية ليطبيه المعلوما

والمعرفة الميجددة في مجال عملهم.
العمل *0.723

0.020

ويحسين أساليب واجراءا

4

ييم يوظيف المعرفة في حل المش ال

الم دمة

*0.693

0.000

5

يهيم الو ازرة في يوظيف المعارف الم يسبة في يحسين الخدما

*0.778

0.000

8

يراعى في ي ييم أداء العاملين في الو ازرة مبدأ يطبي هم للمعرفة الم يسبة

داخل الو ازرة.
للمسيفيدين.

في مجال عملهم.
7

يعمل الو ازرة على يلليل الع با

وازالة الصعوبا

العاملين على يطبيه المعرفة.

اليي يحد من قدرة

*0.686

0.000

إحصائيا عند مسيوى داللة .α≥0.00قيمة االريباط الجدولية يساو 0.2.0
* االريباط دال
ً

لرمحور لرثا  :جودة لرخدمات

يوضح جدول رقم ( ) 14معامل االريباط بين ل ف رة من ف ار " لرجول ب لرمادية لرملموسة "
والدرجة ال لية للمجال ،والل يبين أن معامال االريباط المبينة دالة عند مسيوى معنوية ،α≥ 1.12
وبلل يعيبر المجال صادقًا لما وضع ل ياسه.
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جدول رقم ( :)14معامل لالرتبا بيا كل فقرة ما فق لرت مجال "لرجول ب لرمادية لرملموسة" ولردرجة

لركلية رلمجال
م

6
2
8
4

معامل

أوًال :لرجول ب لرمادية لرملموسة
يوفر الو ازرة جميع المسيلزما

واليسهيال

بيرسوا
رالرتبا

المالية والمادية اليي ي فل

قديم *0.621

لرقيمة

لالحتمارية
()Sig.

0.000

خدمة جيدة.
يراعي الو ازرة االهيمام بالمظهر العام والهندام لعامليها.
ييالءم اليصميم الداخلي لم ان العمل مع طبيعة الخدما

*0.767

0.000

الم دمة *0.816

0.000

للمسيفيد.
*0.805

يهيم الو ازرة بمظهر وجالبية المباني.

0.000

إحصائيا عند مسيوى داللة .α≥0.00قيمة االريباط الجدولية يساو 0.2.0
* االريباط دال
ً

يوضح جدول رقم ( ) 15معامل االريباط بين ل ف رة من ف ار

للمجال ،والل

يبين أن معامال

محور " لالعتمادية " والدرجة ال لية

االريباط المبينة دالة عند مسيوى معنوية  ،α≥ 1.12وبلل

يعيبر

المجال صادقًا لما وضع ل ياسه.

جدول رقم ( :)15معامل لالرتبا بيا كل فقرة ما فقرلت "لالعتمادية" ولردرجة لركلية رلمجال

ثا ًيا :لالعتمادية

م

ييميع العاملون بالمعرفة ال افية وال فاءة العالية للرد على اسيفسا ار

0

المسيفيدين.

5

يخصق وق

5

يليزم الو ازرة بي ديم خدمايها للمسيفيدين في الموعد المحدد.

افي لمراجعة مشا ل المسيفيدين.
دقي ة وموث ة للمسيفيدين.

7

يحيفظ الو ازرة بسجال

2

ييجنب الو ازرة ي رار األخطاء عند ي ديم خدمايها المخيلفة.

إحصائيا عند مسيوى داللة .α≥0.00قيمة االريباط الجدولية يساو 0.2.0
* االريباط دال
ً
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معامل

لرقيمة

بيرسوا

لالحتمارية

*0.642

0.000

*0.848

0.000

*0.762

0.000

*0.840

0.000

*0.834

0.000

رالرتبا

()Sig.

يوضح جدول رقم (  ) 02معامل االريباط بين ل ف رة من ف ار
للمجال ،والل

يبين أن معامال

محور " لالستجابة " والدرجة ال لية
يعيبر

االريباط المبينة دالة عند مسيوى معنوية  ،α≥ 1.12وبلل

المجال صادقًا لما وضع ل ياسه.
جدول رقم ( :)16معامل لالرتبا بيا كل فقرة ما فقرلت "لالستجابة" ولردرجة لركلية رلمجال

معامل

ثارثًا :لالستجابة

م

بيرسوا

لالحتمارية

*0.721

0.000

*0.831

0.000
0.000

رالرتبا

المسيفيدين بالسرعة المم نة.

لرقيمة

()Sig.

0

يسيجيب الو ازرة لطلبا

5

ييم االسيجابة لطلبا

5

ي وم العاملون بي ديم المساعدة للمسيفيدين بسهولة ويسر.

*0.853

7

يعمل الو ازرة على إيجاد الحلول الناجعة لمشا ل المسيفيدين.

*0.824

0.000

2

ي وم العاملون على ي ييف الخدمة الم دمة ليلبية حاجة المسيفيد.

*0.784

0.000

المسيفيدين بدقة ميناهية.

* االريباط دال إحصائياً عند مسيوى داللة .α≥0.00قيمة االريباط الجدولية يساو 0.2.0

يوضح جدول رقم ( )17معامل االريباط بين ل ف رة من ف ار
للمجال ،والل

يبين أن معامال

محور " لألماا " والدرجة ال لية

االريباط المبينة دالة عند مسيو معنوية  ،α≥ 1.12وبلل

يعيبر

المجال صادقًا لما وضع ل ياسه.
جدول رقم ( :)17معامل لالرتبا بيا كل فقرة ما فقرلت "لألماا" ولردرجة لركلية رلمجال

معامل

لبعا :لألماا
رً

لرقيمة

بيرسوا

لالحتمارية

0

يوفر الو ازرة للمسيفيد الخدمة في جو من يخلو من المخاطر.

*0.634

0.000

5

سلو العاملين مع المسيفيدين يعزز الشعور باألمان والث ة لديه.

*0.820

0.000

*0.830

0.000

يوفر الو ازرة األمان الوظيفي للعاملين فيها مما يزيد من جودة خدمة *0.838

0.000

*0.705

0.000

م

5

يوفر الو ازرة الخصوصية والسرية في المعلوما

رالرتبا

اليي يخق المسيفيدين.

7

المسيفيدين.

2

ييميع الو ازرة بسمعة وم انة جيدة لدى أفراد المجيمع.

إحصائيا عند مسيوى داللة .α≥0.00قيمة االريباط الجدولية يساو 0.2.0
* االريباط دال
ً
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()Sig.

يوضح جدول رقم ( ) 18معامل االريباط بين ل ف رة من ف ار
للمجال ،والل

يبين أن معامال

محور " لرتعا ف " والدرجة ال لية
يعيبر

االريباط المبينة دالة عند مسيوى معنوية  ،α≥ 1.12وبلل

المجال صادقًا لما وضع ل ياسه.
جدول رقم ( :)18معامل لالرتبا بيا كل فقرة ما فقرلت لرتعا ف ولردرجة لركلية رلمجال

معامل

خامسا :لرتعا ف
ً

لرقيمة

بيرسوا

لالحتمارية

0

ييوفر لدى العاملين الرو المرحة في اليعامل مع المسيفيدين.

*0.755

0.000

5

ييوفر لدى العاملين ال درة على اسييعاب المسيفيدين وي دير ظروفهم.

*0.860

0.000

5

يولي الو ازرة االهيمام المناسب ل ل مسيفيد.

*0.846

0.000

7

يضع الو ازرة مصلحة المسيفيدين في م دمة اهيمامايها.

*0.858

0.000

2

ييميع العاملون بحسن الخله واللباقة في اليعامل مع المسيفيدين.

*0.716

0.000

م

رالرتبا

()Sig.

إحصائيا عند مسيوى داللة .α≥0.00قيمة االريباط الجدولية يساو 0.2.0
* االريباط دال
ً

ثا ًيا :لرصدق لرب ائ Structure Validity
يعيبر الصده البنائي أحد م ايي

صده األداة الل

الوصول إليها ،ويبين مدى اريباط ل مجال من مجاال
يبين جدول رقم ( )69أن جميع معامال

يي

مدى يح ه األهداف اليي يريد األداة

الدراسة بالدرجة ال لية لف ار االسيبانة.

االريباط في جميع مجاال

مسيوى معنوية  ،α≥0.05وبلل يعيبر جميع مجاال
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إحصائيا عند
االسيبانة دالة
ً

االسيبانة صادقه لما وضع ل ياسه.

جدول رقم ( :)69معامل االريباط بين درجة ل مجال من محور (عمليات إدلرة لرمعرفة) ومحور(جودة

لرخدمات) والدرجة ال لية لالسيبانة
معامل

لرقيمة

بيرسوا

لالحتمارية

رالرتبا

()Sig.
0.000

م

لرمعايير

6

أوًال :لكتساب لرمعرفة

*0.763

ثا ًيا :تخزيا لرمعرفة

*0.879

0.000

ثارثًا :توزيع لرمعرفة

*0.827

0.000

لبعا :ت بيق لرمعرفة
رً

*0.852

0.000

*0.941

0.000

6

أوًال :لرجول ب لرمادية لرملموسة

*0.612

0.000

2

ثا ًيا :لالعتمادية

*0.892

0.000

ثارثًا :لالستجابة

*0.869

0.000

4

لبعا :لألماا
رً

*0.821

0.000

5

خامسا :لرتعا ف
ً

*0.887

0.000

*0.954

0.000

2
8

لرمحددددددور لألول:
عمليدددددددددددددددات إدلرة
لرمعرفة

4

لرمحور لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة

8

لرمحدددددور لرثدددددا :
جودة لرخدمات

لرمحور لرثا  :جودة لرخدمات
إحصائيا عند مسيوى داللة .α≥0.00قيمة االريباط الجدولية يساو 0.2.0
* االريباط دال
ً

ثبات لالستبا ة :Reliability
ي صد بثبا
من مرة يح

نف

االسيبانة أن يعطي هله االسيبانة نف

النييجة لو يم إعادة يوزيع االسيبانة أ ثر

الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبا

االسيبانة يعني االسي رار في نيائو

االسيبانة وعدم يغييرها بش ل بير فيما لو يم إعادة يوزيعها على األفراد م ار
معينة .وقد يح ه الباحث من ثبا

اسيبانة الدراسة من خالل:
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عدة خالل في ار

زمنية

معامل ألفا رونباخ  Cronbach's Alpha Coefficientوطري ة اليجزئة النصفية ،و ان

النيائو

ما هي مبينة في جدول رقم (.)51
جدول رقم ( :)10معامل أرفا كرو باخ ولرتجزئة لر صفية رقياس ثبات لالستبا ة
عدد

معامل أرفا

لرتجزئة

لرفقرلت

كرو باخ

لر صفية

أوالً :لكتساب لرمعرفة

6

0.809

0.839

ثا ياً :تخزيا لرمعرفة

6

0.878

0.883

ثارثاً :توزيع لرمعرفة

6

0.840

0.868

رلبعاً :ت بيق لرمعرفة

6

0.834

0.883

لرمحور لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة

23

0.906

0.893

6

أوًال :لرجول ب لرمادية لرملموسة

4

0.735

0.777

2

ثا ًيا :لالعتمادية

5

0.853

0.902

ثارثًا :لالستجابة

5

0.870

0.865

4

لبعا :لألماا
رً

5

0.826

0.857

5

خامسا :لرتعا ف
ً

5

0.866

0.882

لرمحور لرثا  :جودة لرخدمات

24

0.909

0.879

إجمار محاور لالستبا ة

52

0.939

0.935

لرمعايير

م

6
2
8

لرمحددددددور لألول:
عمليدددددددددددات إدلرة
لرمعرفة

4

8

لرمحدددور لرثدددا :
جودة لرخدمات
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واضح من النيائو الموضحة في جدول رقم ( )51أن قيمة معامل ألفا رونباخ مريفعة رجمالي
االسيبانة ،حيث بلغ

بطري ة ألفا رونباخ  ،0.939بينما بطري ة اليجزئة النصفية فبلغ

أما محاور االسيبانة فبلغ

).(0.935

قيمة معامل ألفا رونباخ محور عمليات إدلرة لرمعرفة حيث ييراو بين

( )0.878 -0.809بينما لجميع المجاال

( ،)0.906أما حسب طري ة اليجزئة النصفية ف ان

مشابهة لطري ة ألفا رنباخ حيث ييراو بين ( )0.883 -0.839بينما لجميع المجاال

النيائو

(.)0.893

أما قيمة معامل ألفا رونباخ مريفعة لمحور جودة لرخدمات حيث ييراو بين ( )0.870 -0.735بينما
لجميع المجاال

(  ،)0.909أما حسب طري ة اليجزئة النصفية ف ان

بلغ

ألفا رنباخ حيث ييراو بين ( )0.902 -0.777بينما لجميع المجاال

بلغ

النيائو مشابهة لطري ة

. 0.879

وبلل ي ون االسيبانة في صوريها النهائية ما هي في الملحه رقم ( )7قابلة لليوزيع .وي ون الباحث قد
يأ د من صده وثبا

اسيبانة الدراسة مما يجعله على ث ة بصحة االسيبانة وصالحييها ليحليل النيائو

وارجابة على أسئلة الدراسة واخيبار فرضيايها.

سادسا :لألساريب لإلحصائية لرمستخدمة ف لردرلسة
ً

يم يفريو ويحليل االسيبانة من خالل برنامو اليحليل ارحصائي Statistical Package for

).the Social Sciences (SPSS

لختبار لرتوزيع لر بيع

: Normality Distribution Test

يم اسيخدام اخيبار ولمجوروف-سمرنوف )Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sالخيبار ما
إلا ان

البيانا

ييبع اليوزيع الطبيعي من عدمه ،و ان
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النيائو ما هي مبينة في جدول رقم (.)50

جدول رقم ( : )13يوضح تائج لختبار لرتوزيع لر بيع
عدد

كورمجوروف-

لرمع وية

لرفقرلت

سمر وف ))K-S

Sig.

أوًال :لكتساب لرمعرفة

6

0.574

0.897

ثا ًيا :تخزيا لرمعرفة

6

0.988

0.283

ثارثًا :توزيع لرمعرفة

6

0.610

0.851

لبعا :ت بيق لرمعرفة
رً

6

0.867

0.441

23

0.916

0.371

6

أوًال :لرجول ب لرمادية لرملموسة

4

0.719

0.680

2

ثا ًيا :لالعتمادية

5

1.065

0.207

لرمعايير

م

6
2
8

لرمحددددددور لألول:
عمليدددددددددددات إدلرة
لرمعرفة

4

لرمحور لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة

لرمحدددور لرثدددا :

ثارثًا :لالستجابة

5

0.874

0.430

4

لبعا :لألماا
رً

5

0.869

0.437

5

خامسا :لرتعا ف
ً

5

0.941

0.338

لرمحور لرثا  :جودة لرخدمات

24

0.622

0.834

إجمار محاور لالستبا ة

52

1.019

0.250

8

جودة لرخدمات

واضح من النيائو الموضحة في جدول رقم ( )50أن ال يمة االحيمالية ) (Sig.لجميع مجاال
ان

أ بر من مسيوى الداللة  ،1.12وبلل فحن يوزيع البيانا

حيث سييم اسيخدام االخيبا ار المعلمية لإلجابة على فرضيا
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لهله المجاال
الدراسة.

الدراسة

ييبع اليوزيع الطبيعي،

تم لستخدلم لألدولت لإلحصائية لرتارية:
 -0النسب المئوية والي ار ار
ي رار فئا

والميوسط الحسابي :يسيخدم هلا األمر بش ل أساسي ألغراض معرفة

ميغير ما ،وييم االسيفادة منها في وصف عينة الدراسة.

 -5اخيبار ألفا رونباخ ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبا
 -5اخيبار اليجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبا

ف ار االسيبانة.

ف ار االسيبانة.

 -7اسيخدام اخيبار ولمجوروف  -سمرنوف ) :Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sيسيخدم هلا
االخيبار لمعرفة ما إلا ان

البيانا

ييبع اليوزيع الطبيعي من عدمه.

 -2معامل اريباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientل يا

درجة االريباط :ي وم هلا

االخيبار على دراسة العالقة بين ميغيرين ،وقد يم اسيخدامه لحساب االيساه الداخلي والصده

البنائي لالسيبانة ،والعالقة بين الميغي ار .

 -2اخيبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testول د يم اسيخدامه لليأ د من داللة الميوسط ل ل ف رة من
ف ار االسيبانة.

 -4اخيبار  Tفي حالة عينيين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إلا ان هنا
فروقا

لا

داللة إحصائية بين مجموعيين من البيانا

 -6اخيبار يحليل اليباين األحاد
ان هنا فروقا

لا

المسي لة.

 )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة ما إلا

داللة إحصائية بين ثالث مجموعا

 -5اخيبار االنحدار الميعدد .Multiple Regression
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أو أ ثر من البيانا .

 لرخالصة:يح ي ًا ألهداف الدراسة ،و لل

لليمهيد للدراسة الميدانية الالزمة الخيبار فرضيا

الدراسة

وارجابة على يساؤاليها ،قام الباحث في هلا الفصل بيحديد المنهو الميبع في الدراسة وهو المنهو
الوصفي اليحليلي وأسباب اخيياره ،ومصادر جمع البيانا

األولية والثانوية اليي يم اعيمادها للدراسة،

ويم يحديد مجيمع الدراسة الم ون من العاملين في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر  ،وقد
يم يحديد حجم العينة ب( )542مفردة ،ومن ثم يطره الباحث ألداة الدراسة الرئيسية لجمع البيانا
(االسيبانة) وسبب اخييارها وخطوا

بنائها ،وبعد لل

يناول خطوا

اليجريبية واخيبارها ،ثم يناول الباحث طره اخييار صده وثبا

يطبيه العينة االسيطالعية

االسيبانة من خالل(صده المح مين،

صده االيساه الداخلي ،معامل ألفا رونباخ ،وطري ة اليجزئة النصفية) ،وفي النهاية اسيعرض الباحث
المعالجا

ارحصائية المسيخدمة في الدراسة.
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الفصل اخلامس
الدراسة امليدانية (التحليل والنقاش)
م دمة
أوالً :الوصف ارحصائي لعينة الدراسة وفه البيانا
ثانيا :المح المعيمد في الدراسة.
ً
ثالثًا :يحليل مجاال
رابعاً :اخيبار فرضيا

الدراسة ومناقشيها.
الدراسة.

الخالصة
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الشخصية.

تحليل لربيا ات ولختبار فرضيات لردرلسة
مقدمة :

عرضا ليحليل البيانا
ييضمن هلا الفصل
ً

الدراسة ،ولل من خالل ارجابة

واخيبار فرضيا

عن أسئلة الدراسة واسيعراض أبرز نيائو االسيبانة واليي يم اليوصل إليها من خالل يحليل ف رايها،
والوقوف على ميغي ار

الدراسة اليي اشيمل

العلمي ،م ان العمل) للا يم إجراء المعالجا
اسيخدام برنامو الرزم ارحصائية للدراسا

على (الجن  ،العمر ،عدد سنوا
ارحصائية للبيانا

الخدمة  ،المؤهل

الميجمعة من اسيبانة الدراسة ،إل يم

االجيماعية ) (SPSSللحصول على نيائو الدراسة اليي سييم

عرضها ويحليلها في هلا الفصل.
أوًال :لروصف لإلحصائ رعي ة لردرلسة وفق لربيا ات لرشخصية
الشخصية.

وفيما يلي عرض لخصائق عينة الدراسة وفه البيانا
 -توزيع عي ة لردرلسة حسب لرج س:

جدول رقم ( :)22توزيع عي ة لردرلسة حسب لرج س

الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

327

94.0

أنثى

21

6.0

املجموع

348

100.0

ييضح من جدول ( )22أن ما نسبيه( )%94من المبحوثين هم من الل ور  ،بينما( )%8هن من
ارناث؛ ويعزو الباحث لل إلى الطبيعة األمنية لعمل و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر ،
فهنا
الدو ار

جهدا وقدرة عالية على يحمل المصاعب والمشاه في المهنة،
ال ثير من األعمال اليي ييطلب ً
العس رية والحراسا  ،ومراف ة الشخصيا

هله النييجة يع

ال يادية ..،مما يجعل مشار ة المرأة قليلة ،ما وأن

محدودية مشار ة ارناث في ال وى العاملة في فلسطين ،وهلا يؤ د ما جاء في (ي رير

الجهاز المر ز لإلحصاء الفلسطيني -مسح ال وى العاملة.)2065 ،
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 توزيع عي ة لردرلسة حسب لرعمر:جدول رقم ( :)23توزيع عي ة لردرلسة حسب لرعمر

العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  03سنة

114

32.8

 -03أقل من  03سنة

190

54.6

 -03أقل من  03سنة

41

11.8

من  03سنة فأكثر

3

.9

املجموع

148

100.0

ييضح من جدول ( )23أن ما نسبيه( )%54.8أعمارهم ي ع في الفئة العمرية من(  -80أقل من 40
سنة) )%82.3( ،في الفئة العمرية (أقل من  80سنة)  )%66.3(،من(  -40أقل من  50سنة) ،
( )%0.9من ( 50سنة فأ ثر) ،ويعزو الباحث أن الفئة العمرية ما بين ( 40- 80سنة) هي األ ثر
ون الطبيعة األمنية لعمل و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر يعيمد على عنصر الشباب
بش ل بير في أداء الواجبا

والمهام المنوطة بها .بارضافة إلى جزء بير من عمل و ازرة الداخلية

واألمن الوطني – الشه العس ر عمل ميداني ،وهلا ييطلب فئة الشباب ،ناهي
العمرية ي ون قادرة على العطاء واربدار واليف ير في المجاال

على أن هله الفئة

المخيلفة بما يعود بالنفع على الو ازرة.

 -توزيع عي ة لردرلسة حسب لرمؤهل لرعلم :

جدول رقم ( :)24توزيع عي ة لردرلسة حسب لرمؤهل لرعلم

المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

ثانوية عامة فأقل

109

31.3

دبلوم

83

23.9

بكالوريوس

134

38.5

دراسات عليا

22

6.3

املجموع

348

100.0
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ييضح من جدول ( )24أن ما نسبيه ( )%83.5مؤهلهم العلمي ب الوريو  ،بينما( )%28.9دبلوم،
( )%86.8ثانوية عامة فأقل )%8.8( ،دراسا

عليا ،ويعزو الباحث نسبة حملة الب الوريو

فأ ثر

( )%44.3إلى اهيمام العاملين بيأهيل أنفسهم بش ل علمي سليم ييناسب مع م ار زهم الوظيفية في و ازرة
الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر  ،واليي يعبر عن فاءيهم ويسلسلهم في شغل المسميا
الوظيفية ،بارضافة إلى اهيمام الو ازرة بينمية ال د ار

العلمية ويشجيع الضباط السي مال الدراسا

العليا سواء في الداخل أو في الخارج ،حيث يمنح العديد من العس ريين المواف ة على اريفاد برايب
للدراسة في الخارج بعد اسييفاء الشروط المطلوبة .ما أنه يشيرط حصول الموظف على مؤهل علمي
جامعي حد أدنى لنيل الريبة السامية لشغل الم ار ز ال يادية العليا إلى جانب الشروط والمعايير األخرى.
 -أما نسبة حملة الدبلوم فأقل فبلغ

النسبة ما ي ارب( )%55.2من عينة الدراسة ،وهله النسبة يعود إلى

وجود نسبة من بار الضباط في األجهزة األمنية عان

من ظلعم االعي عال فعي سعجون االحعيالل وحرمع

مععن فععرق اليعلععيم ،مععا وأن و ازرة الداخليععة واألمععن الععوطني – الشععه العس ع ر اش عيرط
والمساب ا

فععي اليعيينععا

حاصال على مؤهل ثانوية عامة حد أقصى؛ ولل معن أجعل زيعادة
األخيرة أن ي ون المرشح
ً

عدد األفراد على نسبة عدد الضباط في الو ازرة ،ما وأن هنا العديد من الوظائف مثل الحراسة وغيرها،
بارضافة إلى أن يعيين ضباط الصف ال ييطلب مؤهل عالي.
 توزيع عي ة لردرلسة حسب س ولت لرخدمة:جدول رقم ( :)27توزيع عي ة لردرلسة حسب س ولت لرخدمة

سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  0سنوات

66

19.0

من  0سنوات –أقل من  03سنوات

001

0033

من  03سنوات-أقل من  00سنة

143

41.1

من  00فأكثر

21

6.0

املجموع

001

100.0
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ييضع ععح مع ععن جع ععدول ( )25أن مع ععا نسع ععبيه ( )%46.6مع ععن المبحع ععوثين سع ععنوا
( 60سععنوا

خع ععدميهم فع ععي العمع ععل مع ععن

– أقععل مععن  65سععنة) ،بينمععا( )%88.9مععن ( 5سععنوا  -أقععل مععن  60سععنوا ))%69( ،

(أقعل معن  5سعنوا ) )%8 (،معن ( 65سعنة فعأ ثر) ،يععزو الباحعث أن نسعبة معن لعديهم سعنوا
من(سنوا  )15-10احيل
حصعل

خدمعة

المريبة األولى بنسبة((%41.1؛ ولل بعد حالة االسين اف عن العمل اليي

فععي قطععار غعزة ععام (2006م) ممععا أدى إلععى يوظيععف الف الخعريجين لسععد الفعراغ اردار الععل

أحدثعه ان طعار العديعد معن المعوظفين العسع ريين ععن العمعل .ويععزو الباحعث أن نسعبة معن لعديهم سعنوا
خدمة من (من  5سنوا

– أقل من  60سنوا ) بنسعبة ( )%88.9نييجعة المسعاب ا

(2009م)2066( ،م) .حيععث يععم يوظيععف اآلالف ليغطيععة الش عواغر وارحععداثيا

اليعي جعر ععامي

المعيمععدة فععي الععو ازرة،

ويع ععزو الباح ععث أن المليح ععين ال ععلين ي ععل م ععدة خ ععدميهم (أق ععل م ععن  5س ععنوا ) ه ععم م ععن خريج ععي ال لي ععا
الشرطية والجامعا

األمنية الميخرجين حديثًا ،ولم ييأهلوا لشغل مناصب قيادية بح م قلة الخبرة باسيثناء

الع ععبعض ممع ععن اسع ععيح وا ر ًيبع ععا عع ععن العمع ععل الع ععوطني أو بح ع ععم الحصع ععول علع ععى شع ععهادا

عليع ععا أو دو ار

ميخصصعة يعؤهلهم لشعغل منصعب قيعاد فعي الهي ليعة ،ويععزو الباحعث أن نسعبة معن لديعه خبعرة أ ثعر معن
 65سععنة ( )%8إلععى أنهععم مععن المععوظفين أصععحاب الريععب العليععا الععلين ب عوا بعععد االن سععام ،وهععم معن يحيععل
المناصب العليا باألجهزة األمنية بو ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر  ،بارضافة إلى األسرى

المحررين.
 توزيع عي ة لردرلسة حسب مكاا لرعمل:جدول رقم ( :)26توزيع عي ة لردرلسة حسب مكاا لرعمل

قوا

مكان العمل

العدد

النسبة المئوية %

قوى األمن الداخلي

003

9133

56

16.1

المخاب ار العامة

0

333

اردا ار المر زية

49

14.1

إلاجمالي

001

100.0

األمن الوطني وجي

اليحرير

119

ييضح من جدول ( )28أن ( )%83.9يعملون في قوى األمن الداخلي )%68.6(،يعملون في قوا
اليحرير )%64.6(،يعملون في اردا ار المر زية )%0.9(،يعملون في المخاب ار

األمن الوطني وجي

العامة ،ويعزو الباحث لل إلى أن نسبة اللين يعملون في قوى األمن الداخلي ()%83.9؛ ألنها يشمل
(جهاز الشرطة  ،جهاز األمن الداخلي ،جهاز الدفار المدني ،جهاز األمن والحماية) ويعيبر هله أجهزة
مر زية لو ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر  ،وعليها ي ع ال ثير من األعمال والخدما
الم دمة للمواطن .ما وأن هله النسبة ييوافه مع نسبة العاملين ب وى األمن الداخلي ،واليي مثل
( (%64من مجيمع الدارسة .بينما جاء
( )%0.9ويرجع لل
الجهاز يح
لي

نسبة العاملين في جهاز المخاب ار

العامة األقل بنسبة

إلى ون الجهاز حديث النشأة ،حيث أنش في أواخر عام (2064م) وال يزال

مرحلة اليأسي  ،بارضافة إلى أن الجهاز يحياج إلى عاملين لو مها ار

وقد ار

بالسهل الحصول عليها من العاملين في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

ثا ًيا :لرمحك لرمعتمد ف لردرلسة ()Ozen et al.,2012

ليحديد المح المعيمد في الدراسة ،ف د يم يحديد طول الخاليا في م يا

حساب المدى بين درجا

الم يا

لي ر الخماسي ،من خالل

( ، )4=6-5ومن ثم ي سيمه على أ بر قيمة في الم يا

على طول الخلية أ ( ،)0.30=5/4وبعد لل يم إضافة هله ال يمة إلى أقل قيمة في الم يا
الم يا

خاصة

للحصول
(بداية

وهي واحد صحيح) ،ولل ليحديد الحد األعلى لهله الخلية ،وه لا أصبح طول الخاليا ما هو

موضح في الجدول اآليي:
جدول رقم ( :)22يوضح لرمحك لرمعتمد ف لردرلسة

المتوسط الحسابي

الوزن النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من 6.30 -6

من %88 -%20

جدا
ضعيفة ً

أ بر من 2.80 – 6.30

أ بر من %52- %88

ضعيفة

أ بر من 8.40 – 2.80

أ بر من %83 - %52

ميوسطة

أ بر من 4.20- 8.40

أ بر من %34 - %83

بيرة

أ بر من 5- 4.2

أ بر من %600 - %34

جدا
بيرة ً
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وليفسير نيائو الدراسة والح م على مسيوى االسيجابة ،اعيمد الباحث على يرييب الميوسطا
على مسيوى المجاال

لالسيبانة

ل ومسيوى الف ار

الحسابية

في ل مجال ،وقد حدد الباحث درجة المواف ة

حسب المح المعيمد للدراسة.
ثارثًا :تحليل فقرلت لالستبا ة
وليحليل ف ار
قد وصل

االسيبانة يم اسيخدام اخيبار Tلعينة واحدة لمعرفة ما إلا ان

إلى درجة المواف ة الميوسطة وهي  3أم ال .فحلا ان

ميوسط درجة االسيجابة

 Sig( Sig > 0.05أ بر من )0.05

فحن ميوسط راء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يخيلف جوهرًيا عن موافه بدرجة ميوسطة وهى

 ،3أما إلا ان

 Sig( Sig < 0.05أقل من  )0.05فحن ميوسط راء األفراد يخيلف جوهرًيا عن

درجة المواف ة الميوسطة ،وفي هله الحالة يم ن يحديد ما إلا ان ميوسط ارجابة يزيد أو ين ق بصورة
جوهرية عن درجة المواف ة الميوسطة؛ ولل

من خالل قيمة االخيبار فحلا ان

فمعناه أن الميوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة المواف ة الميوسطة والع

قيمة االخيبار موجبة
صحيح.

