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شكر وتقدير
{ولئه شكرمت ألزيدوكم }
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ,والصالة والسالم على خامت النبيني واملرسلني حممد للى اهلل
عليه وسلم ,أما بعد:

امتثا ًال لقوؿ ا﵀ تعالى{:ولَقَدْ آتَيْنَب لُقْمَبنَ الْحِكْمَتَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَه يَشْكُرْ فَإِوَّمَب يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَه كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
فإف
ص َن َع إليكـ معروفًا فكافئوهْ ،
"م ْف َ
غَنِيٌّ حَمِيد}(لقمبن ،)23:ويقوؿ الرسوؿ صمّى ا﵀ عميو وسمـَ :

أف وفقني ا﵀
لـ تجدوا ما تكافئونو بو فادعوا لو حتَى تروا أنكـ كافأتموه" ( رواه أبو داوود ) ،وبعد ْ
إلتماـ ىذه الرسالة المتواضعة ،أتقدـ بجزيؿ شكري وعظيـ امتناني ألساتذتي الذيف ما بخموا مف
عطائيـ لي في مسيرتي التعميمية ،وما أسدوه لي مف النصح واإلرشاد ،وأخص بجزيؿ الشكر

تفضؿ باإلشراؼ عمى رسالتي ،والذي
والتقدير إلى الدكتور الفاضل /سامي سميم أبو طو ,الذي ّ
أمدني بمطفو وأدب أخالقو ،وكاف لنصحو وارشاده األثر الكبير في إنجاز ىذا العمؿ ،وفقو ا﵀ لما

فيو الخير لممسمميف ولمسيرة البحث العممي ،جزاه ا﵀ عنا خير الجزاء.

كما أتقدـ بعظيـ شكري وامتناني ألساتذتي األفاضؿ عضوي لجنة المناقشة:
 .1سعادة الدكتور /محمد ابراىيم المدىون(........مناقشاً داخمياً).

 .2سعادة الدكتور /سامي عمي أبو الروس(.......مناقشاً خارجياً).
وذلؾ عمى تفضميما بالموافقة عمى مناقشة رسالتي ،فميما مني كؿ االحتراـ والتقدير.

وكما أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف ألكاديمية اإلدارة والسياسة ،مسار النخبة حاضنة اإلبداع ،ولكؿ

ص بالذكر رئيس األكاديمية الدكتور  /محمد إبراىيم المدىون.
طواقميا التدريسية واإلدارية وأخ ُّ
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف لمسادة المحكميف لما قدموه لي مف إثراء ألداة الدراسة.

أيضا لمسادة رؤساء بمديتي خانيونس ورفح والى موظفي البمديات الذيف ما بخموا
والشكر موصوؿ ً
مف تقديـ العوف لي ومساعدتي في تعبئة استبانة الدراسة.

كما أتقدـ بالشكر واالمتناف لمدكتور الفاضؿ /نضال حمدان المصري والدكتور الفاضؿ /محمود عبد

الرحمن الشنطي عمى ما قدماه لي مف النصح واإلرشاد في إتماـ ىذا العمؿ.

خالصا لوجيو الكريـ ،إنو عمى ذلؾ
أف يجعمو
وختاما ،أسأؿ ا﵀ ّ
أف ينفع بيذا العمؿ ،و ْ
عز وج ّؿ ْ
ً
ً
قدير ،وباإلجابة جدير.
الباحث /حازم محمد براىمة

ج
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خالصة الدراسة


ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى إدارة المعرفة ودورىا في تحسيف جودة الخدمات في بمديات قطاع غزة،
َ
وبناء عمى طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا فقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي،
ً
واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف موظفي بمديتي خانيونس ورفح والبالغ

عددىـ ( )234موظفًا يعمموف بوظائؼ إشرافيو وادارية .وتـ استخداـ أسموب الحصر الشامؿ بتوزيع
االستبانة عمى كامؿ المجتمع ،وقد تـ استرداد ( )193استبانة صالحة لغايات التحميؿ اإلحصائي بنسبة
استجابة ( ،)%82.5مف تمؾ البمديات ،واستخدـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( )SPSSلتحميؿ البيانات.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا ما يمي:
 أظيرت النتائج أف مستوى إدارة المعرفة مجتمعة ( توليد ،تخزيف ،توزيع ،تطبيؽ) في بمديتي خانيونسورفح كانت متوسطة حيث بمغ وزنيا النسبي(.)%65.31
 أظيرت نتائج الدراسة أف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح بأبعادىا الخمسة (االعتمادية،التعاطؼ ،االستجابة ،األماف ،الجوانب الممموسة ) كانت مرتفعة بوزف نسبي بمغ (.)%69.11

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف إدارة المعرفة وتحسيف جودة الخدماتفي بمديتي خانيونس ورفح.

 يوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05ألبعاد إدارة المعرفة في تحسيف جودةالخدمات في بمديتي خانيونس ورفح ،وتفسر ما يقارب ( )%58مف نسبة التبايف في المتغير التابع
(جودة الخدمات).
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا:

 ا ستحداث وحدة خاصة بإدارة المعرفة ،يتـ وضعيا ضمف الييكؿ التنظيمي وتشرؼ عمييا فرؽمتخصصة تتولى مسؤولية تطبيؽ إدارة المعرفة داخؿ البمديات.
 تقديـ إدارة البمديات حوافز ومكافآت مناسبة لموظفييا المتميزيف الذيف يقدموف أفكار ومعارؼ متميزةوذلؾ مف باب تشجيعيـ عمى االستمرار بذلؾ.
 توفير جميع المستمزمات والتسييالت المالية والمعنوية والمادية الالزمة لمموظفيف مف خالؿ اإلدارةالعميا لمبمديات والتي تكفؿ القياـ بتقديـ أفضؿ ما لدييـ مف خدمات.
 العمؿ عمى االستجابة الفورية واالستعداد الدائـ لدى موظفيف البمديات في مساعدة المراجعيف وفي حؿمشاكميـ بأسرع وقت.
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Abstract
This study aims at identifying the knowledge management and its role in
improving the quality of services in the municipalities of Gaza Strip. Based on
the nature of the study and the objectives it seeks to achieve, the researcher used
the descriptive analytical approach and the questionnaire was used as a major
tool of data collection .The population of the study consists of (234) staff of the
municipalities of Rafah and Khan Younis who work in supervisory and
administrative jobs, The method of complete census has been used by
distributing the questionnaire among the whole society (193) valid questionnaires
have been received for statistical analysis with response rate of (82.5%) in these
municipalities,.( SPSS) programme has been used to analyze the data.
The study has reached a set of conclusions, including the following:1- The result showed that the level of knowledge management combined (
generation – storage – distribution – application ) in the municipalities of Rafah
and Khan Younis were medium, where the relative weight is (65.3%).
2- The results of the study showed that the quality of services in the
municipalities of Rafah and Khan Younis with its five dimension was high with
the relative weight (69.11%).
3- There is a statistically significant relation at the level of (α ≤ 0.05) between
knowledge management and improving the quality of services in the
municipalities of Rafah and Khan Younis.
4- There is a statistically significant impact at the level of (α ≤ 0.05) of the
dimensions of knowledge management in improving the quality of services of the
municipalities of Rafah and Khan Younis As they have explained (58%) of the
variance in the dependent variable (quality of services).
The study provides a set of recommendation, the most important of which
are:
1- Develop a knowledge management unit that can be positioned within the
organizational structure and supervised by specialized teams, who will be
responsible for implementing knowledge management within the municipalities.
2- Municipalities administration should provide incentives and rewards for its
outstanding employees, who provide unique ideas and knowledge to encourage
them to continue to do so.
3- Providing all necessary financial, moral, and material resources for the
employees through the senior management of the municipalities, which ensures
that they provide their best services.
4- Working on the immediate response and constant readiness of municipal
employees to help beneficiaries to solve their problems as soon as possible.
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المقدمة:

أصبحت التطورات المتالحقة والقفزات السريعة سمة رئيسة مف سمات العصر الحديث ،مما

جعؿ اإلدارة تسعى إلى التطوير لمواكبة التطورات الحديثة مف خالؿ عمميات التغيير والتحسيف

المستمر ،والبحث عف كؿ ما مف شأنو تحقيؽ المزيد مف الكفاءة والفعالية ،كما ساعد التطور
التكنولوجي عمى زيادة اىتماـ المنظمات في البحث عف كيفية توظيؼ وتخزيف المعرفة،
واالحتفاظ بيا إلعادة استخداميا وتوظيفيا بالشكؿ المناسب في المستقبؿ ،وذلؾ كمحاولة لمتغمب

عمى مشكمة تزايد المعمومات واالستفادة مف المعرفة المتزايدة بشكؿ فعاؿ في تحسيف جودة
الخدمات.

ولقد أصبحت مفاىيـ المعرفة والجودة ىي المحرؾ الذي يقود إلى التنافسية في وقتنا الحالي،

ميما وذا قيمة ييتـ بالعامميف الذيف يباشروف أنشطة
حيث تشكؿ إدارة المعرفة تطوًار فكرًيا ً
معرفية ،وذوي االختصاصات والقدرات المتميزة الذيف يقوموف باألعماؿ الذىنية في
المنظمة(الكبيسي.)21: 2005 ،

ممحا وضرورًيا ال
يتـ النظر إلى جودة الخدمات عمى أنيا ًا
لذا بات مف الضروري ْ
أمر ً
أف ّ
دور متزايد
يمكف االستغناء عنو أو إىمالو في المؤسسات كافة ،فصناعة الخدمات تمعب ًا

األىمية في اقتصاد العديد مف األمـ في عالـ المنافسة في الوقت الراىف ،وىذا مما يجعؿ جودة

الخدمة المفتاح لمنجاح والداعـ لمقدرة عمى المنافسة ) ،( Firdaus: 2006, 31فمـ يعد يكفي
مجرد اإليماف بأىمية تقديـ خدمة ذات جودة متميزة ،وانما يتطمب َس ْعي اإلدارة إلى االىتماـ
بشكاوى العمالء واقتراحاتيـ ،ومعرفة انطباعاتيـ عف الخدمة المقدمة ،وتطوير جودة الخدمة،

واالرتقاء بمستواىا ،حتّى تصؿ إلى التميز الذي يطمح إليو مقدمو الخدمة والمستفيدوف منيا
عمى حد سواء (إدريس .)37 :2006 ،وىذا يتطمب مف المؤسسات الخدماتية توظيؼ الكثير

يتـ مف خالليا تحقيؽ أىداؼ
مف األساليب الحديثة األكثر
نجاحا مثؿ إدارة المعرفة والتي ُّ
ً
المؤسسات وتقديـ خدمات أفضؿ لمعمالء.
لذا تعتبر خدمة العمالء مف أىـ المرتكزات التي تسعى المؤسسات لتحقيقيا ،وتشكؿ في واقع

الحاؿ بؤرة النجاح اليادؼ وىي تنطوي عمى أىمية كبرى لدى المؤسسات المختمفة ،ألنيا تشكؿ
مركز الصدارة مف أجؿ تحقيؽ النجاح واالستقرار في عمؿ ىذه المؤسسات (حمود:2010 ،

.)215

وألف البمديات تعتبر مف أىـ المؤسسات الخدماتية ،والتي يتـ مف خالليا تقديـ معظـ الخدمات

األساسية في المجتمعات بجميع أشكاليا والتي تضمف ليـ حياة صحية آمنة ،حيث تمارس
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البمديات في عصرنا الحاضر الكثير مف األنشطة التي تعتبر عمى قدر مف األىمية والتي تساىـ
في تحديد حاجات المواطنيف والمشاكؿ التي يواجيونيا والسعي إلى التغمب عمييا وحميا ،وىذا

اىتماما ينعكس
بأف تُولي المعرفة لدييا
يتطمب مف اإلدارة العميا القائمة عمى تمؾ المؤسسات ْ
ً
بأثره عمى جودة الخدمة المقدمة لمجميور ،وىي بذلؾ تساىـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية مف
خالؿ تنظيـ وتنسيؽ وتحسيف وتطوير العمؿ اإلداري داخؿ المدف.

أول :مشكمة وتساؤلت الدراسة
ً

وألف البمديات في فمسطيف تُ ُّ
عد أحد ركائز القطاع الخدماتي وىي المزود الرئيس الوحيد لمعظـ
الخدمات المقدمة لممواطنيف ،قد أصبحت تتعرض لمزيد مف الصعوبات المالية واالقتصادية

عالوةً عمى الطمب المستمر والمتزايد مف قبؿ المواطنيف لتحسيف مستوى جودة الخدمات
المقدمة ،مما زاد مف أعباء البمديات المالية لكي ترتقي بجودة خدماتيا إلرضاء جميورىا .ومع
إطاللة العقد الثاني مف ىذا القرف وفي خضـ الظروؼ العصيبة التي يعيشيا سكاف قطاع غزة،

شرعت العديد مف البمديات الكبرى بقطاع غزة في اندفاعيا نحو التغيير مف خالؿ تطبيؽ حزمة
مف اإلصالحات اإلدارية والمالية والمعرفية مف أجؿ تغيير نمط أدائيا متجيو نحو تطبيؽ مبادئ

الحكـ الرشيد ،والبدء في إجراءات الحصوؿ عمى شيادة الجودة العالمية (األيزو) ( ISO

 )International Organization for Standardization) )9001-2008والتي ستعمؿ
تماشيا مع متطمبات المرحمة والحصوؿ عمى
عمى تعزيز أداء البمدية وتطوير أعماليا المختمفة
ً
الخطى ،قاصدة بذلؾ التحسيف
رضا المستفيديف ،وكذلؾ التشبيؾ مع بمديات الخارج ،والعديد مف ُ

مف مستوى جودة خدماتيا ،حيث إف معظـ البمديات في قطاع غزة قد تبنت شعار جودة
الخدمات أوًال في رؤياىا االستراتيجية (جودة.)18:2014 ،ورغـ ىذا اإلىتماـ والتوجو مازاؿ

يوجد العديد مف الشكاوي مف المراجعيف والمستفيديف تتعمؽ بجودة الخدمة المقدمة مف البمديات،

وىذا يجعؿ البمديات تيتـ أكثر بالبحث عف المتغيرات التنظيمية المتنوعة في سبيؿ تحسيف جودة

خدماتيا ورفع مستوى أدائيا لموصوؿ إلى رضا العمالء والذي يمكف اعتباره إىتماـ مستمر.

وفي ظؿ تنامي اتجاىات المنظمات لتبني إدارة المعرفة كمنيجية أساسية ،وتبايف درجات نجاح

ىذه المنظمات في تطبيؽ ىذه المنيجية ،إذ إف عدـ معرفة تأثيرىا في جودة الخدمات التي
تقدميا قد تسبب مشكمة تستحؽ البحث (الزعبي والغنـ.)310 -247 :2012 ،

وعميو قام الباحث بدراسة بعض الظػواىر التػي مػف الممكػف أف تعػزز مػف مشػكمة الد ارسػة ،والتػي
قػػد تمثػػؿ دعم ػاً وتوضػػيحاً ألسػػباب القيػػاـ بيػػذه الد ارسػػة ،فقػػد اعتمػػد الباحػػث عمػػى مجموعػػة مػػف

مص ػػادر الش ػػعور بالمش ػػكمة م ػػف واق ػػع عمم ػػو بالبمػ ػديات ،ونت ػػائج بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابقة ذات
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العالقة بالموضوع ،وعمؿ دراسة استكشافية حوؿ جودة الخدمات المقدمة فػي بمػديتي خػانيونس
ورفح مف وجيو نظر المراجعيف ،ويمكن عرض ما جاء في ىذه المصادر عمى النحو التالي:

 واقع خبرة الباحث :حيث يعمؿ الباحث في القطاع الخدماتي في بمدية رفح ،فقد استشعر
مدى تفاوت الخدمة المقدمة لمعمالء في كثير مف أقساـ البمديات ،وذلؾ مف خالؿ واقع

عممو ،والذي يؤكد عمى ضرورة البحث عف دور إدارة المعرفة في تحسيف جودة الخدمات
في البمديات.

 قيام الباحث بالدراسة المكتبية :حيث أشارت العديد مف نتائج الدراسات السابقة الفمسطينية
كدراسة ( مطرية )2016 ،والتي توصمت إلي أف توافر أبعاد جودة الخدمات التعميمية في
مؤسسات التعميـ التقني جاءت بدرجة متوسطة وبوزف نسبي ( )%61.56لجميع فقرات
أبعاد محور جودة الخدمات التعميمية ،ودراسة( أبو عيدة )2016 ،والتي توصمت إلي أف

مستوى جودة الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي جاءت بدرجة متوسطة وبوزف
نسبي ( ،)%65.90وكذلؾ دراسة (السعافيف )2015 ،والتي توصمت إلي أف مستوى جودة
الخدمات الطالبية في الجامعات الفمسطينية جاءت بدرجة متوسطة وبوزف نسبي

( )%53.48لجميع فقرات أبعاد محور جودة الخدمات الطالبية ،وكذلؾ دراسة (كسبة،
 )2015والتي توصمت إلي أف مستوى جودة الخدمات بالقطاع الحكومي الفمسطيني

بمحافظات غزة جاءت بدرجة متوسطة وبوزف نسبي ( ،)%63.53وكذلؾ دراسة (سمماف،

 )2013والتي توصمت إلي أف مستوى جودة الخدمات الجامعية كما يدركيا طمبة جامعة

األقصي جاءت بدرجة بيف ضعيفة ومتوسطة ولـ تكف بالمستوى المطموب ،ومع العمم بأنو
ال توجد أي دراسات مباشرة عمي البمديات ،والبمديات واقع فمسطيني ومؤسسات فمسطينية،
ويوجد بعض االرتباطات ،لكف الباحث لـ يعتمد عمي ىذه النتائج مطمقاً بدليؿ قيامو بعمؿ

دراسة استكشافية.

 الدراسة الستكشافية :ومف أجؿ الوقوؼ بدقة وتحديد مشكمة الدراسة ،قاـ الباحث بإجراء
دراسة استكشافية مف خالؿ توزيع استبانة عمى مجموعة مف المراجعيف والمستفيديف في
بمديتي خانيوس ورفح ،حيث بمغ عدد العينة المستيدفة ( )40مفردة مف المراجعيف و

المستفيديف مف خدمات البمديتيف الذيف كانوا موجوديف داخؿ البمديات يوـ زيارة الباحث لتمؾ

البمديات ،ويعزو الباحث سبب قيامو بأخذ آراء المراجعيف في الدراسة اإلستكشافية ،رغـ أف
الذي سيحدد العالقة واألثر إلدارة المعرفة عمى تحسيف جودة الخدمات ىـ موظفو البمديات،
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لكف الباحث أراد أف يحدد جوىر المشكمة المتمثمة بجودة الخدمات مف طرؼ الجية المتمقية
والمستفيدة مف الخدمة ،وليس الجية المقدمة والتي قد يكوف لدييا تحيز في نتائجيا.

تحميل فقرات استبانة الدراسة اإلستكشافية (جودة الخدمات -عينة المراجعين):

تـ اختبار اإلجابات التي تـ الحصوؿ عمييا مف المراجعيف في بمديتي خانيوس ورفح ،لمعرفة

مستوى الخدمة المقدمة مف قبؿ البمديات لممراجعيف مف خالؿ اإلجابة عمى مجموعة مف الفقرات
ويتضح ذلؾ في الجدوؿ التالي:

جدول :1تحميل فقرات استبانة جودة الخدمات لممراجعين
م

موافق

العبارة

محايد

غير موافق

-1

تمتزـ البمدية في األوقات المحددة عند تقديـ خدماتيا لممراجعيف.

%55

%15

%30

-2

تيتـ البمدية بمشاكؿ المراجعيف واإلجابة عف استفساراتيـ.

%57.5

%27.5

%15

-3

موظفو البمدية لدييـ القدرة والكفاءة العالية في تقديـ الخدمات.

%60

%22.5

%17.5

-4
-5

شخصيا وكأنؾ صديقيـ.
اىتماما
يولي موظفو البمدية المراجعيف
ً
ً

%35

%20

%45

يعمؿ موظفو البمدية عمى حؿ مشاكؿ المراجعيف بشكؿ سريع.

%25

%30

%45

-6

تضع البمدية مصمحة المراجعيف في مقدمة اىتماماتيا.

%22.5

%42.5

%35

-7

تشعر بأف موظفي البمدية لدييـ الرغبة والدافعية الدائمة لتقديـ المساعدة.

%40

%35

%22.5

-8

تشعر بالتحسف المستمر في جميع الخدمات المقدمة مف البمدية لممراجعيف.

%42.5

%35

%22.5

-9

تشعر بحسف االستقباؿ مف موظفي البمدية.

%65

%15

%20

 -10تشعر بأف بياناتؾ داخؿ البمدية بيانات سرية وتحصؿ عمييا بسيولة.

%62.5

%17.5

%20

 -11تشعر باألماف والثقة عند التعامؿ مع موظفي البمدية.

%52.5

%20

%27.5

 -12تشعر بأف البمدية تقوـ بدورىا عمى أكمؿ وجو وخاصة وقت األزمات.

%22.5

%45

%32.5

 -13ترى أف العامميف في البمدية يمثموف الشخص المناسب في المكاف المناسب.

%20

%37.5

%42.5

 -14تشعر بأف البمدية لدييا مرافؽ ومباني وتجييزات مالئمة لتقديـ الخدمات.

%47.5

%32.5

%20

 -15تشعربأف موظفي البمدية يتمتعوف بمظير الئؽ يتناسب مع طبيعة وظائفيـ.

%70

%20

%10

%45.2

%27.8

%27

المتوسط الحسابي

يبيف جدوؿ رقـ ( )1الدراسة االستكشافية لتحميؿ فقرات استبانة مستوى جودة الخدمة المقدمة مف

قبؿ البمديات لممراجعيف أىـ النتائج وىي كما يمي:
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 -جاءت نسبة الموافقة عمى جودة الخدمة المقدمة بنسبة ( ،)%45.2وعدـ الموافقة بنسبة

( )%27ومحايد بنسبة ( ،)%27.8وتعتبر نسبة الموافقة أقؿ مف المتوسط وتعتبر متدنية وال
يستياف بيا وتسمط الضوء عمي دراسة ىذا الموضوع.

 وجود ضعؼ وتدني في مستوى جودة الخدمة المقدمو وخاصة في مجاؿ السرعة والدقةواالىتماـ والتعاطؼ مع المراجعيف.

 وجود ضعؼ في مجاؿ التحسف المستمر ومجاؿ الثقة المتبادلة بيف المراجعيف والبمديات. -وجود قصور في دور البمديات في تقديـ الخدمات أثناء أوقات األزمات والحروب.

ومن خالل كل ما سبق ذكره تبين وجود مشكمة وأف مستوى جودة الخدمات بحالة متوسطة ،مما
يستمزـ ضرورة البحث عف العوامؿ التي تؤثر عمي تحسيف جودة الخدمة ومف أىميا إدارة

المعرفة.

وبناء عمى ما تقدم فإنو يمكن لمباحث صياغة مشكمة الدراسة من خالل السؤال الرئيس
ً
التالي:

ما دور إدارة المعرفة في تحسين جودة الخدمات لبمديات قطاع غزة ؟
و يتفرع من ىذا السؤال الرئيس مجموعة من التساؤلت التالية:
 -1ما مستوى تطبيؽ إدارة المعرفة في بمديتي خانيونس ورفح ؟
 -2ما مستوى جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح ؟

 -3ما عالقة إدارة المعرفة بتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح ؟

 -4ما مقدار التغير في جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح نتيجة التغير في إدارة
المعرفة ؟

 -5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في استجابات أفراد
العينة تجاه تحسيف جودة الخدمات تُعزى لممتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ
العممي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة )؟

ثانيا :متغيرات وأنموذج الدراسة
ً

قاـ الباحث بتجميع العديد مف الدراسات السابقة المتعمقة بالمتغيريف المستخدميف في الدراسة،
المتغير المستقؿ إدارة المعرفة والمتغير التابع جودة الخدمات ،وقاـ الباحث بتصميـ مصفوفة

استخداما في تمؾ الدراسات.
وتـ استخالص األبعاد األكثر
ً
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 -1المتغير المستقل :إدارة المعرفة

جدول :2بيان مصفوفة أبعاد إدارة المعرفة التي تناولتيا الدراسات السابقة
توزيع

تطبيق

الدراسة السابقة

تخطيط

توليد

اكتساب تخزين

√

√

√

(أبى شزيم )1027 ،

√

√

√

√

(أبى معمس)1027 ،

√

√

√

√

√

√

√

(عبد الجىاد)1026 ،

√

√

√

√

(أبى خطب)1025 ،

√

√

√

√

√

√

(عص الدًً )1027 ،

√

(أبى عىدة)1026 ،

تنظيم

√

(املدهىن)1022 ،

√

√

√

√

(الصعيتر)1022 ،

√

√

√

√

(املشازفت)1021 ،

√

√

√

√

(الصطمت)1022 ،

√

√

√

√

(العلىل)1022 ،

√

√

√

√

(ماض ي)1022 ،

√

√

(خظيىت )1025 ،

√

√

√

))Al siadati,et ,2015

√

√

√

√

√

√

22

)(Yghoubi, 2014

√

المجموع

2

21

3

نسبة التكرار

%6

%75

%18

√

√
√

√

√

√
√

(املصسي)1025 ،

استرجاع إنشاء التشارك

25

1

%88 %13 %93

√

26

2

2

2

%100

%6

%6

%6

(المصدر :من إعداد الباحث بالعتماد عمى الدراسات السابقة)

أف أبعاد إدارة المعرفة األكثر
وبالنظر إلى مصفوفة الدراسات السابقة في جدوؿ رقـ ( )2تبيف ّ
استخداما تتمثؿ في (توليد ،تخزيف ،توزيع ،تطبيؽ) المعرفة ،فغالبية الدراسات السابقة
شيوعاً و
ً
تبنت ىذه األبعاد وسيعتمدىا الباحث في دراستو.

 -2المتغير التابع :جودة الخدمات
سيتـ اعتماد نموذج سيرفوكواؿ1988ـ الدولي(  ) SERVQUAL Modelوىو نموذج الفجوة بيف

استخداما ،حيث اعتمدوا فيو عمى خمسة أبعاد لتقييـ
شيوعا و
اإلد ارؾ والتوقعات ،ىو األكثر
ً
ً
جودة الخدمات (األشياء الممموسة ،االستجابة ،األماف ،االعتمادية ،التعاطؼ) ،وأطمقوا عميو
8
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نموذج ( )PZBنسبة لمحروؼ األولي لمكتشفيو(،)Parasuraman, Zeithaml, Berry

وعميو قام الباحث بسرد الدراسات التي أكدت استخداـ أبعاد ىذا النموذج والتي تناولت ىذا
المعيار في قياس جودة الخدمات.
جدول :3بيان مصفوفة أبعاد جودة الخدمات التي تناولتيا الدراسات السابقة
الدزاطت الظابلت

الاعخمادًت الامخثال

الخعاطف
(الاهخمام)

الاطخجابت

اللباكت

ألامان

الجىاهب جدظين

(الثلت)

امللىطت

(ألاخسض )1027 ،

√

√

√

√

√

(الفليه)1026 ،

√

√

√

√

√

(أبى عيدة )1026 ،

√

√

√

اهخفاض

املظإوليت

الجىدة الخياليف

الاجخماعيت

√

√

(أبى عىس)1026 ،

√

√

√

√

√

(مطسيت )1026 ،

√

√

√

√

√

(الظعافين)1025 ،

√

√

(طىد)1025 ،

√

√

√

(دهليز)1025 ،

√

√

√

√

√

(جىدة)1022 ،

√

√

√

√

√

(زاشد)1022 ،

√

√

√

√

√

(ذًاب )1021 ،

√

√

√

√

√

(لصباغ)1021 ،

√

√

√

√

√

(الىسوي)1020 ،

√

√

√

√

(الخميمي)1009 ،

√

√

√

√

√

(عابدًً)1006 ،

√

√

√

√

√

))Shah ,2013

√

√

√

)(abu Hasan, 2008

√

√

√

املىثىكيت

√
√

√

√

√

√

√
√

المجموع

13

-

17

17

-

12

15

2

-

2

5

نسبة التكرار

%76

%0

%100

%100

%0

%70

%88

%11

%0

%11

%29

(المصدر :من إعداد الباحث بالعتماد عمى الدراسات السابقة)

أف أبعاد جودة الخدمات
بالنظر إلى مصفوفة الدراسات السابقة في جدوؿ رقـ ( )3تبيف لنا ّ
استخداما تتمثؿ في (االعتمادية ،التعاطؼ ،االستجابة ،األماف ،الجوانب
شيوعا و
األكثر
ً
ً
الممموسة ) فغالبية الدراسات السابقة تبنت ىذه األبعاد وسيعتمدىا الباحث في دراستو.
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المتغير المستقل( :إدارة المعرفة) ويتفرع منيا األبعاد التالية:
 توليد المعرفة.

 تخزيف المعرفة.
 توزيع المعرفة.

 تطبيؽ المعرفة.

المتغير التابع( :جودة الخدمات) وتتكون من:
 الجوانب الممموسة.
 االعتمادية.
 االستجابة.
 األماف.

 التعاطؼ.

المتغيرات الديموغرافية  :وتتكون من:
 الجنس.
 العمر.

 المؤىؿ العممي.

 المسمى الوظيفي.
 سنوات الخبرة.

:
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إدارة انمؼرفة

جودة انخذمات

(انمتغير انمستقم)

(انمتغير انتابغ)
 -1التعاطؼ ( االىتماـ).

 -1توليد المعرفة.

 -2االستجابة.

 -2تخزيف المعرفة.

 -3الجوانب الممموسة.

 -3توزيع المعرفة.

 -4االعتمادية.

 -4تطبيؽ المعرفة.

 -5األماف (الثقة).

(انمتغيرات انذيموغرافية)
الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي،
سنوات الخبرة

شكل رقم  :1أنموذج ومتغيرات الدراسة

استنادا لمدراسات السابقة المذكورة
تـ بناء أنموذج أبعاد إدارة المعرفة وجودة الخدمات بواسطة الباحث
ً
في جدوؿ رقـ ( )3وجدوؿ رقـ (.)2
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ثالثًا :فرضيات الدراسة

تـ تطػوير عػدد
لكي يتمكف الباحث مف اإلجابة عمى أسئمة الدراسة ،وتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،فقد ّ
مف الفرضيات ،وىي كالتالي:
الفرضية الرئيسة األولى:

" ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين إدارة المعرفة وتحسين
جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح " وتتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 .1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بيف توليد المعرفة
وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

 .2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ) α ≤ 0.05بيف تخزيف المعرفة
وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

 .3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بيف توزيع المعرفة
وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

 .4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بيف تطبيؽ المعرفة
وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

الفرضية الرئيسة الثانية:

"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05ألبعاد إدارة المعرفة (توليد ،تخزيف،
توزيع ،تطبيؽ) في تحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح" .وينبثؽ منيا الفرضيات

الفرعية التالية:

 .1ال توجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بيف توليد المعرفة وتحسيف
جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

 .2ال توجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ) α ≤ 0.05بيف تخزيف المعرفة
وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

 .3ال توجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بيف توزيع المعرفة وتحسيف
جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

 .4ال توجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بيف تطبيؽ المعرفة
وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.
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الفرضية الثالثة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05في استجابات أفراد العينة تجاه

جودة الخدمات (االعتمادية ،التعاطؼ ،االستجابة ،األماف ،الجوانب الممموسة ) تُعزى لممتغيرات
الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ).

ابعا :أىداف الدراسة
ر ً

فإف الدراسة الحالية تسعى لتحقيؽ األىداؼ التالية:
عمى ضوء مشكمة الدراسة وأسئمتياّ ،
 -1تحديد مستوى تطبيؽ إدارة المعرفة في بمديتي خانيونس ورفح.
 -2الكشؼ عف مستوى تحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

 -3التع ػػرؼ عم ػػى عالق ػػة مس ػػتوى إدارة المعرف ػػة بمس ػػتوى تحس ػػيف ج ػػودة الخ ػػدمات ف ػػي بم ػػديتي
خانيونس ورفح.

 -4الكشػػؼ عػػف مقػػدار التغيػػر فػػي جػػودة الخػػدمات فػػي بمػػديتي خػػانيونس ورفػػح نتيجػػة التغيػػر فػػي
إدارة المعرفة.

 -5الكشػ ػػؼ عػ ػػف الفػ ػػروؽ فػ ػػي اسػ ػػتجابات أف ػ ػراد العينػ ػػة تجػ ػػاه جػ ػػودة الخػ ػػدمات طبق ػ ػاً لممتغي ػ ػرات
الديمغرافية التالية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمي الوظيفي ،سنوات الخبرة ).

 -6تقػػديـ نتػػائج وتوصػػيات يمكػػف االسػػتفادة منيػػا فػػي تحسػػيف جػػودة الخػػدمات لبمػػديتي خػػانيونس
ورفح مف خالؿ إدارة المعرفة.

خامسا :أىمية الدراسة
ً

تبرز أىمية الدراسة في تناوليا لموضوع ميـ ،وىو تحسيف جودة خدمات البمديات مف خالؿ

إدارة المعرفة ،حيث إف طبيعة عمؿ البمديات ىو تقديـ خدماتيا باستمرار لممواطنيف ،وبزيادة

وتمقائيا يزداد عدد الموظفيف مما
عدد السكاف تزداد األعباء الممقاة عمى كاىؿ البمديات،
ً
يستدعي ىذه المؤسسة أف تيتـ أكثر بأساليب إدارية جديدة مثؿ إدارة المعرفة؛ لمساعدتيا في

أف نقسـ أىمية البحث إلى ثالثة أقساـ:
تحسيف جودة خدماتيا ،ومف ىنا يمكف ْ
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 األىمية النظرية:
 .1تبػػرز أىميػػة الد ارسػػة فػػي كونيػػا تمقػػي الضػػوء عمػػى موضػػوع يتسػػـ بالحداثػػة واألىميػػة ،حيػػث
يعتبر مفيوـ إدارة المعرفة مف المفاىيـ الحديثػة فػي العصػر الحػالي ،حيػث أصػبحت المعرفػة

ميما في عالـ اليوـ.
تمثؿ ً
بعدا ً
 .2تكمف أىمية الدراسة مف كونيا تتعمؽ بموضػوع لػـ يتناولػو العديػد مػف البػاحثيف واألكػاديمييف،
(عمى حد عمـ الباحث) ،والتي تدرس العالقة بيف إدارة المعرفة وتحسيف جودة الخدمات.

 .3يأم ػػؿ الباح ػػث أف تس ػػيـ ى ػػذه الد ارس ػػة ف ػػي إض ػػافة م ػػادة عممي ػػة إلػ ػى المكتب ػػات الفمس ػػطينية

مرجعا لمباحثيف والميتميف.
والعربية ،و ً
 .4نػػدرة عػػدد الد ارس ػات الميدانيػػة التػػي تيػػتـ ب ػإدارة المعرفػػة ودورىػػا فػػي تحسػػيف جػػودة الخػػدمات
بالبمديات.

ػتقبال لمقيػػاـ بد ارسػػات أخػػرى مماثمػػة مػػف
 .5قػػد تثيػػر ىػػذه الد ارسػػة اىتمػػاـ البػػاحثيف والميتمػػيف مسػ ً
جوانب أخرى غير الجانب الذي تطرؽ لو الباحث.

 األىمية التطبيقية:

أف تقدـ نتائج الدراسة النصائح واإلرشادات لمتخذي القرار في البمديات تجاه
 .1يأمؿ الباحث ْ
تطوير اآلليات ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسيف مستوى جودة الخدمات ،مف خالؿ
االىتماـ بإدارة المعرفة.

تأثيار في جودة الخدمات ،والذي ينعكس عمى تحسيف
 .2الكشؼ عف أبعاد إدارة المعرفة األكثر ً
مستوى األداء وجودة الخدمة.
أف تسيـ النتائج التي ستحققيا الدراسة بتعزيز حصوؿ البمديات عمى شيادة
 .3يأمؿ الباحث ْ
الجودة العالمية (األيزو) ( )ISO 9001-2008والتي مف شأنيا تحسيف تصنيفيا بيف
البمديات.

 األىمية لمباحث:
سػ ػػتثري الد ارسػ ػػة معمومػ ػػات ومعػ ػػارؼ الباحػ ػػث حػ ػػوؿ موضػ ػػوع ميػ ػػـ وىػ ػػو إدارة المعرفػ ػػة وجػ ػػودة

الخػػدمات ،وكػػذلؾ سػػتُنمي ميػػارات البحػػث العممػػي .فضػ ًػال عػػف أف الد ارسػػة تُعتبػػر مػػف متطمبػػات
الحصوؿ عمي درجة الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة.

24

الفصلىاألول
اإلطارىالطامىللدرادظ

سادسا :حدود الدراسة
ً

 الحد المكاني :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى محافظتي خانيونس ورفح وىي ضمف محافظاتغزة.

 -الحد المؤسسي :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى بمديتي خانيونس ورفح وىي ضمف محافظات

غزة.

 -الحد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة في العاـ  2017ـ -وقد امتدت لعاـ  2018ـ.

 الحد البشري :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى موظفي بمديتي خانيونس ورفح (مدير فما فوؽ –رئيس قسـ – رئيس شعبة – موظؼ إداري).

 الحد الموضوعي :دراسة إدارة المعرفة ودورىا في تحسيف جودة الخدمات لبمديتي خانيونسورفح.

سابعا :مصطمحات الدراسة
ً

تحقيقًا ألغراض الدراسة ,تم تعريف المصطمحات التالية:
 -1المعرفة:

تعػػرؼ بأنيػا مػزيج مػػف الخبػرات المتراكمػػة ،والقػػيـ ،والمعمومػػات السػػياقية ،وبصػػيرة الخبػراء ،التػػي
عام ػا لتقيػػيـ ودمػػج الخب ػرات ،والمعمومػػات الجديػػدة ،فيػػي متأصػػمة ومطبقػػة فػػي عقػػؿ
تقػػدـ إطػ ًا
ػار ً
وغالبا ما تصبح المعرفة جزًءا ال يتج أز ليس فقط في وثائؽ ومسػتودعات المؤسسػة،
العارؼ بيا،
ً
أيضا في اإلجراءات التنظيمية والعمميات والممارسات والقواعد (.)Butler، 2005
ولكف ً

كما وتعرف أنيا ":الحصيمة النيائية الستخداـ المعمومات واستثمارىا مف قبؿ الباحثيف والعامميف،
ومتخذي القرار والمستخدميف الذيف يحولوف المعمومات إلى معرفة "(حمود.)62 :2010 ،

ويـــرى الباحـــث بـــأن التعريـــف اإلجرائـــي لممعرفـــة :ىػػي خمػػيط مػػف الخب ػرات والميػػارات والقػػدرات
والمعمومػػات المتراكمػػة لػػدى األفػراد العػػامميف فػػي المنظمػػات ،والتػػي فػػي ضػػوئيا تسػػاعد عمػػى حػػؿ
المشكالت التي تواجييا المنظمة وتتخذ الق اررات المناسبة.
 -2إدارة المعرفة:

تعػػرؼ بأني ػا" :الجيػػد المػػنظـ ال ػواعي الموجػػو مػػف قبػػؿ إدارة المنظمػػة لجمػػع وتصػػنيؼ وتنظػػيـ

وخزف جميػع أنػواع المعرفػة ذات العالقػة بنشػاط تمػؾ المنظمػة ،وجعميػا جػاىزة لمتػداوؿ والمشػاركة
بػػيف العػػامميف ف ػػي أقسػػاـ المنظم ػػة بمػػا يحس ػػف كفػػاءة اتخ ػػاذ الق ػ اررات واألداء التنظيمي"(الفض ػػؿ،

.)2004
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كما وتعرف أنيـا ":مجموعػة مػف العمميػات التػي تػتحكـ وتوجػد وتنتشػر اسػتخداـ المعرفػة مػف قبػؿ
الممارسػيف بالخمفيػة النظريػة المعرفيػػة الالزمػة لتحسػيف نوعيػػة القػ اررات وتنفيػذىا "(عميػاف:2008،

.)137

ويرى الباحث بأن التعريف اإلجرائي إلدارة المعرفة :ىػي عبػارة عػف العمميػات واألنشػطة اإلداريػة

التي تساعد المنظمات عمى توليد المعرفة وتنظيميا وتطبيقيا ونشرىا ،مع استغالؿ الخبرات التي
تمتمكيا المنظمات في االستفادة منيا في رفع مستوى أدائيا وتحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفاعمية.
 -3الجودة:

عرفت بأنيا" :اتحاد الجيود واستثمار الطاقػات المختمفػة لرجػاؿ اإلدارة ،والعػامميف بشػكؿ جمػاعي
لتحسيف النيج اإلداري ومواصفاتو" (عميمات.)16 :2004 ،
 -4جودة الخدمات:

تعرؼ بأنيا" :جودة الخدمات المقدمة سواء كانت المتوقعة أو المدركة؛ أي التي يتوقعيا
المستفيدوف أو التي يدركونيا في الواقع الفعمي ،وىي المحدد الرئيس لرضا المستفيد أو عدـ

رضاه" (الدرادكة.)18 :2006 ،

ويرى الباحث بأن التعريف اإلجرائي لجودة الخدمة " :جودة الخدمة ىي القياـ بتقديـ الخدمة

بشكؿ صحيح والعمؿ بشكؿ متواصؿ عمى تحسينيا بيدؼ تحقيؽ رضا المستفيديف مف الخدمة.
 -5البمديات :حسب المادة الثانية مف القانوف الفمسطيني لعاـ 1994ـ :ىي ىيئة محمية ليا
شخصية اعتبارية ذات استقالؿ مالي تحدد وظائفيا وسمطاتيا وتعيف حدودىا بمقتضى
أحكاـ القانوف (قانوف البمديات. )1994 ،

ثام ًنا :صعوبات الدراسة

واجو الباحث أثناء قيامو بالدراسة الحالية مجموعة مف الصعوبات ،ومف أىميا:

 .1معوقات سياسية ترجع إلى االنقساـ الحاصؿ في قطاع غزة ،مما أثر عمى جباية البمدية
وانعكس بدوره عمي عدـ انتظاـ الرواتب.

 .2معوقات إدارية ترجع إلى بيروقراطية العمؿ في البمديات.
 .3قيـ المجتمع وتقاليده السائدة ال تنظر بإيجابية لحرية البحث العممي في العالـ العربي وال
تولي الباحثيف المكانة االجتماعية المرموقة كما في المجتمعات المتقدمة.

 .4الظروؼ المعيشية الصعبة في قطاع غزة ،ومنيا انقطاع التيار الكيربائي المستمر ،وما لو
مف آثار سمبية عمى إنجاز الدراسة.
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ممخص الفصل األول

تناوؿ الباحث خالؿ ىذا الفصؿ تحديد المشكمة وتساؤالتيا موضوع الدراسة ،والتي تمثمت في

إدارة المعرفة ودورىا في تحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح ،وذلؾ بناء عمى عدد

مف الدراسات السابقة .كما استعرض الباحث المتغيرات الرئيسية لمدراسة والتي تمثمت في إدارة

المعرفة بأبعادىا األربعة (توليد – تخزيف – توزيع – تطبيؽ ) كمتغير مستقؿ ،وجودة الخدمات
في بمديتي خانيونس ورفح بأبعادىا الخمسة (االعتمادية ،التعاطؼ ،االستجابة ،األماف،
الجوانب الممموسة ) كمتغير تابع .وكما استعرض الباحث فرضيات الدراسة المكونة مف ثالثة

فرضيات رئيسية وأربع فرضيات فرعية ،وناقش أىمية الدراسة مف النواحي النظرية والتطبيقية،

وأىميتيا لمباحث .وتناوؿ أىدافيا وحدودىا المكانية ،والزمانية ،والبشرية ،والموضوعية،
والمؤسسية .وفي نياية الفصؿ األوؿ أوضح الباحث المفاىيـ المتعمقة بالمصطمحات الرئيسية

في الدراسة مثؿ المعرفة ،إدارة المعرفة ،الجودة ،جودة الخدمات ،والبمديات ،وختـ الباحث

الفصؿ األوؿ بالصعوبات التي واجيتو أثناء إعداد الدراسة.
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المطرفظىوجودةىالخدماتى
فيىالبلدوات

الفصل الثاني

اإلطار النظري إلدارة املعرفت وجىدة


اخلدماث يف البلدياث

 المقدمة.
 المبحث األول :إدارة المعرفة.
 المبحث الثاني :جودة الخدمات.
 المبحث الثالث :واقع البمديات في محافظات غزة.
 ممخص المبحث
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المطرفظىوجودةىالخدماتى
المقدمة:
فيىالبلدوات

أصبحت المنظمات والمؤسسات في جميع القطاعات تسعى لمبحث عف أساليب ومفاىيـ

إدارية جديدة لمساعدتيا في تحقيؽ أىدافيا المتمثمة في البقاء ،والنمو واالستمرار والوصوؿ إلى

أداء متميز في ظؿ التنافسية المحتدمة بيف المنظمات .ومف بيف األساليب اإلدارية الجديدة إدارة

ٍ
أرض ورأس ماؿ فحسب ىي أسباب النجاح ،بؿ تعدى
المعرفة ،إذ لـ تعد الوسائؿ المادية مف
األمر ذلؾ ،إذ أصبحت إدارة المعرفة مف أىـ األصوؿ غير الممموسة التي تفسر نجاح
المنظمات في تحقيؽ أىدافيا ،بؿ إف نجاح المنظمة يعتمد بشكؿ كبير عمييا ،وأصبحت

ونجاحا
المنظمات القادرة عمى اكتساب المعرفة والحصوؿ عمييا وخزنيا وتطبيقيا أكثر إبداعية
ً
وليا القدرة عمى البقاء في ظؿ التنافسية المحتدمة بيف المنظمات ،لذا فإف البمديات في فمسطيف

ال يمكف اف تعيش بمعزؿ عف ذلؾ؛ لما تواجيو مف تحديات وصعوبات ،وحرصيا الدائـ عمى
تقديـ أفضؿ الخدمات وكسب رضا العمالء ،باإلضافة إلى رفع مستوى وكفاءة العامميف فييا،

لذلؾ أصبح لزاماً عمى إدارات البمديات ترسيخ مفيوـ إدارة المعرفة لدى العامميف بالبمديات
ألىميتو في تحسيف أداء البمديات وضماف جودة الخدمات المقدمة لممواطنيف.

ومف ىذا المنطمؽ يتناوؿ ىذا الفصؿ اإلطار المفاىيمي إلدارة المعرفة وجودة الخدمات ويشمؿ

ىذا الفصؿ ثالث مباحث وىى كالتالي:

املبحث األول :إدارة املعرفت.

املبحث الثاني :جىدة اخلدماث.
املبحث الثالث :واقغ البلدياث يف حمافظاث غزة (خانيىنش – رفح).
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المطرفظىوجودةىالخدماتى المبحث األول :إدارة المعرفة النشأة والمفيوم
فيىالبلدوات

المقدمة:

مف أىـ مقومات نجاح أي منظمة التميز بقدرتيا عمى مواكبة أحدث المتغيرات التي
يشيدىا عصر الثورة التكنولوجية والمعموماتية مف خالؿ قدرتيا عمى فيـ متطمباتيا المعرفية

وتحديد مصادرىا وتطوير عممية وتنمية القدرات لدى العامميف لدييا ،لمقياـ بوظائفيا ومباشرة
أنشطتيا مف أجؿ تحقيؽ أغراضيا وغاياتيا التي وجدت مف أجميا .وظير مفيوـ المعرفة كأحد

تمكف المنظمات مف تحقيؽ االستفادة القصوى مف المعمومات المتوفرة ،والقدرات
الوسائؿ التي ّ
فعاؿ ،وأصبحت المفتاح األساسي لخمؽ الميزة التنافسية
الفردية لمعامميف الستغالليا بشكؿ ّ
لممنظمة.

إف اليدؼ مف ىذا المبحث ىو التعرؼ عمى نشأة ومفيوـ إدارة المعرفة ،واألىمية والمكونات،
وبياف كيفية تطبيؽ إدارة المعرفة ،والتعرؼ عمى متطمبات
وتحديد عناصر إدارة المعرفةّ ،
ومعوقات تطبيقيا.

أول :نشأة ومفيوم المعرفة
ً

تعود بدايات المعرفة إلى بداية خمؽ اإلنساف ،حيث خمقو ا﵀ تعالى عمى الفطرة ثـ عممو وىداه

ؽ ِ
{عم َموُ اْل َب َياف} (سورة
{خمَ َ
السبيؿ ،ويتضح مف قولو تعالىَ :
نساف} (سورة الرحمفَ ،)3 :
اإل َ
ضيُ ْـ َعمَى اْل َمالَئِ َك ِة فَقَا َؿ
{و َعم َـ َ
َس َماء ُكميَا ثُـ َع َر َ
آد َـ األ ْ
الرحمف ،)4 :وجاء أيضاً في قولو تعالىَ :
ص ِاد ِقيف} (سورة البقرة{ ،)31 :قَالُوْا ُس ْب َح َان َؾ الَ ِعْم َـ لََنا إِال َما
أَنبُِئونِي بِأ ْ
َس َماء َى ُػؤالء إِف ُكنتُ ْـ َ
آدـ أَنبِ ْئيـ بِأ ِ
عممتََنا إِن َؾ أ َ ِ
َى ْـ
يـ اْل َح ِكيـ} (سورة البقرة{ ،)32 :قَ َ
َنبأ ُ
َس َمآئ ِي ْـ َفمَما أ َ
ْ
َ ْ
ُ
اؿ َيا َ ُ
َنت اْل َعم ُ
ِ
ات واأل َْر ِ
وف َو َما ُكنتُ ْـ تَ ْكتُ ُموف}
َس َمآئِ ِي ْـ قَ َ
ض َوأ ْ
اؿ أَلَ ْـ أَ ُقؿ ل ُك ْـ إِِّني أ ْ
َعمَ ُـ َغ ْي َ
َعمَ ُـ َما تُْب ُد َ
بِأ ْ
ب الس َم َاو َ
(سورة البقرة ،)33 :فتبيف لنا اآليات القرآنية أف المعرفة مرتبطة بوجود اإلنساف ذاتو عمى وجو
األرض ،وارتبط تطور المعرفة بتطور اإلنساف عبر تاريخو حيث ساىمت بعمو مكانتو عف باقي

سائر الخالئؽ.

ثانيا :تعريف المعرفة
ً

ؼ) ،ومعرفة الشيء
(ع َر َ
 .1المعرفة لغ ًة :يعود األصؿ في كممة" معرفة "إلى اشتقاقيا مف الفعؿ َ

ىي إدراكو بأحد الحواس ،القاموس المحيط ( .)595 :1996وقد ذكر القرآف الكريـ
ِ
ِ
اءى ْـ َوِاف
اب َي ْع ِرفُ َ
وف أ َْب َن ُ
يف آتَْي َن ُ
اى ُـ اْلكتَ َ
ونوُ َك َما َي ْع ِرفُ َ
مصطمح المعرفة في قولو تعالى ﴿الذ َ
وف﴾(سورة البقرة.)146 :
وف اْل َحؽ َو ُى ْـ َي ْعمَ ُم َ
فَ ِريقاً ِّم ْنيُ ْـ لََي ْكتُ ُم َ
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اصطالحا :اختمؼ العمماء والفالسفة في تحديد المفيوـ الدقيؽ لكممة المعرفة،
 .2المعرفة
ً
فيىالبلدوات
التعاريؼ ،وذلؾ بسبب التبايف في مجاؿ االختصاص ومجاؿ االىتماـ ،حيث قاـ
وتعددت

ك ّؿ منيـ بتعريفو حسب وجية نظره ورأيو الخاص ،ويوضح الجدوؿ رقـ( )4بعض توجيات
العمماء والباحثيف في تحديد مفيوـ المعرفة.
جدول  :4تعريف المعرفة

الباحث ,سنة الدراسة,

مفيوم المعرفة

رقم الصفحة
)محجوب)20 :2002 ,

مجموعة ٍ
معاف ومفاىيـ ومعتقدات وتصورات ذىنية لإلجابة عف تساؤالت الفرد مشبعة
طموحاتو ،ومحققة إبداعاتو لما يريد أف يعرفو.

(الكبيسي)46 :2002 ,

القوة في منظمات األعماؿ اليومية ،والمفتاح لحؿ مشكالت األعماؿ الغامضة.

)(Stromquist, 2003: 3

تجارب نظامية واختبار لمفرضيات التي تشير إلى نماذج موضوعية وتفسيرية لفيـ

( الرجال)6 :2005 ,

عبارة عف مزيج مف الخبرة ،والتعمـ التراكمي والمعمومات المنظمة ،والتي تـ تحميميا

(المميجي)73 :2010 ,
)المدىون)14 :2014 ,

المحيط.

لتصبح مفيومة وقابمة لمتطبيؽ في موقؼ قراري محدد.
مجموع الحقائؽ ووجيات النظر واآلراء واألحكاـ وأساليب العمؿ والخبرات والتجارب،
والمعمومات والبيانات ،التي يممكيا الفرد أو المؤسسة.
ىي حالة تفاعؿ مستمرة بيف الخبرات ،والميارات الشخصية ،والقدرات العقمية في
أذىاف األفراد مف ناحية ،والمعمومات ،والشواىد مف ناحية أخرى لتحقيؽ شيء ذي

قيمة.

المصدر :جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى المراجع المستخدمة في الجدوؿ

في ضوء المفاىيم السابقة يرى الباحث أف المعرفة تكمف في قدرة الفرد عمى التعامؿ بشكؿ
أفضؿ مع المتغيرات البيئية ،مف خالؿ ما يمتمكو الفرد لمجموعة مف الحقائؽ والوقائع واآلراء،

أيضا مزيج مف الخبرات وخميط مف التجارب والقيـ والمعمومات التي يحصؿ عمييا الفرد،
وىي ً
ٍ
معاف ومفاىيـ
وتساعده في اتخاذ ق اررات صائبة تجعؿ مف أدائو أكثر فعالية ،وىي مجموعة
ومعتقدات وتصورات ذىنية تساعد عمى اإلبداع واالبتكار والتميز.

ثالثًا :ىرمية المعرفة

لموصوؿ إلى معنى واضح لممعرفة يتوجب عمينا التمييز بيف المعرفة والبيانات والمعمومات:

 .1البيانات ( :)Dataمواد وحقائؽ خاـ أولية ،ليست ذات قيمة فػي شكميا األولي طالما لـ
تتحوؿ إلى معمومات مفيومة ومفيدة ،وتشتمؿ البيانات عمى مجموعػة مػف المفاىيـ واألرقاـ
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تحتاج إلى معالجة وتنظيـ أو إعادة تنظيـ لكي تتحوؿ إلى معمومات (حمود،
والرموز التي
فيىالبلدوات
.)60
:2010

"ىػػي أرقػػاـ أو نصػػوص أو صػػور أو أص ػوات أو رمػػوز أو كممػػات أو حقػػائؽ بسػػيطة متفرقػػة ل ػـ
ُيجرى تفسيرىا ،وىي بحد ذاتيا وبصورتيا البسيطة تكوف قميمة الفائدة ،ويمكف تخزينيا ومعالجتيا
بالحاسب اآللي ،وىي مصدر لممعمومات والمعرفة" ) رفاعي.(18 - 16 : 2008 ،

تمت
 .2المعمومات ( :)Informationنستطيع ْ
أف نعرؼ المعمومات عمى أنيا بيانات ّ
معالجتيا بغرض تحقيؽ ىدؼ معيف أو الستعماؿ محدد يقود إلى اتخاذ الق اررات (غنيـ،
.)21 :2004

"ىي مجموعة مف البيانات المعالجة ذات معنى جمعت مع بعض لتصبح ميمة يمكف اإلفادة

منيا ،ومنو فإف المعمومات تمثؿ المعنى الذي تحممو الرموز والكممات واألشكاؿ والصور التي
تتضمنيا البيانات ،وبذلؾ فإف البيانات ليست إال مجرد تمثيؿ لحقائؽ وأحداث قد ال تتـ

االستفادة منيا إال بعد تحويميا الي معمومات مف خالؿ تحميميا ومعالجتيا ") خمؼ2007 ،

.(21 - 17 :

 .3المعرفـة ( :)Knowledgeوتكمػف أىميػة المعرفػة فػي أنيػا تػدؿ عمػى إحاطػة اإلنسػاف بمػا
يػػدور حولػػو مػػف األشػػياء ،واإللمػػاـ بكيفي ػة إدراؾ الظ ػواىر ومعالجتيػػا ،ألف العمميػػات العقميػػة

ئيسػا فػػي السػػموؾ اإلنسػػاني ،وأف العقػػؿ البشػػري ىػػو الػػذي ينشػػط اإلنسػػاف ليجػػري
تمعػػب ًا
دور ر ً
مقارنػ ػػات ويتخػ ػػذ ق ػ ػ اررات ناجحػ ػػة ومناسػ ػػبة الكتشػ ػػاؼ أسػ ػػاليب جديػ ػػدة فػ ػػي حػ ػػؿ المشػ ػػكالت
(محجوب.)99 :2004 ،

ويمكف القوؿ بأف المعرفة ما ىي إال تجميع لممعمومات ذات المعنى ووضعيا في نصوص

لموصوؿ إلي مفيوـ ،تمكف الفرد مف التعامؿ معيا.

 .4الحكمة ( :)wisdomتتضمف التوظيؼ المنطقي األمثؿ لممعارؼ البشرية المتوافرة في
ِ
البد مػف اإلحاطػة
البد مف التحقؽ مف وجوده أوًال ،و ُ
المجتمع .وقبؿ عػد المعمومات أنيا عْم ٌـ ُ
بمػدى اكتسابو صفة العممية ووجود العمـ يتحقؽ مف خالؿ أمػور كثيػرة ،مثػؿ :عػدد
ونوعا ،ومؤسساتو األكاديميػة
كما
ً
المختصيف في مجاالتو ورصيده مف اإلنتاج الفكري ً
والمينية ،ونشاطاتو العممية (عمى.)479 :2012 ،

ممتزما بالقيـ.
بأف يكوف السموؾ الذكي لمفرد المبني عمى المعرفة
ويمكف القوؿ بأف الحكمة تعني ْ
ً
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فيىالبلدوات

شكل رقم  :2ىرمية المعرفة
المصدر :حمود ،خضٌر) " : ( 2010منظمة المعرفة" ،الطبعة األولى ،ص  ،06دار صفاء للنشر والتوزٌع ،عمان

ابعا  :إدارة المعرفة األنواع والمصادر
ر ً

 -1أنواع المعرفة

تعددت التصنيفات لممعرفة مف قبؿ المختصيف والعمماء في إدارة المعرفة ،وصنفت إلى

استخداما بيف الباحثيف
شيوعا واألكثر
تصنيفات حسب وجيات نظر مختمفة والتصنيؼ األكثر
ً
ً
في حقؿ إدارة المعرفة ىو المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة والتي يمكف بيانيما كالتالي:
(حسف)23-22 :2008 ،

ٍ
معاف داخمية
أ .المعرفة الضمنية  :Tacit Knowledgeىي معرفة شخصية تحتوي عمى
ونماذج ذىنية وخبرات ذاتية ،لذلؾ يطمؽ عمييا المعرفة غير الرسمية ،الذاتية ،والمعبر عنيا

بالطرؽ النوعية والحدسية الغير قابمة لمنقؿ والتعميـ ،وتُسمى المعرقة الممتصقة والتي توجد
في عقوؿ األفراد والفرؽ داخؿ المؤسسات ،وىذه المعرفة ىي التي تعطي خصوصية
المؤسسة وىي األساس في قدرتيا عمى إنشاء المعرفة ،ومف أمثمتيا المخططات الذىنية،
التخصصات والميارات ،االبتكارات ،الخبرة ،والتعمـ التي تمتمكيا المؤسسة.