أوًال :تحليل فقرلت "عمليات إدلرة لرمعرفة"
 تحليل فقرلت مجال " لكتساب لرمعرفة"يم اسيخدام اخيبار الميوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي واليرييب لمعرفة درجة المواف ة
النيائو موضحة في جدول (.)23
جدول رقم ( :)18لرمتوس لرحساب ولال حرلف لرمعياري ولروزا لر سب ولرترتيب كل فقرة ما فقرلت مجال "لكتساب لرمعرفة"
لرفقرة

م

5

6

2

املتوسط الانحراف
الحسابي

املعياري

الوزن
النسبي
%

املعنوية
قيمة
الاختبار

ترتيب
p-

الفقرة

value

ي وم الو ازرة بالرصد المنظم للمعرفة المياحة والميجددة من مصادرها

3.54

0.92

70.89

11.04

0.00

0

يشجع الو ازرة على إجراء البحوث بش ل مسيمر للمساعدة على

3.31

0.92

66.28

6.34

0.00

0

3.30

0.97

65.99

5.76

0.00

0

المخيلفة.

يوليد المعرفة.
يعيمد الو ازرة على فره العمل لا

الينور المعرفي ليوليد المعرفة

وا يشافها.
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4

يوفر الو ازرة وسائل ي نولوجية يساعد العاملين في ا يساب المعرفة.

3.30

0.94

66.07

6.02

0.00

0

1

ييفاعل العاملون مع بعضهم ريجاد حلول لمشا ل العمل.

3.46

0.96

69.22

8.98

0.00

0

3.11

1.04

62.25

2.02

0.04

9

1.07

61.73

1.51

0.13

7

0.67

66.09

8.52

0.00

يهيم الو ازرة بجلب ال فاءا

من خارج الو ازرة للمساهمة في ا يساب

2

المعارف الجديدة.

2

ييم يشجيع العاملين على يوليد األف ار الخالقة والمبدعة.

3.09

معا
جميع فقرات مجال "لكتساب لرمعرفة" ً

3.30

ما جدول ( )21يمكا لستخالص ما يل :

 الميوسط الحسابي للف رة األولى " ي وم الو ازرة بالرصد المنظم للمعرفة المياحة والميجعددة معن مصعادرهاالمخيلفع ع عة " يس ع ععاو ( ،)%3.54وال ع ععوزن النس ع ععبي ( ،)%70.89قيم ع ععة االخيب ع ععار ) ،(11.04وأن ال يم ع ععة
االحيماليعة ( )Sig.يسععاو  ،0.000وهععلا يعنعي أن هنععا مواف ععة بدرجعة بيعرة مععن قبعل أفعراد العينععة علععى
هععله الف عرة .ويفسدددر لرباحدددث هدددذه لر تيجدددة إلععى أن قيععادة الععو ازرة يشععجع علععى االهيمععام بالبحععث العلمععي
والمعرفي ،حيث ش ل

لجنة البحث العلمي في و ازرة الداخلية ،واليي يخيق بالبحث عن المواضيع اليي

م ععن ش ععأنها معرف ععة مص ععادر المعرف ععة الي ععي يعم ععل عل ععى االري ععاء والنه ععوض بعم ععل ال ععو ازرة ،بارض ععافة إل ععى
حرصها ويشجيعها على ا يساب المععارف الجديعدة اليعي يسعاعد علعى اليطعوير واليحسعين للخدمعة الم دمعة
للمسععيفيد ،مععا أن لععدى الععو ازرة قناعععة يامععة بأهميععة اليس عارر المعرفععي واليطععور الي نولععوجي ،ممععا لععه األثععر
ال بير في ا يساب المعرفة.
 -الميوسط الحسابي للف رة السابعة " ييم يشجيع الععاملين علعى يوليعد األف عار الخالقعة والمبدععة" يسعاو

) ،)%3.09والوزن النسبي ( ،)%61.73قيمة االخيبار) ،(1.51وأن ال يمة االحيمالية ( )Sig.يساو

 ،0.000وهععلا يعنععي أن هنععا مواف ععة بدرجععة ميوسععطة مععن قبععل أف عراد العينععة علععى هععله الف عرة .ويفسععر

الباح ععث ه ععله النييج ععة ب ععأن هن ععا

ض عععف م ععن ط ععرف ال ععوزارة باالهيم ععام بالمب ععدعين وأص ععحاب األف ععار

والمباد ار الجديدة  ،وععدم يعزيزهعا ليح يعه األهعداف المنشعودة ،رغعم وجعود بععض اللجعان المعيمعدة مثعل

لجنة ي ريم الميميزين في الو ازرة ،وهي غير افية ونها يخيق باليميز فعي الجانعب اردار ف عط ،وهعلا
ييطلب يعزيز ويفعيعل نظعام الحعوافز والم افعآ

للميميعزين فعي جميعع المجعاال

اربداعيعة فعي العمعل بمعا

ييوافععه مععع مععا هععو منصععوق بععه فععي قععانون الخدمععة فععي قععوى األمععن الفلسععطينية رقععم( )3لعععام(2005م).

بارض ععافة أنع عه ال يوج ععد حاض ععنة فعلي ععة م ععن ط ععرف و ازرة الداخلي ععة واألم ععن ال ععوطني – الش ععه العسع ع ر
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للمبععدعين وأصععحاب الف ععر ويععوفير ارم انععا

اليععي يععؤهلهم لي ععديم أف ععار بنععاءة وهادفععة مععن خععالل لجن عة

مر زية يخيق بهلا الشأن .و ما أنه ال ييم إطاله مساب ا

نوعية إبداعية يفيد الو ازرة من خعالل ي عديم

أف ار إبداعية يساهم في حل بعض ال ضايا في الو ازرة.
وبش ل عام يم ن ال ول بأن الميوسعط الحسعابي لجميعع أسعئلة مجعال "ا يسعاب المعرفعة" يسعاو ()3.30
ب ععوزن نس ععبي ( ،)%66.09قيم ععة االخيب ععار ( ،(8.52وأن ال يم ععة االحيمالي ععة ) (sigيس ععاو (،)0.000

وهلا يعني أن هنا مواف ة بدرجة ميوسطة من قبل أفراد العينة لهلا المجال.
ويفسر لرباحث هذه لر تيجة إلى إد ار قعادة العو ازرة بضعرورة يبنعي ارجعراءا
جميع مسيويا

الو ازرة مثل اعيماد الهي ليا

والمسميا

الخدمة الم دمة والدور الل يلعبه فعي ي ليعل الوقع

اليطويريعة واربداعيعة علعى

الوظيفية ،وأهمية دععم الي نولوجيعا فعي يحسعين

والجهعد والي عاليف والنوعيعة فعي العمعل ،إال أن هنعا

حاجععة إلععى يوجيععه االهيمععام بشع ل أ بععر ال يسععاب المعععارف الالزمععة مععن الععداخل والخععارج بهععدف االري ععاء
بيزويد العاملين الخب ار والمعلوما

ايف

هله النيائو مع بعض الدراسا

الالزمة والمفيدة لهم في مجال عملهم.

دراسة (أبو زريه )2066 ،حيث حصل بعد يوليد المعرفة على

درجة ميوسطة وبوزن نسبي( ،)%82.8ودراسة (عون )2068 ،واليي أظهر النيائو بأن بعد ا يساب

المعرفععة حصععل علععى وزن نسععبي ( ،)%80.9ود ارسععة (المحاميععد )2065 ،أظهععر النيععائو أن الشععر ا

الصععناعية المدرجععة فععي سععوه عم ععان المععالي يمععار عمليععة خل ععه وا يسععاب المعرفععة بدرجععة ميوس ععطة،

ود ارسة (المصر  )2065،اليي أشار بأن بعد ا يساب المعرفة للعاملين في الوظائف ارشعرافية بعو ازرة
الداخلية الشه المدني حصل على وزن نسبي ميوسط ( ،)%88.86ودراسة (االغا وابو الخير)2062،

حي ععث بلغع ع

درج ععة ممارس ععة مشع عرفي وا ععاديمي جامع ععة ال ععد

المفيوح ععة لعملي ععا

إدارة المعرف ععة نس ععبة

ويعزو لرباحث ذرك إلى أهمية ا يساب المعرفة في الو ازرة ورصدها من أما ن مخيلفة.
(ُ ،)%88.4
د ارسعة (ععز العدين  )2066 ،حيعث إنهعا بينع

واخيلف هله النيائو جز ًئيا مع بععض الد ارسعا
بدرجععة بيعرة لبعععد ا يسععاب المعرفععة؛ وللع بععوزن نسععبي( ،)%65.9ود ارسععة (أبععو معمععر )2066 ،حيععث

إنها بين

مواف عة

مواف ة بدرجة بيرة لبعد إنشاء المعرفة لمدير و الة الغوث في قطار غزة ،ولل بوزن نسبي

( ،)%68.66ود ارسععة (أبععو عععودة )2068 ،حيععث إنهععا بينع
لمنيسع ععبي قع ععوى األمع ععن الفلسع ععطيني بالمحافظع ععا

مواف ععة بدرجععة بيعرة لبععد ا يسععاب المعرفععة

الجنوبيع ععة ،ولل ع ع بع ععوزن نسع ععبي ( ،)%60.65ود ارسع ععة

(فهيم )2068 ،اليي بينع أن هنعا مواف عة بدرجعة بيعرة ج ًعدا لبععد ا يسعاب المعرفعة ،وللع بعوزن نسعبي
( ،)%35.9ودراسة (أبو حطب )2065 ،اليي أوضح أن هنعا درجعة مواف عة بدرجعة بيعرة علعى بععد
يولي ع ع ععد المعرف ع ع ععة وبلغع ع ع ع ( )%69.20لم ع ع ععدير م ع ع ععدار و ال ع ع ععة الغ ع ع ععوث بمحافظ ع ع ععا
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غع ع ع عزة ،ود ارس ع ع ععة

(المععدهون )2064،واليععي أظهععر النيععائو مسععيوى يعوافر عمليععا

إدارة المعرفععة فععي و ازرة اليربيععة واليعلععيم

ف ع ععي قط ع ععار غع ع عزة ع ععان جي ع ع ًعدا ،وحص ع ععل بع ع ععد يش ع ععخيق المعرف ع ععة عل ع ععى نس ع ععبة ( ،)%60.40ود ارس ع ععة
(المشارفة )2062،حيث حصل فيها بعد يوليد وا يسعاب المعرفعة علعى وزن نسعبي( ،)%68.24ود ارسعة
(الزطمة )2066 ،حيث إن بعد يشخيق المعرفة حصل علعى وزن نسعبي ( ،)%65.5ود ارسعة (ععودة،
 )2060حيث إن بعد يوليد المعرفة حصل على وزن نسبي( )%34.53لدرجعة ممارسعة هعلا البععد لعدى

العع ععاملين فع ععي الجامعع ععا

الفلسع ععطينية ،ود ارسع ععة (دروزة )2003 ،اليع ععي أظهع ععر ضع عععف اسع ععيجابة لبعع ععد

يشخيق المعرفة في أعمالهم وأنشطيهم ،حيث حصعل بععد يشعخيق المعرفعة علعى وزن نسعبي(،)%50

ويعزو لرباحث ذرك إلى اخيالف م ان ومجيمع الدراسة.
ُ
 -تحليل فقرلت مجال " تخزيا لرمعرفة"

يم اسيخدام اخيبار الميوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي واليرييب لمعرفة درجة المواف ة
النيائو موضحة في جدول (.)29
جدول رقم ( :)19لرمتوس لرحساب ولال حرلف لرمعياري ولروزا لر سب ولرترتيب كل فقرة ما فقرلت مجال " تخزيا لرمعرفة"
املتوسط الانحراف
الحسابي املعياري

م

لرفقرة

6

ييوفر لدى الو ازرة وسائل يخزين ميعددة (أرشفة إل يرونية ،وثائه

الوزن

قيمة

النسبي

الاختبار

%
ورقية )...وميطورة لحفظ المعرفة.

2

يهيم الو ازرة بيوثيه الدرو

8

يهيم الو ازرة بالمحافظة على العاملين لو المعرفة العالية لمنع

4

اني الهم إلى جها

المسيفادة من اليجارب الساب ة.

أخرى.

ييميز الو ازرة بسرعة ودقة خزن المعلوما

والمعرفة.

5

ييم يصنيف المعلوما

8

ييميز األجهزة الي نية المسيخدمة بالو ازرة ليخزين المعرفة باألمان

7

ويوثي ها بطري ة يسهل الوصول إليها.

والخصوصية.
ييم ي ييم جودة المعرفة المخزنة ويحديثها باسيمرار.
معا
جميع فقرات مجال "تخزيا لرمعرفة" ً
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املعنوية

ترتيب

pvalue

الفقرة

3.94

0.88

78.79

19.81

0.00

0

3.46

0.98

69.25

8.82

0.00

0

3.20

1.08

64.09

3.53

0.00

7

3.52

1.00

70.49

9.79

0.00

0

3.56

1.00

71.18

10.42

0.00

0

3.45

1.04

69.05

8.13

0.00

0

3.29

0.99

65.86

5.51

0.00

9

3.49

0.74

69.84

12.38

0.00

ما جدول ( )28يمكا لستخالص ما يل :

 الميوسععط الحسععابي للف عرة األولععى " ييععوفر لععدى الععو ازرة وسععائل يخعزين ميعععددة (أرشععفة إل يرونيععة ،وثععائهورقي ععة )...وميط ععورة لحف ععظ المعرف ععة " يس ععاو ) ،)% 3.94وال ععوزن النس ععبي ( ،)%78.79قيم ععة االخيب ععار
( ، )19.81وأن ال يمة االحيمالية ( )Sig.يساو  ، 0.000وهلا يعني أن هنا مواف ة بدرجة بيرة من
قبل أفراد العينة على هله الف رة .ويفسر لرباحث هذه لر تيجة بحرق قيادة و ازرة الداخلية واألمن العوطني
– الشععه العس ع ر علععى موا بععة اليطععور الي نولععوجي باسععيمرار ويطبي هععا فععي جميععع أعمععال ومهععام الععوزارة
اليوميععة ،واعيمادهععا لألرشععفة ارل يرونيععة فععي حفععظ المعلومععا  ،ويعمععل الععو ازرة بش ع ل دور علععى يحععديث
برامجهععا واسععيخدام أحععدث األجهعزة فععي يخعزين المعلومععا
وسهولة ،وقد وضع

ومعالجيهععا واسععيرجاعها فععي أ وقع

ب ععل يسععر

عودا خاصعة بيطعوير الي نولوجيعا ،وجلعب مبعرمجين لو
ضمن خططها المسي بلية بن ً

فاءة عالية لل يام بمهام يطويرية ليخزين وأرشفة المعلوما

والحفاظ عليها.

 الميوسععط الحسععابي للف عرة الثالثععة " يهععيم الععو ازرة بالمحافظععة علععى العععاملين لو المعرفععة العاليععة لمنعععاني الهم إلى جهعا

أخعرى " يسعاو ( ،)%3.20والعوزن النسعبي ( ،)%64.09قيمعة االخيبعار (، )3.53

وأن ال يمععة االحيماليععة ( )Sig.يسععاو  ، 0.000وهععلا يعنععي أن هنععا مواف ععة بدرجععة ميوسععطة مععن قبععل
أفراد العينة على هله الف عرة .ويفسدر لرباحدث هدذه لر تيجدة بأنعه يوجعد اهيمعام معن العو ازرة بالمحافظعة علعى
أصععحاب المعرفععة العاليععة ونهععا أحععد أسععباب نجععا العمععل األمنععي فععي الععو ازرة ،إال أن سععبب هععله النسععبة
الميوسعطة أن هنععا عععاملين لوا معرفععة عاليعة ععونهم أصععحاب مععؤهال
ضععمن اليخصصععا

علميعة عاليععة ،ول ععنهم ال يعملععون

العلميععة المطلوبععة للعمععل فععي الععو ازرة ،وج عل هععله اليخصصععا

يععم اسععييعابها ليعبئععة

الش عواغر نييجععة اسععين اف المععوظفين عععام(2006م)  ،ممععا يجعععل اسععيخدام المعرفععة عنععد ه عؤالء العععاملين
من وصععة ال يم ععن االسععيفادة منهععا إال مععا نععدر ،مععا وأن الععبعض مععن أصععحاب المعرفععة العاليععة والشععهادا
العليا قدموا اسي االيهم لالني ال للعمعل فعي السعل األ عاديمي أو وظعائف أخعرى أو ممارسعة أعمعال خاصعة
زرة.
بهم نييجة أنهم انوا في غير أما نهم اليخصصية في الو ا

وبشع ل عععام يم ععن ال ععول بععأن الميوسععط الحسععابي لجميععع أسععئلة المجععال يخعرين المعرفععة يسععاو ()3.49
بععوزن نسععبي ( ،)%69.84قيمععة االخيبععار( ،(12.38وأن ال يمععة االحيماليععة ) (sigيسععاو (،)0.000

وهلا يعني أن هنا مواف ة بدرجة بيرة من قبل أفراد العينة لهلا المجال.
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المحععددة والواضععحة لحفععظ المعرفععة ويخزينهععا بصععورة

ويفسددر لرباحددث هددذه لر تيجددة بسععبب يعوافر اآلليععا
يس ععهل الوص ععول إليه ععا وام اني ععة اس ععيرجار المعلوم ععا

المعلومععا

والمع ععارف الم يس ععبة ،بارض ععافة إلععى ال ععوعي ال بيع عر واالهيم ععام اليععي يولي ععه ال ي ععادة لموض ععور

يخزين المعلوما
وقععد أنشععا

بناء على يخرين المعلوما .
والمعارف ،حيث يبني ال ثير من ال ار ار
ً

وحععدة بالهي ععل الينظيمععي وهععي اردارة العامععة للحاسععوب وااليصععاال

علععى إنجععاز ال ثيععر مععن المهععام شععب ا
الحاسوب الموحد مع الو از ار
وقد ايف

ب ععل يس ععر وس ععهولة ،م ععع ض ععمان ع ععدم ض ععيار

العس ع رية واليععي عمل ع

االيصععال والحاسععوب وربطهععا بالشععب ة المر زيععة ،وانجععاز برنععامو

افة؛ مما قلل الجهد المبلول وساعد على سرعة إنجاز العمل.
دراسة (عز الدين  )2066 ،حيث إنها بين

مواف ة بدرجة

هله النيائو مع بعض الد ارسا

مواف ة بدرجة بيرة لبعد يخزين المعرفة لمدير و الة الغوث في قطار غزة ،ولل

بوزن نسبي

بيرة لبعد يخزين المعرفة ،ولل بوزن نسبي( ،)%65.9ودراسة (أبو معمر )2066 ،حيث إنها بين

( ،)%68.95دراسة (أبو زريه )2066 ،حيث حصل بعد يخزين المعرفة على درجة بيرة وبوزن
نسبي( ،)%66.66ودراسة (ابو عودة )2068 ،حيث إنها بين

المعرفة لمنيسبي قوى األمن الفلسطيني بالمحافظا

مواف ة بدرجة بيرة لبعد يخزين

الجنوبية ،ولل بوزن نسبي( ،)%60.65ودراسة

(المصر  )2065،اليي أشار بأن بعد يخزين المعرفة للعاملين في الوظائف ارشرافية بو ازرة الداخلية
الشه المدني حصل على وزن نسبي بير( ،)%66.86ودراسة (أبو حطب )2065 ،اليي أوضح

أن هنا درجة مواف ة بدرجة بيرة على بعد يخزين المعرفة ،وبلغ ( )%32.30لمدير مدار
الغوث بمحافظا

و الة

غزة ،ودراسة (المدهون )2064،حيث حصل بعد يخزين المعرفة على نسبة

( ،)%66.59ودراسة (المشارفة )2062،حيث حصل فيها بعد يخزين المعرفة على درجة مواف ة بيرة

وبوزن نسبي( ،)%68.96ودراسة (الزطمة )2066 ،حيث أن بعد يخزين المعرفة حصل على درجة

ويعزو لرباحث ذرك ألهمية يخزين المعرفة وموا بة اليطور
مواف ة بيرة ،وبوزن نسبي (,)%64.4
ُ
الي نولوجي ،والحفاظ على أمن وسرية المعلوما

والمعارف الم يسبة.

د ارسععة (فهععيم )2068 ،اليععي بينع

أن هنععا مواف ععة

واخيلفع جز ًئيععا هععله النيععائو مععع بعععض الد ارسععا
جدا لبعد يخزين المعرفة ،وللع بعوزن نسعبي( ،)%94.4ود ارسعة (ععودة )2060 ،حيعث إن
بدرجة بيرة ً

بع ععد يخع عزين المعرف ععة حص ععل عل ععى وزن نس ععبي ( )%35لدرج ععة ممارس ععة ه ععلا البع ععد ل ععدى الع ععاملين ف ععي
الجامعععا

الفلسععطينية ود ارسععة (دروزة )2003 ،حيععث إن بعععد يخعزين المعرفععة حصعل علععى درجععة مواف ععة

ميوسطة وبوزن نسبي( ،)%80.4ويعزو الباحث لل إلى اخيالف م ان ومجيمع الدراسة.
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 تحليل فقرلت مجال " توزيع لرمعرفة"يم اسيخدام اخيبار الميوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي واليرييب لمعرفة درجة المواف ة.
النيائو موضحة في جدول (.)80
جدول رقم ( :)10لرمتوس لرحساب ولال حرلف لرمعياري ولروزا لر سب ولرترتيب كل فقرة ما فقرلت مجال " توزيع لرمعرفة"

لرفقرة

م

6
2
8
4
5
8
7

املتوسط

الانحراف

الوزن

قيمة

املعياري

النسبي

الاختبار

الحسابي

يعمل الو ازرة على يبادل المعرفة في جميع مسيويايها اردارية.

%

املعنوية
ترتيب
p-

الفقرة

value

3.60

0.86

72.01

13.06

0.00

0

3.64

0.82

72.80

14.62

0.00

0

3.18

1.01

63.69

3.42

0.00

0

3.43

0.98

68.53

8.12

0.00

0

3.15

0.95

63.00

2.95

0.00

يشجع الو ازرة العاملين على اليواصل مع بعضهم ليبادل اآلراء

3.16

0.98

63.16

3.02

0.00

0

اليي يميل ونها دون الخوف

3.12

1.07

62.31

2.01

0.05

7

3.33

0.66

66.52

9.20

0.00

يميل

الو ازرة طره مخيلفة(مل ار  ،ي ارير ،بريد إل يروني،

اجيماعا  )...ليوزيع المعرفة على العاملين.
يشجع الو ازرة األفراد لعرض أف ارهم الجديدة المريبطة بالعمل.
ييم يوزيع المعرفة عن طريه ع د دو ار

يدريبية من قبل مخيصين

لو خبرة و فاءة.
يهي الو ازرة الوق

والمناخ المالئمين ليبادل المعرفة بين العاملين.