وىناؾ فريؽ آخر يرى أف المعرفة الضمنية التي ال يمكف فصميا عف مصادرىا ،لذلؾ ال

يمكف تدوينيا وتوثيقيا وا ْف أمكف استنباطيا ونقميا أو االشتراؾ بيا مف خالؿ العالقات
المتداخمة أو مف خالؿ االستنباط المعرفي وعصؼ األفكار.

وعرفيا أبو فأرة ( )4 :2010ىي التي تتعمؽ بما يكمف في نفس الفرد مف معرفة فنية ومعرفة
إدراكية ومعرفة سموكية ،والتي ال يسيؿ تقاسميا مع اآلخريف أو نقميا إلييـ بسيولة.
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أف يعبر
ب .المعرفة الصريحة
(الظاىرة)  :Explicit Knowledgeوىي المعرفة التي يمكف ْ
فيىالبلدوات
خالؿ الحقائؽ والتعبيرات والرسومات والتصورات ،ويمكف توثيقيا في الورقة أو في
عنيا مف

الشكؿ اإللكتروني ويمكف تداوليا ،وىناؾ َم ْف يرى المعرفة الصريحة ىي المعرفة الرسمية،
كميا والقابمة لمنقؿ والتعمـ ،وىناؾ مف يعرفيا عمى أنيا
القياسية ،النظامية ،الصمبة ،المعبر عنيا ً
المعرفة المرشحة لسيولة تحوليا مف شخص إلى آخر أو مف مؤسسة إلى أخرى أو اقتباسيا مف

وثيقة كونيا جاىزة وموثقة بدقة ،وتسمى أيضاً المعرفة المتسربة إلمكانية تسربيا إلى خارج

قانونا مثؿ براءة االختراع ،حقوؽ النشر،
المؤسسة ونجدىا في أشكاؿ الممكية الفكرية المحمية
ً
العالمة التجارية.

وقد صنف الكبيسي( )23: 2005المعرفة إلى أربعة تصنيفات:

 .1المعرفة اإلدراكية أو معرفة ماذا )Know-What(:وىي تعبر عف المعرفة حوؿ الحقائؽ

التي يمكف ترميزىا.

 .2المعرفة السببية أو معرفة لماذا  )Know-Why(:وىي المعرفة حوؿ المبادئ والقوانيف.

 .3المعرفة اإلجرائية أو معرفة كيف  )Know-How(:وىي الميارات والقابمية لتنفيذ ميمة
معينة بنجاح.

 .4معرفة األغراض أو الىتمام بمن ( )Know -Who(:وىي المعمومات حوؿ مف يعرؼ –
ماذا ،أو مف يعرؼ كيفية أداء ماذا.
المعرفة الضمنية

المعرفة الصريحة

غير مرمزة

مرمزة

ذاتية

موضوعية

شخصية

غير شخصية

سياؽ محدد

سياؽ مستقؿ

صعوبة المشاركة

سيولة المشاركة

شكل رقم  :3المقارنة بين المعرفة الضمنية والصريحة
انمصذر : Hislop, D. (2009), Knowledge Management in Organizations, New York:
Oxford University Press, 2nd ed, p. 3.

"أف المعرفة الضمنية ىي المعرفة المخزنة في العقؿ البشري كاألفكار والخبرات
والميارات بحيث تكوف ذاتية التكويف ،ومف الصعب التعبير عنيا ،وتحويميا إلى صريحة بحيث

اعتمادا عمى الحدس ،ويمكف استخداميا كمصدر قوة أو ميزة تنافسية بينما المعرفة
يتـ ممارستيا
ً
الصريحة ىي المعرفة التي يتـ اكتسابيا مف خالؿ التّعمـ ،ويتـ التعبير عنيا بكممات أو رموز
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الترميز بحيث يمكف الوصوؿ إلييا وتخزينيا واستخداميا ،وتعتبر المعرفة
وسيمة االتصاؿ ،و

فيىالبلدواتريحة كياناف يكمؿ كؿ منيما اآلخر ،وكالىما عمى درجة كبيرة مف األىمية ألي
الضمنية والص
منظمة مما يستدعي إيجاد الوسائؿ المناسبة لنقميما وتحويؿ المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاىرة

(عز الديف.)18 :2017 ،

 -2مصادر المعرفة Sources of knowledge

تنقسـ مصادر المعرفة إلى مصدريف رئيسيفمف أجؿ الحصوؿ عمى المعرفة أو اكتسابيا ،وىما:

(), )Marquardt, 2002: 47الكبيسي.(21-20 :2005 ,

أ .المصادر الداخمية  :Internal Sourcesتتمثؿ في الخبرات المتراكمة ألفراد المؤسسة
حوؿ مختمؼ الموضوعات المتعمقة بالنشاط ،وقدرتيا عمى االستفادة مف تعمـ األفراد
والمؤسسة ككؿ وعممياتيا والتكنولوجيا المعتمدة ،ومف أمثمة المصادر الداخمية االستراتيجية،

المؤتمرات الداخمية ،المكتبات اإللكترونية ،التعمـ الصفي ،الخبرة ،الميارة ،الحوار،

والعمميات الداخمية لألفراد عبر الذكاء ،والبحث وبراءات االختراع ،المؤتمرات الداخمية،

والمكتبات اإللكترونية.

ب .المصادر الخارجية  :Externals Sourcesوىي تمؾ المصادر التي تظير في بيئة
المؤسسة المحيطة ،والتي تتوقؼ عمى نوع العالقة مع البيئة الخارجية والمتمثمة في
المنافسيف والزبائف ومراكز البحث العممي التي تسيؿ عمييا عممية نقؿ المعرفة ،ومف أمثمة

ىذه المصادر المكتبات ،اإلنترنت ،القطاع التي تعمؿ فيو المؤسسة ،المنافسوف ،الزبائف،
ومراكز البحث العممي.

ويرى الباحث أف المنظمات والمؤسسات أدركت مدى أىمية البيئة الخارجية كأحد المصادر
الميمة لممعرفة ،فإذا أجادت استثمار ما لدييا مف موارد وامكانيات ستسيؿ عمى المنظمات أف
تحصؿ عمى مصادر المعرفة الداخمية منيا والخارجية.

خامسا :إدارة المعرفة المفيوم واألىداف واألىمية
ً

يعد موضوع المعرفة مف المواضيع الميمة واألفكار الحديثة والتي يسعى الباحثوف لتسميط

الضوء عمييا مف خالؿ دراستيـ ليا مف عدة زوايا مختمفة ،ولمفيـ الواضح إلدارة المعرفة الُبد
مف النظر لممفيوـ واألىمية واألىداؼ وفؽ اآلتي:
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المعرفة
 .1مفيوم إدارة

فيىالبلدواتالباحثوف مفيوـ إدارة المعرفة مف عدة جوانب بناء عمى اختالؼ وجيات النظر
تناوؿ العمماء و
ويمكف بيانيا وفؽ الجدوؿ التالي:

جدول  :5تعريف مفيوم إدارة المعرفة
مفيوم إدارة المعرفة

الباحث ,سنة الدراسة ,رقم الصفحة
((Wit & Meyer, 1998: 76

ىي قدرة الفرد عمى التعرؼ عمى األشياء وتمييزىا أو القدرة التي يمتمكيا الفرد ويختزنيا في

(العنزي(128 :2001,

ىي معمومات عف الزبائف وقاعدة لمبيانات المينية ونماذج لمتحميالت والحموؿ الناجحة لمتعامؿ

عقمو بصيغة خ ارئط معرفية.

مع المشكالت إلى جانب المعرفة التخصصية لممنظمة.

(الكبيسي(46 :2002 ,

ىي القوه في منظمات االعماؿ اليوـ والمفتاح لحؿ مشكالت األعماؿ الغامضة.

)(Stromquist, 2003: 3

ىي تجارب واختبار لمفرضيات التي تشير إلى نماذج موضوعية وتفسيرية لفيـ المحيط

(الرفاعي وياسين)8 :2004 ,

يعرفيا ىاكيت (  ) Hackett ،2003بأنيا " :مدخؿ نظمي متكامؿ إلدارة وتفعيؿ المشاركة
في كؿ أصوؿ معمومات المشروع بما في ذلؾ قواعد البيانات ،والوثائؽ ،والسياسات،
واإلجراءات باإلضافة إلى تجارب وخبرات سابقة يحمميا األفراد العامموف".

(قنديمجي)26 :2006 ,

مجموعة مف االستراتيجيات والتراكيب التي تعظـ مف الموارد الفكرية والمعموماتية ،مف خالؿ
قياميا بعمميات شفافة وتكنولوجية تتعمؽ بإيجاد وجمع ومشاركة واعادة تجميع واعادة استخداـ
المعرفة ،بيدؼ إيجاد قيمة جديدة ،مف خالؿ تحسيف الكفاءة والفعالية الفردية ،والتعاوف في
المنظمة لزيادة االبتكار واتخاذ القرار.

(طاشكندي)74 :2008 ,

يعرفيا بير( ) Bair ،1999بأنيا " :نظاـ يشجع عمى إتباع منيج تعاوني في إيجاد وابتكار

(العتيبي)16 :2008 ,

يعرفيا فيرسبج ( )Verespej ،1999بأنيا " :إيجاد الطريقة التي تسيؿ الحصوؿ عمى

وتنظيـ  ،واستخداـ المعمومات".

حكمة ومعارؼ العامميف في المؤسسة ومف ثـ وضعيا تحت تصرؼ الجميع".

المصدر :جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى المراجع المستخدمة في الجدوؿ

في ضوء المفاىيم السابقة يرى الباحث أن مفيوم إدارة المعرفة :تدور حوؿ المعرفة وأىميتيا
في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ونحو االرتقاء لألفضؿ ،ىي مجموعة مف العمميات واألنشطة التي
تتحكـ بالمعرفة مف خالؿ توليدىا ونشرىا واستخداميا عف طريؽ استغالؿ الميارات والخبرات

لدى األفراد والعامميف والتي تعتبر ضرورية لألنشطة اإلدارية كاتخاذ الق اررات وحؿ المشكالت.
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المعرفة
 .2أىمية إدارة
فيىالبلدوات

تأتي أىمية إدارة المعرفة مف دورىا الميـ وكونيا إحدى المكونات األساسية لنجاح

المنظمات وضماف بقائيا ،وتعد إضافة قيمة لممؤسسة وتحقيؽ أداء متميز لممنظمة وتعتبر
مف أىـ العوامؿ التي تساعد بشكؿ أساسي في تحقيؽ النجاح واإلبداع.

وقد أوضح (الكبيسي )42 :2005 ،و (الزيادات )60 :2008 ،و(المصري:2015 ،

 :)68أىمية إدارة المعرفة في النقاط اآلتية:

أ .تُ ُّ
عد إدارة المعرفة فرصة كبيرة لممنظمات لتخفيض التكاليؼ ورفع موجوداتيا الداخمية.
ب .تُ ُّ
عد عممية نظامية تكاممية لتنسيؽ أنشطة المنظمة المختمفة في اتجاه تحقيؽ أىدافيا.

ت .تعزز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظمي المعتمد عمى الخبرة والمعرفة ،وتحسينو.

ث .تتيح إدارة المعرفة لممنظمة تحديد المعرفة المطموبة ،وتوثيؽ المتوافر منيا وتطويرىا
والمشاركة بيا وتطبيقيا وتقييميا.

ج .تُ ُّ
عد إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعمة الستثمار رأسماليا الفكري.
ح .تساىـ في تعظيـ قيمة المعرفة مف خالؿ مضاعفة حجـ المعمومات في كؿ مجاؿ.

خ .تُ ُّ
عد أداة لتحفيز المنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردىا البشرية.
د .تساىـ في تحفيز المنظمات لتجديد ذاتيا ،ومواجية التغيرات البيئية غير المستقرة.

ذ .تدعيـ الجيود لالستفادة مف جميع الموجودات الممموسة ،وغير الممموسة بتوفير إطار عمؿ
لتعزيز المعرفة التنظيمية.

ر .توفر الفرصة لمحصوؿ عمى الميزة التنافسية الدائمة لممنظمات.
ز .القدرة عمى التكيؼ التنظيمي بسبب تغير قواعد العمؿ وافتراضاتو.
س .تمكيف العامميف وزيادة قدراتيـ عمى أداء مياميـ بكفاءة وفعالية.

ش .السعي إلى إيجاد قيادة فاعمة قادرة عمى بناء وتطبيؽ مداخؿ إدارة المعرفة.
أف اإلىتماـ الواضح والكبير بالمعرفة وظيور مصػطمح إدارة المعرفػة
وذكر )ّ )Wiig, 2000:27
خػػالؿ الثمانينػػات والتسػػعينات مػػف القػػرف المنصػػرـ لػػـ يشػػكؿ صػػدمة ومفاجػػأة لممنظمػػات ،فعمػػى
أف الكثيػػر مػػف إدارات المنظمػػات كانػػت ال تُػولي المعرفػػة اإلىتم ػاـ المطمػػوب غيػػر أف
الػػرغـ مػػف ّ
أف وصػػؿ إلػى صػػورتو الحاليػػة
الموضػػوع – إدارة المعرفػػة – قػػد مػػر بتطػػور طبيعػػي تػػدريجي إلػى ْ
والتي لـ تكتمؿ بعد.

وقد حدد ( )Prusak, 2001:13أىـ وأبرز األسباب والعوامؿ التي أدت إلى التطور المعرفي،

وتزايد اإلىتماـ بإدارة المعرفة والمتمثمة بما يمي:
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اليائؿ في تكنولوجيا صناعة الحواسيب واألجيزة اإللكترونية.
 -التطور الكبير

فيىالبلدوات
الكبير عمى االسواؽ العالمية وتزايد المنافسة وظيور العولمة بأبعادىا المختمفة.
 -االنفتاح

 -التطور التكنولوجي اليائؿ في منظومة االتصاالت وخاصة بعد اكتشاؼ الشبكة العالمية

واإلنترنت واإلتصاالت الالسمكية كاألجيزة الخموية واألقمار الصناعية.

 .3أىداف إدارة المعرفة

تيدؼ إدارة المعرفة إلى تحقيؽ اآلتي( :المييرات)49 :2012 ،
أ .تحديد وجمع المعرفة ،وكيفية الحصوؿ عمييا وحمايتيا.

ب .إشاعة ثقافة المعرفة ،والتحفيز لتطويرىا.

ت .بناء قواعد بيانات لتخزيف المعرفة وتوفيرىا واسترجاعيا عند الحاجة إلييا.
ث .تسييؿ عمميات تبادؿ ومشاركة المعرفة بيف جميع العامميف.

ج .تيدؼ إلى جمع األفكار الذكية وتسيـ في تحسيف صورة المؤسسة.
ح .تحسيف خدمة العمالء عف طريؽ اختزاؿ الزمف المستغرؽ في تقديـ الخدمة المطموبة.

خ .السعي إلى إيجاد القيادة القادرة عمى بناء النظاـ المعرفي ،ويتولى عممية إدارة النشاطات
كافة (الممكاوي.)81 :2007 ،

ويتضح لمباحث مما سبؽ إلى أف المنظمة في حقيقتيا تعيش عمى المعرفة باعتبارىا الثروة
الحقيقية ليا ،وتنشأ في إطارىا وتتزود مف مصادرىا المختمفة ،وتنمو وتتطور باستخداـ الجديد

منيا مف أجؿ تحقيؽ أغراضيا وغاياتيا التي وجدت مف أجميا ،وتنتيي حياة المنظمة حيف
يتعذر عمييا الحصوؿ عمى الموارد المعرفية الالزمة لديمومتيا.

سادسا :عمميات إدارة المعرفة
ً

تناولت غالبية المداخؿ والمفاىيـ إدارة المعرفة عمى أنيا عممية ،فالمعرفة المشتقة مف المعمومات

شيئا بدوف تمؾ العمميات التي تمكنيا مف الوصوؿ إلييا والتعامؿ معيا بالتخزيف
ال تعني ً
والتوزيع والتطبيؽ والمحافظة عمييا ،وقد تباينت وجيات النظر حوؿ عمميات إدارة المعرفة
باختالؼ مداخميا ،حيث ال يوجد اتفاؽ بيف الكتُّاب والباحثيف عمى عدد وترتيب ومسميات ىذه

العمميات.

وقد عرفيا المحاميد ( )355 :2015بأنيا عبارة عف جميع العمميات التي تقوـ بيا المؤسسة

اء كانت ضمنية أـ صريحة ،داخمية أـ خارجية
لتوليد ،وتخزيف ،وتوزيع  ،وتطبيؽ المعرفة سو ً
بعضا ،أو مف خالؿ تحميؿ البيانات
مف خالؿ ربط معارؼ نظريات سابقة مع بعضيا
ً
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أف يتـ تحويميا إلى معمومات ميمة التخاذ الق اررات ،وحؿ المشكالت التي
والمعمومات ،عمى

فيىالبلدوات.
تواجو المؤسسة

ويشير المطيران ( )10 :2007بأف عمميات إدارة المعرفة ىي مفيوـ ومنيج يستخدـ تقنية
المعمومات كأداة ووسيمة لتجميع وتخزيف الخبرات والمعارؼ لتسييؿ وتسريع المشاركة بيا
ونشرىا بأكبر قدر ممكف .أو أنيا اآللية التي تقوـ بتنظيـ وتوجيو واستغالؿ عمميات المعرفة
وأنظمتيا باستخداـ تكنولوجيا المعمومات مف وسائؿ اتصاالت حديثة ومف شبكات محمية أو

دولية مثؿ اإلنترنت والبريد اإللكتروني واليواتؼ النقالة.

وىي مجموعة مف العمميات التي تحكـ ،وتوجو إبداع المعرفة ،ونشرىا ،واإلفادة منيا (عمى،

.)395 :2012

استخداما وفق الدراسات السابقة كما جاء بالجدول رقم ()2
ويمكن بيان أكثر العمميات
ً
استخداما ويمكن أن تخدم البحث.
عمى أربع عمميات أساسية لكونيا األشمل واألكثر
ً

شكل رقم  :4العمميات الجوىرية إلدارة المعرفة
المصدر)Mertins, et al, 2001: 28( :

إف اليدؼ والغاية مف إدارة المعرفة ىو توليد
 .1توليد المعرفةّ :Knowledge creation :
المعرفة وذلؾ مف خالؿ عمميات الشراء ،واالبتكار ،االكتشاؼ ،االمتصاص ،االستحواذ،
جميع ىذه العمميات تشير إلى التوليد والحصوؿ عمى المعرفة ،لكف بأساليب ومف مصادر

مختمفة ،حيث يشير الحصوؿ عمى المعرفة عف طريؽ الشراء المباشر أو عف طريؽ عقود
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التوظيؼ ،واالبتكار يشير الي توليد معرفة جديدة غير مكتشفة ،واالكتشاؼ
االستخداـ و

فيىالبلدواتتحديد المعرفة المتوافرة ،واالمتصاص يشير إلى القدرة عمى الفيـ ،واالستيعاب
يشير إلى
لممعرفة الظاىرة ) الكبيسي.( 69 :2005 ،

ىي عممية دورية ،تبدأ عندما تنتقؿ المعرفة في المؤسسة مف عضو إلى آخر ،فتتحوؿ بذلؾ

المعرفة مف ضمنية إلى صريحة ،ثـ تمرر ىذه المعرفة الصريحة إلى عضو آخر( .الصاوي،
)32 :2007

وبالتالي البد مف التأكيد عمى أىمية توليد المعرفة ،فالمنظمة الناجحة ىي التي تولد المعرفة

بأنيا العممية التي يتـ مف خالليا الحصوؿ عمى معرفة جديدة
الجديدة باستمرار ،ويمكف تعريفيا ّ

مف خالؿ إعادة ترتيب المعرفة الضمنية والصريحة ،ويكوف بمقدورىا حؿ المشكالت القائمة
بشكؿ أكثر كفاءة وفعالية.

 .2تخزين المعرفة  :Storage of Knowledgeىي العمميات التي تشمؿ االحتفاظ بالمعرفة
والمحافظة عمييا وادامتيا وتنظيميا وتسييؿ البحث والوصوؿ إلييا وتيسير سبؿ استرجاعيا،

حيث تُ ُّ
عد ىذه العممية مثابة الذاكرة التنظيمية لممؤسسة ،وتتـ ىذه العممية بعدة طرؽ كقياـ كؿ
فرد في المنظمة بتسجيؿ كؿ ما يحدث لو وأي معمومات جديدة ،أو قياـ شخص مسؤوؿ بجمع
المعمومات وتخزينيا بطريقة يسيؿ استخداميا مف الجميع ،أو قياـ جميع األفراد بتقديـ المعرفة

الموجودة لدييـ إلى شخص أو إلدارة معينة حيث يتـ تحميؿ وتنقية ىذه المعرفة ومف ثـ توثيقيا
( .) Perez & Pablos, 2003: 86

وعرفيا (المعاني )374 :2009 ,أنيا تنظيـ وتجميع البيانات المتعمقة بأنشطة المنظمة
وأعماليا وخزنيا في قواعد معينة ،بحيث يسيؿ الوصوؿ إلييا مف قبؿ العامميف في المنظمة.

كبير نتيجة
خطر ًا
"وتشير عممية تخزيف المعرفة إلى أىمية الذاكرة التنظيمية ،فالمنظمات تواجو ًا
لفقدانيا لمكثير مف المعرفة التي يحمميا األفراد الذيف يغادرونيا لسبب أو آلخر ،وبات خزف

سيما لممنظمات التي تعاني مف معدالت عالية لدوراف
يما ً
جدا ال ّ
المعرفة واالحتفاظ بيا ُم ً
العمؿ ،والتي تعتمد عمى التوظيؼ واالستخداـ بصيغة العقود المؤقتة واالستشارية لتوليد المعرفة
ألف ىؤالء األشخاص يأخذوف معرفتيـ الضمنية غير الموثقة معيـ عندما يتركوف
فيياّ ،
المنظمة ،أما الموثقة فتبقى مخزونة في قواعدىا") الكبيسي.(79 - 57 : 2005 ،

بأف االحتفاظ بالمعرفة ال يقتصر عمى تخزينيا فحسب؛ بؿ يعتبر التوثيؽ في
ويرى الباحث ّ
الذاكرة التنظيمية طريقة مالئمة لممحافظة عمى المعرفة الصريحة ،أما المعرفة الضمنية المخزنة

في األذىاف والعقوؿ فيتـ االحتفاظ بيا وحزنيا عف طريؽ التدريب والحوار.
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موجودا تزداد باالستخداـ
 :Knowledge Distributionالمعرفة بوصفيا
 .3توزيع المعرفة
ً
فيىالبلدوات
وبتبادؿ األفكار والخبرات والميارات بيف األشخاص تنمو وتتعاظـ لدى كؿ منيـ ،لذا
والمشاركة،

سعت المنظمة إلى تشجيع المشاركة ،وتشمؿ عممية توزيع المعرفة عمى العمميات التالية:
التوزيع ،النشر ،المشاركة ،التدفؽ ،النقؿ والتحريؾ.
ومف أساليب توزيع المعرفة ما يمي :

أ -شبكة المعمومات الداخمية (اإلنترنت -الشبكات  -المكالمات) .

ب -التدريب مف قبؿ الزمالء القدامى ذوي الخبرة أثناء العمؿ.
ت -وكالء المعرفة.

ث -فرؽ الخبرة وحمقات المعرفة والتعمـ.
ج -الندوات والممتقيات والمؤتمرات .
ح -الكتيبات والمقاالت والمسابقات.

خ -الدروس والمقابالت والمحاضرات.

" إف أساليب التدريب والحوار تالئـ توزيع المعرفة الضمنية ،أما المعرفة الظاىرة فيمكف نشرىا
بالوثائؽ والنشرات الداخمية والتعمـ ،والميـ في التوزيع ىو ضماف وصوؿ المعرفة المالئمة إلى

الشخص الباحث عنيا في الوقت المناسب" ) الكبيسي.( 76 :2005 ،

 .4تطبيــق المعرفــة  :Knowledge Applicationإف تطبي ػػؽ المعرفػ ػػة يعب ػػر ع ػػف تحويػ ػػؿ
المعرفػ ػػة إلػػى عمميػ ػػات تنفيذيػ ػػة ،ويجػ ػػب توجيػ ػػو المػ ػػساىمة المعرفيػػة مباش ػرة نح ػػو تح ػػسيف األداء
أف تك ػ ػػوف عممي ػ ػػة
المنظمػ ػػي فػ ػػي حػ ػػاالت صػ ػػنع الق ػ ػرار واألداء الػ ػػوظيفي ،إذ إن ػ ػو مػ ػػف الطبيع ػػي ْ
تطبيػػؽ المعرفػة مػػستندة إلى المعرفػػة المتاحػة وتطبػػؽ المعرفػػة مػػف خ ػػالؿ ن ػػوعيف مػ ػػف العمميػ ػػات

ىم ػػا (الرقب 29 :2011 ،ػ ػ ػ :)30

أ -العمميـــات الموجيـــة )المباشـــرة( :وتعنػ ػػي العمميػ ػػة التػ ػػي يقػ ػػوـ بيػ ػػا األف ػ ػراد بمعالجػة المعرفػة
مباشرة نحو الفعػؿ اآلخػػر مػػف دوف االنتقػػاؿ أو تحويػػؿ المعرفػػة إلػى ذلػػؾ الػػشخص الػذي وجيػت

إليو المعرفة.

ب -المعرفة الروتينية :وتعني االنتفاع مف المعرفة التي يمكف الحصوؿ عمىيا مف التعميمات
واألنظمة والقواعد والنماذج التي توجو اآلخريف نحو السموؾ المستقبمي.

"إف تطبيؽ المعرفة يسمح بعمميات التعمـ الفردي الجماعي الجديدة ،والتي تؤدي إلى ابتكار

معرفة جديدة ،ومف أساليب تطبيؽ المعرفة ،الفرؽ متعددة الخبرات الداخمية ،مبادرات العمؿ،
مقترحات الخبير الداخمي ،اعتماد مقاييس لمسيطرة عمى المعرفة" ) الكبيسي.( 78 :2005 ،
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لخدماتى
تطبيؽ المعرفة ىو غاية المعرفة وىو يعني استثمار المعرفة ،فالحصوؿ عمييا
المطرفظىوجودةىاأف
ويمكن القول
فيىالبلدوات
كافيا ،إنما تحويؿ ىذه المعرفة إلى التنفيذ.
وخزنيا والمشاركة فييا لـ يعد ً
ويمكن القول أيضاَ :بأف المعرفة إذا لـ يتـ توزيعيا ونشرىا بطريقة سميمة عمى أفراد المنظمة،

فإنيا لف تحصؿ عمى أي مكسب أو عائد مقابؿ ذلؾ التوزيع.

سابعا :متطمبات تطبيق إدارة المعرفة ومعوقاتيا
ً

إف إدارة المعرفة ال تعمؿ في فراغ ،وانما يتطمب تطبيقيا تييئة البيئة التنظيميػة بمػا يشػممو مػف

عناص ػػر ومتغيػ ػرات ،لت ػػدعـ عممي ػػة تطبيقي ػػا بالش ػػكؿ المطم ػػوب ،وتحقي ػػؽ فعالي ػػة تنظيمي ػػة أكب ػػر،

وكػذلؾ تواجػػو العديػػد مػػف المنظمػػات بعػػض مػف المعوقػػات والتحػػديات والصػػعوبات التػػي تحػػد دوف

تطبيػ ػػؽ عمميػ ػػات إدارة المعرفػ ػػة ،ممػ ػػا يشػ ػػكؿ عائقً ػ ػا فػ ػػي تحقيػ ػػؽ أىػ ػػدافيا ،وتحسػ ػػيف كفاءتيػ ػػا أو
إنتاجيتيا.
جدول  :6متطمبات تطبيق إدارة المعرفة ومعوقاتيا
البند
تكنولوجيا

معىقاث إدارة املعرفت

متطلباث إدارة املعرفت

مف أفضؿ الوسائؿ والسبؿ التي تسيؿ الحصوؿ عمى المعمومات التي يعتمد نقؿ المعرفة وتقاسميا عمى وجود آليات

المعمومات

فعالة تتيح ذلؾ ،فعدـ توفر التكنولوجيا الالزمة
تقودنا إلى المعرفة ضرورة توفر الحاسوب والبرمجيات الخاصة بالعمؿ ّ
مثؿ البرمجيات ومحركات البحث اإللكتروني وكافة األمور ذات العالقة .يعيؽ نقؿ وتشارؾ وتقاسـ المعرفة.

القيادة

تمثؿ القيادة القدوة في التعمـ والتنمية المستمرة ،وتقع عمى عاتقيا استخداـ

المركزي

القوى

توفر الكادر البشري يعتبر مف أىـ المقومات التي يتوقؼ عمييا نجاح عدـ توفر الكادر البشري المؤىؿ بالشكؿ الكافي

البشرية

الييكل

القائد

األسموب

اإلداري

مسؤولية القياـ بالنشاطات الالزمة لتوليد المعرفة وحفظيا وتوزيعيا (التقميدي) ال يساعد في نقؿ وتبادؿ المعرفة بيف
وتطبيقيا ،ولتطبيؽ إدارة المعرفة فإف ذلؾ يتطمب قيادة إدارية فاعمة تتمتع
العامميف ويشكؿ عائقًا في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
بنمط قيادي غير عادي ،لتحقؽ أفضؿ استفادة ممكنة.

إدارة المعرفة في تحقيؽ أىدافيا ،لكونو يتضمف األساس الذي تنتقؿ عبره لمقياـ بمياـ إدارة المعرفة ينعكس سمًبا عمى
المعرفة والذي يقع عميو مسؤولية القياـ بالنشاطات الالزمة لتوليد المعرفة
المنظمة وعمى برامج تدريب الموظفيف ونوعيتيا.
وتخزينيا وتوزيعيا.

توفر ىيكؿ تنظيمي يتّصؼ بالمرونة ليستطيع العامميف مف خاللو إطالؽ
إبداعاتيـ والعمؿ بحرية الكتشاؼ وتوليد المعرفة.

فالييكؿ التنظيمي اليرمي القائـ عمى أسس
بيروقراطية يتسـ بعدـ المرونة في نقؿ المعرفة
وتقاسميا.

التنظيمي

خمؽ ثقافة إيجابية داعمة لممعرفة وانتاج وتقاسـ المعرفة ،وتأسيس المنظمة التي تعتمد عمى عالقات تقميدية مف
الثقافة

المجتمع عمى أساس المشاركة بالمعرفة والخبرات الشخصية وبناء شبكات الرقابة والسمطة تجد مف الصعب عمييا نقؿ
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بينت األفراد وتأسيس ثقافة مجتمعية وتنظيمية داعمة المعرفة ،ألف العقمية اإلدارية تحد مف فرص تشكيؿ
فاعمة في العالقات
التنظيمية
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مكونات أخرى

لممعرفة.
فيىالبلدوات

الجماعات.

وجود ثالث مكونات متكاممة وىي األفراد ،التكنولوجيا ،والعمميات.

وكافيا إلدارة المعرفة قبؿ
كامال
فيما
ً
ً
يتطمب ً
التطبيؽ.

جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى دراسات( :ياسيف( ،)218 :2004 ،الزيادات( ،)115 :2008،عمياف:2012 ،
(،(183عموني. )315 :2001 ،

في ضوء ما سبق وبعد دراسة متطمبات ومعوقات إدارة المعرفة يرى الباحث :أن المتطمبات
األساسية إلدارة المعرفة تتمثؿ :بوجود قيادة إدارية فاعمة قادرة عمى صياغة األىداؼ والغايات

التي تسعى إلييا المنظمة ،مع وجود ىيكؿ تنظيمي مرف قادر عمى التكييؼ مع المتغيرات

البيئية الداخمية والخارجية ،باإلضافة لوجود بنية تحتية معموماتية تؤدي إلى انعكاسات إيجابية

عمى المنظمة ،وتوفر قوي بشرية كفؤة موزعة عمى االعماؿ حسب الميارات ومتطمبات العمؿ،

وبغياب ىذه المتطمبات فإنيا قد تعيؽ نجاح إدارة المعرفة داخؿ المنظمات ،وعدـ توفر أي مف
السابقة يشكؿ بالطبع معوؽ أو مشكمة في تطبيؽ إدارة المعرفة بفعالية.

ممخص المبحث األول:

تنػػاوؿ الباحػػث فػػي ىػػذا المبحػػث المتغيػػر المسػػتقؿ إدارة المعرفػػة ،حيػػث يعتبػػر مفيػػوـ المعرفػػة

ػارز فػ ػػي اإلنتاجيػ ػػة واألداء وتحقيػ ػػؽ المي ػ ػزة
دور بػ ػ ًا
مػ ػػف المفػ ػػاىيـ اإلداريػ ػػة الحديثػ ػػة ،حيػ ػػث يمعػ ػػب ًا
التنافسػػية لػػدى المنظمػػات ،حيػػث اسػػتعرض الباحػػث نشػػأة ومفيػػوـ المعرفػػة ،وقػػاـ بتعريػػؼ إدارة

وعرؼ ىرمية المعرفة ،وتتطرؽ إلى تعريؼ إدارة المعرفة واألىداؼ واألىمية،
المعرفة ومصادرىا ّ
وتناوؿ عمميات إدارة المعرفة األكثر شػموًال ىػي :توليػد المعرفػة ،تخػزيف المعرفػة ،توزيػع المعرفػة،
تطبيؽ المعرفة ،حيث تعتبر ىذه العمميات مف األسس اإلدارية لنجاح أي مؤسسة إال أنيا تحتاج
إلػى بيئػة تنظيميػة مناسػبة لتطبيقيػا وتحقيػؽ مػا ىػو مطمػوب منيػا ،وذكػر أىػـ المتطمبػات الالزمػػة

لتطبيػػؽ المعرفػػة ألف تطبيػػؽ عمميػػات إدارة المعرفػػة ىػػو اليػػدؼ األساسػػي لممنظمػػات المعرفيػػة ،ال

سػ ّػيما ف ػػي ظ ػػؿ التط ػػور التقن ػػي والتكنول ػػوجي السػ ػريع ،وأف نج ػػاح أي منظم ػػة يتوق ػػؼ عم ػػى حج ػػـ
المعرفة الػذي يػتـ تنفيػذه فعمًيػا ،وفػي نيايػة المبحػث تػـ ذكػر أىػـ عػائؽ يواجػو المنظمػة وىػو عػدـ
تطبيؽ متطمبات إدارة المعرفة وذكر الباحث سبؿ التغمب عمييا.
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المقدمة:

المبحث الثاني :جودة الخدمات

في ظؿ التغيرات والتطورات والتحديات التي يشيدىا عالمنا الحالي ،تسعى الكثير مف

المنظمات ومنيا البمديات لالرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدميا حتى تصؿ لدرجة التميز،
ولضماف تحقيؽ الوصوؿ لمجودة المتميزة في المؤسسات والمنظمات ومنيا الخدماتية مرىوف

بمدى قدرتيا عمى وضع الخطط ،وتكويف فرؽ العمؿ المؤىمة ،وتسخير الوسائؿ واإلمكانيات،
وتوظيؼ الكثير مف األساليب واالستراتيجيات مف أجؿ تحسيف مستوى خدماتيا وأدائيا ،ومف أىـ
تمؾ االستراتيجيات االىتماـ بالجودة بوصفيا استراتيجية ميمة تساعد المنظمات وغيرىا عمى

استخداـ مواردىا بشكؿ أمثؿ بما يحقؽ ليا ميزة تنافسية في مجاؿ نشاطيا وتقديـ أفضؿ الخدمات
لدييا والتي تمبي متطمبات واحتياجات وتوقعات زبائنيا.

لذا تعد الجودة مف أىـ القضايا التي تيتـ بيا القيادة اإلدارية في أي منظمة تسعى لرفع مستوى
أدائيا مف الناحية اإلنتاجية والخدماتية .والسبب يعود بالدرجة األساس إلى أف الجودة ىي

الشرياف الحيوي الذي يمد المنظمة بدماء جديدة متدفقة ،فضالً عف دور الجودة في تحقيؽ الميزة
التنافسية لممؤسسة المعنية.

صالحا وذكرىا في اإلسالـ،
إف اليدؼ مف ىذا المبحث ىو التعرؼ عمى مفيوـ الجودة لغةً وا
ً
والتعرؼ عمى التطور الذي عرفتو الجودة ،والثقافة واألىداؼ والخطوات الالزمة لتحسيف الجودة،
والتعرؼ عمى مفيوـ وخصائص وأنواع وأىمية جودة الخدمة ،وكيفية قياس جودة الخدمة مف

خالؿ أشير النماذج ،وصوًال إلى النموذج الذي تـ استخدامو في الدراسة.

أول :الجودة
ً

 .1مفيوم الجودة

يعتبر مفيوـ الجودة مف المفاىيـ التي تباينت حوليا آراء الباحثيف والميتميف والمفكريف باختالؼ
توجياتيـ وخمفياتيـ ،بما أف ىذا االختالؼ لـ يمس جوىر المفيوـ ،إذ إف الجوىر واحد يتمثؿ
بالسعي لتحقيؽ رضا العميؿ (حماد.)251 :3114 ،

يرجع مفيوـ الجودة ) (Qualityإلى الكممة الالتينية ) (Qualitiesالتي تعني طبيعة

قديما الدقة واإلتقاف(.الد اردكة
الشخص أو طبيعة الشيء ودرجة صالحيتو وكانت تعني
ً
وشميي.)16: 2002،
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جيدا
 الجودة لغ ًة  :الجود ،والجيد نقيض الرديء ،وجاد الشيء َج ّوده أي صار ً
أصميا مف َ
فيىالبلدوات بالجيد مف القوؿ والفعؿ ،ويقاؿ أَجاَ َد فالف في عممو وأجود وجاد عممو (ابف
وأجاد :أتى

منظور.)255 :2003 ،

اصطالحا :المعنى االصطالحي لمجودة نظر إلييا البعض عمى أنيا إتخاذ الجيود
 الجودةً
واستثمار الطاقات لتحسيف المنيج اإلداري ومواصفاتو.
الجودة في اإلسالم :ىي أحد مبادئ اإلسالـ التي دعا إلييا القرآف الكريـ ،حيث اىتـ ديننا
الحنيؼ بالعمؿ الجاد والنافع ،وحث عمى الجودة في العمؿ ،ولقد أكد ذلؾ القرآف الكريـ في قولو
ٍ
ِ ِ
اؿ تَ ْحسبيا ج ِ
ام َدةً وِىي تَم ُّر مر الس َح ِ
{وتََرى اْل ِج َب َ
ص ْن َع المو الذي أَتْقَ َف ُكؿ َش ْيء إِنوُ
َُ َ َ
اب ُ
َ َ ُ َ
تعالىَ :
َخبِير بِما تَ ْفعمُوف} (النمؿ ،)99 :وكذلؾ قولو تعالى{ :إِف ال ِذيف آمُنوا وع ِممُوا الصالِح ِ
ات إِنا الَ
َ
َ َ ََ
ٌ َ َ
ُن ِ
َح َس َف َع َمالً} (الكيؼ ،)41 :أما السيرة النبوية الشريفة فيي غنية باألحاديث
َج َر َم ْف أ ْ
ضيعُ أ ْ
الشريفة التي تعظـ العمؿ .فيقوؿ الرسوؿ محمد -صمى ا﵀ عميو وسمـ" :إف ا﵀ يحب إذا عمؿ
أف يتقنو"( .األلباني.)218 :311: ،
أحدكـ ً
عمال ْ
 ويرى الباحث أن اإلتقان ىو أكبر مفيوـ وأدؽ تعريؼ لمجودة ،فاإلتقاف ىو أداء العمؿعمى أكمؿ وجو وانجازه عمى أفضؿ صوره وفي أقؿ وقت وبأعمى قيمة وقبؿ كؿ ذلؾ دقة

وميارة الصانع ،ولفيـ الجودة ىناؾ َم ْف عرفيا ما يمي:
 عرفيا جونسون "بأنيا القدرة عمى تحقيؽ رغبات المستيمؾ بالشكؿ الذي يتطابؽ معتوقعاتو ،ويحقؽ رضاه التاـ عف السمعة أو الخدمة التي تقدـ لو"(زيف الديف.)10:1996 ،

 عرفتيا الجمعية األمريكية لضبط الجودة بأنيا" :مجموعة مف المزايا وخصائص المنتج أوالخدمة القادرة عمى تمبية حاجات المستيمكيف"(الد اردكة وشميي.)16 :2002 ،

 وتعرف بأنيا تصور مؤسسة الحتياجات وتوقعات العميؿ إذ يحكـ عمى جودة السمعة أوالخدمة بمقارنة توقعاتو بما سيتـ استالمو مف المؤسسة (إسماعيؿ.)22: 2007 ،

 وتعرف بأنيا مدى مطابقة المنتج لممواصفات المحددة التي تقابؿ وتمبي رغبات وحاجاتالزبوف (حمودة.)23: 2014 ،

أف تكوف الخدمة أو
 عرفتيا الطاساف ( )288 :3126بأنيا :المالئمة لالستخداـ بمعنى ْالمنتج مالئمة لمعميؿ ويمبي توقعاتو وحاجاتو مف حيث تصميميا ومطابقتيا لممواصفات
والمعايير الموضوعة.
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 .2ثقافة الجودة

فيىالبلدواتالجػػودة ىػػي المنػػاخ التنظيمػػي الػػذي يػػؤدي فيػػو مجموعػػات العػػامميف سػػوية ميػػاميـ
تعتبػػر ثقافػػة

المعين ػػة ،ولي ػػا مك ػػونيف تبنػ ػى عمييم ػػا ش ػػروط العممي ػػة بط ػػرؽ المين ػػة واالتص ػػاؿ ،ف ػػالمكوف األوؿ
تنظيم ػػي وى ػػو سػ ػػمة ىيكمي ػػة وال ػػذي يشػػػير إلػ ػى المي ػػاـ والمعػ ػػايير ومس ػػؤوليات األفػ ػراد ووحػػػدات

الخػػدمات ،أمػػا الثػػاني فيػػو سػػمة نفسػػية تشػػير إلػى الفيػػـ والمرونػػة واالشػػت ارؾ واآلمػػاؿ والعواطػػؼ،

واف الثقافػػة تعنػػي اإلطػػار المفػػاىيمي ليػػذه السػػمات المختمفػػة التنظيميػػة والنفسػػية والتػػي تشػػير إلػى
حث أو تحريؾ األفراد نحو تحقيؽ األىداؼ ).)Froment , Eric , 2004: 11

و ُعرفت ثقافة الجودة عمى أنيا القابميات التنظيميػة والعػادات واالعتقػادات التػي يمكػف مػف خالليػا
تصػػميـ وتسػػميـ السػػمع والخػػدمات التػػي يمكػػف أف تمبػػي حاجػػات ورغبػػات الزبػػوف وتحقيػػؽ النجػػاح

عمى المدى البعيد ).(DeFeo , Joseph A ., 2005 :4

عمما بأف لكؿ مؤسسة ثقافتيا الخاصة بيا ،والتي تكوف عمى شػكؿ مجموعػات مػف القػيـ والتقاليػد
ً
والعػ ػػادات واالتجاىػ ػػات المشػ ػػتركة بػ ػػيف العػ ػػامميف داخػ ػػؿ المؤسسػػػة ،والتػ ػػي تعك ػػس الطريقػػػة التػ ػػي
يتصرفوف بيا عند أدائيـ لوظائفيـ وميماتيـ اليومية (عميمات.)45 :3124 ،

إف ىناؾ مف ينظر إلى ثقافة الجودة مف خالؿ مدى أىميتيا في تحسيف أداء العمميات ،حيث
أكد ) )Sursock , Andree , 2007: 10عمى األىمية المتزايدة لعمميات الجودة الداخمية
ّ
والتي تنبع مف الوعي بأىمية ثقافة الجودة ومف خالؿ التالي:
 تدعـ ثقافة الجودة التطوير الفعاؿ لمفرد المالئـ والمصادر المالية. -الدعـ اإلداري لبناء ثقافة الجودة.

 إف تشجيع وتمييز أبطاؿ ثقافة الجودة يساىـ في تطوير وتطبيؽ استراتيجية ثقافة الجودة.ولبناء ثقافة الجودة في المؤسسة ينبغي تطبيؽ االستراتيجية التالية ( عميمات:)46 :3124 ،

البد مف تقييـ شامؿ لمثقافة السائدة في المؤسسة
 معرفة التغييرات المطموب إحداثيا :إذ ُماىية التغييرات المطموبة ،وتحديدىا واعداد قائمة بيا.
ومعرفة ّ

 بناء خطة متكاممة لتنفيذ التغييرات المطموبة ،بحيث تتضمف ىذه الخطة تفصيالت عفأف
األفراد المتأثريف بعممية التغيير ،المشاركيف والمعارضيف ليا ،والمشكالت التي يمكف ْ
تواجو عممية التغيير المطموب ،لتحقيؽ األىداؼ المرسومة إلنجاحو.

 -إقناع العا مميف في المؤسسة بأىمية التغيير الذي سيتـ إحداثو ،وتحديد األفراد الذيف بإمكانيـ

معا
دعـ عممية التغيير وانجاحيا ،أو أولئؾ الذيف يتوقع قياميـ بإعاقتيا ،ومف ثـ جمعيـ ً
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المطرفظىوجودةىالخدماتىخطة التغيير ،وتعرؼ آرائيـ ومقترحاتيـ وتصوراتيـ حوؿ عممية التغيير،
واطالعيـ عمى
فيىالبلدوات
جديا وبانفتاح.
والتعامؿ معيا ً
 -تقديـ التشجيع والتحفيز المادي والمعنوي الضروري والممكف لألفراد الذيف سيتأثروف بعممية

التغيير في المؤسسة.
 .3أىداف الجودة

بشكؿ عاـ ىناؾ نوعاف مف أىداؼ الجودة ىما (السمطي والياس )103 :1999 ،و(المحياوي،
.)39 :2009

أ .أىداف تخدم ضبط الجودة  :وىي التي تتعمؽ بالمعايير التي ترغب المؤسسة في المحافظة
عمييا حيث تصاغ ىذه المعايير عمى مستوى المؤسسة ككؿ ،وذلؾ باستخداـ متطمبات ذات

مستوى أدنى تتعمؽ بصفات مميزة مثؿ األماف وارضاء العمالء .. ،إلخ.

غالبا ما تنحصر في الحد مف األخطاء وتطوير منتجات
ب .أىداف تحسين الجودة  :وىي ً
وخدمات جديدة تُرضي العمالء بفعالية أكبر.
ومف ىنا يمكف تصنيؼ أىداؼ الجودة بنوعييا إلى خمس فئات ىي:

 أىداؼ األداء الخارجي لممؤسسة ويتضمف األسواؽ والبيئة والمجتمع أىداؼ األداء لممنتوج أو الخدمة وتناوؿ حاجات العمالء والمنافسة. -أىداؼ العمميات وتناوؿ مقدرة العمميات وفاعميتيا وقابميتيا لمضبط.

 أىداؼ األداء الداخمي وتتناوؿ مقدرة المؤسسة وفاعميتيا ،ومدى استجابتيا لمتغيراتومحيط العمؿ

 -أىداؼ األداء لمعامميف وتتناوؿ الميارات والقدرات والتحفيز وتطوير العامميف.
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أ دا

فيىالبلدوات

هدا

ال د

هدا

متعل ة

باألداء الخار ً

هدا

متعل ة

ب داء المنت

هدا

متعل ة

متعل ة

ب داء العملٌا

باألداء العاملٌن
هدا

متعل ة

باألداء الداخلً

شكل رقم  :5العمميات الجوىرية إلدارة المعرفة
المصدر( :المحياوي)39 :2009 ,

ويتبيف لنا أف مف أىـ واجبات اإلدارة ضرورة االلتزاـ بالجودة ونشر الوعي بأىمية الجودة
ّ
وتدريب تمكيف العامميف وأفراد المؤسسة ،والتأكيد عمى التعميـ المستمر ومراجعة وتقييـ

التحسينات حيث إف أىداؼ الجودة تتنوع بحيث تشمؿ العناصر الييكمية لمجودة سواء عامميف أو
معدات أو آالت ،مع الحرص عمى تحقيؽ الجودة لكؿ عناصر األداء المتعمقة بالمنتجات
والخدمات المقدمة لمعمالء.

 .4خطوات تحسين الجودة
إف عممية تحسيف الجودة تزيد مف قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا عمى أحسف وجو ،مف
خالؿ استغالؿ المعمومات المتوفرة ليا والتي تخص محيط أعماليا ،مما يمكنيا مف استغالؿ

اتيجيا يضمف ديمومة
الفرص المتاحة ،وتفادي التيديدات التي قد تواجييا ،ويمثؿ عمال استر ً
وبقاء المؤسسة في أسواقيا ويتيح إمكانية توسعيا في أسواؽ أخرى.

إف الميمة األساسية لمجودة تتركز في تنمية برنامج لإلنتاج أو الخدمات يقابؿ احتياجات

أف يقوـ
العمالء ،واعتبار دور المنظمة
ً
متكامال في تقديـ خدمات ذات جودة نوعية مرتفعة ،و ْ
كؿ مستوى إداري في التنظيـ بواجباتو بصورة متكاممة واعتبر (جوران )15 :1993 ,و(الطائي
وقدادة )62 :2008 ,إف تحسيف الجودة يجري مف خالؿ الخطوات العشرة التالية:
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المطرفظىوجودةىالخدماتىالوعي لدى الموظفيف بأىمية فرص عممية التحسيف وتحديد احتياجاتيا.
أ -زيادة درجة
فيىالبلدواتأىداؼ خاصة لعممية التحسيف.
ب -تحديد

ت -االىتماـ بالتنظيـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة مثؿ تعييف أعضاء فريؽ العمؿ،
وتعييف منسقيف لمجودة ،وتكويف مجمس لمجودة

ث -االىتماـ بعممية التدريب لمجميع .

ج -االىتماـ بتنفيذ المشروعات التي تساعد المنظمة في حؿ مشكالتيا.

ح -تشجيع العامميف وحثيـ عمى تحسيف األداء ،وذلؾ مف خالؿ االعتراؼ بما يقدموف مف
خدمات متميزة.

خ -االىتماـ بعممية االتصاؿ بيف األقساـ ،والحصوؿ عمى تغذية راجعة لتوصيمو لألقساـ
المعنية.

د -االىتماـ بتقديـ تقارير إدارية شاممة عف وضع المنظمة.
ذ -االىتماـ بتوثيؽ النتائج وتسجيميا في شكؿ بياني.

ر -اعتبار التوسع السنوي جزء أساسي في عمميات المنظمة المختمفة نظاميا.

ويتضح لنا مف خالؿ الخطوات العشرة مدى أىمية الجودة في المؤسسات ،حيث إف إدارة
الجودة مف أساليب اإلدارة الحديثة ،حيث تحرص عمى إيجاد بيئة يتـ فييا العمؿ عمى تحسيف

ميارات األفراد واستخداـ كافة الوسائؿ التي تؤدي إلى بث روح اإلبداع واالبتكار بشكؿ مستمر

مف أجؿ تحقيؽ الجودة والتميز في األداء وكسب رضا العمالء.
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وخصائص الخدمة
ثانيا :مفيوم
ً
فيىالبلدوات

مفيوـ وخصائص الخدمة وفؽ رأي مجموعة مف المختصيف والباحثيف وذلؾ وفؽ التالي:
جدول  :7مفيوم الخدمة

الباحث /سنة الدراسة ,رقم

تعريف مفيوم الخدمة

الصفحة

(مطرية)74 :2016 ,

ىي عبارة عف نشاط إنساني ،يتـ مف خالؿ تقديـ منافع ،بحيث يكوف ىذا النشاط
غير ممموس ،وال يتـ حيازتو أو امتالكو.

(أبو عكر) 14 : 2016 ,

أساسا إلى إشباع حاجات ورغبات الزبائف
منتجات غير ممموسة في الغالب تيدؼ
ً
وتحقؽ المنفعة العادلة ليـ نظير تكمفة أو سعر مكافئ لمتوقعات مف ىذه الخدمات.

(كسبة)32 :2015 ,

نشاط أو أداء غير ممموس وانتاجيا أو تقديميا قد يكوف مرتبط بمنتج مادي ممموس

(راشد)18 :2014 ,
( مصطفى)88 :1090 ،

أساسا إلى إشباع حاجات ورغبات المستيمؾ.
أو ال يكوف وتيدؼ
ً
ىي نشاط إنساني غير ممموس ال يتـ حيازتو أو امتالكو ،يتـ تقديمو لمعمالء ليمبي
حاجاتيـ ورغباتيـ وتوقعاتيـ.
الخدمات غير قابمة لمتخزيف فالخدمات ال يمكف تخزينيا لتستخدـ في وقت الحؽ

ألنو في حالة عدـ استيالكيا فإنيا تختفي.
( جودة)28 :2006 ,
( )113 :2006 ,Kotler

عرفيا بأنيا نشاط يرافقو عدد مف العناصر غير الممموسة والتي تتضمف بعض
التفاعؿ مع الزبائف أو مع خاصيتو الحيازة وليس نتيجة النتقاليا لممالؾ.
أي نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدميا طرؼ ما لطرؼ آخر ،وتكوف عمى أسس غير

ممموسة ،وال تنتج عنيا أي ممكية ،واف إنتاجيا وتقديميا قد يكوف مرتبطاً بمنتج

مادي ممموس أو ال يكوف.
( العجارمة)20 :2005 ,

أنيا أي نشاط يرافقو عدد مف العناصر غير الممموسة ،والتي تتضمف بعض التفاعؿ
مع الزبائف أو مع خاصية الحيازة ،وليس نتيجة النتقاليا لممالؾ.

المصدر :جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى المراجع السابقة في الجدوؿ.
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المطرفظىوجودةىالخدماتى
خصائص الخدمة وتميزىا عف السمعة المادية بما يمي في الجدوؿ التالي:
ويمكف تمخيص
فيىالبلدوات

جدول  :8خصائص الخدمة

م

خصائص الخدمة

تعريفيا

-1

الخدمة غير الممموسية

مف الصعب تذوؽ الخدمة واإلحساس بيا ،ورؤيتيا أو شميا أو سمعيا قبؿ

-2

تزامن إنتاج الخدمة واستيالكيا

(عدـ الممموسية)

شرائيا ،ىذا أىـ ما يميزىا عف السمعة ،األمر الذي يؤدي إلى جعؿ عممية
اختيار وتقييـ المستيمؾ ليا عممية صعبة.

(التالزمية )

(عدـ إمكانية الفصؿ)
-3

الخدمة متغيرة

-4

الخدمة غير قابمة لمتخزين وقابمة

(عدـ التجانس )

تتميز الخدمة بأف تقديميا واستيالكيا يحدث في آف واحد ،فمقدـ الخدمة

أنسانا أو آلة ،وسموؾ مقدـ
يعتبر جزءاً مف الخدمة نفسيا سواء كاف
ً
الخدمة يؤثر بشكؿ كبير عمى جودة الخدمة ،لذلؾ نجد أف جودة الخدمة
ترتبط باألسموب الذي تقدـ فيو.
تتميز ىذه الخاصية بتقمب األداء وخاصة التي تعتمد عمى اإلنساف،
حيث أف الخدمة تختمؼ مف موظؼ آلخر في نفس المؤسسة ،وأداء

الموظؼ قد يختمؼ مف وقت آلخر ،لذا تُولي العديد مف المؤسسات
الخدماتية اىتماميا بعممية اختيار وتعييف وتدريب األفراد لكي تضمف

الحفاظ عمى مستوى الخدمة المقدمة.
لمفناء

(الفنائية )
-5

الممكية

(مشاركة العميؿ في أداء الخدمة )

أي أف الخدمة ال يمكف تخزينيا ،ففي حالة عدـ استيالكيا فإنيا تختفي،
وتختفي معيا مرحمة تحقيؽ الربح ،فالمقعد الخالي في الطائرة في رحمة

معينة ال يمكف تخزينو أو االستفادة منو في رحمة قادمة.
يتطمب أداء الخدمة في كثير مف الحاالت حضور العميؿ أثناء تقديميا
فيو يتدخؿ في أحياف كثيرة في طمب الخدمة حسب الحاجة والمزاج،
ويتدخؿ في توقيت وطريقة تقديـ الخدمة ،والرقابة عمييا بسبب حضوره
ومشاركتو في تقديـ الخدمة.

جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى دراسات (الصحف (209 :2003،و(اليعقوبي(26 :2004 ،

وبناء عمى الجدوؿ السابؽ يمكف تحديد عناصر خصائص الخدمة وفؽ التالي:

 أف الخدمات تتعمؽ بأداء غير ممموس  ،وتالزمية ،وغير متجانسة ،وغير قابمة لمتخزيف. -أف الخدمة تقدـ مف فرد أو آلة وتنتج وتباع في نفس الوقت.

 أف مقدـ الخدمة يقدميا بناء عمى طمب إلشباع حاجات ورغبات مف قبؿ العميؿ. -أف مف أمثمة الخدمات؛ الخدمات الصحية والبيئية والتعميمية والفندقية.

بناء عمى أىميتيا وحاجة العميؿ ليا ومدى جودتيا.
 -أف تسعير الخدمات يتـ ً

51

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىإلدارةى
المطرفظىوجودةىالخدماتى
جودة الخدمة
ثالثاً :مفيوم
فيىالبلدوات

تسعى المنظمات جاىدة إلى تحقيؽ أىدافيا في البقاء والنمو واالستمرار في المنافسة مف

خالؿ االىتماـ بجودة الخدمات التي تقدميا ،والتي تؤثر بشكؿ مباشر في نوايا الشراء مف قبؿ

العمالء ،حيث تعتبر الجودة في خدمة العمالء مركز الصدارة لجميع المنظمات التي تسعى

لمتميز.

بأنيا تمؾ الجودة التي تشتمؿ عمى البعد اإلجرائي والبعد الشخصي كأبعاد ميمة في
وعرفت " ّ
تقديـ الخدمة ذات الجودة العالية ،حيث يتكوف الجانب اإلجرائي مف النظـ واإلجراءات المحددة

لتقديـ الخدمة ،أما الجانب الشخصي لمخدمة فيو كيؼ يتفاعؿ العامموف (بموافقيـ وسموكياتيـ
وممارساتيـ المفظية مع العمالء)" (الد ارركة  ،شيمي.)18: 2002 ،

نظر ألنو يقع عمى
إف القطاع الخدماتي والمتمثؿ بالبمديات أزاد اىتمامو بجودة الخدمات؛ ًا
عاتقو جزء مف مسؤوليات الدولة والمتمثمة في تقديـ الخدمات األساسية مف كيرباء ومياه

أف تكوف بجودة عالية
وصرؼ صحي وغيره مف الخدمات ،ويسعى مف خالؿ تقديمو لمخدمات ْ
وبتكمفو أقؿ يتحقؽ مف خالليا رضا المواطنيف.

شكل رقم  :6مفيوم جودة الخدمة

الوصذر;الخالذٌ،أَون"قُاشهطتىيجىدةخذهاثالوصارفاالضالهُتالعاهلتفٍفلططُن–هنوجهونظر
العوالء،الجاهعتاالضالهُت،غسة،3117،ص 4:


ويتضح لنا أنو إذا توافقت إدراكات العمالء مع توقعاتيـ لو فإنيـ سيكونوف راضيف عف الخدمة،
أما إذا فاقت وتجاوزت التوقعات فتعتبر الخدمة متميزة لمغاية ،أما إذا لـ تصؿ وترتقي إلى

مستوى التوقعات فإف الخدمة تكوف سيئة ويكوف العميؿ غير ر ٍ
اض عنيا.
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بالنسبة لجودة الخدمة؛ وذلؾ الختالؼ حاجات وتوقعات العمالء ،وانقسمت
تعددت التعريفات

البلدواتْف عرفيا مف وجية نظر مقدـ الخدمة ،ومنيـ مف عرفيا مف وجية منظور
اآلراءفيىفمنيـ َم
المستفيد مف الخدمة ،ويمكف بياف ذلؾ وفؽ الجدوؿ التالي:
جدول  :9خصائص الخدمة

الباحث ,سنة الدراسة ,رقم
الصفحة

من وجية نظر

(& ,Krajewski.2000: 95

مقدـ الخدمة+

( حمود)15 :2002 ,

مقدـ الخدمة

) Ritzman,Larry.

( , &Wright,Christopher
)2002: 18

المستفيد

المستفيد

(ادريس.)19 :2006 ,

المستفيد

(الدرادكة)181 :2006 ,

المستفيد

(الطائي و قدادة)28: 2008,

المستفيد

(النعيمي وآخرون:2009 ,
)35

مقدـ الخدمة

مفيوم جودة الخدمة
فالجودة مف وجية نظر مقدـ الخدمة تعني مطابقة الخدمة

مسبقا ،ومف وجية نظر الزبوف فإف الجودة
لممعايير الموضوعية
ً
تعني موائمة الخدمة الستخداماتو.
تقديـ نوعية عالية وبشكؿ مستمر وبصورة تفوؽ قدرة المنافسيف

اآلخريف.

أف تحققيا الخدمة لممستفيد والزبائف عف
درجة الرضا التي يمكف ْ
طريؽ إشباع وتمبية حاجاتيـ ورغباتيـ وتوقعاتيـ.
مفيوـ يعكس مدى مالئمة الخدمة المقدمة بالفعؿ لتوقعات
المستفيد مف الخدمة.

جودة الخدمات المقدمة سواء كانت المتوقعة أو المدركة أي التي

يدركونيا في الواقع الفعمي ،وىي المحدد الرئيس لرضا المستفيد
أو عدـ رضاه.

درجة الرضا التي تحققيا الخدمة لمزبائف مف خالؿ تمبية

حاجاتيـ ورغباتيـ وتوقعاتيـ أو أنيا درجة التوافؽ بيف توقعات

وادراؾ الزبائف لمخدمة.

مدى مطابقة الخدمة لمواصفات التصميـ المعدة مسبقاً.
تحقيؽ توقعات العميؿ وآمالو والتفوؽ عميو ،وتجنب احتماؿ

(حافظ)97 :2010 ,

المستفيد

حدوث شكاوي بوضع األمور في نصابيا مف المرة األولى،

(حمود)218 :2010 ,

مقدـ الخدمة

مواصفات وأساليب تسيـ في تمثيؿ معرفة جودة الخدمات ثـ

(السعافين)12 : 2015 ,

المستفيد

نيائيا في الخدمات.
وعدـ وجود أي عيوب ً
أف تضع المقاييس المرتبطة بالجودة بدقة ووضوح عمى شكؿ
ْ
تطويرىا.

جودة الخدمة = (إدراؾ المستفيد لألداء الفعمي – توقعات
المستفيد لمستوى األداء).

المصدر( :األخرس)47 :2017 ،
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السابؽ يمكف تحديد عناصر مفيوـ جودة الخدمة وفؽ التالي (األخرس,
وبناء عمى الجدوؿ
ً
فيىالبلدوات

:)48 :2017

 .1درجة التطابؽ بيف المعايير الموضوعة مسبقًا واألداء الفعمي أثناء تقديـ الخدمة.
 .2جودة الخدمة تظير مف خالؿ مقارنة الخدمة المقدمة مع المنافسيف.
 .3مطابقة الخدمات لممواصفات المحمية والعالمية.
أف تمبي رغبات وحاجات العميؿ المتوقعة.
ْ .4
أف تحقؽ رضا المستفيد.
ْ .5

شكل رقم  :7مفيوم الجودة

المصدر( :النعيمي ،وآخروف)37 :2009 ،
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المطرفظىوجودةىالخدماتىالخدمة
ابعا :أنواع جودة
ر ً
فيىالبلدوات

تعتبر جودة الخدمة مف األساسيات (  )Gronin &Taylor, 1992 :55 - 68التي تسبؽ

مستقبال.
إرضاء العمالء وفي المقابؿ فإف رضا العميؿ يؤثر عمى قرار الشراء
ً

يرى ( )Gronroos, 1984:4أف جودة الخدمة تنقسـ إلى قسميف وىما (الطائي والعالؽ،
:)242:2009

 .1الجودة الفنية :وىي ما يتـ تقديمو لمعميؿ فعالً ،ويتصؿ بالحاجة األساسية التي يسعي
كميا.
إلشباعيا وتشير إلى الجوانب الكمية لمخدمة والتي يمكف التعبير عنيا ً

 .2الجودة الوظيفية :ىي درجة جودة الطريقة التي يتـ بيا تقديـ الخدمة والكيفية التي تتـ فييا
نقؿ الجودة الفنية إلي المستفيد مف الخدمة.

عدا ثالث وىي :
وأضاؼ ( )Gronroos,1990إلييما ُب ً
.3الجودة المروجة :وىي تعبر عف الصورة المنقولة عف الجودة إلى الزبائف مف خالؿ وسائؿ
الترويج المختمفة.

ومن ىذا يتضح لنا أف العميؿ (الزبوف) ىو المحور األساسي في العممية التسويقية ،لذا الُبد مف
المنظمات والمؤسسات تبني فمسفة االىتماـ أوًال بموظفييا مف خالؿ صقؿ مياراتيـ وتدريبيـ

ومعنويا لموصوؿ إلى فف التعامؿ مع اآلخريف (الزبائف) لكسب رضاىـ
ماديا
ً
وتحفيزىـ ودعميـ ً
مف خالؿ تقديـ خدمات مميزة ليـ وتمبي حاجاتيـ وتطمعاتيـ ،وكؿ ذلؾ سيؤدي في النياية إلى
نجاح واستقرار المؤسسات وتحافظ عمى الميزة التنافسية بيف باقي المؤسسات.

خامسا  :أىمية جودة الخدمة
ً

تشكؿ أىمية جودة الخدمات في خدمة العمالء األولوية العميا لدى كافة المنظمات

والمؤسسات اليادفة لتحقيؽ النجاح واالستقرار واالستمرار في عالـ األعماؿ ،وتختمؼ جودة
الخدمات مقارنة بجودة السمع ،ففي مجاؿ المنتجات السمعية يمكف استخداـ واعتماد التخطيط في

اإلنتاج وتصنيؼ المنتجات عمى األرفؼ بانتظار العمالء ،أما في مجاؿ الخدمات فإف العمالء
أف يتعامموف
والموظفيف يتعامموف سوية لخمؽ الخدمة وتقديميا ،ولذا فإف مقدمي الخدمات الُبد و ْ
مستوى ار ٍ
ؽ مف الخدمة) حمودة.) 214: 2007 ،
فعاؿ ليقدموا
مع العمالء بشكؿ ّ
ً

ممحا وضرورًيا ال يمكف
أف يتـ النظر إلى جودة الخدمات عمى أنيا ًا
ولقد بات مف الضروري ْ
أمر ً
ايدا في أىمية
االستغناء عنو أو إىمالو في المؤسسات كافة ،فصناعة الخدمات تمعب ًا
دور متز ً
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األمـ في عالـ المنافسة في الوقت الراىف ،وىذا مما يجعؿ جودة الخدمة
اقتصاد العديد مف

فيىالبلدواتوالداعـ لمقدرة عمى المنافسة ( .( Firdaus، 2006: 31
المفتاح لمنجاح

ويمكن تبيان أىمية جودة الخدمة وفقًا لألسباب التالية (حمود:)57 :2010 ,

 -الجودة تؤثر في حجـ الطمب عمى الخدمة ،وبناء عمى ذلؾ يصنع الطمب عمييا.

 جودة الخدمة تعد وسيمة تصنع المكانة التنافسية لممؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات األخرىالمنافسة ليا في السوؽ.

 -جودة الخدمة أحد أىـ عناصر تحقيؽ الربح لممؤسسة ،فيي تسعي لتخفيض تكمفو الخدمة .

ميما مف مصادر المحافظة عمى العمالء الحالييف لممؤسسة
ًا
 تعد جودة الخدمةمصدر ً
باإلضافة إلى جذب عمالء جدد.
ولجودة الخدمة أىمية كبيرة بالنسبة لممؤسسات التي تيدؼ إلى تحقيؽ النجاح واالستقرار ،ففي

مجاؿ المنتجات السمعية يمكف استخداـ التخطيط في اإلنتاج ،وتصنيؼ المنتجات بانتظار
معا مف أجؿ خمؽ الخدمة
العمالء لكف في مجاؿ الخدمات فإف العمالء والموظفيف يتعامموف ً
معا.
وتقديميا عمى أعمى مستوى ،فعمى المؤسسات اإلىتماـ بالموظفيف والعمالء ً
لذلؾ تكمف أىمية الجودة في تقديـ الخدمة فيما يمي( نور الديف:)66: 2007،
فمثال نصؼ
 -نمو مجال الخدمة :لقد ازداد عدد المؤسسات التي تقوـ بتقديـ الخدمات ً

المؤسسات األمريكية يتعمؽ نشاطيا بتقديـ الخدمات إلى جانب ذلؾ فالمؤسسات الخدماتية

-

ما ازلت في ٍ
نمو متزايد ومستمر.

ازدياد المنافسة :إف تزايد عدد المؤسسات الخدمية سوؼ يؤدي إلى وجود منافسة شديدة

بينيا ،لذلؾ فِإف االعتماد عمى جودة الخدمة سوؼ يعطي ليذه المؤسسات مزايا تنافسية
عديدة.

 المدلول القتصادي لجودة الخدمة :أصبحت المؤسسات الخدمية في الوقت الحالي تركزعمى توسيع حصتيا؛ لذلؾ ال يجب عمى المؤسسات السعي مف أجؿ اجتذاب عمالء جدد،
ولكف يجب كذلؾ المحافظة عمى الزبائف الحالييف ولتحقيؽ ذلؾ الُبد مف االىتماـ أكثر

بمستوى جودة الخدمة.

 فيم الزبون  :إف الزبائف يريدوف معاممة جيدة ويكرىوف التعامؿ مع المؤسسات التي تركزعمى الخدمة ،فال يكفي تقديـ الخدمة ذات جودة وسعر معقوؿ دوف توفير المعاممة الجيدة
والفيـ األكبر لمزبوف.
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المط
 ( Kotler,2003أف جودة الخدمة ىي مف أىـ المصادر الواعدة لتميز المنظمة
ويرى ):167
فيىالبلدوات
يادة المنتجات االستيالكية ،وأف إعطاء خدمة جيدة ىو جوىر ممارسة سياسة
في عصر ز

التوجو بالعمالء.

سادسا :قياس جودة الخدمة
ً

إف اليدؼ األساسي لقياس جودة الخدمة يكمف في تطوير آلية العمؿ في القطاع الخدماتي

في البمديات في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة ،وكذلؾ وضع توصيات لصناع القرار حوؿ

درجة جودة عناصر الخدمة وتحديد نقاط القوة والضعؼ وكيفية االستفادة منيا في تطوير
القطاع الخدماتي ،ولقد ظيرت في اآلونة األخيرة العديد مف المداخؿ لقياس جودة الخدمة ،حيث

إف اليدؼ الرئيسي مف قياس جودة الخدمات المقدمة لممستفيديف ىو التعرؼ عمى مستوى

الخدمة ومدى رضا ممتقي الخدمة عف الخدمة.

"إف اليدؼ األساسي مف قياس جودة الخدمات ىو تعريؼ اإلدارة العميا لممؤسسة بمستوى

جودة الخدمات المقدمة لممستفيديف ومدى رضاىـ عمييا ،ليمكف اإلدارة العميا مف متابعة ورصد
مواطف الضعؼ لدييا ،ومف ثـ تقوـ بتصحيح المسار ومعالجتو لمبقاء ضمف اإلطار التنافسي

مع المنظمات األخرى"( األخرس.)67 :2017 ،

 .1أشير النماذج والمداخل المستخدمة في قياس جودة الخدمة
ولقد تعددت آراء الباحثيف والميتميف حوؿ وجود نموذج أو مقياس موحد لقياس جودة

الخدمات ،حيث عمؿ الباحثوف واألكاديميوف خالؿ العقود الماضية عمى صياغة العديد مف

النظريات والنماذج التي تساعد في تقييـ جودة الخدمات ،وتحديد أوجو القصور وتحسيف نوعية

الخدمة المقدمة مف أجؿ تحقيؽ الميزة التنافسية ،وتحقيؽ رضا المستفيديف وكانت مف أىـ
النماذج ما يمي:

أ .النموذج األول :نموذج الفجوة بين اإلد ارك والتوقعات ( ) SERVQUAL Model

تعتبر دراسة (  )Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985ويرمز ليا بالرمز((PZB
وس ِم َي نموذج
نسبة لمحروؼ األولى لمكتشفيو ،حيث قاموا بتطوير نموذج لقياس جودة الخدمة ُ
 Servqualسيرفوكواؿ (جودة الخدمة  = Servqualاإلدراؾ – التوقع) ،حيث يقوـ ىذا
النموذج عمى مقارنة توقعات العمالء لمخدمة واألداء الفعمي ليا ،ومف ثـ تحديد الفجوة بيف ىذه
التوقعات واألداء الفعمي لمخدمة ،وجدوا أف نموذج الفجوة بيف اإلدراكات والتوقعات Servqual
استخداما ،حيث اعتمدوا فيو عمى عشرة معايير أساسية لتقييـ جودة الخدمة
شيوعا و
ىو األكثر
ً
ً
وىي( األشياء الممموسة ،المصداقية ،االستجابة ،الجدارة ،األماف ،االعتمادية ،المعاممة المطيفة،
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ميارات االتصاؿ،
فيىالبلدوات
وىي موضحة في الجدوؿ رقـ (.)10
نموذج PZB

جدول  :10نموذج الفجوات بين اإلدراك والتوقعات ( ) SERVQUAL Model
م

اسم البعد في الجودة

-1

األشياء الممموسة

-2

المصداقية

-3

الستجابة

-4

الجدارة

-5

األمان

-6

العتمادية

-7

المعاممة المطيفة

-8

ميارة التصال

-9

درجة فيم المقدم لمخدمة

-10

إمكانية الحصول إلي
الخدمة

وصف البعد في الجودة
وتشمؿ المستمزمات المادية المرافقة لتقديـ الخدمة كالتسييالت واألجيزة والمعدات
واألفراد والتصميـ الداخمي وتؤثر ىذه المستمزمات في تقييـ الزبوف لمخدمة.
تعتمد عمى إمكانية وقدرة مقدـ الخدمة عمى إعطاء الثقة لممستفيد وفقًا لما يتوقعو،
لذا الُبد أَ ْف يتمتع مقدـ الخدمة بالمباقة والمعرفة واالستجابة السريعة.

مدى قدرة مقدـ الخدمة عمى أداء الخدمة وتقديميا بالشكؿ الدقيؽ وفي الوقت
المطموب اعتماداً عمى األفراد والمعدات وغيرىا.

تمثؿ استعداد مقدـ الخدمة عمى تقديـ المساعدة لممستفيد أو حؿ مشاكمو.
يمعب ىذا العنصر دور كبير في جذب الزبائف ويمثؿ نقطة أساسية في عممية
الخدمة مف وجيو نظر الزبوف.
يتمتع مقدـ الخدمة بالقدرة عمى أداء أو أنجاز الخدمة بالشكؿ الجيد والدقيؽ
وبشكؿ يعتمد عميو.
يتمقى الزبوف الخدمة باألسموب المطيؼ والمعاممة الحسنة مما يؤثر في عممية
تقييمو لجودة الخدمة.
يشير عمى قدرة مقدـ الخدمة عمى تدوير المستفيد حوؿ طبيعة الخدمة المقدمة
والدور الذي يمعبو المستفيد مف أجؿ الحصوؿ عمى الجودة المطموبة مف الخدمة.
درجة فيـ مقدـ الخدمة لممستفيد وكـ مف الوقت والجيد يحتاج ىذا المقدـ كي يفيـ
طمبات المستفيد ومشاعره وتقدير ىذه المشاعر.

مدى سيولة الحصوؿ عمى الخدمة المقدمة واتاحة الخدمة لممستفيد لمحصوؿ
عمييا متى أراد ذلؾ.
المصدر( :الصميدعي ويوسف)94-92 :2010 ,

في عاـ 1988ـ قاموا نفس الباحثوف ) ) Parasuraman, Zeithaml, Berryباختصار

ودمج بعض عناصر األبعاد العشرة إلى خمسة أبعاد لتقييـ جودة الخدمات وىي موضحة
بالجدوؿ رقـ ( )11والشكؿ رقـ (.)8
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جدول  :11أبعاد جودة الخدمة ( ) SERVQUAL Model
م

فيىالبلدوات
الجودة
اسم البعد في

-1

األشياء الممموسة

-2

العتمادية

-3

الستجابة

-4

األمان

-5

التعاطف

وصف البعد في الجودة
وتشمؿ كؿ العناصر المادية لمخدمة كالتسييالت كاألجيزة والمعدات واألفراد والتصميـ
الداخمي وتؤثر ىذه المستمزمات في تقييـ الزبوف لمخدمة.
وىي درجة االعتماد عمى مورد الخدمة وقدرتو ودقتو في إنجاز الخدمة وفقاً لموعود المقدمة.

مدى استعداد مقدـ الخدمة لمساعدة الزبوف وتقديـ خدمة فورية لو.
خمو الخدمة مف األخطار وما يريب بالنسبة لمزبوف.

كبير في جذب الزبائف ويمثؿ نقطة أساسية في عممية الخدمة مف
دور ًا
يمعب ىذا العنصر ًا
وجيو نظر الزبوف.
المصدر( :الصميدعي ويوسف)94-92 :2010 ,
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()Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985, 1988

شكل رقم  :8أبعاد جودة الخدمة

المصدر :بواسطة الباحث بالعتماد عمى ()parasurman ,zeitham, berry ,1985,1988

توصؿ ( )Berryوزمالءه سنة )1985ـ) مف خالؿ الدراسات إلى أف المحور األساسي في
وقد ّ
تقييـ جودة الخدمة وفؽ ىذا النموذج يتمثؿ في الفجوة بيف إدراؾ العميؿ لمستوى األداء الفعمي

لمخدمة وتوقعاتو بشأنيا ،وأف ىذه الفجوة تعتمد عمى طبيعة الفجوات المرتبطة بتصميـ الخدمة
وتسويقيا وتقديميا.

ويعتمد بناء ىذا النموذج عمى تحديد الخطوات التي يجب أخذىا باالعتبار عند تحميؿ وتخطيط

جودة الخدمة ،وقد حدد نموذج الفجوة ،الفجوات التي تسبب عدـ النجاح في تقديـ الجودة
المطموبة وتتمثؿ في خمس فجوات يمكف توضيحيا مف خالؿ الشكؿ التالي:
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ص
ر

ص

را

م

ال

م

الملوسٌة

الخدمة المتو عة

ا عتمادٌة
درا

ودة الخدمة

ا ست ابة

الف وة

األمان
التعاط

الخدمة المدر ة

تصا
العم ء

مع

داء الخدمة

الف وة

الف وة

خدمة م دمة

خدمة
مرو ة

الف وة

دد ص

ال دم

ل

ال م

( دم مصمم )

الف وة

درا

ا دار ل

ال م

Source: Lambin j-j. Marketing Strategique et operationnel ,dunad ,paris ,2002,p345.

شكل رقم  :9نموذج الفجوات الخمسة servqual

Source: Lambin j-j. Marketing Strategique et operationnel, dunad, paris, 2002,p345

الفجوات التي تسبب عدـ النجاح في تقديـ الجودة المطموبة وتتمثؿ في خمس فجوات وىي كما
ذكرىا (ناجي معال )364 :1998 ،ما يمي :
 الفجوة  :1وتنتج عف االختالؼ بيف توقعات العميؿ وادراؾ إدارة المؤسسة الخدمية ،فقددائما وبدقة رغبات العمالء وكيفية حكـ العميؿ عمى مكونات الخدمة لقمة المعمومات
ال تدرؾ ً
عف السوؽ وأنماط الطمب.
 -الفجوة  :2وتشير إلى عدـ وجود تطابؽ المواصفات الخاصة بالخدمة مع ادراكات

اإلدارة لتوقعات العميؿ أي أنو رغـ إدراؾ إدارة المؤسسة الخدمية لتوقعات العميؿ إال أنيا غير

قادرة عمى ترجمة ذلؾ إلى مواصفات محددة في الخدمة المقدمة.
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وىي فجوة بيف مواصفات الخدمة الموضوعة واألداء الفعمى ليا ،فإذا تمكنت
 الفجوة :3فيىالبلدوات
الخدمية مف وضع المواصفات المطموبة في الخدمة ،فال يمكنيا أداء ىذه الخدمة
المؤسسة

بسبب وجود مواصفات معقدة وغير مرنة ،وعدـ تدريب العامميف عمى أدائيا أو عدـ اقتناعيـ
بالمواصفات المطموبة ،أو عدـ وجود الحافز الكافي ألداء ىذه الخدمة.

المعطاة
 -الفجوة  :4وتتمثؿ في فجوة مف الخدمة المروجة والخدمة المقدمة؛ أي أف الوعود ُ

مف خالؿ األنشطة الترويجية ال تتطابؽ مع األداء الفعمى لمخدمة؛ وذلؾ لوجود ضعؼ في

التنسيؽ بيف العمميات والتسويؽ الخارجي لممؤسسة الخدمية.

 -الفجوة  : 5وتتعمؽ بالفجوة بيف الخدمة المتوقعة والخدمة المؤداة  ،وىذا يعني أف الخدمة

المتوقعة ال تتطابؽ مع الخدمة المدركة ،وتكوف محصمة لجميع الفجوات بحيث يتـ عمى أساسيا

الحكـ عمى جودة أداء المؤسسة الخدمية.

 -2النموذج الثاني :نموذج األداء الفعمى ()SERVPERF

جاء ىذا النموذج نتيجة االنتقادات التي وجييا كؿ مف ) ) Cronin& Taylorلنموذج
أسموبا معد ًال مف المقياس األوؿ ،حيث يستبعد فكرة الفجوة بيف
الفجوات ،ويعد ىذا النموذج
ً
األداء والّتوقعات ،ويركز فقط عمى األداء الفعمى لقياس جودة الخدمات ،ويستند ىذا المقياس

اعتمادا عمى األبعاد الخمسة
إلى التقييـ المباشر لألساليب والعمميات المصاحبة ألداء الخدمة،
ً
لمجودة( :العناصر الممموسة ،االعتمادية ،سرعة االستجابة ،األماف ،التعاطؼ).

وقد رفض كؿ مف ) ،(Cronin & Taylorمقياس الفجوة واعتمدت فكرتيـ في الرفض عمى أف

ىناؾ عدـ موضوعية في قياس الفجوة بيف إدراؾ العمالء وتوقعاتيـ ،باإلضافة إلى الصعوبة
والتعقيد في العمميات الحسابية التي يتضمنيا القياس في ظؿ ىذا النموذج فيو ال يركز فقط

عمى نتائج الخدمة بؿ أيضا عمى عمميات تسميـ الخدمة والعالقة التفاعمية بيف مقدمي الخدمة
والعمالء ،وىذا مما يزيد في صعوبة تطبيقو ،بينما نموذج ( (servperfيمتاز بالبساطة مف

حيث القياس والتحميؿ ،ويركز عمى تقييـ األداء الفعمى لمخدمة المقدمة لمزبوف ،ويرى (Karami

) andOlfati,2012:661أف مقياس) (SERVPERFأفضؿ مف مقياس)) SERVQUAL
قادر عمى إعطاء تفسير أفضؿ لمنتائج والفروؽ بيف المجموعات ،وعمى الرغـ مف
كونو ًا
االختالفات بيف النموذجيف ّإال أف كال النموذجيف يعتمد عمى نفس األبعاد (االعتمادية،

االستجابة ،الممموسية ،التعاطؼ ،األماف( ،وليما نفس أسموب القياس المتمثؿ في مقياس ليكرت

الخماسي لمموافقة أو عدـ الموافقة (سمماف.)12 : 2013 ،
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المطرفظىوجودةىالخدماتىالعالق ) 247-246 :2009,و(الطراونة )160 :2011 ,أبعاد جودة
ولقد ذكر (الطائي ,و
فيىالبلدوات وىي:
الخدمة الخمسة

أ-

األشياء الممموسة  :وتتمثؿ في مكاف تقديـ الخدمة وتشمؿ العناصر المادية لمخدمة
(المقاعد ،المرافؽ ،اإلضاءة ،الكراسي ،المعدات والماكينات ..إلخ).

ب-
ت-

العتمادية  :وتعني درجة االعتماد عمى مزود الخدمة ودقة إنجازه لمخدمة المطموبة.

الستجابة

:

وتتمثؿ في الرغبة الصادقة في تقديـ المساعدة لمعمالء وىي سرعة اإلنجاز،

ومستوى المساعدة المقدـ لممستفيد مف قبؿ مزود

ث-

الخدمة.

األمان(الثقة) :وتعني معمومات وكياسة القائميف عمى تقديـ الخدمة ،وقدرتيـ عمى استمياـ
الثقة واألماف.

ج -التعاطف (اإلىتمام)

:

وتعني درجة العناية بالمستفيد ورعايتو بشكؿ خاص ،واإلىتماـ

بمشاكمو ،والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ ليا بطريقة إنسانية راقية.

استنادا إلي الدراسات السابقة في مجاؿ جودة
وعميو قام الباحث بتصميـ مصفوفة
ً
استخداما لدى الباحثيف ىي (العناصر
الخدمات وتبيف مف خالؿ المصفوفة أف أكثر األبعاد
ً

الممموسة ،االعتمادية ،سرعة االستجابة ،األماف ،التعاطؼ) وىي نفسيا أبعاد نموذج
 SERVQUALونموذج ) (SERVPERFالخمسة ،حيث اعتمد عمييا الباحث في دراستو في
قياس جودة الخدمة

سابعاً :العالقة بين إدارة المعرفة وجودة الخدمات

لقد أصبحت المنظمات والمؤسسات تبحث عف األساليب اإلدارية الحديثة التي تمكنيا مف

تحقيؽ أىدافيا المتمثمة في البقاء والنمو والمنافسة واالستمرار ،لذا تحتاج إلى أساليب ووسائؿ

جديدة وفقًا لممفاىيـ المعاصرة ،إذ أصبح تطبيؽ مفاىيـ إدارة المعرفة بمنيجيتيا المعروفة تخطيطًا
وتنظيما وتطبيقًا وتوجييًا وتخز ًينا مف أىـ األصوؿ غير الممموسة التي تفسر نجاح المنظمات في
ً
تحقيؽ أىدافيا ،بؿ االىتماـ بالجودة بشكؿ عاـ وجودة الخدمات بشكؿ خاص ،يمثؿ استجابة

أف تميز نفسيا بيف
حقيقية لتنوع وتنامي احتياجات وأذواؽ المستيمكيف بشكؿ يمكف المنظمة مف ْ
المتنافسيف .إذ إف التوجو نحو العميؿ كفمسفة إدارية يعتمد عمى أساس أف العميؿ ىو الحكـ
الحقيقي عمى جودة الخدمة ،بمعنى أف نجاح المنظمة يعتمد بدرجو كبيرة عمى مدى استجابتيا

لمواصفات الجودة التي يرغب فييا العميؿ؛ ليذا تسعى معظـ ىذه المنظمات إلى تقديميا
بمواصفات نوعية وكمية جيدة (الزعبي وأبوالغنـ.)250 :2012 ،
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ات أخذت تيتـ بمعرفة تأثير المعمومات في أداء األفراد والمنظمات ،ثـ تطور
وأف معظـ اإلدار

فيىالبلدوات
لمعرفة أثر إدارة المعرفة في أداء المنظمات متمث ًال في جودة عممياتيا ومخرجاتيا،
ىذا اإلىتماـ
إيجابا عمى رضا الزبائف ،عمى اعتبار أف رضا الزبائف عف جودة الخدمات ُي ُّ
أساسا
بحيث ينعكس ً
عد ً

حكما عمى جودة الخدمة المقدمة ليـ ،وبالتالي يقرروف تكرار
ميما لنجاح المنظمات ألنو َيصدر ً
ً

التعامؿ مع المنظمة أو عدـ التعامؿ معيا ).(Alexia&Athanasins,2012,p:47

ومع التطور الحاصؿ في بيئة األعماؿ فقد أصبحت إدارة الجودة وتحقيؽ رضا الجميور
ىاجسا لممؤسسات الخدمية ،حيث أصبح رضا العميؿ محور إىتماميا ،ودائمة التعرؼ
تشكؿ
ً
عمى حاجات وتوقعات العميؿ ،وتقديـ خدمة تحقؽ رضاه ووالئو لممؤسسة التي تقدميا ،وخاصة
أف يستطيع المفاضمة بيف الخدمات
وأف ثورة تكنولوجيا االتصاؿ والمعموماتية مكنت العميؿ مف ْ
حسب رغباتو واختياراتو ( بو عناف.)10 :2007 ،
ويتجمى ىذا االىتماـ بتحسيف جودة الخدمات مف خالؿ مدخؿ إدارة المعرفة وعممياتيا والتي

تعد سمة التطور اإلداري في الوقت الحاضر ،لكونيا تحث األفراد في المنظمة عمى طرح
أفكارىـ ومعرفتيـ لمعالجة مشكالتيا وتعزيز مكانتيا ،حيث إف جمع معرفة العامميف يعتمد عمى
عدة عمميات أىميا :توليد المعرفة ويقصد بو طرح األفكار ذات العالقة بالموضوع ،ومف ثـ

تخزينيا وتوزيعيا وتطبيقيا واعادة تقييـ نتائجيا اإليجابية والسمبية عمى حد سواء ،وىذه

فاعال لتحسيف جودة الخدمات باستمرار ،والرقي بيا
المخرجات بتطبيقيا وتوظيفيا تعتبر
مدخال ً
ً
مف جية تحقيؽ رضا الجميور والمجتمع مف جية أخرى ،وىذا ما يتطمب توفير جممة مف

العناصر أىميا :التخطيط وااللتزاـ المؤسساتي ،وتوفير بيئة عمؿ مناسبة وسماع شكاوي

الجميور ،ودعـ الخدمات المقدمة ،وتثقيؼ الجميور وتقييـ الجميور لمخدمات المقدمة ،وأف بناء
أو امتالؾ المزايا التنافسية؛ وذلؾ مف خالؿ تحسيف جودة الخدمات في أي منظمة يتطمب

جيوداً مف البحث العممي والمعرفة والتطور.

ويعد الربط بيف إدارة المعرفة وتحسيف جودة الخدمات مف المياديف التي ال تزاؿ بحاجة إلي

مزيد مف التحقؽ والدراسة ،ولتحقيؽ ذلؾ البد أف يتـ االستناد إلى حقيقة وىي ضرورة اقتناع

اإلدارة العميا بمسألة الربط بيف إدارة المعرفة وتحسيف جودة الخدمات وىي التطبيؽ الصحيح ليا.
حيث إف أغمب الدراسات التي تحدثت عف عالقة إدارة المعرفة بجودة الخدمات كانت مؤسسات
أمنية أو تعميمية أو البنوؾ والمصارؼ ،ولكف كاف ىناؾ ندرة في الدراسات التي تناولت عالقة

إدارة المعرفة بتحسيف جودة الخدمات في مجاؿ البمديات.
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المطرفظىوجودةىالخدماتى الد ارسات السابقة مثؿ دراسة
حيث أشارت بعض

(الزعبي وأبوالغنـ)250 :2012 ،

فيىالبلدوات  )Alharaisa,ودراسة (عبدالجواد ) 3127 ،بضرورة تبني فمسفة إدارية تيتـ
ودراسة(2016

بثقافة المعرفة ،والبرامج التدريبية والبنية التحتية اإللكترونية ،وأساليب إدارية مف شأنيا االىتماـ

بجودة الخدمات ،باإلضافة لتعييف ذوي الخبرات في اإلدارات العميا ،لما ليا مف دور في تعزيز

أف تعمؿ اإلدارة باستمرار عمى تطوير وتحسيف
تراكـ المعرفة وتحسيف مستوى الخدمات ،و ْ
التكنولوجيا المستخدمة في تقديـ الخدمات .كما أوصت دراسة كؿ مف (ماضي )3122 ،ودراسة

(شماخي )3127 ،بضرورة زيادة االعتماد عمى وسائؿ االتصاؿ الحديثة وضرورة ربط مدخؿ
المعرفة وضماف الجودة في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة عمى المدى القريب والبعيد.

وفي ضوء ذلؾ ،ومف خالؿ دراسة محوري الدراسة بشكؿ متأني ،تبيف لنا ذلؾ أف ىناؾ عالقة
وثيقة بيف عمميات إدارة المعرفة وتحسيف جودة الخدمات لكوف المتغيريف أحدىما يستند عمى

اآلخر ،وبعبارة أوضح فإف المعرفة تحتاج إلى الجودة والجودة تحتاج المعرفة.

ممخص المبحث:

اصطالحا وذكرىا في اإلسالـ ومدى
وعرفيا لغةً و
تناوؿ الباحث مف خالؿ ىذا المبحث الجودة ّ
ً
التطور الذي عرفتو الجودة ،وَذ َكر أىميتيا وأىدافيا بالنسبة لممؤسسة ومدى تركيزىا عمى العميؿ
باعتباره سبب وجود ىذه المؤسسة ،حيث صنؼ أىدافيا وخطوات تحسيف الجودة وصوًال إلى
ٍ
يعتبر ثقافة تنظيمية جديدة وأحدثت ثورة
ًا
أسموب أكثر
تطور ُي ْعرؼ بنظاـ إدارة الجودة ،الذي ُ
إدارية تيدؼ إلى التحسيف المستمر في تقديـ الخدمات مف خالؿ إشراؾ جميع العامميف في

المؤسسة وادخاؿ تغييرات عمى أداء كؿ فرد حتّى يتمكف مف أداء العمؿ الصحيح وبشكؿ
صحيح ومف المرة األولى ،وتتطرؽ إلى مفيوـ وخصائص وأنواع جودة الخدمة وذكر أىميتيا
واستعرض أيضا كيفية قياس جودة الخدمة وذكر أشير النماذج التي تقاس بيا وىو نموذج

(سيرفكواؿ) وذكر أبعاد جودة الخدمة (العناصر الممموسة ،االعتمادية ،سرعة االستجابة،

األماف ،التعاطؼ) والتي تعتبر مف األبعاد الميمة ألي مؤسسة ،كذلؾ تناوؿ العالقة بيف إدارة
المعرفة وجودة الخدمات،واستعرض كيفية تحسيف جودة الخدمات مف خالؿ مدخؿ إدارة المعرفة
وعممياتيا.
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المطرفظىوجودةىالخدماتىالمبحث الثالث :واقع البمديات في محافظات غزة
فيىالبلدوات

المقدمة:

تعتبر البمديات مف أىـ المؤسسات الخدماتية ،والتي يتـ مف خالليا تقديـ معظـ الخدمات

األساسية في المجتمعات بجميع أشكاليا والتي تضمف ليـ حياة صحية وآمنة ،حيث تمارس
البمديات في عصرنا الحاضر الكثير مف األنشطة التي تعتبر عمى قدر كبير مف األىمية والتي
تساىـ في تحديد حاجات المواطنيف والمشاكؿ التي يواجيونيا والسعي إلى التغمب عمييا وحميا،

وىي بذلؾتساىـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية مف خالؿ تنظيـ وتنسيؽ وتطوير العمؿ اإلداري

داخؿ المدف.

صالحا
إف اليدؼ مف ىذا المبحث ىو التعرؼ عمى البمدية ونشأتيا مفيوـ الجودة لغةً وا
ً

وذكرىا في اإلسالـ ،والتعرؼ عمى التطور الذي عرفتو الجودة ،والثقافة واألىداؼ والخطوات

الالزمة لتحسيف الجودة ،والتعرؼ عمى مفيوـ وخصائص وأنواع وأىمية جودة الخدمة ،وكيفية
قياس جودة الخدمة مف خالؿ أشير النماذج ،وصوًال إلى النموذج الذي تـ استخدامو في

الدراسة.

أول :تعريف البمدية
ً

حسب المادة الثانية مف القانوف الفمسطيني لعاـ 1994ـ :ىي ىيئة محمية ليا شخصية اعتبارية
ذات استقالؿ مالي تحدد وظائفيا وسمطاتيا وتعيف حدودىا بمقتضى أحكاـ القانوف (قانوف

البمديات. )1994 ،

إف البمدية أو الييئة المحمية ىي وحدة البناء االستراتيجي لمسياسات العامة ،كما أنيا وحدة

بمورة ىذه السياسات ووضع أسس تنفيذىا فيي تمثؿ العالقة القوية بيف الحكومة المركزية والحكـ

بناء
المحمي في المحميات المختمفة ،كما أنيا الوحدة التي تبمور حاجات السكاف وتحدد أولوياتو ً
عمى أسس وقواعد تنموية دوف إىماؿ لمحاجات الطارئة التي قد تبرز بيف الحيف واآلخر (أبو

سمرة.)1206 :2006 ،

ومع التوسع العمراني والبشري الحاصؿ في الحياة ،ونتيجة لمتضارب في المصالح بيف أفراد

أف تنسؽ األعماؿ المختمفة وتنظـ سير
البد مف وجود سمطة وادارة تحاوؿ ْ
المجتمع الواحد كاف ُ
األمور الحياتية اليومية بقدر المستطاع لمناس؛ مما يؤدي إلى انخفاض عدد النزاعات بيف أفراد
المجتمع كما تعمؿ عمى إنياء العشوائية في العمؿ ،ولكف بسبب التطور نفسو أصبح األمر ال

أف يزيد مف رفعة ورفاىية
يقتصر عند ذلؾ؛ بؿ صارت تمؾ السمطات تعمؿ كؿ ما مف شأنو ْ
قائما عمى المصمحة العامة (الشيخ عيد.(100 :2007 ،
المجتمع ،وأصبح ليا نشاط اجتماعي ً
65

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىإلدارةى
المطرفظىوجودةىالخدماتى
البمديات
ثانيا :نشأة
ً
فيىالبلدوات

حسب المادة رقـ ( )3مف قانوف الييئات المحمية (1997ـ) تعتبر البمديات " شخصية اعتبارية

ذات استقالؿ مالي تحدد وظائفيا وسمطاتيا بمتقضي أحكاـ القانوف " ،يتولى إدارة الييئة المحمية

مجمس يحدد عدد أعضاءه وفقًا لنظاـ يصدر عف الوزير ،ويصادؽ عميو مجمس الوزراء،
ومباشر وفقًا ألحكاـ قانوف االنتخابات" ،حيث تندرج
ًا
حر
انتخابا ًا
وينتخب رئيسو وأعضاءه
ً

البمديات تحت إطار المنظمات التي ال تيدؼ إلى الربح (قانوف الييئات المحمية .)1997

ثالثًا :أىداف البمدية

ىناؾ عدة أىداؼ يرجع تحقيقيا مف وراء توزيع السمطة في النظاـ الالمركزي بيف

الييئات المركزية والييئات المحمية وىي (ماضي:)97 : 2011 ،
 .1األىداف السياسية:

أ -تحقيؽ ديمقراطية اإلدارة.

أف يحكـ نفسو بنفسو.
ب -تدريب الشعب عمى ْ
ت -دعـ الوحدة الوطنية وتحقيؽ التكامؿ القومي.

ث -نظاـ البمدية ىو درع حصيف تجاه األزمات السياسية التي تمر بيا الدولة مثؿ الحروب
والثورات واالنقالبات.

 .2األ دا ا دار ا ص د :
أ -تحقيؽ الكفاءة اإلدارية والقضاء عمى البيروقراطية.
سويا في النشاطات المختمفة
ب -دفع الجيود الشعبية إلى جانب جيود الحكومة لمعمؿ ً
اليادفة إلى تنمية المجتمع المحمي.
ت -المرونة في تغيير أنماط األداء مف وحدة محمية ألخرى تبعا لطبيعة الوحدة وحجميا
وحاجات أىميا.

 .3األىداف الجتماعية:
أ -البمدية وسيمة لربط البناء المركزي بالقاعدة الشعبية.
ب -تحقيؽ العدالة االجتماعية :مف خالؿ اقتساـ السمطة مع الحكومة ،وعودة مردود الرسوـ
والضرائب المحمية إلى المرافؽ المحمية ،وبالتالي االنتفاع المباشر مف ىذه األمواؿ

المحصمة.

ت -البمدية المنتخبة بمثابة العقؿ مف الجسـ :ألنيا تنظـ حركة الوحدة ،وتدير النشاطات
وتحقيؽ المصالح المرجوة ،وىي وسيمة ربط بيف القاعدة والقمة.
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المطرفظىوجودةىالخدماتى المنافسة بيف الوحدات المحمية المختمفة ،واستعالء ىمـ األفراد ،وتكثيؼ
ث -إطالؽ روح
فيىالبلدوات إلنجاح المشاريع المحمية المختمفة.
الجيود

ج -تخفيؼ الضغط عمى الحكومة فيما يتعمؽ بالشئوف المحمية.

ابعا :وظائف البمديات
ر ً

فاعال في خدمة المواطف ،حيث تقدـ العديد مف الخدمات لمجتمعيا
إف لمبمديات ًا
دور ً
تتمثؿ ىذه الخدمات في (قانوف الييئات المحمية الفمسطينية.)1997 ،
 .1إعداد المخطط الييكمي لمتجمع السكاني ومتابعتو :تقوـ البمدية بإعداد المخطط الييكمي
العاـ بالتنسيؽ مع المواطنيف مف جية ،ومع و ازرة الحكـ المحمي مف جية أخرى.

 .2إصدار التراخيص :تقوـ البمدية ومف خالؿ دورىا التنظيمي بإصدار التراخيص إلنشاء
األبنية سواء ألغراض السكف ،أو ألغراض تجارية ،صناعية ،زراعية ،سياحية ....إلخ.

 .3ىندسة المرور :تقوـ البمدية وبالتعاوف مع و ازرة النقؿ والمواصالت بإعداد المخطط
المروري وتحديد اتجاىات السير لكؿ شارع سواء داخؿ المدينة أو عند مداخميا
الرئيسية.

البنى التحتية :تقوـ البمدية بتقديـ خدمات البني التحتية ضمف حدود
 .4تقديـ خدمات ُ
المخطط الييكمي.
و فيما يمي أىـ خدمات البني التحتية التي تقدميا البمديات:

أ -المياه :إنشاء شبكات توزيع المياه الداخمية وبربطيا بالشبكة الوطنية.
ب -الكيرباء :تسمح بإنشاء شبكات الضغط العالي والمنخفض لسمطة الطاقة.

ت -الطرؽ :شؽ الطرؽ و تعبيدىا ،صيانة الطرؽ بما يخدـ المواطنيف ،كما تعمؿ البمدية
عمى إنشاء األرصفة وممرات المشاة.

ث -شبكة االتصاالت :تسمح بتمديد شبكة االتصاالت في شوارع البمدية لشبكة االتصاالت.

ج -شبكة الصرؼ الصحي وشبكات تصريؼ المياه :تقوـ البمدية بإعداد مخططات شبكات
الصرؼ الصحي ومحطات التنقية ،وتنفيذ الشبكات ،وتقديـ الخدمة لممشتركيف ،وانشاء
شبكات تصريؼ المياه.

ح -النظافة :جمع النفايات والفضالت مف الشوارع والمنازؿ والمحالت العامة ونقميا واتالفيا
وتنظيـ ذلؾ.

خ -الصحة العامة والرقابة عمييا :اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات الالزمة لممحافظة
ومارقبة المساكف والمحالت األخرى
عمى الصحة العامة ومنع تفشي األوبئة ببف الناسُ ،
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الخدماتىتصريؼ نفاياتيا بصورة منتظمة ومف نظافة األدوات الصحية في المحاؿ
لمتثبت مف

فيىالبلدوات واتخاذ التدابير إلبادة البعوض والحشرات األخرى ومكافحة الفئراف والجرذاف
العامة
والزواحؼ الضارة.

د -األسواؽ العامة :تنظيـ األسواؽ العامة وانشاؤىا وتعييف أنواع البضائع التي تباع في كؿ
منيا وحظر بيعيا خارجيا.

ذ -الحدائؽ والمنتزىات :تقوـ البمدية بتخصيص مواقع لمحدائؽ والمنتزىات العامة عمى
المخطط الييكمي ،وتعمؿ عمى تنفيذه بما يخدـ المواطنيف.

ر-

المحالت العامة :تنظيـ ومراقبة المطاعـ والمقاىي والنوادي والمالعب ودور التمثيؿ

والسينما والمالىي العامة األخرى وتحديد مواعيد فتحيا واغالقيا واستيفاء رسوـ ببع

تذاكرىا.
ز-

س-
ش-

المؤسسات الثقافية والرياضة :إنشاء المتاحؼ والمكتبات العامة والمدارس والنوادي

الثقافية والرياضية واالجتماعية والموسيقية ،ومراقبتيا بالتنسيؽ مع الجيات الحكومية
المختصة.

الفنادؽ :مراقبة الفنادؽ والنزؿ العمومية وتنظيميا.

المقابر :إنشاء المقابر والغاؤىا وتعييف مواقعيا ومواصفاتيا ،ونقؿ الموتى ودفنيـ،
وتنظيـ الجنازات ،والمحافظة عمى حرمة المقابر ،وذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات الحكومية

المختصة.
ص-

إنشاء المناطؽ الصناعة والمحميات الحرفية :تقوـ البمدية بتحديد المناطؽ الصناعية،

والتجمعات الحرفية عمى المخطط الييكمي ،ومف ثـ إعداد البنية التحتية الالزمة ،والعمؿ

عمى إنشائيا بما يخدـ المواطنيف.

خامسا :أساليب تمويل البمديات
ً

يمكف تصنيؼ أساليب تمويؿ البمديات بصفة عامة كما يمي (أبو رحمة:(60 :2008 ،

أ .الضرائب اإلضافية :تقوـ البمدية بفرض ضريبة في شكؿ نسبة مئوية يتـ تعميتيا عمى
أنواع مف الضرائب التي تفرضيا الحكومة المركزية ،وتحصؿ لحساب الوحدة المركزية.

ب .المشاركة في الحصيمة الضريبية :يتـ إعطاء البمدية الحؽ في مشاركة الحكومة
المركزية في الحصيمة الضريبية ،يقمؿ ذلؾ مف االستغالؿ المالي لإلدارة المحمية.
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ورسوم محمية خاصةُ :تعطى البمدية الحؽ في فرض وجباية أنواع معينة مف
ت  .فرض أعباء

فيىالبلدوات
كبير لمبمدية ّإال أنو قد يخمؽ تفاوتًا في العبء والثراء والموارد مف
استقالال ًا
يحقؽ ذلؾ
الضرائب،
ً
منطقة ألخرى.

ث .اإلعانة الحكومية :تقوـ الحكومة المركزية بتقديـ إعانات لإلدارات المحمية مف حصيمة
مواردىا المختمفة ،قد تكوف اإلعانة مشروطة بالصرؼ عمى تأدية خدمة معينة.

سادسا :توزيع البمديات وتصنيفيا
ً
 .1تصنيف البمديات

صنؼ قانوف رقـ ( )1لسنة (1997ـ) بشأف الييئات المحمية الفمسطينية ،البمديات في فمسطيف
إلى أربع تصنيفات رئيسية (أ ،ب ،ج ،د) باالستناد إلى التعداد السكاني ،وتاريخ إنشائيا مع
المالحظة أف ىذا التصنيؼ لـ يؤثر عمى عممياتيا أو مسؤولياتيا .إضافةً إلى البمديات

والمجالس المحمية والقروية ،أنشأت الو ازرة لجاف مشاريع قروية لتقوـ بدور البمديات نيابة عف
جدا التي ال تتجاوز عدد سكانيا األلؼ نسمة ،وبذلؾ
و ازرة الحكـ المحمي في التجمعات الصغيرة ً
أصبح الحكـ المحمي يتكوف مف الوحدات التالية:
جدول  :12الفئات التي تتكون منيا الوحدات المحمية

المعايير

الرقم

الفئة

.1

بمدية فئة " أ "

مراكز المحافظات.

.2

بمدية فئة " ب "

أنشئت قبؿ عاـ 1994ـ.

.3

بمدية فئة " ج "

أنشئت بعد عاـ 1994ـ وعدد سكانيا يزيد عمى .15000

.4

بمدية فئة " د "

أنشئت بعد عاـ 1994ـ بعدد سكاف أقؿ مف .15000

.5

مجالس قروية

عدد سكانيا أقؿ مف .5000

.6

لجاف مشاريع

جدا.
تجمعات صغيرة ً

المصدر( :وزارة الحكم المحمي بيانات غير منشورة)2017 ,

 .2توزيع البمديات
يشتمؿ قطاع غزة عمى خمس وعشريف ( )25بمدية مصنفة إلى خمسة تصنيفات ( C ،D ،E
 )A ،B ،موزعة عمى خمسة محافظات (شماؿ غزة ،غزة ،دير البمح ،خانيونس ،رفح ( ،ويقوـ

صندوؽ تطوير واقراض البمديات بتصنيؼ البمديات بنا ًء عمى امتالؾ أدوات معززة لألداء
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المطرفظىوجودةىالخدماتىات ،ويتـ قياس األداء بنا ًء عمى ( )16مؤشر وضعيا الصندوؽ لتعكس
واستخداـ ىذه األدو
فيىالبلدواتلمبمديات في مجاؿ ممارسات اإلدارة الرشيدة ،والجدوؿ التالي يوضح ىذه
األداء الفعمي
المؤشرات:
جدول  :13مؤش ارت األداء لتصنيف البمديات

المؤشر

الرقم

شروط الرتقاء

1

وجود واستخداـ نظاـ إدارة مالية متكامؿ معتمد.

2

سنويا.
تسجيؿ وتقييـ األصوؿ الثابتة وتحديث السجؿ ً

3

5

التصنيف

عمى البمدية

وجود دليؿ تشغيؿ وصيانة لقطاعي الطرؽ والمباني العامة ،نفقات الصيانة تحقيؽ جميع

أكثر مف  %10مف الميزانية التشغيمية والربحية ،إنفاؽ أكثر مف  %70مف مؤشرات المراتب
المخطط إنفاقو عمى صيانة الطرؽ والمباني العامة وذلؾ لمعاـ الذي يسبؽ الدنيا ،باإلضافة

4

المرتبة/

عممية التقييـ.

إلى

التقييـ بنسبة ال تقؿ عف .%5

( 3أو  4مف )5

فائض في الميزانية التشغيمية والربحية ألي مف العاميف المذيف يسبقاف عممية ( 2مف )5

B
B+
B++

كفاءة مرضية في تحصيؿ اإليرادات أكبر مف  50شيكؿ/فرد لمعاـ الذي ( 5مف )5
يسبؽ عممية التقييـ (بنود محددة في الميزانية التشغيمية وىي رسوـ الرخص

واإلجازات ورسوـ مقابؿ خدمات).
6

قياـ البمدية باإلفصاح عف مشاريع واستثمارات البمدية ،وما تـ تنفيذه

مف الخطة التنموية االستراتيجية ،وكذلؾ اإلفصاح عف تقرير المدقؽ
الخارجي.

المصدر( :صندوق تطوير واقراض البمديات) 2017 ,

والجدوؿ التالي يوضح طريقة التوزيع والتصنيفات:
جدول  :14تصنيف البمديات حسب مؤشرات األداء

انمحافظة

ان هذية

انتصنيف 2102

انتصنيف 2107

خان يونس

خان يونس

B

B+

رفح

رفح

B

B+

المصدر :صندوق تطوير واقراض البمديات2017 ,

ّيبيف جدوؿ رقـ ( ،)19أف تصنيؼ بمديتي خانيونس ورفح قيد الدراسة لعاـ (2017ـ) ىو
أف كاف ( )Bفي العاـ (2012ـ) ،وىذا َي ُدؿ عمى أف البمديات تقوـ بتطوير نفسيا.
( )B+بعد ْ
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الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىإلدارةى
المطرفظىوجودةىالخدماتى
خانيونس ورفح
سابعا :بمديتي
ً
فيىالبلدوات

تقوـ بمديتي خانيونس ورفح في قطاع غزة بتقديـ خدماتيا إلى ما يقارب نصؼ مميوف

نسمة يقطنوف في مساحة تبمغ حوالي ( 84,303دونـ) ،وتعتبر بمديتي خانيونس ورفح مف

البمديات الكبرى في قطاع غزة ويبمغ عدد موظفييا  600موظؼ .الجدوؿ المدرج أدناه يوضح
توزيع عدد الموظفيف والسكاف ومساحة النفوذ عمى البمديات.
جدول  :15بمديتي خانيونس ورفح
النسبة إلى

النسبة إلى

مجموع أعداد السكان

عدد الموظفين

المحافظة

القطاع

()2017- 2016

المثبتين

%14.74

234,219

400

210,541

200

444,74

600

اسم البمدية

مساحة النفوذ

بمدية خانيونس

 53,803دونـ

%48.57

بمدية رفح

 30,500دونـ

%48.36

%8.36

اإلجمالي

 84,303دونـ

%100

%23.1

جرد بواسطة الباحث ،المصدر( :و ازرة الحكـ المحمي غزة والجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)2017 ،

وفيما يمي نبذة عن بمديتي خانيونس ورفح (و ازرة الحكـ المحمي:)2017 ،

 بمدية خانيونس

تأسست بمدية خاف يونس عاـ (1917ـ) ،وقد عممت منذ ذلؾ الحيف عمى تقديـ الخدمات
األساسية والتخطيط العاـ لممدينة ،وتصميـ وشؽ وتعبيد الطرؽ وصيانتيا ،وانارة الشوارع،
والمحافظة عمى نظافتيا ،وتمديد شبكات المياه والصرؼ الصحي ،وتشجير الطرقات ،وانشاء

األسواؽ العامة والحدائؽ والمتنزىات والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والمنشآت الرياضية،

وتقدـ خدماتيا إلى حوالي ) )234,219نسمة يسكنوف في مساحة حوالي ( )53,803دونـ.

 بمدية رفح

حظيت رفح بمنزلة بمدية عاـ (1972ـ) ،وقبؿ ذلؾ ،كاف يمثميا مجمس قروي ،وما يعػرؼ
حجم ػا ،وفػػي
تقميػػديا باسػػـ مدينػػة رفػػح لػػـ يكػػف سػػوى مجموعػػة مػػف التجمعػػات السػػكانية األصػػغر ً
قسػمت المدينػة إلػى
أعقاب معاىدة كامب ديفيد األولى بيف إسرائيؿ ومصر في العاـ (1982ـ)ّ ،
قسػػميف ،األوؿ منيمػػا تحػػت السػػيادة المص ػرية ،والثػػاني بػػو سػػكاف فمسػػطينيوف ،وبسػػبب موقعي ػػا
الحػدودي مػع مصػر ،وقبػؿ االنسػحاب اإلسػرائيمي مػف قطػاع غػزة فػي سػبتمبر (2005ـ) ،عانػػت

مدينة رفح مف ويالت االجتياحات اإلسرائيمية المتكررة عمى منػاطؽ الشػريط الحػدودي مػع مصػر
التي أدت ليدـ آالؼ المنازؿ واستشياد واصابة العديد مف المدنييف  ،وتقػدـ خػدماتيا إلػى حػوالي

) )210,541نسمة يسكنوف في مساحة حوالي ( )30,500دونـ.
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اإلطارىالنظريىإلدارةى

المطرفظىوجودةىالخدماتىفي بمديتي خانيونس ورفح:
 واقع الخدمات

فيىالبلدوات البمديات مف أىـ المؤسسات الخدماتية الميمة في فمسطيف وخاصة في قطاع
تعتبر

وحيويا في حياة الشعوب مف خالؿ تقديـ الخدمات بشكؿ مباشر
ميما
غزة ،حيث تمعب ًا
ً
دور ً
لممواطنيف لرفع مستوى الحياة المعيشية مف خالؿ تطوير القطاع الخدماتي بنظاـ معرفة مطور،

عمما بأف متوسط قطاع الخدمات في دوؿ العالـ يمثؿ ما نسبتو ( )%40مف إجمالي القطاعات
ً
المختمفة ،فإف قطاع غزة وبحسب دائرة االحصاء المركزي كاف يمثؿ قبؿ الحصار ما نسبتو
أكثر مف ( )%50مف إجمالي القطاعات المختمفة ،ويرجع ذلؾ الي افتقار قطاع غزة لمقومات

القطاعات األخرى مثؿ (الصناعية ،واإلنشائية ،الزراعية) وكونو محدود الموارد الطبيعية ولكف
المذىؿ اف نسبة القطاع الخدماتي أصبح يمثؿ اكثر مف ( )%70مف إجمالي القطاعات بعد

تالشي القطاعيف الصناعي والزراعي وقطاع االنشاءات بسبب الحصار ،وليذا فاف القطاع
الخدماتي بشقيو الحكومي كالصحة والتعميـ ،وأنظمة الحكـ المحمي الذي تمثمو البمديات "البنية

التحتية ،المياه والصرؼ الصحي ،والصحة والبيئة ،االنارة والكيرباء ،النظافة ،والطرؽ" أصبح
عرضة كبيرة لإلنياؾ وعدـ القدرة عمى المواصمة ،حيث تعاني بمديات قطاع غزة كافة مف

الحصار المفروض عمى القطاع معاناةً شديدة ،حيث يحوؿ الحصار دوف تطوير البنية التحتية
في غزة بسبب منع قوات االحتالؿ دخوؿ مواد البناء وقطع الغيار والصيانة واآلليات والمواد

األساسية ،مما أعاؽ مشاريع البناء والبنية التحتية ومشاريع الصرؼ الصحي ،فيما تتراكـ

الديوف عمييا في ظؿ عدـ مقدرة المواطنيف عمى تسديد مستحقات البمدية مف فواتير مقابؿ

الخدمات التي تقدميا البمديات إلييـ ،وفي ظؿ ىذا الوضع المتفاقـ تواجو البمديات عموماً مشكمةً
كبيرة في توفير خدمات متميزة لمسكاف ،عالوة عمى االزمة الشديدة في توفير السيولة الالزمة

لدفع الرواتب المتأخرة لمموظفيف (منشورات بمدية خانيونس( ،)2017 ،منشورات بمدية رفح)2017 ،

(منشورات بمدية جباليا.)2014 ،

إف الحصار المفروض عمى قطاع غزة وما خمفتو الحروب األخيرة مف خسائر مادية وبشرية

يشكالف العقبة االولى والتحدي األكبر الذي يحوؿ بيف البمديات وبيف اكماؿ مشاريعيا الخدماتية
وتحديدا في قطاعات المياه والصرؼ الصحي ،خدمات النظافة والصحة والبيئة ،وشؽ وتعبيد

وصيانة الطرؽ ،واالنارة والكيرباء.
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اإلطارىالنظريىإلدارةى
المطرفظىوجودةىالخدماتى
المعرفة في بمديتي خانيونس ورفح:
 واقع إدارة

فيىالبلدواتػػة مػػف أكثػػر المػػداخؿ اإلداريػػة شػػموًال وعط ػاًء وأفضػػؿ المفػػاىيـ الحديثػػة فػػي عمػػـ
تعػػد إدارة المعرف
اإلدارة التي ليا تأثيرىػا الواضػح والميػـ فػي تحسػيف نوعيػة وجػودة الخدمػة ،وتعتبػر الجيػد المػنظـ
الموجػػو مػػف قبػػؿ المنظمػػة مػػف أجػػؿ التقػػاط وتصػػنيؼ وتنظػػيـ وتخ ػزيف كافػػة أن ػواع المعرفػػة ذات

العالقة بنشاط تمػؾ المنظمػة وجعميػا جػاىزة لمتػداوؿ بػيف أقسػاـ وأفػراد ووحػدات المنظمػة بمػا يرفػع

مسػػتوى كفػػاءة اتخػػاذ الق ػ اررات وجػػودة الخػػدمات ،وكػػذلؾ تعتبػػر المعرفػػة مػػف العناصػػر اليامػػة فػػي
اإلنتػػاج وتقػػديـ الخػػدمات ،لػػذا فػػإف عػػدـ وجػػود منيجيػػة واضػػحة إلدارة المعرفػػة يػػؤدي إلػػى إىػػدار

ػمبا عمػػى مسػػتوى جػػودة الخدمػػة
واضػػاعة جػػزء مػػف الوقػػت فػػي البحػػث عػػف المعمومػػات ويػػؤثر سػ ً
المقدمة.
رغـ أىمية استخداـ إدارة المعرفة بالنسبة لممؤسسات الخدماتية عمى صعيد مكانتيا في المجتمع،

أيضا أسباب خارجية أدت ودفعت المؤسسػات ومنيػا البمػديات لتطبيػؽ إدارة المعرفػة
إال أنو ىناؾ ً
ومف ىذه المبررات (الكبيسي:)21 :2005 ،
تعػػاظـ دور المعرفػػة والمعمومػػات فػػي نجػػاح المنظمػػات والمؤسسػػات ،تشػػعب إدارة المعرفػػة وزيػػادة

احتمػػاالت تطبيقيػػا ،الطبيعػػة الديناميكيػػة لمموجػػودات المعرفيػػة وامكانيػػة تعزيزىػػا المسػػتمر بتطػػوير

معرفػػة جديػػدة ،كػػذلؾ اتسػػاع المج ػاالت التػػي نجحػػت إدارة المعرفػػة فػػي معالجتيػػا ،وكػػذلؾ إدراؾ
أسواؽ الماؿ أف المعموماتية والمعرفة تمثؿ أىـ موجودات رأس الماؿ الفكري في المنظمػات وىػي

مصدر لمميزة التنافسية.