والخب ار .
يشار العاملون زمالءهم بالخب ار
على وضعهم الوظيفي.
معا
جميع فقرات مجال "توزيع لرمعرفة" ً

9

ما جدول ( )30يمكا لستخالص ما يل :

 الميوسع ععط الحسع ععابي للف ع عرة الثانيع ععة " يميل ع ع الع ععو ازرة ط ع عره مخيلفة(مع ععل ار  ،ي ع ععارير ،بريع ععد إل يرونع ععي،اجيماعععا  )...ليوزيععع المعرفععة علععى العععاملين " يسععاو (  ،)%3.64والععوزن النسععبي ) ،)%72.80قيمععة
االخيبار(  ، )14.62وأن ال يمة االحيمالية ( )Sig.يساو  ،0.000وهلا يعنعي أن هنعا مواف عة بدرجعة

127

بي عرة مععن قبععل أف عراد العينععة علععى هععله الف عرة .ويفسددر لرباحددث هددذه لر تيجددة بععأن الععو ازرة ي ععوم بععين الحععين
واآلخع ععر بحصع ععدار ي ع ععارير ويعميمع ععا  ،وع ع ععد ور العمع ععل حع ععول ق ع ع ار ار أو مشع ععاريع ييطلع ععب نشع ععر هع ععله
المعلوم ععا
االجيماعععا

إل ععى أص ععحاب الش ععأن للعمع عل بم يض ععاها ،م ععا وي ععيم ف ععي ععل جه ععاز أو إدارة ع ععد العدي ععد م ععن
الدوريععة ،ويععيم يفريععو اليوصععيا

وال ع ار ار وايصععالها لجهععا

االخيصععاق ،ممععا يسععاعد علععى

يوزيع المعرفة عبر الوسائل المخيلفة.
 الميوسط الحسابي للف رة الثانية " يشار العاملون زمالئهم بالخب ار اليعي يميل ونهعا دون الخعوف علعىوضعععهم الععوظيفي) ليوزيععع المعرفععة علععى العععاملين " يسععاو ) ،)% 3.12والععوزن النسععبي )،)%62.31
قيم ععة االخيب ععار) ، (2.01وأن ال يم ععة االحيمالي ععة ( )Sig.يس ععاو  ،0.000وه ععلا يعن ععي أن هن ععا مواف ععة
بدرجعة ميوسععطة مععن قبععل أفعراد العينععة علععى هععله الف عرة .ويفسددر لرباحددث هددذه لر تيجددة إلععى الث افععة السععائدة
اليععي يفيععد بععأن طبيعععة العمععل األمنععي ي يضععي الس عرية وال يمععان فععي ال ثيععر مععن أمععور العمععل ممععا يجعععل
المشععار ة فععي ن ععل المعرفععة والخب ع ار بععين الععزمالء ليس ع

بالش ع ل المطلععوب ،بارضععافة إلععى أن بعععض

العععاملين م عن يععيحفظ علععى المعرفععة لديععه بععدافع المنافسععة أو اعيبارهععا مصععدر قععوة بالنسععبة إليععه فععال ي ععوم
بمشار يها مع اآلخرين.
وبشع ل عععام يم ععن ال ععول بععأن الميوسععط الحسععابي لجميععع أسععئلة المجععال يوزيععع المعرفععة يسععاو ()3.33
بوزن نسبي ( ،)%66.52قيمة االخيبار( ،)9.20وأن ال يمة االحيمالية ) (sigيساو ( ،)0.000وهلا

يعني أن هنا مواف ة بدرجة ميوسطة من قبل أفراد العينة لهلا المجال.
ويفسر لرباحث هذه لر تيجة إلى وجود عالقا

إيجابيعة بعين الععاملين فعي العو ازرة ،واليعى يعيم معن خاللهعا

إم انية ن ل ويبادل المعرفة بينهم ويبادل اآلراء ووجها

النظر ،والسيما وأن الو ازرة يعيمد فعي ثيعر معن

خععدمايها الم دمععة علععى امععيال المعرفععة ،ورغععم أن هنععا مواف ععة إال أن هععله المواف ععة بحاجععة إلععى يعزيععز
ليأثيرها على الخدما

ايف ع

زرة.
الم دمة في الو ا

هععله النيععائو مععع بعععض الد ارسععا

د ارسععة (أبععو زريععه )2066 ،حيععث حصععل بعععد يوزيععع المعرفععة

علععى درجععة ضعععيفة وبععوزن نسععبي( ،)%59.32ود ارسععة (أبععو عععودة )2068 ،حيععث إنهععا بين ع

بدرجععة ميوسععطة لبعععد يوزيععع المعرفععة لمنيسععبي قععوى األمععن الفلسععطيني بالمحافظععا
نسععبي( ،)%88.26ود ارسععة (فهععيم )2068 ،اليععي بينع

مواف ععة

الجنوبيععة وللع بععوزن

أن هنععا مواف ععة بدرجععة ميوسععطة لبعععد مشععار ة

ون ععل المعرفععة ولل ع بععوزن نسععبي( ،)%59.2ود ارسععة (المصععر  )2065،اليععي أشععار ب عأن بعععد يوزيععع
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حص ععل علع ععى وزن نس ععبي( )% 85.62للعع ععاملين ف ععي و ازرة الداخلي ععة واألم ععن ال ععوطني ،ود ارسعععة (دروزة،
 )2003حيث إن بعد يوزيع المعرفة حصل على درجة مواف ة ضعيفة ،وبوزن نسبي( ،)%86.3ويعزو

الباحث لل إلى اخيالف م ان ومجيمع الدراسة.
اخيلفع

هععله النيعائو مععع بععض الد ارسععا

د ارسععة (ععز الععدين  )2066 ،حيعث إنهععا بينع

مواف ععة بدرجععة

بيرة لبعد يوزيع المعرفة ،ولل بوزن نسبي ( ،)%66.8ود ارسعة (أبعو معمعر )2066 ،حيعث إنهعا بينع

مواف ع ععة بدرج ع ععة بيع ع عرة لبع ع ععد يوزي ع ععع المعرف ع ععة لم ع ععدير و ال ع ععة الغ ع ععوث ف ع ععي قط ع ععار غع ع عزة ،وللع ع ع ب ع ععوزن
نسععبي( ،)%63.46ود ارسععة (أبععو حطععب )2065 ،اليععي أوضععح

علععى بعععد يشععار المعرفععة وبلغ ع

أن هنععا درجععة مواف ععة بدرجععة بي عرة

( )%69.40لمععدير مععدار و الععة الغععوث بمحافظععا

غ عزة ،ود ارسععة

(المدهون )2064،حيث حصل بعد يوزيع المعرفة في و ازرة اليربيعة واليعلعيم الععالي فعي قطعار غعزة علعى
نسبة( ،)%69.39ودراسة (المشارفة )2062،حيث حصل فيهعا بععد يشعار المعرفعة علعى درجعة مواف عة
بي عرة وبععوزن نسععبي( ،)%66.59ود ارسععة (الزطمععة )2066 ،حيععث إن بعععد يوزيععع المعرفععة حصععل علععى

درجة مواف ة بيرة وبوزن نسبي( ,)%62ودراسة (عودة )2060 ،حيث حصل بعد يشار المعرفة على
وزن نسبي ( )%69.48لدى العاملين في الجامعا

الفلسطينية ,ودراسة (عودة )2060 ،حيعث حصعل

بعد مشار ة المعرفة على درجة ضعيفة بوزن نسبي(.)%48.6
 تحليل فقرلت مجال " ت بيق لرمعرفة"يم اسيخدام اخيبار الميوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي واليرييب لمعرفة درجة المواف ة
النيائو موضحة في جدول (.)86
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جدول رقم ( :)13لرمتوس لرحساب ولال حرلف لرمعياري ولروزا لر سب ولرترتيب كل فقرة ما فقرلت مجال " ت بيق لرمعرفة"
لرفقرة

م

6
2
8
4
5
8
7

املتوسط
الحسابي

يدر العاملون في الو ازرة أهمية إدارة المعرفة في دعم األنشطة

الانحراف

الوزن

قيمة

املعياري

النسبي %

الاختبار

املعنوية

ترتيب

p- value

الفقرة

3.53

0.91

70.52

10.74

0.00

0

3.10

1.02

62.07

1.90

0.06

9

3.09

1.08

61.90

1.64

0.10

7

3.24

0.95

64.90

4.80

0.00

0

يهيم الو ازرة في يوظيف المعارف الم يسبة في يحسين الخدما

3.32

0.91

66.40

6.51

0.00

0

يراعى في ي ييم أداء العاملين في الو ازرة مبدأ يطبي هم للمعرفة

3.25

0.99

65.09

4.80

0.00

0

3.15

0.98

62.99

2.86

0.00

0

3.24

0.72

64.87

6.30

0.00

الخاصة بعمل الو ازرة.
ييوفر لدى المسئولين في الو ازرة رؤية واضحة نحو اسيراييجيا
ومداخل ينفيل ويطبيه إدارة المعرفة.
يمنح الو ازرة العاملين الصالحيا
المعلوما

ال افية والحرية ليطبيه

والمعرفة الميجددة في مجال عملهم.

ييم يوظيف المعرفة في حل المش ال

ويحسين أساليب واجراءا

العمل داخل الو ازرة.

الم دمة للمسيفيدين.

الم يسبة في مجال عملهم.
يعمل الو ازرة على يلليل الع با

وازالة الصعوبا

اليي يحد من

قدرة العاملين على يطبيه المعرفة.
معا
جميع فقرات مجال "ت بيق لرمعرفة" ً
ما جدول ( )38يمكا لستخالص ما يل :

 الميوسععط الحسععابي للف عرة األولععى " يععدر العععاملون فععي الععو ازرة أهميععة إدارة المعرفععة فععي دعععم األنشععطةالخاصععة بعمععل الععو ازرة" ليوزيععع المعرفععة علععى العععاملين " يسععاو ( ،)%3.53والععوزن النسععبي (،)%70.52
قيمععة االخيبععار(  ، )10.74وأن ال يمععة االحيماليععة ( )Sig.يسععاو  ،0.000وهععلا يعنععي أن هنععا مواف ععة
بدرجة بيرة من قبل أفعراد العينعة علعى هعله الف عرة .ويفسدر لرباحدث هدذه لر تيجدة بعأن هنعا بالفععل إد ار
ووععي معن قيععادة العو ازرة والعععاملين حعول أهميععة امعيال المعرفعة وادارة عمليايهععا ونهعا أحععد أسعباب ا يمععال
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األعمععال علععى أ مععل وجععه وف ًعا ألسع

مدروسععة ومعلومععة مسععب ًا ،واليععي يح ععه مععن خاللهععا الععو ازرة أهععدافها

وي يسب مزايا وعوائد ينظيمية مخيلفة.
 -الميوسط الحسابي للف رة الثالثة " يمنح الو ازرة العاملين الصالحيا

ال افية والحريعة ليطبيعه المعلومعا

والمعرفععة الميجععددة فععي مجععال عملهععم ليوزيععع المعرفععة علععى العععاملين " يسععاو ( ،)%3.09والععوزن النسععبي
( ،)%61.90قيمة االخيبار( (1.64وأن ال يمة االحيمالية ( )Sig.يساو  ،0.000وهلا يعني أن هنا
مواف ة بدرجة ميوسطة من قبعل أفعراد العينعة علعى هعله الف عرة .ويفسدر لرباحدث هدذه لر تيجدة بأنعه ال يوجعد
قيود يضعها الو ازرة على العاملين في لية يطبيه المعرفة ويحويلها إلى خطعط وبعرامو جعاهزة لالسعيخدام
واالسععيفادة منه ععا فععي يح ي ععه أهععداف ال ععو ازرة إال أنهععا ل ععم ي ععن بالمس ععيوى المطلععوب ،حي ععث ان ع

النييج ععة

ميوسععطة؛ ويعععود السععبب إلععى خععوف العععاملين ويعرضععهم للمعاقبععة والمسععاءلة مععن طععرف ال يععادة فععي حععال
فشلوا في يطبيه المعرفة اليي ا يسبوها في مجال عملهم.
وبشع ل عععام يم ععن ال ععول بععأن الميوسععط الحسععابي لجميععع أسععئلة المجععال يطبيععه المعرفععة يسععاو ()3.24
بوزن نسبي ( ،)%64.87قيمة االخيبار(  ،(6.30وأن ال يمة االحيمالية ) (sigيساو ( ،)0.000وهلا

يعني أن هنا مواف ة بدرجة ميوسطة من قبل أفراد العينة لهلا المجال.
ويفسددر لرباحددث هددذه لر تيجددة أن يطبيععه المعرفععة يععد نيععاج العمليععا

المععل ورة سععاب ًا ،حيععث يععيم ا يسععاب

المعرفة من المصادر المخيلفة ثعم يحويعل المعرفعة إلعى خطعط وبعرامو يسعيفاد منهعا ،وباليعالي يعيم االعيمعاد
على وسائل وي نيا

حديثة في يطبيه المعرفة ،وييم العمعل علعى يعميمهعا علعى جميعع األجهعزة واردا ار

والدوائر واألقسام ،ومع لل فهي يحياج إلى يعزيز ويحسين ،حيث إن بعض الخطط والبرامو يب ى يراو
م انهععا دون يطبي هععا إمععا ونهععا غيععر قابلععة لليطبيععه أو غيععر لا
ويبسيط ارجراءا
وايف

جععدوى فععي يحسععين الخععدما

الم دمععة

الميبعة.

هله النيائو معع بععض الد ارسعا

د ارسعة (أبعو زريعه )2066 ،حيعث حصعل بععد يطبيعه المعرفعة

علععى درجععة ميوسععطة ،وبععوزن نسععبي ( ،)%82.8ود ارسععة (أبععو عععودة )2068 ،حيععث إنهععا بين ع

بدرجة ميوسطة لبعد يطبيه المعرفة لمنيسبي قوى األمعن الفلسعطيني بالمحافظعا
نسععبي( ،)%88.84ود ارسععة (فهععيم )2068 ،اليععي بين ع

مواف ععة

الجنوبيعة ،وللع بعوزن

ان هنععا مواف ععة بدرجععة ميوسععطة لبعععد يطبيععه

المعرفععة ،ولل ع بععوزن نسععبي( ،)%82ود ارسععة (الزطمععة )2066 ،حيععث إن بعععد يطبيععه المعرفععة حصععل
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علععى درجععة مواف ععة ميوسععطة وبععوزن نسععبي( ،)%84.45ود ارسععة (دروزة )2003 ،حيععث إن بعععد يطبيععه

المعرفعة حصععل علعى درجععة مواف ععة ضععيفة ،وبععوزن نسعبي( ،)%86.3ويعععزو الباحععث للع إلععى اخععيالف
م ان ومجيمع الدراسة.
واخيلف

هله النيائو مع بععض الد ارسعا

د ارسعة (ععز العدين  )2066 ،حيعث إنهعا بينع

مواف عة بدرجعة

بيرة لبعد يطبيه المعرفة ،ولل بوزن نسبي( ،)%62.6ود ارسعة (أبعو معمعر )2066 ،حيعث إنهعا بينع

مواف ععة بدرج ععة بيع عرة لبع ععد إنش ععاء المعرف ععة لم ععدير و ال ععة الغ ععوث ف ععي قط ععار غع عزة ،وللع ع ب ععوزن نس ععبي

( ،)%66.89ودراسة (المصر  )2065،اليي أشار بأن بععد يطبيعه المعرفعة حصعل علعى وزن نسعبي
( )%83.26للعاملين فعي و ازرة الداخليعة واألمعن العوطني ،ود ارسعة (أبعو حطعب )2065 ،اليعي أوضعح

أن هنا درجة مواف ة بدرجة بيرة على بعد يشار المعرفة ،وبلغع ( )%32.20لمعدير معدار و العة
الغععوث بمحافظععا

غعزة ،ود ارسععة (المععدهون )2064،حيععث حصععل بعععد يطبيععه المعرفععة فععي و ازرة اليربيععة

واليعليم العالي في قطار غزة على نسبة( ،)%68.66ودراسة (المشارفة )2062،حيث حصل فيها بععد

يطبيه المعرفة على درجة مواف ة بيرة ،وبعوزن ( ،)%62.3ود ارسعة (ععودة )2060 ،حيعث حصعل بععد
يطبيع ععه المعرفعععة علع ععى درجع ععة مواف ع ععة بي ع عرة ،وب ع عوزن نسعععبي( )%35.25لع ععدى العع ععاملين فعععي الجامعع ععا

الفلسطينية.

 تحليل جميع فقرلت إدلرة لرمعرفةيم اسيخدام اخيبار الميوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي واليرييب لمعرفة درجة المواف ة
النيائو موضحة في جدول (.)82
جدول رقم ( :)11لرمتوس لرحساب ولال حرلف لرمعياري ولروزا لر سب ولرترتيب رجميع مجاالت إدلرة لرمعرفة
م

لرمجال

لرمتوس

لال حرلف

لرحساب

لرمعياري

لروزا
لر سب
%

قيمة
لالختبار

لرمع وية
p-

ترتيب
لرفقرة

value

6

لكتساب لرمعرفة

3.30

0.67

66.09

8.52

0.00

0

2

تخزيا لرمعرفة

3.49

0.74

69.84

12.38

0.00

0

8

توزيع لرمعرفة

3.33

0.66

66.52

9.20

0.00

0

4

ت بيق لرمعرفة

3.24

0.72

64.87

6.30

0.00

0

3.34

0.60

66.83

10.55

0.00

معا
جميع فقرات مجاالت إدلرة لرمعرفة ً
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ما خالل جدول( )32ييضح أن الوزن النسبي رجمالي محور عمليات إدلرة لرمعرفة بلو ()%88.38
وبمتوس بلغ ( )3.34ول حرلف معياري بلغ ( ،)0.60بينما احيل مجال تخزيا لرمعرفة المريبة األولى
بوزن نسبي بلو( )%68.14وبمتوس بلغ ( )3.48ول حرلف معياري بلغ ( )0.24ويفسر لرباحث هذه
لر تيجة إلى يوافر الي نيا
بحفظ المعلوما

الي نولوجية في الو ازرة ليخزين المعارف والحفاظ على سرييها ،واهيمام ال يادة

ونها أحد المصادر اليى يسيند إليها في ال رار ،بينما احيل مجال ت بيق لرمعرفة

المريبة األخيرة بوزن بلو( )%84.36وبمتوس بلغ ( )3.24ول حرلف معياري بلغ ( ,)0.60ويعزو
الباحث لل إلى ضعف قدرة الو ازرة في يوفير السبل وارم انا

اليي يساهم في زيادة يطبيه المعرفة

والخوف من المساءلة والع اب في حال الفشل في يطبيه المعرفة.
وايف

هله النيائو مع بعض الدراسا

دراسة (أبو زريه )2066 ،حيث حصل ممارسة عمليا

إدارة

المعرفععة علععى درجععة ميوسععطة ،وبععوزن نسععبي( ،)%88.9ود ارسععة (المصععر  )2065،اليععي أشععار ب عأن
ممارس ععة عملي ععا

إدارة المعرف ععة للع ععاملين ف ععي و ازرة الداخلي ععة واألم ععن ال ععوطني حص ععل

( ،)%86.658ودراسة (األغا وأبعو الخيعر )2062،حيعث حصعل

ممارسعة عمليعا

عل ععى وزن نس ععبي

إدارة المعرفعة نسعبة

(.)%88.63
واخيلف ع

مجاال

هععله النيععائو مععع بعععض الد ارسععا

د ارسععة (عععز الععدين  )2066 ،حيععث بين ع

أن درجععة جميععع

إدارة المعرفة مواف ة بدرجعة بيعرة ،وللع بعوزن نسعبي( ،)%68.5ود ارسعة (أبعو معمعر)2066 ،

حيث إنها بين
إنه ع ععا بينع ع ع

بالمحافظ ععا

مواف ة بدرجة بيرة ،ولل بوزن نسبي ( ،)%63.48ودراسة (أبو عودة )2068 ،حيث

مواف ع ععة بدرج ع ععة بيع ع عرة لمس ع ععيوى علمي ع ععا

إدارة المعرف ع ععة لمنيس ع ععبي ق ع ععوى األم ع ععن الفلس ع ععطيني

الجنوبي ععة ب ععوزن نس ععبي( ،)%83.85ود ارس ععة (الم ععدهون )2064،حي ععث إنه ععا بينع ع

بدرجة بيعرة لمسعيوى عمليعا

مواف ععة

إدارة المعرفعة فعي و ازرة اليربيعة واليعلعيم الععالي فعي قطعار غعزة بعوزن نسعبي

( ،)%65.66ودراسة (الزطمة )2066 ،حيث بلغع
وبوزن نسبي(.)%66.88

ممارسعة عمليعا

إدارة المعرفعة درجعة مواف عة بيعرة

ثا ًيا :تحليل فقرلت "جودة لرخدمات"

 تحليل فقرلت مجال " لرجول ب لرمادية لرملموسة "يم اسيخدام اخيبار الميوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي واليرييب لمعرفة درجة المواف ة
النيائو موضحة في جدول (.)88
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جدول رقم ( :)11لرمتوس لرحساب ولال حرلف لرمعياري ولروزا لر سب ولرترتيب كل فقرة ما فقرلت مجال " لرجول ب لرمادية لرملموسة"

م

6
2
8
4

لروس

لرفقرة

يوفر الو ازرة جميع المسيلزما

واليسهيال

لرحساب
المالية والمادية اليي

لال حرلف

لروزا

قيمة

لرمعياري

لر سب

لالختبار

%

لرمع وية
pvalue

ترتيب
لرفقرة

3.09

1.10

61.78

1.51

0.13

0

3.43

0.93

68.68

8.68

0.00

0

3.04

1.02

60.75

0.68

0.49

0

يهيم الو ازرة بمظهر وجالبية المباني.

3.02

1.12

60.46

0.38

0.70

0

معا
جميع فقرات مجال " لرجول ب لرمادية لرملموسة " ً

3.15

0.76

62.92

3.57

0.00

ي فل

قديم خدمة جيدة.

يراعي الو ازرة االهيمام بالمظهر العام والهندام لعامليها.
ييالءم اليصميم الداخلي لم ان العمل مع طبيعة الخدما

الم دمة

للمسيفيد.

ما جدول ( )33يمكا لستخالص ما يل :

 الميوسط الحسابي للف رة الثانية " يراعي الو ازرة االهيمام بالمظهر العام والهندام لعامليها " ليوزيعالمعرفة على العاملين " يساو ( ،)%3.43والوزن النسبي ( ،)%68.68قيمة االخيبار( ، (8.68وأن
ال يمة االحيمالية ( )Sig.يساو  ،0.000وهلا يعني أن هنا مواف ة بدرجة بيرة من قبل أفراد العينة
على هله الف رة .ويفسر الباحث هله النييجة بث افة العاملين اليي يحيم عليهم الظهور بمظهر الئه،
واالهيمام بالهندام أمام اآلخرين ،واليي يساعد على زيادة الث ة عند العاملين ،و لل قد يعود السبب إلى
طبيعة المجال العس ر  ،والل

يسيوجب االنضباط اليام بالهندام وبالز العس ر  ،وهو أحد ال واعد

األساسية.
 الميوسععط الحسععابي للف عرة الرابعععة " يهععيم الععو ازرة بمظهععر وجالبيععة المبععاني" يسععاو ( ،)%3.02والععوزنالنسععبي ) ،)%60.46قيمععة االخيبععار( ، (0.38وأن ال يمععة االحيماليععة ( )Sig.يسععاو ) ،(0.000وهععلا
يعني أن هنا مواف ة بدرجة ميوسطة من قبعل أفعراد العينعة علعى هعله الف عرة .ويفسعر الباحعث هعله النييجعة
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بسبب ضعف ارم انيا

المادية اليي يعاني منها الح ومة بش ل ععام وو ازرة الداخليعة واألمعن العوطني –

الشه العس ر بشع ل خعاق ،حيعث إن بععض الم ارفعه الخاصعة بالداخليعة قديمعة ويحيعاج إلعى ال ثيعر معن
أعمععال اليععرميم والصععيانة ،مععا وأن بعععض الم ارفععه األخععرى مسععيأجرة ل لععة ارم انيععا
م ع ار جديععدة ،وال ننسععى أن م ع ار و ازرة الداخليععة خععالل الحععروب السععاب ة يعرضع

علععى يععوفير وبنععاء
لل صععف واالسععيهداف

الميواصععل مم ععا ألحععه الض ععرر بجميععع قطاعايه ععا المخيلف ععة ،و ععان ل ععه الععدور ال بي ععر فععي ال ععن ق والعج ععز
الواضح في م رايها ،وعدم ال درة على بناء م ار جديدة ييناسب مع حجم وطبيعة عمل الو ازرة.
وبشع ل ععام يم عن ال عول بعأن الميوسعط الحسعابي لجميعع أسعئلة مجعال الجوانعب الماديعة الملموسعة يسععاو

( )3.15ب ع ععوزن نس ع ععبي ( ،)%62.92قيم ع ععة االخيب ع ععار(  ،(3.57وأن ال يم ع ععة االحيمالي ع ععة ) (sigيس ع ععاو
( ،)0.000وهلا يعني أن هنا مواف ة بدرجة ميوسطة من قبل أفراد العينة لهلا المجال.
ويفسدددر لرباحدددث هدددذه لر تيجدددة أن إم انيععا

الععو ازرة المحععدودة فععي يععوفير مبععاني مجه عزة ومعععدة بالش ع ل

المطلععوب اض ععطر الععو ازرة الس ععيخدام مب ععاني مدنيععة أو إع ععادة يععرميم مب ععاني قديم ععة ال يلبععي أغععراض ي ععديم
الخدمععة مثععل الم ارفععه وصععاال

االنيظععار ،بارضععافة إلععى أن الععو ازرة ييخععوف مععن عععدوان جديععد يععؤد إلععى

خسارة هله المباني ،وباليالي ي اليف باهضة مصاحبة.
ايف

هله النيائو مع دراسا

دراسة ( مطريعة )2068 ،واليعي أظهعر مواف عة بدرجعة ميوسعطة فعي بععد

الجوانب الملموسعة بعوزن نسعبي ( ، )%86.68ود ارسعة ( أبعو عيعدة )2068 ،ود ارسعة(أبو ع عر)2068 ،
واليي أظهر مواف ة بدرجة ميوسعطة فعي بععد الجوانعب الملموسعة بعوزن نسعبي ( ، )82.99ود ارسعة ( أبعو
ع ر )2068 ،واليي أظهر مواف ة بدرجة ميوسطة في بعد الجوانب الملموسة بوزن نسبي( )%86.96
 ،ودراسة (جودة )2064 ،واليي أظهر مواف عة بدرجعة ميوسعطة فعي بععد الجوانعب الملموسعة بعوزن نسعبي
( ،)%88.43حيث يعزو الباحث ايفاه واخيالف النيائو إلى يباين وينور بيئا
واخيلف

هله النيائو مع بعض الد ارسعا

الجوانب الملموسة للعاملين في بلديا

العمل المخيلفة.

(األخعر  )2066 ،واليعي أظهعر مواف عة بدرجعة بيعرة فعي بععد
قطار غزة بوزن نسبي ( ، )%68.66ود ارسعة (الحجعاز)2068 ،

واليي أظهر مواف ة بدرجة بيرة في بعد الجوانب الملموسة في مؤسسا

لو ارعاقة بمحافظعا

غعزة،

ب ععوزن نس ععبي ( ، )%69.65ود ارس ععة ( الس عععافين )2065 ،والي ععي أظه ععر مواف ععة بدرج ععة قليل ععة ف ععي بع ععد
الجوانب الملموسة بوزن نسبي ( ،)%56.83ودراسة ( راشد )2064 ،واليي أظهر مواف عة بدرجعة بيعرة
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على بعد الجوانب الملموسعة د ارسعة يطبي يعة علعى البنع العوطني ارسعالمي وبنع ارنيعاج بمحافظعا

غعزة

بوزن نسبي ( ،)%68.20ودراسة (عوض )2062 ،واليي أظهر مواف ة بدرجعة بيعرة فعي بععد الجوانعب
الملموسع ععة بع ععين عناصع ععر الرقابع ععة الداخليع ععة وجع ععودة الخع ععدما

المص ع عرفية بمحافظع ععا

غ ع عزة ،بع ععوزن نسع ععبي

( )%30.54ويعزو الباحث لل إلى أهمية دور يوليعد المعرفعة فعي يطعوير وي عديم البلعديا  ،ممعا يعنع
على األداء واليصنيف بين باقي البلديا .
 تحليل فقرلت مجال " لالعتمادية "يم اسيخدام اخيبار الميوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي واليرييب لمعرفة درجة المواف ة
النيائو موضحة في جدول (.)84
جدول رقم ( :)14لرمتوس لرحساب ولال حرلف لرمعياري ولروزا لر سب ولرترتيب كل فقرة ما فقرلت مجال "
لالعتمادية"
لرفقرة

م

6
2
8
4
5

ييميع العاملون بالمعرفة ال افية وال فاءة العالية للرد
على اسيفسا ار المسيفيدين.
يخصق وق

افي لمراجعة مشا ل المسيفيدين.

يليزم الو ازرة بي ديم خدمايها للمسيفيدين في الموعد
المحدد.
يحيفظ الو ازرة بسجال

دقي ة وموث ة للمسيفيدين.

ييجنب الو ازرة ي رار األخطاء عند ي ديم خدمايها
المخيلفة.
معا
جميع فقرات مجال " لالعتمادية " ً

الوسط

الانحراف

الوزن

قيمة

املعنوية

ترتيب

الحسابي

املعياري

النسبي %

الاختبار

p- value

الفقرة

3.38

0.97

67.53

7.20

0.00

1

3.08

0.99

61.55

1.46

0.15

.

3.07

1.02

61.32

1.20

0.23

0

3.34

1.09

66.80

5.82

0.00

3

3.19

1.08

63.86

3.33

0.00

2

3.21

0.83

64.19

4.71

0.00
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ما جدول ( )34يمكا لستخالص ما يل :

 الميوسط الحسابي للف رة األولى " ييميع العاملون بالمعرفة ال افية وال فاءة العالية للرد على اسيفسا ارالمسع ععيفيدين " يسع ععاو ( ،)%3.38والع ععوزن النسع ععبي ( ،)%67.53قيمع ععة االخيبع ععار( ، )7.20وأن ال يمع ععة
االحيماليعة ( )Sig.يسععاو ( ،(0.000وهععلا يعنعي أن هنععا مواف ععة بدرجعة ميوسععطة مععن قبعل أفعراد العينععة
على هله الف رة .ويفسر الباحث هله النييجة إلى أسعباب ععدة أهمهعا الخبعرة الي ار ميعة للععاملين علعى معدار
السععنوا

الماضععية ممععا أ سععبهم معرفععة للععرد علععى اسيفسععا ار المسععيفيدين ،بارضععافة إلععى مشععار ة بعععض

الع ععاملين ف ععي العدي ععد م ععن ال ععدو ار اليدريبي ععة مث ععل ( اليعام ععل م ععع اآلخع عرين  ،مه ععا ار اليف ععاوض الفع ععال ،
ضغوط العمل ،فن اريي ي

والبريو ول )..،مما سعاهم فعي إ سعاب الععاملين مهعا ار االيصعال واليواصعل

مع اآلخرين وينمية المعارف لديهم .
 الميوسط الحسابي للف عرة الثالثعة " يليعزم العو ازرة بي عديم خعدمايها للمسعيفيدين فعي الموععد المحعدد " يسعاو) ،)3.07وال ع ععوزن النس ع ععبي ( ،)%61.32قيم ع ععة االخيبعع ععار(  ، (1.20وأن ال يم ع ععة االحيماليعع ععة ()Sig.
يسععاو ( ، )0.000وهععلا يعنععي أن هنععا مواف ععة بدرجععة ميوسععطة مععن قبععل أف عراد العينععة علععى هععله الف عرة.
ويفسععر الباحععث هععله النييجععة إلععى عععدم الرضععا مععن العععاملين وشعععورهم بارحبععاط فععي ظععل عععدم اسععي رار
الروايععب ،وهععلا يؤشععر علععى ضععرورة االهيمععام ب عحدارة الوق ع
ان ط ععار ال هرب ععاء وش ععح المحروق ععا

مععن خععالل اليععدريب والرقابععة ،بارضععافة إلععى

بشع ع ل ميواص ععل ععون أن أغل ععب المع ععامال

يعيم ععد عل ععى األجهع عزة

ارل يرونية.
وبشع ل ععام يم ععن ال عول بععأن الميوسعط الحسععابي لجميعع أسععئلة مجعال االعيماديععة يسعاو ( )3.21بععوزن
نس ععبي ( ،)%64.19قيم ععة االخيب ععار ) ،)4.71وأن ال يم ععة االحيمالي ععة ) (sigيس ععاو ( ،)0.000وه ععلا

يعني أن هنا مواف ة بدرجة ميوسطة من قبل أفراد العينة لهلا المجال.