وفػي ظػػؿ التطػوير المسػػتمر إلدارة المعرفػة فقػػد تػـ االسػػتفادة مػف التطػػورات التكنولوجيػة والتقنيػػات

الحديثة في قياس أثرىا والعمػؿ عمػى تطويرىػا لضػماف تػدفؽ المعػارؼ بشػكؿ سػمس وتشػجع عمػى
االبتكار.

أف إدارة البمػػديات حػػددت مجموعػػة مػػف المعػػايير لتطػػوير إدارة المعرفػػة مػػف خػػالؿ ابتكػػار ب ػرامج
قػ ػػادرة عمػ ػػى تطػػػوير الميػ ػػارات البش ػ ػرية وتػػػوفير بيئػػػة معرفيػ ػػة متكاممػ ػػة لتمك ػػيف وتحفي ػػز اإلبػ ػػداع

واالبتكار عمى كافة المستويات الوظيفية وصوًال إلى أفضؿ الخدمات.

كمػػا تحػػرص البمػػديات عمػػى عقػػد ورش عمػػؿ وممتقيػػات حػػوؿ وادارة المعرفػػة بصػػفة دوريػػة لتطػػوير
ميارات المػوظفيف ممػا يسػاىـ فػي تعزيػز ثقافػة التبػادؿ المعرفػي وتنميػة ميػارات التفكيػر التحميمػي

واإلبػػداعي .وأف يػػتـ تنفيػػذ خطػػة مػػف خػػالؿ إعػػداد منيجيػػات واليػػات عمػػؿ باالسػػتناد إلػػى أفضػػؿ

الممارسات لتعظيـ االستفادة مػف المعػارؼ ولزيػادة اإلبػداع واالبتكػار وتخفػيض التكػاليؼ وتعظػيـ

العوائد ودعـ اتخاذ الق اررات.
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اإلطارىالنظريىإلدارةى
المطرفظىوجودةىالخدماتى
بشكؿ دائـ لتعزيز دور المعرفة والتي تعتبر ىي الميزة التنافسية ليذا العصر،
لذا تسعى البمديات
فيىالبلدوات
ػالؿ اسػػتحداث وحػػدة تنظيميػػة إلدارة معارفيػػا وتمكنيػػا مػػف تحسػػيف مسػػتوى خػػدماتيا،
وذلػػؾ مػػف خػ

لمقيػػاـ بإع ػػداد اسػػتراتيجية إلدارة المعرف ػػة بحي ػػث تكػػوف مترابط ػػة م ػػع الخطػػة االس ػػتراتيجية العام ػػة
لمبم ػػديات ،وي ػػتـ تنفي ػػذ الخط ػػة م ػػف خ ػػالؿ إع ػػداد منيجي ػػات وآلي ػػات عم ػػؿ باالس ػػتناد إل ػػى أفض ػػؿ
الممارسات لضماف العمؿ عمى التحسيف المستمر والتطوير واالسػتفادة مػف المعػارؼ والمعمومػات

المتوفرة في دعـ اتخاذ الق اررات وتحسيف جودة الخدمات المقدمة.

وبسػػبب األوضػػاع الصػػعبة التػػي تمػػر بيػػا البمػػديات ،قامػػت و ازرة الحكػػـ المحمػػي بتشػػجيع الييئػػات
المحميػػة نحػػو تنفيػػذ مشػػاريع تنمويػػة اقتصػػادية محميػػة تسػػيـ فػػي تعظػػيـ اإليػرادات وتقميػػؿ النفقػػات،
واالنتقػػاؿ مػػف مرحمػػة تقػػديـ الخػػدمات األساسػػية إلػػى مرحمػػة االسػػتثمار فييػػا ،بالش ػراكة مػػع كافػػة

القطاعات المجتمعية (منشورات بمدية رفح.)2017 ،

ممخص المبحث:

استعرض الباحث خالؿ ىذا المبحث التعريؼ بالبمديات واألىداؼ التي أنشئت مف أجميا
البمديات ،وذكر منيا السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية ،وتطرؽ إلى الوظائؼ

الخدمات التي تقدميا البمديات ،لذا تعتبر البمديات مف أىـ المؤسسات الخدماتية التي تقوـ بتقديـ
الخدمات األساسية في المجتمعات ،وتحدث عف مصادر وأساليب التمويؿ لمبمديات وعف توزيع
ودرجة تصنيؼ البمديات ،وفي الختاـ استعرض نبذة عف بمديتي خانيونس ورفح وواقع إدارة

المعرفة وواقع جودة الخدمات.
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الدراداتىالدابقظ

الفصل الثالث

الدراصاث الضابقت
المقدمة
أول :دراسات تتعمق بإدارة المعرفة.
ً
ثانيا :دراسات تتعمق بتحسين جودة الخدمات.
ً
ثالثًا :دراسات تتعمق بإدارة المعرفة وجودة الخدمات.
ابعا :التعقيب عمى الدراسات السابقة.
ر ً
خامسا :الفجوة البحثية.
ً
ممخص الفصل الثالث
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
المقدمة:

ييػػدؼ ىػػذا الفصػػؿ إلػػى تقػػديـ نبػػذة مختص ػرة عػػف الد ارسػػات السػػابقة التػػي تتعمػػؽ بمتغي ػرات

الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى ما توصػؿ إليػو البػاحثوف ،والتعػرؼ عمػى كيفيػة تحديػد محػاور وأبعػاد

المتغي ػرات ،والمجتمعػػات التػػي تػػـ التطبيػػؽ عمييػػا وكيفيػػة اختيػػار العينػػات الممثمػػة لممجتمػػع ،ثػػـ

النتػػائج التػػي توصػػمت ليػػا تمػػؾ الد ارسػػات لكػػي يػػتـ مقارنتيػػا مػػع نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة واالسػػتفادة

كػػذلؾ مػػف توصػػياتيا والد ارسػػات المقترحػػة ،وقػػاـ الباحػػث بتصػػنيؼ الد ارسػػات السػػابقة حسػػب نػػوع
المتغير حيث تـ تصنيفيا إلى دراسات تتعمؽ بػالمتغير المسػتقؿ "إدارة المعرفـة" ،ود ارسػات تتعمػؽ

بالمتغير التابع "جودة الخدمات".

واعتمػ ػػد الباحػ ػػث مبػ ػػدأ تصػ ػػنيؼ الد ارسػ ػػات فػ ػػي كػ ػػؿ قسػ ػػـ حسػ ػػب نػ ػػوع الد ارسػ ػػة إلػ ػػى (الد ارسػ ػػات
الفمسطينية ،الدراسات العربية ،الدراسات األجنبية).

ولقد بمغ عدد الدراسات السابقة في ىذا الفصؿ ( )50دراسة  ،منيا ( )25دراسة تتعمؽ بإدارة

المعرفة( 9دراسة فمسطينية –  8دراسات عربية –  8دراسات أجنبية ) و( )21دراسة تتعمؽ
بجودة الخدمات(  7دراسات فمسطينية –  7دراسات عربية 7 -دراسات أجنبية) ،و( )4دراسات
تجمع بيف وظائؼ إدارة المعرفة وجودة الخدمات ،وتـ تقسيـ الدراسات السابقة وفؽ التالي:

أول :دراسات تتعمق بإدارة المعرفة
ً

 الدراسات الفمسطينية التي تتعمق بإدارة المعرفة

 .1دراسة (عز الدين )2017 ,بعنوان " :أثر عمميات إدارة المعرفة في تطوير ثقافة
التميز(دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة)".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر عمميات إدارة المعرفة في تطوير ثقافة التميز لدى العامميف في
َ
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،تـ تطوير االستبانة كأداة رئيسة
وتكوف مجتمع الدارسة مف األكاديمييف،
وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.
لجمع البيانات ّ ،
ً
واإلدارييف ،واألكاديمييف بوظائؼ إدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة والبالغ عددىـ
( )1990موظفًا .حيث قامت الباحثة باختيار عينة طبقية عشوائية بسيطة بمغت ( )322موظفًا،
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تـ استرداد ( )278استبانة صالحة لغايات التحميؿ اإلحصائي بنسبة استجابة (،)%86.3
وقد ّ
واستخدـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( )SPSSلتحميؿ البيانات.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 مستوى ممارسة عمميات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية كانت مرتفعة بوزف نسبي( ،)%73.5وحصؿ بعد تخزيف المعرفة عمى المرتبة األولى بوزف نسبي( ،)%75.9وفي
المرتبة األخيرة بعد توزيع المعرفة بوزف نسبي (.)%71.3

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≤ 0.05لعمميات إدارة المعرفة(اكتساب المعرفة ،وتخزيف المعرفة ،وتوزيع المعرفة ،وتطبيؽ المعرفة) في تطوير ثقافة

التميز في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

 أظيرت الدراسة أنوّ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05بيفمتوسطات آراء المبحوثيف حوؿ عمميات إدارة المعرفة تُعزى إلى (الجنس ،والخبرة ،وطبيعة
العمؿ).

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 -حرص الجامعة عمى امتالؾ اإلمكانات ،والقدرات التي يصعب تقميدييا أو كشفيا.

 تشجع العامميف عمى توليد األفكار المتميزة ،والتمتع بروح المبادرة دوف خوؼ أو تردد. -العمؿ عمى تفويض العامميف الصالحيات الكافية وتمكينيـ ،لتطبيؽ المعمومات ،والمعرفة

 استحداث دائرة خاصة بإدارة المعرفة بالجامعات الفمسطينية توضع في الييكؿ التنظيمي. .2دراسة (أبو زريق )2017 ,بعنوان " :دور عمميات إدارة المعرفة في تحسين اإلبداع
التنظيمي في المحاكم النظامية".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور عمميات إدارة المعرفة (توليد ،تخزيف ،توزيع ،تطبيؽ) في
َ
تحسيف اإلبداع التنظيمي في المحاكـ النظامية ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج

الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المحاكـ النظامية في قطاع غزة

والبالغ عددىـ ( )208موظفًا وموظفة ،وتـ توزيع االستبانة عمى ( )135مفردة تـ اختيارىـ
بطريؽ العينة الطبقية العشوائية البسيطة ،وتـ استرداد ( )105استبانة بنسبة (.)%77.8
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 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
أف مسػػتوى ممارسػػة عمميػػات إدارة المعرفػػة مجتمعػػة (توليػػد ،تخ ػزيف ،توزيػػع،
 أظيػػرت النتػػائج ّتطبيؽ) كاف متوسطاً ،حيث بمغ وزنيا النسبي (.)%63.93

 أظيرت النتائج وجود عالقة طردية متوسطة بمعامؿ ارتباط ( )0.323ذات داللة إحصائيةعند مستوى ) )α ≤ 0.05بيف عمميات إدارة المعرفة ومستوى اإلبداع التنظيمي ،كما تبيف

موجبا لعمميات إدارة المعرفة ذو داللة إحصائية عمى اإلبداع التنظيمي.
وجود تأثير
ً
 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 العمؿ عمى تقديـ الدعـ المادي والمعنوي لألفراد مف خالؿ نظاـ الحوافز والمكافآت. تطوير اليياكؿ التنظيمية بحيث تصبح أكثر مرونة بما يحقؽ التنسيؽ والتفاعؿ. -العمؿ عمى استحداث وحدة خاصة بإدارة المعرفة ،تشرؼ عمى تطبيؽ المعرفة.

 االىتماـ بالبنية التحتية والتكنولوجية وتوفير الميزانية الكافية ليا ،وايجاد قاعدة بيانات. .3دراسة (أبو معمر )2017 ,بعنوان " :دور ممارسة إدارة المعرفة في اتخاذ الق اررات
الستراتيجية دراسة تطبيقية عمى مدراء وكالة الغوث في قطاع غزة ".

ى ػ َػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى دور ممارس ػػات إدارة المعرف ػػة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات االس ػػتراتيجية
لدي مدراء وكالة الغوث في قطاع غػزة  ،حيػث تكػوف مجتمػع الد ارسػة مػف المػديريف العػامميف فػي

الطبقة العميا والوسطى (رئيس برنامج  ،رئيس منطقة  ،رئيس قسـ  ،نائب رئيس برنػامج  ،نائػب

رئػػيس منطقػػة  ،مػػدير منطقػػة  ،مػػدير قسػػـ  ،نائػػب مػػدير  ،مػػدير مركػػز تػػدريب) مػػف أصػػحاب

ػدير و مػديرة  ،وتػـ اسػتخداـ أسػموب
الدرجات الوظيفية ( )20،18،17ويقدر عددىـ ب( )469م ًا
المسػػح الشػػامؿ لمجتمػػع الد ارسػػة ،وقػػد تػػـ توزيػػع اسػػتبانة كػػأداة رئيسػػة لمد ارسػػة ،حيػػث تػ ّػـ توزيػػع
( )46استبانة واسترداد ( )45استبانة بنسبة ( ،)%97.8وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي

أف تتحق ػػؽ أى ػػداؼ
التحميم ػػي  ،وبرن ػػامج التحمي ػػؿ اإلحص ػػائي ) (SPSSال ػػذي م ػػف خالل ػػو يمك ػػف ْ
الدراسة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 توج ػ ػػد عالق ػ ػػة ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية ب ػ ػػيف ممارس ػ ػػات إدارة المعرفػ ػ ػة وأبع ػ ػػاد اتخ ػ ػػاذ القػ ػ ػ ارراتاالستراتيجية .

 درجة ممارسة المديريف إلدارة المعرفة في وكالة الغوث بمغت ( )%78.43بينما بمغت نسػبةاتخاذ الق اررات االستراتيجية (.)%75.28
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 يػػؤثر المتغيػػر المسػػتقؿ (إدارة المعرفػػة ) عمػػى المتغيػػر التػػابع (الق ػ اررات االسػػتراتيجية) بنسػػبة( )%65.3وأف النسبة المتبقة ( )%34.7في التأثير عمى الق اررات.

 -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف لممارسات إدارة المعرفػة واتخػاذ

تبع ػا لممتغي ػرات الديمغرافيػػة (الجػػنس ،سػػنوات الخب ػرة ،المؤىػػؿ العممػػي،
الق ػ اررات االسػػتراتيجية ً
المسمى الوظيفي).

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 تبن ػػي األون ػػروا اس ػػتراتيجية واض ػػحة إلدارة المعرف ػػة ،وذل ػػؾ بي ػػدؼ زي ػػادة وع ػػي اإلدارة العمي ػػاساسيا مف مرتكزات التطور والتقدـ.
بأىمية إدارة المعرفة كونيا تعد مر ًا
تكز أ ً
 ض ػػرورة اإلىتم ػػاـ بالقي ػػادة اإلداري ػػة والع ػػامميف ف ػػي إدارة المعرف ػػة ،واتاح ػػة الف ػػرص لي ػػـ لم ػػتعمـوالحصوؿ عمى المعرفة المناسبة لتنمية مياراتيـ المعرفة وتطويرىا.

 .4دراسة (عودة )2016 ,بعنوان " :دور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمميات إدارة
المعرفة لمنتسبي قوى األمن الفمسطيني بالمحافظات الجنوبية".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور ممارسة األنماط القيادية )التحويمية ،التبادلية ،الترسمية( في
َ
ممارسة عمميات إدارة المعرفة لمنتسبي قوى األمف الفمسطيني بالمحافظات الجنوبية ،ولتحقيؽ
تـ استخدـ المنيج الوصفي التحميمي،
أىداؼ الدراسة ،تـ استخدـ االستبانة كأداة لمدارسة و ّ
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في القطاع األمني في المحافظات الجنوبية،
باإلضافة لمعامميف في اإلدارات المركزية والبالغ عددىـ ( )17654موظفًا عسكرًيا ،حيث قاـ
الباحث باختيار عينة طبقية عشوائية بسيطة بمغت ( )376موظؼ عسكري.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 درجػة ممارسػة عمميػات إدارة المعرفػة فػي القطػاع األمنػي كانػت مرتفعػة بػوزف نسػبي( ،)%68.35وجاء ُبعد اكتساب المعرفة بوزف نسبي ( )%70.75في المرتبة األولى بينما
جاء ُبعد توزيع المعرفة بالمرتبة األخيرة وبوزف نسبي (.)%66.21

ػأثير جوىرًيػا فػي
 أظيػرت النتػائج أف القيػادة التحويميػة والتبادليػة بأبعادىػا المختمفػة تػؤثر ت ًاممارسة عمميات إدارة المعرفة ،وقد فسرت ما نسبتو ( )%69.4( ،(%73.3مف التبايف في
المتغير التابع )عمميات إدارة المعرفة( عمى الترتيب ،بينما تؤثر القيادة الترسػمية تػأثي اًر سػمبياً
عمى عمميات إدارة المعرفة.

79

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

 -عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات آراء المبحػوثيف حػوؿ عمميػات إدارة

المعرفة تُعزى إلى )العمر ،الرتبة ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي( ،بينما وجدت فروؽ ذات

تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور.
داللة إحصائية ً
 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 -خمؽ ثقافة تنظيمية محفزة لكي تشجع عمى االتصاؿ وتبادؿ المعرفة بيف العامميف.

 إعػادة تصػميـ اليياكػؿ التنظيميػة بالقطػاع األمنػي لتصػبح أكثػر مرونػة ،واسػتحداث وحػداتإدارة لممعرفة تعمؿ عمى تحديد المعارؼ المطموبة.

 .5دراسة (أبو حطب )2015 ,بعنوان " :درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث
بمحافظات غزة لمتخطيط الستراتيجي المدرسي ,وعالقتيا بمستوى إدارة المعرفة".
ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى درج ػػة ممارس ػػة م ػػديري م ػػدارس وكال ػػة الغ ػػوث بمحافظ ػػات غػ ػزة
لمتخطػػػيط االسػ ػػتراتيجي المدرسػ ػػي ،وعالقتيػ ػػا بمسػػػتوى إدارة المعرفػ ػػة ،واس ػػتخدـ الباح ػػث المػ ػػنيج

وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف
الوصػػفي التحميمػػي ،وقػػاـ بتصػػميـ اسػػتبانتيف لتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػةّ ،
معمما ومعممة مف مدارس وكالػة الغػوث بمحافظػات غػزة ،ولقػد تػـ اختيػار عينػة عشػوائية
(ً )369
طبقية بسيطة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 درجػ ػ ػػة ممارسػ ػ ػػة مػ ػ ػػديري مػ ػ ػػدارس وكالػ ػ ػػة الغػ ػ ػػوث بمحافظػ ػ ػػات غ ػ ػ ػزة إلدارة المعرفػ ػ ػػة بمغػ ػ ػػت( )%80.20بدرجة تقدير كبيرة.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجةممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لمستوى إدارة المعرفة تُعزى لمتغير
الجنس.

 توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لدرجػػةممارسػػة مػػديري مػػدارس وكالػػة الغػػوث بمحافظػػات غ ػزة لمسػػتوى إدارة المعرفػػة تُعػػزى لمتغيػػر
التخصػػص ،لصػػالح معممػػي التخصػػص األدبػػي ،ولمتغيػػر سػػنوات الخدمػػة األكثػػر مػػف()10
سنوات.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 م ػػنح دائػ ػرة التربي ػػة وال ػػتعمىـ بوكال ػػة الغ ػػوث الثق ػػة ،والص ػػالحيات الالزم ػػة لم ػػدىري الم ػػدارسلممارسة إدارة المعرفة بفاعمىة أكثر لتدعيـ عممية التخطيط االستراتيجي المدرسي.
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 تػػدريب مػػدىري المػػدارس عمػػى طػػرؽ وآليػػات توليػػد المعرفػػة ،واسػػتثمارىا فػػي عمميػػة التخطػػيطاالستراتيجي المدرسي.

 ضرورة تبني برنامج محوسب إلدارة المعرفة في مدارس وكالة الغوث وربطيا بنتائج التحميػؿاالستراتيجي لممدارس لالرتقاء بمستوى المدارس.

 .6دراسة (المصري )2015 ,بعنوان " :دور القيادة الستراتيجية في تفعيل عمميات إدارة

المعرفة بوزارة الداخمية واألمن الوطني".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور القيادة االستراتيجية في تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة بو ازرة
َ
الداخمية واألمف الوطني -الشؽ المدني بقطاع غزة ،تكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في

الوظائؼ اإلشرافية (رئيس شعبة حتى وكيؿ و ازرة) ،ويقدر عددىـ ( )177موظفًا في و ازرة
الداخمية الشؽ المدني بقطاع غزة ،اعتمد الباحث عمى المسح شبو الشامؿ لمجتمع الدراسة مف
جميع العامميف في الوظائؼ اإلشرافية في و ازرة الداخمية " الشؽ المدني" والبالغ عددىـ (،)177

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 بمغت نسبة واقع ممارسات القيادة االستراتيجية ( ،)%68.45بينما نسبة واقع عمميات إدارةالمعرفة (.)%67.15

 يوجد ضعؼ في االىتماـ بالكادر الوظيفي ذوي الخبرات والمؤىالت العممية ،كما يوجدضعؼ في توفير وسائؿ تكنولوجية متطورة لممساعدة في اكتساب المعرفة.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 العمؿ عمى تطوير عمميات إدارة المعرفة بو ازرة الداخمية واألمف الوطني "الشؽ المدني" بغزة. تطوير قدرات الجيات المعنية في الو ازرة عمى تنظيـ المعرفة المكتسبة ،وحفظيا بسيولة. .7دراسة (المدىون )2014 ,بعنوان ":عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز األداء

المؤسسي دراسة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي في ضوء
َ
استخداـ النموذج األمريكي) مالكوـ بالدريدج ( لمتميز في و ازرة التربية والتعمىـ العالي فػي قطػاع
غػزة ،ولقػد اسػتخدـ المػنيج الوصػفي التحميمػي ،ومثػؿ مجتمػع الد ارسػة جميػع العػامميف فػي و ازرة

التربيػة والتعمػيـ العػالي وجميػع المػديريات عمػى مسػتوى محافظػات غػزة والػذيف يشػغموف وظػائؼ
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إشرافية )مف رئيس قسـ فما فوؽ( ،وصمـ الباحث االستبانة لجمع البيانات األولية الالزمة ،وتػـ
توزيع ( )159استبانة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 مسػتوى تػوافر عمميػات إدارة المعرفػة كػاف جي ًػدا ،وحصػؿ بعػد توزيػع المعرفػة عمػى المرتبػةاألولي بوزف نسبي ) (%79.89تمى ذلؾ خزف المعرفة بوزف نسبي).(%77.59
 وجػود عالقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػائية بػيف عمميػات إدارة المعرفػة وتميػز األداءالمؤسسي.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 -تطػوير وتحسػيف الموظػؼ العامػؿ بػالو ازرة باعتبػاره رأس المػاؿ الفكػري وأسػاس النجػاح

المؤسسػي ،وذلػؾ باسػتثمار طاقاتػو وقد ارتػو المعرفيػة وتنميتيػا ،وتييئػة البيئػة المعرفيػة ،
االستقرر الوظيفي لكافة الموظفيف وفؽ معايير العدالة والمينية.
ا
وتحقيؽ األماف و

 العمػؿ عمػى خمػؽ بيئػة محفػزة ومشػجعة وداعمػة إلنتػاج المعرفػة ومشػاركتيا ،وتأسػيس بيئػةتنظيمية تقوـ عمى أساس المشاركة بالمعرفة والخبرات الشخصية وتقاسـ وتبادؿ المعرفة.
 .8دراسة (المشارفة )2012 ,بعنوان" :دور إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية في
تنمية اإلبداع لدى معممييم في محافظة غزة وسبل تدعيمو"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور إدارة المعرفة لدى مديري مدارس الثانوية لتنمية اإلبداع لدى
َ
معممييـ في محافظة غزة وسبؿ تدعيمو ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ
استخداـ استبانتيف كأداة رئيسة لجمع البيانات مف مجتمع الدراسة ،بحيث تكوف مجتمع الدراسة

معمما ومعممة لتنمية اإلبداع لدى معممييـ في
مف مديري المدارس الثانوية وعددىـ ()530
ً
محافظة غزة ،بحيث تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة مف مجتمع الدراسة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية في محافظة غزة إلدارة المعرفة مف وجية نظرمعممييـ عالية حيث بمغت النسبة الكمية (.)%73.65

 توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة وتنمية اإلبداع. وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة المعرفة ،ودورىا في تنمية اإلبداع تُعزى لمتغيرالمسمى الوظيفي.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 ضرورة عقد برامج تدريبية لمديري ومعممي المدارس الثانوية في مجاؿ إدارة المعرفة.82

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

 وضع نظاـ حوافز مادية ومعنوية لتشجيع المديريف والمعمميف عمى نشر المعرفة . -توفير البنية التحتية الالزمة والمالئمة إلدارة المعرفة مف أجيزة وأنظمة وغيره.

 .9دراسة (الزطمة  )2011 ,بعنوان " :إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء -دراسة
تطبيقية عمى الكميات والمعاىد التقنية المتوسطة العاممة في قطاع غزة ".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى بياف دور إدارة المعرفة ،وعالقتيا بتميز األداء في الكميات،
َ
والمعاىد التقنية المتوسطة العاممة في قطاع غزة ،لتحقيؽ أىداؼ الدارسة تـ إتباع المنيج

الوصفي التحميمي ،تـ تصميـ استبانة لمدراسة ،وتكوف مجتمع الدارسة مف جميع أعضاء الييئة
التدريسية ،ورؤساء األقساـ اإلدارية المتفرغيف في خمس كميات مف حممة شيادة الدكتوراه
والماجستير والبكالوريوس لمعاـ 2011/2010ـ ،واشتممت عينة الدراسة عمى ( ،)279تـ

اختيارىـ بطريقة عشوائية طبقية.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 جاء ترتيب العامميف لعمميات إدارة المعرفة كاآلتي :تشخيص المعرفة بوزف نسبي (،)%75وتطبيؽ المعرفة النسبة األقؿ (.)%64,54

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدارسة لدور إدارة المعرفةوأثرىا عمى تميز األداء تُعزى لمتغير مكاف العمؿ ،بتفوؽ الكمية الجامعية  ،وكمية تدريب
غزة.

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدارسة لدور إدارة المعرفةوأثرىا عمى تميز األداء تُعزى لمتغير مدة الخدمة.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 -ضرورة تبني إدارة المعرفة كمدخؿ لتطوير وتحسيف األداء الفردي والمؤسسي .

 -اإلىتماـ بتوليد المعرفة ،وتطوير أساليب تخزينيا ،وتوسيع عممية التشارؾ بالمعرفة.

 ضرورة تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في كافة األنشطة لمواكبة التطورات العمميةوالتكنولوجية.
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 الدراسات العربية المتعمقة بإدارة المعرفة

 .1دراسة (  ( Al haraisa ,2016بعنوان " :دور عمميات إدارة المعرفة في جودة
الخدمات اإل لكترونية" دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي األ ردني – جامعة الطفيمة
التقنية – األردن .
ىدفت ىذه الدراسة الي تحديد دور عمميات إدارة المعرفة في جودة الخدمات اإللكترونية

في ( )6مف البنوؾ األردنية الموجودة في مدينة عماف ،وكانت عينة الدراسة والتحميؿ مؤلفة مف

عميال يتعامموف مع البنوؾ المستيدفة بالدراسة ،لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة قاـ الباحث
()285
ً
بتصميـ استبانة مكونة مف( )27فقرة لجمع البيانات المطموبة مف عينة الدراسة ،تـ استخداـ

تحميؿ االنحدار المتعدد الختبار فرضيات الدراسة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 لقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف عمميات إدارة المعرفة ليا تأثير ايجابي عمى جودةالخدمات االلكترونية المقدمة في القطاع المصرفي األردني.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 يجب أف تركز البنوؾ بشكؿ كبير عمى عمميات إدارة المعرفة مف أجؿ تحقيؽ جودةالخدمات اإللكترونية واكتساب عمالء جدد والحفاظ عمى العمالء الحالييف مما يؤدي إلى
الوصوؿ إلى ميزة تنافسية.

 -توصي الدراسة بإجراء المزيد مف األبحاث والدراسات المستقبمية حوؿ دور عمميات

إدارة المعرفة في جودة الخدمات اإللكترونية في مختمؼ المجاالت والسياقات.

 -توصي الدراسة بإجراء المزيد مف األبحاث في القطاعات مف أجؿ تعميـ النتائج.

 .2دراسة (حسينة )2015 ,بعنوان " :دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي "دراسة
حالة كمية العموم القتصادية والتجارية وعموم التسيير جامعة محمد خيضر– بسكرة "

ىدفت الدراسة إلى إبػراز الػدور الػذي تمعبػو إدارة المعرفػة فػي بقػاء ونمػو المؤسسػات ومحاولػة
َ
الرف ػػع م ػػف فعاليتي ػػا وأدائي ػػا ، ،واس ػػتخدمت الباحث ػػة الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي ،وتك ػػوف مجتم ػػع

الد ارسػػة مػػف جميػػع أسػػاتذة كميػػة العمػػوـ االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير فػػي جامعػػة محمػػد
خيضػػر – بسػػكرة ، -والبػػالغ عػػددىـ ( )172أسػػتاذ ،وتػػـ توزيػػع ( )60اسػػتبانة عمػػى األسػػاتذة فػػي
الكمية ،وتـ استرجاع ( )40استبانة ،واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات المطموبة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
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 أظيػػرت الد ارسػػة أف إلدراؾ األف ػراد دور فػػي نجػػاح إدارة المعرفػػة ،ألف اإلدارة مواكبػػة لمتطػػورالتكنولوجي المعرفي.

 توصمت الدراسة إلى أف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير تطبؽ إدارة المعرفػةبنسبة متوسطة ،وجاءت في المرتبة الرابعة يمييا التخزيف ثـ التوليد ثـ التوزيع.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 إعطاء إدارة المعرفة األولوية في العمؿ ومشاركة األساتذة في جميع عممياتيا . ضرورة استخداـ وسائؿ تكنولوجيا حديثة لتوزيع وتطبيؽ ونقؿ المعرفة مف قبؿ اإلدارة . -السعي الدائـ لتوليد المعرفة ومحاولة تطبيقيا بشتى الطرؽ واألساليب.

 .3دراسة (البرعصي )2015 ,بعنوان " :تصور مقترح لتطبيق عمميات إدارة المعرفة في
جامعة عمر المختار -ليبيا".

ىدفت الدراسة إلى اقتراح تصور لتطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في جامعة عمر المختار،
َ
وتطمب األمر تقييـ واقع تطبيؽ ىذه العمميات بالجامعة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
بالفرع الجامعي "البيضاء" ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،ولجمع بيانات الدراسة

استخدـ الباحث أداة االستبانة تـ تطويرىا باالستفادة مف األدب التربوي والدراسات السابقة،

تبعا
اختيرت منيـ عينة عشوائية بسيطة بمغ مجموعيا ( )120وزعت عمى مجموعتيف ً
لمتخصص (عموـ إنسانية ،وعموـ طبيعية).

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 -تدني االىتماـ بإدارة المعرفة ،وانخفاض مستوى تطبيؽ عممياتيا.

 اختالؼ التخصص العممي ليس لو تأثير في مستوى تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة. -ال توجد فروؽ في تقييـ واقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة لمتغير التخصص العممي.

 أما أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة فيي:

 العمؿ عمى تعزيز أبعاد إدارة المعرفة ،وتطبيؽ عممياتيا مف خالؿ إيجاد قاعدة بيانات. -إيجاد بنية معموماتية تحتية لمجامعة قادرة عمى تسييؿ االتصاالت ،ونشر المعمومات.

 -توسيع التحالفات االستراتيجية لمجامعة مع المؤسسات المختمفة التي ليا ميزة تنافسية .

 .4دراسة (السيد مروة ) 2014 ,بعنوان" :إدارة المعرفة كمدخل لتعزيز القدرات التنافسية
)منظور استراتيجي( دراسة تطبيقية عمى شركة فودافون".

ىػ َػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة مػػدى تطبيػػؽ شػػركة فوداف ػػوف مصػػر لمػػدخؿ إدارة المعرفػػة وتحديػػد
سمبا
مدى مساىمة ىذا المدخؿ في بناء قدرات تنافسية لمشركة ،وتحديد أىـ المعوقات التي تؤثر ً

85

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

عم ػػى عممي ػػات اإلدارة االس ػػتراتيجية لممعرف ػػة ف ػػي ش ػػركة فوداف ػػوف ،وى ػػدفت لتوض ػػيح طبيعػ ػة إدارة
المعرفة وتحديد مدى إمكانية االعتماد عمييا كتوجو استراتيجي في تػدعيـ القػدرة التنافسػية لشػركة

فودافوف في مصر ،تكػوف مجتمػع الد ارسػة مػف ( )150مفػردة مػف مػديري اإلدارة العميػا والوسػطى

ػر لصػػغر مجتمػػع البحػػث ،وتػػـ
فػػي شػػركة فودافػػوف ،وتمثمػػت عينػػة الد ارسػػة فػػي حصػػر شػػامؿ نظػ ًا
استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات ،واتبعت الدارسة المنيج الوصفي التحميمي.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 -وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف اإلدارة االستراتيجية لممعرفة والقدرات التنافسية لمشركة.

 وجػػود تػػأثير معنػػوي بػػيف كػػؿ مػػف الثقافػػة التنظيميػػة الداعمػػة لممعرفػػة ،قيػػادة المعرفػػة ،الييكػػؿالتنظيمي المرف ،والتكنولوجيا الفاعمة لممعمومات عمى الترتيب عمى القدرات التنافسية بالشركة.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

مقترح ػا لتطبيػػؽ مػػدخؿ إدارة المعرفػػة مػػف منظػػور اسػػتراتيجي فػػي شػػركة
ػار
 قػػدمت الباحثػػة إطػ ًاً
فوداف ػػوف يم ّكني ػػا م ػػف تحقي ػػؽ ق ػػدرات تنافس ػػية ،كم ػػا يمك ػػف االسترش ػػاد بي ػػذا اإلط ػػار ف ػػي ش ػػركات
المحموؿ األخرى لتدعيـ موقفيا التنافسي في بيئة األعماؿ شديدة التنافسية.

 .5دراسة (بوزناق )2013 ,بعنوان " :إدارة المعرفة ودورىا في بناء الستراتيجيات
التسويقية :دارسة ميدانية".

ى ػ َػدفت الدارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى دور إدارة المعرف ػػة ف ػػي بن ػػاء وتفعي ػػؿ االس ػػتراتيجيات التس ػػويقية
بالمجمع الصػناعي "صػيداؿ" لمظفػر بحصػة سػوقية تمكنيػا مػف االسػتمرار ،النمػو ،البقػاء ،بحثػت

الدراسة في االىتماـ بالمعرفة لما توفره مف كفاءات وميارات متجددة باسػتمرار ،تمكنيػا مػف خمػؽ
اتبعػت الدارسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي
العديػػد مػػف الم ازيػػا التنافسػػية والعمػػؿ عمػػى اسػػتدامتيا ،و ّ
مستيدفة عينة قصدية مكونة مف ( )50مفردة في المجمع الصناعي "صيداؿ".

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 وجود عالقة ارتباط قوية بيف عمميات إدارة المعرفة والعوامؿ الرئيسة لالستراتيجيات التسويقية. تطبيؽ إدارة المعرفة في مجمع "صيداؿ" يساىـ في بناء وتفعيؿ االستراتيجيات التسويقيةبشكؿ إيجابي.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 ضرورة السعي الدائـ إلى كسب المعرفة التي تمبي االحتياجات االستراتيجية والتنافسية. -ضرورة االىتماـ بالبحث والتطوير وعدـ اعتبارىا كماليات.
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 ضرورة االعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في نقؿ المعرفة. .6دراسة (القرني )2013 ,بعنوان" واقع إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق التنمية اإلدارية
المستدامة بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض".

ى َػدفت الد ارسػة اإلجابػة عمػى تسػاؤؿ مػا واقػع إدارة المعرفػة؟ ومػا دورىػا فػي تحقيػؽ التنميػة
اإلدارية المستدامة بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض ،وتكػوف مجتمػع الد ارسػة مػف ضػباط

المديرية العامة لحرس الحدود ،مػف رتبػة مقػدـ إلػى رتبػة لػواء ،وعػددىـ (  (239ضػابطًا ،وعشػرة
مف قيادات إدارات وأقسػاـ المديريػة العامػة لحػرس الحػدود لغػرض المقابمػة المفتوحػة ،ومئتػا رسػالة
وأطروحة عممية فػي المديريػة العامػة لحػرس الحػدود تػـ تصػنيفيا إلػى عػدة أبعػاد ،ومػف ثػـ القيػاـ

بتحميؿ محتوى لتسعيف رسالة وأطروحة عممية في اإلدارة ،وقد كانت العينة العشػوائية تتكػوف مػف
) )193ضابطًا ،واسػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي ،وذلػؾ بأسػموبو المسػحي ،وتحميػؿ المحتػوى
كال مف االستبانة ،واستمارة تحميؿ المحتوى.
واستخدـ الباحث ً

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 -أف غالبية أفػراد العينػة المشػاركيف فػي الد ارسػة لػدييـ إدراؾ بأىميػة إدارة المعرفػة كمتطمػب ميػـ

لتحقيؽ التنمية اإلدارية المستدامة بمتوسط حسابي (.)3.53

 -أف درجة االستفادة مف النتػائج والتوصػيات المتعمقػة بالد ارسػات والمعػارؼ المتاحػة فػي تحقيػؽ

التنمية اإلدارية المستدامة جاءت بدرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي ).)3.07

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 ضرورة وضع آلية تنظيمية الستقباؿ توصيات البحوث والدراسات وتوجيييػا لمقسػـ المخػتصالمباشر إلبداء اآلراء لتفعيؿ االستفادة منيا.

 إنشػاء إدارة لممعرفػة تػرتبط بمػدير عػاـ حػرس الحػدود مباشػرة ،ووضػع برنػامج حاسػب آلػيإلدارة المعرفة في شبكة اإلنترنت الداخمية ،لمشاركة المعرفة بكؿ سيولة ويسر.

 .7دراسة (عبابنة وحتاممة ( 2013 ,بعنوان " :دور الثقافة التنظيمية في دعم إدارة المعرفة
في المستشفيات الحكومية في األردن".

ىدفت الدراسة إلى معرفة دور الثقافة التنظيمية السائدة في دعـ إدارة المعرفة في
َ
مستشفيات القطاع العاـ العاممة في محافظة إربد – األردف ،وشمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع
مستشفيات القطاع العاـ العاممة في محافظة إربد ،وتـ توزيع ) (300استبانة عمى جميع شاغمي
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الوظائؼ اإلشرافية في المستشفيات المبحوثة ،وبمغ عدد االستبانات المسترجعة والصالحة

لمتحميؿ) ،)253وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.
 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 -إف نمط الثقافة التنظيمية السائد في مستشفيات القطاع العاـ ىو النمط البيروقراطي.

 إف درجػة ممارسػة إدارة المعرفػة فػي المستشػفيات المبحوثػة كانػت بمسػتوى متوسػط ،وكػافأعالىا ُبعد تطبيؽ المعرفة ،وأقميا ممارسة ُبعد نقؿ المعرفة.
 -وجػود عالقػة ارتبػاط إيجابيػة بػيف أنمػاط الثقافػة التنظيميػة السػائدة وبػيف أبعػاد إدارة المعرفػة،

حيػث وجػد أف أقػوى عالقػة كانػت بػيف إدارة المعرفػة والػنمط اإلبػداعي ،وكػاف أضػعفيا بػيف إدارة

المعرفة والنمط البيروقراطي.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 تبنػي ثقافػة تنظيميػة إبداعيػة إلنجػاح ممارسػة إدارة المعرفػة فػي القطػاع الصػحي الحكػوميتساعد في إيجاد وتخزيف ونشر وتطبيؽ المعرفة ،لتطوير وتحسيف الخدمات المقدمة لممستفيديف

مف خالؿ توفير الحوافز وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية.

فعالػة ،وتػوفير وسػائؿ تكنولوجيػا حديثػة لحفػظ المعمومػات
 ضػرورة تأسػيس نظػـ معموماتيػة ّوالمعارؼ الجديدة ،وعقد الدورات والندوات التدريبية وورش العمؿ.

 .8دراسة (الزريقات )2012 ,بعنوان ":أثر إدارة المعرفة في فاعمية القرار في الشركات
الستخراجية األردنية".

الدرسػة إلػى معرفػة أثػر إدارة المعرفػة فػي فاعميػة اتخػاذ القػرار فػي الشػركات
ى َػدفت ا
االستخراجية األردنية ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة وتطويرىا لغرض جمع البيانات

وتوزيعيا عمى أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىـ ) (443مبحوثًا ،واعتمد الباحث المنيج الوصفي

التحميمي.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
تفعا.
 -تصوارت المبحوثيف لمتغير إدارة المعرفة كاف مر ً

 -ىنالؾ أث اًر ألبعاد إدارة المعرفة عمى فاعميػة اتخػاذ القػرار فػي الشػركات االسػتخراجية األردنيػة،

وأف إدارة المعرفة فسرت ) (%59.4مف التبايف في بعد) فاعمية اتخاذ القرار).

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 -تبني الشركات االستخراجية األردنية فمسفة إدارية وأساليب تنظيمية تدعـ تطبيؽ إدارة المعرفة
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 الدراسات األجنبية التي تتعمق بإدارة المعرفة

 .1دراسة ( )Zulhawati Zumrotul Munawaroh, 2016بعنوان ":تأثير ادارة
المعرفة والثقافة التنظيمية عمى أداء المرشدين " .دراسة جاكرتا – أندونيسيا

Effect of Knowledge Management and Organizational Culture on
Performance Guides.

ىدفت ىذه الدراسة إلي تحديد تأثير ادارة المعرفة والمتغيرات الثقافية عمى أداء المرشديف،
َ
ىذا البحث عبارة عف بحث توضيحي ،حيث تـ أخذ العينات عف طريؽ جمع العينات العشوائية

شخصا كانوا موزعيف عمي النحو التالي( )259
البسيطة ،وبمغ عدد مجتمع الدراسة( )345
ً
فردًا مف الرجاؿ و( )86فرداً مف النساء ،وكاف عدد المستجيبيف(  )181شخصاً ،تـ جمع
بيانات ىذه الدراسة عف طريؽ استخداـ تقنيات أداة االستبانة ،كؿ بند في ىذه األداة يقيس

الصالحية والموثوقية ،تقنية تحميؿ البيانات المستخدمة ىي تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 -يتأثر أداء المرشديف بالعديد مف العوامؿ الداخمية والخارجية.

 -ترتبط العوامؿ الداخمية بمحدودية المعرفة وتمكف الفرد مف خصائصو وسماتو .

 العوامؿ الخارجية مستمدة مف البيئة مثؿ السموؾ والمواقؼ واإلجراءات مف زمالء العمؿوالمرؤوسيف أو القادة ومرافؽ العمؿ والمناخ التنظيمي لممؤسسة والتي تؤثر عمى تطوير الدليؿ.
 -تظير نتائج الدراسة أف إدارة المعرفة ليا آثار إيجابية وميمة عمى أداء المرشديف

السياحيف ،ىذا يعني أف إدارة المعرفة الثقافة التنظيمية يمكف آف تحسف مف أداء األدلة.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 -ضرورة تطوير األدلة السياحية لتعزيز مستوى ميارات ومعرفة  ،وكفاءة ،ودافعية االنضباط

الذاتي وااللتزاـ.

 -ضرورة تطبيؽ أساسيات القيادة والتعميـ وذلمؾ لمتنافس في مجاؿ السياحة.

 .2دراسة بعنوان Orpah Onwards, Clemence Zvobgo, Barbra , 2015( :

 )Marufuإدارة المعرفة كاستراتيجية لمبقاء وتحسين الميزة التنافسية في القطاع

السياحي لدولة زيمبابوي.
Knowledge Management as a Survival Strategy to Enhance Competitive
Advantage in the Zimbabwean Tourism and Hospitality industry.
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تعرض قطاع صناعة السياحة لدولة زيمبابوي لبيئة عمؿ مضطربة نتيجة لمتحديات
لقد
ّ
االقتصادية غير المستقرة والتي تؤثر عمى اقتصاد الدولة .في ىذه البيئة الغير متوقعة يستطيع
التفكير الذكي أف يخمؽ االستدامة وبالتالي تيدؼ الدراسة إلى االستفادة مف مالئمة إدارة المعرفة
كاستراتيجية لمبقاء وتعزيز الميزة التنافسية في صناعة السياحة في زيمبابوي.

لقد جاء ىذا البحث مف خالؿ مالحظة أنو عمى الرغـ مف تقدـ زيمبابوي في قطاع السياحة في

وقت تواجد العمالت المتعددة ،إال أنو ال تزاؿ البالد دولة مستيمكة مع عدـ وجود أي دليؿ عمى
وجود اقتصاد قائـ عمى المعرفة.

لقد استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي لدراسة منيجية إدارة المعرفة في سياسات الموارد

البشرية والثقافة والييكمية ونظـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع الفنادؽ والسياحة في
زمبابوي .لقد تـ استخداـ تقنيات االستبانة والمقابالت لجمع البيانات.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 -أف سياسات الموارد البشرية ال تتوافؽ مع ممارسات إدارة المعرفة ،كما أف االفتقار إلى نظاـ

إدارة المعرفة في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يؤثر عمى تقاسـ المعارؼ واالستفادة منيا.

 -أف اليياكؿ التنظيمية البيروقراطية والثقافة الفردية أو الغير داعمة تعيؽ تدفؽ المعمومات مف

الموظفيف األذكياء إلى المبتدئيف .كما يحدث سوء إدارة المعرفة بسبب عدـ وجود إجراءات
واضحة إلدارة الموارد البشرية ،واالفتقار إلى سياسات إلدارة رأس الماؿ الفكري ،باإلضافة

لالفتقار إلى ثقافة التعمـ واليياكؿ التنظيمية.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 توصي الدراسة بأف تقوـ الموارد البشرية بدعـ نظاـ المكافآت مع نظاـ إدارة المعرفة ودعـثقافة تبادؿ المعرفة والعمؿ الجماعي وتقميؿ اليياكؿ البيروقراطية.

 -توصي الدراسة بأف يكوف ىناؾ موظؼ مختص بإدارة المعرفة.

 ضرورة ضماف حفاظ المنظمات عمى األشخاص الذيف يمتمكوف المعمومات والمعرفة الفعالة.تسطحا وتكوف
 ضرورة التحوؿ النموذجي مف اليياكؿ التنظيمية الطويمة إلي اليياكؿ األكثرً
بشكؿ مصفوفة ،بحيث يمكف أف تتدفؽ المعرفة بحرية مف خالليا في الكيانات المختمفة.

 .3دراسة ( )Siadat,et,al, 2015بعنوان" :العوامل المؤثرة عمى التطبيق الناجح إلدارة

المعرفة في التعميم العالي دراسة حالة :وحدة العموم واألبحاث في جامعة أزاد".
Effective Factors On Successful Implementation Of Knowledge
Management In Higher Education Case Study :Sciences& researches
Unit, Azad university.
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ىدفت الدراسة إلى تحديد العوامؿ المؤثرة عمى التنفيذ الناجح إلدارة المعرفة في جامعة أزاد
َ
اإلسالمية في طيراف بإيراف ،وحدة العموـ واألبحاث في ( ،(2014استخدـ الباحث أداة االستبانة
لمدراسة ،وتـ اعتماد المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع العينة مف معممي اإلدارة والعموـ

فردا.
فردا ،وتـ تقدير حجـ العينة (ً )101
اإلنسانية والمحاسبيف حيث بمغوا عددىـ (ً )137
 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 أف الثقافة التنظيمية ىي العامػؿ األساسػي لنجػاح إدارة المعرفػة ،وىػي تعتبػر العامػؿ المسػاعدإلدارة المعرفة في الكثير مف المنظمات والمؤسسات.

أف تكػوف ىنػاؾ ثقافػة مييمنػة
 بالنسػبة لبرنػامج إدارة المعرفػة لكػي يكػوفناجحػا ،فإنػو يجػب ْ
ً
لتجنب المعرفة الحصرية ،وخمؽ بيئة مميئة بالموثوقية واأللفة.
 -يجػب عمػى أعضػاء الييئػة التدريسػية ّأال يقػاوموا اسػتخداـ األسػاليب الجديػدة لموصػوؿ إلػى

المعرفة الحديثة.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 أف وحدة العموـ واألبحاث بحاجة إلعادة ىيكمة الثقافة التنظيمية وبناء ىيكؿ تنظيمي جديد. -قدمت الدراسة اقتراحات لتحسيف العوامؿ التي تؤثر عمى إدارة المعرفة في الجامعة.

 .4دراسة ( ,)Kambiz and Aslan, 2015بعنوان" :أثر إدارة المعرفة في اإلبداع

التنظيمي  :دراسة ميدانية عمى شركة خودروا لصناعة السيارات اإليرانية ".
The Impact of Knowledge Management on Organizational Innovation:
An Empirical Study.
ىدفت الدراسة إلى تقييـ نتيجة إدارة المعرفة عمى االبتكار التنظيمي في شركة خودروا

لصناعة السيارات اإليرانية ،والتي تعتبر مجتمع الدراسة ،وتـ اختيار عينة الدراسة حيث بمغت

( )272مف مديري النظـ ،واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ الباحث أداة
االستبانة .

 فكانت أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
 يوجد تأثير إلدارة المعرفة عمى االبتكار التنظيمي في صناعة السيارات اإليرانية. -أف التعمـ التنظيمي لو تأثير كمتغير وسيط في العالقة بيف إدارة المعرفة واالبتكار التنظيمي.
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 .5دراسة ) (Apak and Atay, 2014بعنوان" :اإلبداع العالمي وممارسة إدارة المعرفة

في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركيا والبمقان".
"Global Innovation and Knowledge Management Practice in Small and
"Medium Enterprises (SMEs) in Turkey and the Balkans
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع إدارة المعرفة وعالقتيا بالتجارة بيف تركيا وبالد البمقاف
َ

في ضوء االقتصاد اإلقميمي واإلفتراضي ،حيث أخذت التغيرات االقتصادية بعيف االعتبار لمبحث
تحميال لمبيئة
عف ميزات تنافسية عمى مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وقد أجرى الباحث
ً

الداخمية باستخداـ نموذج ) (SWOTحيث استعرض مجموعة كبيرة مف نقاط القوة ونقاط

الضعؼ ،وكذلؾ الفرص والمخاطر كمدخؿ وصفي لتحديد الميزات التنافسية ،معتم ًدا في د ارستو
عمى األسموب الوصفي التحميمي.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 تحقيؽ النجاح في المشاريع الصغيرة يتطمب إدارة فعالة في بيع المنتجات أو تقديـ الخدمات.-وأف إدارة المعرفػة يمكػف اف توظػؼ كػأداة لمميػزة التنافسػية فػي مواجيػة الطمػب فػي بعػض

الصناعات واالسواؽ.
 .6دراسة (  (Moradi,et,al, 2012بعنوان" :العالقة بين الثقافة التنظيمية وادارة المعرفة,

دراسة تطبيقية عمى جامعة الوسائط المتعددة في ماليزيا "."MMU
The Relationship Between Organizational Culture And Knowledge
Management.
ىدفت الدراسة إلى الحصوؿ عمى فيـ لمعالقة بيف الثقافة التنظيمية وادارة المعرفة ،لدى
َ

العامميف في بيئة أكاديمية .استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،قاـ العامموف في جامعة

الوسائط المتعددة في ماليزيا بتعبئة االستبياف الخاص بالدراسة بمجموع ( )322استبياف ،والذي
يتكوف مف ) (28فقرة ذات صمة بمتغيرات الدراسة )الثقافة التنظيمية ،إدارة المعرفة).

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ الثقافة التنظيمية وبيف إدارة المعرفة تُعزى إلى العمر. -وجود عالقة ذات داللة إحصائية حوؿ الثقافة التنظيمية القائمة ،والثقافة التنظيمية المفضمة

تُعزى إلى متغير سنوات العمؿ في الجامعة ،والى متغير المؤىؿ العممي.
 -عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة المعرفة تُعزى إلى متغير عدد سنوات العمؿ

داخؿ الجامعة.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
92

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

أف ينظػر مػف
 قد يكوف مف األفضؿ عند ادرسػة العالقػة بػيف الثقافػة التنظيميػة ،وادارة المعرفػة ْ
خػالؿ عدسػة المعرفػة االجتماعيػة ،ىػذا المنظػور يسػمح لػربط االثنػيف ،والمراقبػة ليػـ داخػؿ
اإلجراءات االجتماعية التي ىي عمى حد سواء.
 .7دراسة ( )Kasim, 2010بعنوان" :العالقة بين ممارسات إدارة المعرفة واألداء الوظيفي

في دوائر الحكومة الماليزية"
"The Relationship of Knowledge Management Practices, Competencies
and the Organizational Performance of Government Departments in
"Malaysia.
ىدفت الدراسة إلى بياف الدور الميـ لممارسات إدارة المعرفة في تحسيف األداء وكفاءة
َ

مؤسسات القطاع العاـ ،وكيؼ يمكف أف يتحسف األداء الوظيفي الحكومي مف خالؿ تطبيؽ إدارة
المعرفة ،واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي في إجراءات الدراسة ،واستخدـ االستبانة كأداة

الوزرات
لجمع البيانات الالزمة مف مجتمع الدراسة والذي يمثؿ جميع المديريف العامميف في ا

الماليزية والبالغ عددىا ( )28و ازرة ،حيث تـ أخذ عينة عشوائية منتظمة تبمغ ( )500مفردة مف
مجتمع الدراسة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 وجود عالقة إيجابية بيف ممارسات إدارة المعرفة وكفاءة األداء الوظيفي في مؤسسات القطاعالعاـ الماليزي.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 ضػرورة فيػـ اإلدارة العميػا لمعوامػؿ والعناصػر التػي تسػاعد فػي فعاليػة األداء الػوظيفي ،وأيالعوامؿ التي تحد مف تحسف األداء.

 -توفير الموارد الالزمة لمتأثير عمى ممارسات إدارة المعرفة في المنظمات ،واإلدارة العميا.

 -تعزيز وخمؽ التميز التنظيمي حيث يتطور األفراد شخصياً ومينياً.

 .8دراسة  )2008 ( , Matzkin, D. ,بعنوان" :إدارة المعرفة في قطاع المنظمات غير

الربحية في البيرو"
" "Knowledge Management in the Peruvian non – Profit Sector

ىدفت الدراسة إلى بياف أثر تطبيؽ إدارة المعرفة عمى زيادة كفاءة التنظيمات غير الربحية في
َ

دوؿ العالـ الثالث ،ودورىا في معالجة ضعؼ إمكانياتيا المادية والبشرية ،وقد صمـ الباحث لجمع

البيانات استبانة خاصة بدراستو وزعيا بواسطة البريد اإللكتروني عمى عينة مكونة مف ()416
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مف المديريف العامميف في( )106مف التنظيمات غير الربحية في البيرو ،مثؿ المؤسسات العامة
والو ازرات والتنظيمات االجتماعية غير الربحية.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 -أف تمؾ التنظيمات تطبؽ إدارة المعرفة بمستوى منخفض.

 تعاني تمؾ التنظيمات مف انخفاض الموازنات المخصصة لمشاريع إدارة المعرفة. -تعاني تمؾ المنظمات مف انخفاض الموازنات المخصصة لتدريب الموظفيف.

 أما أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة فيي:

 ضرورة اإلىتماـ بتطبيؽ إدارة المعرفة في تمؾ التنظيمات مف خالؿ الموازنات الكافيةوالتدريب المناسب.

ثانيا :دراسات تتعمق بتحسين جودة الخدمات
ً
 الدراسات الفمسطينية المتعمقة بتحسين جودة الخدمات
ند

ال مل

ا دار

د ر

ي

ن

 -9درا (األ رس )1097 ،ن ان " :ع د
ط ع غز ".
ال دم ي لد
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ودورىا في تحسيف جودة الخدمات
َ
في بمديات محافظات غزة  ،استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدمت االستبانة كأداة
رئيسية لجمع البيانات وقد اعتمد الباحث عمى العينة العشوائية الطبقية ،حيث كاف مجتمع الدراسة

موظفي بمديات محافظتي خانيونس ورفح والبالغ عددىـ ( )868موظفًا ،وبمغت العينة ()266
موظفًا مف تمؾ البمديات ،وتـ تصميـ استبانة وزعت عمى عينة الموظفيف واستبانة أخرى وزعت
عمى عينة عشوائية بمغت ( )296مفردة مف المراجعيف المستفيديف مف خدمات تمؾ البمديات.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 إستخداـ وتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات كانت متوسطة حيث بمغت النسبة (.)%64.84 جودة الخدمات في بمديات محافظتي رفح وخانيونس بأبعادىا الخمسة كانت مرتفعة بوزفنسبي بمغ (.)%73.02

 -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بيف إعادة ىندسة العمميات

اإلدارية وتحسيف جودة الخدمات في بمديات محافظتي رفح وخانيونس.

 -يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعناصر إعادة ىندسة العمميات اإلدارية بنسبة (. )%56

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

أف تقوـ اإلدارة العميا لبمديات محافظتي رفح وخانيونس بمراجعة مستمرة لنتائج اليندرة
 ضرورة ْوالعمؿ عمى تعزيز روح االبتكار واإلبداع لدى موظفييا.
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أف يحرص الموظفوف عمى الدقة ومنع األخطاء في المعامالت.
 ضرورة ْ تعزيز مبدأ اإلىتماـ بالمواطف عند زيارتو لمبمدية وجعمو يشعر أنوّ معروؼ لدى الموظفيف.الص ر الذ ن المن ع غ ر
 -1درا (أ ع ر )1098 ،ن ان" :د ر د ال دم
ل الغر ال ر
مع األعض الم ف د ن"  " .درا
ي د ال
الملم
الصن ع غز "
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور جودة الخدمات والمنافع غير الممموسة والصورة الذىنية في
َ
تحسيف جودة العالقة مع األعضاء المستفيديف مف خدمات الغرفة التجارية بغزة ،تـ إجراء الدراسة

وفؽ المنيج الوصفي التحميمي واعتمدت عمى االستبانة ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية

عضوا مستفيد مف خدمات الغرفة التجارية الصناعية بمدينة غزة ومسدد
مكوف مف () 177
ً
لرسوـ العضوية عاـ 2015ـ وتـ استخداـ البرنامج اإلحصائي "  "SPSSإلجراء العديد مف
التحميالت اإلحصائية التي تخدـ أغراض الدراسة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 -وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف جودة الخدمات والصورة الذىنية .

 -مؤشرات جودة العالقة مع األعضاء متدنية :فالثقة بالغرفة التجارية بمغت (،)% 55.72

بينما مؤشر جودة العالقة في محور الرضا بمغ المعدؿ( . )% 52.46

أيضا عف وجود أثر لممتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع .
 كشفت النتائج ً -عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات آراء أفراد العينة حوؿ دور أبعاد جودة الخدمات والصورة

الذىنية والمنافع غير الممموسة في جودة العالقة مع األعضاء المستفيديف تُعزى لممتغيرات
الديموغرافية.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 -تحسيف الصورة الذىنية لمغرفة لمحفاظ عمى المكانة االقتصادية بيف اتحادات األعماؿ.

 زيادة المنافع غير الممموسة المقدمة لألعضاء الحالييف لتحفيزىـ عمى استمرار العضويةباإلضافة إلى تحسيف جودة الخدمات المقدمة في الغرفة لتكوف قادرة عمى استقطاب األعضاء

السابقيف والجدد ،وكذلؾ تعزيز الدور اإليجابي لألعضاء مف خالؿ مشاركتيـ في ق اررات

وأنشطة وسياسات الغرفة.
ن د
 -4درا (مطر  )1098 ،ن ان" :د ر ط ط نم الم ارد ال ر ي
ال ل م ال ني".
ال دم ال ل م ي م
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسيف جودة الخدمات
َ

التعميمية في مؤسسات التعميـ التقني ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصؼ التحميمي ،وتكوف مجتمع
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الدراسة مف جميع موظفي الفئة اإلش ارفية في مؤسسات التعميـ التقني بقطاع غزة ،والبالغ عددىـ

( )326موظفًا ،وبمغت عينة الدراسة ( )177موظفًا ،وتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدارسة وقاـ
الباحث باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ). )SPSS
 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 توافر ابعاد جودة الخدمات التعميمية في مؤسسات التعميـ التقني بدرجة (متوسطة) ،حيث جاءالوزف النسبي لجميع فقرات أبعاد محور جودة الخدمات التعميمية بنسبة (.)%61.56

 -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بيف دور تخطيط الموارد البشرية

وتحسيف جودة الخدمات التعميمية ،وكذلؾ بيف دور تنمية الموارد البشرية وتحسيف جودة

الخدمات التعميمية في مؤسسات التعميـ التقني .

 -توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في تقديرات المبحوثيف نحو

دور تخطيط ،وتنمية الموارد البشرية في تحسيف جودة الخدمات التعميمية في مؤسسات التعميـ
التقني .

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 ضرورة التزاـ اإلدارة العميا في مؤسسات التعميـ التقني بتحقيؽ أىداؼ تخطيط المواردالبشرية.

 ضرورة أ ْف تقوـ مؤسسات التعميـ التقني بوضع الخطط والسياسات الفاعمة لتنمية المواردالبشرية ،وأ ْف تقوـ بم ارجعتيا وتقييميا بشكؿ دوري ،لتسطيع اف تحدد ما يحتاج لمتطوير.
 أوصت مؤسسات التعميـ التقني بالتركيز عمى جميع محددات الجودة ،والعمؿ عمى تحسينيا.ال مل

ا دار

ع

ه

د

 -3درا (أ ع د  ،)2016 ،ن ان :ا ع ند
م مع ال ف الط ي.
ال دم الص
ى َدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع ىندسة العمميات اإلدارية وعالقتيا بجودة الخدمات الصحية
بمجمع الشفاء الطبي ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف
عدد ( )194مف مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مجمع الشفاء الطبي ،وتـ استخداـ أسموب

الحصر الشامؿ ،وبمغ عدد عينة الدراسة ( ،)184أي ما نسبتو ( )%94.85مف مجتمع الدراسة،

واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ،حيث تـ إعدادىا بصورة أولية ،وتـ عرضيا عمى المحكميف،

وتـ التأكد مف صدقيا وثباتيا.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 واقع ىندسة العمميات اإلدارية في مجمع الشفاء الطبي جاء بوزف نسبي (.)%69.4396
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 -مستوى جودة الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي جاء بوزف نسبي (.)%65.90

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ ىندسةالعمميات اإلدارية بمجمع الشفاء الطبي تُعزى إلى متغي ارت( :العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات
الخدمة ،الجنس) ،بينما وجود فروؽ تُعزى إلى متغير المؤىؿ العممي ،ولصالح حممة الدبموـ.
أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 تبني مجمع الشفاء الطبي أىداؼ عمميات إدارية واضحة ومفيومة. -استخداـ تكنولوجيا المعمومات في الرقابة في مجمع الشفاء الطبي.

 جمب الكوادر البشرية المتخصصة ذات الخبرة والميارة والمؤىالت العممية.نم ى
م ر ل
ن ،)2015 ،ن ان :ا را
 -5درا (ال
الفل ط ن .
ي ال م
الط

د ال دم

ىدفت الدراسة التوصؿ إلى استراتيجية مقترحة لتحسيف جودة الخدمات الطالبية في الجامعات
َ
الفمسطينية في محافظات غزة ،وذلؾ مف خالؿ التعرؼ إلى مستوى جودة الخدمات الطالبية في

الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة مف وجية نظر الطمبة ،ودراسة الفروؽ في متوسطات
تبعا لممتغيرات (الجنس-
تقديراتيـ لمستوى جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفمسطينية ً
الجامعة -التخصص) ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التحميمي لمالءمتو
لموضوع الدراسة ،وقامت الباحثة بتصميـ االستبانة كأداة لمدراسة ،وقامت الباحثة باستخداـ

برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ).(SPSS

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 مستوى جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفمسطينية كاف متوسطاً. حصؿ ُبعد الموثوقية عمى المرتبة األولى بوزف نسبي (.)%58.87 -حصؿ ُبعد االستجابة عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي (.)%57.51

 حصؿ ُبعد التعاطؼ االجتماعي عمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي (.)%52.97 أما أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة فيي:
أف تبني إدارة الجامعات الفمسطينية جودة الخدمة الطالبية كاستراتيجية لممنافسة والتميز.
 ْ العمؿ عمى زيادة المساحات الخضراء في الجامعات لتصبح كافية لممارسة األنشطة . -مكافأة الطمبة الخريجيف المتميزيف بتوفير وظائؼ ليـ بدواـ كامؿ أو جزئي.
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ن

د

 -8درا ( د  )2014 ،ن ان" :د ر م أدا الم ارد ال ر ي
ل لد م ظ م ل غز ".
ط ع غز ،درا
دم لد
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور تقييـ أداء الموارد البشرية في تحسيف جودة الخدمات
َ
المقدمة مف بمديات محافظة شماؿ قطاع غزة ،والمتمثمة في :بمدية جباليا النزلة ،بمدية بيت الىيا،
بمدية بيت حانوف ،بمدية اـ النصر ،وتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف جميعيـ في البمديات

االربع ،والبالغ عددىـ ( )683موظفًا وموظفة ،أما عينة الدراسة فتمثمت في جميع الوظائؼ
اإلش ارفية في تمؾ البمديات وعددىا ( )141عينة ،واستخدـ الباحث استبانة مكونة مف ( )68فقرة
توزعت عمى خمسة محاور كأداة لجمع بيانات واستخداـ المنيج الوصؼ التحميمي في ىذه

الدراسة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 واقع تقييـ أداء الموارد البشرية في بمديات محافظة شماؿ قطاع غزة جاء بدرجة متوسطةبوزف نسبي (.)%65.93

 واقع تقييـ مستوى جودة الخدمات التي تقدميا تمؾ البمديات جاء بدرجة عالية بوزف نسبي(.)%73.79

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 أ ْف يكوف ىناؾ دعـ حكومي مستمر لمبمديات خاصة في الظروؼ الحالية لسكاف قطاع غزة. أ ْف تعيد البمديات النظر في نماذج تقييـ أداء العامميف ،وكيفية إدارة نتائج التغذية الراجعة.أف تتوجو البمديات في استخداـ أسموب اإلدارة باألىداؼ في عممية تقييـ أداء العامميف.
ْ -

 -7دراسة (راشد ,)2014 ,بعنوان " :دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمالء"
(دراسة تطبيقية عمى البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإل نتاج الفمسطيني من وجيو نظر

العمالء).

كال
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدى رضا العمالء عف جودة الخدمات المصرفية التي يقدميا ً
َ
مف البنؾ الوطني اإلسالمي وبنؾ اإلنتاج الفمسطيني ،كما وىدفت إلى تحديد مقدار جودة
الخدمات المصرفية (بأبعادىا مجتمعة) التي يقدميا كال المصرفيف عمى تحقيؽ رضا عمالئيما

وتـ
وأجريت الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة مف عمالء كال المصرفيف بمغت ( )408مفردةّ ،
جمع البيانات والمعمومات مف خالؿ استبانة صممت ليذه الغاية .وقد استخدـ الباحث المنيج
الوصؼ التحميمي إلجراء الدراسة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
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 توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف جودة الخدمات المصرفية بأبعادىا مجتمعة (االعتمادية،االستجابة ،األماف ،التعاطؼ ،الممموسية) في تحقيؽ رضا العمالء في البنؾ الوطني

اإلسالمي وبنؾ اإلنتاج الفمسطيني .

 بمغ المتوسط العاـ لألبعاد الخمسة لجودة الخدمات ممثمة في الدرجة الكمية لالستبانة بوزفنسبي مقداره ( ،)%75.73وىي نسبة تعبر عف مستوى مناسب مف رضا العمالء عف

خدمات المصرفيف .

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير المصرؼ (البنؾ الوطني اإلسالمي ،بنؾاإلنتاج الفمسطيني) ولقد كانت الفروؽ لصالح البنؾ الوطني اإلسالمي في ُبعد الممموسية،
ولصالح بنؾ اإلنتاج الفمسطيني في الدرجة الكمية لرضا العمالء.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 ضرورة وضع إليو لرفع مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة في كال المصرفيفباالعتماد عمى أبعاد الجودة التي ظيرت في الدراسة وفقًا لمترتيب التالي ( األماف ،االعتمادية،

االستجابة ،التعاطؼ ،والممموسية ) باعتبارىا عوامؿ ميمة تؤخذ بعيف االعتبار عند تقييـ
العمالء لخدمات المصارؼ اإلسالمية.

 العمؿ عمى قياس جودة الخدمة بصورة منتظمة ،وذلؾ باستخداـ أساليب قياس مختمفة ،سواءكانت وصفية مثؿ المقابالت الشخصية أو مجموعات التركيز مف العمالء أو كانت كمية أو أي

نموذج آخر.

ثالثاً :الدراسات العربية المتعمقة بتحسين جودة الخدمات

 .1دراسة ( لحول وآخرون ,)2015 ,بعنوان :أثر جودة خدمات التعميم الجامعي عمى تحقيق
رضا الطالب دراسة حالة ,كمية العموم القتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة باتنة

– الجزائر.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تقييـ جودة خدمات التعميـ العالي في الجزائر مف وجية نظر
َ
الطالب ،وألغراض الدراسة ت ّـ جمع البيانات مف عينة عشوائية منتظمة تقدر ب ( ) 372مفردة
عمى طريؽ استبانة صممت ليذه الغاية ،كما استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية الوصفية

واالستداللية وتـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( ) Spssلتفريغ االستبانة وتحميميا.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
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 وجود تأثير ذو داللة إحصائية لجودة الخدمات التعميمية المقدمة مف طرؼ كمية العموـإجماال عمى رضا الطالب ،وأف ( (%11.8فقط
االقتصادية وعموـ التسيير بجامعة باتنة
ً
جدا.
ممف لدييـ رضا عف خدمات ىذه الكمية وىي نسبة ضعيفة ً

 تبيف وجود درجة موافقة متوسطة عمى خدمات الكمية ،ما عدا خدمة التكنولوجيا التعميميةحيث كانت الموافقة منخفضة ،وكؿ ذلؾ سببو عدـ اىتماـ الكمية ببعض الخدمات ،األمر
الذي أدى إلى عدـ تحقيقيا لمتطمبات الطالب ومف ثـ عدـ رضاه.
 أما أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة فيي:
 التأكيد عمى ضرورة ارتباط التعميـ العاـ والجامعي بحاجة العمؿ في عممية مستمرة وتحقيؽالتكامؿ بينيما ،وذلؾ مف خالؿ تدريب القوى البشرية بعد تأىيميا.

 -التأكيد عمى التقييـ المستمر لألدوات مف أجؿ رفع االنتاجية عمى جميع المستويات.

 .2دراسة (سند ,(2015 ,بعنوان :أثر جودة خدمات البنك العربي اإلسالمي الدولي عمى
رضا الزبائن ,دراسة حالة البنك العربي اإلسالمي الدولي فرع جامعة الزرقاء.

ىدفت الدراسة إلى قياس مستوى رضا العامميف في جامعة الزرقاء عف جودة الخدمات
َ
التي يقدميا البنؾ العربي اإلسالمي الدولي فرع جامعة الزرقاء ،وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى دور

سمات جودة الخدمات (الممموسية ،الموثوقية ،االستجابة ،الضماف ،والتعاطؼ) في تحقيؽ رضا

الزبائف ،مف أجؿ الحصوؿ عمى البيانات الالزمة إلتماـ الدراسة ،قاـ الباحث بتطوير استبانة مف
( )31فقرة تـ توزيعيا عمى ( )70مف العامميف في الجامعة ،ومف خالؿ تحميؿ البيانات المتعمقة
بآراء الزبائف.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 جميع سمات جودة خدمات البنؾ العربي اإلسالمي الدولي فرع جامعة الزرقاء حصمت عمىتقديرات مرتفعة في تقييـ أفراد عينة الدراسة ليذه السمات.

 جميع سمات جودة خدمات البنؾ العربي اإلسالمي الدولي فرع جامعة الزرقاء ليا تأثير فيإحصائيا عمى رضا زبائف البنؾ ،عمى النحو الذي يقود إلى تبني
ذات داللة معنوية
ً
االستنتاج بأف ىذه السمات ىي دالة لمستوى الرضا الذي يمكف لمبنؾ تحقيقو عند تقديـ
خدماتو لمزبائف.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 ضرورة تعزيز اىتماـ إدارة البنؾ لسمات جودة الخدمات مف خالؿ توظيؼ تكنولوجياالمعمومات واالتصاالت في إنجاز أنشطة البنؾ.
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 ضرورة اىتماـ البنؾ العربي اإلسالمي الدولي فرع جامعة الزرقاء بسمة تعاطؼ موظفي البنؾمع منتسبي الجامعة ،نظ اًر لحصوؿ سمة (التعاطؼ) كإحدى سمات جودة الخدمات التي
يقدميا البنؾ عمى المرتبة األخيرة في سمـ تقييـ أفراد عينة الدراسة.

 .3دراسة (عزام ,)2014 ,بعنوان :دور مؤسسات التعميم العالي في تطوير جودة مخرجات
الخدمات التعميمية في الجامعات األردنية.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور مؤسسات التعميـ العالي في تطوير جودة مخرجات
َ
الخدمات التعميمية في األردف ،وقد قاـ الباحث بتحديد فرضيات أساسية خمس ليذه الدراسة
عالميا ،متمثمة بتوجو اإلدارة نحو الجودة،
معتمدة عمى مرتكزات جودة الخدمات التعميمية
ً
والتحسيف والتطوير المستمريف ،والبيئة المادية ،والمسؤولية االجتماعية ،والوسائؿ التكنولوجية ،بمغ

شخصا ،حيث تـ توزيع ( )75استبانة عمى عينة الدراسة ،المتمثمة
عدد مجتمع الدراسة ()255
ً
بموظفي اإلدارات العميا في الجامعات األردنية العاممة في مدينة عماف والزرقاء ،وتـ استرداد
( )66استبانة بمعدؿ استجابة ( )%88وتـ استثناء ( )7استبانات لعدـ توافر البيانات ،وبذلؾ
تصبح عدد االستبانات التي استخدمت في المعالجة اإلحصائية ( )59استبانة أي بمعدؿ ()%79

لتمثؿ عينة الدراسة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
أثر ذا داللة إحصائية لتوجو اإلدارة لمجودة مف خالؿ وجود
 أظيرت الدراسة أف ىناؾ ًافعاؿ ،وأساليب تدريس
استراتيجية واضحة ،وأىداؼ واضحة ،ورسالة واضحة ،وىيكؿ تنظيمي ّ

حديثة ومتوافقة مع سوؽ العمؿ ،ومراجعة الخطط ومقارنتيا بخطط عالمية ،وتوفر بيئة تعميمية

آمنة واختيار أعضاء ىيئة تدريس عمى أساس الكفاءة العالية ،وجود حوافز مشجعة.

 أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية لعممية التحسيف والتطوير المستمريفوجودة مخرجات خدمة التعميـ العالي ،كوف ىدؼ التحسيف والتطوير المستمريف لمخدمة التعميمية
ىو العمؿ عمى تحسيف الخدمة التعميمية في ضوء البيانات والمعمومات المتجددة.

 -أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية لمبيئة المادية مف خالؿ توفير التسييالت

الالزمة لتقديـ الخدمة التعميمية بشكؿ جيد ،ووجود المرافؽ الالزمة والضرورية.

 -أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية لموسائؿ التكنولوجية وجودة مخرجات

التعميـ العالي ،حيث ّبينت أف جميع الجامعات األردنية تعمؿ عمى استحداث واستخداـ كافة
األساليب التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات الحاصمة.
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أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
يوصي الباحث بضرورة تبني الجامعات األردنية مفيوـ الجودة لما ليا مف أثر واضح عمى نتائج

أف يتـ مف خالؿ ما يمي:
مخرجات جودة خدمة التعميـ العالي األردني والذي يمكف ْ
 ضرورة العمؿ عمى تفعيؿ التطوير والتحسيف المستمريف في الجامعات األردنية مف خالؿوجود وحدة ضماف جودة عمى مستوى الجامعة لمعمؿ عمى ضبط ىذه العممية.

 ضرورة تبني اإلدارات العميا في الجامعات األردنية لمفيوـ الجودة وتطبيقو عمى جميعاألنشطة والعمميات الخاصة بخدمة التعميـ.

 اعتماد عناصر محددة كأساس لقياس جودة خدمة مخرجات التعميـ العالي. -ضرورة تبني الجامعات األردنية لمرتكز المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع .

 .4دراسة ( سيف ,)2013 ,بعنوان :أثر تطبيق أبعاد جودة الخدمات في نتائج المرضى,
دراسة ميدانية عمى مراكز الرعاية الصحية األولية في األردن.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أىمية الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية األولية في
َ
األردف ،وأجريت الدراسة في المختبرات المركزية التابعة لو ازرة الصحة األردنية ،واستخدمت كؿ
يضا ومريضة ،جمعت
مف المنيج الكمي والنوعي لمبحث العممي ،واشتممت عمى ( )340مر ً
بيانات الدراسة عف طريؽ االستبانة والمقابالت ومراجعة الوثائؽ والتقارير السنوية لو ازرة الصحة

األردنية ،استخدمت الدراسة مقاييس اإلحصاء الوصفي واالستداللي لتحميؿ بيانات االستبانة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 أف مراكز الرعاية الصحية األولية تطبؽ أبعاد جودة الخدمات بمستويات مقبولة. كشفت نتائج الدراسة النوعية عف حاجة المراكز الصحية األولية إلى تجاوز مجموعة مفمعوقات تطبيؽ أبعاد جودة الخدمات.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 -توصي مراكز الرعاية الصحية األولية بتطبيؽ التزاـ أبعاد جودة الخدمات كأسموب إداري

متطور بد ًال مف األساليب التقميدية لإلدارة مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج مرغوبة في جميع

مستويات النشاط في المركز الصحي.

 ضرورة الحفاظ عمى اإلنجازات التي تـ تحقيقيا وترصيف جوانب القوة في مراكز الرعايةالصحية األولية.

 االستفادة مف تجارب الدوؿ األخرى التي سبقت األردف في مجاالت تطبيؽ أبعاد جودةالخدمات الصحية.
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 استحداث أنظمة لمعمؿ تعتمد عمى وضع نظاـ لممواعيد المسبقة تقود إلى تسييؿ الوصوؿلمخدمات ،وتحسيف طرؽ تحويؿ المرضى وتقميص فترات االنتظار وتخفيؼ االزدحاـ.

 .5دراسة (بو لصباع ,( 2013 ,بعنوان :تقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسات
الستشفائية العامة والخاصة بميمة من وجية نظر المرضى "دراسة حالة مستشفى طوبال

والمصمحة الدولية"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستوى جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية والخاصة
َ
يضا يتوزعوف عمى المستشفى العمومي
بوالية ميمة ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )89مر ً
(طوباؿ) بميمة ،والمستشفى الخاص (المصمحة الدولية) بشمغوـ العيد ،وتـ تبني أداة مقننة ليذه

الدراسة وىي استبياف يحوي خمسة أبعاد (الممموسية ،االعتمادية ،االستجابة ،األماف ،التعاطؼ)

وتـ تحميؿ النتائج بواسطة الحاسوب باستخداـ الرزـ اإلحصائية (.)SPSS

 فكانت أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:

عميا مف قبؿ المؤسسات الصحية
 يقيـ المرضى مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة ليـ ف ًسمبيا.
تقييما ً
العامة والخاصة ً

إحصائيا في تقييـ المرضى لمستوى جودة الخدمات الصحية.
 عدـ وجود فروؽ دالةً
 وجود فروؽ دالة إحصائياً في تقييـ المرضى لمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة ليـفعميا مف قبؿ المؤسسات الصحية العامة والخاصة تُعزى لممتغيرات الشخصية(العمر ،الحالة
االجتماعية ،المستوى التعميمي ،نوع المستشفى).

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 ضرورة إيالء إدارة المستشفيات في القطاعيف العاـ والخاص بأنشطة الجودة. نشر ثقافة الجودة بيف العامميف في المؤسسات الصحة العامة والخاصة -ضرورة تعزيز المستشفيات الخاصة لقدراتيا في تقديـ الخدمات.

 .6دراسة (ذياب ,(2012 ,بعنوان :قياس أبعاد جودة الخدمات الطبية المقدمة في
المستشفيات الحكومية األردنية من منظور المرضى والموظفين.

ىدفت الدراسة إلى قياس أبعاد جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية
َ
األردنية مف منظور المرضى والموظفيف ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المستشفيات التابعة

مستشفى موزعة في مختمؼ محافظات األردف االثني عشر ،أما
لو ازرة الصحة وعددىا ()30
ً
عينة الدراسة فقد تـ اختيارىا بطريقة عشوائية مف المرضى والموظفيف في ثالث مستشفيات شماؿ
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تـ استخداـ استبانتيف (واحدة لمموظفيف واألخرى لممرضى) كأداة رئيسية
ووسط وجنوب المممكةّ ،
لجمع البيانات ليذه الدراسة تتناسب وأىداؼ وأسئمة الدراسة ،تـ توزيع ( )300استبانة عمى
المرضى و( )250استبانة عمى الموظفيف أعيد منيا ما نسبتو ( )%90مف مجموع االستبانات

تقر ًيبا وتـ تحميؿ النتائج بواسطة الحاسوب باستخداـ الرزـ اإلحصائية (.)SPSS
 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

أف المستشفيات الحكومية (يتوفر فييا) تطبؽ أبعاد الخدمة الطبيعة االعتمادية ،والممموسية
 ّوالتعاطؼ ،واألماف ،باستثناء بعد االستجابة وذلؾ مف وجية نظر العامميف في المستشفيات
أف ىذا التوفر (التطبيؽ) متبايف بيف األبعاد الخمسة.
مع األخذ بعيف االعتبار ّ
 تقييـ المرضى لألبعاد نفسيا متقارب فيما يتعمؽ باألبعاد جميعيا ما عدا ُبعدي االستجابةوالتعاطؼ.

 ال توجد أي فروؽ في تقييـ المرضى ألبعاد الجودة تُعزى ألي مف المتغيرات الديموغرافية. أما أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة فيي:
 ضرورة التزاـ إدارة المستشفى بتقديـ وتبسيط اإلجراءات لتقديـ الخدمات الطبية. توفير قاعات انتظار لممرضى مع استحداث أنظمة لممواعيد المسبقة ،وابالغ المرضى بذلؾ. -استحداث وحدة إدارية تعني بالجودة وأبعادىا وتوفير الحوافز والدورات التدريبية لمعامميف.

 .7د ارسة ( التميمي ,(2009 ,بعنوان :أثر البتكار التسويقي في جودة الخدمات المصرفية,
دراسة ميدانية في المصارف التجارية اإلدارية.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدى تأثير االبتكار التسويقي (األفراد ،اإلجراءات ،التكنولوجيا) في
َ
جودة الخدمات المصرفية بأبعادىا (الجوانب الممموسة ،االعتمادية ،مدى االستجابة ،األماف،
تـ إجراء الدراسة في المصارؼ التجارية
والتعاطؼ) في المصارؼ التجارية األردنية ،وقد ّ
األردنية ،حيث تـ تصميـ استبانة ليذا الغرض وزعت عمى عينة مالئمة تتكوف مف ( )520مفردة
وتـ تحميؿ النتائج باستخداـ الرزـ اإلحصائية (.)SPSS

 فكانت أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:

 وجود تأثير معنوي لمجمؿ عناصر االبتكار التسويقي في إجمالي أبعاد جودة الخدماتالمصرفية لممصاريؼ التجارية األردنية كما يراه المتعامموف فييا.
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 -وجود تأثير معنوي لعنصر االبتكار عمى مستوى األفراد واإلجراءات في الجوانب الممموسة،

معنويا فيما يتعمؽ باالبتكار
االعتمادية ،مدى االستجابة واألماف ،لكف لـ يكف ىذا التأثير
ً
التكنولوجي في الجوانب الممموسة ،االعتمادية ،مدى االستجابة ،األماف.

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 ضرورة تطبيؽ أسس اإلختيار السميـ لألفراد القائميف عمى تأدية الخدمة ودعميـ ألداءوظائفيـ بكفاءة عند طمب العميؿ لمخدمة المصرفية وتيسير إجراءات تأدية الخدمة بشكؿ

فعمى مف قبؿ الجياز المصرفي.

 مواكبة إدارة المصارؼ آلخر المستجدات في عالـ التكنولوجيا والنظـ المصرفية بيدؼ التأثيرفي الجوانب الممموسة ،االعتمادية ،مدى االستجابة ،واألماف لجودة الخدمات المصرفية.

 المحور الثالث الدراسات األجنبية المتعمقة بتحسين جودة الخدمات
 .1دراسة) (Mohammadi Farshid, Najafi Amir, 2016بعنوان :تأثير إدارة الجودة
الشاممة وادارة المعرفة عمى تقديم الخدمات في شركات التصنيع والخدمات .جامعة آزاد
اإلسالمية ,زنجان ,إيران.

Effect of total quality management and knowledge management on

 providing services at the manufacturing and service companies.

ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير إدارة الجودة الشاممة وادارة المعرفة عمى تقديـ الخدمات في
َ
شركات التصنيع والخدمات .وفي ىذا الصدد ،تـ تصميـ نموذج يتضمف مكونات إدارة الجودة
الشاممة ،وادارة المعرفة ،وأداء الخدمات.

فكانت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 أف أبعاد القيادة التنظيمية والتخطيط االستراتيجي وادارة العمميات وادارة الموارد البشرية لياتأثير مباشر وايجابي عمى ثالث ركائز إلدارة المعرفة مثؿ :اكتساب المعرفة ،وتطبيؽ

-

المعرفة وتوزيع المعرفة.

إف إدارة الجودة الشاممة ليا تأثير إيجابي وكبير عمى أداء الخدمات .ومع ذلؾ لـ يتـ

الحصوؿ عمى نتائج إيجابية بشأف تأثير إدارة المعرفة عمى أداء الخدمات.
 .2دراسة

Alireza

and

Kazemi,

Fazlollah

Ghavami,

(Asma

) Ghasemizad, 2015بعنوان :تأثير إدارة المعرفة عمى جودة الخدمات التنظيمية

واإلبتكار في المكتبات العامة في شيراز بجامعة آزاد -إيران .
:5

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

The effect of knowledge management on the quality of organizational
services and innovation in shiraz public libraries.

ىدفت الدراسة إلى تحديد تأثير إدارة المعرفة عمى جودة الخدمات التنظيمية واالبتكار في
َ
المكتبات العامة في شيراز بجامعة آزاد اإلسالمية بجميورية إيراف .الدراسة عبارة عف دراسة مسح

االرتباطات باإلضافة إلى المعمومات التي تـ جمعيا مف خالؿ البحث الميداني ومنيج الدراسات

السابقة .حيث شممت عينة الدراسة اإلحصائية عمى عدد ( )61موظفًا يعمموف بالمكتبات العامة،
تـ توزيع اإلستبانة فيما
منيـ ( )56موظفًا تـ اختيارىـ وفقًا لجدوؿ مورغاف كعينة لمدراسة ،حيث ّ
بينيـ الستكماليا ثـ استرجاعيا ،لجمع البيانات تـ استخداـ استبياف إدارة المعرفة الذي وضعو

أميف زاده ( )2013مع ألفا كرونباخ في ( ،)0.939واستبياف جودة الخدمة النموذجي (سيرفكواؿ)

الذي وضعو فينوس وريزياف ( )2009مع (ألفا كرونباخ) في ( ،)0.949واستبياف االبتكار
التنظيمي التي وضعتيا تشوباني ( )2011مع (ألفا كرونباخ) عند (.)0.915

 .3دراسة (  ) Shah, 2013بعنوان  :جودة الخدمة ورضا العميل في التعميم العالي في

الباكستان.
Service Quality And Customer Satisfaction In Higher Education in
Pakistan.
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ العالقة بيف جودة الخدمة وأبعادىا الخمسة التي تؤدي إلى رضا
َ

العمالء وىي ( :الممموسية ،الموثوقية ،االستجابة ،الضماف ،التعاطؼ ) مف خالؿ استخداـ
مقياس جودة الخدمة ( ،)SERVQUALولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث االستبانة كأداة

لجمع البيانات وتحميميا ،وقد طبقت الدراسة عمى عينة مف ( (22جامعة مف محافظات باكستاف

األربعة وتكونت مف ( )113طالب وطالبة وتـ تحميؿ النتائج باستخداـ الرزـ اإلحصائية

(.)SPSS

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف رضا الطمبة لو صمة الى حد كبير في الموثوقية والضماف ،في حيف االستجابة والتعاطؼوالممموسية كانت أقؿ أىمية .

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 ضرورة التركيز عمى أبعاد الجودة الخمسة وىي(:الممموسية ،الموثوقية ،االستجابة،الضماف ،التعاطؼ ).
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 .4دراسة (  )Enayati , 2013وآخرون بعنوان  :قياس جودة الخدمة في جامعة آزاد
اإلسالمية بمنطقة مازندران بجميورية إيران " باستخدام نموذج الفجوة"
ىدفت الدراسة إلى تقييـ جودة الخدمة المقدمة لطالب جامعة آزاد اإلسالمية بمنطقة
َ
مازندراف بجميورية إيراف ،حيث تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب جامعة أزاد اإلسالمية
طالبا تـ اختيارىـ بطريقة العينات العشوائية الطبقية ،وقد
بمازندراف ،أما العينة فتألفت مف (ً )373
تـ جمع البيانات باستخداـ استبياف مقياس جودة الخدمة (.(SERVQUAL

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف توقعات الطالب والتصورات في جميع األبعاد الخمسة

لمجودة والخدمة في األبعاد.

 حصؿ بعد الممموسية عمى أعمى درجة مف مستوى جودة الخدمة. -حصؿ بعد التعاطؼ عمى أقؿ درجة مف مستوى جودة الخدمة.

 أما أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة فيي:

 تحديث وصيانة المعدات في الجامعة والحفاظ عمى المظير المناسب والالئؽ لمموظفيفوالعامميف لتقديـ خدمات بشكؿ مناسب ومنحيـ التمكيف مف أجؿ حؿ مشاكؿ الطالب.

 -تعزيز السموؾ التنظيمي والعالقات اإلنسانية واحتراـ العمالء(الطالب).

 .5دراسة ( ,)Saiti, 2012بعنوان  :قيادة وادارة الجودة  :تحميل ثالث سمات رئيسة لنظام
التعميم اليوناني
Leadership and Quality Management :Analysis of Three key features of
the Greek Education System.

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ ما إذا كانت القيادة التربوية في اليوناف تطبؽ قيـ إدارة الجودة
َ
الشاممة ،كما ىدفت الى تحسيف العممية التعميمية وتقديـ المقترحات لوضع إطار إلدارة الجودة

الشاممة في العممية التعميمية ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ تحميؿ النتائج
باستخداـ الرزـ اإلحصائية (.)SPSS

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 عدـ وجود استراتيجية تعميمية طويمة األجؿ. -عدـ وجود برنامج لمتنمية التعميمية .

 -محدودة الدعـ المالي وحاجة النظاـ التعميمي اليوناني إلى مراجعة كؿ مف الييكمية واإلجراءات
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 أما أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة فيي:
وتـ مناقشة مدلوالت نتائج
 ضرورة متابعة البحث في مجاؿ جودة البرمجيات المقترحةّ ،الباحثيف والممارسيف.
 تقديـ المزيد مف اتجاىات البحوث. .6دراسة (  )Kansal , 2012بعنوان  :جودة أداء الخدمة واللتزام التنظيمي لدي
موظفي التواصل مع العمالء في مراكز التصال اليندية

ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ العالقة ما بيف االلتزاـ التنظيمي بمتغيراتو المختمفة لدى مقدمي
َ

الخدمات لمعمالء في مراكز االتصاؿ اليندية وجودة تمؾ الخدمات ،حيث تـ جمع البيانات مف

عميال في أربع مراكز اتصاؿ عبر أداة االستبانة ،وقد تـ تحميؿ
خالؿ ( )150موظفًا و()150
ً
البيانات باستخداـ تحميؿ االرتباط واالنحدار.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 وجود ارتباط ما بيف االلتزاـ التنظيمي وجودة الخدمة في الشركات المقدمة لخدماتاالتصاالت .

وبعد االلتزاـ المعياري.
 وجود عالقة بيف جودة أداء الخدمة ُ أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 أىمية إدارة بعد االلتزاـ المعياري بشكؿ صحيح بما يمكف الموارد البشرية في المؤسسة بأ ْفمصدر لإلبداع واالعتماد.
ًا
تصبح
 عمى الشركات المقدمة لمخدمات تطوير استراتيجيات الموارد البشرية بما يستيدؼ االلتزاـتعميما.
سنا واألكثر
المعياري لدى الموظفيف األصغر ً
ً

 .7دراسة (  )Gautama , 2011بعنوان  " :دراسة تطبيقية عمى إدراك العمالء حول
جودة الخدمات المقدمة من قبل قطاع البنوك الخاصة والعامة في مدينة دىرادون بولية

أتراكا ىاند باليند "

ىدفت الدراسة إلى مقارنة وتحميؿ وادراؾ جودة خدمة العمالء عف القطاع العاـ وبنوؾ
َ
القطاع الخاص ،كما تسعى الدراسة إلي العثور عمى أبعاد جودة الخدمات ذات العالقة بتوسيع
نطاؽ الصناعة المصرفية اليندية ،حيث شمؿ مجتمع الدراسة جميع عمالء البنوؾ العامة

تـ توزيع ( )235استبانة عمى العمالء .
والخاصة في مدينة دىرادوف بوالية أتراكا ىاند ،وقد ّ

:8

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 -درجة جودة الخدمة التي تقدميا بنوؾ القطاع العاـ عالية بالمقارنة بقطاع البنوؾ الخاصة .

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

ابتكار مف خالؿ تقديـ العروض
بداعا و ًا
 يجب ْأف تكوف البنوؾ الخاصة اليندية أكثر إ ً
المصرفية لمعمالء ،لكي تتمكف مف المنافسة وزيادة حصتيا السوقية.
 يجب عمى البنوؾ العامة أ ْف تكرس دراسة أبعاد جودة الخدمة لدييا بما يدعـ استراتيجيتياالتنافسية.

ثالثًا :دراسات سابقة تتعمق بإدارة المعرفة وجودة الخدمات

 الدراسات السابقة التي جمعت المتغيرين إدارة المعرفة وجودة الخدمات لمبمديات

 .1دراسـة (عبـد الجـواد )2016 ,بعنـوان " :إدارة الجـودة الشـاممة ومسـتوى مسـاىمتيا فـي
تحقيق إدارة المعرفة بالخدمات الطبية العسكرية".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى إدارة الجودة الشاممة ومستوى مساىمتيا في تحقيؽ إدارة المعرفة
َ
تكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في الوظائؼ
بالخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،حيث
ّ

ويقدر عددىـ ( )156موظفًا في جياز الخدمات الطبية
اإلش ارفية ) رئيس قسـ حتى مدير عاـ(ّ ،
العسكرية بقطاع غزة ،أما عينة الدراسة فاعتمدت عمى المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة مف جميع
العامميف في الوظائؼ اإلشرافية في جياز الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة  ،وصممت

الباحثة أداة االستبانة لمدراسة  ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 يػ ػػؤثر المتغيػ ػػر المسػ ػػتقؿ)إدارة الجػ ػػودة الشػ ػػاممة( فػ ػػي المتغي ػ ػر التػ ػػابع )إدارة المعرف ػ ػة) بنسػ ػػبة) ،(%76.0وأف النسبة المتبقية ) (%24.0تعود لمتغيرات أخرى.

 كػاف مسػتوى تطبيػؽ إدارة الجػودة الشػاممة وادارة المعرفػة فػي الخػدمات الطبيػة العسػكريةجدا حيث بمغت نسبة تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشػاممة) ،(%49.26بينمػا بمغػت
ضعيؼ ً
نسبة تطبيؽ إدارة المعرفة (.)%44.94

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 العمؿ عمى تطوير عمميات إدارة المعرفة بجياز الخدمات الطبية العسػكرية بقطػاع غػزة مػفخالؿ العمؿ عمى إنشاء قسـ لممعرفة داخؿ الجياز.

أف تعمؿ اإلدارة باستمرار عمى تطوير وتحسيف التكنولوجيا المستخدمة في تقديـ الخدمات.
ْ -
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 .2دراســة (شــماخي )2016 ,بعن ـوان" :دور إدارة المعرفــة فــي ضــمان تحقيــق جــودة التعمــيم
العالي دراسة عينة كمية العموم القتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير جامعة قاصدي
مرباح ورقمة".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى إبراز دور إدارة المعرفة مف أجؿ ضماف تحقيؽ جودة التعميـ
َ
العالي ،وذلؾ مف خالؿ معالجة اإلشكالية األساسية حوؿ مدى مساىمة إدارة المعرفة في تحقيؽ
ضماف جودة التعميـ العالي ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ اعتماد االستبانة

كأداة لمدراسة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف أساتذة جامعة قاصدي مرباح ورقمة عدد ( )120مفردة،

بناء عمى طريقة العينة القصدية البالغ حجميا ( )80استبانة وتـ إسترداد
وتـ اختيار عينة الدراسة ً
( )52استبانة واستبعد ( )2استبانة لكونيا غير صالحة ،وأصبحت عينة الدراسة( )50مفردة.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 -توجد بنية تحتية إلدارة المعرفة حسب آراء أفراد العينة.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في إجابة المبحوثيف حوؿ ضماف جودة التعميـ العاليتعزى لممؤىالت الشخصية .

 -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة وجودة التعميـ العالي.

 أما أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة فيي:

 ربط ُم ْدخمي إدارة المعرفة وضماف الجودة في تحقيؽ أىداؼ الجامعة عمى المدى القريبوالبعيد.

 ضرورة تبني إدارة المعرفة كمدخؿ لتطوير وتحسيف األداء الفردي والمؤسسي لمؤسساتالتعميـ العالي.
 .3دراسة (الزعبـي ,وأبـو غـنم  , )2012 :بعنـوان ( :أثـر وظـائف إدارة المعرفـة فـي مسـتوى
جــودة الخــدمات المقدمــة مــن ســمطة الميــاه وشــركة الكيربــاء األردنيــة مــن وجيــو نظــر

العاممين  ".دراسة ميدانية عمى محافظات جنوب األردن).

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر وظائؼ إدارة المعرفة في مستوى جودة الخدمات المقدمة مف
َ
سمطة المياه وشركة الكيرباء األردنية مف وجيو نظر العامميف في محافظات جنوب االردف،

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في شركة الكيرباء وسمطة المياه في محافظات
و ّ
تـ اختيار عينة عشوائية طبقية بنسبة ( )%40مف مجتمع الدراسة ،كما تـ تطوير
الجنوب ،إذ ّ

استبانة تضمنت ( )59فقرة ،ووزعت عمى ( )532عامالً وعاممة مثموا جميع مفردات العينة ،
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استرجع منيا ( )420استبانة صالحة لمتحميؿ ،شكمت ما نسبتو ( )%31.6مف مجتمع الدراسة

الكمي و( )%78.9مف عينة الدراسة ،كما تـ استخداـ اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستدالي
لتحميؿ البيانات.

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
تفعا ،كما كانت آرائيـ
 ّإف تصورات العامميف لمدى تطبيؽ وظائؼ إدارة المعرفة كاف مر ً
أيضا.
تفعا ً
لمستوى الخدمات المقدمة مف المؤسسات قيد البحث مر ً

داال إحصائًيا عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05لوظائؼ إدارة المعرفة (ابتكار
إف ىناؾ ًا
أثر ً
 ّالمعرفة ،واكتساب المعرفة ،وتنظيـ المعرفة ،وتوزيع المعرفة ،واستخداـ المعرفة ) في مستوى
جودة الخدمات ( الجوانب الممموسة ،واالعتمادية ،واالستجابة ،واألماف ،والتعاطؼ ).

 وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05آلراء العامميف نحو مدى تطبيؽوظائؼ إدارة المعرفة تُعزى لممتغيرات الديموغرافية ( النوع االجتماعي ،والعمر ،والخبرة،

والمستوى الوظيفي ،والمؤىؿ العممي ).

 أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:
 ضرورة تبني فمسفة إدارية تيتـ بثقافة المعرفة ،والبرامج التدريبية والبنية التحتية اإللكترونية،وأساليب إدارية مف شأنيا اإلىتماـ بالتعميـ العالي والتطوير الذاتي.

 -تعييف ذو الخبرات في اإلدارات العميا ،لما ليا مف دور في تعزيز تراكـ المعرفة وتحسيف

مستوى الخدمات.

 .4دراســة (ماضــي )2010 ,بعن ـوان" :دور إدارة المعرفــة فــي ضــمان تحقيــق جــودة التعم ـيم
العالي" حالة دراسية الجامعة اإلسالمية بغزة".

ىدفت الدراسة إلى بياف دور إدارة المعرفة في ضماف تحقيؽ جودة التعميـ العالي ،ولتحقيؽ
َ
تـ توزيع استبانة عمى
أىداؼ الدراسة تـ إتباع المنيج الوصفي التحميمي ،ولجمع البيانات األولية ّ

أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىـ )  ( 359موظفًا مف األكاديمييف العامميف بالجامعة اإلسالمية
تـ استرداد ما مجموعو
حيث لجأ الباحث في توزيع االستبانة ألسموب عينة الحصر الشامؿ ،وقد ّ

( )275استبانة أي بنسبة (.)%69

 فكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 -وجود عالقة بيف توفير المستمزمات العممية الحديثة وضماف تحقيؽ جودة التعميـ العالي.

 -وجود عالقة بيف االشتراؾ بقواعد البيانات الخارجية والداخمية ،وضماف تحقيؽ جودة التعمػيـ

العالي.
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 وجػود فػروؽ فػي آراء أفػراد عينػة الد ارسػة حػوؿ البنيػة التحتيػة إلدارة المعرفػة تُعػزى لممؤىػؿالعممي.
 وجود عالقة بيف حوسبة المكتبات ،وضماف تحقيؽ جودة التعميـ العالي.أما أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة فيي:

 ضرورة إعطاء فرصة أكبر ألصحاب الدرجات العممية ،لما لذلؾ مف تبعات إيجابية عمىضماف جودة التعميـ العالي.

 ضرورة زيادة االعتماد عمى وسائؿ االتصاؿ الحديثة بيف الجامعات العربية واألجنبية فيجوانب التعاوف البحثي.

 -العمؿ عمى تطوير المكتبات بمصادر مختمفة لممعمومات كالمراجع ،تدريب الخريجيف.

 التعقيــب عمــى الدراس ـات الســابقة والدراســة الحاليــة التــي جمعــت المتغيــرين إدارة المعرفــة
والجودة.

 -1من حيث الموضوع  /الدراسات السابقة تتحدث عف أثر وظائؼ إدارة المعرفة في مستوى
جودة الخدمات المقدمة مف سمطة المياه وشركة الكيرباء األردنية مف وجيو نظر العامميف،
وكذلؾ دراستيف في دور إدارة المعرفة في ضماف تحقيؽ جودة التعميـ العالي في الجزائر

وفمسطيف ،بينما الدراسة الحالية عف إدارة المعرفة ودورىا في تحسيف مستوى جودة الخدمات

لبمديات قطاع غزة .

 -2من حيث زمن إجرائيا /الدراسات السابقة أجريت في سنة ()2016ـ دراستيف)2012( ،ـ

دراسة)2010( ،ـ دراسة ،أما الدراسة الحالية فأجريت في العاـ الحالي()2017ـ .

 -3من حيث مكان إجرائيا /أجريت الدراسات السابقة في األردف والجزائر ،وغزة بينما الحالية
بمديتي خانيونس ورفح بقطاع غزة.

 -4المنيج المتبع /تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي لجميع الدراسات .

 -5من حيث أدوات الدراسة/اسػتخدمت الد ارسػات السػابقة أسػاليب إحصػائية مختمفػة فػي أسػموب
اختيػػار العينػػة حيػػث تػػـ اسػػتخداـ المسػػح الشػػامؿ ،العينػػة القصػػدية ،الحصػػر الشػػامؿ  ،الطبقيػػة
العشوائية ،بينما استخدمت الدراسة الحالية الطبقية العشوائية.

 -6النتائج التي توصمت إلييا الدراسات :

تفعا كما
 بخصوص الدراسات السابقة أظيرت النتائج أف تطبيؽ وظائؼ إدارة المعرفة كاف مر ًجاء في دراسة (الزعبي ،وأبو الغػنـ ،) 2012 ،وجػاء فػي د ارسػة (عبػد الجػواد )2016،نسػبة
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تطبيؽ المعرفػة ضػعيفة بنسػبة ( ،)%44.94بينمػا الد ارسػة الحاليػة كػاف مسػتوى تطبيػؽ إدارة

المعرفة كاف بدرجة متوسطة وبمغ وزنيا النسبي (. )%65.31

 اتفق ػػت الد ارسػ ػات الس ػػابقة م ػػع الد ارسػ ػة عم ػػى وج ػػود عالق ػػة ذات دالػ ػة إحص ػػائية بػػػيف إدارةالمعرفة مع الجودة .

 اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة عمى وجود أث اًر داؿ إحصػائيا عنػد مسػتوى داللػة (0.05≥  )αلوظائؼ إدارة المعرفة في مستوى الجودة .

ابعا :التعقيب عمى الدراسات السابقة
ر ً

-1

من حيث الموضوع  :مف خالؿ استعراض ومراجعة أدبيات الدراسات السابقة حوؿ

موضوع الدراسة والتي قسمت إلى ثالثة محاور وىي :الدراسات الفمسطينية ،والدراسات العربية،

والدراسات األجنبية ،وتمحورت الدراسات بيف األعواـ ()2017-2009ـ بما يعني اف الدراسات

حديثة عيد ،حيث تناولت الدراسات موضوع إدارة المعرفة مف جوانب مختمفة ،حيث استفاد

الباحث مف األفكار التي احتوتيا ىذه الدراسات ،مف حيث التعرؼ عمى أبعادىا واجراءاتيا
وأدواتيا ومقارنتيا ببعضيا البعض ومعوقاتيا ،كما تناولت الدراسات السابقة أيضا جودة

الخدمات حيث التعرؼ عمى أبعادىا واجراءاتيا وأدواتيا.
يمكف لمباحث التعقيب عمييا مف عدة جوانب ،ومنيا:

اىتمت معظـ الدراسات السابقة بإبراز مفيوـ إدارة المعرفة وكيفية االستفادة منيا.
 ّ -أشارت غالبية الدراسات إلى أف تطبيؽ مفيوـ إدارة المعرفة في العديد مف المجاالت

والمنظمات عمى اختالفيا ( صناعية ػ ػ ػ ػتجارية – خدماتية – صحية -جامعية  ...إلخ ) كاف لو
نتائج إيجابية وبدرجات متفاوتة.

 عمى الرغـ مف عدـ اتفاؽ الباحثيف في مجاؿ إدارة المعرفة عمى عناصر أبعاد إدارة المعرفة،إال أنيا أظيرت عناصر مشتركة إلدارة المعرفة أىميا( :توليد ،تخزيف ،توزيع ،تطبيؽ).

 -2من حيث زمن إجرائيا :تنوعت واختمفت الفترة الزمنية لمدراسات السابقة إال أف أغمب

تـ إجراؤىا في الفترة مف ( )2017 -2009ـ.
الدراسات كانت حديثة فقد ّ
 -3من حيث مكان إجرائيا :تنوعت أماكف تطبيؽ الدراسات السابقة فمنيا الفمسطينية ،ومنيا
العربية ( األردف ،السعودية ،الجزائر ،ليبيا ،مصر) ومنيا األجنبية (أندونسيا ،زيمبابوي ،إيراف،
تركيا ،ماليزيا ،البيرو ،صربيا ،باكستاف ،اليوناف ،بالد البمقاف ،اليند ).

 -4المنيج المتبع :استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميمي.
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 -5من حيث أدوات الدراسة :تنوعت األدوات المستخدمة في جمع البيانات والمعمومات ما بيف
المقابمة ،واالستبياف ،واستبياف مقياس جودة الخدمة (.(SERVQUAL
 -6أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة:

 درجة ممارسة إدارة المعرفة في قطاع التعميـ كما جاء في دراسة (عز الديف )2017 ،كانتمرتفعة بوزف نسبي( ،)%75.9ودرجة ممارسة إدارة المعرفة في المحاكـ كما جاء في دراسة

(أبو زريؽ )2017،كانت متوسطة بوزف نسبي( ،)%63.9ودرجة ممارسة إدارة المعرفة

عند مديري مدارس وكالة الغوث كما جاء في دراسة (أبوحطب )2015،كانت كبيرة بوزف

نسبي(.)%80.20

 مستوى جودة الخدمات في بمديات محافظتي خانيونس ورفػح كمػا جػاء فػي د ارسػة (األخػرس )2017،كانت كبيرة بوزف نسػبي( ،)%73.02ومسػتوى جػودة الخػدمات فػي مجمػع الشػفاء
الطبػػي كمػػا جػػاء فػػي د ارسػػة (أبػػو عيػػدة  )2016،كانػػت متوسػػطة بػػوزف نسػػبي(،)%65.90

ومس ػػتوى ج ػػودة الخ ػػدمات الطالبي ػػة بالجامع ػػات الفمس ػػطينية كم ػػا ج ػػاء ف ػػي د ارس ػػة (الس ػػعافيف

 )2015،كانت متوسطة.

 ت ػػوفير البني ػػة التحتي ػػة الالزم ػػة والمالئم ػػة إلدارة المعرف ػػة م ػػف أجيػ ػزة وأنظم ػػة الحاس ػػب اآلل ػػيوالشبكات والبرمجيات ومحركات البحث اإللكتروني ومػوارد بشػرية يسػاىـ فػي تحقيػؽ أىػداؼ

المنظمات والمؤسسات.

عنصر مي ًما
ًا
 إف البمديات الكبرى في قطاع غزة تتبنى تطبيؽ مفيوـ إدارة المعرفة ألّنو يشكؿفي االرتقاء والنيوض بالبمديات.
 -كفاءة اكتساب المعرفة ليا تأثير ميـ وايجابي عمى تحسيف جودة الخدمات .

 إف تطبي ػػؽ إدارة المعرف ػػة ف ػػي جمي ػػع القطاع ػػات ( التعميمي ػػة ،الص ػػحية ،االمني ػػة ،الص ػػناعية،الخدماتية ) يشكؿ عنص اًر ىاماً في االرتقاء بالمؤسسات والمنظمات.

إيجابيػ ػا وقناع ػػة ارس ػػخة لكس ػػب وتطبي ػػؽ إدارة المعرف ػػة واالىتم ػػاـ بالبح ػػث
 إف ىن ػػاؾ توجيًػ ػاً
والتطوير وتعييف ذوي الخبرات في اإلدارات العميا.
 إف الثقافة التنظيمية ىي العامؿ األساسي لنجاح إدارة المعرفة في الكثير مف المؤسساتوالمنظمات.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بيف إعادة ىندسة العممياتاإلدارية وتحسيف جودة الخدمات في بمديات محافظتي رفح وخانيونس.

 -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف جودة الخدمات والصورة الذىنية.
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ويتضح من نتائج الدراسات السابقة أن إدارة المعرفة مستخدمة فـي معظـم القطاعـات المختمفـة ,ولكـن
تطبيق تمك المنيجية والستفادة منيا مازال محدوداً.

 -7أىم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
أ .تعد ىذه الدراسة مف الدراسات األولػي  -عمػى حػد عمػـ الباحػث -التػي تناولػت موضػوع إدارة
المعرفة ودورىا في تحسيف جودة الخدمات لمبمديات ،في حيف ركزت معظـ الدراسات السابقة
عمػػى د ارسػػة موضػػوع إدارة المعرفػػة بعػػدة أمػػور أخػػرى منيػػا ثقافػػة التميػػز واإلبػػداع التنظيمػػي،
والميزة التنافسية ،واألداء المؤسسي ،وتنمية الموارد البشرية ،وضماف جودة التعمػيـ ،وتحسػيف

االداء المؤسسي ،وغيره مف المتغيرات.

ب .التوصػػؿ إلػػى صػػيغ وتوصػػيات لتطبيػػؽ إدارة المعرفػػة فػػي البمػػديات بمػػا يحقػػؽ تحسػػيف جػػودة
الخدمات لدى العامميف فييا والمراجعيف.

ت .تض ػػع ى ػػذه الد ارس ػػة حمػ ػوًال عممي ػػة لتحس ػػيف ج ػػودة الخ ػػدمات ف ػػي البم ػػديات م ػػف وجي ػػو نظ ػػر
أساسيا لمعالجة وحؿ المشاكؿ.
أصحاب اإلختصاص والخبرة ،مما يجعؿ مف الدراسة محوًار
ً
 -8مجالت الستفادة من الدراسات السابقة:
استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في عدة جوانب منيا:

أ .المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة وتساؤالتيا وأىدافيا وبياف أىميتيا .
ب .إثراء اإلطار النظري في الدراسة.

ت .المساعدة عمى تحديد منيج الدراسة التي سارت عمىيا ىذه الدراسات السابقة ،واختيار أدوات
الدراسة األكثر مالئمة.

ث .المساعدة في تحديد أبعاد متغيرات الدراسة.

ج .توجيو الباحث إلى أسماء بعض الكتب واألدبيات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة.
ح .اإلطالع عمى النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا الدراسات السابقة ،واالستفادة منيا في
تحميؿ وتفسير النتائج.
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خامسا :الفجوة البحثية
ً

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة  ،يمكف مالحظة نقاط التشابو واالخػتالؼ والفجػوة البحثيػة
عمى الدراسة الحالية والدراسات السابقة مف خالؿ الجدوؿ (:)20
جدول  :16الفجوة البحثية
تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية

ما ركزت عميو الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

تطرقت الدراسات السابقة إلى إدارة لـ

أي

تركز

ما ستركز عميو الدراسة الحالية
مف ركزت الدراسة الحالية وتميزت

المعرفة وعالقتيا بعدة متغيرات منيا الدراسات عمى تناوؿ بربطيا

بمتغير

إدارة

المعرفة

ثقافة التميز ،واإلبداع التنظيمي ،جودة الخدمات مع إدارة بأبعادىا المختمفة ومتغير جودة
والميزة التنافسية ،واألداء المؤسسي ،المعرفة

عدا

بعض الخدمات لمبمديات ،وذلؾ مف خالؿ

وتخطيط وتنمية الموارد البشرية ،الدراسات ،مثؿ دراسة توضيح العالقة بواقع إدارة المعرفة
وضماف جودة التعميـ ،وتحسيف (عبد الجواد )2016 ،وأثرىا عمى تحسيف جودة الخدمات

االداء المؤسسي ،وكذلؾ تحدثت التي أُ ْجريت في غزة ،في البمديات .
(شماخي،
عف جودة الخدمات وعالقتيا بعدة ودراسة
متغيرات

ومنيا

إعاده

ىندسة  )2016التي أُجريت

البشرية،

تحقيؽ

رضا

غنـ،

والزبائف،

تحقيؽ

جودة

العمميات اإلدارية ،تقييـ أداء الموارد في

العمالء (الزعبي،

المعرفة.

وأبو

التعميـ  )2012التي أُجريت

العالي ،المساىمة في تحقيؽ إدارة في

اعتمدت

الجزائر

ودراسة

األردف

ودراسة

(ماضي )2010 ،التي
أُجريت في غزة.

الدراسات

السابقة

في كثرة األبعاد المستخدمة اعتمدت الدراسة الحالية عمى

تخداما و
اختيار أبعاد كثيرة ومتنوعة لمتغيري لمدراسات
السابقة اختيار األبعاد األكثر اس ً
ار في الدراسات السابقة مف
وتنوعيا وعدـ االلتزاـ تكرًا
الدراسة المستقؿ والتابع.
بأبعاد مقياس الخدمة.

خالؿ عمؿ مصفوفة واختيار

استخداما ،حيث
األبعاد األكثر
ً
أظيرت النتائج مطابقة أبعاد
المتغير التابع (جودة الخدمات)

ألبعاد نموذج SERVQUAL
ونموذج  SERVPERFالخمسة،
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واعتمد الباحث عمييا في دراستو
في قياس جودة الخدمة.
تـ تطبيؽ الدراسات السابقة في ندرة الدراسات السابقة تميزت الدراسة الحالية مف خالؿ
مجتمعات ومؤسسات مختمفة مثؿ التي مثمت المتغيريف تطبيقيا لممتغيريف المستقؿ (إدارة
الجامعات،

والمحاكـ

النظامية ،عمى مجتمع البمديات.

ووكالة الغوث ،والتعميـ ،والمدارس
الثانوية والكميات الجامعية ،والبنوؾ

المعرفة) والتابع (جودة الخدمات)

عمى مؤسسة ميمة مف مؤسسات

المجتمع وىي البمديات .