ويفسدددر لرباحدددث هدددذه لر تيجدددة إلععى ضعععف اليحفيععز واليشععجيع مععن طععرف ال يععادة للعععاملين فععي الععو ازرة،
بارضععافة إلععى أن أغلععب دوائععر الرقابععة فععي األجه عزة األمنيععة غيععر مفعلععة أو ال ي ععوم بععدورها المطلععوب فععي
ضبط مواعيد ي ديم الخدمة واسي بال ش اوى المراجعين واالهيمام بها.
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ايف

هعله النيعائو معع د ارسعا

د ارسعة (مطريعة )2068 ،واليعي أظهعر مواف عة بدرجعة ميوسعطة فعي بععد

االعيمادية بوزن نسبي ( ، )%80.95ودراسة (أبو عيدة )2068 ،واليي أظهر مواف ة بدرجة ميوسعطة
في بعد االعيمادية بوزن نسبي (. )%84.50
واخيلف

هله النيائو مع بعض الد ارسعا

االعيماديععة فععي بلععديا

(األخعر  )2066 ،واليعي أظهعر مواف عة بدرجعة بيعرة فعي بععد

قطععار غ عزة بععوزن نسععبي( ،)%68.85ود ارسععة (الحجععاز )2068 ،واليععي أظهععر

مواف ة بدرجة بيرة في بععد االعيماديعة فعي مؤسسعا

لو ارعاقعة بمحافظعا

غعزة بعوزن (، )%63.03

ود ارس ع ع ععة (أب ع ع ععو ع ع ع ععر  )2068،والي ع ع ععي أظه ع ع ععر مواف ع ع ععة بدرج ع ع ععة قليل ع ع ععة ف ع ع ععي بع ع ع ععد االعيمادي ع ع ععة ب ع ع ععوزن
نسععبي( ،)%43.56ود ارسععة (السعععافين )2065 ،واليععي أظهععر مواف ععة بدرجععة قليلععة فععي بعععد االعيماديععة
بوزن نسبي( ،)%50.59ودراسة ( ارشعد )2064 ،واليعي أظهعر مواف عة بدرجعة بيعرة فعي بععد االعيماديعة
فععي البن ع الععوطني ارسععالمي وبن ع ارنيععاج بمحافظععا

غ عزة ،بععوزن نسععبي( ،)%66.65ود ارسععة (جععودة،

 )2064والي ععي أظه ععر مواف ععة بدرج ععة بيع عرة ف ععي بع ععد االعيمادي ععة ف ععي بل ععديا

قط ععار غع عزة ب ععوزن نس ععبي

( )%65.82ود ارسععة (عععوض )2062 ،واليععي أظهععر مواف ععة بي عرة فععي بعععد االعيماديععة فععي الخععدما
المصرفية بوزن نسبي ( .)%36.28ويعزو الباحث ايفاه واخيالف النيائو إلى يباين وينور بيئا

العمل

المخيلفة.
 تحليل فقرلت مجال " لالستجابة "يم اسيخدام اخيبار الميوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي واليرييب لمعرفة درجة المواف ة
النيائو موضحة في جدول (.)85
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جدول رقم ( :)13لرمتوس لرحساب ولال حرلف لرمعياري ولروزا لر سب ولرترتيب كل فقرة ما فقرلت مجال " لالستجابة
ثارثًا :لالستجابة

م

6

يسيجيب الو ازرة لطلبا

2

ييم االسيجابة لطلبا

8
4
5

المسيفيدين بالسرعة المم نة.
المسيفيدين بدقة ميناهية.

ي وم العاملون بي ديم المساعدة للمسيفيدين بسهولة
ويسر.
يعمل الو ازرة على إيجاد الحلول الناجعة لمشا ل
المسيفيدين.
ي وم العاملون على ي ييف الخدمة الم دمة ليلبية حاجة
المسيفيد.
معا
جميع فقرات مجال " لالستجابة " ً

الوسط

الانحراف

الوزن

قيمة

املعنوية

ترتيب

الحسابي

املعياري

النسبي %

الاختبار

p- value

الفقرة

3.14

1.00

62.88

2.67

0.01

3

2.90

0.99

58.05

-1.84

0.07

0

3.06

1.03

61.27

1.15

0.25

.

3.11

0.99

62.18

2.06

0.04

2

3.16

1.02

63.10

2.85

0.00

1

3.08

0.82

61.52

1.72

0.09

ما جدول ( )37يمكا لستخالص ما يل :

 الميوسط الحسابي للف رة الخامسة " ي وم العاملون على ي ييف الخدمة الم دمة ليلبيعة حاجعة المسعيفيد "يسععاو (  ،(3.16وال ععوزن النس ععبي(  ،)%63.10قيم ععة االخيب ععار( ،(2.85وأن ال يم ععة االحيمالي ععة ()Sig.
يسععاو ( ،(0.000وهععلا يعنععي أن هنععا مواف ععة بدرجععة ميوسععطة مععن قبععل أف عراد العينععة علععى هععله الف عرة.
ويفسععر الباحععث هععله النييجععة إلععى يعععاطف العععاملين واحساسععهم بظععروف اآلخ عرين لليخفيععف عععنهم بمععا ال
ييعععارض مععع ال ععانون والنظععام ،إال أن هععله النسععبة بحاجععة ليحسععين؛ ولل ع بزيععادة االلي عزام بالمرونععة اليععي
يراعي الظروف المحيطة وميطلبايها بهدف يلبية حاجا
 -الميوسط الحسابي للف رة الثانية " ييم االسعيجابة لطلبعا

العمالء.
المسعيفيدين بدقعة ميناهيعة " يسعاو (، )2.90

والوزن النسبي ) ،)% 58.05قيمة االخيبار( ،(-1.84وأن ال يمة االحيمالية ( )Sig.يساو ( ،)0.000
وهععلا يعنععي أن هنععا مواف ععة بدرجععة ميوسععطة مععن قبععل أفعراد العينععة علععى هععله الف عرة .ويفسععر الباحععث هععله
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النييجععة إلععى عععدم االهيمععام مععن بعععض العععاملين فععي اليععدقيه فععي المعععامال
األخطاء في ارجراءا

ممععا ينععيو عنععه العديععد مععن

والمععامال  ،بارضعافة إلعى أن دوائعر يعدقيه المععامال

والجعودة غيعر مفعلعة فعي

ثيععر مععن األجه عزة أو غيععر موجععودة فععي هي ليععة بعععض األجه عزة  ،بارضععافة إلععى قلععة الخب عرة عنععد بعععض
العاملين.
وبشع ل عععام يم ععن ال ععول بععأن الميوسععط الحسععابي لجميععع أسععئلة مجععال االسععيجابة يسععاو ( )3.08بععوزن

نس ععبي ( ،)%61.52قيم ععة االخيب ععار(  ،(1.72وأن ال يم ععة االحيمالي ععة ) (sigيس ععاو ( ،)0.000وه ععلا
يعني أن هنا مواف ة بدرجة ميوسطة من قبل أفراد العينة لهلا المجال.
ويفسدددر لرباحدددث هدددذه لر تيجدددة إل ععى األوض ععار الي ععي يعيش ععها الح وم ععة وو ازرة الداخلي ععة م ععن ع ععدم انيظ ععام
طويلععة ،ون ععق المحروقععا

ليشععغيل المولععد قععد أثععر

الروايععب ،واسععيمرار ان طععار الييععار ال هربععائي لسععاعا

بشع ع ل س ععلبي عل ععى أداء وفاعلي ععة الع ععاملين ف ععي يأدي ععة المه ععام وانج ععاز المع ععامال

ال ععدوام

الرسمي؛ مما يجعل المعامال
هله ارخفاقا
ايف ع

خ ععالل س ععاعا

وخلال في العمعل الرقعابي العل ي عوم بي عويم
يأخل وقيًا أ ثر من المطلوبً ،

والمحاسبة والمسئولية عنها.

الدرسعا
هعله النيعائو معع بععض ا

في بععد االسعيجابة فعي مؤسسعا

د ارسعة (مطريعة )2068 ،واليعي أظهعر مواف عة بدرجعة ميوسععطة

اليعلعيم الي نعي بعوزن نسعبي ( ، )%82.33ود ارسعة (أبعو عيعدة)2068 ،

واليع ععي أظهع ععر مواف ع ععة بدرجع ععة ميوسع ععطة فع ععي بعع ععد االسع ععيجابة فع ععي مجمع ععع الشع ععفاء الطبع ععي ،بع ععوزن نسع ععبي
( )%88.50ود ارس ععة (أب ععو ع ععر  )2068 ،والي ععي أظه ععر مواف ععة بدرج ععة ميوس ععطة عل ععى بع ععد الجوان ععب
الملموسة ،وهي دراسة يطبي يعة علعى البنع العوطني ارسعالمي وبنع ارنيعاج بمحافظعا

غعزة بعوزن نسعبي

(.)%86.36
واخيلف ع ع

هعععله النيع ععائو مع ععع د ارسع ععا

(األخع ععر  )2066 ،واليع ععي أظهع ععر مواف ع ععة بدرجع ععة بي ع عرة فع ععي بععععد

االسععيجابة بععوزن نسععبي( ، )%66.85ود ارسععة (الحجععاز )2068 ،واليععي أظهععر مواف ععة بي عرة فععي بعععد
االسيجابة بوزن نسبي( ، )%36.42ودراسة (جودة )2064 ،واليي أظهر مواف ة بدرجعة بيعرة فعي بععد
االسععيجابة بععوزن نسععبي ( )%64.38ود ارسععة ( السعععافين )2065 ،واليععي أظهععر مواف ععة قليلععة فععي بعععد
االسععيجابة بععوزن نسععبي( )%56.83ود ارسععة ( ارشععد )2064 ،واليععي أظهععر مواف ععة بدرجععة بي عرة فععي بعععد
االس ععيجابة بعععوزن نس ععبي( )%65.66ود ارسع ععة (ع ععوض )2062 ،واليع ععي أظه ععر مواف ع ععة بيع عرة فع ععي بععععد
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االسيجابة بوزن نسبي ( .)%30.54ويعزو الباحث ايفاه واخيالف النيائو إلى يباين وينور بيئا

العمل

المخيلفة.
 تحليل فقرلت مجال " لألماا "يم اسيخدام اخيبار الميوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي واليرييب لمعرفة درجة المواف ة
النيائو موضحة في جدول (.)88
جدول رقم ( :)13لرمتوس لرحساب ولال حرلف لرمعياري ولروزا لر سب ولرترتيب كل فقرة ما فقرلت مجال " لألماا "
رلبعاً :لألماا

م

6
2
8
4
5

الوسط

الانحراف

الحسابي

املعياري

يوفر الو ازرة للمسيفيد الخدمة في جو من يخلو من
المخاطر.
سلو العاملين مع المسيفيدين يعزز الشعور باألمان والث ة
لديه.
يوفر الو ازرة الخصوصية والسرية في المعلوما

اليي

يخق المسيفيدين.
يوفر الو ازرة األمان الوظيفي للعاملين فيها مما يزيد من
جودة خدمة المسيفيدين.
ييميع الو ازرة بسمعة وم انة جيدة لدى أفراد المجيمع.
جميع فقرات مجال " لألماا " معاً

املعنوية

ترتيب

النسبي  %الاختبار p- value

الفقرة

الوزن

قيمة

3.31

1.03

66.13

5.52

0.00

1

3.25

0.92

64.99

5.04

0.00

3

3.25

1.04

64.93

4.40

0.00

2

3.07

1.03

61.33

1.20

0.23

0

3.18

1.04

63.66

3.27

0.00

.

3.21

0.78

64.21

5.01

0.00

ما جدول ( )36يمكا لستخالص ما يل :

 الميوسععط الحسععابي للف عرة األولععى " يععوفر الععو ازرة للمسععيفيد الخدمععة فععي جععو مععن يخلععو مععن المخععاطر "يسععاو ( ،)3.31والععوزن النس ععبي ( ،)%66.13قيمععة االخيب ععار( ، (5.52أن ال يمععة االحيمالي ععة ()Sig.
يسععاو ( ،)0.000وهععلا يعنععي أن هنععا مواف ععة بدرجععة ميوسععطة مععن قبععل أف عراد العينععة علععى هععله الف عرة.
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ويفسععر الباحععث هععله النييجععة طبيعععة المهععام األمنيععة اليععي ي ععوم بهععا و ازرة الداخليععة علععى يععوفير األمععن فععي
قطععار غ عزة باعيبارهععا مسععئولييها األولععى ،وهععلا ينطععو علععى جميععع الم ارفععه الداخليععة اليععي يععيم فيهععا ي ععديم
الخدما

من خالل يوفير حراسا

الو ازرة برامو حماية لحفظ المعلوما

أمنية و امي ار مراقبة لضبط األمور األمنية ،بارضافة إلعى اسعيخدام
وسرييها ،وعدم اسيخدامها في غير م انها الصحيح.

 الميوسط الحسابي للف رة الرابعة " يوفر الو ازرة األمان الوظيفي للعاملين فيها ممعا يزيعد معن جعودة خدمعةالمس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععيفيدين " يس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاو (  ، (3.07وال ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوزن النس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععبي (  ،)%61.33قيم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة االخيب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععار
( ،)1.20وأن ال يمة االحيمالية ( )Sig.يساو (  ،(0.000وهلا يعني أن هنا مواف ة بدرجعة ميوسعطة
من قبل أفراد العينة على هله الف رة .ويفسر الباحث هله النييجة إلى الوضعع الععام وخاصعة المعاد العل
يعانيه العاملون في الح ومة من قلة الروايعب وععدم اسعي رارها ،وخاصعة أن ال ثيعر معن الععاملين حاصعلين
على قعروض ومععامال

بن يعة حيعى اضعطر العبعض للعمعل بععد العدوام لسعد حاجايعه واليزامايعه األساسعية،

وأخععل ارجععا از بععدون اريععب أو إعععارة للعمععل بجهععا

أخععرى السععيغاللها فععي العمععل الخععارجي؛ ممععا جعععل

العاملين في وضع نفسي صعب ان له أثره السلبي على جودة الخدمة الم دمة لآلخرين.
وبش ل عام يم ن ال ول بأن الميوسط الحسابي لجميع أسئلة مجال األمان يسعاو ( )3.21بعوزن نسعبي
( ،)%64.21قيمععة االخيبععار ) ،)5.01وأن ال يمععة االحيماليععة ) (sigيسععاو ( ،)0.000وهععلا يعنععي أن
هنا مواف ة بدرجة ميوسطة من قبل أفراد العينة لهلا المجال.

ويفسر لرباحث هذه لر تيجة بأن قيادة الو ازرة يحرق على حفظ الخصوصية والسعرية ،واسعيخدام األجهعزة
ارل يرونيععة الحديثععة بمععا يضععمن سعرية معلومععا

الخاصععة بالمسععيفيدين ،و ععلل مععن جانععب العععاملين لععديها

يسعى من خالل دوائر اليدريب لينمية مها ار  ،وسلو  ،ومعارف العاملين في اليواصل مع اآلخرين ممعا
يعزز الث ة واألمان ول ن هله النسبة بحاجة إلى يحسين.
النيععائو مععع بعععض الد ارسععا

د ارسععة (مطريععة )2068 ،واليععي أظهععر مواف ععة بدرجععة ميوسععطة فععي

ايف ع

بعع ع ععد األم ع ع ععان (الث ع ع ععة) لمؤسس ع ع ععا

اليعلع ع ععيم الي ن ع ع ععي فع ع ععي قط ع ع ععار بع ع ععوزن نس ع ع ععبي ( ، )%88.20ود ارس ع ع ععة

( أبععو عيععدة ) 2068 ،واليععي أظهععر مواف ععة بدرجععة ميوسععطة فععي بعععد األمععان فععي مجمععع الشععفاء الطبععي
بغعزة ،بععوزن نسععبي ( ، )%86.38ود ارسععة ( أبععو ع ععر  )2068 ،واليععي أظهععر مواف ععة بدرجععة ميوسععطة
على بعد األمان على الغرفة اليجارية الصناعية بمحافظا

142

غزة بوزن نسبي(.)%84.96

واخيلفع

هععله النيععائو مععع د ارسععة ( األخععر  )2066 ،واليععي أظهععر مواف ععة بدرجععة بيعرة فععي بعععد األمععان

بععوزن نسععبي( ، )%60.88ود ارسععة ( أبععو الحجععار )2068 ،واليععي أظهععر مواف ععة بدرجععة بيععرة فععي بعععد
األمععان بععوزن نسععبي(  )%69.82ود ارسععة ( ارشععد )2064 ،والي عي أظهععر مواف ععة بدرجععة بي عرة فععي بعععد
األمععان بععوزن نسععبي (  )%63.80ود ارسععة (جععودة )2064 ،واليععي أظهععر مواف ععة بدرجععة بي عرة فععي بعععد
األمان بوزن نسبي( ، )64.60ودراسة (عوض )2062 ،واليي أظهر مواف ة بدرجة بيعرة جعدا فعي بععد
األمان  ،بوزن نسبي (.)34.48
 تحليل فقرلت مجال " لرتعا ف "يم اسيخدام اخيبار الميوسط الحسابي ،واالنحراف المعيار  ،والوزن النسبي ،واليرييب لمعرفة درجة
المواف ة
النيائو موضحة في جدول (.)86
جدول رقم ( :)17لرمتوس لرحساب ولال حرلف لرمعياري ولروزا لر سب ولرترتيب كل فقرة ما فقرلت مجال " لرتعا ف

خامسا :لرتعا ف
ً

م

6

ييوفر لدى العاملين الرو المرحة في اليعامل مع

الوسط

الانحراف

الحسابي

املعياري

الوزن
النسبي
%

"

املعنوية
قيمة
الاختبار

ترتيب
p-

الفقرة

value

3.17

1.06

63.35

2.95

0.00

3

3.12

1.12

62.49

2.06

0.04

2

8

يولي الو ازرة االهيمام المناسب ل ل مسيفيد.

3.02

1.08

60.46

0.40

0.69

.

4

يضع الو ازرة مصلحة المسيفيدين في م دمة اهيمامايها.

3.02

1.10

60.46

0.39

0.70

0

3.24

1.12

64.86

4.05

0.00

1

3.12

0.91

62.32

2.37

0.02

2

5

المسيفيدين.
ييوفر لدى العاملين ال درة على اسييعاب المسيفيدين
وي دير ظروفهم.

ييميع العاملون بحسن الخله واللباقة في اليعامل مع
المسيفيدين.
معا
جميع فقرات مجال " لرتعا ف " ً
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ما جدول ( )32يمكا لستخالص ما يل :

 الميوسط الحسابي للف رة الخامسة " ييميع العاملون بحسن الخله واللباقة في اليعامل مع المسيفيدين "يساو (  ،)3.24والوزن النسبي ) ،)%64.86قيمة االخيبار ) ، (4.05وأن ال يمة االحيمالية ()Sig.
[

مواف ة بدرجة ميوسطة من قبل أفراد العينة على هله الف رة.

يساو ) ، )0.000وهلا يعني أن هنا

ويفسر لرباحث هذه لر تيجة إلى اليربية االسالمية الحسنة ،واالليزام الينظيمي في العمل ،والث افة السائدة
في المجيمع الفلسطيني ،وارحسا
والنش ار

بظروف اآلخرين الصعبة ،بارضافة إلى إصدار اليعميما

الخاصة من طرف ال يادة حول اليعامل بحسن الخله مع اآلخرين وع د الندوا

والمحاض ار

الهادفة ،وييم إلحاه العاملون بدو ار في فن اليعامل مع اآلخرين و ليه اليواصل ل سب رضاهم.
 الميوسععط الحسععابي للف عرة الرابعععة " يضععع ال عو ازرة مص علحة المسععيفيدين فععي م دمععة اهيمامايهععا " يسععاو) ،)3.02والععوزن النسععبي ( ،)%60.46قيمععة االخيبععار(  ، (0.39وأن ال يمععة االحيماليععة ( )Sig.يسععاو
K

) ، (0.000وهععلا يعنععي أن هنععا مواف ععة بدرجععة ميوسععطة مععن قبععل أفعراد العينععة علععى هععله الف عرة .ويفسددر
لرباحددث هددذه لر تيجددة إلععى أنعه رغععم ان و ازرة الداخليععة يضععع المعواطن فععي م دمععة اهيمامايهععا فععي األهععداف
االسعيراييجية لعديها إال ان هعله الف عرة انع
علععى أرض الواقععع بحيععث يلم ع

فعي المريبععة االخيعرة لضععف فعي ينفيعل ويرجمعة هعله األهععداف

المسععيفيد اليحسععن فععي الخععدما  ،حيععث يوجععد ضعععف فععي ينفيععل ب عرامو

هادفة يشعر المواطن بأنه على سلم األولويا

في الوزارة.

وبش ع ل عععام يم ععن ال ععول بععأن الميوسععط الحسععابي لجميععع أسععئلة مجععال اليعععاطف يسععاو ( )3.12بععوزن

نسبي ( ،)%62.32قيمة االخيبار( ،)2.37وأن ال يمة االحيمالية ) (sigيساو ( ،)0.000وهلا يعني

أن هنا مواف ة بدرجة ميوسطة من قبل أفراد العينة لهلا المجال .ويفسر لرباحث هذه لر تيجدة بضععف
فععي ممارسععة الم ارقععب العععام فععي الععو ازرة لععدوره المهععم فععي ميابعععة شع اوى وقضععايا المعواطنين ،وعععدم يفعيععل
صععندوه الش ع اوى فععي األجه عزة األمنيععة ،ومعالجيهععا بصععورة س عريعة مععن طععرف لجنععة مخيصععة وصععاحبة

قرار.

 تحليل جميع فقرلت جودة لرخدماتيم اسيخدام اخيبار الميوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي واليرييب لمعرفة درجة المواف ة
النيائو موضحة في جدول (.)83
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جدول رقم ( :)18لرمتوس لرحساب ولال حرلف لرمعياري ولروزا لر سب ولرترتيب رجميع مجاالت جودة لرخدمات

م

لرمجال

الوسط

الانحراف

الحسابي

املعياري

الوزن
النسبي
%

املعنوية
قيمة
الاختبار

ترتيب
p-

الفقرة

value

6

لرجول ب لرمادية لرملموسة

3.15

0.76

62.92

3.57

0.00

0

2

لالعتمادية

3.21

0.83

64.19

4.71

0.00

0

8

لالستجابة

3.08

0.82

61.52

1.72

0.09

0

4

لألماا

3.21

0.78

64.21

5.01

0.00

0

5

لرتعا ف

3.12

0.91

62.32

2.37

0.02

0

3.15

0.70

63.05

4.08

0.00

جميع فقرات مجاالت جودة لرخدمات معاً

مدددددددا خدددددددالل جددددددددول( )31ييض ع ع ععح أن ال ع ع ععوزن النس ع ع ععبي رجم ع ع ععالي مح ع ع ععور جدددددددودة لرخددددددددمات بل ع ع ععو
( )%88.05وبمتوس بلدغ ( )3.87ول حدرلف معيداري بلدغ ( )0.20بينمعا احيعل محعور لألمداا المريبعة
األولععى بععوزن نسععبي بلععو( )%84.26وبمتوس د بلددغ ( )3.28ول ح درلف معيدداري بلددغ ( ، )0.21ويعععزو
عيمر وان ععان
الباحععث للع إلععى أن العععاملين يشعععرون باألمععان بش ع ل عععام؛ ععون الوظيفععة يععوفر دخع ًعال مسع ًا
عر لظ ععروف مرحلي ععة بارض ععافة إل ععى أن ال ي ععادة ف ععي ال ععو ازرة يع عولى اهيمامع عاً بحف ععظ المعلوم ععا
عدودا نظ ع ًا
مح ع ً

المس ععيفيدين وض ععمان سع عرييها .بينم ععا احي ععل مح ععور لالسددددتجابة المريب ععة االخيع عرة ب ععوزن بل ععو ()%86.52
وبمتوسد بلددغ ( )3.01ول حدرلف معيدداري بلددغ ( , )0.12ويعععزو الباحععث للع إلععى األوضععار المعيشععية
الحاليععة ( عععدم انيظععام الروايععب  ،مش ع لة ال هربععاء  ،شععح المحروقععا

علبا علععى أداء
 )....،اليععي يععؤثر سع ً

العاملين ،وعدم يفعيل دوائر الرقابة والميابعة ،وصندوه ش اوى المسيفيدين.
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لبعا  :لختبار لرفرضيات
رً
اخيبار الفرضيا حول العالقة بين ميغيرين من ميغي ار الدراسة (الفرضية الرئيسة األولى):
الفرضية الصفرية  :ال يوجد عالقة لا
الفرضية البديلة  :يوجد عالقة لا
إلا ان

داللة إحصائية بين ميغيرين من ميغي ار الدراسة.

داللة إحصائية بين ميغيرين من ميغي ار الدراسة.

) Sig.(P-valueأ بر من مسيوى الداللة  0.05≤αفحنه ال يم ن رفض الفرضية الصفرية

وباليالي ال يوجد عالقة لا

داللة إحصائية بين ميغيرين من ميغي ار

الدراسة ،أما إلا ان

) Sig.(P-valueأقل من مسيوى الداللة  0.05≤αفييم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة
ال ائلة بأنه يوجد عالقة لا

داللة إحصائية بين ميغيرين من ميغي ار الدراسة.

فرضيات لردرلسة:
لرفرضية لررئيسة لألورى:
يوجد عالقة لا
الخدما

داللة إحصائية عند مسيوى داللة (  )α≥ 0.05بين عمليا

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

جدول رقم ( :)55معامل االريباط بين عمليا

إدارة المعرفة وجودة الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر

لرفرضية
يوجد عالقة لا

إدارة المعرفة وجودة

معامل بيرسوا

لرقيمة

رالرتبا

)(Sig.لالحتمارية

داللة إحصائية عند مسيوى داللة (  )α≥ 0.05بين ا يساب المعرفة

ويحسين مسيوى جودة الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه

*0.540

0.000

العس ر .
يوجد عالقة لا

داللة إحصائية عند مسيوى داللة (  )α≥ 0.05بين يخزين المعرفة

ويحسين مسيوى جودة الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه

*0.626

0.000

العس ر .
يوج ععد عالق ععة لا

دالل ععة إحص ععائية عن ععد مس ععيوى دالل ععة ( )α≥0.05ب ععين يوزي ععع المعرف ععة

ويحس ععين مس ععيوى ج ععودة الخ ععدما الم دم ععة ف ععي و ازرة الداخلي ععة واألم ععن ال ععوطني – الش ععه

العس ر .
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*0.898

0.000

دالل ععة إحص ععائية عن ععد مس ععيوى دالل ععة ( )α≥0.05ب ععين يطبي ععه المعرف ععة

يوج ععد عالق ععة لا

ويحس ععين مس ععيوى ج ععودة الخ ععدما الم دم ععة ف ععي و ازرة الداخلي ععة واألم ععن ال ععوطني – الش ععه

العس ر .

يوجد عالقة لا

داللة إحصائية عند مسيوى داللة (  )α≥ 0.05بين عمليا

المعرفة وجودة الخدما

إدارة

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

*0.622

0.000

*0.668

0.000

إحصائيا عند مسيوى داللة .α ≥ 0.05
*االريباط دال
ً

يبين جدول ( )55أن معامل االريباط يساو (  ،(0.776وأن ال يمة االحيمالية ( ).Sigيساو ()1.111
وهي أقل من مسيوى الداللة ) ،)0.05وهلا يدل على وجود عالقة لا
إدارة المعرفة وجودة الخدما

داللة إحصائية بين عمليا

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

ويعزو الباحث سبب وجود عالقة لا
إدارة المعرفة وجودة الخدما

داللة احصائية عند مسيوى داللة ( )α≥0.05بين عمليا

الم دمة؛ إلى السياسة العامة اليي ينيهجها و ازرة الداخلية واألمن

الوطني – الشه العس ر في موا بة اليطور الي نولوجي ،واهيمام قيادة الو ازرة بضرورة مشار ة
ويوزيع المعرفة بين العاملين.
وايف

هله النيائو مع بعض الدراسا

دراسة (األخر  )2066،واليي أظهر وجود عالقة لا

إحصائية عند مسيوى ( )α≥0.05بين عمليا
 )2065واليي أظهر وجود عالقة لا
العرفة وهندسة العمليا

إدارة العرفة وادارة الهدم الخاله ،ودراسة ( سبة،

إحصائية عند مسيوى ( )α≥0.05بين عمليا

إدارة

االدارية.

لرفرضية لررئيسة لرثا ية:
يوجد يأثير لو داللة إحصائية عند مسيوى داللة ( )α≥0.05لم ونا
مسيوى جودة الخدما

عمليا

إدارة المعرفة في يحسين

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

للوقوف على مسيوى يأثير

أبعاد عمليا

إدارة المعرفة (ا يساب المعرفة ،يخزين المعرفة ،يوزيع

المعرفة ،يطبيه المعرفة) مجيمعة على جودة الخدما
باسيخدام طري ة  Stepwiseويم ن اسينياج ما يلي:
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 ،اسيخدم الباحث اخيبار االنحدار الميعدد

أ -يبين نمولج االنحدار النهائي باسيخدام طري ة  Stepwiseأن جودة الخدما  ،وهو يمثل الميغير
اليابع ييأثر بصورة جوهرية ولا

داللة إحصائية ب ل من الميغي ار

(يطبيه المعرفة  ،يخزين

المعرفة ،يوزيع المعرفة).
ب -يم اسيبعاد الميغير(ا يساب المعرفة) لعدم وجود يأثير لو داللة إحصائية حسب طري ة Stepwise
مع جودة الخدما .
 أظهر نيائو اليحليل أن معامل االريباط بلغ ( ،)0.695بينما بلو معامل اليحديد المعدل()0.888وهلا يعني أن ( )%88.8من اليغير في جودة الخدما

يعود إلى يأثير الميغي ار

المسي لة اليالية

(يطبيه المعرفة  ،يخزين المعرفة ،يوزيع المعرفة) والباقي ( )%88.6يعود لعوامل أخرى يؤثر على
الميغير اليابع في جودة الخدما .
جدول رقم ( : )40نيائو اخيبار يحليل االنحدار الميعدد ليأثير أبعاد عمليا
الميغير

)(R

)(R²

F

اليابع

االريباط

معامل

المحسوبة

 DFدرجا

Sig.

الحرية

مسيوى

اليحديد

إدارة المعرفة في جودة الخدما
 ßمعامل االنحدار

T

Sig.

المحسوبة

مسيوى

الداللة
االنحدار 8

الداللة
الم دار

.243

1.968

.050

الثاب

جودة
الخدما

0.000
0.695

0.888

696.5

البواقي

844

يطبيه

.304

5.954

.000

المعرفة
يخزين

.326

7.088

.000

المعرفة
يوزيع

.236

4.311

.000

المعرفة

معادرة لرتأثير:
جودة الخدما

=(0.304 + 0.243يطبيه المعرفة) ( 0.326 +يخزين المعرفة) (0.236 +يوزيع

المعرفة)
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في حالة يثبي

قيمة (يخزين المعرفة ،يوزيع المعرفة) وعند زيادة (يطبيه المعرفة) بم دار وحدة واحدة يؤد

إلى زيادة الميغير اليابع (جودة الخدما ) بم دار (.)0.804
في حالة يثبي

قيمة (يطبيه المعرفة ،يوزيع المعرفة) وعند زيادة (يخزين المعرفة) بم دار وحدة واحدة يؤد

إلى زيادة الميغير اليابع جودة الخدما
في حالة يثبي

بم دار (.)0.828

قيمة (يطبيه المعرفة ،يخزين المعرفة) وعند زيادة (يوزيع المعرفة) بم دار وحدة واحدة

يؤد إلى زيادة الميغير اليابع جودة الخدما

بم دار (.)0.288

وهلا ما يدعو المعنيين إلى االهيمام بالمحاور (يطبيه المعرفة  ،يخزين المعرفة ،يوزيع المعرفة).
ويعزو الباحث سبب وجود يأثير بين عمليا

إدارة المعرفة ويحسين مسيوى جودة الخدما

اهيمام قيادة الو ازرة ،وحرصها على اسيغالل عمليا

الم دمة إلى

إدارة المعرفة (يخزين ،يوزيع ،يطبيه) بشيى

الوسائل المياحة؛ من أجل يحسين مسيوى الخدمة الم دمة في الو ازرة.
ويعزو الباحث عدم يأثير بعد ا يساب المعرفة في جودة الخدما

بأن ا يساب المعرفة ييم بش ل فرد ،

محدودا بالم ارنة
وباليالي يب ى المعرفة ضمنية في ع ل من يحملها ،وباليالي حجم االسيفادة منها ي ون
ً

بباقي العمليا

اليي يحث على اليخزين في الو ازرة ونشرها من خالل ور

العمل ،وطره أخرى،

ويطبي ها حسب مجال اليخصق.
وايف

هله النيائو مع بعض الدراسا

البشرية يؤثر في يحسين جودة الخدما

دراسة (جودة  ) 2064،واليي أظهر أن ي ييم أداء الموارد
اليي ي دمها بلديا

شمال محافظة غزة.

لرفرضية لررئيسة لرثارثة:
توجد فروق ذلت دالره إحصائية ع د مستوى دالرة (  )   0.05ف متوس ات لستجابات لرمبحوثيا
حول عمليات إدلرة لرمعرفة تُعزى رلمتغيرلت لآلتية "لرج س ,لرعمر ,لرمؤهل لرعلم  ,مكاا لرعمل,
س ولت لرخدمة".
أوًال :ال توجد فروق ذلت دالرة إحصائية ع د مستوى ()α≤0.05
حول عمليات إدلرة لرمعرفة تُعزى رمتغير (لرج س).
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رمتوس ات تقديرلت لرمبحوثيا

يبين أن ال يمة االحيمالية ) (Sig.الم ابلة الخيبار نيائو اخيبار ( ) لعينيين مسي ليين أ بر من
إدارة المعرفة) حيث ان

مسيوى الداللة ( ، )α ≥ 0.05بالنسبة رجمالي المحور (عمليا

المعنوية ) (0.868مما يوضح عدم وجود فروه معنوية بين اسيجابا
إدارة المعرفة يعزى لميغير الجن ؛ ولل
للجميع ،وال يوجد معوقا
وايف

قيمة

المبحوثين حول عمليا

بسبب أن مصادر المعرفة ،ويخزينها ،ويطبي ها مياحة

يواجه أ من الجنسين في ممارسة عمليا

هله النييجة مع دارسة ( الرقب  )2066،واليي يوصل

إدارة المعرفة.

إلى أن ميغير الجن

يطبيه إدارة المعرفة في قطار غزة ،ودراسة(الشرفا )2003 ،اليي يوصل

ال يؤثر في

إلى عدم وجود فروه

يعزى لميغير الجن  ،ودراسة (الزطمة )2066 ،واليي أظهر عدم وجود فروه لميغير الجن
حول إدارة المعرفة ،ودراسة (عودة )2060،واليي يوصل
لواقع إدارة المعرفة في الجامعا
يوصل

إلى عدم وجود فروه لا

وأثرها على يميز األداء.
واخيلف
فروه لا

إلى عدم وجود فروه لا

داللة إحصائية

الفلسطينية يعزى لميغير الجن  ،ودراسة (العييبي )2003،واليي
يبعا لميغير الجن
داللة إحصائية ً

في عمليا

إدارة المعرفة

هله النيائو مع بعض الدراسا

دراسة (عبد الغفور )2065،واليي يوصل

إلى وجود

داللة إحصائية بين ميطلبا

إدارة المعرفة والميزة الينافسية في جامعا

غزة يعزى

للجن  ،ودراسة (العلول  )2066،اليي يوصل

إلى وجود فروه لا

داللة إحصائية لدرجة ممارسة

العاملين األ اديميين لدور إدارة المعرفة في ينمية الموارد البشرية األ اديمية في الجامعا
الفلسطينية ،و ان

الفروه لصالح ارناث،

(الزعبي وأبو الغنم )2062 ،واليي يوصل

ما واخيلف

إلى وجود فروه لا

إدارة المعرفة.
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هله النيائو مع دارسة
داللة إحصائية يعزى للل ور نحو

جدول رقم ( : )00نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– الجنس
لرمتوس ات
لرمجال

لرقيمة

قيمة

لالحتمارية

ذكر

أ ثى

لالختبار t

أوًال :لكتساب لرمعرفة

3.31

3.18

0.913

0.362

ثا ًيا :تخزيا لرمعرفة

3.5

3.35

0.926

0.355

ثارثًا :توزيع لرمعرفة

3.34

3.14

1.360

0.175

لبعا :ت بيق لرمعرفة
رً

3.24

3.25

-0.055

0.956

لرمحور لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة

3.35

3.23

0.892

0.373

()Sig.

ثا ًيا :ال توجد فروق ذلت دالرة إحصائية ع د مستوى ( )α≤0.05رمتوس ات تقديرلت لرمبحوثيا حول عمليات إدلرة
لرمعرفة تُعزى رمتغير (لرعمر).

يبين أن ال يمة االحيمالية ) (Sig.الم ابلة الخيبار "اليباين األحاد " أ بر من مسيوى الداللة
( (α ≥ 0.05بالنسبة رجمالي المجال (إجمالي حول عمليا

إدارة المعرفة) حيث ان مسيوى

الداللة ( )0.860مما يوضح عدم وجود فروه معنوية بين اسيجابا
محور حول عمليا

المبحوثين حول إجمالي

إدارة المعرفة يعزى لميغير العمر ،ويعزو الباحث لل إلى أن ممارسة عمليا

إدارة المعرفة ميساوية عند جميع الفئا

العمرية ،ومن السهل الحصول عليها واالسيفادة منها،

فجميع العاملين في الو ازرة وبغض النظر عن أعمارهم يم ن لهم يبادل المعرفة بالطره المخيلفة،
و لل ا يسابها فهي مياحة للجميع وف ًا الخيصاصهم ومع إم انية يطبي ها ل في مجال عمله.
وايف

هله النيائو مع بعض الدراسا

داللة إحصائية حول عمليا

دراسة(المدهون )2064،واليي بين

عدم وجود فروه لا

إدارة المعرفة وعالقيها بيميز األداء المؤسسي لميغير الفئة العمرية،

ودراسة (المدلل )2062،اليي بين

عدم وجود داللة إحصائية حول ميطلبا

على مسيوى األداء يعزى لميغير العمر ،ودراسة (طاش ند  )2003 ،واليي بين
لا

إدارة المعرفة وأثرها
عدم وجود فروه

داللة إحصائية حول إدارة المعرفة وأهمييها ومدى يطبيه عمليايها يعزى لميغير العمر ،ودراسة
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(الغامد  )2003 ،واليي يرى عدم وجود فروه لا

داللة إحصائية حول واقع اسيخدام إدارة

المعرفة يعزى لميغير العمر.
ويخيلف هله النيائو مع بعض الدراسا
إحصائية في ايجاها

دراسة ( المعاني )2009 ،اليي أظهر فروه لا

المديرين في م ار ز الو از ار

األردنية نحو يبني و ازرايها لمفهوم إدارة المعرفة

يعزى إلى ميغير العمر  ،ودراسة ( العييبي )2003 ،اليي بين
ميوسطا

اسيجابة العاملين لعمليا

داللة

أن هنا

فروه لا

داللة بين

يبعا لميغير العمر،
إدارة المعرفة وأثرها على يميز األداء ً
يبعا لميغير العمر.
وجود فروه ً

ودراسة(الشريف )2062،ودراسة (المطير  )2068،اليي بين

جدول رقم ( : ) 00نتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAالعمر
لرمتوس ات
لرمجال

أقل من  51من  -51أقل

قيمة

 -71أقل

من  21سنة

سنة

من  71سنة

من  21سنة

فأ ثر

لالختبارF

لرقيمة
لالحتمارية
()Sig.

أوًال :لكتساب لرمعرفة

3.33

3.26

3.42

3.19

0.743

0.527

ثا ًيا :تخزيا لرمعرفة

3.42

3.51

3.62

3.38

0.816

0.486

ثارثًا :توزيع لرمعرفة

3.29

3.31

3.52

3.33

1.288

0.278

لبعا :ت بيق لرمعرفة
رً

3.18

3.28

3.26

3.43

0.537

0.657

لرمحور لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة

3.3

3.34

3.45

3.33

0.609

0.610

ثارثا :ال توجد فروق ذلت دالرة إحصائية ع د مستوى ( )α≤0.05رمتوس ات تقديرلت لرمبحوثيا حول عمليات إدلرة
لرمعرفة تُعزى رمتغير (لرمؤهل لرعلم ).

يبين أن ال يمة االحيمالية ) (Sig.الم ابلة الخيبار "اليباين األحاد " أ بر من مسيوى الداللة ((α ≥ 0.05
بالنسبة رجمالي المجال (إجمالي حول عمليا
يوضح عدم وجود فروه معنوية بين اسيجابا

إدارة المعرفة) حيث ان مسيوى الداللة ( )0.629مما
المبحوثين حول اجمالي محور حول عمليا

إدارة المعرفة

فروه و ان

لصالح حملة

يعزى لميغير المؤهل العلمي باسيثناء عملية (ا يساب المعرفة) ،ف د وجد
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الدبلوم .ويعزو الباحث عدم وجود فروه معنوية يعزى لميغير المؤهل العلمي إلى الوعي وارد ار المشير ،
وبغض النظر عن المؤهل العلمي الم يسب عند معظم العس ريين ألهمية المعرفة ،ويخزينها ،ويوزيعها
ويطبي ها بما يعود باليحسين على جودة الخدما

الم دمة في الو ازرة.

ويفسر الباحث وجود فروه معنوية في عملية ا يساب المعرفة و ان

لصالح الدبلوم ون الحاصلين على

الدبلوم أقل في اليحصيل العلمي ،وي ون المعارف لديهم محدودة وباليالي فهم يحاولون زيادة المعرفة من
خالل ا يساب معارف جديدة مي ار مة.
وايف

هله النيائو مع بعض الدراسا

إحصائية حول عمليا
فروه لا

دراسة(المدهون )2064،واليي بين

عدم وجود فروه لا

إدارة المعرفة لميغير المؤهل العلمي ،ودراسة (ماضي )2066،اليي بين

داللة إحصائية في ايجاها

المديرين في البلديا

داللة

عدم وجود

ال برى في قطار غزة نحو مفهوم إدارة

المعرفة يعزى لميغير المؤهل العلمي ،ودراسة ( الزطمة )2066 ،حيث بين

عدم فروه لا

داللة

إحصائية لميغير المؤهل العلمي.
ويخيلف هله النيائو مع بعض الدراسا

دراسة (فار

واألغا )20666 ،اليي أظهر وجود فروه لا

داللة إ حصائية بين حملة الدبلوم الميوسط وحملة الب الوريو
ال بول واليسجيل بجامعة ال د

في يطبيه إدارة الجودة الشاملة في أقسام

المفيوحة بغزة ،ودراسة (عودة )2060،واليي أ د

داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعا

الفلسطينية في بعد اليشار في المعرفة ،ويطبيه المعرفة

يعزى لميغير المؤهل العلمي ،ودراسة ( المعاني )2009 ،اليي أظهر
ايجاها

المديرين في م ار ز الو از ار

فروه لا

داللة إحصائية في

األردنية نحو يبني و ازرايها لمفهوم إدارة المعرفة يعزى إلى ميغير

المؤهل العلمي ،ودراسة (العييبي )2003،اليي بين
العاملين لعمليا

على وجود فروه لا

أن هنا

فروه لا

داللة بين ميوسطا

يبعا لميغير المؤهل العلمي.
إدارة المعرفة وأثرها على يميز األداء ً
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اسيجابة

جدول رقم ( : ) 00نتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAاملؤهل العلمي
لرمتوس ات
لرمجال

ثانوية عامة
فأقل

قيمة

دبلوم

ب الوريو

عليا لالختبارF

دراسا

لرقيمة
لالحتمارية
()Sig.

أوًال :لكتساب لرمعرفة

3.32

3.36

3.32

2.92

2.804

0.040

ثا ًيا :تخزيا لرمعرفة

3.31

3.33

3.74

3.48

9.160

0.720

ثارثًا :توزيع لرمعرفة

3.31

3.33

3.33

3.34

0.038

0.990

لبعا :ت بيق لرمعرفة
رً

3.13

3.17

3.36

3.35

2.516

0.058

لرمحور لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة

3.27

3.3

3.44

3.27

1.904

0.129

لبعا :توجد فروق ذلت دالرة إحصائية ع د مستوى ()α≤0.05
رً

رمتوس ات تقديرلت لرمبحوثيا حول عمليات إدلرة

لرمعرفة تُعزى رمتغير (مكاا لرعمل).

يبين أن ال يمة االحيمالية ) (Sig.الم ابلة الخيبار "اليباين األحاد " أقل من مسيوى الداللة ((α ≥ 0.05
بالنسبة رجمالي المجال (إجمالي حول عمليا
يوضح وجود فروه معنوية بين اسيجابا
لميغير م ان العمل ،و ان

إدارة المعرفة) حيث ان مسيوى الداللة ( )0.082مما

المبحوثين حول إجمالي محور حول عمليا

إدارة المعرفة يعزى

األمن الوطني وجي

اليحرير حيث بلو

الفروه لصالح من يعملون في قوا

ميوسط إجابايهم( )8.55باسيثناء عملية ا يساب المعرفة ،يبين عدم وجود فروه ,ويعزو الباحث لل إلى
أن ا يساب المعرفة مياحة للجميع في جميع األجهزة ،ويفسر الباحث وجود فروه معنوية يعزى لميغير
م ان العمل ،و ان
في جهاز الخدما

الفروه لصالح من يعملون في قوا
الطبية العس رية ،واليي ييبع ل وا

إدارة المعرفة ون الخدما
للمعرفة والل
واجراء للعمليا

ينع

األمن الوطني وجي

األمن الوطني وجي

الطبية ييعله عملها بالجانب الطبي الل

على أداء العاملين في الخدما

اليحرير يحرق على ممارسة

يمياز باليحديث واليجديد المسيمر

الم دمة من يشخيق للحاال  ،ووصف للروشيا

و ...ما أن هنا اردارة العامة للحاسوب المر ز  ,والل

جديد في عالم الي نولوجيا ,مما يسهل العديد من ارجراءا
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اليحرير إلى أن العاملين

من الضرور أن يوا ب ل

في ينظيمها ,ويخزينها ,ويوزيعها ,ويطبي ها,

بارضافة إلى بعض اردا ار

األ من الوطني وجي

المر زية في قوا

اليحرير مثل ال ضاء العس ر

وغيرها ,اليي يهيم بالجانب المعرفي بش ل أ بر من غيرها من األجهزة األخرى.
وايف

هله النيائو مع بعض الدراسا

وجود فروه لا

دراسة (الزطمة )2066،حيث بين

إحصائية إدارة المعرفة وأثرها على يميز األداء يعزى لميغير م ان العمل ،و لل
(أبو عبده )2066،واليي بين

وجود فروه لا

انسجم

داللة

مع دراسة

داللة إحصائية يعزى لميغير م ان العمل.

واخيلف

النيائو مع دراسة ( المدلل )2062،حيث بين

ميطلبا

يطبيه إدارة المعرفة وأثرها على مسيوى األداء لميغير م ان العمل  ،ودراسة(ماضي)2066،

واليي أ د

عدم وجود فروه لا

داللة إحصائية في ايجاها

عدم وجود فروه لا
المديرين في البلديا

داللة إحصائية حول
ال برى في قطار غزة

نحو يبني مفهوم إدارة المعرفة ومسيوى األداء الوظيفي يعزى إلى م ان العمل.

جدول رقم ( : ) 00نتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAمكان العمل
لرمتوس ات
لرمجال

قوى األمن
الداخلي

األمن

قوا

الوطني وجي
اليحرير

قيمة

المخاب ار

اردا ار

العامة

المر زية

لالختبارF

لرقيمة
لالحتمارية
()Sig.

أوًال :لكتساب لرمعرفة

3.28

3.43

3.3

3.25

0.890

0.447

ثا ًيا :تخزيا لرمعرفة

3.4

3.75

3.61

3.53

3.699

0.012

ثارثًا :توزيع لرمعرفة

3.3

3.52

3.38

3.19

2.566

0.054

لبعا :ت بيق لرمعرفة
رً

3.17

3.49

3.3

3.26

3.192

0.024

لرمحور لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة

3.29

3.55

3.4

3.31

2.966

0.032
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خامسا :توجد فروق ذلت دالرة إحصائية ع د مستوى ( )α≤0.05رمتوس ات تقديرلت لرمبحوثيا حول عمليات إدلرة
ً
لرمعرفة يعزى لميغير (س ولت لرخدمة).

يبين أن ال يمة االحيمالية ) (Sig.الم ابلة الخيبار "اليباين األحاد " أقل من مسيوى الداللة ((α ≥ 0.05
بالنسبة رجمالي المجال (إجمالي حول عمليا
يوضح وجود فروه معنوية بين اسيجابا
لميغير سنوا

الخدمة  ،و ان

إدارة المعرفة) حيث ان مسيوى الداللة ( )0.00مما

المبحوثين حول إجمالي محور حول عمليا

الفروه لصالح من لهم سنوا

إدارة المعرفة يعزى

خدمة من( -60أقل من  65سنة) حيث بلو

ميوسط إجابايهم ( ،)8.56ويعزو الباحث لل إلى الخبرة الي ار مية اليي ي يسبها العاملون خالل فيرة عملهم
في الو ازرة؛ مما يزيدهم معرفة في ممارسة األعمال المنوطة بهم.
وايف

هل النيائو مع بعض الدراسا

دراسة (الزطمة )2066،حيث بين

إحصائية ردارة المعرفة وأثرها على يميز األداء يعزى لميغير سنوا
واليي بين

وجود فروه لا

داللة إحصائية يعزى لميغير سنوا

واخيلف
ميطلبا

يطبيه إدارة المعرفة وأثرها على مسيوى األداء لميغير سنوا

واليي أ د

عدم وجود فروه لا

عدم وجود فروه لا

واليي أ د
الشاملة.

يبع ا لميغير سنوا
داللة إحصائية ً
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داللة إحصائية حول

الخدمة ،ودراسة (ماضي)2066،

المديرين في البلديا

نحو يبني مفهوم إدارة المعرفة ومسيوى األداء الوظيفي يعزى إلى سنوا
عدم وجود فروه لا

الخدمة ،ودراسة (أبو عبده)2066،

الخدمة.

النيائو مع دراسة ( المدلل )2062،حيث بين
داللة إحصائية في ايجاها

وجود فروه لا

داللة

ال برى في قطار غزة

الخدمة ،ودراسة (عالونة)2004،
الخدمة في مدى يطبيه إدارة الجودة

جدول رقم ( : ) 00نتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAسنوات الخدمة
لرمتوس ات
لرمجال

أقل من 2

من 01-2

سنوا

سنوا

قيمة

من  02-01من  02سنة
سنة

فأ ثر

لالختبارF

لرقيمة
لالحتمارية
()Sig.

أوًال :لكتساب لرمعرفة

3.26

3.19

3.42

 3.29

2.817

0.039

ثا ًيا :تخزيا لرمعرفة

3.16

3.33

3.77

3.52

14.202

0.000

ثارثًا :توزيع لرمعرفة

3.11

3.26

3.46

3.42

5.021

0.002

لبعا :ت بيق لرمعرفة
رً

2.97

3.2

3.4

3.21

5.732

0.001

لرمحور لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة

3.13

3.24

3.51

3.36

8.076

0.000

لرفرضية لررئيسة لررلبعة:
توجد فروق ذلت دالرة إحصائية ع د مستوى دالرة (  )   0.05ف متوس ات لستجابات لرمبحوثيا
حول مستوى جودة لرخدمات لرمقدمة تُعزى رلمتغيرلت لآلتية"لرج س ,لرعمر,لرمؤهل لرعلم  ,مكاا
لرعمل ,س ولت لرخدمة".
أوًال :ال توجد فروق ذلت دالرة إحصائية ع د مستوى ()α≤0.05

رمتوس ات تقديرلت لرمبحوثيا

حول جودة لرخدمات لرمقدمة تُعزى رمتغير (لرج س).
يبين أن ال يمة االحيمالية ) (Sig.الم ابلة الخيبار نيائو اخيبار ( ) لعينيين مسي ليين أ بر من مسيوى
الداللة ( ،)α ≤ 0.05بالنسبة رجمالي محور (جودة الخدما ) حيث ان قيمة المعنوية )  )0.420مما
يوضح عدم وجود فروه معنوية بين اسيجابا
ويعزو الباحث لل

المبحوثين حول جودة الخدما

يعزى لميغير الجن ،

إلى ي افؤ الجنسين في و ازرة الداخلية واألمن الوطني -الشه العس رين ،في ي ديم

الخدمة ،حيث يسيخدم نف

الوسائل وارم انا

رجاال أو إناثًا ،بارضافة إلى أن ارجراءا
سواء انوا
ً

اردارية في الو ازرة بحه الجنسين ميشابهة؛ مما يعني يشابه الخدمة الم دمة للمسيفيد.
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وايف

هله النيائو مع بعض الدراسا

مثل دراسة (األخر  )2066،ودراسة ( سبة )2065،ودراسة

(أبو عودة )2065 ،ودراسة (جودة )2064 ،واليي أظهر أنه ال يوجد فروه لا
اسيجابا
واخيلف

أفراد العينة يجاه جودة الخدما
النيائو مع بعض الدراسا

فروه لا
ويفسر لل

بسبب اخيالف قد ار

العمل من جن

يعزى لميغير الجن .

مثل دراسة( الزعبي والغنم  )2062،حيث أ د

داللة إحصائية بين مسيويا

داللة إحصائية في

ي دي ار

نيائو دراسيهم بوجود

أفراد العينة حول مسيوى جودة الخدما

الجنسين حول طبيعة الخدما

يعزى للجن

الم دمة ومدى يحمل أعباء وضغوط

آلخر.

جدول رقم ( )09نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– لرج س
لرمتوس ات
لرمجال

قيمة

لرقيمة
لالحتمارية

ذكر

أ ثى

لالختبار t

أوًال :لرجول ب لرمادية لرملموسة

3.15

3.07

0.460

0.645

ثا ًيا :لالعتمادية

3.22

3.03

1.031

0.303

ثارثًا :لالستجابة

3.08

3.01

0.381

0.703

لبعا :لألماا
رً

3.22

3.14

0.410

0.682

خامسا :لرتعا ف
ً

3.13

2.91

1.049

0.295

لرمحور لرثا  :جودة لرخدمات

3.16

3.03

0.807

0.420

()Sig.

ثا ًيا :ال توجد فروق ذلت دالرة إحصائية ع د مستوى ( )α≤0.05رمتوس ات تقديرلت لرمبحوثيا حول عمليات إدلرة

حول جودة لرخدمات لرمقدمة تُعزى رمتغير (لرعمر).

يبين أن ال يمة االحيمالية ) (Sig.الم ابلة الخيبار "اليباين األحاد " أ بر من مسيوى الداللة ()α≤0.05

بالنسبة رجمالي المجال (إجمالي جودة الخدما ) حيث ان مسيوى الداللة ( )0.668مما يوضح عدم
وجود فروه معنوية بين اسيجابا

المبحوثين حول إجمالي محور (إجمالي جودة الخدما ) يعزى لميغير
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العمر ،ويعزو الباحث لل
واليوجيها

بش ل عام ،والمسئولية ي ع على الجميع في ي ديم الخدما

االعيبار عند صدور ق ار ار
وايف

إلى أن العاملين في الو ازرة بغض النظر عن أعمارهم مليزمون باليعليما
ويعليما

خاصة بيحسين جودة الخدمة ،ف ل مطالب بي ديم خدمة بش ل الئه.

هله النيائو مع بعض الدراسا

مثل دراسة (األخر  ،)2066،ودراسة ( سبة )2065،ودراسة

(أبو عودة ،)2065،ودراسة (جودة )2064،واليي أظهر
اسيجابا

أفراد العينة يجاه جودة الخدما
النيائو مع بعض الدراسا

واخيلف
فروه لا

بش ل ميميز ،وال يؤخل العمر بعين

أنه ال يوجد فروه لا

يعزى لميغير العمر.

مثل دراسة ( الزعبي والغنم  )2062،حيث أ د

داللة إحصائية بين مسيويا

داللة إحصائية في

ي دي ار

ويفسر لل بسبب أنه لما زاد عمر العامل زاد
إشباعها عند العمالء.

نيائو دراسيهم بوجود

أفراد العينة حول مسيوى جودة الخدما

يعزى للعمر؛

وعيا واد ار ً ا لمعايير الجودة ،وطره
خبريه ،وأصبح أ ثر ً

جدول رقم ( : ) 07نتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAالعمر
لرمتوس ات
لرمجال

أقل من  51من  -51أقل

قيمة

 -71أقل

من  21سنة

سنة

من  71سنة

من  21سنة

فأ ثر

لالختبارF

لرقيمة
لالحتمارية
()Sig.