التجارية ،والمستشفيات ،ولـ يتـ
تطبيقيا عمى مجتمع البمديات.
رد ا ط ال

ث

ع م د على الدرا

ال

ممخص الفصل الثالث :

اس ػػتعرض الباح ػػث م ػػف خػ ػالؿ ى ػػذا الفص ػػؿ نب ػػذة مختصػ ػرة ع ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تتعم ػػؽ
بمتغيػ ػرات الد ارس ػػة  ،وق ػػاـ الباح ػػث بتص ػػنيؼ الد ارس ػػات الس ػػابقة حس ػػب ن ػػوع المتغي ػػر حي ػػث ت ػػـ
تصػػنيفيا إلػػى د ارسػػات تتعمػػؽ بػػالمتغير المسػػتقؿ "إدارة المعرفــة" ،ود ارسػػات تتعمػػؽ بػػالمتغير التػػابع

"جــودة الخــدمات"  ،وصػػنؼ الد ارسػػات إلػػى (الد ارسػػات الفمسػػطينية ،الد ارسػػات العربيػػة ،الد ارسػػات
األجنبيػػة) وبمػػغ عػػدد الد ارسػػات السػػابقة فػػي ىػػذا الفصػػؿ ( )50د ارسػػة  ،منيػػا ( )25د ارسػػة تتعمػػؽ

بػػإدارة المعرفػػة ( 9د ارسػػة فمسػػطينية –  8د ارسػػات عربيػػة –  8د ارسػػات أجنبيػػة ) و( )21د ارسػػة
تتعمػػؽ بجػػودة الخػػدمات(  7د ارسػػات فمسػػطينية –  7د ارسػػات عربيػػة 7 -د ارسػػات أجنبيػػة))4( ،

د ارس ػػات تجم ػػع ب ػػيف وظ ػػائؼ إدارة المعرف ػػة وج ػػودة الخ ػػدمات  ،وت ػػـ عم ػػؿ وج ػػو مقارن ػػة باالتف ػػاؽ
واالختالؼ بيف الدراسات السابقة والحالية .
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الفصل الرابغ

منهجيت الدراصت
المقدمة.
أول :منيجية وأسموب الدراسة.
ً
ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة.
ً
ثالثًا :خطوات بناء الستبانة.
ابعا :أداة الدراسة.
رً
خامسا :صدق وثبات الستبانة.
ً
سادسا :المعالجات واألدوات اإلحصائية.
ً
ممخص الفصل

218

الفصلىالرابع
منكجوظىالدرادظ

المقدمة:

الفصل الرابع :منيجية الدراسة

ئيس ػا يػػتـ مػػف خاللػػو إنجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف
تعتبػػر منيجيػػة الد ارسػػة واجراءاتيػػا محػ ًا
ػور ر ً
الدراسة ،وعف طريقيا يػتـ الحصػوؿ عمػى البيانػات المطموبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتوصػؿ
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الد ارسػة ،وبالتػالي تحقػؽ

األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

حيػػث تنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفًا لممػنيج المتبػػع ومجتمػػع وعينػػة الد ارسػػة ،وكػػذلؾ أداة الد ارسػػة
المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىػا ،ومػدى صػدقيا وثباتيػا .كمػا يتضػمف وصػفًا

لإلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسة وتقنينيا ،واألدوات التي استخدميا لجمػع
بيان ػػات الد ارس ػػة ،وينتي ػػي الفص ػػؿ بالمعالج ػػات اإلحص ػػائية الت ػػي اس ػػتخدمت ف ػػي تحمي ػػؿ البيان ػػات
واستخالص النتائج ،وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

أول :منيجية وأسموب الدراسة
ً

مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة سػيقوـ الباحػث باسػتخداـ المػنيج الوصػفي التحميمػي لد ارسػة
ػتخداما فػي د ارسػة الظػواىر االجتماعيػة واإلنسػانية ،وألنػو يناسػب
الظاىرة كونػو أكثػر المنػاىج اس
ً
تعبير دقيقًا.
الظاىرة موضوع الدراسة ،ويصفيا كما ىي بالواقع ،ويعبر عنيا ًا

ويعرؼ الحمداني ( )100 :2006المنيج الوصفي التحميمي بأنو " :المنيج الذي يسعى

لوصؼ الظواىر أو األحداث المعاصرة ،أو الراىنة؛ فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ
لوصؼ ظاىرة أو مشكمة ،ويقدـ بيانات عف خصائص معينة في الواقع ،وتتطمب معرفة

المشاركيف في الدارسة والظواىر التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات".
وسوف يستخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 .1المصادر الثانويـة :اتجػو الباحػث فػي معالجػة اإلطػار النظػري لمد ارسػة إلػى مصػادر البيانػات
األولي ػ ػػة والت ػ ػػي تتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي الكت ػ ػػب والم ارج ػ ػػع العربي ػ ػػة واألجنبي ػ ػػة ذات العالق ػ ػػة ،وال ػ ػػدوريات
والمقاالت ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في
مواقع اإلنترنت المختمفة.
 .2المصـــادر األوليـــة :لمعالج ػػة الجوان ػػب التحميمي ػػة لموض ػػوع الد ارس ػػة لج ػػأ الباح ػػث إل ػػى جم ػػع
خصيصا ليذا الغرض.
البيانات األولية مف خالؿ االستبانة كأداة لمدراسة ،صممت
ً
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ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة
ً

يتكوف مجتمع الدراسة مف الموظفيف في بمديتي خانيونس ورفح والبالغ عددىـ (

) مفردة،

مف العامميف بالوظائؼ اإلشرافية واإلدارية وىـ ( مدراء الدوائر ،ورؤساء األقساـ ،ورؤساء
الشعب ،واإلدارييف) وتـ إستخداـ أسموب الحصر الشامؿ وذلؾ لقمة عدد مجتمع الدراسة ورغبة

الباحث في الحصوؿ عمى نتائج أكثر دقة ،وتـ استرداد ( )193استبانة بنسبة (.)%82.5
ويمكن بيان مجتمع الدراسة وفقاً ألسماء البمديات والوظائف كالتالي:
جدول  :17توزيع المسميات الوظيفية
المسمى الوظيفي

خانيونس

رفح

اإلجمالي

مدير دائرة فما فوق

10

13

23

رئيس قسم

18

24

42

رئيس شعبة

41

26

67

موظف إداري

82

20

102

المجموع

151

83

234

(المصدر :وزارة الحكم المحمي)2017 -

ثالثًا :أداة الدراسة

قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة إدارة المعرفة ودورىا في تحسين جودة الخدمات في

بمديتي خانيونس ورفح ،واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة:

 .1اإلطالع عمى األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،واالستفادة
منيا في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.

 .2استشار الباحث عدداً مف أساتذة الجامعات الفمسطينية في تحديد أبعاد اإلستبانة وفقراتيا.
 .3تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا اإلستبانة.
 .4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 .5عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش وابداء المالحظات.

 .6تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت مف محوريف أساسييف.
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 .7تـ عرض االستبانة عمى ( )13مف المحكميف ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية واإلدارية
واإلحصائية والجودة في كؿ مف الجامعات والمؤسسات الحكومية .والممحؽ رقـ ( )2يبيف

أسماء المحكميف.

 .8في ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبانة مف حيث الحذؼ أو اإلضافة

والتعديؿ ،لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية عمى ( )55فقرة ،كما ىو موضح في ممحؽ

رقـ (.)3

 مبررات اختيار أداة الدراسة:

تعتبر مف أفضؿ الطرؽ لمحصوؿ عمى معمومات وحقائؽ جديدة ال توفِّرىا مصادر أخرى ،وكما
تعطي لممستجيب حرية اإلدالء بأية معمومات يريدىا ،وتتميز بالسيولة والسرعة في توزيعيا و

توفِّر الوقت والتكاليؼ.

 العينة الستطالعية:
تك ّونت عينة الدراسة االستطالعية مف ( )41موظفًا ،تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف العامميف
بالوظائؼ اإلشرافية واإلدارية في بمديتي خانيونس ورفح بغرض تقنيف أداة الدراسة ،والتحقؽ مف

صالحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية ،وقد تـ إدخاليـ في التحميؿ اإلحصائي النيائي لعدـ
وجود مشاكؿ في الصدؽ والثبات.

ابعا :إعداد الدراسة
ر ً

تـ إعداد استبانة إدارة المعرفة ودورىا بتحسين جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح,

وتتكوف استبانة الدارسة مف ثالثة أقساـ:

القسم األول :وىو عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة،
المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ).

القسم الثاني :وىو عبارة عن عمميات إدارة المعرفة( ،توليد ،تخزيف ،توزيع ،تطبيؽ) باالعتماد
عمى الدراسات السابقة وتتكوف مف ( )29فقرة:

القسم الثالث :وىو عبارة عن جودة الخدمات( ،االعتمادية ،التعاطؼ ،االستجابة ،األماف
الجوانب الممموسة) باالعتماد عمى الدراسات السابقة وتتكوف مف ( )26فقرة :
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جدول  :18توزيع الفقرات عمى محاور الستبانة
ـ

المحاور

.1
#
.2

إدارة المعرفة

.3
.4

عدد الفقرات

أول :توليد المعرفة

8

ثانيا :تخزين المعرفة
ً

7
7

ثالثًا :توزيع المعرفة

ابعا :تطبيق المعرفة
رً

ـ

7

إجمالي محور :إدارة المعرفة

29

.1

ول :العتمادية
أً

5

.2

ثانيا :التعاطف
ً

5

.3

جودة الخدمات

.4
.5

ثالثًا :الستجابة

5

ابعا :المان
رً

5

خامسا :الجوانب الممموسة
ً

المحور الثاني :جودة الخدمات

6
26

خامسا :صدق وثبات الستبانة
ً

يقصد بصدؽ وثبات االستبانة التحقؽ مف صدؽ وثبات أداة الدراسة (االستبانة) وذلؾ عمى

النحو التالي:

 . 1صدق أداة الدراسة (اإلستبانة)
يقصد بالصدؽ شموؿ االستبانة لكؿ العناصر التي تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ووضوح فقراتيا
ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا ،كمػا يقصػد بالصػدؽ أف أداة

القيػػاس تقػػيس مػػا وضػػعت لقياسػػو وال تقػػيس شػػيئاً آخػػر ،وتُعػػد الد ارسػػة صػػادقة إذا حػػددت مػػدى
صػػالحية درجاتيػػا ،ومػػف أجػػؿ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداة الد ارسػػة ،أجػػرى الباحػػث اختبػػارات الصػػدؽ

التالية:

أ -الصدق من وجيو نظر المحكمين( صدق المحتوى/الصدق الظاىري):
حيث قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة(االستبانة) في صورتيا األولية عمى مجموعة مف

المحكميف وبمغ عددىـ ( )24محكماً ،مختصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ والجودة واإلحصاء،
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والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النصح واإلرشاد وتعديؿ وحذؼ ما يمزـ عمى فقرات االستبانة والممحؽ

رقـ ( )3يبيف أسماء المحكميف.

وقد طمب الباحث مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت

ألجمو ،ومدى وضوح صياغة العبارات ،ومدى مناسبة كؿ عبارة لممحور الذي ينتمي إليو ،ومدى
كفاية العبارات لتغطية كؿ محور مف محاور متغيرات الدراسة األساسية ،ىذا باإلضافة إلى

مناسبا وضرورًيا مف تعديؿ صياغة العبارات أو حذفيا ،أو إضافة عبارات
اقتراح ما يرونو
ً
جديدة ألداة الدراسة ،وكذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بالبيانات األولية (الخصائص الشخصية
والوظيفية المطموبة مف المستجيبيف) ،إلى جانب مقياس )( (Likert-Scaleليكرت) الخماسي

المستخدـ في االستبانة ،وبذلؾ خرج االستبياف في صورتو النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)4

وتركزت توجييات المحكميف عمى انتقاد طوؿ االستبانة حيث كانت تحتوى عمى بعض العبارات

أف بعض المحكميف نصحوا بضرورة تقميص بعض العبارات مف بعض المحاور،
المتكررة ،كما ّ
واضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.
ب .صدق المقياس



صدق ال تساق الداخمي Internal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى إتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المحور الذي تنتمي
إليو ىذه الفقرة ،حيث تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة عمى عينة الدراسة

االستطالعية البالغ حجميا ( )41مفردة ،وذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة
الكمية لممحور التابعة لو عمى النحو التالي:

 .1صدق ال تساق البنائي لجميع محاور المجال األول :إدارة المعرفة
جذول :19صدق التساق البنائي لجميع فقرات المجال األول :إدارة المعرفة
عدد الفقرات

معامل الرتباط

الدللة

م.

المحاور

.1

المحور األوؿ – توليد المعرفة

8

0.831

0.001

.2

المحور الثاني – تخزيف المعرفة

7

0.826

0.001

.3

المحور الثالث – توزيع المعرفة

7

0.854

0.001

.4

المحور الرابع – تطبيؽ المعرفة

7

0.880

0.001

يبيف جدوؿ رقـ ( )2:معامالت االرتباط بيف كؿ محور مف محاور المجاؿ األوؿ :إدارة المعرفة

أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
والمعدؿ الكمي لممجاؿ األوؿ ،والذي ّيبيف ّ
( ،)1.16حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف (.)1.16
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 1.1صدق التساق الداخمي لممحور األول :توليد المعرفة
جدول  :20معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور توليد المعرفة " والدرجة الكمية لممجال
#

معامل

توليد المعرفة

الرتباط

الدللة

.1

تعمؿ البمدية عمى تطوير المعرفة الحالية بما يتالءـ مع أنظمتيا وقوانينيا.

0.563

0.001

.2

تشجع البمدية عمى ابتكار المعرفة مف خالؿ الحوافز والمكافآت.

0.686

0.001

.3

تشجع البمدية أسموب العمؿ الجماعي بيف الموظفيف لتوليد أفكار جديدة .

0.708

0.001

.4

يحرص الموظفيف عمى الحضور والمشاركة في المؤتمرات وورش العمؿ المتعمقة بالعمؿ.

0.659

0.001

.5

ييتـ الموظفيف بتطوير مياراتيـ في مجاؿ العمؿ.

0.448

0.001

.6

توفر البمدية ميزانية مناسبة لدعـ مشاريع إدارة المعرفة .

0.678

0.001

.7

يتوافر اىتماـ كبير لجذب الكفاءات مف ذوي المعارؼ مف المصادر المختمفة.

0.685

0.001

.8

تيتـ البمدية بجذب الكفاءات الكتساب معارؼ جديدة .

0.675

1.112

يبيف جدوؿ رقـ ( )31معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور األوؿ توليد المعرفة
أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
والمعدؿ الكمي لممحور األوؿ ،والذي ّيبيف ّ
( ،)1.16حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ( )1.16وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما
وضع لقياسو.

 2.1صدق اإل تساق الداخمي لممحور الثاني :تخزين المعرفة
جدول  :21معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور تخزين المعرفة " والدرجة الكمية لممجال
#

معامل

تخزين المعرفة

الرتباط

الدللة

.1

تمتمؾ البمدية وسائؿ تخزيف متطورة لتخزيف المعرفة بأكثر مف طريقة.

0.755

0.001

.2

تحرص البمدية عمى المحافظة عمى الموظفيف الذيف يمتمكوف المعرفة والخبرة.

0.645

0.001

.3

تحتفظ البمدية بقاعدة بيانات معموماتية لتنظيـ واسترجاع المعرفة المخزنة.

0.799

0.001

.4

تستخدـ البمدية تكنولوجيا المعمومات في تخزيف المعمومات.

0.765

0.001

.5

تصنؼ البمدية المعمومات وتوثقيا بطريقة يسيؿ الوصوؿ إلييا.

0.710

0.001

.6

تعتمد البمدية في تخزيف المعرفة عمى آليات واضحة ومحددة.

0.776

0.001

.7

تعمؿ البمدية عمى تقييـ جودة المعرفة المخزنة وتحديثيا باستمرار.

0.676

0.001

يبيف جدوؿ رقـ ( )32معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات المحور الثاني تخزين المعرفة والمعدؿ

الكمي لممحور الثاني ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،)1.16
حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ( )1.16وبذلؾ يعتبر المجاؿ صاد ًقا لما وضع لقياسو.
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 3.1صدق التساق الداخمي لممحور الثالث :توزيع المعرفة
جدول  :22معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور توزيع المعرفة " والدرجة الكمية لممجال
#

معامل

توزيع المعرفة

الرتباط

الدللة

 .1تمتمؾ البمدية آلية محددة ومعتمدة لتوزيع المعرفة .

0.607

0.001

 .2تعمؿ البمدية عمى جعؿ المعرفة متاحة لجميع العامميف

0.744

0.001

 .3تييئ البمدية المناخ المالئـ لتبادؿ المعرفة بيف العامميف .

0.750

0.001

 .4تسيؿ البمدية التواصؿ بيف العامميف لتبادؿ اآلراء والخبرات فيما بينيـ.

0.756

0.001

 .5تحرص البمدية عمى تبادؿ المعرفة في جميع المستويات اإلدارية .

0.736

1.112

 .6تستخدـ البمدية مواقع التواصؿ االجتماعي لتبادؿ المعرفة .

0.717

1.112

 .7تستخدـ البمدية طرؽ مختمفة لتوزيع المعارؼ منيا (تقارير ،بريد إلكتروني ،اجتماعات وغيرىا).

0.710

1.112

يبيف جدوؿ رقـ ( )33معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات المحور الثالث توزيع المعرفة والمعدؿ

الكمي لممحور الثالث ،والذي ّيبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،)1.16
حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ( )1.16وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.

 4.1صدق التساق الداخمي لممحور ال اربع :تطبيق المعرفة
جدول  :23معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور تطبيق المعرفة " والدرجة الكمية لممجال
#

تطبيق المعرفة

معامل

الرتباط

الدللة

.1

تمتمؾ البمدية آلية محددة ومعتمدة لتطبيؽ المعرفة .

0.699

0.001

.2

يتـ توظيؼ المعرفة المكتسبة في حؿ المشكالت لتحسيف خدمات الجميور.

0.755

0.001

.3

تشرؼ فرؽ عمؿ متخصصة مف داخؿ البمدية عمى تطبيؽ المعرفة

0.774

0.001

.4

يطبؽ العامموف في البمدية معارفيـ وخبراتيـ في أعماليـ اليومية .

0.656

0.001

.5

تطبيؽ إدارة المعرفة يدعـ عممية التنبؤ واتخاذ الق اررات .

0.595

1.112

0.708

1.112

0.718

1.112

.6
.7

تأخذ البمدية بعيف االعتبار مدى تطبيؽ العامميف لممعرفة المكتسبة في مجػاؿ عمميػـ فػي
عممية تقييـ أدائيـ.
تسعى البمدية إلزالة الصعوبات والمعوقات التي تحد مف قدرتيا عمى تطبيؽ المعرفة.

يبيف جدوؿ رقـ ( )34معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات المحور الرابع تطبيق المعرفة والمعدؿ

الكمي لممحور الرابع ،والذي ّيبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،)1.16
حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ( )1.16وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.
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 .2صدق التساق البنائي لجميع محاور المجال الثاني :جودة الخدمات
جدول  :24صدق التساق البنائي لجميع فقرات المجال الثاني :جودة الخدمات
#

معامل

المحاور

الدللة

الرتباط

.1

المحور األوؿ :االعتمادية

0.864

0.000

.2

المحور الثاني  :التعاطؼ

0.879

0.000

.3

المحور الثالث  :اإلستجابة

0.849

0.000

.4

المحور الرابع  :األماف

0.868

0.000

.5

المحور الخامس  :الجوانب الممموسة

0.841

0.000

يبيف جدوؿ رقـ ( )35معامالت االرتباط بيف المجاؿ الثاني :جودة الخدمات والمعدؿ الكمي لممجاؿ

الثاني ،والذي ّيبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)1.16حيث إف القيمة
االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف (.)1.16

 2.1صدق اإل تساق الداخمي لممحور األول :العتمادية
جدول  :25معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور العتمادية والدرجة الكمية لممجال
#

معامل

العتمادية

الرتباط

الدللة

.1

يتميز موظفو البمدية بالكفاءة في تقديميـ لمخدمات.

0.795

0.000

.2

يحرص الموظفوف عمى الدقة في المعامالت.

0.852

0.000

.3

يتمتع الموظفيف بالمينية واالحتراؼ في إتماـ إجراءات العمؿ.

0.854

0.000

.4

تحتفظ البمدية بسجالت وممفات دقيقة لممراجعيف.

0.794

0.000

.5

تحرص البمدية عمى حؿ مشكالت المراجعيف في األوقات المحددة.

0.601

0.000

يبيف جدوؿ رقـ ( )36معامالت االرتباط بيف المحور األوؿ :العتمادية والمعدؿ الكمي لممجاؿ
الثاني ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)1.16حيث إف
القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ( )1.16وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.
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 2.2صدق اإل تساق الداخمي لممحور الثاني :التعاطف
جدول  :26معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور التعاطف والدرجة الكمية لممجال
#

معامل

التعاطف

الرتباط

الدللة

.1

يظير الموظفوف االحتراـ في عالقتيـ مع المراجعيف.

0.692

0.000

.2

تضع البمدية مصمحة المراجع في مقدمة إىتماماتيا.

0.809

0.000

.3

تسود الروح المرحة والصداقة في التعامؿ داخؿ البمدية.

0.801

0.000

.4

يشعر المواطف عند زيارتو لمبمدية باالحتراـ والتقدير.

0.811

0.000

.5

تيتـ البمدية بضيوفيا وزوراىا وتستقبميـ بشكؿ الئؽ.

0.714

0.000

يبيف جدوؿ رقـ ( )37معامالت االرتباط بيف المحور الثاني التعاطف والمعدؿ الكمي لممحور
الثاني ،والذي ّيبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)1.16حيث إف
القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ( )1.16وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.
 2.3صدق اإل تساق الداخمي لممحور الثالث :اإلستجابة

جدول  :27معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور الستجابة والدرجة الكمية لممجال
#

معامل

الستجابة

الرتباط

الدللة

.1

يتـ تقديـ الخدمات لممراجعيف بشكؿ سريع.

0.743

0.001

.2

تتـ االستجابة الفورية لمشكالت المراجعيف.

0.700

0.001

.3

ىنالؾ استعداد ورغبة لدى الموظفيف لمساعدة المراجعيف.

0.692

0.001

.4

يتـ إعالـ الم ارجعيف بمواعيد تقديـ الخدمات واالنتياء منيا.

0.695

0.001

.5

تعمؿ البمدية عمى إيجاد حموؿ ناجعة لمشاكؿ المراجعيف.

0.646

0.001

يبيف جدوؿ رقـ ( )38معامالت االرتباط بيف المحور الثالث الستجابة والمعدؿ الكمي لممحور
الثالث ،والذي ّيبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)1.16حيث إف
القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ( )1.16وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.
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 2.4صدق ال تساق الداخمي لممحور الرابع :األمان
جدول  :28معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور األمان والدرجة الكمية لممجال
#

معامل

األمان

الدللة

الرتباط
0.749

0.001
0.001

.1

يعزز سموؾ الموظفيف الشعور باألماف والثقة لدى الجميور.

.2

يتوفر لدى الموظفيف المعمومات الكافية إلنجاز المعامالت.

0.757

.3

يتعامؿ الموظفيف بمباقة وحسف الخمؽ مع المراجعيف.

0.786

0.001

.4

تتوفر لدى البمدية وسائؿ التجييزات األمنية والسالمة العامة.

0.740

0.001

.5

توفر البمدية الدعـ المادي الالزـ لمموظفيف لمقياـ بأعماليـ عمى أكمؿ وجو.

0.588

0.001

يبيف جدوؿ رقـ ( )39معامالت االرتباط بيف المحور الرابع األمان والمعدؿ الكمي لممحور
الثالث ،والذي ّيبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)1.16حيث إف
القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ( )1.16وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.
 2.5صدق اإل تساق الداخمي لممحور الخامس :الجوانب الممموسة
جدول  :29معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور الجوانب الممموسة والدرجة الكمية لممجال
#

معامل

الممموسة

الرتباط

الدللة

.1

موقع البمدية مالئـ ويسيؿ الوصوؿ اليو.

0.614

0.001

.2

تتوفر التجييزات الحديثة والتقنيات الالزمة لتسييؿ تقديـ الخدمات.

0.763

0.001

.3

تالئـ التجييزات والمباني تقديـ الخدمات المختمفة.

0.791

0.001

.4

يالئـ المظير العاـ لمموظفيف طبيعة العمؿ في البمدية.

0.783

0.001

 .5يوجد لوحات إرشادية لتسييؿ الوصوؿ الى الدوائر واألقساـ داخؿ البمدية .

0.627

0.001

 .6يوجد لدى البمدية دليؿ إجراءات عمؿ واضح يسيؿ عمى المراجع الوصوؿ إلييا.

0.585

1.112

يبيف جدوؿ رقـ ( )3:معامالت االرتباط بيف المحور الخامس الجوانب الممموسة والمعدؿ الكمي
لممحور الثالث ،والذي ّيبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)1.16حيث
إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ( )1.16وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.
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سادسا :ثبات فقرات الستبانة Reliability
ً

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيع االستبانة أكثر
مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط ،أو بعبارة أخرى يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدـ

تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تّـ إعادة توزيعيا عمى األفراد عدة مرات خالؿ فترات زمنية معينة،
ولمتحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة أجريت خطوات الثبات عمى العينة االستطالعية نفسيا
بطريقتيف ىما :التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.

أ -طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ومعدؿ األسئمة الزوجية الرتبة
تـ تصحيح معامالت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتصحيح
لكؿ ُبعد ،وقد ّ
( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
2ر
معامؿ الثبات =   1ر حيث (ر) معامؿ االرتباط ،وقد بيف جدوؿ رقـ ( )23يبيف أف ىناؾ

نسبيا لفقرات االستبياف ،مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ
معامؿ ثبات كبير
ً
طمأنينة .كما واستخدـ طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد
بيف أف معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة.
وقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ:

معامؿ ألفا كرونباخ ( (Cronbach's Alpha Coefficientوطريقػة التجزئػة النصػفية وكانػت
النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ رقـ (.)41

229

الفصلىالرابع
منكجوظىالدرادظ

جدول  :30يوضح معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) و كرونباخ ألفا
عدد

كرونباخ

سبيرمان

الفقرات

ألفا

براون

أول :توليد المعرفة
ً

9

0.836

0.748

ثانيا :تخزين المعرفة
ً

7

0.851

0.766

ثالثًا :توزيع المعرفة

7

0.842

0.771

.4

ابعا :تطبيق المعرفة
رً

7

0.826

0.726

22

0.926

0.857

.1

أولً :العتمادية

5

0.830

0.738

.2

ثانيا :التعاطف
ً

5

0.823

0.722

ثالثًا :الستجابة

5

0.816

0.742

ابعا :المان
رً

5

0.711

0.768

6

0.786

0.700

26

0.927

0.906

المجالت

#
.1
.2
.3

إدارة المعرفة

إجمالي محور :إدارة المعرفة

.3

جودة الخدمات

.4

خامسا :الجوانب الممموسة
ً

.5

إجمالي محور :جودة الخدمات

ويستخمص الباحث مف نتائج اختباري الصدؽ والثبات أف أداة الدراسة (االستبانة) صادقة في
جدا ،ما يؤىميا لتكوف أداة قياس مناسبة
قياس ما وضعت لقياسو ،كما أنيا ثابتة بدرجة عالية ً
وفاعمة ليذه الدراسة ويمكف تطبيقيا بثقة ،وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية.

سابعا :التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة
ً

سيقوـ الباحث بعرض وتحميؿ اإلجابات عف كؿ متغير عمى حدة لموصوؿ إلى استنتاجات ترتبط

ب ػػو ،ث ػػـ س ػػيتـ تفس ػػير تم ػػؾ النت ػػائج ،وذل ػػؾ بع ػػد ع ػػرض الج ػػداوؿ اإلحص ػػائية الت ػػي توض ػػح نت ػػائج

االختبارات.

 .1اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test

استخدـ الباحث اختبار (كولمجػوروؼ  -سػمرنوؼ )Kolmogorov-Smirnov Test ))K-S
الختبار ومعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو؟ وىو اختبار ضروري فػي

أف يكوف توزيع البيانات طبيعيػاَ،
حالة اختبار الفرضيات ،ألف معظـ االختبارات المعممية تشترط ْ
وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ رقـ (.)42
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جدول  :31يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
عدد

المجالت

#
.1

الفقرات

قيمة Z

القيمة
اإلحتمالية

أول :توليد المعرفة
ً

9

0.058

0.109

ثانيا :تخزين المعرفة
ً

7

0.071

0.113

ثالثًا :توزيع المعرفة

7

0.100

0.204

.4

ابعا :تطبيق المعرفة
رً

7

0.089

0.120

22

0.092

0.152

.1

أول :العتمادية
ً

5

0.065

0.104

.2

ثانيا :التعاطف
ً

5

0.067

0.107

ثالثًا :الستجابة

5

0.102

0.206

ابعا :المان
رً

5

0.072

0.107

6

0.089

0.120

29

0.073

0.116

.2
.3

إدارة المعرفة

إجمالي محور :إدارة المعرفة

.3
.4
5

جودة الخدمات

خامسا :الجوانب الممموسة
ً

إجمالي محور :جودة الخدمات

يوضح الجدوؿ رقـ ( )42نتائج االختبار ،حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ المحاور أكبر

مف sig.  0.05 ( 1.16
أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخداـ
) ،وىذا يدؿ عمى ّ
االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة.

ثام ًنا :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .2النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض
معرفة تكرار فئات متغير ما ويتـ االستفادة منيا في وصؼ عينة الدراسة.

 .3اختبار ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 .5استخداـ اختبار كولمجوروؼ  -سمرنوؼ ): Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
يستخدـ ىذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.
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 .6معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :
يقوـ ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف .وقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ

الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة ،والعالقة بيف المتغيرات.

 .7اختبار ( )Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testولقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتوسط
لكؿ فقرة.

 .8اختبػار ( )Tفػي حالػة عينتػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػة مػا إذا كػاف
ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.

 .9اختبار تحميؿ التبايف األحادي .)One Way Analysis of Variance) ANOVA
ممخص الفصـل الرابـع :تنػاوؿ الباحػث خػالؿ ىػذا الفصػؿ منيجيػة الد ارسػة المسػتخدمة ،حيػث

تعتبر مف المحاور األساسية إلنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة ،استعرض الباحث مف خالليا
المنيج المستخدـ وىو المنيج الوصؼ التحميمػي الػذي يناسػب الظػاىرة موضػوع الد ارسػة ،وتحػدث

عػػف المصػػادر الرئيسػػية والثانويػػة لجمػػب المعمومػػات الخاصػػة بالد ارسػػة ،تػػـ تحديػػد مجتمػػع وعينػػة

الد ارسػػة باسػػتخداـ أسػػموب العينػػة الطبقيػػة العش ػوائية ،واألداة المسػػتخدمة وىػػي أداة االسػػتبانة وتػػـ
التأك ػػد م ػػف ص ػػدؽ وثب ػػات االس ػػتبانة بعرضػ ػيا عم ػػى مجموع ػػة م ػػف المحكم ػػيف المتخصص ػػيف ف ػػي

المجاؿ ،وتـ إجراء صدؽ المقياس عف االتساؽ الداخمي لمعرفة مػدى اتسػاؽ كػؿ فقػرة مػف فقػرات
وتـ الحديث عف ثبات فقرات االستبانة مف خالؿ طريقػة التجزئػة
االستبانة بالمحور الخاص بياّ ،
النصفية ،وت ّـ استعراض المعالجات اإلحصائية المستخدمة واالختبارات التي تمت.
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الدرادظ

الفصل اخلامش

حتليل البياناث واختبار فرضياث
المقدمة.

الدراصت

أول :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة.
ً
ثانيا  :تحميل فقرات المجال األول "إدارة المعرفة"
ً
ثالثًا :تحميل فقرات المجال الثاني" جودة الخدمات"
ابعا :تحميل فقرات أبعاد محاور الدراسة
رً
خامسا :تحميل اختبار فرضيات الدراسة
ً
ممخص الفصل
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الدرادظ

تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
المقدمة:

عرضا لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خالؿ
يتضمف ىذا الفصؿ
ً
اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ
تحميؿ فقراتيا ،والوقوؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى (الجنس ،العمر ،المؤىؿ

العممي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،مكاف العمؿ) لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية

تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات
لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة ،إذ ّ
االجتماعية ) (SPSSلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

المحك المعتمد في الدراسة:

لتحديػد المحػؾ المعتمػد فػي الد ارسػة فقػد تػـ تحديػد طػوؿ الخاليػا فػي مقيػاس ليكػرت

( )Likertالخماسي مف خالؿ حسػاب المػدى بػيف درجػات المقيػاس ( )4=1-5ومػف ثػـ تقسػيمو

عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية أي ( )0.80=5/4وبعد ذلؾ تػـ إضػافة

ىػذه القيمػة إلػى أقػؿ قيمػة فػي المقيػاس (بدايػة المقيػاس وىػي واحػد صػحيح( وذلػؾ لتحديػد الحػد

األعمى ليذه الخمية ،وىكذا أصبح طوؿ الخاليا كما ىو موضح في جدوؿ رقـ (:)32
جدول  :32يوضح المحك المعتمد في الدراسة

االستجابة
الدرجة
درجة

غير موافؽ بشدة غير موافؽ
2
الوزن الرقمي

الموافقة

3

محايد

موافؽ

موافؽ بشدة

4

5

6

المتوسط الحسابي

إلي

الوزن النسبي

من
31

إلي
47

قميمة جداً

2

من
2.11

2.91

63

قميمة

3

2.91

3.71

47

متوسطة

4

3.71

4.51

63

79

كبيرة

5

4.51

كبيرة جداً

6

5.31

5.31
6.11

79

95

95

211

المصدر( :أبو عيدة( ,)84 :2016 ,عز الدين)123 :2017 ,
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اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
أول :الوصف
ً
الدرادظ

وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة لموظفي بمديتي خانيونس ورفح وفؽ البيانات

الشخصية.
جدول  :33الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
م

ال ن

-2

ال نس

-1

ال مر

-3

الم ل ال لمي

-2

الم مى ال ظ في

-5

ن ا ال ر

-6
م ن ال مل

ال ند
ذهس
أهثى
الم م ع

ال رار
228
45
994

الن
76.7
13.3
900

أكل مً 30
مً  30الى أكل مً 20
مً  20الى أكل مً 50
50طىت فأهثر
الم م ع

23
65
29
36
994

11.3
33.7
15.2
28.7
900

دبلىم

56

19.0

بيالىزيىض
دزاطاث عليا
الم م ع

222
13
994

59.2
22.9
900

مىظف ئدازي
زئيع شعبت
زئيع كظم
مدًس دائسة فما فىق
الم م ع

82
53
39
27
994

43.5
17.5
10.1
8.8
900

أكل مً  5طىىاث
مً  5الى أكل مً  20طىىاث
مً  20الى أكل مً  25طىت
 25طىت فأهثر
الم م ع

37
43
43
70
193

19.2
22.3
22.3
36.3
100

بلدًت خاهيىوع
بلدًت زفذ
الم م ع

124
69
193

64.2
35.8
100.0

مف خالؿ جدوؿ ( )33يتضح أف ما نسبتو ( )%76.6مف المستجيبيف ىـ مف الذكور ،بينما

( )%23.3ىف مف اإلناث ،وىذه نسبة مرتفعة ،ويعزو الباحث غالبية العامميف بالبمديات لفئة
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طبيعة ونوعية األعماؿ التي تتطمب طبقات عاممة مف (سائقيف آليات ثقيمة وخفيفة،
الذكور بسبب

الدرادظ ومضخات ،وحراس ،وقارئ عدادات ،ومفتشيف حرؼ وصحة...،إلخ) حيث ال
ومشغمي آبار
تقوى اإلناث عمى مثؿ تمؾ األعماؿ ويتطمب بذؿ مجيوٍد عا ٍؿ ،وال يمكف لإلناث العمؿ بعد

ساعات الدواـ الرسمية والبقاء في العمؿ لساعات متأخرة مف الميؿ ،ألف ذلؾ يتنافى مع عادات

أيضا توظيؼ اإلناث لـ يكف بالسابؽ قبؿ قدوـ السمطة
وتقاليد مجتمعاتنا المحافظة وكذلؾ ً
الوطنية الفمسطينية في عاـ (1994ـ).

كما يتضح أف ( )%22.3في الفئة العمرية أقؿ مف  30سنة )%33.7(،في الفئة العمرية تقع

مف بيف  30سنة إلى أقؿ مف  40سنة )%25.4( ،في الفئة العمرية مف  40سنة إلى أقؿ مف

 50سنة )%18.7( ،في الفئة العمرية مف  50سنة فأكثر ويعزو الباحث تنوع الفئات العمرية
لمعامميف في البمديات بسبب حاجة البمديات المتنوعة لكافة األعمار لمحفاظ عمى استقرار وديمومة
العمؿ في المؤسسة بعد خروج بعض الموظفيف لممعاش ،وكذلؾ قانوف الخدمة المدنية يشترط

عاما ،وأيضاً معظـ عينة الدراسة مف الفئة اإلشرافية.
لمتوظيؼ فوؽ سف ً 29
ويتضح أيضاً أف( )%29حممة دبموـ )%59.1 (،مؤىميـ العممي بكالوريوس)%11.9( ،

دراسات عميا  ،ويعزو الباحث نسبة الموظفيف المؤىميف عممياً بشيادة البكالوريوس بنسبة عالية
بسبب أف معظـ خريجي الجامعات ىـ مف حممة شيادة البكالوريوس في جميع أسواؽ العمؿ

بجميع القطاعات ،حيث يوجد توجو لدى البمديات لتعزيز وتدعيـ ركائز البمديات بالكادر البشري

ونظر ألف معظـ عينة الدراسة مف الفئة اإلشرافية
ًا
المميز مف خالؿ امتالكو لشيادات عممية،
حيث تعتبر درجة البكالوريوس الحد األدنى لمتطمبات الحصوؿ عمى وظيفة إشرافية أو إدارية.
أما بخصوص تدني حممة شيادة الدكتوراه يرجع إلى أف البمديات ليست مؤسسات أكاديمية ،لذا

نجد حممة شيادات الدكتوراه يفضموف العمؿ بالجامعات دوف البمديات بسبب الرواتب العالية.

أيضا أف ما نسبتو ( )%43.5موظفًا إدارًيا )%27.5( ،رئيس شعبة)%20.2( ،
ويتضح ً
رئيس قسـ )%8.8( ،مدير دائرة فما فوؽ ويرى الباحث ارتفاع نسبة الموظفيف اإلدارييف نظًار
لمتطمبات وحاجة العمؿ لمتعامؿ مع عدد كبير مف المواطنيف يمزمو بالطرؼ اآلخر موظفيف

إدارييف ،وكذلؾ التنوع والتعددية في الكادر البشري ميـ ومطموب ومناسب لمييكؿ التنظيمي

لمبمديات ،حيث إف عدد المديريف أقؿ مف رؤساء األقساـ ورؤساء الشعب أقؿ مف رؤساء األقساـ.

أيضا أف سنوات الخبرة لمفئة أقؿ مف  5سنوات كانت نسبتو ()%22.3( ، )%19.2
ويتضح ً
مف  5سنوات إلى أقؿ مف  10سنوات )%22.3( ،مف  10سنوات إلى أقؿ مف  15سنة،

( 15 )%36.3مف سنة فأكثر ،ويعزو الباحث نسبة ( )%43مف  6إلى  21سنوات قمة سنوات

236

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتى فتح باب التوظيؼ أماـ الشباب في الفترة السابقة بسبب األوضاع المالية
الخبرة بسبب عدـ
الدرادظتمر بيا البمديات ،وبذلؾ تكوف مدة خبرتيـ ال تزيد مف  21سنوات ،وكذلؾ حصوؿ
السيئة التي

سنوات الخبرة لمفئة مف  15سنة فأكثر عمى أعمى نسبة بسبب قدـ الموظفيف العامميف بالبمديات.

وكما بمغت نسبة المستجيبيف مف موظفيف بمدية خاف يونس ( ،)%75.3بينما موظفيف بمدية رفح

(  ،)%46.9ويعزو الباحث ذلؾ لزيادة عدد موظفيف بمدية خانيونس عف موظفيف بمدية رفح إلى
الضعؼ.

الوزن النسبي لفقرات المجالت
تحميل فقرات الستبانة:

تـ استخداـ اختبار ( )Tلمعينة الواحدة )(One Sample T test
لتحميؿ فقرات االستبانة ّ
لتحميؿ فقرات االستبانة ،وتعتبر الفقرة إيجابية بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا

كانت قيمة ()Tالمحسوبة أكبر مف قيمة ( )Tالجدولية والتي تساوي ( ( (1.97أو القيمة
االحتمالية أقؿ مف  0.05والوزف النسبي أكبر مف  ،)%60وتعتبر الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد

العينة ال يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة ) (Tالمحسوبة أصغر مف قيمة ( (Tالجدولية

والتي تساوي)( (1.97أو القيمة االحتمالية أقؿ مف  0.05والوزف النسبي أقؿ مف ،)%60
وتكوف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف القيمة االحتمالية ليا أكبر مف (.)0.05

ثانيا  :تحميل فقرات المجال األول "إدارة المعرفة"
ً

 :1.1تحميل فقرات المحور األول :توليد المعرفة

يبيف آراء
تـ استخداـ اختبار( )Tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )34والذي ّ
أفراد عينة الدراسة في فق ارت المحور األوؿ توليد المعرفة.
جدول  :34الوسط الحسابي والوزن النسبي لممحور األول :توليد المعرفة
الوزن

الوسط

الحتمالية

الفقرة

66.2

1.186

3.589

0.000

3

2.6

51.2

1.084

-5.645

0.000

8

63.2

1.121

1.926

0.056

4

70.4

0.925

7.784

0.000

2

م

البيان ( توليد المعرفة)

-2

تعم ػػؿ البمديػ ػػة عمػ ػػى تط ػػوير المعرفػ ػػة الحاليػ ػػة بمػ ػػا


-3

تشػ ػػجع البمديػ ػػة عمػ ػػى ابتكػ ػػار المعرفػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ

-4

تشػ ػ ػػجع البمديػ ػ ػػة أسػ ػ ػػموب العمػ ػ ػػؿ الجمػ ػ ػػاعي بػ ػ ػػيف

3.2

-5

يحػػرص المػػوظفيف عمػػى الحضػػور والمشػػاركة فػػي

3.5

الحسابي

النسبي

3.3

يتالءـ مع أنظمتيا وقوانينيا.
الحوافز والمكافآت.

الموظفيف لتوليد أفكار جديدة .

النحراف

قيمة

القيمة

ترتيب
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العمؿ المتعمقة بالعمؿ.
المؤتمرات وورش
واختبارىفرضواتى

-6

بتطوير مياراتيـ في مجاؿ العمؿ.
الموظفيف
لدرادظ
ييتـ ا

-7

ت ػػوفر البمدي ػػة ميزاني ػػة مناس ػػبة ل ػػدعـ مش ػػاريع إدارة

-8

يتػ ػوافر اىتمػ ػػاـ كبيػ ػػر لجػ ػػذب الكفػ ػػاءات مػ ػػف ذوي

-9

تي ػػتـ البمدي ػػة بج ػػذب الكف ػػاءات الكتس ػػاب مع ػػارؼ

المعرفة.

المعارؼ مف المصادر المختمفة.
جديدة.

جميع الفقرات

3.7

74.0

2.165

4.521

0.000

1

2.7

54.8

1.078

-3.339

0.001

7

3.0

59.8

1.118

- 0.129

0.898

6

3.1

61.2

1.182

0.670

0.504

5

3.1

62.5

15.210

54.381

0.000

تبيف النتائج أف الوزف النسبي لممحور األوؿ " توليد المعرفة"
مف خالؿ جدوؿ (ّ )34
بمغ ( )%62.5جاءت بدرجة متوسطة وىو أكبر مف القيمة االفتراضية العدد ( )3أي أكبر مف
( )%60وكانت القيمة االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات
المستجيبيف عمى ىذا المحور كانت إيجابية ،ويعزو الباحث ذلك إلى حرص إدارة البمديات الدائـ
عمى الحصوؿ عمى توليد المعرفة مف خالؿ تشجيع أسموب العمؿ الجماعي بيف الموظفيف

لمحصوؿ عمى المعارؼ ،وجذب بعض الكفاءات في بعض األحياف لتوليد أفكار جديدة باستخداـ
شتى الوسائؿ المختمفة ،مثؿ :حضور المؤتمرات وورش العمؿ واستخداـ الدوريات والمنشورات،
والبريد اإللكتروني ،لموصوؿ إلى اإلبداع والتميز في خدمة المواطنيف.

وقد جاءت الفقرة (" )5ييتم الموظفين بتطوير مياراتيم في مجال العمل" في المرتبة
األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%74.0وىو أكبر مف العدد
( )3أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما

إيجابيا حسب المستجيبيف ،ويعزو الباحث ذلك إلى أف
يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة
ً
دوما مف الموظفيف تطوير مياراتيـ
طبيعة العمؿ في البمديات ىو عمؿ خدماتي ،ويتطمب ً

لتحقيؽ األىداؼ بفعالية ،ومف أىميا توليد المعرفة والتي بدورىا تساعد عمى التطوير وتحسيف
الخدمة المقدمة لممواطنيف.
بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ( )2وىي " تشجع البمدية عمى ابتكار المعرفة من

خالل الحوافز والمكافآت" حيث بمغ الوزف النسبي ( )%51.2وىي أقؿ مف العدد ( )3أي أقؿ
مف ( )%60.0والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عمى

أف اآلراء في ىذه الفقرة كانت سمبية ،ويعزو الباحث ذلك إلى عدـ وجود الميزانيات وضعؼ
اإلمكانيات وشح الموارد المالية التي تمزـ لتفعيؿ نظاـ المكافآت والحوافز ،وكذلؾ األزمة المالية
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البمديات بسبب الحصار الخانؽ ،والتي بدروىا تؤثر عمى صرؼ الرواتب والمزاج
التي تمر بيا

الدرادظ
سمبا عمى تشجيع أنظمة الحوافز والمكافآت داخؿ البمديات.
العاـ ،مما انعكس ً

اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو زريؽ )2017 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة
متوسطة في ُبعد توليد المعرفة لمعامميف في المحاكـ النظامية بوزف نسبي ( ،)%62.34ودراسة
(ماضي )3122 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة متوسطة في ُبعد توليد المعرفة بدرجة

( ،)%73.63ودراسة (المصري )3126 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة متوسطة في ُبعد توليد
المعرفة بدرجة ( )%74.48ويعزو الباحث ىذا االتفاؽ إلى مدى االىتماـ والحرص عمى
االرتقاء واحراز التقدـ مف خالؿ االطالع عمى المعارؼ الجديدة ورصدىا مف أماكف مختمفة
واالعتماد عمى فرؽ العمؿ ذات التنوع المعرفي لتوليد المعارؼ مف مصادرىا المتنوعة.

واختمفت ىذه النتائج مع دراسات كدراسة (عبد الجواد )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة

قميمة في ُبعد توليد المعرفة بوزف نسبي( ،)%46.95وىي نسبة ضعيفة ،ودراسة (عز الديف،
 )2017والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد توليد المعرفة لمعامميف في الجامعات
الفمسطينية بوزف نسبي ( ،)%74.40ودراسة (أبو حطب )2015 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة

كبيرة عمى ُبعد توليد المعرفة لمديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة بوزف نسبي
( ،)%81.20ويعزو الباحث اختالؼ نتائج الدراسات السابقة مع نتيجة الدراسة الحالية إلى أف
وكالة الغوث تستخدـ تكنولوجيا مرتفعة التكمفة وىناؾ تمويؿ مستمر وخارجي لإلىتماـ بالجانب

التكنولوجي وىذا ما تفتقر إليو البمديات.

 :1.2تحميل فقرات المحور الثاني :تخزين المعرفة
تـ استخداـ اختبار ( )Tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ (

) والذي يبيف

آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني تخزيف المعرفة.
جدول  :35الوسط الحسابي والوزن النسبي تحميل لفقرات المحور الثاني :تخزين المعرفة
م

البيان ( تخزين المعرفة)

-2

تمتمؾ البمدية وسائؿ تخزيف متطػورة لتخػزيف المعرفػة
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تحػ ػػرص البمديػ ػػة عمػ ػػى المحافظػ ػػة عمػ ػػى المػ ػػوظفيف

-4

تحػ ػػتفظ البمديػ ػػة بقاعػ ػػدة بيانػ ػػات معموماتيػ ػػة لتنظػ ػػيـ

بأكثر مف طريقة.

الذيف يمتمكوف المعرفة والخبرة.
واسترجاع المعرفة المخزنة.

الوسط

الوزن

النحراف

قيمة

القيمة

ترتيب

الحتمالية

الفقرة

3.5

70.4

1.109

6.555

0.000

5

3.0

60.4

1.164

0.247

0.805

7

3.8

76.0

0.926

12.053

0.000

2

الحسابي
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تكنولوجي ػػا المعموم ػػات ف ػػي تخػ ػزيف
تس ػػتخدـ البمدي ػػة
واختبارىفرضواتى

3.9

77.8

0.999

12.325

0.000

1

-6

تص ػػنؼ البمدي ػػة المعموم ػػات وتوثقي ػػا بطريق ػػة يس ػػيؿ

3.8

75.2

0.976

10.837

0.000

3

-7

تعتم ػ ػػد البمدي ػ ػػة ف ػ ػػي تخػ ػ ػزيف المعرف ػ ػػة عم ػ ػػى آلي ػ ػػات


3.6

71.8

1.047

7.834

0.000

4

-8

تعمػ ػػؿ البمديػ ػػة عمػ ػػى تقيػ ػػيـ جػ ػػودة المعرفػ ػػة المخزنػ ػػة


3.4

67.2

1.137

4.367

0.000

6

3.6

71.3

15.331

61.859

0.000

المعمومات.
الدرادظ
الوصوؿ إلييا.

واضحة ومحددة.

وتحديثيا باستمرار.

جميع الفقرات

 مف خالؿ جدوؿ ( )35تبيف النتائج أف الوزف النسبي لمبعد الثاني " تخزين المعرفة"( )%71.3جاءت بدرجة كبيرة وىو أكبر مف القيمة االفتراضية العدد ( )3أي أكبر مف
()%60.0وكانت القيمة االحتمالية تساوي ( )0.000وىي أقؿ مف (، )0.05والوسط الحسابي

لمجاؿ " تخزيف المعرفة " يساوي ( )4.7وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف عمى ىذا المحور

كانت إيجابية ,ويعزو الباحث ذلك حرص إدارة البمديات عمى استخداـ وسائؿ تخزيف متعددة

ومتطورة ،لتخزيف البيانات والمعمومات ويتـ تبويبيا وتقسيميا بطرؽ منظمة في موقع مركزي مما
يجعميا سيمة الوصوؿ إلييا عند الحاجة ،واالستفادة منيا مرة أخرى.

وقد جاءت الفقرة ( " )4تستخدم البمدية تكنولوجيا المعمومات في تخزين المعمومات" في

المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%77.8بدرجة كبيرة
وىو أكبر مف العدد ( )3أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي

أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب المستجيبيف والوسط

الحسابي لمفقرة بمغ( .)4.:ويعزو الباحث ذلؾ إلى استخداـ إدارة البمديات نظاـ تكنولوجيا

معمومات يسيؿ الوصوؿ إلى المعرفة ،وقياـ البمديات بمراقبة ومتابعة سير العمؿ ،وتصنيؼ
المعمومات وتوثيقيا بطريقة يسيؿ استرجاعيا ،إضافة إلى استخداـ وسائؿ تخزيف متعددة

ومتطورة وامتالؾ البمديات ألنظمة معمومات لحفظ المعرفة مثؿ األرشفة اإللكترونية لضماف
السرعة ،والدقة في استرجاع البيانات ،واستخداـ قواعد البيانات لتكوف مرجعية لطالبي المعمومة

وضماف الوصوؿ إلييا في الوقت المناسب.

بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ( )2وىي " تحرص البمدية عمى المحافظة عمى الموظفين

الذين يمتمكون المعرفة والخبرة" بوزف نسبي ( )%60.5وىي أكبر مف ( )%60.0والقيمة
االحتمالية لمفقرة بمغت ( )0.805وىي أكبر مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف

عمى ىذه الفقرة كانت بدرجة متوسطة .ويعزو الباحث ذلك بسبب إىتماـ متوسط لمبمدية
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واختبارىفرضواتىيمتمكوف المعرفة والخبرة ،واىتماـ متوسط بالمناخ التنظيمي المالئـ الذي يشجع
بالموظفيف الذيف

الدرادظواالبتكار.
عمى اإلبداع

حيث اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عز الديف )2017 ،والتي أظيرت موافقة

بدرجة كبيرة في ُبعد تخزيف المعرفة لمعامميف في الجامعات الفمسطينية بوزف نسبي (،)%75.90
ودراسة (أبو زريؽ )2017 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في بعد تخزيف المعرفة لمعامميف
في المحاكـ النظامية بوزف نسبي ( ،)%71.71ودراسة (أبو عودة )2016 ،والتي أظيرت

موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد تخزيف المعرفة لمنتسبي قوى األمف الفمسطيني بوزف نسبي
( ،)%70.75ودراسة (المصري )2015 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة عمى ُبعد تخزيف
المعرفة لمعامميف في و ازرة الداخمية واألمف الوطني بوزف نسبي ( ،)%71.31ودراسة (أبو

حطب )2015 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة عمى ُبعد تخزيف المعرفة لمديري مدارس
وكالة الغوث بمحافظات غزة بوزف نسبي ( ،)%82.80ودراسة (المدىوف )2014 ،والتي
أظيرت موافقة بدرجة كبيرة عمى ُبعد تخزيف المعرفة و ازرة التربية والتعميـ العالي بمحافظات غزة
بوزف نسبي بمغت ( ،)%77.59ودراسة المشارفة ( )2012والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة
عمى ُبعد تخزيف المعرفة لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة بوزف نسبي (،)%76.97
ويعزو الباحث ذلؾ االتفاؽ إلى مدى أىمية تخزيف المعرفة وذلؾ مف خالؿ تصنيفيا وتوثيقيا
وتخزينيا بطريقة يسيؿ استرجاعيا واالستفادة منيا الحقاً عند الحاجة.

واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبد الجواد )2016 ،والتي أوضحت أف

نسبة تخزيف المعرفة بوزف نسبي ( )%46.95وىي نسبة ضعيفة ،ودراسة (عودة)2010 ،
جدا لمعامميف في
بحيث حصؿ ُبعد تخزيف المعرفة عمى وزف نسبي ( )%85بموافقة كبيرة ً
الجامعات الفمسطينية ،ويعزو الباحث ىذا االختالؼ في دراسة عبد الجواد إلى ضعؼ
اإلمكانيات المتوفرة في جياز الخدمات الطبية مقارنة بالبمديات ،ودراسة عودة إلى اختالؼ

مكاف ومجتمع الدراسة .
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واختبارىفرضواتىات المحور الثالث :توزيع المعرفة
 :1.3تحميل فقر

الدرادظ
يبيف آراء أفراد
تـ استخداـ اختبار ( )Tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )36والذي ّ
عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث توزيع المعرفة.

جدول  :36الوسط الحسابي والوزن النسبي لممحور الثالث :توزيع المعرفة
م

البيان ( توزيع المعرفة)

-2


تمتمؾ البمدية آلية محددة ومعتمدة لتوزيع المعرفة .

-3

تعمػ ػػؿ البمديػ ػػة عمػ ػػى جعػ ػػؿ المعرفػ ػػة متاحػ ػػة لجميػ ػػع


-4

تيي ػػئ البمدي ػػة المن ػػاخ المالئ ػػـ لتب ػػادؿ المعرف ػػة ب ػػيف

-5

تسػػيؿ البمديػػة التواصػػؿ بػػيف العػػامميف لتبػػادؿ اآلراء

-6

تحػ ػػرص البمدي ػ ػػة عم ػ ػػى تب ػ ػػادؿ المعرف ػ ػػة ف ػ ػػي جمي ػ ػػع

-7

تسػػتخدـ البمديػػة مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي لتبػػادؿ

-8

تسػػتخدـ البمديػػة طػػرؽ مختمفػػة لتوزيػػع المعػػارؼ منيػػا

العامميف

العامميف .

والخبرات فيما بينيـ.

المستويات اإلدارية .
المعرفة .

(تقارير ،بريد إلكتروني ،اجتماعات وغيرىا).

جميع الفقرات

الوسط

الحسابي

الوزن

النسبي

النحراف
المعياري

قيمة

الختبار

القيمة

ترتيب

الحتمالية

الفقرة

3.1

62.6

1.001

1.869

0.063

3

3.1

61.2

1.034

0.835

0.405

5

3.0

59.4

0.978

-0.441

0.659

7

3.1

62.4

1.066

1.553

0.122

4

3.0

60.8

1.072

0.470

0.639

6

3.2

64.6

1.113

2.845

0.005

2

3.6

71.6

1.097

7.350

0.000

1

3.2

63.2

15.096

55.427

0.000

T

%

أف الوزف النسبي لمبعد الثالث " توزيع المعرفة
 تبيف مف خالؿ جدوؿ ( )36تبيف النتائج ّ( )%63.2جاءت بدرجة متوسطة وىي أكبر مف القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر مف
( )%60.0وكانت القيمة االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات

المستجيبيف عمى ىذا المحور كانت إيجابية ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى مدى حرص إدارة البمديات

عمى االرتقاء بالمستوى المعرفي لمعامميف فييا ،وذلؾ مف خالؿ إيجاد عالقات إيجابية تسيـ في
نقؿ وتبادؿ وتوزيع المعرفة فيما بينيـ ،والسماح ليـ بتقديـ أفكار جديدة عف العمؿ مما تسيـ في

تبادؿ اآلراء ووجيات النظر فيما بينيـ تنعكس عمى أدائيـ ،وتحسف مستوى جودة الخدمات

المقدمة.

وقد جاءت الفقرة ( " )7تستخدم البمدية طرق مختمفة لتوزيع المعارف منيا (تقارير ,بريد

إلكتروني ,اجتماعات) في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور ،حيث بمغ الوزف النسبي
( )%71.6وىو أكبر مف العدد ( )3أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي

242

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى

فرضواتىأقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب
واختبارى) ،وىي
(0.000
الدرادظويعزو الباحث ذلك إلى حرص واىتماـ إدارة البمديات بتوزيع المعرفة وتبادؿ
المستجيبيف،
المعمومات ،واألفكار ،والخبرات ،والمعارؼ الصريحة والضمنية ،وضماف وصوؿ المعرفة
باستخداـ أكثر الطرؽ فعالية لضماف سالمة وفعالية المعرفة المنقولة في الوقت المناسب و

اتخاذ القرارات المالئمة بعد ذلؾ ،وكانت مف أىـ الطرؽ التي تستخدميا البمديات في توزيع
المعرفة ،استخداـ التقارير بأنواعيا المختمفة واالجتماعات والبريد اإللكتروني وىو األكثر

ستخداما لمتواصؿ بيف العامميف في البمديات وغيرىـ مف شرائح المجتمع.
ا
ً
بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ( )3وىي " تييئ البمدية المناخ المالئم لتبادل المعرفة بين
العاممين" بوزف نسبي ( )%59.4وىي أقؿ مف ( )%60.0والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت

( )0.659وىي أكبر مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف عمى ىذه الفقرة عمى

الحياد.

مالئما لتبادؿ
ويعزو الباحث ذلك إلى اإلىتماـ المتوسط بالمناخ التنظيمي الذي يجعؿ المناخ
ً
وتوزيع المعرفة بيف عاممييا ،وكذلؾ الوضع المالي الصعب الذي تمر بو ،حاؿ دوف توفير
اإلمكانيات واالحتياجات الالزمة لمعامميف بالبمديات والتي تسيـ في تبادؿ وتوزيع المعرفة .

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو زريؽ )2017 ،والتي أظيرت موافقة
بدرجة متوسطة في ُبعد توزيع المعرفة لمعامميف في المحاكـ النظامية بوزف نسبي (،)%59.82
وكذلؾ دراسة (ماضي )2011 ،حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أف ُبعد توزيع المعرفة جاء
بدرجة متوسطة حيث بمغ ( ،)%66.94ويعزو الباحث االتفاؽ بسبب مدى االىتماـ بتوزيع
المعرفة وتبادؿ المعمومات ،واألفكار ،والخبرات ،والمعارؼ الظاىرة والضمنية لضماف وصوليا
إلى طالبييا في الوقت الصحيح ليتـ اتخاذ القرار المناسب بناًء عمييا.