أوًال :لرجول ب لرمادية لرملموسة

3.07

3.15

3.32

3.25

1.086

0.355

ثا ًيا :لالعتمادية

3.04

3.28

3.34

3.2

2.450

0.063

ثارثًا :لالستجابة

2.94

3.14

3.17

2.87

1.755

0.156

لبعا :لألماا
رً

3.13

3.24

3.29

3.33

0.736

0.531

خامسا :لرتعا ف
ً

2.95

3.19

3.21

3.2

1.850

0.138

لرمحور لرثا  :جودة لرخدمات

3.03

3.2

3.27

3.17

2.003

0.113
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ثارثًا :توجد فروق ذلت دالرة إحصائية ع د مستوى ( )α≤0.05رمتوس ات تقديرلت لرمبحوثيا حول جودة لرخدمات
لرمقدمة تعزى رمتغير (لرمؤهل لرعلم ).
يبين أن ال يمة االحيمالية ) (Sig.الم ابلة الخيبار "اليباين األحاد " أقل من مسيوى الداللة ()α≤0.05

بالنسبة رجمالي المجال (إجمالي جودة الخدما ) حيث ان
فروه معنوية بين اسيجابا
لصالح حملة الدراسا

المبحوثين حول جودة الخدما

قيمة المعنوية( )0.00مما يوضح وجود

يعزى لميغير المؤهل العلمي ،و ان

الفروه

العليا؛ حيث بلو ميوسط إجابايهم ( )8.42باسيثناء بعد الجوانب المادية الملموسة،

ف د أظهر النيائو عدم وجود فروه؛ ويعزو الباحث وجود فروه حول جودة الخدما
العلمي إلى أن حملة الشهادا

يعزى لميغير المؤهل

العليا لديهم المعرفة ال افية وال فاءة العالية من خالل ينمية قدرايهم العلمية

مما ي ون له األثر المباشر في ي ديم جودة الخدمة للمسيفيدين ،وبيفسير خر وعيهم بأهمية ي ديم الخدمة
بش ل يرضي المسيفيد؛ لما له من عوائد إيجابية يعود على سمعة الو ازرة وديموميها.
ويفسر الباحث عدم وجود فروه في بعد الجوانب الملموسة؛ ولل ألن الجوانب الملموسة هي من مسئوليا
اردارة العليا ،وبعض الدوائر المخيصة ،وباليالي ال عالقة للعاملين باخيالف مؤهاليهم فيها.
وايف

النيائو مع بعض الدراسا

فروه لا

داللة إحصائية بين مسيويا

العلمي؛ ويفسر لل
المؤهال
واخيلف

مثل دراسة( الزعبي والغنم  )2062،حيث أ د
ي دي ار

أفراد العينة حول مسيوى جودة الخدما

بسبب أنه لما اريفع المؤهل العلمي زاد إد ار

يعزى للمؤهل

واهيمام ووعي العاملين أصحاب

العليا بيطبيه الجودة ويحسين الخدما .
هله النيائو مع بعض الدراسا

مثل دراسة (األخر  ،)2066،ودراسة ( سبة ،)2065،ودراسة

(أبو عودة ،)2065،ودراسة (جودة )2064،واليي أظهر
اسيجابا

نيائو دراسيهم بوجود

أفراد العينة يجاه جودة الخدما

أنه ال يوجد فروه لا

يعزى لميغير المؤهل العلمي.
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داللة إحصائية في

جدول رقم ( : ) 01نتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAاملؤهل العلمي
لرمتوس ات
لرمجال

ثانوية عامة
فأقل

قيمة

دبلوم

ب الوريو

دراسا

عليا لالختبارF

لرقيمة
لالحتمارية
()Sig.

أوًال :لرجول ب لرمادية لرملموسة

3.22

3.07

3.11

3.28

1.006

0.390

ثا ًيا :لالعتمادية

2.96

3.03

3.44

3.67

11.119

0.000

ثارثًا :لالستجابة

2.89

2.86

3.31

3.37

9.069

0.000

لبعا :لألماا
رً

3.04

3.02

3.43

3.41

7.675

0.000

خامسا :لرتعا ف
ً

2.81

2.89

3.47

3.33

14.122

0.000

لرمحور لرثا  :جودة لرخدمات

2.99

2.98

3.35

3.42

9.143

0.000

لبعا :توجد فروق ذلت دالرة إحصائية ع د مستوى ()α≤0.05
رً

رمتوس ات تقديرلت لرمبحوثيا حول جودة لرخدمات

لرمقدمة تعزى رمتغير (مكاا لرعمل ).

يبين أن ال يمة االحيمالية ) (Sig.الم ابلة الخيبار "اليباين األحاد " أقل من مسيوى الداللة ()α≤0.05

بالنسبة رجمالي المجال (إجمالي جودة الخدما ) حيث ان مسيوى الداللة ( )0.00مما يوضح وجود
فروه معنوية بين اسيجابا
لصالح من يعملون في قوا
الباحث لل

المبحوثين حول جودة الخدما
األمن الوطني وجي

إلى وجود خدما

يعزى لميغير م ان العمل  ،و ان

اليحرير ،حيث بلو ميوسط إجابايهم ( )8.56ويعزو

مباشرة مع المسيفيد مثل الخدما

العس ر  ،واردارة العامة للحاسوب المر ز  ،وغيرها من اردا ار
وجي

الفروه

الطبية العس رية ،وهيئة ال ضاء

المر زية اليي ييبع ل وا

األمن الوطني

اليحرير ،وباليالي يحرق الو ازرة على إرضاء المسيفيد من خالل يحسين جودة الخدما  ،وابداء نور

من اليعاطف واألمان ،وأن ي ون الجوانب الملموسة مريحة للمسيفيد.
وايف

النيائو مع بعض الدراسا

أد

نيائو دراسيهم بوجود فروه لا

الخدما

مثل دراسة ( سبة ،)2065،ودراسة ( الزعبي والغنم  ،)2062،حيث
داللة إحصائية بين مسيويا

يعزى لم ان العمل.
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ي دي ار أفراد العينة حول مسيوى جودة

واخيلف

مثل دراسة (األخر  ،)2066،ودراسة (ابوعودة ،)2065،ودراسة

هله النيائو مع بعض الدراسا

(جودة )2064،واليي أظهر أنه ال يوجد فروه لا
الخدما

يعزى لميغير سنوا

داللة إحصائية في اسيجابا

أفراد العينة يجاه جودة

الخدمة.

جدول رقم ( : ) 03نتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAمكاا لرعمل
لرمتوس ات
لرمجال

قوى األمن
الداخلي

قوا

قيمة

األمن

المخاب ار

الوطني وجي
اليحرير

اردا ار

العامة

المر زية

لالختبارF

لرقيمة
لالحتمارية
()Sig.

أوًال :لرجول ب لرمادية لرملموسة

3.1

3.39

3.29

2.97

3.405

0.018

ثا ًيا :لالعتمادية

3.07

3.6

3.41

3.26

7.119

0.000

ثارثًا :لالستجابة

2.93

3.48

3.29

3.15

8.004

0.000

لبعا :لألماا
رً

3.11

3.5

3.38

3.23

4.276

0.006

خامسا :لرتعا ف
ً

2.94

3.61

3.28

3.22

9.154

0.000

لرمحور لرثا  :جودة لرخدمات

3.03

3.51

3.33

3.17

8.271

0.000

خامسا :توجد فروق ذلت دالرة إحصائية ع د مستوى ()α≤0.05
ً

رمتوس ات تقديرلت لرمبحوثيا حول جودة

لرخدمات لرمقدمة تُعزى رمتغير (س ولت لرخدمة).

يبين أن ال يمة االحيمالية ) (Sig.الم ابلة الخيبار "اليباين األحاد " أقل من مسيوى الداللة ()α≤0.05

بالنسبة رجمالي المجال (إجمالي جودة الخدما ) حيث ان مسيوى الداللة ( )0.00ان

قيمة المعنوية

المبحوثين حول جودة الخدما

يعزى لميغير

( )0.00مما يوضح وجود فروه معنوية بين اسيجابا
سنوا

الخدمة ،و ان

الفروه لصالح من لهم سنوا

إجابايهم( )8.89ويفسر لل بسبب أنه لما زاد

خدمة من ( -60أقل من  65سنة) حيث بلو ميوسط

خب ار

وسنوا

يمرسا
الخدمة عن العاملين أصبحوا أ ثر
ً

اهيماما بمعايير الجودة اليي يرفع ويعمل على يحسين جودة الخدما
في العمل وأ ثر
ً
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الم دمة.

وايف

النيائو مع بعض الدراسا

أد

نيائ و دراسيهم بوجود فروه لا

مثل دراسة( الزعبي والغنم  ،)2062،ودراسة ( سبة )2065،حيث
داللة إحصائية بين مسيويا

الخدما

يعزى لسنوا

واخيلف

هله النيائو مع بعض الدراسا

الخدمة.
مثل دراسة (األخر  ،)2066،ودراسة(أبو عودة ،)2065،ودراسة

(جودة )2064،واليي أظهر أنه ال يوجد فروه لا
الخدما

ي دي ار أفراد العينة حول مسيوى جودة

يعزى لميغير سنوا

داللة إحصائية في اسيجابا

أفراد العينة يجاه جودة

الخدمة.

جدول رقم ( : ) 03نتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAسنوات الخدمة
لرمتوس ات
لرمجال

أقل من 2

من 01-2

سنوا

سنوا

قيمة

من  02-01من  02سنة
سنة

فأ ثر

لالختبارF

لرقيمة
لالحتمارية
()Sig.

أوًال :لرجول ب لرمادية لرملموسة

2.88

3.16

3.27

3.1

4.097

0.007

ثا ًيا :لالعتمادية

2.71

3.1

3.51

3.35

17.108

0.000

ثارثًا :لالستجابة

2.68

2.98

3.35

2.94

11.725

0.000

لبعا :لألماا
رً

2.88

3.12

3.46

3.09

9.964

0.000

خامسا :لرتعا ف
ً

2.64

3.05

3.38

3.21

11.079

0.000

لرمحور لرثا  :جودة لرخدمات

2.76

3.08

3.39

3.14

14.514

0.000

163

لرخالصة:
يناول هلا الفصل اليحليل ارحصائي للبيانا  ،ونيائو الدراسة الميدانية؛ بهدف اليعرف على أثر
عمليا

إدارة المعرفة في يحسين مسيوى جودة الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني –

الشه العس ر  ،وقد يم اسيعراض خصائق العينة  ،ومن ثم اليطره إلى يساؤال
بمسيوى اليوافر ،ودرجة يطبيه المسيوى ،وأجاب عليها باسيخدام المعالجا
اخيبار الفرضيا

واخيبارايها ،ومدى يطاب ها أو اخيالفها مع الدراسا

اسيخدم الباحث يحليل االنحدار ليوضيح أثر عمليا
الخدما

الدراسة الخاصة

ارحصائية المناسبة ،ثم
الساب ة ،وفي نهاية الفصل

إدارة المعرفة األربعة ميغير مسي ل في جودة

ميغير يابع ويحديد أ من الميغي ار المسي لة لو يأثير أ بر على مسيوى جودة الخدما .
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
م دمة
أوًال :نيائو الدراسة.
ثانيا :يوصيا
ً
ثالثًا :دراسا

الدراسة.
مسي بلية م يرحة.

165

مقدمة:
ملخصا ألهم النيائو اليي يوصل
ييضمن هلا الفصل
ً

ارحصائي على االسيبانا

اليي يم يوزيعها ،و لل

إليها الدراسة بعد إجراء عملية اليحليل

اليوصيا

الم يرحة ليح يه األهداف المرجوة

ومعالجة ن اط الضعف ،ويعزيز ن اط ال وة ،ويحسين مسيوى الخدما

الم دمة بو ازرة الداخلية واألمن

الوطني – الشه العس ر .
أوًال :تائج لردرلسة
 -8لر تائج لرمتعلقة بارمتغير لرمستقل(عمليات إدلرة لرمعرفة):
أظهر نيائو الدراسة أن درجة يطبيه عمليا

العس ر
اليالي:

ان

إدارة المعرفة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني -الشه

ميوسطة بوزن نسبي ) ،)% 66.83و ان يرييب عمليا

إدارة المعرفة على النحو

المريبة األولى :بعد يخزين المعرفة بوزن نسبي ).)%69.84
المريبة الثانية :بعد يوزيع المعرفة بوزن نسبي ).)%66.52

المريبة الثالثة :بعد ا يساب المعرفة بوزن نسبي ).)%66.09

المريبة الرابعة :بعد يطبيه المعرفة بوزن نسبي (.)%64.87
 -2لر تائج لرمتعلقة بارمتغير لرتابع(جودة لرخدمات):

أظهر نيائو الدراسة أن مسيوى جودة الخدما
ان

في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر

ميوسطة بوزن نسبي ) ،)%63.05و ان يرييب أبعاد جودة الخدما

المريبة األولى :بعد األمان بوزن نسبي ).)%64.21

المريبة الثالثة :بعد االعيمادية بوزن نسبي ).)%64.19

المريبة الثانية :بعد الجوانب المادية الملموسة بوزن نسبي (.)%62.92

المريبة الرابعة :بعد اليعاطف بوزن نسبي ).)%62.32

المريبة الخامسة :بعد االسيجابة بوزن نسبي (.)%61.52
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على النحو اليالي:

 -3لر تائج لرمتعلقة بارفرضيات:
لر تائج لرخاصة بارعالقة ولألثر بيا لرمتغيرلت:
 أظهر الدراسة وجود عالقة لاالمعرفة) وجودة الخدما

اريباط العالقة (.)0.226

 -يوجد عالقة لا

داللة إحصائية عند مسيوى داللة (  )α≥ 0.05بين عمليا

إدارة

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر وبلو معامل

داللة إحصائية عند مسيوى داللة (  )α≥ 0.05بين ا يساب المعرفة ويحسين

مسيوى جودة الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر وبلو معامل

اريباط العالقة (.)0.740

داللة إحصائية عند مسيوى داللة (  )α≥ 0.05بين يخزين المعرفة ويحسين

 -يوجد عالقة لا

مسيوى جودة الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر وبلو معامل

اريباط العالقة (.)0.228

داللة إحصائية عند مسيوى داللة ( )α ≥0.05بين يوزيع المعرفة ويحسين مسيوى

 -يوجد عالقة لا

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر وبلو معامل اريباط

جودة الخدما

العالقة (.)0.686
 -يوجد عالقة لا

داللة إحصائية عند مسيوى داللة ( )α ≥0.05بين يطبيه المعرفة ويحسين

مسيوى جودة الخدما

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر وبلو معامل

اريباط العالقة (.)0.222
 -أظهر

نيائو الدراسة أن عمليا

إدارة المعرفة اليالية (يطبيه المعرفة  ،يخزين المعرفة ،يوزيع

المعرفة) يؤثر في جودة الخدما  ،ويفسر ما نسبيه ( )%88.8من اليباين في الميغير اليابع (جودة
الخدما ) والباقي( )%88.6يعود لعوامل أخرى يؤثر على الميغير اليابع في جودة الخدما  ،بينما
لم ي ن هنا أثر لبعد ا يساب المعرفة.
 -4لر تائج لرمتعلقة بارفروق لالحصائية:
 أظهر الدراسة أنه ال يوجد فروه لااسيجابا

المبحوثين حول عمليا

 ال يوجد فروه لاحول عمليا

داللة إحصائية عند مسيوى ( )α ≤ 0.05بين ميوسطا

إدارة المعرفة يعزى للميغي ار اآليية( :الجن  ،العمر).

داللة إحصائية عند مسيوى ( )α ≤ 0.05بين ميوسطا

اسيجابا

المبحوثين

إدارة المعرفة يعزى للمؤهل العلمي باسيثناء بعد ا يساب المعرفة؛ يوجد فروه لصالح

حملة الدبلوم.
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 يوجد فروه لاحول عمليا

داللة إحصائية عند مسيوى ( )α ≤ 0.05بين ميوسطا

إدارة المعرفة يعزى لم ان العمل لصالح قوا

اسيجابا

األمن الوطني وجي

المبحوثين

اليحرير باسيثناء

بعد ا يساب المعرفة فال يوجد فروه.
 يوجد فروه لاحول عمليا

داللة إحصائية عند مسيوى ( )α ≤ 0.05بين ميوسطا
إدارة المعرفة يعزى لسنوا

اسيجابا

المبحوثين

الخدمة لصالح من هم في الفئة العمرية من( 02 -01

سنة).
داللة إحصائية عند مسيوى ( )α ≤ 0.05بين ميوسطا

 ال يوجد فروه لاحول جودة الخدما
 -يوجد فروه لا

اسيجابا

المبحوثين

يعزى للميغي ار اآليية( :الجن  ،العمر).
داللة إحصائية عند مسيوى ( )α ≤ 0.05بين ميوسطا

حول جودة الخدما

يعزى للمؤهل العلمي ،و ان

الفروه لصالح الدراسا

اسيجابا

المبحوثين

العليا باسيثناء بعد

الجوانب الملموسة فال يوجد فروه.
 يوجد فروه لاحول جودة الخدما
 يوجد فروه لاحول جودة الخدما

داللة إحصائية عند مسيوى ( )α ≤ 0.05بين ميوسطا
يعزى لم ان العمل ،و ان

الفروه لصالح قوا

األمن الوطني وجي

داللة إحصائية عند مسيوى ( )α ≤ 0.05بين ميوسطا
يعزى لسنوا

الخدمة لصالح ( 02 -01سنة) .
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اسيجابا
اسيجابا

المبحوثين
اليحرير.
المبحوثين

لر تائج لرمتعلقة باإلجابة على أسئلة لردرلسة وتحقيق أهدلفها كما هو موضح بارجدول لرتار :
جدول رقم ( )15النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة البحث وتحقيق أهدافها
مجال تحققه
لرهدف

لرسؤلل لألول :ما درجة يطبيه عمليا

إدارة المعرفة من يم يحليل النيائو من جدول رقم ( )23إلى جدول رقم (.)82

زرة الداخلية واألمن الوطني أظهر النيائو أن درجة يطبيه عمليا
وجهة نظر أفراد العينة في و ا

إدارة المعرفة في و ازرة

الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر جاء

– الشه العس ر ؟

لرهدف لألول :اليعرف إلى واقع يطبيه عمليا

بميوسط بلو

( ،)%88.38و ان في المريبة األولى :بعد يخزين المعرفة

إدارة

بوزن نسبي ( ،)%69.84ويليه في المريبة الثانية :بعد يوزيع

المعرفة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

المعرفة بوزن نسبي ( ،) %66.52ويليه في المريبة الثالثة :بعد
أخير في المريبة
ا يساب المعرفة بوزن نسبي ( ،)%66.09و ًا

الرابعة :بعد يطبيه المعرفة بوزن نسبي ).)%64.87

لرسؤلل لرثا  :ما مسيوى يحسين جودة الخدما

الم دمة يم يحليل النيائو من جدول رقم ( )88إلى جدول رقم (.)83
أظهر

في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر ؟

لرهدف لرثا  :ال شف عن مسيوى جودة الخدما

بو ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

النيائو أن مسيوى جودة الخدما

واألمن الوطني – الشه العس ر

ان

في و ازرة الداخلية

ميوسطة بوزن نسبي

( ،)%63.05و ان في المريبة األولى :بعد األمان بوزن نسبي

الم دمة ) ،)%64.21ويليه في المريبة الثانية :بعد االعيمادية بوزن
نسبي ( ،)%64.19ويليه في المريبة الثالثة :بعد الجوانب المادية
الملموسة بوزن نسبي ) )%62.92ويليه في المريبة الرابعة :بعد
خير في المريبة الخامسة:
اليعاطف بوزن نسبي ) ،)%62.32وأ ًا
بعد االسيجابة بوزن نسبي ).)%61.52

لرسؤلل لرثارث :هل يوجد عالقة لا

مسيوى ( )α≤0.05بين عمليا
مسيوى جودة الخدما

داللة إحصائية عند يم يحليل النيائو من جدول رقم (.)89

الدراسة إلى وجود عالقة طردية لا

إدارة المعرفة ويحسين أظهر
عند مسيوى داللة (  )α≥ 0.05بين عمليا

الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن

الوطني – الشه العس ر ؟

داللة إحصائية
إدارة المعرفة

بأبعادها مجيمعة( ا يساب المعرفة ،يخزين المعرفة ،يوزيع
المعرفة ،يطبيه المعرفة) وجودة الخدما

الم دمة في و ازرة

لرهدف لرثارث :اليعرف إلى طبيعة العالقة وايجاهها بين الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر  ،وبلو معامل اريباط

عمليا

إدارة المعرفة ويحسين مسيوى جودة الخدما

العالقة

الم دمة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر .

حيث ان
ان

( .)0.668و ان بعد يطبيه المعرفة أ ثر اريباطًا

العالقة ( ،)0.622ويليه بعد يخزين المعرفة ،حيث

العالقة ( ،)0.626ويليه بعد يوزيع المعرفة ،حيث ان

العالقة ( ،)0.898ويليه بعد ا يساب المعرفة ،حيث ان
العالقة (.)0.540
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لرسؤلل لررلبع:هل يوجد أثر لو داللة إحصائية ردارة يم اسيخدام يحليل االنحدار اليدريجي ( Stepwise

المعرفة على يحسين مسيوى جودة الخدما

الم دمة في  )regression analysisوهي موضحة بجدول رقم (.)40
أظهر نيائو الدراسة أن عمليا

و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر ؟
لرهدف لررلبع :يحديد أثر يطبيه عمليا
يحسين جودة الخدما

إدارة المعرفة اليالية (يطبيه

المعرفة  ،يخزين المعرفة ،يوزيع المعرفة) يؤثر في جودة

إدارة المعرفة على

الخدما  ،ويفسر ما نسبيه ( )%88.8من اليباين في الميغير

الم دمة بو ازرة الداخلية واألمن

اليابع (جودة الخدما ) ،والباقي ( )%88.6يعود لعوامل أخرى

الوطني – الشه العس ر .

بينما لم ي ن هنا

يؤثر على الميغير اليابع في جودة الخدما
أثر لبعد ا يساب المعرفة.

لرسؤلل لرخامس :هل يوجد فروه لا
ميوسطا
(عمليا

اسيجابا

داللة إحصائية بين

هو موضح من الجدول رقم ( )46إلى جدول رقم ( )45فيما

المبحوثين حول ميغي ار الدراسة

إدارة المعرفة  ،جودة الخدما

إلى الميغي ار اليالية ( الجن
م ان العمل  ،سنوا

يم اسيخدام يحليل independent t test and anova
يخق عمليا

الم دمة) يعزى

،العمر ،المؤهل العلمي ،

الخدمة)؟

ميوسطا

(عمليا

للميغي ار

إدارة المعرفة  ،جودة الخدما

 أظهر الدراسة أنه ال يوجد فروه لامسيوى ( )α ≤ 0.05بين ميوسطا
حول عمليا

الدراسة

داللة إحصائية عند
اسيجابا

إدارة المعرفة يعزى للميغي ار

المبحوثين

اآليية( :الجن ،

العمر).

يبعا  -ال يوجد فروه لا
الم دمة) ً

الديمغرافية اليالية ( :الجن  ،العمر ،المؤهل

العلمي  ،م ان العمل  ،سنوا

إدارة المعرفة ،ومن جدول رقم ( )48إلي جدول

رقم ( )50فيما يخق الفروه حول جودة الخدما .

لرهدف لرخامس :اليعرف إلى الفروه االحصائية بين
اسيجابة المبحوثين حول ميغير

ما

داللة إحصائية عند مسيوى (≤ 0.05

 )αبين ميوسطا

الخدمة).

اسيجابا

المبحوثين حول عمليا

إدارة

المعرفة يعزى للمؤهل العلمي باسيثناء بعد ا يساب المعرفة؛
يوجد فروه لصالح حملة الدبلوم.
 يوجد فروه لابين ميوسطا

داللة إحصائية عند مسيوى ()α ≤ 0.05
اسيجابا

المبحوثين حول عمليا

المعرفة يعزى لم ان العمل لصالح قوا
وجي

إدارة

األمن الوطني

اليحرير باسيثناء بعد ا يساب المعرفة فال يوجد

فروه.
 يوجد فروه لابين ميوسطا

داللة إحصائية عند مسيوى ()α ≤ 0.05
اسيجابا

المعرفة يعزى لسنوا
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المبحوثين حول عمليا

إدارة

الخدمة لصالح من هم في الفئة

العمرية من(  02 -01سنة).
داللة إحصائية عند مسيوى (≤ 0.05

 ال يوجد فروه لا )αبين ميوسطا
الخدما

اسيجابا

يعزى للميغي ار

 يوجد فروه لابين ميوسطا

المبحوثين حول جودة

اآليية( :الجن  ،العمر).

داللة إحصائية عند مسيوى ()α ≤ 0.05
اسيجابا

يعزى للمؤهل العلمي ،و ان

المبحوثين حول جودة الخدما
الفروه لصالح الدراسا

العليا

باسيثناء بعد الجوانب الملموسة فال يوجد فروه.
 يوجد فروه لابين ميوسطا

داللة إحصائية عند مسيوى ()α ≤ 0.05
اسيجابا

يعزى لم ان العمل ،و ان
الوطني وجي
 يوجد فروه لابين ميوسطا
يعزى لسنوا
لرهدف لرسادس :ي ديم نيائو ويوصيا

المبحوثين حول جودة الخدما
الفروه لصالح قوا

اليحرير.
داللة إحصائية عند مسيوى ()α ≤ 0.05
اسيجابا

المبحوثين حول جودة الخدما

الخدمة لصالح ( 02 -01سنة) .

 -من صفحة  022إلى صفحة 045

يم ن االسيفادة منها

والبناء عليها في إدارة المعرفة ،و لل في يحسين جودة الخدما .

ثا ًيا :توصيات لردرلسة

في ضوء اليحليل ارحصائي والنيائو اليي يم اليوصل إليها ،يوصي الباحث باليوصيا

اآليية:

أوًال :لرتوصيات لرمتعلقة بارمتغير لرمستقل (عمليات إدلرة لرمعرفة)

 -6العمل على زيادة الوعي لدى العاملين في الو ازرة حول أهمية إدارة المعرفة وأثرها في يحسين
جودة الخدمة ،واليأسي

على هله المفاهيم المهمة في يحسين األداء العام وصورة الو ازرة لدى

المسيفيدين.
 -2يشجيع العاملين على يوليد األف ار الخالقة والمبدعة في مجال عملهم ،ولل
أ بر لحرية اليعبير ،والمعرفة والمشار ة في ايخال ال ار ار  ،واليجريب أسا
المعارف.
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األمن

بحياحة مساحة
لليعلم وا يساب

 -8يشجيع العامين للمشار ة مع زمالئهم بالخب ار بانفيا ويبادل اآلراء اليي يميل ونها دون الخوف
على وضعهم الوظيفي ،ونشر ث افة يبادل الخب ار

عبر الوسائل المخيلفة والحفاظ على ح وه

الميميزين.
ال فاءا

 -4ضرورة االهيمام بالعاملين من لو

والمعارف ،ومحاولة زيادة والءهم

والخب ار

الينظيمي ،ويمس هم بالو ازرة اليي يعملون بها ،واليشجيع المسيمر من خالل يغيير ح ي ي في
نظم الحوافز والم افآ

المعنوية والمادية.

 -5الحرق الدائم على ي ييم المعارف الموجودة والمخزنة في الو ازرة بأدليها واجراءايها؛ بهدف
دائما صالحة لالسيخدام ويوا ب اليغي ار
ي ييمها ويحديثها ليصبح ً

في العمل وفي البيئة

المحيطة.
 -8منح الو ازرة العاملين الصالحيا

ال افية والحرية ليطبيه المعلوما

مجال عملهم ويعظيم االسيفادة ممن يميل ون من خب ار

والمعرفة الميجددة في

ل في مجال عمله.

ثا ًيا :لرتوصيات لرمتعلقة بارمتغير لرتابع (جودة لرخدمات)

 -6إعادة اليصميم ارنشائي لم ان العمل ،واالهيمام بمظهر وجالبية المباني بما ييالءم مع طبيعة
الخدما

الم دمة للمسيفيدين ،ودراسة اليسهيال

الداخلية ،واعادة النظر فيها واليي من شأنها

أن يسرر في يوصيل الخدمة لميل يها.
 -2العمل على ع د برامو يدريبية لينمية المها ار اردارية والمعرفية للعاملين في مجال عملهم ،مما
يعزز الث ة وا سابهم المها ار  ،وزيادة فاءيهم؛ وباليالي يحسين السلو لديهم.
 -8ضرورة أن ييميع العاملون بالدقة وال فاءة في إيمام المعامال
الضبط الرقابي على األعمال المباشرة اليي يم

وفي الموعد المحدد لها ،وزيادة

ي ديم الخدمة للمسيفيد.

 -4ضرورة أن يولي الو ازرة المزيد من االهيمام بمشا ل المسيفيدين؛ من خالل اسي بال ودراسة
الش اوى الم دمة منهم؛ ولل

بحيجاد الحلول الناجعة وسرعة االسيجابة لمشا ل المسيفيدين،

والعمل على حلها بأسرر وق .
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 -5االليزام بي ديم الخدما
المخيلفة ،ومنها الدراسا

للمسيفيدين في المواعيد المحددة وبالسرعة المم نة باسيخدام الوسائل
واليحليل ال مي ،ويزويد عدد ن اط الخدمة بحيث ي ون مصلحة

المسيفيدين في م دمة اهيمامايها.
 -8محاولة يهيئة مناخ ينظيمي ييميز بشعور العاملين باألمان الوظيفي ،وعدم الخوف على
مسي بلهم الوظيفي لما للل من أثر على إد ار هم ايجاه الغير وايجاه الخدما

اليي ي دمونها.

جدول(  ) 72خ ة ُمقترحة رت فيذ توصيات لردرلسة لرخاصة بارمتغيريا(لرمستقل ولرتابع):
م.

البرامو واألنشطة

الهدف

العمع ع ععل علع ع ععى زيع ع ععادة الع ع ععوعي لع ع ععدى الع ع ع ع ع ععدو ار اليدريبي ع ع ع ع ع ععة وور
العع ععاملين فع ععي الع ععو ازرة حع ععول أهميع ععة العم ع ع ععل والن ع ع ععدوا

والنشع ع ع ع ار

إدارة المعرف ع ععة وأثره ع ععا ف ع ععي يحس ع ععين والمجال .
.6

جععودة الخدمععة ،واليأسععي

الجهة المخولة في
الو ازرة

الفيرة الزمنية

وحع ع ع ع ع ع ععدة اليخطع ع ع ع ع ع ععيط بش ل دور ومسيمر مع
واليطوير في األجهزة الميابعة والي ييم.
واردا ار المر زية.

علععى هععله

المفععاهيم المهمععة فععي يحسععين األداء
الع ع ع ع ع ع ععام وص ع ع ع ع ع ععورة ال ع ع ع ع ع ععو ازرة ل ع ع ع ع ع ععدى
المسيفيدين.
يشجيع العاملين على يوليعد األف عار ع ععد مسععاب ا

لي ععديم األف ععار قيععادة الععو ازرة  ،وح ععدة بش ع ل دور مععع الميابعععة
،اعيمعاد يحفيع از

.2

الخالقة والمبدعة في مجال عملهم ،واربداعا
وم آف ع ع ععا  ،اس ع ع ععيحداث نظ ع ع ععم
لجنععة البحععث العلمععي
وللع ع بحياح ععة مس ععاحة أ ب ععر لحري ععة
يساعد العاملين فعي اليبصعر
اليعبيع ععر ،والمعرفع ععة والمشع ععار ة فع ععي م ع ععن يج ع ععاربهم وم ع ععن يج ع ععارب في الو ازرة.
ايخ ععال ال ع ع ار ار  ،واليجري ععب أس ععا

اليخطيط واليطعوير  ،والي ييم.

اآلخرين.

لليعلم وا يساب المعارف.
.8

يش ع ع ععجيع العع ع ع ععامين للمشعع ع ععار ة مع ع ع ععع اعيمعع ععاد الح ع ع عوافز والم افع ع ععا

قيععادة الععو ازرة  ،وح ععدة بش ع ل دور مععع الميابعععة

زمالئه ععم ب ععالخب ار بانفي ععا ويب ععادل لليشجيع على يبادل المعارف اليخطع ع ععيط واليط ع ععوير والي ييم.
 ،يفعي ععل ايع ععام المعايشع ععة ب ععين
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اآلراء الي ععي يميل ونه ععا دون الخ ععوف اردا ار والوح ع ع ع ع ععدا  ،ع ع ع ع ع ععد ف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي األجه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عزة
على وضعهم الوظيفي ،ونشر ث افة الع ع ع ع ع ععدو ار اليدريبي ع ع ع ع ع ععة وور
العمل والندوا .
يبع ع ع ععادل الخبعع ع ع ع ار عب ع ع ع ععر الوس ع ع ع ععائل

واردا ار المر زية.

المخيلف ع ع ععة والحف ع ع ععاظ عل ع ع ععى ح ع ع ععوه
الميميزين.
ضرورة االهيمام بالعاملين معن لو

.4

حصعر الععاملين لو المعرفععة قيع ععادة الع ععو ازرة ،وحع ععدة بش ل مسيمر مع الميابعة

ال فع ع ع ععاءا والخب ع ع ع ع ار والمعع ع ع ععارف ،العالية لليواصل الدور معهم اليخطع ع ععيط واليط ع ععوير والي ييم.
،عمع ع ع ع ع ععل حمع ع ع ع ع ععال يوعيع ع ع ع ع ععة ف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي األجه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عزة
ومحاول ععة زي ععادة والءه ععم الينظيم ععي،
ومحاضع ع ع ار يعريفي ع ععة داخ ع ععل واردا ار المر زية.
ويمس هم بالو ازرة اليعي يعملعون بهعا ،االجه ع ع ع ع عزة االمنيع ع ع ع ععة ،يع ع ع ع ععوفير
واليشجيع المسيمر من خالل يغييعر المناخ الينظيمي العل يشعجع
ح ي ععي فععي نظععم الحعوافز والم افعآ
المعنوية والمادية.

علععى االبي ععار  ،وجععود فلسععفة

اداريعع ع ععة ي عع ع ععوم علعع ع ععى ي ع ع ع ععدير
ويحفي ع ع ع ععز الع ع ع ع ععاملين معنوي ع ع ع ععا

ومادياً

الحعرق الععدائم علعى ي يععيم المعععارف جلب افضل الي نيا

.5

الحديثعة قيع ععادة الع ععو ازرة ،وحع ععدة بش ل مسيمر مع الميابعة
اليخطيط واليطعوير  ،والي ييم.

الموج ع ع ععودة والمخزن ع ع ععة ف ع ع ععي ال ع ع ععو ازرة ليخع ع ع ع عزين المعرف ع ع ع ععة "ي ني ع ع ع ععا
المعلوم ع ع ع ع ع ععا وااليص ع ع ع ع ع ععاال وح ع ع ع ع ع ععدة الحاس ع ع ع ع ع ععوب
بأدليه ععا واجراءايه ععا؛ به ععدف ي ييمه ععا
الحديثع ع ععة بمواصع ع ععفا عاليع ع ععة وي نولوجيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا
ويحع ع ععديثها ليصع ع ععبح ً
دائم ع ع عا صعع ععالحة الجودة  ،وجعود قواععد بيانعا المعلوم ع ع ع ع ع ع ععا ف ع ع ع ع ع ع ععي
لالس ع ععيخدام ويوا ع ععب اليغيع ع ع ار ف ع ععي مي املعع ع ع ععة وميعع ع ع ععوفرة لجميع ع ع ع ععع األجهع ع ع ع ع ع ع عزة واردا ار

العمل وفي البيئة المحيطة.
مععنح الععو ازرة العععاملين الصععالحيا
.8

ال افيععة والحريععة ليطبيععه المعلومععا
والمعرفة الميجددة في مجال عملهعم
ويعظيم االسيفادة ممن يميل ون من

االجهزة واالدا ار .

المر زية.

يفعي ع ع ع ع ع ععل مب ع ع ع ع ع ععدأ اليف ع ع ع ع ع ععويض قيادة الو ازرة بالينسيه  8ش ع ع ععهور م ع ع ععع الميابع ع ع ععة
واليم ععين العععوظيفي  ،يرس ععيخ م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععع اردا ار

مبع ع ع ععدا الالمر زيع ع ع ععة  ،يفعيع ع ع ععل والوح ع ععدا
اليدوير الوظيفي للعاملين
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للو ازرة.

المخيلفع ع ععة

والي ييم.

خب ار

ل في مجال عمله.

إع ع ععادة اليص ع ععميم ارنش ع ععائي لم ع ععان العمل على إععداد الم يرحعا

.6

الم يع ع ع ع ععب الهندسع ع ع ع ععي طيل ععة العع ععام م ععع الميابع ععة

العمععل ،واالهيم ععام بمظهععر وجالبي ععة الالزمة ويسوي ها لدى جهعا
االخيصع ع ع ع ع ع ع ع ععاق الداخليع ع ع ع ع ع ع ع ععة باليعععاون م ععع المالي ععة
المبع ع ععاني بمع ع ععا يع ع ععيالءم مع ع ععع طبيعع ع ععة
المر زية.
والخارجية،
الخ ع ع ع ععدما الم دم ع ع ع ععة للمس ع ع ع ععيفيدين ،يخصيق موازنة معن طعرف
ودراسة اليسهيال

الي ع ع ع ع ع ع ع ع ععابع للع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو ازرة والي ييم.

الداخلية ،واععادة الح ومة.

النظع ععر فيهع ععا واليع ععي مع ععن ش ع عأنها أن
يسرر في يوصيل الخدمة لميل يها.
العم ع ععل عل ع ععى ع ع ععد بع ع عرامو يدريبي ع ععة اعيمع ع ع ععاد اليع ع ع ععدريب ليحسع ع ع ععين اردا ار والوح ع ع ع ع ععدا

.3

طيل ععة العع ععام م ععع الميابع ععة

لينميععة المهععا ار ارداريععة والمعرفيععة األداء وال ف ع ع ع ع ع ععاءة  ،يحفي ع ع ع ع ع ععز وي نولوجيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا والي ييم.
ومعنوي عا علععى المعلوم ع ع ععا ودوائ ع ع ععر
مادي عا
ً
العععاملين ً
للعع ععاملين فع ععي مجع ععال عملهع ععم ،ممع ععا
يجنععب الوقععور فععي األخطععاء  ،يدقيه المعامال .
يع ع ععزز الث ع ععة وا س ع ععابهم المه ع ععا ار  ،اسع ع ع ع ععيخدام أحع ع ع ع ععدث الب ع ع ع ع عرامو
وزيع ععادة فع ععاءيهم؛ وباليع ععالي يحسع ععين الي نولوجية.

السلو لديهم.
ض ععرورة أن ييمي ععع الع ععاملون بالدق ععة يخصععيق صععندوه ش ع اوى .قيادة الو ازرة بالينسيه طيل ععة العع ععام م ععع الميابع ععة

.9

وال فععاءة فععي إيمععام المعععامال وفععي للمسع ع ع ععيفيدين والع ع ع ععرد علع ع ع ععيهم ،م ع ع ععع وح ع ع ععدة الرقاب ع ع ععة والي ييم.
والعالقا العامة.
الموعععد المحععدد لهععا ،وزيععادة الضععبط يخصع ع ععيق وسع ع ععائل ايصع ع ععال
الرقابي على األعمال المباشرة اليعي مباشععرة مععع أصععحاب ال عرار ،
يم

ي ديم المسيفيد.

يحفيز العاملين معنوياً ومادياً
على عدم اري اب األخطاء

ضععرورة أن ي عولي الععو ازرة المزيععد مععن يعزي ععز رو العم ععل الجم ععاعي قيادة الو ازرة بالينسيه طيل ععة العع ععام م ععع الميابع ع عة

االهيمععام بمشععا ل المسععيفيدين؛ مععن ل س ععب ود وح ععب المس ععيفيدين م ع ع ععع وح ع ع ععدة الرقاب ع ع ععة والي ييم.
60
والعالقا العامة.
خ ع ععالل اس ع ععي بال ود ارس ع ععة الشع ع ع اوى  ،ع ع ع ع ععد دو ار ف ع ع ع ععي يفي ع ع ع ععة
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الم دمة منهم؛ وللع بحيجعاد الحلعول اليعامل مع االخرين
الناجعععة وسععرعة االسععيجابة لمشععا ل
المسع ع ععيفيدين ،والعمع ع ععل علع ع ععى حلهع ع ععا
بأسرر وق .
االليعزام بي ععديم الخعدما

للمسععيفيدين إج عراء اسععيبيانا

ي ععي

رضععا قيع ععادة الع ععو ازرة ،وحع ععدة بش ل مسيمر مع الميابعة

ف ع ععي المواعيعع ععد المحعع ععددة وبالسع ع ععرعة المس ع ع ع ععيفيدين ع ع ع ع ععن الخدم ع ع ع ععة اليخطيط واليطعوير  ،والي ييم.
وح ع ع ع ع ع ععدة الحاس ع ع ع ع ع ععوب
المم نع ع ع ع ع ع ععة باسع ع ع ع ع ع ععيخدام الوسع ع ع ع ع ع ععائل الم دم ع ع ع ع ععة، ،إنش ع ع ع ع ععاء مواق ع ع ع ع ععع
وي نولوجيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا
المخيلفععة ،ومنهععا الد ارسععا واليحليععل إل يروني ععة ق ععادرة عل ععى إنج ععاز المعلوم ع ع ع ع ع ع ععا ف ع ع ع ع ع ع ععي

ال مععي ،ويزوي ععد عععدد ن ععاط الخدم ععة معامال  .المسعيفيدين بأسعرر األجهع ع ع ع ع ع ع عزة واردا ار
 66بحي ععث ي عععون مصع ععلحة المسعععيفيدين وقع ع
في م دمة اهيمامايها.

وب ععدون أخط ععاء ،العمع عل المر زية.

علع ععى ربع ععط شع ععب ة الحاسع ععوب
بموقع ع ع ع ع ععع األرشع ع ع ع ع ععفة ليع ع ع ع ع ععوفير
المعلوم ع ععا

الالزم ع ععة رنج ع ععاز

معععامال

المسععيفيدين بسععرعة

وبدون أخطاء.
محاولععة يهيئععة منععاخ ينظيمععي ييميععز الي ع ع ع ععدوير ال ع ع ع ععوظيفي ليفعي ع ع ع ععل قيادة الو ازرة.
بشعععور العععاملين باألمععان الععوظيفي ،اليشع ع ععار المعرفع ع ععي ،يشع ع ععجيع
وعع ع ع ععدم الخع ع ع ععوف علع ع ع ععى مسع ع ع ععي بلهم الع ع ع ععاملين عل ع ع ععى أخ ع ع ععل زم ع ع ععام
62

ال ععوظيفي لمع عا ل ععلل م ععن أث ععر عل ععى المب ع ع ع ععادرة عن ع ع ع ععدما يع ع ع ع عواجههم
إد ار هع ع ع ع ععم ايجع ع ع ع ععاه الغيع ع ع ع ععر وايج ع ع ع ع ععاه اليحديا
الخدما

اليي ي دمونها.

وأن ي ونوا مبي رين

ومب ع ع ع ع ع ععدعين فعع ع ع ع ع ععي السع ع ع ع ع ع عععي
للوصععول إلععى طععره ليح يععه
أهداف الو ازرة.
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بش ل مسيمر مع الميابعة
والي ييم.

لردرلسات لرمستقبلية لرمقترحة:
 -6إعادة الدراسة الحالية (أثر عمليا

إدارة المعرفة على يحسين مسيوى جودة الخدما

في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشه العس ر ) بالمحافظا
 -2دراسة أثر ميطلبا

الشمالية.

إدارة المعرفة وعمليايها في يحسين الجودة الم دمة في و ازرة الداخلية واألمن

الوطني – الشه العس ر من وجهة نظر المسيفيدين(المراجعين) .و لل
في نف

الم دمة

إجراء دراسة م ارنة

موضور الدراسة بين ال طار الح ومي وال طار الخاق.

 -8دراسة يأثير ميغي ار

مسي لة أخرى على جودة الخدما

الم دمة مثل(:األنماط ال يادية  ،الث افة

الينظيمية ،اربدار الينظيمي) لعلها يفسر اليباين في جودة الخدما

بصورة أ بر مما يعرض

إليه الدراسة الحالية وهي (.)88.8
 -4دراسة أثر عمليا

إدارة المعرفة في يحسين مسيوى جودة الخدما

مع إدخال ميغي ار

وسيطة

( األداء الوظيفي  ،الرضا الوظيفي  ،االليزام الينظيمي) ولل ليحسين النمولج المفيرض.
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قائمة لرمصادر
ولرمرلجع ولرمالحق
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قائمة لرمصادر ولرمرلجع :
 لرقرآا لركريم.
 لركتب:
 إدري  ،ثاب

عبدالرحمن :)2006( ،كفاءة وجودة لرخدمات لرلوجستية -مفاهيم أساسية و رق

لرقياس و لرتقويم ،الدار الجامعية ،ال اهرة.

 أحمد ،علي ( :)2006مفهوم لرمعلومات ولدلرة لرمعلومات ،الطبعة األولى  ،دار جلي

الزمان،

عمان  ،األردن.
 األلباني ،محمد ناصر ( :)2009لرسلسلة لرصحيحة  ،المجلد الثالث ،من إنياج مر ز نور ارسالم
ألبحاث ال رن والسنة ،ارس ندرية  ،مصر.
 جودة ،محفوظ ( :)2006إدلرة لرجودة لرشاملة مفاهيم وت بيقات ،الطبعة الثانية ،دار وائل للطباعة
والنشر واليوزيع ،عمان  ،األردن.
 حافظ ،محمد ( :)2010لرجودة لإلدلرية  ،دار السحاب للنشر واليوزيع  ،ط ،6ال اهرة ،جمهورية
مصر العربية.
 الحمداني ،موفه ( :)2008م اهج لربحث لرعلم  ،مؤسسة الوراه للنشر ،عمان ،األردن.

 حمود ،خضير ( :)2002إدلرة لرجودة وخدمة لرعمالء ،الطبعة األولى ،دار صفاء للنشر واليوزيع.
 حمود ،خضير ( :)2060م ظمة لرمعرفة ،الطبعة األولى ،دار صفاء للنشر واليوزيع.
 الحمادي,علي(:)5112الطريق إلى  ...ل  33طريقة للتغيير,دارابنحزم,عمان,األردن .
 الدراد ة ،مأمون سليمان ( :)2006إدلرة لرجودة و خدمة لرعمالء ،دار صفاء للنشر ،عمان.
 الدراد ة ،مأمون سليمان ،شيلي ،طاره ( :)2002لرجودة ف لرم ظمات لرحديثة ،الطبعة األولى،
دار صفاء للنشر واليوزيع ،عمان.
 رفاعي ،ممدو ( :)2003لإلدلرة لالسترلتيجية رلمعرفة ،الطبعة الثانية ،بدون دار للنشر ،مصر.
 الرجال ،أحمد ( :)2005ظم لرمعلومات لإلدلرية ،الطبعة األولى ،األ اديمية العربية للعلوم
والي نولوجيا  ،عمان  ،األردن.
 زين الدين ،فريد ( :)6998لرم هج لرعمل رت بيق إدلرة لرجودة لرشاملة لرم ظمات لرعربية ،دار
ال ياب  ،ال اهرة.
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 الزيادا  ،محمد ( :)2003لتجاهات معاصدرة فد إدلرة لرمعرفدة" ،الطبععة األولعى ،دار صعفاء للنشعر
واليوزيع ،عمان ،األردن.

 السععامرائي ،مهععد صععالح ( :)2006إدلرة لرجددودة لرشدداملة ف د لرق دداعيا لال تدداج ولرخدددم  ،دار
جرير للنشر واليوزيع ،عمان ،األردن.

 الس ع ععلطي ،م ع ععأمون  ،والي ع ععا

 ،س ع ععهيل ( :)6999دريددددددل عملدددددد رت بيددددددق أ ظمددددددة إدلرة لرجددددددودة

لاليزو ،8000الطبعة األولى ،دار الف ر المعاصر للنشر واليوزيع ،دمشه ،سوريا.

 الصحن ،محمد فريد ( :)2008لرتسويق ،الدار الجامعية ،االس ندرية.

 الصميد  ،محمود ويوسف ،ردينة ( :)2060تسدويق لرخددمات ,الطبععة األولعى ،دار المسعيرة للنشعر
واليوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.

 الصاو  ،ياسر ( :)2006إدلرة لرمعرفة وتك وروجيا لرمعلومات ,الطبعة األولى ،دار السحاب للنشعر
واليوزيع  ،عمان ،األردن.

 الطععائي ،حميععد و العععاله  ،بشععير ( :)2009تسددويق لرخدددمات مدددخل لسددترلتيج وظيف د ت بيق د ,
دار اليازور العلمية للنشر واليوزيع  ،األردن.

 الطععائي ،رعععد عبععد اهلل وق ععدادة  ،عيسععى ( :)2003إدلرة لرجدددودة لرشددداملة  ,دار اليععازور العلمي ععة
للنشر واليوزيع  ،األردن.

 عليمععا

 ،صععالح(" :)2068إدلرة لرجددودة لرشدداملة فدد لرمؤسسددات لرتربويددة لرت بيددق ومقترحددات

لرت وير  ،دار الشروه ،عمان ،األردن.

 عبدالمحسن ،يوفيه ( :)2005قياس لرجودة و لرقياس لرمقارا :أساريب حديثة ف
ولرقياس ،دار الف ر العربي ،ال اهرة.

 عليمععا

لرمعايرة

 ،صععالح(" :)2004إدلرة لرجددودة لرشدداملة فدد لرمؤسسددات لرتربويددة لرت بيددق ومقترحددات

لرت وير  ،دار الشروه للنشر ،عمان ،األردن.

 عليان ،ربحي مصطفى ( :)2003إدلرة لرمعرفة ،الطبعة األولى ،دار صفاء ،عمان.

 العلي ،عبد السيار وقنديجلي والعمعر ( :)2008لرمددخل إردى إدلرة لرمعرفدة  ,الطبععة األولعى ،دار
المسيرة للنشر ،عمان ،األردن.

 عليان ،ربحي ( :)2062إدلرة لرمعرفة ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة للنشر واليوزيع ،عمان ،األردن.

 العجارمة ،ييسير ( :)2005لرتسويق لرمصرف  ,الطبعة األولى ،دار الحامد للنشر واليوزيع ،عمان،
األردن.
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 فلععيح ،خلععف ( :)2006لقتصدداد لرمعرفددة ,الطبعععة االولععى ،دار عععالم ال يععب الحععديث للنشععر واليوزيععع،
األردن.

 الفضععل  ،مؤيععد ،والطععائي ،يوسععف( :)2004إدلرة لرجددودة لرشدداملة مددا لرمسددتهلك إر د لرمسددتهلك،
"منهو مي" ،ط ،6مؤسسة الوراه للنشر ،عمان ،األردن.

 محجوب ،وجيه ( :)2002لربحث لرعلم وم اهجه ,دار ال يب للطباعة والنشر  ،بغداد.

 المل ع ععاو  ،إب ع عراهيم الخلع ععوف ( :)2006إدلرة لرمعرفددددة ,لرممارسددددات ولرمفدددداهيم ،دار العععوراه للنشع ععر
واليوزيع ،عمان ،األردن.

 المهي ار  ،بسام ( :)2062إدلرة لرمعرفة ,الطبعة األولى ،دار جلي

الزمان والنشر ،عمان ،األردن.

 المليجي ،رضعا ( :)2060إدلرة لرمعرفدة ولردتعلم لرت ظيمد  ,مؤسسعة طيبعة للنشعر واليوزيعع ،ال عاهرة ،
مصر.

 النعيمي ،محمد عبد الععال و خعرون ( :)2009إدلرة لرجدودة لرمعاصدرة ,الطبععة األولعى ،دار المسعيرة
للنشر واليوزيع ،عمان ،األردن.
 لألبحاث ولررسائل لرعلمية:
 أبو زريه ،فاين ( " :)2066دور عمليات إدلرة لرمعرفة فد تحسديا لإلبددلع لرت ظيمد فد لرمحداكم
لر ظامية " ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،أ اديمية اردارة والسياسة للدراسا

العليا ،غزة ،فلسطين.

 أبععو معمععر ،يهععاني ( " :)2066دور ممارسددة إدلرة لرمعرفددة ف د لتخدداذ لرق د لررلت لالسددترلتيجية درلسددة
ت بيقية على مدرلء وكاردة لرغدوث فد ق داع غدزة " ،رسعالة ماجسعيير غيعر منشعورة ،أ اديميعة اردارة
والسياسة للدراسا

العليا ،غزة ،فلسطين.

 أبو عيدة ،ف ار (  :)2068ولقع ه دسة لرعمليات لإلدلرية وعالقتها بجودة لرخدمات لرصحية
بمجمع لرشفاء لر ب  ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،أ اديمية اردارة والسياسة ،غزة.

 أبو ع ر ،فوز ( " :)2068دور جودة لرخدمات ولرصورة لرذه ية ولرم افع غير لرملموسة ف جودة
لرعالقة مع لألعضاء لرمستفيديا درلسة حارة "لرغرفة لرتجارية لرص اعية بغزة" ،رسالة ماجسيير

غير منشورة ،الجامعة ارسالمية ،غزة.
 أبوععودة ،صعالح ( " :)2068دور لأل مدا لرقياديدة فد
رم تسدب قدوى لألمدا لرفلسد ي

اردارة والسياسة للدراسا

تعزيدز ممارسدة عمليدات إدلرة لرمعرفدة

بارمحافظدات لرج وبيدة" ،رسعالة ماجسعيير غيعر منشعورة  ،أ اديميعة

العليا ،غزة ،فلسطين.
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 أبوحطب ،أشرف( " :)2065درجة ممارسة مديري مدلرس وكارة لرغوث بمحافظات غزة رلتخ ي

لالسترلتيج لرمدرس  ,وعالقتها بمستوى إدلرة لرمعرفة " ,رسالة ماجسيير غير منشورة ،الجامعة

ارسالمية .غزة.
 األخر  ،عبد الحليم (" :)2066إعادة ه دسة لرعمليات لإلدلرية ودورها ف تحسيا جودة لرخدمات
ف بلديات محافظات غزة " ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،أ اديمية اردارة والسياسة للدراسا

العليا،

غزة ،فلسطين.

 بوزناه ،حسن )" :(2013إدلرة لرمعرفة ودورها ف ب اء لالسترلتيجيات لرتسويقية" دلرسة ميدل ية"،
رسالة ماجسيير غير منشورة ،جامعة الحاج لخضر  -باينة ،الجزائر.

 جودة ،سالم (" :)2064دور تق يدة أدلء لرمدولرد لربشدرية فد تحسديا جدودة خددمات بلدديات ق داع
غزة" ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،أ اديمية اردارة والسياسة للدراسا

العليا ،غزة ،فلسطين.

 حمععودة ،محمععد ( " :)2064لرعالقددة ب ديا تب د مفهددوم لرتسددويق لرخضددر ولألدلء لرتسددويق درلسددة
ميدل ية على لرم شدات لرصد اعية فد محافظدات ق داع غدزة" ،رسعالة ماجسعيير غيعر منشعورة ،جامععة

األزهر ،غزة ،فلسطين.

 حمودة ،خالد سامي ( " :)2064ولقع تكاريف لرجودة ف لرشركات لرصد اعية لرفلسد ي ية" ،رسعالة
ماجسيير غير منشورة ،الجامعة ارسالمية ،غزة ،فلسطين.

 حسينة ،قلبعو ( " :)2065دور إدلرة لرمعرفة ف تحسيا لألدلء لرمؤسس "درلسة حارة كلية لرعلدوم

لالقتصدادية ولرتجاريدة وعلدوم لرتسديير جامعدة محمدد خيضدر– بسدكرة ," -رسعالة ماجسعيير غيعر
منشورة ،لية العلوم االقيصادية واليجارية ،جامعة محمد خيضر– بس رة ،الجزائر.

 الخالد  ،أيمن (" :)2008قياس مستوى جودة خدمات لرمصارف لإلسالمية ف فلس يا ما وجهة
ظر لرعمالء" ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،الجامعة ارسالمية ،غزة ،فلسطين.

 الرقععب ،محمععد (" :)2066مت لبددات ت بيددق إدلرة لرمعرفددة ف د لرجامعددات لرفلس د ي ية بق دداع غددزة"،
رسالة ماجسيير غير منشورة ،جامعة األزهر ،فلسطين.

 راشد ،وائل (" :)2064دور جودة لرخددمات لرمصدرفية فد تحقيدق رضدا لرعمدالء  ,درلسدة ت بيقيدة
على لرب ك لرو

لإلسالم وب ك لإل تداج لرفلسد ي

غير منشورة ،أ اديمية اردارة والسياسة للدراسا

مدا وجهدة ظدر لرعمدالء" ،رسعالة ماجسعيير

العليا ،غزة ،فلسطين.

 الزطمععة ،نضععال (" :)2066إدلرة لرمعرفددة وأثرهددا علددى تميددز لألدلء :درلسددة ت بيقيددة علددى لركليددات
ولرمعاهددد لرتق يددة لرمتوس د ة لرعاملددة ف د ق دداع غددزة" ,رسععالة ماجسععيير غيععر منشععورة ،ليععة اليجععارة،

الجامعة ارسالمية ،غزة ،فلسطين.
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 السعافين ،فاطمة)" :)2015لسترلتيجية مقترحة رتحسيا مستوى جودة لرخدمات لر البية ف
لرجامعات لرفلس ي ية" ,رسالة ماجسيير غير منشورة ،الجامعة ارسالمية .غزة.

 السيد ،معروة )" :(2014إدلرة لرمعرفة كمدخل رتعزيز لرقدرلت لرت افسية" م ظور لسدترلتيج  :درلسدة
ت بيقية على شركة فودل فوا"  ،رسالة ماجسيير ،جامعة بنها ،مصر.

 شماخي ،خولة(  )2068بعنوان" :دور إدلرة لرمعرفة ف ضماا تحقيدق جدودة لرتعلديم لرعدار درلسدة
عي ة كلية لرعلوم لالقتصادية ولرعلوم لرتجارية وعلوم لرتسيير جامعة قاصددي مربداح ورقلدة" ،رسعالة

ماجسيير غير منشورة ،لية العلوم االقيصادية واليجارية ،جامعة قاصد مربا ورقلة  ،الجزائر.