واختمفـت ىــذه النتـائج مػع د ارسػػة عبػد الجػواد ( )2016والتػػي أظيػرت نتيجػة عينػػة الد ارسػة عمػػى

ُبعد توزيع المعرفة لمعامميف في جياز الخدمات الطبيػة العسػكرية بدرجػة ضػعيفة بػوزف نسػبي بمػغ
) ،)%43.46ود ارسػػة (عػػز الػػديف )2017 ،والتػػي أظيػػرت موافقػػة بدرجػػة كبي ػرة فػػي ُبعػػد توزيػػع
المعرف ػػة لمع ػػامميف ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية ب ػػوزف نس ػػبي ( ،)%71.30ود ارس ػػة (أب ػػو معم ػػر،

 )2017والتػػي أظيػػرت موافقػػة بدرجػػة كبيػرة فػػي ُبعػػد توزيػػع المعرفػػة لمػػديري وكالػػة الغػػوث بقطػػاع
غزة بوزف نسبي ( ،)%78.41ود ارسػة (المػدىوف )2014 ،والتػي أظيػرت موافقػة بدرجػة كبيػرة

فػ ػػي ُبعػ ػػد توزيػ ػػع المعرفػ ػػة لمعػ ػػامميف فػ ػػي و ازرة التربيػ ػػة والتعمػ ػػيـ العػ ػػالي بقطػ ػػاع غ ػ ػزة بػ ػػوزف نسػ ػػبي
( ، )%79.89ود ارس ػػة (الزطم ػػة )2011 ،حي ػػث حص ػػؿ ُبع ػػد توزي ػػع المعرف ػػة عم ػػى وزف نس ػػبي
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واختبارىفرضواتىالباحـــث االخ ػػتالؼ م ػػع بع ػػض الد ارس ػػات إل ػػى اخ ػػتالؼ مك ػػاف وطبيع ػػة العم ػػؿ
( )%72ويعـــزو
الدرادظ
اسة.
ومجتمع الدر

 :1.4تحميل فقرات المحور األول :تطبيق المعرفة
تـ استخداـ اختبار ( )Tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )37والذي يبيف

آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع :تطبيؽ المعرفة.

جدول  :37الوسط الحسابي والوزن النسبي لممحور الرابع :تطبيق المعرفة
البيان ( تطبيق المعرفة)

م

-2

تمتم ػ ػػؾ البمدي ػ ػػة آلي ػ ػػة مح ػ ػػددة ومعتم ػ ػػدة لتطبي ػ ػػؽ


-3

يػ ػػ ػػتـ توظيػ ػ ػ ػػؼ المعرفػ ػ ػ ػػة المكتسػ ػ ػ ػػبة فػ ػ ػ ػػي حػ ػ ػ ػػؿ

-4

ت شػػرؼ فػػرؽ عمػػؿ متخصصػػة مػػف داخػػؿ البمديػػة

-5

يطبؽ العامموف في البمدية معػارفيـ وخبػراتيـ فػي


-6

تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة يػػدعـ عمميػػة التنبػػؤ واتخػػاذ

المعرفة .

المشكالت لتحسيف خدمات الجميور.
عمى تطبيؽ المعرفة.
أعماليـ اليومية.
الق اررات.

الوزن

النحراف

قيمة

النسبي

المعياري

الختبار

3.2

63.4

1.024

2.320

0.021

3.3

66.4

1.07

4.105

0.000

3

3.0

60.6

1.013

0.355

0.723

7

3.5

69.2

0.913

6.942

0.000

1

3.5

69.2

1.080

5.866

0.000

2

الوسط
الحسابي

%

T

القيمة

ترتيب

الحتمالية

الفقرة

4

تأخػ ػ ػػذ البمديػ ػ ػػة بعػ ػ ػػيف االعتبػ ػ ػػار مػ ػ ػػدى تطبيػ ػ ػػؽ

 -7

العامميف لممعرفة المكتسػبة فػي مجػاؿ عمميػـ فػي

3.1

62.2

1.007

1.501

0.135

5

عممية تقييـ أدائيـ.

-8

ت سػعى البمديػة إل ازلػة الصػعوبات والمعوقػات التػػي
تحد مف قدرتيا عمى تطبيؽ المعرفة.

جميع الفقرات

3.1

61.6

1.099

0.983

0.327

3.2

64.6

14.42765

59.319

0.000

6

تبيف مف خالؿ النتائج في جدوؿ ( )37أف الوزف النسبي لمبعد الرابع "تطبيؽ المعرفة"
( )%64.4جاءت بدرجة متوسطة وىو أكبر مف العدد ( )3أي أكبر مف ( )%60.0وكانت
القيمة االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف عمى
ىذا المحور كانت إيجابية ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى اإلىتماـ المتوسط لمبمديات في العمؿ
الجماعي الذي يحقؽ تطبيؽ فعاؿ لممعرفة ،وكذلؾ وجود صعوبات ومعوقات تحوؿ دوف تطبيؽ
لممعرفة بالشكؿ المطموب ،مع ضرورة اإلىتماـ أكثر بوضع آليات معتمدة لتطبيؽ المعرفة.
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واختبارىفرضواتى( " )4يطبق العاممون في البمدية معارفيم وخبراتيم في أعماليم اليومية" في
وقد جاءت الفقرة
الدرادظ

المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%69.2وىو أكبر مف
العدد ( )3أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف
( )0.05مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب المستجيبيف ،ويعزو الباحث
ذلك إلى الخبرة والميارة التي يتمتع بيا العامميف في البمديات ،حيث أف القائميف عمى مفاصؿ
العمؿ البمدي ىـ مف حممة الشيادات العميا ،والتي تعي وتدرؾ مدى أىمية إدارة المعرفة
وتطبيقيا في مياميـ وأنشطتيـ وأعماليـ اليومية عمى أكمؿ وجو .
بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ( )3وىي " تشرف فرق عمل متخصصة من داخل البمدية
عمى تطبيق المعرفة" بوزف نسبي ( ) %60.6وىي أكبر مف ( )%60.0والقيمة االحتمالية
لمفقرة بمغت ( )0.723وىي أكبر مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف عمى ىذه
الفقرة كانت عمى الحياد ،ويعزو الباحث ذلك إلى افتقار إدارة البمديات إلى فريؽ متخصص
بإدارة المعرفة مما يصعب تطبيؽ المعرفة ،كما ليس لمبمديات القدرة عمى تجييز فرؽ جديدة
بسبب كثرة التخصصات والوضع المالي الصعب التي تمر فيو.
واتفقــت ىــذه النتــائج مػػع بعػػض الد ارسػػات كد ارسػػة (أبػػو زريػػؽ )2017 ،والتػػي أظيػػرت موافقػػة
بدرجة متوسطة في ُبعد تطبيؽ المعرفة لمعامميف في المحػاكـ النظاميػة بػوزف نسػبي ()%61.02
 ،ودراسة (ماضي )2011 ،والتي أظيرت موافقة بدرجػة متوسػطة فػي ُبعػد تطبيػؽ المعرفػة بػوزف
نسػػبي ()%59.41ويعــزو الباحــث االتفػػاؽ إلػػى مػػدى الػوعي بأىميػػة تطبيػػؽ المعرفػػة ،بحيػػث ال
فائدة مف المعرفة في حاؿ امتالكيا فقط بؿ يجب تطبيقيا واالستفادة منيا.

واختمفـت ىــذه النتـائج مػع د ارسػػة عبػد الجػواد ( )2016والتػػي أظيػرت نتيجػة عينػػة الد ارسػة عمػػى
ُبعد تطبيؽ المعرفة لمعامميف في جياز الخدمات الطبية العسكرية بدرجة ضعيفة بػوزف نسػبي بمػغ
( ،)%49.25ود ارسػػة (عػػز الػػديف )2017 ،والتػػي أظيػػرت موافقػػة بدرجػػة كبي ػرة فػػي ُبعػػد تطبيػػؽ
المعرف ػػة لمع ػػامميف ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية ب ػػوزف نس ػػبي ( ، )%72.10ود ارس ػػة (أب ػػو حط ػػب،

 )2015والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعػد تطبيػؽ المعرفػة لمػديري مػدارس وكالػة الغػوث
بمحافظػػات غػ ػزة ب ػػوزف نس ػػبي ( ،)%82.20ود ارسػػة (المص ػػري ) 6 ،والت ػػي أظي ػػرت موافق ػػة
 )%02.ويعــزو الباحــث االخػػتالؼ مػػع

بدرجػػة كبي ػرة فػػي ُبعػػد تطبيػػؽ المعرفػػة ب ػوزف نسػػبي (
بعض الدراسات إلى اختالؼ مكاف وطبيعة العمؿ ومجتمع الدراسة.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتىرات المجال الثاني :جودة الخدمات
ثالثًا :تحميل فق
الدرادظ

 :1.2تحميل فقرات المحور الثاني :العتمادية

تـ استخداـ اختبار ( )Tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )38والذي يبيف آراء
أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور األوؿ :االعتمادية
جدول  :38الوسط الحسابي والوزن النسبي تحميل لفقرات لممحور األول :العتمادية
البيان ( العتمادية)

م

-2

يتمي ػ ػػز موظف ػ ػػو البمدي ػ ػػة بالكف ػ ػػاءة ف ػ ػػي تق ػ ػػديميـ


-3


يحرص الموظفوف عمى الدقة في المعامالت.

-4

يتمت ػػع الم ػػوظفيف بالميني ػػة واالحتػ ػراؼ ف ػػي إتم ػػاـ


-5

ت ح ػ ػ ػ ػػتفظ البمدي ػ ػ ػ ػػة بس ػ ػ ػ ػػجالت وممف ػ ػ ػ ػػات دقيق ػ ػ ػ ػػة

-6

ت ح ػػرص البمدي ػػة عم ػػى ح ػػؿ مش ػػكالت المػ ػراجعيف

لمخدمات.

إجراءات العمؿ.
لممراجعيف.

في األوقات المحددة.

جميع الفقرات

الوسط

الحسابي

الوزن

النحراف

قيمة

النسبي

المعياري

الختبار

القيمة

ترتيب

الحتمالية

الفقرة

3.4

67.8

1.136

4.752

0.000

5

3.5

70.4

1.026

7.014

0.000

2

3.5

69.0

0.999

6.196

0.000

3

3.7

73.8

0.998

9.590

0.000

1

3.4

68.4

1.201

4.854

0.000

4

3.5

69.8

16.583

55.999

0.000

%

T

تبيف مف خالؿ النتائج في جدوؿ ( )38أف الوزف النسبي لممحور األوؿ" :العتمادية"
( )%69.8جاءت بدرجة كبيرة وىو أكبر مف العدد ( )3أي أكبر مف ( )%60.0وكانت القيمة
االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف عمى ىذا
المحور كانت إيجابية .ويعزو الباحث حصوؿ االعتمادية عمى درجة كبيرة بسبب حرص إدارة
البمديات الدائـ عمى تميز موظفييا بالموضوعية والمينية والدقة واالعتماد عمى التكنولوجيا في
إجراءات العمؿ ،مما أدى لكسب رضا المراجعيف والجميور ،وحؿ مشكالتيـ بأسرع وقت.
وقد جاءت الفقرة ( " )4تحتفظ البمدية بسجالت وممفات دقيقة لممراجعين" في المرتبة األولى في
ترتيب فقرات ىذا المحور ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%73.8وىو أكبر مف العدد ( )3أي أكبر
مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف
اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب المستجيبيف ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى اعتماد إدارة
البمديات عمى إقامة بنية تحتية مف األنظمة التكنولوجية الحديثة لألرشفة ،وذلؾ باستخداـ برامج
حديثة ،يتـ مف خالليا حفظ المعامالت بشكؿ يسيؿ الوصوؿ إليو وأمف.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
أضعؼ الفقرات الفقرة ( )1وىي " يتميز موظفو البمدية بالكفاءة في تقديميم
بينما كانت
الدرادظ

لمخدمات" بوزف نسبي ( )%67.8بدرجة متوسطة وىي أكبر مف ( )%60.0والقيمة االحتمالية
لمفقرة بمغت ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف عمى ىذه الفقرة
كانت متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى انخفاض االىتماـ بالتميز في تقديـ الخدمات مف قبؿ
الموظفيف ،ووجود اىتماـ متوسط باألوقات المحددة لممراجعيف.
اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (األخرس )2017 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة
كبيرة في ُبعد االعتمادية في بمديات قطاع غزة بوزف نسبي( ،)%76.65ودراسة (الحجار،
 )2016والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد االعتمادية في مؤسسات ذو اإلعاقة
بمحافظات غزة بوزف نسبي ( ،)%78.08ودراسة (راشد )2014 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة

كبيرة في ُبعد االعتمادية في البنؾ الوطني اإلسالمي وبنؾ اإلنتاج بمحافظات غزة ،بوزف
نسبي( ،)%77.75ودراسة (جودة )2014 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد
االعتمادية في بمديات قطاع غزة بوزف نسبي ( ،)%75.32ودراسة (عوض )3123 ،والتي

أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد االعتمادية في الخدمات المصرفية بوزف نسبي ()%92.34

ويعزو الباحث نتيجة االتفاؽ إلى أف غالبية المنظمات والمؤسسات بما فييا البمديات تحرص

عمى اإلىتماـ والعناية بموظفييا لموصوؿ إلى الجودة في تقديـ الخدمات وذلؾ مف خالؿ
االعتماد عمي التكنولوجيا الحديثة في إجراءات العمؿ.
واختمفت ىذه النتائج مع دراسات كدراسة (مطرية )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة
متوسطة في ُبعد االعتمادية بوزف نسبي( ،)%60.95ودراسة (أبو عيدة )2016 ،والتي أظيرت
موافقة بدرجة متوسطة في ُبعد االعتمادية بوزف نسبي( ،)%64.50ودراسة (أبو عكر)2016 ،

والتي أظيرت موافقة بدرجة قميمة في ُبعد االعتمادية بوزف نسبي( ،)%48.57ودراسة
(السعافيف )2015 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة قميمة في ُبعد االعتمادية بوزف
نسبي( )%50.59ويعزو الباحث نتيجة االختالؼ إلى أف درجة االختالؼ كانت متوسطة ولـ
تكف بالقدر الكبير في االختالؼ ،باستثناء دراسة (السعافيف )2015 ،والتي جاءت ضعيفة
بسبب طبيعة الخدمة المقدمة والتي تتعمؽ بالخدمات الطالبية.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
ات المحور الثاني :التعاطف
 :2.2تحميل فقر

الدرادظ
استخداـ اختبار ) )Tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )39والذي يبيف آراء
تـ

أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني :التعاطؼ

جدول  :39الوسط الحسابي والوزن النسبي تحميل لفقرات المحور الثاني :التعاطف
م

البيان ( التعاطف)

-2

يظيػ ػ ػػر الموظفػ ػ ػػوف االحت ػ ػ ػراـ فػ ػ ػػي عالقػ ػ ػػتيـ مػ ػ ػػع


-3

ت ض ػ ػ ػػع البمدي ػ ػ ػػة مص ػ ػ ػػمحة الم ارج ػ ػ ػػع ف ػ ػ ػػي مقدم ػ ػ ػػة

-4

ت سػػود الػػروح المرحػػة والصػػداقة فػػي التعامػػؿ داخػػؿ

-5

يشعر المواطف عند زيارتو لمبمدية باالحتراـ


-6

تيتـ البمدية بضيوفيا وزوراىا وتستقبميـ بشكؿ


المراجعيف.

إىتماماتيا.

البمدية.

والتقدير.
الئؽ.

جميع الفقرات

الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

النحراف
المعياري

قيمة

الختبار

القيمة

ترتيب

الحتمالية

الفقرة

3.7

73.2

1.061

8.639

0.000

1

3.4

68.0

1.109

4.996

0.000

3

3.4

67.0

1.010

4.844

0.000

4

3.2

64.0

1.105

2.475

0.014

5

3.5

69.0

1.203

5.206

0.000

2

3.4

68.2

16.812

53.850

0.000

T

%

تبيف مف خالؿ النتائج في جدوؿ ( )39أف الوزف النسبي لممحور الثاني" :التعاطف" ()%68.2
جاءت بدرجة كبيرة وىي أكبر مف القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر مف ( )%60.0وكانت
القيمة االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف عمى
ىذا المحور كانت إيجابية .ويعزو الباحث حصوؿ التعاطؼ عمى درجة كبيرة بسبب حرص
إدارة البمديات الدائـ عمى تميز موظفييا بسمة الود والترحاب في تعامميا مع المراجعيف
والجميور.
وقد جاءت الفقرة ( " )1يظير الموظفون الحترام في عالقتيم مع المراجعين" في المرتبة
األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%73.8وىو أكبر مف العدد
( )3أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما
يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب المستجيبيف ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف
سياسة البمديات ىي وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ،وذلؾ مف خالؿ إنشاء المراكز
المجتمعية داخؿ البمديات لمتعامؿ مع المراجعيف والجميور ،وتدريب وتأىيؿ الطواقـ العاممة مع
الجميور عمى كيفية التعامؿ واالحتراـ وسعة الصدر واحتواء اآلخريف.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
أضعؼ الفقرات الفقرة ( )4وىي " يشعر المواطن عند زيارتو لمبمدية بالحترام
بينما كانت
الدرادظ

والتقدير" بوزف نسبي ( )%64.0وىي أكبر مف(  )%60.0والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت
( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف عمى ىذه الفقرة كانت
إيجابية ،ويعزو الباحث ذلك إلى أف سمة االحتراـ والترحاب والتقدير موجودة في تعامؿ
الموظفيف مع المراجعيف ،إال أف المراجعيف يحبذوف الحصوؿ عمى أكبر قدر مف االحتراـ
والتقدير والذي قد يعتبروف أف تطبيؽ الموائح والنظاـ المعموؿ بو مخالؼ لمتقدير واالحتراـ .
الفرق بين الفقرة رقم ( )1والفقرة رقم ( )4ىو:
تبيف رأي الموظؼ في نفسو ومدى إىتمامو واحترامو لممراجعيف  ،لكف
فيما يتعمؽ بالفقرة األولى ّ
الفقرة الرابعة تبيف رأي الموظؼ في شعور المراجعيف أنفسيـ وسماعة عف مدى رضا الجميور
عف االحتراـ الذي يتمقونو مف الموظفيف ،والنتيجة كانت طبيعية حيث إف الفقرة األولى ىي تقييـ
أف يري نفسو أنوّ يحترـ ويقدر المراجعيف.
الموظؼ لنفسو وىذا أمر طبيعي ْ
دائما أقؿ مف
لكف الفقرة الرابعة كانت رأي المراجعيف في احتراـ وتقدير الموظفيف ليـ سيكوف ً
دائما يطمب الكثير ويحبذ الحصوؿ عمى احتراـ وتقدير وفؽ رأيو،
الفقرة األولى ،ألف المراجع َ
لكف الموظؼ يضع حدود لمعالقة واالحتراـ مع المراجعيف.

اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (األخرس )2017 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة
كبيرة في ُبعد التعاطؼ في بمديات قطاع غزة بوزف نسبي( ،)%70.31ودراسة (أبو عيدة،
 )2016والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد التعاطؼ في مجمع الشفاء الطبي بوزف
نسبي ( ،)%69.16ودراسة (الحجار )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد

التعاطؼ في مؤسسات ذو اإلعاقة بوزف نسبي ( ،)%82.49ودراسة (راشد )2014 ،والتي

أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد التعاطؼ في البنؾ الوطني اإلسالمي وبنؾ اإلنتاج
الفمسطيني بوزف نسبي ( ،) %74.01ودراسة (جودة )2014 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة
كبيرة في ُبعد التعاطؼ في بمديات قطاع غزة بوزف نسبي ( )%76.54ويعزو الباحث نتيجة
االتفاؽ إلى أف سمة الترحاب والود والتعاطؼ موجودة في تعامؿ الموظفيف مع المراجعيف في
أغمب المنظمات والمؤسسات بما فييا البمديات لحؿ مشاكؿ وقضايا المواطنيف ،ويعود سبب

التعاطؼ لطبيعة العالقات في المجتمع الفمسطيني.

واختمفت ىذه النتائج مع دراسات مثؿ دراسة (أبو عكر )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة

متوسطة في ُبعد التعاطؼ بوزف نسبي( ،)%56.09ودراسة (مطرية )2016 ،والتي أظيرت
249

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
متوسطة في ُبعد التعاطؼ بوزف نسبي( ،)%61.13ودراسة (السعافيف)2015 ،
موافقة بدرجة
الدرادظ موافقة بدرجة متوسطة في ُبعد التعاطؼ بوزف نسبي( )%52.97ويعزو الباحث
والتي أظيرت

نتيجة االختالؼ إلى أف درجة االختالؼ كانت متوسطة ولـ تكف بالقدر الكبير في االختالؼ،

حيث اف طبيعة عمؿ المنظمات في تقديـ خدماتيا تختمؼ عف األخرى.
 :3.2تحميل فقرات المحور الثاني :الستجابة
تـ استخداـ اختبار ) (Tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )40والذي يبيف آراء
أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث :االستجابة.
جدول  :40الوسط الحسابي والوزن النسبي تحميل لفقرات المحور الثالث :الستجابة
البيان ( الستجابة)

م

الوسط

النسبي

المعياري

الختبار

الحتمالية

الفقرة

-2


يتـ تقديـ الخدمات لممراجعيف بشكؿ سريع.

3.3

66.6

3.040

1.515

0.131

4

-3


تتـ االستجابة الفورية لمشكالت المراجعيف.

3.1

61.0

1.138

0.569

0.570

5

-4

ىنالؾ استعداد ورغبة لدى الموظفيف لمساعدة


3.5

69.0

1.012

6.205

0.000

2

-5

يتـ إعالـ المراجعيف بمواعيد تقديـ الخدمات


3.5

70.4

1.132

6.357

0.000

1

-6

ت عمؿ البمدية عمى إيجاد حموؿ ناجعة لمشاكؿ

3.4

67.6

1.180

4.453

0.000

3

3.3

66.8

21.217

41.801

0.000

المراجعيف.

واالنتياء منيا.
المراجعيف.

جميع الفقرات

الحسابي

الوزن

النحراف

قيمة

القيمة

ترتيب

%

T

 تبيف مف خالؿ النتائج في جدوؿ ( )40أف الوزف النسبي لممحور الثالث" :االستجابة"( )%66.8جاءت بدرجة متوسطة وىي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر مف
( )%60.0وكانت القيمة االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات
المستجيبيف عمى ىذا المحور كانت إيجابية .ويعزو الباحث ذلك إلى التوجو السائد لدى موظفي
البمديات إلى مساعدة وحؿ مشاكؿ المراجعيف بشكؿ سريع ،إال أف أعباء األعماؿ األخرى
واإلجراءات الروتينية ،حالت دوف إنجاز المعامالت بشكؿ سريع.
وقد جاءت الفقرة ( " )4يتم إعالم المراجعين بمواعيد تقديم الخدمات والنتياء منيا" في
المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%70.4وىو أكبر مف
العدد ( )3أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة متوسطة حسب المستجيبيف ،ويعزو
( )0.05مما
الدرادظ

الباحث ذلك إلى استخداـ البمديات لمتكنولوجيا واإلنترنت ،وادخاليا ضمف برامجيا ،مف خالؿ
استخداـ اإلنترنت ورسائؿ ( )SMSوالتي بدورىا ساعدت عمى توفير الوقت والجيد ،وكاف ليا
األثر البالغ في إنجاز واتماـ المعامالت مف خالؿ توجيو الرسائؿ والمعمومات لممواطنيف بشكؿ
سريع.
بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ( )2وىي " يتم الستجابة الفورية لمشكالت المراجعين" بوزف
نسبي ( )%61.0وىي أكبر مف ( )%60.0والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت ( )0.570وىي أكبر
مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف عمى ىذه الفقرة كانت بدرجة متوسطة .ويمكن
القول بأن استخداـ التكنولوجيا في الفقرة ( )4تتـ بسيولة ويمكف تعميـ إعالف معيف أو معمومة
لعدد كبير جداً مف المراجعيف عبر رسالة ) (SMSأو إتصاؿ ،لكف االستجابة الفورية تتطمب
القياـ بإنجاز عمؿ سريع عمى أرض الواقع وىذا يحتاج إلى وقت ،ويكوف فيو التعامؿ محدود مع
المراجعيف.
اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مطرية )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة
متوسطة في ُبعد االستجابة في مؤسسات التعميـ التقني بوزف نسبي ( ،)%62.88ودراسة (أبو
عيدة )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة متوسطة في ُبعد اإلستجابة في بمجمع الشفاء

الطبي ،بوزف نسبي ( ،)%66.50ودراسة (أبو عكر )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة

متوسطة عمى ُبعد الجوانب الممموسة دراسة تطبيقية عمى البنؾ الوطني اإلسالمي وبنؾ اإلنتاج
بمحافظات غزة بوزف نسبي ( )%61.18ويعزو الباحث نتيجة االتفاؽ إلى التوجو السائد لدى
الموظفيف بشكؿ عاـ سواء كانوا يعمموف في منظمات أو مؤسسات أو بمديات نحو مساعدة

المراجعيف في حؿ مشاكميـ وتقديـ الخدمات ليـ بأسرع وقت.

واختمفت ىذه النتائج مع دراسات (األخرس )2017 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد

االستجابة بوزف نسبي( ،)%71.65ودراسة (الحجار )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة

في ُبعد االستجابة بوزف نسبي( ،)%81.42ودراسة (جودة )2014 ،والتي أظيرت موافقة
بدرجة كبيرة في ُبعد االستجابة بوزف نسبي( ،)%74.83ودراسة (السعافيف )2015 ،والتي

أظيرت موافقة بدرجة قميمة في ُبعد االستجابة بوزف نسبي( ،)%51.38ودراسة (راشد)2014 ،
والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد االستجابة بوزف نسبي( ،)%75.11ودراسة (عوض،

 )3123والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد االستجابة بوزف نسبي ( ،)%91.55ويعزو
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
الختالؼ إلى أف درجة االختالؼ كانت كبيرة نحو مساعدة المراجعيف في حؿ
الباحث نتيجة ا
الدرادظ
وتقديـ الخدمات ليـ بأسرع وقت ،والسبب يعود إلى الوضع المالي والذي بدوره أدى
مشاكميـ

إلى تفاوت الخدمة بيف كافة المؤسسات والمنظمات والبمديات.
 :4.2تحميل فقرات المحور الثاني :األمان

تـ استخداـ اختبار ( (Tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )41والذي يبيف آراء
أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع :األماف.
جدول  :41الوسط الحسابي والوزن النسبي تحميل لفقرات المحور الرابع :األمان
البيان ( األمان)

م

-2

يعزز سموؾ الموظفيف الشعور باألماف والثقة لدى


-3

يتوفر لدى الموظفيف المعمومات الكافية إلنجاز


-4

يتعامؿ الموظفيف بمباقة وحسف الخمؽ مع


-5

تتوفر لدى البمدية وسائؿ التجييزات األمنية


-6

توفر البمدية الدعـ المادي الالزـ لمموظفيف لمقياـ


الجميور.

المعامالت.
المراجعيف.

والسالمة العامة.

بأعماليـ عمى أكمؿ وجو.

جميع الفقرات

الوسط

الحسابي

الوزن

النحراف

قيمة

النسبي

المعياري

الختبار

القيمة

ترتيب

الحتمالية

الفقرة

3.3

66.2

1.153

3.745

0.000

4

3.4

67.4

1.018

5.089

0.000

3

3.5

69.4

1.036

6.254

0.000

1

3.5

69.2

1.113

5.755

0.000

2

2.9

58.8

1.180

-0.732

0.465

5

3.3

66.2

15.869

55.327

0.000

%

T

تبيف مف خالؿ النتائج في جدوؿ ( )41أف الوزف النسبي لممحور الرابع" :األمان" ()%66.2
جاءت بدرجة متوسطة وىي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر مف ( )%60.0وكانت
القيمة االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف عمى
ىذا المحور كانت إيجابية .ويعزو الباحث ذلك إلى حرص البمديات المتواصؿ عمى توافر وسائؿ

األمف والسالمة ،وتوفير جميع الوسائؿ والتجييزات ،والبمديات تقوـ بدعـ متوسط لمموظفيف لمقياـ
بأعماليـ.

وقد جاءت الفقرة ( " )3يتعامل الموظفون بمباقة وحسن خمق مع المراجعين" في المرتبة

األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%69.4وىو أكبر مف العدد

( )3أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما

يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب المستجيبيف ،يعزو الباحث ذلؾ إلى
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتىوالصفات الحميدة التي يتمتع بيا الموظفيف بالبمديات وكذلؾ طبيعة المجتمع
طبيعة األخالؽ

الدرادظ
معظـ العائالت ليا عالقات مع بعضيا البعض سواء بالقرابة أو النسب أو الصحبة،
حيث إف
أف يتحموا بمز ٍيد مف األدب واالحتراـ في تعامميـ مع المراجعيف
مما يفرض عمى الموظفيف ْ
والجميور.

بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ( )5وىي " توفر البمدية الدعم المادي الالزم لمموظفين

لمقيام بأعماليم عمى أكمل وجو" بوزف نسبي ( )%58.8وىي أقؿ مف(  )%60.0والقيمة
االحتمالية لمفقرة بمغت ( )0.465وىي أكبر مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف
عمى ىذه الفقرة كانت متوسطة .ويعزو الباحث ذلك إلى الظروؼ االقتصادية الصعبة ،والضائقة
المالية التي تمر بيا البمديات ،بسبب الحصار ،وعدـ دفع فواتير الجباية مف قبؿ المواطنيف،

والتي تعتمد عميو البمديات بشكؿ رئيسي ،أثّر بشكؿ كبير عمى أداء البمدية وعمى صرؼ

الرواتب وحاؿ مف القياـ بتنفيذ األعماؿ الموكمة إلييـ عمى أكمؿ وجو.

اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مطرية )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة
متوسطة في ُبعد األماف لمؤسسات التعميـ التقني في قطاع غزة بوزف نسبي (،)%63.20
ودراسة (أبو عيدة )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة متوسطة في ُبعد األماف في مجمع

الشفاء الطبي بغزة ،بوزف نسبي ( ،)%67.83ودراسة (أبو عكر )2016 ،والتي أظيرت موافقة

بدرجة متوسطة عمى ُبعد األماف عمى الغرفة التجارية الصناعية بغزة بوزف نسبي ()%64.91
ويعزو الباحث نتيجة االتفاؽ إلى التوجو السائد لدى كافة المنظمات والمؤسسات والبمديات نحو
الحرص عمى امتالؾ وسائؿ السالمة واألماف لتوصيميا لممراجعيف ،لكنيا كانت بدرجة متوسطة
والسبب يعود لقمة اإلمكانيات المتوفرة والوضع المالي والخبرة المتوسطة لدى العامميف.

واختمفت ىذه النتائج مع دراسات (األخرس )2017 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد
األماف بوزف نسبي( ،)%70.36ودراسة (أبو الحجار )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة
كبيرة في ُبعد األماف بوزف نسبي( ،)%79.32ودراسة (راشد )2014 ،والتي أظيرت موافقة
بدرجة كبيرة في ُبعد األماف بوزف نسبي( ،)%78.60ودراسة (جودة )2014 ،والتي أظيرت

موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد األماف بوزف نسبي( ،)%74.70دراسة (عوض )3123 ،والتي
جدا في ُبعد األماف بوزف نسبي ( )%95.54ويعزو الباحث نتيجة
أظيرت موافقة بدرجة كبيرة ً

االختالؼ حيث جاءت بدرجة كبيرة نحو مجاؿ األماف ،والسبب يعود إلى مدى توافر االمكانيات
والوضع المالي الجيد والذي بدوره أدى إلى تفاوت الخدمة بيف كافة المؤسسات والمنظمات

والبمديات نحو تحقيؽ ذلؾ اليدؼ.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
ات المحور الخامس :الجوانب المموسة
 :2.5تحميل فقر

الدرادظ
يبيف آراء
تـ استخداـ اختبار ) (Tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )42والذي ّ
ّ
أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الخامس :الجوانب الممموسة

جدول  :42تحميل لفقرات المحور الخامس :الجوانب الممموسة
البيان ( الجوانب الممموسة)

م

-2


موقع البمدية مالئـ ويسيؿ الوصوؿ إليو.

-3

تتوفر التجييزات الحديثة والتقنيات الالزمة


-4

تالئـ التجييزات والمباني تقديـ الخدمات


-5

يالئـ المظير العاـ لمموظفيف طبيعة العمؿ في


-6

يوجد لوحات إرشادية لتسييؿ الوصوؿ إلى


-7

يوجد لدى البمدية دليؿ إجراءات عمؿ واضح


لتسييؿ تقديـ الخدمات.
المختمفة.
البمدية.

الدوائر واألقساـ داخؿ البمدية .

يسيؿ عمى المراجع الوصوؿ إلييا.

جميع الفقرات

الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

النحراف
المعياري

قيمة

الختبار

القيمة

ترتيب

الحتمالية

الفقرة

4.0

79.4

1.099

12.275

0.000

1

3.8

75.2

1.014

10.361

0.000

2

3.7

73.4

1.048

8.862

0.000

3

3.6

72.4

1.045

8.198

0.000

5

3.7

73.4

1.133

8.260

0.000

4

3.4

68.2

1.157

4.979

0.000

6

3.7

73.6

15.028

65.273

0.000

T

%

تبيف مف خالؿ النتائج في جدوؿ ( )42أف الوزف النسبي لممحور الخامس" :الجوانب الممموسة"
( )%73.6جاءت بدرجة كبيرة وىي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )3أي أكبر مف ()%60.0
وكانت القيمة االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف
عمى ىذا المحور كانت إيجابية .ويعزو الباحث ذلك إلى الموقع المتميز لمبمدية وأنو يوجد في

مكاف متوسط لمجميع ،ويمكف الوصوؿ إليو بسيولة ويسر ،وىذا باإلضافة إلى استمرار البمدية
في تقديـ خدماتيا بطرؽ حديثة واستخداميا لمتجييزات الحديثة.

وقد جاءت الفقرة ( " )1موقع البمدية مالئم ويسيل الوصول إليو" في المرتبة األولى في ترتيب
فقرات ىذا المحور ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%79.4وىو أكبر مف العدد ( )3أي أكبر مف
( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف
اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب المستجيبيف ،ويمكن القول بأن النفوذ التي تتمتع بو

البمديات ،مف خالؿ سيولة الحصوؿ عمى قطع أر ٍ
اض ذات طبيعة جغرافية مميزة ،وفي أمكنة

يسيؿ الوصوؿ إلييا دوف عناء ،ويحسب لمبمديات ىذه الميزة عف باقي المؤسسات والمنظمات
ألف الفئة التي تتعامؿ معيا البمديات تختمؼ عف الفئة التي تتعامؿ معيا الجامعات أو الوزرات
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتى الموظؼ تختمؼ الخدمة التي يطمبيا عف الخدمات التي يطمبيا المجتمع
حيث الطالب أو
الدرادظ

بكاممو.

بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ( )5وىي " يوجد لدى البمدية دليل إجراءات عمل واضح

يسيل عمى المراجع الوصول إلييا" بوزف نسبي ( )%68.2وىي أكبر مف ( )%60.0والقيمة

االحتمالية لمفقرة بمغت ( )0.001وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف عمى
ىذه الفقرة كانت إيجابية ،ويعزو الباحث ذلك إلى ضعؼ الثقافة لدي المراجعيف وعدـ إطالعيـ

وعدـ رغبتيـ في البحث عف دليؿ اإلجراءات ،وأف الثقافة السائدة ىي االستفسار وجيا لوجو
وليس القراءة أو اإلطالع عمى الكتب أو الدليؿ الذي تصدره البمديات وخاصة أف كثير مف

المراجعيف ىـ مف كبار السف وليس لدييـ الوقت أو القدرة عمى القراءة لمكتيبات .

اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (األخرس )2017 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة
كبيرة في ُبعد الجوانب الممموسة لمعامميف في بمديات قطاع غزة بوزف نسبي (، )%76.17
ودراسة (الحجار )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد الجوانب الممموسة في
مؤسسات ذوي اإلعاقة بمحافظات غزة ،بوزف نسبي ( ،)%79.15ودراسة (راشد)2014 ،

والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة عمى ُبعد الجوانب الممموسة دراسة تطبيقية عمى البنؾ الوطني
اإلسالمي وبنؾ اإلنتاج بمحافظات غزة بوزف نسبي ( ،)%73.20دراسة (عوض)3123 ،

والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في ُبعد الجوانب الممموسة بيف عناصر الرقابة الداخمية وجودة
الخدمات المصرفية بمحافظات غزة بوزف نسبي ( ,)%91.55ويعزو الباحث نتيجة االتفاؽ في
ىذا المجاؿ إلى امتالؾ بعض المنظمات والمؤسسات والبمديات لمواقع جغرافية ممتازة تحسب
ليا كخاصية وميزة.

واختمفت ىذه النتائج مع دراسات كدراسة (مطرية )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة

متوسطة في ُبعد الجوانب الممموسة بوزف نسبي ( ،)%61.73ودراسة (أبو عيدة )2016 ،والتي
أظيرت موافقة بدرجة متوسطة في ُبعد الجوانب الممموسة بوزف نسبي ( ،)%62.99ودراسة

(أبو عكر )2016 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة متوسطة في ُبعد الجوانب الممموسة بوزف
نسبي( ،)%67.97ودراسة (جودة )2014 ،والتي أظيرت موافقة بدرجة متوسطة في ُبعد
الجوانب الممموسة بوزف نسبي( ،)%66.48ودراسة (السعافيف )2015 ،والتي أظيرت موافقة

بدرجة قميمة في ُبعد الجوانب الممموسة بوزف نسبي( )%51.38ويعزو الباحث نتيجة االختالؼ
حيث جاءت بدرجة متوسطة ألف البمديات تتمتع بنفوذ ال تتمتع بو بعض المنظمات
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كالحصوؿ عمى قطع أر ٍ
اض ذات طبيعة جغرافية مميزة ،وفي أمكنة يسيؿ الوصوؿ
والمؤسسات،

إلييا.

الدرادظ

ابعا  :تحميل أبعاد محاور الدراسة
رً

جدول  :43تحميل أبعاد محاور الدراسة الوزن النسبي والوسيط الحسابي والنحراف المعياري
المحاور

الوزن النسبي

الوسيط الحسابي

النحراف المعياري

م

مستوى إدارة المعرفة

65.31

66.21

12.72

  2.2المحور األول :توليد المعرفة

62.54

62.50

15.21

  2.3المحور الثاني :تخزيف المعرفة

71.27

74.29

15.33

  2.4المحور الثالث :توزيع المعرفة

63.23

62.86

15.10

  2.5المحور الرابع :تطبيؽ المعرفة

64.60

65.71

14.43

69.11

72.31

14.63

  3.2المحور األول :االعتمادية

69.84

72.00

16.58

  3.3المحور الثاني :التعاطؼ

68.17

72.00

16.81

  3.4المحور الثالث :االستجابة

66.84

68.00

21.22

  3.5المحور الرابع :األماف

66.20

68.00

15.87

  3.6المحور الخامس :الجوانب الممموسة

73.61

76.67

15.03

-2

-3





مستوى جودة الخدمات

يتبيف مف خالؿ جدوؿ ( )43أف الوزن النسبي لمستوى تطبيق إدارة المعرفة بمغ
( ,)%65.31وكاف أقوى األبعاد المحور الثاني وىو تخزيف المعرفة حيث بمغ الوزف النسبي لو
( )%82.38يميو المحور الرابع تطبيؽ المعرفة حيث بمغ بوزف نسبي ( ،)%75.6يميو المحور
الثالث توزيع المعرفة حيث بمغ بوزف نسبي ( ،)%74.34يميو المحور األوؿ توليد المعرفة حيث
بمغ بوزف نسبي ( .)%73.65ىذا وقد بمغ الوزن النسبي لجودة الخدمات ( ,)%69.11بينما
كاف أقوى المحاور المحور الخامس الجوانب الممموسة بوزف نسبي ( ،)%84.72يميو المحور
األوؿ االعتمادية بوزف نسبي ( ،)%7:.95يميو المحور الثاني التعاطؼ بوزف نسبي
( ،)%79.28يميو المحور الثالث االستجابة بوزف نسبي ( ،)%77.85يميو المحور الرابع األماف
بوزف نسبي (.)%77.31
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حصوؿ بعد تخزيف المعرفة عمى المرتبة األولي بوزف نسبي ( )%82.38مقارنة
ويعزو الباحث
الدرادظ

بمحاور إدارة المعرفة إلى استخداـ الوسائؿ المتطورة والحديثة في تخزيف البيانات والمعمومات
بطريقة يسيؿ الوصوؿ إلييا عند الحاجة واعادة استخداميا ،أما ُبعد توليد المعرفة والذي حصؿ
عمى أقؿ محور بوزف نسبي ( ،)%73.65بسبب أنو يحتاج لمبالغ مالية تتعمؽ بالحوافز والمنح
وميزانيات المشاريع والتنمية والتدريب عمى توليد المعرفة ،وىذه المبالغ ال تتوفر ليا موازنات
لدى البمديات .
أما حصوؿ ُبعد الجوانب الممموسة عمى المرتبة األولى بوزف نسبي ( )%84.72في محاور
مستوى جودة الخدمات فيعزو الباحث ذلك إلي انفراد وتميز البمديات بمواقعيا ،حيث يسيؿ
الوصوؿ إلييا دوف عناء وىي في مكاف متوسط لجميع فئات المجتمع ،أما حصوؿ ُبعد األماف
عمى أقؿ محور بوزف نسبي ( ،)%77.31وىذا يعود لإلىتماـ المتوسط بطرؽ األمف والسالمة
الالزـ لذلؾ وخاصة بسبب محدودية الموارد المالية لمبمديات.
والدعـ المالي ّ
تحميل اختبار فرضيات الدراسة
 .2الفرضية الصفرية  :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة .
 .3الفرضية البديمة  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر مف مستوى الداللة ) )α < 0.05فإنوّ ال يمكف رفض
الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات
الدراسة ،أما إذا كانت ) Sig.(P-valueأقؿ مف مستوى الداللة ( )1.16≤αفيتـ رفض

الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف
متغيريف مف متغيرات الدراسة.

خامسا :تحميل اختبار فرضيات الدراسة
ً

جدول  :44العالقة بين أبعاد إدارة المعرفة وتحسين جودة الخدمات
قيمة ر

الدللة

الدللة

المجالت
المحور األول :توليد المعرفة

0.578

0.001

دالة

المحور الثاني :تخزين المعرفة

0.668

0.001

دالة

المحور الثالث :توزيع المعرفة

0.605

0.001

دالة

المحور الرابع :تطبيق المعرفة

0.707

0.001

دالة
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المعرفة
إدارة

0.751

دالة

0.001

الدرادظ

ويتضح لنا مف خالؿ جدوؿ رقـ ( )44أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α ≥ 0.05بيف إدارة المعرفة وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح حيث كانت
قيمة (ر) =  0.751والداللة اإلحصائية أقؿ مف .0.05
 .1يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف توليد المعرفة وتحسيف مستوى جودة الخدمات حيث
كانت قيمة (ر) =  0.578والداللة اإلحصائية أقؿ مف .0.05
 .2يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تخزيف المعرفة وتحسيف مستوى جودة الخدمات حيث
كانت قيمة (ر) =  0.668والداللة اإلحصائية أقؿ مف .0.05
 .3يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف توزيع المعرفة وتحسيف مستوى جودة الخدمات حيث
كانت قيمة (ر) =  0.605والداللة اإلحصائية أقؿ مف .0.05
 .4يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ المعرفة وتحسيف مستوى جودة الخدمات حيث
كانت قيمة (ر) =  0.707والداللة اإلحصائية أقؿ مف .0.05
الفرضية الرئيسة األولى:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف إدارة المعرفة وتحسيف جودة

الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

جدول  :45معامل الرتباط بين بين إدارة المعرفة وتحسين جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة الحتمالية
)(Sig.

0.751

0.001

لالرتباط

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف

إدارة المعرفة وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

يبيف جدوؿ رقـ ( )45أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،) 0.751وأف القيمة االحتمالية تساوي

) )0.001وىي أقؿ مف ( ، )0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية بيف
إدارة المعرفة وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح ،ويستدؿ الباحث مف نتائج
التحميؿ إلى عدـ ثبوت صحة الفرضية الصفرية ،وتحقؽ الفرضية البديمة ،أي أف ىناؾ عالقة
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) α ≥ 0.05بيف إدارة المعرفة ودورىا في تحسيف جودة

الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.
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واختبارىفرضواتىذلؾ إلى أىمية الدور الذي تقوـ بو إدارة المعرفة في البمديات ،وما تقدمو مف
ويعزو الباحث

الدرادظ
وخدمات باعتبارىا وعاء المعمومات ،فالمنظمات التي تمارس إدارة المعرفة وبما تتضمنو
فوائد

مف أبعاد متمثمة ب( توليد ،تخزيف ،توزيع ،تطبيؽ) ومف خالؿ المعارؼ الموجودة في المنظمة

والخبرات وتستخدميا في حياتيا التنظيمية تكوف قادرة وأكثر فاعمية عمى تحسيف مستوى جودة
خدماتيا مف المنظمات األخرى التي ال تمارس إدارة المعرفة.

ولقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج عدة دراسات منيا دراسة (شماخي )2016 ،التي

أظيرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة وجودة التعميـ العالي ،وكما اتفقت
أيضاً مع نتائج دراسة(أبو عكر )2016 ،التي أظيرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف
جودة الخدمات والصورة الذىنية .

ويشتق منيا عدة فرضيات فرعية:

 .1ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( ) α ≥ 0.05بين توليد المعرفة
وتحسين جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.
جدول  :46معامل الرتباط بين توليد المعرفة وتحسين جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف توليد المعرفة وتحسيف
مستوى جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

القيمة الحتمالية

)(Sig.

0.578

0.001

يبيف جدوؿ رقـ ( )46أف معامؿ االرتباط يساوي ( ، )0.578وأف القيمة االحتمالية تساوي
) )0.001وىي أقؿ مف ( ، )0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة
بيف توليد المعرفة وتحسيف مستوى جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

ويعزو الباحث ذلك إلى الحرص الدائـ مف إدارة البمديات عمى الحصوؿ عمى توليد المعرفة مف

خالؿ التشجيع عمى أسموب العمؿ الجماعي والفريؽ الواحد بيف الموظفيف لمحصوؿ عمى
المعارؼ ،باستخداـ الوسائؿ المختمفة مف حضور المؤتمرات وورش العمؿ والبريد اإللكتروني،
لموصوؿ إلي تقديـ خدمات متميزة سيؤدي إلى جودة الخدمات المقدمة مف البمديات .

 -3ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( ) α ≥ 0.05بين تخزين المعرفة
وتحسين جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح .
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واختبارىفرضواتى الرتباط بين تخزين المعرفة وتحسين جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح
جدول  :47معامل
الدرادظ

الفرضية

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تخزيف المعرفة وتحسيف
مستوى جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة الحتمالية

)(Sig.

0.668

0.001

يبيف جدوؿ رقـ ( )47أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،)0.668وأف القيمة اإلحتمالية تساوي

) )0.001وىي أقؿ مف ( ،)0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بيف

تخزيف المعرفة وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى مدى

حرص إدارة البمديات عمى االرتقاء بالمستوى المعرفي لمعامميف فييا وذلؾ مف خالؿ إيجاد
عالقات إيجابية تسيـ في نقؿ وتبادؿ وتوزيع المعرفة فيما بينيـ ،والسماح ليـ بتقديـ أفكار جديدة

عف العمؿ مما تسيـ في تبادؿ اآلراء ووجيات النظر فيما بينيـ تنعكس عمى أدائيـ ،وتحسف
مستوى جودة الخدمات المقدمة.
 -3ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( ) α ≥ 0.05بين توزيع المعرفة

وتحسين جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

جدول  :48معامل الرتباط بين توزيع المعرفة و تحسين جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة الحتمالية

)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف
توزيع المعرفة وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

0.605

0.001

يبيف جدوؿ رقـ ( )48أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،)0.605وأف القيمة االحتمالية تساوي

) )0.001وىي أقؿ مف ( ،)0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بيف
توزيع المعرفة وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أىمية
توزيع المعرفة في البمديات ،وذلؾ باعتمادىا عمى آليات محددة ومعتمدة تستخدميا في الوقت

المناسب في حؿ المشكالت التي تواجو المنظمة ،يمكف أف تكوف رسمية ،مثؿ إصدار النشرات
والوثائؽ والتقارير واالجتماعات الرسمية المخططة وورش العمؿ ،وتبادؿ المعرفة عبر البريد

اإللكتروني ،أو غير رسمية مثؿ االجتماعات والندوات والحمقات النقاشية ،وكؿ ذلؾ يعزز مف
تحسيف جودة الخدمات.
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عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( ) α ≥ 0.05بين تطبيق المعرفة
 -4ل توجد

الدرادظ
جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.
وتحسين

جدول  :49معامل الرتباط بين تطبيق المعرفة وتحسين جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف

تطبيؽ المعرفة وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

القيمة الحتمالية

)(Sig.

0.707

0.001

يبيف جدوؿ رقـ ( )49أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،) 0.707وأف القيمة االحتمالية تساوي
) )0.001وىي أقؿ مف ( ،)0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية بيف
تطبيؽ المعرفة وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى
اإلىتماـ المتوسط لمبمديات في العمؿ الجماعي الذي يحقؽ تطبيؽ فعاؿ لممعرفة ،وكذلؾ وجود
صعوبات ومعوقات تحوؿ دوف تطبيؽ لممعرفة بالشكؿ المطموب ،مع ضرورة اإلىتماـ أكثر
بوضع آليات معتمدة لتطبيؽ المعرفة لتساعد عمى تحقيؽ جودة الخدمات في البمديات.
الفرضية الثانية:
ل يوجد أثر ذات دللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05ألبعاد إدارة المعرفة (توليد,
تخزين ,توزيع ,تطبيق)عمى تحسين جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي لمعرفة أثر المتغير المستقؿ (إدارة

المعرفة) عمى المتغير التابع (جودة الخدمات) ،وقد تبيف مف خالؿ نتائج ىذا التحميؿ أف معادلة
االنحدار جيدة ومقبولة حيث أف قيمة ( (Fالمحسوبة تساوي ( )66.928وىي ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )1.16حيث إف القيمة االحتمالية تساوي ( )1.111وىي أقؿ مف

( .)1.16وىذا يدؿ عمى وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بيف أبعاد إدارة المعرفة
وجودة الخدمات وأف نموذج االنحدار جيد إلى حد ما.

)Y = 11.539 + 0.0.047(x1) + 0.231(X2) + 0.311(X3) + 0.276(X4) + 0.438(X5
)إدارة انمؼرفة ) (X5:ت يق انمؼرفة )،(X4:توزيغ انمؼرفة )،(X3:تخسين انمؼرفة )،(X2:تونيذ انمؼرفة )،(X1:جودة انخذمات (Y :
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واختبارىفرضواتى :50نتائج اختبار تحميل النحدار الخطي (المتغير التابع  :جودة الخدمات)
جدول
الدرادظ

معامالت

الخطأ

المعيار

المعيارية Beta

الثابت

11.539

3.620

-

3.188

توليد المعرفة

0.047

0.108

0.049

0.437

0.663

تخزين المعرفة

0.231

0.103

0.242

2.252

0.025

داؿ

توزيع المعرفة

0.311

0.127

0.307

2.441

0.016

داؿ

تطبيق المعرفة

1.276

0.289

 1.240

0.955

0.031

داؿ

إدارة المعرفة

0.438

0.205

0.259

2.597

0.002

داؿ

المتغير المستقل

النحدار

معامالت النحدار

القيمة

مستوى

قيمة T

الحتمالية

الدللة عند

0.002

داؿ
غير داؿ

Sig.

()0.05

حتليل التباين ANOVA
قيمة اختبار F

 66.928

القيمة االحتمالية

0.000

قيمة معامل التفسير المعدل R2

0.579

القيمة االحتمالية لمعامؿ التفسير

0.000

وتبػيف مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػـ ( )61ومػػف خػػالؿ الداللػػة اإلحصػائية أنــو يوجــد تــأثير بــين إدارة
المعرفــة بشــكل عــام وتحســين مســتوى جــودة الخــدمات فػي بمػػديتي خػػانيونس ورفػح حيػػث كانػػت
قيمػ ػػة الداللػ ػػة اإلحصػ ػػائية ( )1.112وىػ ػػي أقػ ػػؿ مػ ػػف ( )1.16وقيمػ ػػة معامػ ػػؿ التفسػ ػػير المعػ ػػدؿ
( .( R2 =0.579
يعني ذلك أف مقدار التغير في جودة الخدمات يساوي ( )1.68:بسبب التغير في المتغيرات
المستقمة (إدارة المعرفة) والمتبقي ( )1.532ويعود لمتغيرات أخرى لـ يتـ دراستيا.
تغير في إدارة المعرفة مقداره واحد صحيح
أما الميل الحدي ( )0.438( = )βوىذا يعني أف ًا
سيؤدي إلى تغير مقدراه ( )1.549في جودة الخدمات.
كما وأظيرت النتائج أنو:
 .1ال يوجػػد أثػػر لتوليػػد المعرفػػة عمػػى تحسػػيف جػػودة الخػػدمات المقدمػػة حيػػث بمغػػت قيمػػة الداللػػة
اإلحصائية ( )1.774وىي أكبر مف (.)1.16
 .2يوجد أثر لتخزيف المعرفة عمى جػودة الخػدمات المقدمػة حيػث بمغػت قيمػة الداللػة اإلحصػائية
( )1.136وىي أقؿ مف ( ،)1.16حيث بمغ مقدار األثر(.)1.342
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واختبارىفرضواتىزيػع المعرفػة عمػى جػودة الخػدمات المقدمػة حيػث بمغػت قيمػة الداللػة اإلحصػائية
 .3يوجد أثر لتو
الدرادظ

(  )1.127وىي أقؿ مف ( ،)1.16حيث بمغ مقدار األثر(.)1.422
 .4يوجد أثر لتطبيؽ المعرفة عمى جودة الخدمات المقدمة حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية
(  ) 1.452وىي أكبر مف ( ،)1.16حيث بمغ مقدار األثر(.)1.387
ويعزو الباحث وجود تأثير بيف إدارة المعرفة بشكؿ عاـ وتحسيف مستوى جودة الخدمات إلى
اىتماـ إدارة البمديات بالحرص عمى استغالؿ المعرفة المتوفرة لدييا مف ( تخزيف ،تطبيؽ،
توزيع ) إلى االستخداـ األمثؿ باستثناء (توليد المعرفة) والتي ال توجد ليا أثر والذي يبقييا
ضمف دائرة التنافس ،وينعكس بدوره عمى جودة الخدمات المقدمة .
الفرضية الثالثة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات أفراد العينة تجاه

جودة الخدمات (االعتمادية ،التعاطؼ ،االستجابة ،األماف ،الجوانب الممموسة ) تُعزى لممتغيرات
الديموغرافية (الجنس ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي).

الفرض الفرعي األول:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في استجابات أفراد العينة

تجاه جودة الخدمات (االعتمادية ،التعاطؼ ،االستجابة ،األماف ،الجوانب الممموسة ) تعزى

لمجنس.

جدول  :51الفروق في الستجابات حول مستوى جودة الخدمات تعزى لمجنس
المتطمبات

الجنس

العدد

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

قيمة ت

العتمادية

ركر
أنثً
ركر
أنثً
ركر
أنثً
ركر
أنثً
ركر
أنثً
ركر
أنثً

148

69.8

17.1

-0.051

45
148
45
148
45
148
45
148
45
148
45

70.0
67.5
70.4
65.9
70.0
65.9
67.1
73.5
74.0
68.7
70.4

15.0
17.7
13.6
19.1
27.0
16.1
15.2
15.4
13.9
15.0
13.5

التعاطف
الستجابة
األمان
الجوانب الممموسة
جودة الخدمات
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الدللة

اإلحصائية

0.959

-1.018

0.310

-1.158

0.248

-0.44

0.660

-0.198

0.843

-0.697

0.487
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واختبارىفرضواتىالجدوؿ رقـ ( )62أنو ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين مستويات
وتبيف مف خالؿ

الدرادظ العينة حول مستوى جودة الخدمات والجنس حيث كانت قيمة ت ( )-0.697
تقديرات أفراد
وقيمة الداللة اإلحصائية ( )0.487وىي أكبر مف ( .)0.05كما وال يوجد فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف تحسيف جودة الخدمات والجنس حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية ()0.418
وىي أكبر مف(.)0.05

ويعزو الباحث لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة حوؿ
مستوى جودة الخدمات والجنس ،بسبب أف السياسة العامة لمبمديات في تحسيف جودة الخدمات
تمزـ الجميع مف الجنسيف بالعمؿ تحت أصعب الظروؼ دوف تمييز في تحسيف جودة الخدمات،

وىذا يدؿ عمى أف ك ًال مف الجنسيف ممزموف بتطبيؽ الموائح والقوانيف دوف تميز.

وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (األخرس ،)2017 ،دراسة (أبو معمر )2017 ،ودراسة

(أبو عيدة ,(2016 ،ودراسة (كسبة ،)2015 ،ودراسة (أبو عودة ،)2015 ،ودراسة (جودة،
 ،)2014ودراسة ّ(ذياب (2012 ،والتي أظيرت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( )α ≤0.05في استجابات أفراد العينة تجاه جودة الخدمات البمدية تُعزى لمتغير

الجنس.

وقد اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (الزعبي والغنـ )2012 :حيث أكدت نتائج دراستيـ بوجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة حوؿ مستوى جودة الخدمات
والجنس ودراسة (بو لصباع ( 2013 ،حيث أكدت نتائج دراستو بوجود فروؽ ذات داللة
عميا مف قبؿ
إحصائية في تقييـ المرضى لمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة ليـ ف ً

المؤسسات الصحية العامة والخاصة تعزى لممتغيرات الشخصية.

ويفسر ذلك بسبب اختالؼ قدرات الجنسيف حوؿ طبيعة الخدمات المقدمة ،ومدى القدرة عمى
تحمؿ أعباء وضغوط العمؿ مف الجنس اآلخر بسبب طبيعة عمؿ البمديات .