 الشيخ عيد ،إبراهيم (" :)2006مدى فاعلية لرمولز ات كأدلة رلتخ ي ولررقابة ف بلديات ق اع غزة
" ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،الجامعة ارسالمية -غزة ،فلسطين.

 طاش ند  ،ز ية (" :)2003إدلرة لرمعرفة  ,أهميتها ومدى ت بيق عملياتها ما وجهة ظر مديرلت
لإلدلرلت ولرمشرفات لإلدلريات بإدلرة لرتربية ولرتعليم بمدي دة مكدة لرمكرمدة ومحافظدة جددة " ،رسعالة
ماجسيير غير منشورة ،جامعة أم ال رى -السعودية.

 عز الدين ،هبعة (" :)2066أثر عمليات إدلرة لرمعرفة ف ت وير ثقافة لرتميز(درلسدة ت بيقيدة علدى

لرجامعددات لرفلس د ي ية ف د ق دداع غددزة) " ،رسععالة ماجسععيير غيععر منشععورة ،جامعععة األزهععر -غعزة،
فلسطين.

 عبعد الجعواد ،لمعي

(" :)2068إدلرة لرجدود لرشداملة ومسدتوى مسداهمتها فد تحقيدق إدلرة لرمعرفدة

بارخدددمات لر بيددة لرعسددكرية" ،رسععالة ماجسععيير غيععر منشععورة ،أ اديميععة اردارة والسياسععة للد ارسععا
العليا ،غزة ،فلسطين.
 عبد الغفور ،صالح (" :)2065مت لبات إدلرة لرمعرفة ودورها ف

تحقيق لرميزة لرت افسية ف

جامعات ق اع غزة" ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،أ اديمية اردارة والسياسة للدراسا

العليا ،غزة،

فلسطين.
 عوض ،يامر يوفيعه" :)2062( ،لرعالقدة بديا ع اصدر لررقابدة لردلخليدة وجدودة لرخددمات لرمصدرفية
درلسة ميدل يدة علدى لرمصدارف لرعاملدة فد ق داع غدزة مدا وجهده ظدر لرعدامليا" ,رسعالة ماجسعيير
غير منشورة ،الجامعة ارسالمية ،غزة ،فلسطين.

 العييبي ،ياسر ( " :)2003إدلرة لرمعرفة ولمكا ية ت بيقها فد لرجامعدات لرسدعودية درلسدة ت بيقيدة
على جامعة أم لرقرى" ،رسالة د يوراه غير منشورة ،لية اليربية ،جامعة أم ال رى ،م ة الم رمة.

 عععودة ،ف ع ار

(" :)2060ولقددع إدلرة لرمعرفددة ف د لرجامعددات لرفلس د ي ية وسددبل تدددعيمها" ،رسععالة

ماجسيير غير منشورة ،لية اليربية ،الجامعة ارسالمية ،غزة ،فلسطين.
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 العطعو  ،محمعد ( " :)2060دور أسدلوب لرقيدادة لرتحويليدة فد تفعيدل إدلرة لرمعرفدة وأثرهمدا علدى

أدلء لرم ظمدددة" ,درلسدددة ت بيقيدددة علدددى شدددركات لربالسدددتيك رلصددد اعات لإل شدددائية لألرد يدددة" ،رسععالة

ماجسيير غير منشورة ،جامعة الشره األوسط للدراسا

العليا ،األردن.

 العلعول ،سعمر (" :)2066دور إدلرة لرمعرفدة فد ت ميدة لرمدولرد لربشدرية لألكاديميدة فد لرجامعدات
لرفلس ي ية بق اع غزة" ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،لية اليربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 غنععيم ،مععاهر (" :)2004دور ظددم لرمعلومددات لإلدلريددة لرمحوسددبة فدد عمليددة صدد ع لرق د لررلت فدد
بلديات ق اع غزة بفلس يا" ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،الجامعة ارسالمية ،غزة ،فلسطين.

 ال رني ،بندر (" :)2068ولقع إدلرة لرمعرفة ودورها ف تحقيق لرت مية لإلدلرية لرمستدلمة بارمديرية

لرعامة رحرس لرحدود باررياض" ،رسالة ماجسيير غيعر منشعورة ،جامععة نعايف العربيعة للعلعوم األمنيعة،
الرياض.

 سبة ،فاد

(" :)2065دور إدلرة لرهدم لرخالق ف

تحسيا جودة لرخدمات بارق اع لرحكوم

لرفلس ي " ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،أ اديمية اردارة والسياسة للدراسا

العليا ،غزة ،فلسطين.

 ال بيسي ،صال العدين ( :)2002إدلرة لرمعرفة وأثرها فد لالبددلع لرت ظيمد  ,أطروحعة د يعوراة غيعر
منشورة ،الجامعة المسينصرية ،لية اردارة واالقيصاد ،بغداد.

 مطرية ،باسم (" :)2068دور تخ ي وت مية لرمولرد لربشرية ف تحسيا جدودة لرخددمات لرتعليميدة
ف د مؤسسددات لرتعلدديم لرتق د " ،رسععالة ماجسععيير غيععر منشععورة ،أ اديميععة اردارة والسياسععة للد ارسععا

العليا ،غزة ،فلسطين.
 ماضي ،صبر (" :)2066لتجاهات لرمدرلء ف لربلديات لركبرى ف ق داع غدزة رددور إدلرة لرمعرفدة
ف لألدلء لروظيف "  ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،لية اليجارة ،الجامعة ارسالمية ،غزة ،فلسطين.

 ماضععي ،إسععماعيل (" :)2060دور إدلرة لرمعرفددة ف د ضددماا جددودة لرتعلدديم لرعددار  :حارددة درلسددية
لرجامعة لإلسالمية " ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،لية اليجارة ،الجامعة ارسالمية ،غزة ،فلسطين.

 المصعر  ،سعلمان" :)2065( .دور لرقيدادة لالسدترلتيجية فد
لردلخلية ولألما لرو

تفعيدل عمليدات إدلرة لرمعرفدة بدوزلرة

" ,رسالة ماجسيير غير منشورة  ،أ اديمية اردارة والسياسعة للد ارسعا

العليعا،

غزة ،فلسطين.
 المعدهون ،محمعود (" :)2064عمليدات إدلرة لرمعرفدة وعالقتهدا بتميدز لألدلء لرمؤسسد " درلسدة

ت بيقيدة علدى وزلرة لرتربيدة ولرتعلديم لرعدار فد محافظدات غدزة" ،رسعالة ماجسعيير غيعر منشعورة ،

أ اديمية اردارة والسياسة للدراسا

العليا ،غزة ،فلسطين.
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 المشارفة ،هدى (" :)2062دور إدلرة لرمعرفة ردى مديري لرمدلرس لرثا وية فد ت ميدة لإلبددلع رددى
معلمددديهم بمحافظدددات غدددزة وسدددبل تدعيمددده" ,رسععالة ماجسععيير غيععر منشععورة ،ليععة اليربيععة ،الجامعععة

ارسالمية ،غزة ،فلسطين.

 نور الدين  ،بو عنان (" :)2006جودة لرخدمات وأثرها عل

رضا لرعمالء درلسة ميدل ية ف

لرمؤسسة لرمي ائية رسكيكدة" ،رسالة ماجسيير غير منشورة ،جامعة محمد بوضاف المسيلة،

الجزائر.

 اليع وبي  ،سعيد بن راشد بن حمد (" :)2004تقييم جودة لرخدمات لرمقدمة ما مديرية لرقوى
لرعاملة بم قة لرظاهرة ف

سل ة عماا ما وجهة ظر لرمستفيديا" ،رسالة ماجسيير غير

منشورة ،جامعة ل البي  ،االردن.
 لرمجالت ولردوريات:
 بولصععبار ،محمععود) :)2013تقيدديم جددودة لرخدددمات لرصددحية ف د لرمؤسسددات لالستشددفائية لرعامددة
ولرخاصة بميلة ما وجهة ظر لرمرضى "درلسة حارة مستشفى وبال ولرمصلحة لردورية" ،مجلة رماح

رلبحوث و لردرلسات ،مر ز البحث ويطوير الموارد البشرية ،عدد ( ،12ق  ، (83-52رما  ،األردن.

 الخشالي ،شا ر (" :)2009إدلرة لرمعرفة وأثرهدا فد لألدلء لرت ظيمد  :درلسدة ميدل يدة فد لرشدركات

لرص اعية لألرد ية" ،المجلة العربية لإلدارة ،مجلد ( ،)29عدد ( ،)6األردن.

 الزعبي  ،أبو الغنم :)2062( ،أثر وظائف إدلرة لرمعرفة ف مستوى جودة لرخدمات لرمقدمة ما

سل ة لرمياه وشركة لركهرباء لألرد ية ما وجهه ظر لرعامليا" .درلسة ميدل ية على محافظات

ج وب لألردا.

 سند ،محمد :)2015) ،أثر جودة خدمات لرب ك لرعرب لإلسالم لردور على رضا لرزبائا ,درلسة
حارة لرب ك لرعرب لإلسالم لردور فرع جامعة لرزرقاء ,مجلة الغر

للعلوم االقيصادية واردارية،

عدد  ( ،32ق  )190 – 174جامعة ال وفة ،لية اردارة واالقيصاد ،العراه.

 سيف ،إبراهيم :)2013) ،أثر ت بيق أبعاد جودة لرخدمات ف

تائج لرمرضى ،دراسة ميدانية على

م ار ز الرعاية الصحية األولية في األردن ،لرمجلة لألرد ية ف إدلرة لألعمال ,مجلد  ،9عدد ،4

(ق , (767-745األردن.

 عبابنعة ،ارئعد ،وحياملعة ،ماجعد" :)2068( .دور لرثقافدة لرت ظيميدة فد

دعدم إدلرة لرمعرفدة فد

لرمستشفيات لرحكومية ف لألردا" ,المجلة األردنية في إدارة األعمال ,المجلد ( ،)9العدد (.)4

 لحول ،سامية وحناشي ،راوية وباشة ،ريمة ) :)2015أثر جودة خدما

اليعليم الجامعي على يح يه

رضا الطالب دراسة حالة ،لية العلوم االقيصادية واليجارية وعلوم اليسيير بجامعة باينة – الج ازئر,
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لرمجلة لرعربية رضماا لرجودة ف

لرجزلئر.

لرتعليم لرجامع  ،المجلد( ،)8العدد ((،)22ق, (122-95

 وليم ،رأف " :)2009( ،مقومات ت بيق م هجية إدلرة لرمعرفة لرتسويقية وأثرها على تحسا
مستوى جودة لرخدمات ولدلرة لرعالقات مع لرعمالء ف شركات لر قل ولرسياحة ,كمدخل ت بيق ,

المجلة العلمية لإلدارة  ،لية اليجارة ،جامعة الزقازيه ،مصر.

 لرمؤتمرلت ولر دولت لرعلمية:

 إسععماعيل ،شععا ر ير ععي ( " :)2006لرتسددويق لرمصددرف لإل ركترو د ولرقدددرة لرت افسددية رلمصددارف
لأل رد يددة "المععؤيمر العلمععي الخععام

بعن عوان نحععو منععاخ اسععيثمار وأعمععال مص عرفية إل يرونيععة ،الععل

ينظمه لية العلوم اردارية والماليعة فعي جامععة فيالدلفيعا ،عمعان  ،األردن خعالل فيعرة  /05-4يمعوز/

2006م.

 ع ععدة ،عبععد الحميععد ( " :)2008وظيفددة لرمحاسددبة لإلدلريددة ولربيئددة لرت افسددية رلم ظمددات – مدددخل
إدلرة لرمعرفددددة "الم ععؤيمر العلم ععي الس ععاد

(يعزي ععز ال ععدرة الينافس ععية :االس ععيراييجيا

– السياس ععا

–

اآلليا ) ،من  29 – 26يوليو(:ق  ،) 6-4ارس ندرية  ،مصر.

 الرفاعي ،غالعب وياسعين ،سععد غالعب (  :)2004دور إدلرة لرمعرفدة فد تقليدل مخدا ر لالئتمداا-
درلسة ميدل ية ،ورقة عمل م دمة إلى المؤيمر العلمي الدولي السنو الرابع ،جامعة الزييونية ،عمان

 ،األردن.
 العلعواني ،حسععن ( :)2008إدلرة لرمعرفددة لرمفهددوم ولرمدددلخل لر ظريددة ،ورقددة مقدمددة إرددى لرمددؤتمر
لرعرب لرثا

ف لإلدلرة بع ولا لرقيادة لإلبدلعية ف مولجهدة لرتحدديات لرمعاصدرة ردإدلرة لرعربيدة,

 8نوفمبر المنظمة العربية للينمية اردارية اليابعة لجامعة الدول العربية ،ال اهرة .

 العلعواني ،حسعن ( :)2008إدلرة لرمعرفدة لرمفهدوم ولرمددلخل لر ظريدة ،ورقدة مقدمدة إردى لرمدؤتمر
لرعرب لرثا

ف لإلدلرة بع ولا لرقيادة لإلبدلعية ف مولجهدة لرتحدديات لرمعاصدرة ردإدلرة لرعربيدة,

المنظمة العربية للينمية اردارية اليابعة لجامعة الدول العربية ،المنع د في ال اهرة في الفيرة من 3-8
نوفمبر 2006م.

 لرمولقع لالركترو ية:


الموقع االل يروني لو ازرة الداخلية واألمن الوطني  , http://www.moi.gov.psالياريخ
 2066/62/5الساعة  04:80م.
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ملحق رقم ( :)3تسهيل مهمة باحث
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ملحق رقم ( :)1خ اب لرتحكيم

بر امج لردرلسات لرعليا لرمشترك بيا

أكاديمية لإلدلرة ولرسياسة رلدرلسات لرعليا
وجامعدة لألقصدى بغددزة
تخدددصددص لرقدديادة ولإلدلرة

لرمحترم ,,,

لألستاذ لردكتور لرفاضل.......................... /
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

لرموضوع :تحكيم لستبا ة بحث علم
ي وم الباحث بحجراء دراسة بعنوان " :أثر عمليات إدلرة لرمعرفة ف
لرخدمات لرمقدمة ف وزلرة لردلخلية ولألما لرو
 ،ولل

لرش
للدراسا

تحسيا مستوى جودة

" ،بحشراف الد يور الفاضل /محمود عبد لررحما

للحصول على درجة الماجسيير من البرنامو المشير بين أ اديمية اردارة والسياسة

العليا ،وجامعة األقصى بغزة – يخصق ال يادة واردارة.

وريمان الباحث بخبري م األ اديمية والعلمية ،ون م أهل خبرة واخيصاق ،فحنه يسر الباحث أن
يضع بين أيدي م هله االسيبانة للي رم من حضري م في يح يمها حسب ما يرونه مناسباً ،ولل لإلري اء
باالسيبانة بش ل أفضل.
شاكرين ومثمنني حسن استجابتكم،
لرباحث /أميا عيم موسى عل
رقم الجوال1255752255 :
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ِ
لالستبا َة
ملحق رقم ( :)1قائمة بأسماء ُمحكم
م

لالسم

.3

د .محمد المدهون

صفته لروظيفية
أسيال مشار – رئي

أ اديمية اردارة والسياسة

مكاا لرعمل
أ اديمية اردارة والسياسة

.1

د.أ رم سمور

أسيال مشار – لية اليجارة

الجامعة ارسالمية

.1

د .وسيم الهابيل

أسيال مشار  -لية اليجارة

الجامعة ارسالمية

.4

د.خالد دهليز

أسيال مساعد – لية اليجارة

الجامعة ارسالمية

.3

د.خليل ماضي

أسيال مساعد – لية اليجارة

غير ميفرغ

.3

د .منصور األيوبي

أسيال مساعد – رئي

لية فلسطين

لية فلسطين

.7

د .نبيل اللو

أسيال مساعد – لية اليجارة

أ اديمية اردارة والسياسة

.8

د .رامز بدير

أسيال مساعد – لية اليجارة

جامعة األزهر

.9

د .عالء السيد

أسيال مساعد – لية اليجارة

جامعة األقصى

.30

د .وفيه األغا

أسيال مساعد – لية اليجارة

جامعة األزهر

.33

أ .أشرف أبو سمرة

أسيال ارحصاء واليحليل ارحصائي

ديوان الموظفين العام – غزة

193

ملحق رقم ( :)4لالستبا ة ف صورتها لر هائية
بر امج لردرلسات لرعليا لرمشترك بيا أكاديمية
لإلدلرة ولرسياسة رلدرلسات لرعليا
وجامعدة لألقصدى بغددزة

تخدددصددص لرقدديادة ولإلدلرة

لألخ لركريم /لألخت لركريمة ........................................المحيرم /ة ،،،

حتية طيبة وبعد ،،،
لرموضوع :تعبئة لستبا ة بحث علم
ي وم الباحث بحجراء دراسة بعنوان" :أثر عمليات إدلرة لرمعرفة ف
لرمقدمة ف وزلرة لردلخلية ولألما لرو
بين أ اديمية اردارة والسياسة للدراسا

تحسيا مستوى جودة لرخدمات

" ،ولل للحصول على درجة الماجسيير من البرنامو المشير
العليا ،وجامعة األقصى بغزة – يخصق ال يادة واردارة.

وريمان الباحث بأن العاملين في و ازرة الداخلية واألمن الوطني هم األ ثر معرفة ودراية بالوضع
ال ائم في الو ازرة محل الدراسة ،ونهم أهل خبرة واخيصاق وأنهم خير معين للوصول إلى المعلوما

المطلوبة ،فحنه يسر الباحث أن يضع بين أيدي م هله االسيبانة للي رم من حضري م بالمساعدة في إيمام
هله الدراسة عن طريه ارجابة عن األسئلة اليي ييضمنها هله االسيبانة ميحرين الريب العس رية

(رتب سامية ,ضبا  ,ضبا لرصف ولألفرلد) ،راجين من م الدقة والموضوعية أمالً في الوصول إلى
معلوما

أفضل لموضور الدراسة ،مؤ دين ل م أن البيانا

يسيخدم سوى ألغراض البحث العلمي.

اليي سييم الحصول عليها سيب ى سرية ولن

شاكرين ومثمنني حسن استجابتكم،
لرباحث /أميا عيم موسى عل
رقم الجوال1255752255 :
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أوًال :لربيا ات لرشخصية
يرجى اليفضل بوضع إشارة (√) في المربع الل يشير إلى ارجابة المناسبة:
لرج س
لرعمر

لرمؤهل لرعلم

مكاا لرعمل

س ولت لرخدمة

(

)لر

(

) أنثى

(

) أقل من  51سنة

(

) من  -51أقل من  71سنة

(

) من  -71أقل من  21سنة

(

)  21سنة فأ ثر

(

) ثانوية عامة فأقل

(

) دبلوم ميوسط

(

) ب الوريو

(

) دراسا

عليا

(

) قوى األمن الداخلي

(

) قوا

(

) اردا ار

(

) من  5سنوا

(

)  65سنة فأ ثر

(

) المخاب ار

(

) أقل من  5سنوا

(

) من  60سنوا

ريبة سامية(
لررتبة

ضابط(

العامة

إلى أقل من 65

رلئد,

مالزم,

مقدم,
مالزم أول,

ضباط الصف وأفراد(
لرمحافظة

(

) الشمال

ج دي,
(

) غزة

عقيد,

عميد,

األمن الوطني وجي

اليحرير

المر زية
إلى أقل من 60

رولء)

قيب)
رقيب,

عريف,
(
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رقيب أول,

) الوسطى

مساعد,
(

) خانيون

مساعد أول)
(

) رفح

ثا ياً :محاور وفقرلت لالستبا ة:
لرمحور لألول :عمليات إدلرة لرمعرفة وتعرف بأ ها" :هي عمليا

منهجية منظمة يسعى ال يساب المعرفة المالئمة ويخزينها

بالوسائل الحديثة اليي يضمن سرييها ،ويوزيعها بين العاملين في جميع المسيويا

والمساعدة في اسيخدامها ويطبي ها بش ل أمثل

ليح ه الو ازرة أهدافها".
فيما يلي مجموعة من العبا ار الميعل ة بعمليا

مولفق بدرجة كبيرة ()3

.5

يشجع الو ازرة على إجراء البحوث بش ل مسيمر للمساعدة على يوليد المعرفة.

.5

يعيمد الو ازرة على فره العمل لا

.7

يوفر الو ازرة وسائل ي نولوجية يساعد العاملين في ا يساب المعرفة.

.2

ييفاعل العاملون مع بعضهم ريجاد حلول لمشا ل العمل.

2
.4

يهيم الو ازرة بجلب ال فاءا

الينور المعرفي ليوليد المعرفة وا يشافها.

من خارج الو ازرة للمساهمة في ا يساب المعارف

الجديدة.
ييم يشجيع العاملين على يوليد األف ار الخالقة والمبدعة.

ثا ًيا :تخزيا لرمعرفة( :تجميع وتص يف وترتيب لرمعرفة ف مرلكز معلومات ريسهل لستخدلمها ولسترجاعها).
.0

ييوفر لدى الو ازرة وسائل يخزين ميعددة (أرشفة إل يرونية ،وثائه ورقية )...وميطورة
لحفظ المعرفة.

.5

يهيم الو ازرة بيوثيه الدرو

.5

يهيم الو ازرة بالمحافظة على العاملين لو المعرفة العالية لمنع اني الهم إلى جها

.7
.2

المسيفادة من اليجارب الساب ة.

أخرى.
ييميز الو ازرة بسرعة ودقة خزن المعلوما
ييم يصنيف المعلوما

والمعرفة.

ويوثي ها بطري ة يسهل الوصول إليها.

196

مولفق ()4

.0

ي وم الو ازرة بالرصد المنظم للمعرفة المياحة والميجددة من مصادرها المخيلفة.

محايد ()1

أوًال :لكتساب لرمعرفة( :لرحصول على لرمعرفة ولكتسابها ما مصادرها لرمختلفة ولبتكار معارف جديدة).

غير مولفق ()1

لرعبددارلت

غير مولفق بدرجة كبيرة ()3

م.

إدارة المعرفة ،يرجي وضع عالمة (√) في الم ان الل ييناسب مع رأي .

مولفق بدرجة كبيرة ()3

.0

يعمل الو ازرة على يبادل المعرفة في جميع مسيويايها اردارية.

.5

يميل الو ازرة طره مخيلفة (مل ار  ،ي ارير ،بريد إل يروني ،اجيماعا  )...ليوزيع

.5
.7

المعرفة على العاملين.
يشجع الو ازرة األفراد لعرض أف ارهم الجديدة المريبطة بالعمل.
ييم يوزيع المعرفة عن طريه ع د دو ار

يدريبية من قبل مخيصين لو خبرة

و فاءة.

.2

يهي الو ازرة الوق

2

يشجع الو ازرة العاملين على اليواصل مع بعضهم ليبادل اآلراء والخب ار .

.4

يشار

والمناخ المالئمين ليبادل المعرفة بين العاملين.

العاملون زمالئهم بالخب ار

الوظيفي.

اليي يميل ونها دون الخوف على وضعهم

لبعا :ت بيق لرمعرفة( :ه عملية لرممارسة ولالستخدلم لرفعل رلمعرفة لرت تم لكتسابها وتوريدها).
رً

.6
.2
.8
.7

يدر العاملون في الو ازرة أهمية إدارة المعرفة في دعم األنشطة الخاصة بعمل
الو ازرة.
ييوفر لدى المسئولين في الو ازرة رؤية واضحة نحو اسيراييجيا

ومداخل ينفيل

ويطبيه إدارة المعرفة.
يمنح الو ازرة العاملين الصالحيا

الميجددة في مجال عملهم.

ال افية والحرية ليطبيه المعلوما

ييم يوظيف المعرفة في حل المش ال

ويحسين أساليب واجراءا

والمعرفة

العمل داخل

الو ازرة.

.2

يهيم الو ازرة في يوظيف المعارف الم يسبة في يحسين الخدما

.2

يراعى في ي ييم أداء العاملين في الو ازرة مبدأ يطبي هم للمعرفة الم يسبة في مجال

الم دمة للمسيفيدين.
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مولفق ()4

ثارثًا :توزيع لرمعرفة ( :قل و شر لرمعرفة رلعامليا وليصارها ف لروقت ولرمكاا لرم اسب).

محايد ()1

.4

ييم ي ييم جودة المعرفة المخزنة ويحديثها باسيمرار.

غير مولفق ()1

2

ييميز األجهزة الي نية المسيخدمة بالو ازرة ليخزين المعرفة باألمان والخصوصية.

غير مولفق بدرجة كبيرة ()3

م.

لرعبددارلت

مولفق بدرجة كبيرة ()3

مولفق ()4

محايد ()1

غير مولفق ()1

م.

غير مولفق بدرجة كبيرة ()3

لرعبددارلت

عملهم.
يعمل الو ازرة على يلليل الع با

.4

يطبيه المعرفة.

وازالة الصعوبا

اليي يحد من قدرة العاملين على

لرمحور لرثا  :جودة لرخدمات :وتعرف بأ ها " :عبارة عن ي ديم نوعية عالية من الخدمة بحيث ي ون الخدمة الم دمة
مالئمة ليوقعا

المسيفيد".

فيما يلي مجموعة من العبا ار

الميعل ة بجودة الخدما

الم دمة في الو ازرة ،يرجي وضع عالمة (√) في الم ان

الل ييناسب مع رأي .
مولفق بدرجة كبيرة ()3

.5

يراعي الو ازرة االهيمام بالمظهر العام والهندام لعامليها.

.5

ييالءم اليصميم الداخلي لم ان العمل مع طبيعة الخدما

.7

يهيم الو ازرة بمظهر وجالبية المباني.

الم دمة للمسيفيد.

ثا ًيا :لالعتمادية( :ه قدرة لروزلرة عل إ جاز لرخدمة بشكل مستقل ودقيق).
.0

ييميع العاملون بالمعرفة ال افية وال فاءة العالية للرد على اسيفسا ار
المسيفيدين.

.5

يخصق وق

.5

يليزم الو ازرة بي ديم خدمايها للمسيفيدين في الموعد المحدد.

.7

افي لمراجعة مشا ل المسيفيدين.

يحيفظ الو ازرة بسجال

دقي ة وموث ة للمسيفيدين.
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مولفق ()4

خدمة جيدة.

محايد ()1

.0

يوفر الو ازرة جميع المسيلزما

واليسهيال

المالية والمادية اليي ي فل ي ديم

غير مولفق ()1

أوًال :لرجول ب لرمادية لرملموسة( :ه لرتسهيالت ولرمعدلت ومظهر لرعامليا ولرمب ى).

غير مولفق بدرجة كبيرة ()3

م.

لرعبددارلت

مولفق بدرجة كبيرة ()3

مولفق ()4

محايد ()1

غير مولفق ()1

.2

ييجنب الو ازرة ي رار األخطاء عند ي ديم خدمايها المخيلفة.

ثارثًا :لالستجابة( :ه لررغبة ف مساعدة لرمستفيديا وت وير لرخدمة لرمقدمة رهم).

المسيفيدين بالسرعة المم نة.

.6

يسيجيب الو ازرة لطلبا

.5

ييم االسيجابة لطلبا

.5

ي وم العاملون بي ديم المساعدة للمسيفيدين بسهولة ويسر.

.4

يعمل الو ازرة على إيجاد الحلول الناجعة لمشا ل المسيفيدين.

.2

ي وم العاملون على ي ييف الخدمة الم دمة ليلبية حاجة المسيفيد.

المسيفيدين بدقة ميناهية.

لبعا :لألماا( :ه كفاءة لرعامليا ومجاملتهم ولع اؤهم لرثقة ولألماا رلمستفيديا).
رً
.0

يوفر الو ازرة للمسيفيد الخدمة في جو من يخلو من المخاطر.

.2

سلو العاملين مع المسيفيدين يعزز الشعور باألمان والث ة لديه.
اليي يخق المسيفيدين.

.8

يوفر الو ازرة الخصوصية والسرية في المعلوما

.7

يوفر الو ازرة األمان الوظيفي للعاملين فيها مما يزيد من جودة خدمة المسيفيدين.

.5

ييميع الو ازرة بسمعة وم انة جيدة لدى أفراد المجيمع.

خامسا :لرتعا ف( :هو مستوى لرع اية ولالهتمام لرشخص لرمقدم رلمستفيديا).
ً
.0

ييوفر لدى العاملين الرو المرحه في اليعامل مع المسيفيدين.

.5

ييوفر لدى العاملين ال درة على اسييعاب المسيفيدين وي دير ظروفهم.

.5

يولي الو ازرة االهيمام المناسب ل ل مسيفيد.

.7

يضع الو ازرة مصلحة المسيفيدين في م دمة اهيمامايها.

.2

ييميع العاملون بحسن الخله واللباقة في اليعامل مع المسيفيدين.

وشكر رحسا تعاو كم
ًل
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لرباحث /أميا عيم موسى عل

غير مولفق بدرجة كبيرة ()3

م.

لرعبددارلت