الفرض الفرعي الثاني:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05في استجابات أفراد العينة تجاه

جودة الخدمات (االعتمادية ،التعاطؼ ،االستجابة ،األماف ،الجوانب الممموسة) تعزى لسنوات

الخبرة .
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واختبارىفرضواتى الفروق في الستجابات حول مستوى جودة الخدمات تعزى لسنوات الخبرة
جدول :52
الدرادظ

المتطمبات

العتمادية

سنوات الخبرة

العدد

الحسابي

المعياري

أقلهن6ضنىاث 

37

70.8

15.8

هن6إلًأقلهن21ضنت
هن21إلًأقل26ضنت
15ضنتفأكثر

43
43
70

70.0
63.3
73.3

18.0
15.9
15.7

193

69.8

16.6

37
43
43
70

69.1
67.4
66.2
69.3

16.9
17.0
15.2
17.8

193

68.2

16.8

37
43
43
70

68.0
69.1
61.5
68.1

16.0
29.5
16.4
20.1

193

66.8

21.2

37
43
43
70

67.6
67.9
62.0
67.0

17.9
14.2
16.0
15.5

193

66.2

15.9

37
43
43
70

73.8
73.6
69.7
76.0

14.3
17.6
16.3
12.5

193

73.6

15.0

37
43
43
70

70.0
69.7
64.8
70.9

14.3
15.9
14.1
14.1

193

69.1

14.6

المجموع

التعاطف

أقلهن6ضنىاث
هن6إلًأقلهن21ضنت
هن21إلًأقل26ضنت
26ضنتفأكثر

المجموع

الستجابة

أقلهن6ضنىاث
هن6إلًأقلهن21ضنت
هن21إلًأقل26ضنت
26ضنتفأكثر

المجموع

األمان

أقلهن6ضنىاث
هن6إلًأقلهن21ضنت
هن21إلًأقل26ضنت
15ضنتفأكثر

المجموع

الجوانب
الممموسة

جودة الخدمات

الوسط

النحراف

أقلهن6ضنىاث
هن6إلًأقلهن21ضنت
هن21إلًأقل26ضنت
26ضنتفأكثر

المجموع
أقلهن6ضنىاث
هن6إلًأقلهن21ضنت
هن21إلًأقل26ضنت
15ضنتفأكثر

المجموع

قيمة ف
3.348

0.358

1.202

1.301

1.557

1.718

الدللة

اإلحصائية
0.020

0.783

0.310

0.276

0.201

0.165

وتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )63أنو ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين مستويات تقديرات
أفراد العينة حول مستوى جودة الخدمات وسنوات الخبرة حيث كانت قيمة ف ( )1.718وقيمة الداللة
اإلحصائية ( )0.165وىي أكبر مف ( ،)0.05بينما يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االعتمادية
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية ( )0.022وىي أقؿ مف ( )0.05وكانت الفروؽ لصالح ذوي الخبرة
 15سنة فأكثر بوزف نسبي (.)%73.3
ويعزو الباحث ذلؾ إلى التقارير الدورية التي يشارؾ بيا جميع الموظفيف بغض النظر عف
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واختبارىفرضواتى
خبرتيـ.

الدرادظ
نتائج الدراسة مع دراسة (االخرس ،)2017 ،دراسة (أبو معمر ،)2017 ،ودراسة
وقد اتفقت

(أبو عيدة ،(2016 ،ودراسة (أبو عودة ،)2015 ،ودراسة ( جودة ،)2014 ،ودراسة ّ(ذياب،
 (2012والتي أظيرت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤0.05في
استجابات أفراد العينة تجاه جودة الخدمات البمدية تعزى لمتغير سنوات الخبرة .

وقد اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (الزعبي والغنـ ،)2012 :ودراسة (كسبة )2015 ،ودراسة

(بو لصباع ،( 2013 ،حيث أكدت نتائج دراستيـ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

مستويات تقديرات أفراد العينة حوؿ مستوى جودة الخدمات وسنوات الخبرة ويفسر ذلك بسبب

أنو كمما زادت خبرات العامميف أصبحوا أكثر تمرساً في العمؿ وأكثر اىتماماً بمعايير الجودة

التي ترفع وتعمؿ عمى تحسيف جودة الخدمات المقدمة .
الفرض الفرعي الثالث:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≤ 0.05في استجابات أفراد العينة تجاه

جودة الخدمات (االعتمادية ،التعاطؼ ،االستجابة ،األماف ،الجوانب الممموسة ) تعزى لممؤىل

العممي.

جدول  :53الفروق في الستجابات حول مستوى جودة الخدمات تعزى لممؤىل العممي
الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
19.3
14.9
16.3

المتطمبات

المؤىل العممي

العدد

العتمادية

دبلىم
بكالىرَىش
دراضاثعلُا

56
114
23

73.8
68.2
68.2

المجموع

193

69.8

16.6

دبلىم
بكالىرَىش
دراضاثعلُا

56
114
23

71.1
67.3
65.6

17.3
16.7
15.9

المجموع

193

68.2

16.8

دبلىم
بكالىرَىش
دراضاثعلُا

56
114
23

70.3
65.7
64.2

19.8
22.4
18.1

المجموع

193

66.8

21.2

دبلىم
بكالىرَىش
دراضاثعلُا

56
114
23

68.7
65.8
62.3

16.3
16.2
12.0

المجموع

193

66.2

15.9

56

72.6

16.8

التعاطف

الستجابة

األمان
الجوانب

دبلىم
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قيمة ف
2.257

1.280

1.090

1.464

0.238

الدللة
اإلحصائية
0.107

0.281

0.338

0.234

0.788
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الممموسة
الدرادظ

جودة الخدمات

بكالىرَىش
دراضاثعلُا

114
23

73.8
75.1

14.1
15.6

المجموع

193

73.6

15.0

دبلىم
بكالىرَىش
دراضاثعلُا

56
114
23

71.3
68.4
67.4

15.7
14.3
13.6

المجموع

193

69.1

14.6

0.966

0.383

وتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )64أنو ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين مستويات
تقديرات أفراد العينة حول مستوى جودة الخدمات والمؤىل العممي حيث كانت قيمة ف
) )0.966وقيمة الداللة اإلحصائية ( )0.383وىي أكبر مف (. )0.05
ويعزو الباحث ذلؾ إلى قياـ البمديات بتأىيؿ وتدريب جميع العامميف عمى تقديـ الخدمات بغض
النظر عف مؤىميـ العممي.

وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (االخرس ،)2017 ،دراسة (أبو معمر ،)2017 ،ودراسة

(كسبة ،)2015 ،ودراسة (أبو عودة ،)2015 ،ودراسة ( جودة ،)2014 ،ودراسة ّ(ذياب،
 (2012والتي أظيرت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤0.05في
استجابات أفراد العينة تجاه جودة الخدمات المقدمة تُعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
وقد اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (أبو عيدة (2016 ،التي أظيرت وجود فروؽ تُعزى
لمتغير المؤىؿ العممي في مجمع الشفاء الطبي ،ودراسة (الزعبي والغنـ )2012 :حيث أكدت
نتائج دراستيـ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة حوؿ مستوى
جودة الخدمات والمؤىؿ العممي ودراسة (بو لصباع ( 2013 ،حيث أكدت نتائج دراستو بوجود
عميا مف
فروؽ دالة
إحصائيا في تقييـ المرضى لمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة ليـ ف ً
ً

قبؿ المؤسسات الصحية العامة والخاصة تعزى لممتغيرات الشخصية(العمر ،الحالة االجتماعية،

المستوى التعميمي ،نوع المستشفى) ويفسر ذلك بسبب أنو كمما ارتفع المؤىؿ العممي زاد إدراؾ
واىتماـ ووعي الموظفيف أصحاب المؤىالت العميا بتطبيؽ معايير الجودة وتحسيف الخدمات.
الفرض الفرعي الرابع:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات أفراد العينة تجاه

جودة الخدمات (االعتمادية ،التعاطؼ ،االستجابة ،األماف ،الجوانب الممموسة ) تعزى لممسمى

الوظيفي.
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واختبارىفرضواتىالفروق في الستجابات حول مستوى جودة الخدمات تعزى لممسمى الوظيفي
جدول :54
الدرادظ

المتطمبات

العتمادية

المسمى الوظيفي

العدد

هىظفإدارٌ
رئُصشعبت
رئُصقطن
هذَردائرةفأعلً

المجموع

التعاطف

هىظفإدارٌ
رئُصشعبت
رئُصقطن 
هذَردائرةفأعلً

المجموع

الستجابة

هىظفإدارٌ
رئُصشعبت
رئُصقطن
هذَردائرةفأعلً

المجموع

األمان

هىظفإدارٌ 
رئُصشعبت
رئُصقطن
هذَردائرةفأعلً

المجموع

الجوانب
الممموسة

جودة الخدمات

هىظفإدارٌ
رئُصشعبت
رئُصقطن
هذَردائرةفأعلً

المجموع
هىظفإدارٌ
رئُصشعبت
رئُصقطن 
هذَردائرةفأعلً

المجموع

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

84
53
39
17

69.5
70.6
71.0
66.6

16.4
18.0
16.4
13.9

193

69.8

16.6

84
53
39
17

68.9
69.6
69.2
57.9

16.9
16.4
15.2
19.1

193

68.2

16.8

84
53
39
17

67.0
69.3
67.2
57.4

24.5
17.5
18.2
19.8

193

66.8

21.2

84
53
39
17

66.3
67.1
68.1
58.4

17.5
15.1
12.5
15.6

193

66.2

15.9

84
53
39
17

72.2
74.7
75.9
72.0

16.1
13.4
14.8
15.5

193

73.6

15.0

84
53
39
17

68.9
70.4
70.5
62.8

15.6
13.6
13.5
15.1

193

69.1

14.6

قيمة ف
0.319

2.397

1.367

1.647

0.715

1.322

الدللة

اإلحصائية
0.811

0.07

0.254

0.18

0.544

0.269

وتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )65أنو ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد
العينة حول تحسين مستوى جودة الخدمات والمسمى الوظيفي حيث كانت قيمة ف ( )1.322وقيمة
الداللة اإلحصائية ( )0.269وىي أكبر مف (.)0.05
ويعزو الباحث لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة حوؿ
مستوى جودة الخدمات والمسمى الوظيفي ،بسبب أف ىناؾ توجو واجماع مف جميع المسميات
الوظيفية عمى تطبيؽ وتحسيف جودة الخدمات بغض النظر عف المسمى.
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واختبارىفرضواتىالدراسة مع دراسة (األخرس ،)2017 ،دراسة (أبو معمر ،)2017 ،ودراسة
وقد اتفقت نتائج

الدرادظ
 ،)2015ودراسة (أبو عودة ،)2015 ،ودراسة ( جودة ،)2014 ،ود ارسة ّ(ذياب،
(كسبة،

 ،(2012والتي أظيرت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤0.05في
استجابات أفراد العينة تجاه جودة الخدمات البمدية تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
وقد اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (الزعبي والغنـ )2012 :ودراسة (بو لصباع( 2013 ،
حيث أكدت نتائج دراستيـ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة

حوؿ مستوى جودة الخدمات والمسمى الوظيفي ،ويفسر ذلك بسبب أنو كمما ارتقى المستوى
عمما بسياسات واجراءات واستراتيجيات المنظمة التي تعني
الوظيفي لمعامميف أصبحوا أكثر ً
بالجودة وااللتزاـ بمعاييرىا.
الفرض الفرعي الخامس:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 6.6في استجابات أفراد العينة تجاه

جودة الخدمات (االعتمادية ،التعاطؼ ،االستجابة ،األماف ،الجوانب الممموسة ) تعزى لمعمر.
جدول  :55الفروق في الستجابات حول مستوى جودة الخدمات تعزى لمعمر
المتطمبات

العتمادية

العمر

15.4
18.8
13.9

أقلهن41ضنت 
هن41إلًأقلهن51ضنت 
هن51إلًأقلهن61ضنت
61ضنتفأكثر

65
49
17

68.1
70.0
66.6

193

69.8

16.6

أقلهن41ضنت 

43

68.7

17.7

هن41إلًأقلهن51ضنت 

65

67.6

16.1

هن51إلًأقلهن61ضنت

49

69.8

16.2

61ضنتفأكثر

36

66.2

18.2

193

68.2

16.8

أقلهن41ضنت 

43

69.6

15.1

هن41الًأقلهن51ضنت 

65

67.9

26.2

هن51الًأقلهن61ضنت

49

67.2

18.6

61ضنتفأكثر

36

61.2

20.6

193

66.8

21.2

الوجوىع 

الستجابة

الحسابي
72.7

المعياري
15.8

43

انمجموع

التعاطف

العدد

الوسط

النحراف

انمجموع
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0.662

0.349

1.139

الدللة

اإلحصائية
0.576

0.79

0.335
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أقلهن41ضنت 
واختبارىفرضواتى
األمان

43

67.5

17.4

65

66.1

15.3

هن51الًأقلهن61ضنت

49

66.1

16.6

61ضنتفأكثر

36

64.9

14.4

193

66.2

15.9

الجوانب

أقلهن41ضنت 

43

74.3

15.2

الممموسة

هن41الًأقلهن51ضنت 

65

71.7

16.1

هن51الًأقلهن61ضنت

49

76.4

13.1

61ضنتفأكثر

36

72.4

15.4

193

73.6

15.0

أقلهن41ضنت 

43

70.7

14.5

هن41الًأقلهن51ضنت 

65

68.4

14.8

هن51الًأقلهن61ضنت

49

70.1

14.8

61ضنتفأكثر

36

67.1

14.6

193

69.1

14.6

الدرادظ هن41الًأقلهن51ضنت 

انمجموع

انمجموع

جودة
الخدمات

انمجموع

0.182

0.999

0.528

0.908

0.395

0.664

جدوؿ ( )55يوضح أنو ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة حول
مستوى جودة الخدمات والعمر ,حيث كانت قيمة ؼ ( )0.528وقيمة الداللة اإلحصائية ()0.664
وىي أكبر مف(.)0.05
ويعزو الباحث لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة حوؿ
مستوى جودة الخدمات والعمر بسبب أف ىناؾ ما يمزـ الجميع مف قوانيف وأنظمة يفرض مف
خالليا العمؿ دوف النظر إلى الفئة العمرية .

وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (األخرس )2017 ،ودراسة (كسبة )2015 ،ودراسة (أبو

عودة )2015 ،ودراسة ّ(ذياب (2012 ،والتي أظيرت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية
عند مستوى ( )α ≤0.05في استجابات أفراد العينة تجاه جودة الخدمات البمدية تُعزى لمتغير
العمر.

وقد اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (الزعبي والغنـ )2012 :ودراسة (بو لصباع( 2013 ،
حيث أكدت نتائج دراستيـ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة
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جودة الخدمات والمؤىؿ العممي ،ويفسر ذلك بسبب أنو كمما زاد عمر العامؿ زادت
حوؿ مستوى
الدرادظ
وعيا واد ار ًكا لمعايير الجودة وطرؽ إشباعيا عند العمالء.
خبرتو ،وأصبح أكثر ً

مخمص المبحث:

استعرض الباحث في ىذا الفصؿ تحميؿ خصائص مجتمع الدراسة ،والتي تضمنت الوصؼ

اإلحصائي لممجتمع وفقًا لسماتيـ الشخصية ،والتي تمثمت في (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي،
المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة) ،ثـ تطرؽ الباحث إلى تحميؿ فقرات المتغيريف المستقؿ
المتمثؿ في (إدارة المعرفة) ،والمتغير التابع المتمثؿ في (جودة الخدمات) .ثـ أوضح الباحث
نتائج اختبار الفرضيات الثالثة وأوجو االتفاؽ واالختالؼ مع الدراسات السابقة وتـ التعقيب

عمييا ،ومف ثـ عمؿ ممخص لنتائج الفرضيات والتعقيب عمييا.
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الفصل الضادس



النتائج والتىصياث واملقرتحاث
المقدمة
أول :نتائج الدراسة
ً
ثانيا :توصيات الدراسة
ً
ثالثًا :الدراسات المستقبمية المقترحة
ابعا :آليات مقترحة لتنفيذ التوصيات.
رً
خالصة المبحث
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الفصل السادس

والمقترحات

النتائج والتوصيات والدراسات المستقبمية المقترحة
المقدمة:

لقد توصؿ الباحث مف خالؿ التحميؿ اإلحصائي إلى مجموعة مف النتائج المتعمقة بمتغيرات

وبناء عميو قاـ الباحث بوضع التوصيات المناسبة التي مف شأنيا تحسيف وتعزيز نقاط
الدراسة،
ً
القوة ومعالجة نقاط الضعؼ في بمديتي خانيونس ورفح ،وذلؾ مف خالؿ خطة عمؿ توضح آلية
تنفيذ تمؾ التوصيات والجية المعنية بالتنفيذ وتحديد اإلطار الزمني لتنفيذىا.

أول :نتائج الدراسة
ً

بناء عمى تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات ومناقشة أسئمة الدراسة  ،توصؿ الباحث إلى النتائج
ً
تـ تصنيفيا إلى نتائج تتعمؽ بالمتغير المستقؿ (إدارة المعرفة) ونتائج تتعمؽ بالمتغير التابع
و ّ

(جودة الخدمات) ،ونتائج تتعمؽ باختبار الفرضيات وتحقيؽ األىداؼ.
 .1النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل( إدارة المعرفة):

أظيرت نتائج الدراسة أف واقع إدارة المعرفة لدى العامميف في بمديتي خانيونس ورفح كانت
متوسطة حيث بمغت النسبة ).)%65.31
أ -بعد توليد المعرفة حاز عمى نسبة ( ،)%62.54وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة
البعد.
متوسطة نسبياً مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عمى ىذا ُ
 جوانب القوة

 ييتـ الموظفيف بتطوير مياراتيـ في مجاؿ العمؿ. يحرص الموظفيف عمى الحضور والمشاركة في المؤتمرات وورش العمؿ المتعمقة بالعمؿ. جوانب الضعف
 تشجع البمدية عمى ابتكار المعرفة مف خالؿ الحوافز والمكافآت. توفر البمدية ميزانية مناسبة لدعـ مشاريع إدارة المعرفة.ب -بعد تخزين المعرفة حاز عمى نسبة ( ،)%71.27وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة
البعد.
نسبيا مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عمى ىذا ُ
ً
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والمقترحاتوانب القوة
 ج
 تستخدـ البمدية تكنولوجيا المعمومات في تخزيف المعمومات. تحتفظ البمدية بقاعدة بيانات معموماتية لتنظيـ واسترجاع المعرفة المخزنة. جوانب الضعف
 تحرص البمدية عمى المحافظة عمى الموظفيف الذيف يمتمكوف المعرفة والخبرة. تعمؿ البمدية عمى تقييـ جودة المعرفة المخزنة وتحديثيا باستمرار.ت -بعد توزيع المعرفة حاز عمى نسبة ( ،)%63.20وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة
البعد.
متوسطة نسبياً مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عمى ىذا ُ
 جوانب القوة

 تستخدـ البمدية طرؽ مختمفة لتوزيع المعارؼ منيا (تقارير ،بريد إلكتروني ،اجتماعات). تستخدـ البمدية مواقع التواصؿ االجتماعي لتبادؿ المعرفة. جوانب الضعف
 تييئ البمدية المناخ المالئـ لتبادؿ المعرفة بيف العامميف . تحرص البمدية عمى تبادؿ المعرفة في جميع المستويات اإلدارية.بعد تطبيق المعرفة حاز عمى نسبة ( ,)%64.60وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة
البعد.
متوسطة نسبياً مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عمى ىذا ُ
 جوانب القوة

 يطبؽ العامموف في البمدية معارفيـ وخبراتيـ في أعماليـ اليومية . تطبيؽ إدارة المعرفة يدعـ عممية التنبؤ واتخاذ الق اررات . جوانب الضعف
 تسعى البمدية إلزالة الصعوبات والمعوقات التي تحد مف قدرتيا عمى تطبيؽ المعرفة. تشرؼ فرؽ عمؿ متخصصة مف داخؿ البمدية عمى تطبيؽ المعرفة. .2النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (جودة الخدمات)
أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح بأبعادىا

الخمسة كانت مرتفعة مف خالؿ حصوليا عمى وزف نسبي بمغ (.)%69.11
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العتمادية حاز عمى نسبة ( ،)%69.84وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة نسبياً

البعد.
مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عمى ىذا ُ
 جوانب القوة

 تحتفظ البمدية بسجالت وممفات دقيقة لممراجعيف. يحرص الموظفوف عمى الدقة في المعامالت. جوانب الضعف
 تحرص البمدية عمى حؿ مشكالت المراجعيف في األوقات المحددة. يتميز موظفو البمدية بالكفاءة في تقديميـ لمخدمات.نسبيا
ب -بعد التعاطف حاز عمى نسبة ( ،)%68.17وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة ً
البعد.
مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عمى ىذا ُ
 جوانب القوة

 يظير الموظفوف االحتراـ في عالقتيـ مع المراجعيف. تيتـ البمدية بضيوفيا وزوراىا وتستقبميـ بشكؿ الئؽ. جوانب الضعف
 تسود الروح المرحة والصداقة في التعامؿ داخؿ البمدية. يشعر المواطف عند زيارتو لمبمدية باالحتراـ والتقديرت -بعد الستجابة حاز عمى نسبة ( ،)%66.84وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة
البعد.
نسبياً مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عمى ىذا ُ
 جوانب القوة

 يتـ إعالـ المراجعيف بمواعيد تقديـ الخدمات واالنتياء منيا. ىنالؾ استعداد ورغبة لدى الموظفيف لمساعدة المراجعيف. جوانب الضعف
 تتـ االستجابة الفورية لمشكالت المراجعيف. -يتـ تقديـ الخدمات لممراجعيف بشكؿ سريع.
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ث -بعد األمان
والمقترحاتحاز عمى نسبة ( ,)%66.20وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة نسبياً
البعد.
مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عمى ىذا ُ
 جوانب القوة

 يتعامؿ الموظفيف بمباقة وحسف الخمؽ مع المراجعيف. تتوفر لدى البمدية وسائؿ التجييزات األمنية والسالمة العامة. جوانب الضعف
 توفر البمدية الدعـ المادي الالزـ لمموظفيف لمقياـ بأعماليـ عمى أكمؿ وجو. يعزز سموؾ الموظفيف الشعور باألماف والثقة لدى الجميور.ج -بعد الجوانب الممموسة حاز عمى نسبة (  ,)%73.61وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة
البعد.
نسبيا مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عمى ىذا ُ
كبيرة ً
 جوانب القوة

 موقع البمدية مالئـ ويسيؿ الوصوؿ إليو. تتوفر التجييزات الحديثة والتقنيات الالزمة لتسييؿ تقديـ الخدمات. جوانب الضعف
 يوجد لدى البمدية دليؿ إجراءات عمؿ واضح يسيؿ عمى المراجع الوصوؿ إلييا. يالئـ المظير العاـ لمموظفيف طبيعة العمؿ في البمدية. .3الفرضية األولي
أ -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بيف إدارة المعرفة وتحسيف
جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط (ر) =
( )0.751والداللة اإلحصائية أقؿ مف (.)0.05
ب -يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف توليد المعرفة وتحسيف مستوى جودة الخدمات حيث
كانت قيمة معامؿ االرتباط (ر) = ( )0.578والداللة اإلحصائية أقؿ مف (.)0.05
ت -يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تخزيف المعرفة وتحسيف مستوى جودة الخدمات حيث
كانت قيمة معامؿ االرتباط (ر) = ( )0.668والداللة اإلحصائية أقؿ مف (.)0.05
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عالقة ذات داللة إحصائية بيف توزيع المعرفة وتحسيف مستوى جودة الخدمات حيث
ث -يوجد

كانت قيمة معامؿ االرتباط (ر) = ( )0.605والداللة اإلحصائية أقؿ مف (.)0.05
ج -يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ المعرفة وتحسيف مستوى جودة الخدمات حيث
كانت قيمة معامؿ االرتباط (ر) = ( )0.707والداللة اإلحصائية أقؿ مف (.)0.05
 .4الفرضية الثانية
يوجد تأثير بيف إدارة المعرفة بشكؿ عاـ وتحسيف مستوى جودة الخدمات في بمديتي خاف يونس
ورفح حيث أف العوامؿ المستقمة (إدارة المعرفة) فَسرت ما نسبتو( )%57.9مف التبايف في
المتغير التابع وىو (جودة الخدمات) ،حيث أف معامؿ التفسير المعدؿ كاف ( )0.579وكانت
المعنوية ( )0.000وأظيرت النتائج أنو :
أ -ل يوجد أثر لتوليد المعرفة عمى تحسيف جودة الخدمات المقدمة حيث بمغت قيمة الداللة
اإلحصائية ( )0.663وىي أكبر مف (.)0.05
ب -يوجد أثر لتخزين المعرفة عمى جودة الخدمات المقدمة ،حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية
( )0.025وىي أقؿ مف ( ،)0.05حيث بمغ مقدار األثر(.)0.231
ت -يوجد أثر لتوزيع المعرفة عمى جودة الخدمات المقدمة ،حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية
( )0.016وىي أقؿ مف ( ،)0.05حيث بمغ مقدار األثر(.)0.311
ث -يوجد أثر لتطبيق المعرفة عمى جودة الخدمات المقدمة ،حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية
( )0.341وىي أكبر مف ( ،)0.05حيث بمغ مقدار األثر(.)0.276
 .5الفرضية الثالثة:
أ .الفرض الفرعي األول :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد
العينة حوؿ مستوى جودة الخدمات والجنس.

ب .الفرض الفرعي الثاني :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد
العينة حوؿ العينة حوؿ مستوى جودة الخدمات وسنوات الخبرة.

ت .الفرض الفرعي الثالث :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد
العينة حوؿ مستوى جودة الخدمات والمؤىؿ العممي.

ث .الفرض الفرعي الرابع :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد
العينة حوؿ مستوى جودة الخدمات والمسمى الوظيفي.
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الفرعي الخامس :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد
ج .الفرض

العينة حوؿ مستوى جودة الخدمات والعمر.

 .6النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة:

جدول  :56يوضح مدى تحقق أىداف الدراسة ومجال تحقيقيا
#

مجال تحقيقو

اليدف

 .1تحديد مستوى تطبيؽ إدارة المعرفة في بمديتي  -مف خالؿ تحميؿ محاور إدارة المعرفة كما ىو موضح في جدوؿ رقـ (.)54
خانيونس ورفح .

 يتضح مف خالؿ نتائج التحميؿ أف الوزف النسبي لمستوى تطبيؽ إدارة المعرفةبمغ ( )%76.42وىي بدرجة متوسطة.

 .2الكشؼ عف مستوى جودة الخدمات في بمديتي  -مف خالؿ تحميؿ محاور جودة الخدمات كما ىو موضح في جدوؿ رقـ (.)54

.3

خانيونس ورفح.

 -يتضح مف خالؿ نتائج التحميؿ أف الوزف النسبي لمستوى جودة الخدمات بمغ

التعرؼ عمى عالقة مستوى إدارة المعرفة

 -مف خالؿ تحميؿ نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى كما ىو موضح في

بمستوى تحسيف جودة الخدمات في بمديتي

جدوؿ رقـ ( . )55

خانيونس ورفح .

( )%7:.22وىي بدرجة كبيرة.

 -يتضح مف خالؿ نتائج التحميؿ عمى وجود عالقة قوية بيف المحوريف حيث بمغ

معامؿ االرتباط قيمة ر ()1.862

 .4الكشؼ عف مقدار التغير في جودة الخدمات  -تـ استخداـ اختبار االنحدار الخطي كما ىو موضح في جدوؿ (.)61
في بمديتي خانيونس ورفح نتيجة التغير في
إدارة المعرفة.

 تبيف مف خالؿ الداللة اإلحصائية أنو يوجد تأثير بيف إدارة المعرفة بشكؿ عاـوتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

 .5الكشؼ عف الفروؽ في استجابات أفراد العينة  -تـ تحميؿ نتائج الفرضية باختبار ( ، )Tفي جدوؿ رقـ (،)64( ،)63( ،)62
تجاه جودة الخدمات طبقًا لممتغيرات الديمغرافية (.)66( ،)65
 يتضح مف خالؿ نتائج التحميؿ عدـ وجود فروؽ ذاتالتالية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي،
المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ).

داللة إحصائية بيف

مستويات تقديرات أفراد العينة حوؿ مستوى جودة الخدمات تعزى (الجنس-
العمر -المؤىؿ العممي -المسمى الوظيفي  -سنوات الخبرة).

 .6العمؿ عمى تقديـ توصيات يمكف االستفادة منيا كما ىو موضح مف صفحة رقـ ( )292الي صفحة (.)294
في تحسيف جودة الخدمات لبمديتي خانيونس
ورفح مف خالؿ إدارة المعرفة.
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توصيات الدراسة
ثانيا:
ً

 التوصيات المتعمقة بالمتغير المستقل (إدارة المعرفة):
 توليد المعرفة

 .1تقديـ إدارة البمديات حوافز ومكافآت مناسبة لموظفييا المتميزيف الذيف يقدموف أفكار ومعارؼ
متميزة وذلؾ مف باب تشجيعيـ عمى االستمرار بذلؾ.

 .2العمؿ عمى تخصيص جزء مف موازنة البمديات لدعـ المشاريع المتعمقة بإدارة المعرفة.


تخزين المعرفة

ومعنويا لمنع انتقاليـ إلي
ماديا
ً
 .3المحافظة عمى الموظفيف ذوي المعرفة العالية ودعميـ ً
جيات أخرى.

 .4العمؿ عمى بناء نظاـ لتقييـ جودة المعرفة المخزونة ومراجعتيا بشكؿ مستمر باستخداـ
التقنيات التكنولوجية الحديثة.
 توزيع المعرفة

 .5الحرص عمى تبادؿ المعرفة في جميع المستويات اإلدارية داخؿ البمديات لمنيوض والرقي
بالعمؿ الخدماتي.

 .6إتاحة الفرصة وتييئة المناخ المناسب لجميع موظفي البمديات لتبادؿ األفكار والخبرات مف
خالؿ لقاءات دورية وورش عمؿ بيف جميع البمديات.
 تطبيق المعرفة

 .7استحداث وحدة خاصة بإدارة المعرفة ،يتـ وضعيا ضمف الييكؿ التنظيمي وتشرؼ عمييا
فرؽ متخصصة تتولى مسؤولية تطبيؽ إدارة المعرفة داخؿ البمديات.

 .8إزالة الصعوبات والمعوقات التي تحد مف قدرة موظفي البمديات عمى تطبيؽ المعرفة.
 التوصيات المتعمقة بالمتغير التابع (جودة الخدمات):
 العتمادية

 .1مواكبة التطور التكنولوجي في تقديـ الخدمات لمنع األخطاء وذلؾ مف خالؿ طاقـ متميز
مف موظفو البمديات يتمتعوف بالدقة والكفاءة في معاممتيـ مع الجميور.

 .2ضرورة أ ْف تحرص إدارة البمديات عمى حؿ مشكالت المراجعيف ضمف أوقات محددة يتـ
إبالغيـ بيا فور االنتياء منيا.
 التعاطف
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والمقترحات االىتماـ بالمواطف عند زيارتو لمبمدية وجعمو يشعر بأنو مف المعروفيف لدى
 .3تعزيز مبدأ
الموظفيف.

 .4ضرورة تحمي العامميف بالبمديات بالروح المرحة والصداقة في التعامؿ مع المواطنيف داخؿ
البمدية.

 الستجابة

 .5العمؿ عمى االستجابة الفورية واالستعداد الدائـ لدى موظفي البمديات في مساعدة
المستفيديف في حؿ مشاكميـ بأسرع وقت.
 األمان

الالزمة لمموظفيف مف خالؿ
 .6توفير جميع المستمزمات والتسييالت المالية والمعنوية والمادية ّ
اإلدارة العميا لمبمديات والتي تكفؿ القياـ بتقديـ أفضؿ ما لدييـ مف خدمات.

 .7تعزيز الثقة واألماف بيف البمدية والمواطف مف خالؿ رضا المواطف عمى الخدمة المقدمة.
 الجوانب الممموسة

 .8ضرورة أف يحرص العامميف بالبمديات عمى االىتماـ بمظيره العاـ ك ًال حسب طبيعة عممو.

 .9ضرورة عمؿ دليؿ إجراءات واضح ينظـ طبيعة العمؿ بيف البمديات والمواطنيف ويسيؿ
عممية التواصؿ ويعزز مفيوـ الشراكة بيف الفريقيف.

 .10العمؿ عمى تجييز لوحات إرشادية لتسييؿ الوصوؿ إلى الدوائر واألقساـ داخؿ البمديات.

 التوصيات العامة:

 .1توجيو اإلدارة العميا في البمديات لدعـ البرامج التدريبية ،وتحديث البنية التحتية المتمثمة في
استخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة مف (شبكات إنترنت – برامج – قواعد بيانات ..إلخ)
تتمتع بدرجة مف الخصوصية واألماف.

 .2دعـ الجيود واألفكار المتعمقة بإدارة المعرفة ،والعمؿ عمى االستفادة منيا ومف تجارب
اآلخريف الذيف سبؽ ليـ توظيؼ إدارة المعرفة واستخداميا بشكؿ أمثؿ في خدمة المواطنيف.

 .3ضرورة تبني اإلدارات العميا بالبمديات إلدارة المعرفة والتي بدورىا تزيد مف تحسيف مستوى
جودة الخدمات المقدمة.

 .4توجيو اإلدارات العميا بالبمديات لتبني سياسات االىتماـ بالكوادر البشرية ،مف خالؿ تعزير
قدراتيـ المعرفية.

 .5تطوير اليياكؿ التنظيمية بشكؿ أكثر مرونة ليتالءـ مع التنقالت الدورية (التدوير الوظيفي)
بيف األقساـ والدوائر بالبمديات وذلؾ ألىميتيا في تفعيؿ التشارؾ المعرفي.
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عقد ندوات دورية وسنوية وورش عمؿ ودعوة خبراء بإدارة المعرفة لتبادؿ الخبرات
 .6ضرورة

بيف البمديات والمختصيف في مجاؿ المعرفة.

 .7العمؿ عمى التقييـ المستمر لنوعية الخدمات المقدمة مف البمديات مف أجؿ التطوير المستمر
ليا.

 .8تفعيؿ صناديؽ الشكاوي واالقتراحات مف خالؿ مواقع البمديات عبر وسائؿ التواصؿ
اإلجتماعي ،والعمؿ عمى دراسة ىذه الشكاوي والمقترحات ووضع حموؿ ليا مف أجؿ

التطوير والتحسيف المستمر لمخدمات المقدمة.

ثالثًا :الدراسات المستقبمية المقترحة

 .1إدارة المعرفة ودورىا في تحقيؽ الميزة التنافسية في بمديات قطاع غزة .
 .2معوقات تطبيؽ إدارة المعرفة في بمديات قطاع غزة.
 .3أثر إدارة المعرفة عمى رضا العامميف في بمديات قطاع غزة .
 .4واقع جودة الخدمات التي تقدميا البمديات وأثرىا عمى رضا المراجعيف .

ابعا  :آليات مقترحة لتنفيذ التوصيات
ر ً

جدول  :57خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة

مجال إدارة المعرفة
التوصيات
 .1تقديم إدارة البمديات حوافز
ومكافآت مناسبة لموظفييا

المتميزين الذين يقدمون أفكار

ومعارف متميزة وذلك من باب

آلية التطبيق( البرامج واألنشطة)
 وضع نظاـ لمترقيات يساعد عمى التحفيز وفؽ معاييرمحددة (التقييـ السنوي لمموظفيف) .
 -التشجيع بفكرة الموظؼ المثالي.

الجية المسئولة

اإلطار

عن التنفيذ

الزمني

اإلدارة العميا

مستمرة

لمبمديات

خالؿ العاـ

الدائرة اإلدارية
الدائرة المالية

تشجيعيم عمى الستمرار بذلك.
.2العمل عمى تخصيص جزء من
موازنة البمديات لدعم المشاريع
المتعمقة بإدارة المعرفة.

 وضع بند في موازنة البمديات يخص إدارة المعرفة. -توفير تمويؿ خارجي لدعـ مشاريع المعرفة.

اإلدارة العميا

مستمرة

لمبمديات

خالؿ العاـ

 -مشاركة المؤسسات األىمية والحكومية ذات العالقة في

الدائرة اإلدارية

إدارة المعرفة لدي البمديات.

الدائرة المالية
العالقات العامة
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.3المحافظة عمى

المعرفة العالية ودعميم ماديا عمى االبتكار واإلبداع.
ً
 تطوير إدارة المعرفة بالتدوير الوظيفي بالبمديات.ومعنوياً لمنع انتقاليم إلي جيات
 دفع رواتب مناسبة ،باإلضافة إلى تقديـ مميزاتأخرى.
وفوائد جذابة؛ كالمكافآت والحوافز بأنواعيا  ،وغيرىـ مف

اإلدارة العميا

مستمرة

لمبمديات

خالؿ العاـ

الدائرة اإلدارية

مع التقييـ

الدائرة المالية
وحدة الحاسوب

المميزات اإلضافية.
.4العمل عمى بناء نظام لتقييم  -إنشاء بنؾ معمومات خاص بإدارة المعرفة بالبمديات.

المخزونة  -ربط بنؾ المعمومات بنظـ المعمومات الجغرافية GIS
المعرفة
جودة
وتحديثو بشكؿ مستمر.
مستمر
بشكل
ومراجعتيا
 وضع مؤشرات لمتقييـ واضحة وفاعمة لسيولة تقييـباستخدام التقنيات التكنولوجية
جودة المعرفة باستمرار
الحديثة.
.5الحرص عمى تبادل المعرفة  -إنشاء قواعد بيانات متكاممة بإدارة المعرفة تكوف

اإلدارة العميا

كؿ

وحدة الحاسوب

مع المتابعة

الدائرة اإلدارية

والتقييـ

لمبمديات

 3شيور

الدائرة المالية
اإلدارة العميا

مستمرة

لمبمديات

خالؿ العاـ

في جميع المستويات اإلدارية متوفرة لجميع الدوائر واألقساـ.
 تطوير وبناء القدرات لمكادر العامؿ الفني بالبمديات.داخل البمديات لمنيوض والرقي
 تطوير البنية وتفعيؿ االتصاؿ اإللكتروني بيف كافةبالعمل الخدماتي.
المستويات.

الدائرة المالية

.6إتاحة الفرصة وتييئة المناخ  -جمب أفضؿ التقنيات الحديثة لتخزيف المعرفة.

اإلدارة العميا

مستمرة

لمبمديات

خالؿ العاـ

المناسب لجميع موظفو البمديات  -استخدـ وسائؿ مبتكرة لمساعدة الموظفيف عمى
الوصوؿ إلى المعرفة بشكؿ أكثر فاعمية وسيولة.
لتبادل األفكار والخبرات من خالل
لقاءات دورية وورش عمل بين

وحدة الحاسوب
الدائرة اإلدارية

الدائرة اإلدارية

وحدة الحاسوب

كافة البمديات.
 .7استحداث وحدة خاصة بإدارة  -موائمة ىيكمية البمديات الحتواء وحدة إدارة المعرفة.
المعرفة ,يتم وضعيا ضمن  -مأسسة وحدة إدارة المعرفة في البمديات لوجستياً

الييكل التنظيمي وتشرف عمييا ومادياً.

فرق متخصصة تتولى مسؤولية  -ربط عمؿ وحدة إدارة المعرفة بكافة دوائر البمديات
الكترونياً ومادياً.
تطبيق إدارة المعرفة داخل

اإلدارة العميا
لمبمديات

مستمرة

خالؿ العاـ

الدائرة اإلدارية
وحدة الحاسوب
الدائرة المالية

البمديات.
.8إزالة الصعوبات والمعوقات  -تدريب الكوادر الفنية العاممة بالبمديات إلدارة وحؿ
التي تحد من قدرة موظفين المعيقات باستخداـ أفضؿ األساليب الحديثة.
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اإلدارة العميا

مستمرة

لمبمديات

خالؿ العاـ

الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصواتى
والمقترحات
تطبيق المعرفة.
البمديات عمى

 -عمؿ دراسات مستمرة لتشخيص الوضع القائـ وعالج

نقاط الضعؼ الموجودة في التشخيص.

 -إعداد خطط إلدارة األزمات والمشاكؿ في البمديات.

الدائرة اإلدارية

مع التقييـ

وحدة الحاسوب
الدائرة المالية

مجال جودة الخدمات
التوصيات

الجية المسئولة

اإلطار

اإلدارة العميا

مستمرة

لمبمديات

خالؿ العاـ

 -تفعيؿ المواقع االلكترونية لمبمديات لخدمة المواطنيف

الدائرة اإلدارية

مع المتابعة

 -تدريب موظفيف البمديات عمى استخداـ تمؾ البرامج.

المركز المجتمعي

آلية التطبيق( البرامج واألنشطة)

.1مواكبة التطور التكنولوجي في
تقديم الخدمات لمنع األخطاء
وذلك من خالل طاقم متميز من
موظفي البمديات يتمتعون بالدقة
والكفاءة في معاممتيم مع

 تفعيؿ وتطوير نظـ المعمومات الجغرافية وربطيابجميع دوائر البمديات.
بأسرع وقت وأفضؿ خدمة عف بعد ومنع األخطاء.

عن التنفيذ

وحدة الحاسوب

الزمني

والتقييـ

الجميور.
 .2ضرورة أن تحرص إدارة  -إنشاء منظومة متكاممة وفاعمة لشكاوي المواطنيف

البمديات عمى حل مشكالت والرد عمي شكواىـ بأسرع وقت ممكف.
 تكميؼ وحدة الرقابة بمتابعة منظومة الشكاوي،المراجعين ضمن أوقات
والتحقؽ مف إنجازىا عمي أكمؿ وجو.
محددة يتم إبالغيم بيا فور
 تفعيؿ برنامج تسجيؿ الشكاوى بشكؿ إلكتروني .النتياء منيا.
 تعزيز مبدأ النزاىة والشفافية حوؿ مشاركة المواطنيفلبعض جمسات المجمس البمدي وعرض شكواىـ.

 .3تعزيز مبدأ الىتمام  -تطوير المركز المجتمعي بما يتالءـ مع الزيادة
السكانية في أماكف نفوذ البمديات.
بالمواطن عند زيارتو لمبمدية
 تنمية الميارات مف خالؿ تدريب الموظفيف عمىوجعمو يشعر بأنو من المعروفين
تحميؿ الحاالت والمواقؼ عند التعامؿ مع الجميور.
لدى الموظفين.
 إستخداـ مبدأ الثواب والعقاب لموظفيف البمديات فيطريقة تعامميـ مع المواطنيف.
.4

ضرورة

تحمي

العاممين  -العمؿ عمى تعزيز روح العمؿ الجماعي ومبدأ

المرحة المشاركة المجتمعية لكسب ود وحب المواطنيف.
بالروح
بالبمديات
 تفعيؿ الدور الرقابي حوؿ آلية التعامؿ معوالصداقة في التعامل مع
المواطنيف داخؿ البمديات.
المواطنين داخل البمدية.
 -بناء قدرات الكوادر الفنية العاممة حوؿ ميارات
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اإلدارة العميا

مستمرة

الدائرة اإلدارية

مع المتابعة

وحدة العالقات

والتقييـ

لمبمديات

خالؿ العاـ

العامة
المركز المجتمعي
اإلدارة العميا

مستمرة

لمبمديات

خالؿ العاـ

الدائرة اإلدارية

مع التقييـ

المركز المجتمعي
وحدة العالقات
العامة
اإلدارة العميا

بشكؿ

لمبمديات

مستمر

الدائرة اإلدارية

خالؿ العاـ

وحدة العالقات
العامة

الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصواتى
والمقترحات

التعامؿ مع المواطنيف.

المركز المجتمعي
الدائرة المالية

.5

العمل

عمى

الستجابة  -تخصيص صندوؽ لشكاوي المواطنيف والرد عمييـ .

الفورية والستعداد الدائم لدي  -تفعيؿ برنامج تسجيؿ الشكاوي بشكؿ إلكتروني.
 تكميؼ وحدة الرقابة بمتابعة الشكاوي ،والتحقؽ مفموظفي البمديات في مساعدة
إنجازىا عمى أكمؿ وجو.
المستفيدين في حل مشاكميم

بأسرع وقت.
 .6توفير جميع المستمزمات  -توفير الدعـ المالي لتقديـ الخدمات مف قبؿ الجيات
المانحة.
والتسييالت المالية والمعنوية
 إعداد وتجييز خطط مناسبة لتقديـ الخدمات بشكؿوالمادية الالزمة لمموظفين من
عادؿ ومستمر.
خالل اإلدارة العميا لمبمديات والتي
 تفعيؿ مبدأ الثواب والعقاب حوؿ مقدمي الخدمة مفتكفل القيام بتقديم أفضل ما موظفيف البمديات.

اإلدارة العميا

مستمرة

الدائرة اإلدارية

مع التقييـ

لمبمديات

خالؿ العاـ

المركز المجتمعي
وحدة الحاسوب
اإلدارة العميا

بشكؿ

لمبمديات

مستمر

الدائرة اإلدارية
الدائرة المالية

وحدة الحاسوب

لدييم من خدمات.

 .7تعزيز الثقة واألمان بين  -العمؿ عمي بناء قدرات لمجاف األحياء المنتخبة
لتعزيز التواصؿ بيف األحياء والبمديات.
البمدية والمواطن من خالل رضا
 تعزيز المشاركة المجتمعية مف خالؿ عقد لقاءاتالمواطن عمى الخدمة المقدمة.
دورية مع المجتمع المحمي.
 -عمؿ دورات تدريبية لمكادر الفني العامؿ عمي تقديـ

اإلدارة العميا

مستمرة

لمبمديات

خالؿ العاـ

الدائرة اإلدارية

مع التقييـ

وحدة الحاسوب
المركز المجتمعي

الخدمات.
 .8ضرورة أن يحرص العاممين  -تحفيز وتشجيع الممتزميف مف خالؿ صرؼ مكافآت.
بالبمديات عمى الىتمام بمظيره  -صرؼ بعض مف الزي الرسمي لمبمديات كنوع مف
أنواع التشجيع .
العام كالً حسب طبيعة عممو.
 -عقد لقاءات مع موظفيف البمديات لحثيـ عمي

اإلدارة العميا

بشكؿ

لمبمديات

مستمر

الدائرة اإلدارية
الدائرة المالية

االلتزاـ بالمظير العاـ حسب طبيعة عممو.
 .9ضرورة عمل دليل إجراءات  -تطوير البنية التحتية لنظاـ االتصاؿ والتواصؿ بيف

واضح ينظم طبيعة العمل بين البمديات والمواطف ،وفؽ أفضؿ التقنيات الحديثة .
 العمؿ عمي توفير دليؿ إجراءات واضح لمعمؿالبمديات والمواطنين ويسيل
البمدي.
عممية التواصل ويعزز مفيوم
 تدريب الكوادر الفنية العاممة في البمديات عميالشراكة بين الفريقين.
تفعيؿ وتعميـ دليؿ اإلجراءات عمي المواطنيف والييئات
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اإلدارة العميا

بشكؿ

لمبمديات

مستمر

الدائرة اإلدارية
الدائرة المالية

وحدة الحاسوب

الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصواتى
والمقترحات
.10العمل عمى تجييز لوحات
إرشادية لتسييل الوصول إلى

الدوائر واألقسام داخل البمديات .

المحمية.
 توفير لوحات إرشادية لكافة الدوائر واألقساـ فيجميع الطوابؽ بمباني البمديات.

اإلدارة العميا

بشكؿ

لمبمديات

مستمر

 -تركيب لوحات تعريفية لكؿ دائرة وقسـ عمى جميع

الدائرة اإلدارية

مكاتب موظفيف البمديات.

وحدة الصيانة

 -وضع موظؼ استعالمات لمساعدة المراجعيف.

وحدة العالقات
العامة

ممخص المبحث :استعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائج التي توصؿ إلييا مف خالؿ نتائج
التحميؿ اإلحصائي ،حيث أشارت النتائج ألبعاد إدارة المعرفة لوجود مستوى موافقة بدرجة

متوسطة عمى أبعاد(توليد ،توزيع ،تطبيؽ) وموافقة بدرجة كبيرة عمى ُبعد ( تخزيف) ،إضافة
لمموافقة بدرجة كبيرة عمى مجاؿ جودة الخدمات ألبعاد (االعتمادية ،التعاطؼ ،الجوانب

الممموسة) ودرجة متوسطة عمى ُبعدي (االستجابة ،األماف) وبينت النتائج وجود عالقة قوية بيف
مستوى إدارة المعرفة بمستوى تحسيف جودة الخدمات .كما أظيرت الدارسة وجود أثر بيف إدارة
المعرفة وتحسيف جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح .وأظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ

بيف استجابات المبحوثيف حوؿ مستوى جودة الخدمات تعزى لممتغيرات الديمغرافية التالية
وختاما اقترح الباحث عدة
(الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة)،
ً
عناويف لدراسات مستقبمية حوؿ إدارة المعرفة وجودة الخدمات.
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قائمظىالمصادر

قائمت املصادر
واملراجغ واملالحق
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والمراجعىوالمالحق

قائمة المصادر والمراجع:



القرآن الكريم.

الكتب:

 إدريس ،ثابت عبد الرحمف ( :)2006كفاءة وجودة الخدمات الموجستية -مفاىيم أساسية
وطرق القياس و التقويم ،الدار الجامعية ،القاىرة.

 أحمد ،عمى ( :)2012مفيوم المعمومات وادارة المعرفة ،الطبعة األولى ،دار جميس
الزماف ،عماف ،األردف.

 األلباني ،محمد ناصر ( :)2009السمسمة الصحيحة ،المجمد الثالث ،مف إنتاج مركز نور
القرف والسنة ،اإلسكندرية ،مصر.
اإلسالـ ألبحاث آ

 جودة ،محفوظ ( :)2006إدارة الجودة الشاممة ؛ مفاىيم وتطبيقات ,الطبعة الثانية ,دار
وائؿ لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 حافظ  ،محمد ( :)2010الجودة اإلدارية ،دار السحاب لمنشر والتوزيع ،ط ،1القاىرة،
جميورية مصر العربية.

 الحمداني ،موفؽ ( :)2006مناىج البحث العممي ،مؤسسة الوراؽ لمنشر ،عماف ،األردف.

 حمود ،خضير :)2002(.إدارة الجودة وخدمة العمالء ،الطبعة األولى ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة  ،عماف.

 حمود ،خضير ( :)2010منظمة المعرفة ،الطبعة األولى ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،
عماف.

 الحمادي ،على  : 660الطر ق لى ...
األردن
 الدرادكة ،مأموف سميماف ( :)2006إدارة الجودة و خدمة العمالء ،دار صفاء لمنشر
 95طر

لل غ ر ،دار ابن حزم ،عمان،

والتوزيع ،عماف ،األردف.

 الدرادكة ،مأموف سميماف ،شيمي ،طارؽ ( :)2002الجودة في المنظمات الحديثة  ،الطبعة
األولى ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف.

 رفاعي ،ممدوح ( :)2008اإلدارة الستراتيجية لممعرفة ،الطبعة الثانية  ،بدوف دار نشر،
مصر.

 الرجاؿ ،أحمد ( :)2005نظم المعمومات اإلدارية ،الطبعة األولى ،األكاديمية العربية لمعموـ
والتكنولوجيا ،عماف ،األردف.
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 زيف الديف ،فريد ( :)1996المنيج العممي لتطبيق إدارة الجودة الشاممة المنظمات
العربية ,دار الكتب  ،القاىرة.

 الزيادات ،محمد (:)2008اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة ،الطبعة األولى ،دار صفاء
لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 السمطي ،مأموف والياس ،سييؿ ( :)1999دليل عممي لتطبيق أنظمة إدارة الجودة األيزو
 ،9000الطبعة األولى ،دار الفكر المعاصر لمنشر والتوزيع ،دمشؽ ،سوريا.

 الصحف ،محمد فريد (:)2003التسويق ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.

 الصميدعي ،محمود ويوسؼ ،ردينة ( :)2010تسويق الخدمات ،الطبعة األولى ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف.

 الصاوي ،ياسر( :)2007إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات ،الطبعة االولى ،دار
السحاب لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 الطائي ،حميد والعالؽ ،بشير ( :)2009تسويق الخدمات مدخل استراتيجي وظيفي
تطبيقي ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،األردف.

 الطائي ،رعد عبد ا﵀ و قدادة ،عيسى ( :)3119إدارة الجودة الشاممة ،دار اليازوري
العممية ،عماف ،األردف.
 عميمات ،صالح (  :)2013إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية التطبيق
ومقترحات التطوير ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 عبدالمحسف ،توفيؽ ( :)2005قياس الجودة و القياس المقارن؛ أساليب حديثة في
المعايرة والقياس ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 عميمات ،صالح ( :)2004إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية التطبيق
ومقترحات التطوير ,دار الشروؽ لمنشر ،عماف ،األردف.

 عمياف ،ربحي مصطفى ( :)2008إدارة المعرفة ،الطبعة األولى ،دار صفاء ،عماف.

 العمى ،عبد الستار و قنديجمي ،والعمري ( :)2006المدخل إلي إدارة المعرفة ،الطبعة
األولى ،دار المسيرة لمنشر ،عماف ،األردف.

 عمياف ،ربحي ( :)2012إدارة المعرفة ,الطبعة الثانية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة ،عماف ،األردف.
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 العجارمة ،تيسير( :)2005التسويق المصرفي ،الطبعة األولى ،دار الحامد لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.

 فميح ،خمؼ ( :)2007اقتصاد المعرفة  ،الطبعة األولى ،دار عالـ الكتب الحديث لمنشر
والتوزيع ،األردف.

 الفضؿ ،مؤيد ،والطائي ،يوسؼ ( :)2004إدارة الجودة الشاممة من المستيمك إلي
المستيمك" ،منيج كمي" ،الطبعة األولى ،مؤسسة الوراؽ لمنشر ،عماف ،األردف.

 الكبيسي ،صالح الديف ( :)2005إدارة المعرفة ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة
 ،مصر.

 محجوب ،وجيو ( :)2002البحث العممي ومناىجو ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،بغداد .

 الممكاوي ،ابراىيـ الخموؼ ( :)2007إدارة المعرفة؛ الممارسات والمفاىيم ,دار الوراؽ
لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 المييرات ،بساـ ( :)2012إدارة المعرفة ,الطبعة األولى ،دار جميس الزماف لمنشر ،عماف
 ،األردف.

 المميجي ،رضا ( :)2010إدارة المعرفة والتعمم التنظيمي ،مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع،
القاىرة ،مصر.

 النعيمي ،محمد عبد العاؿ وآخروف ( :)2009إدارة الجودة المعاصرة ،الطبعة األولى ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 األبحاث والرسائل العممية:

 أبو زريؽ ،فاتف (" :)2017دور عمميات إدارة المعرفة في تحسين اإلبداع التنظيمي في

المحاكم النظامية" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا،
غزة ،فمسطيف.

 أبو معمر ،تياني ( " :)2017دور ممارسة إدارة المعرفة في اتخاذ الق اررات الستراتيجية

دراسة تطبيقية عمى مدراء وكالة الغوث في قطاع غزة " ،رسالة ماجستير غير منشورة،

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 أبو عيدة ،فراس(" :)2016واقع ىندسة العمميات اإلدارية وعالقتيا بجودة الخدمات

الصحية بمجمع الشفاء الطبي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة،

غزة ،فمسطيف.
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 أبو عكر ،فوزي(" :)2016دور جودة الخدمات والصورة الذىنية والمنافع غير الممموسة

في جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين دراسة حالة" الغرفة التجارية الصناعية بغزة،

رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
 أبوعودة ،صالح ( " :)2016دور األنماط القيادية في تعزىز ممارسة عمميات إدارة المعرفة
لمنتسبي قوى األمن الفمسطيني بالمحافظات الجنوبية" ،رسالة ماجستير غير منشورة

،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 أبوحطب ،أشرؼ(" :)2015درجة ممارسة مدىري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة
لمتخطيط الستراتيجي المدرسي ,وعالقتيا بمستوى إدارة المعرفة " ,رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
 األخرس ،عبد الحميـ (" :)2017إعادة ىندسة العمميات الدارية ودورىا في تحسين جودة

الخدمات في بمديات محافظات غزة"  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة

والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 بدر ،يسري (" :)2010تطوير ميارات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء

مفيوم إدارة المعرفة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فمسطيف.

 بوزناؽ ،حسف (" :)2013إدارة المعرفة ودورىا في بناء الستراتيجيات التسويقية" دراسة
ميدانية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الحاج لخضر ،الجزائر .

 جودة ،سالـ (" :)2014دور تقنية أداء الموارد البشرية في تحسين جودة خدمات بمديات

قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة،

فمسطيف.

 حسف ،مناؿ (" :)2008استراتيجية إدارية تربوية مقترحة لزيادة القيمة المضافة باستخدام
إدارة المعرفة في المدراس الخاصة في مدينة عمان" ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،الجامعة
األردنية  ،عماف ،األردف.

 حمودة ،محمد ( " :)2014العالقة بين تبني مفيوم التسويق الخضر واألداء التسويقي,
دراسة ميدانية عمى المنشآت الصناعية في محافظات قطاع غزة" ,رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.

 حمودة ،خالد سامي)" :)2014واقع تكاليف الجودة في الشركات الصناعية الفمسطينية",
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
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 حسينة ،قمبو ( " :)2015دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي" ",دراسة حالة
كمية العموم القتصادية والتجارية وعموم التسيير جامعة محمد خيضر– بسكرة",رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية ،جامعة محمد خيضر ،الجزائر.

 الخالدي ،أيمف ( " :)2006قياس مستوى جودة خدمات المصارف اإلسالمية في فمسطين
من وجيو نظر العمالء" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 الرقب ،محمد (" :)2011متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية بقطاع
غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،فمسطيف.

 راشد ،وائؿ ( " :)2014دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمالء ,دراسة

تطبيقية عمى البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني من وجيو نظر العمالء"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 الزطمة ،نضاؿ (" :)2011إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء :دراسة تطبيقية عمى
الكميات والمعاىد التقنية المتوسطة العاممة في قطاع غزة" ,رسالة ماجستير غير منشورة،

كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 الزعيتر ،عال (" :)2014العالقة بين عمميات إدارة المعرفة والبداع التنظيمي في
الجامعات الفمسطينية :دراسة تطبيقية عمى جامعات قطاع غزة" ,رسالة ماجستير غير

منشورة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 سالـ ،إياد(" :)2012وﺍقع التدقيق الداخمي في بمديات قطاع غزة " دراسة ميدانية تحميمية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 السعافيف ،فاطمة)":)2015استراتيجية مقترحة لتحسين مستوى جودة الخدمات الطالبية
في الجامعات الفمسطينية" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف

 السيد ،مروة )" :(2014إدارة المعرفة كمدخل لتعزيز القدرات التنافسية" منظور إستراتيجي:
دراسة تطبيقية عمى شركة فودافون"  ،رسالة ماجستير ،جامعة بنيا ،مصر.

 شماخي ،خولة(  ":)2016دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعميم العالي دراسة

عينة كمية العموم القتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير جامعة قاصدي مرباح

ورقمة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية ،جامعة قاصدي
مرباح ورقمة ،الجزائر.

 الشيخ عيد ،ابراىيـ(" :)2007مدى فاعمية الموازنات كأداة لمتخطيط والرقابة في بمديات
قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 طاشكندي ،زكية (" :)2008إدارة المعرفة ؛أىميتيا ومدى تطبيق عممياتيا من وجيو نظر
مديرات اإلدارات والمشرفات اإلداريات بإدارة التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة ومحافظة

جدة" ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة أـ القرى ،السعودية.

 عز الديف ،ىبة (" :)2017أثر عمميات إدارة المعرفة في تطوير ثقافة التميز(دراسة
تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة)" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 عبد الجواد ،لميس (" :)2016إدارة الجودة الشاممة ومستوى مساىمتيا في تحقيق إدارة
المعرفة بالخدمات الطبيةالعسكرية"،

رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة

والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 عوض ،تامر توفيؽ (" :)2012العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية وجودة الخدمات
المصرفية دراسة ميدانية عمى المصارف العاممة في قطاع غزة من وجيو نظر العاممين",

رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 عودة ،فراس (" :)2010واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وسبل تدعيميا"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 العتيبي ،ياسر (" :)2008إدارة المعرفة وامكانية تطبيقيا في الجامعات السعودية ,دراسة

تطبيقية عمى جامعة أم القري" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى،

مكة المكرمة .

 العطوى ،محمد (" :)2010دور أسموب القيادة التحويمية في تفعيل إدارة المعرفة وأثرىما
عمى أداء المنظمة" ,دراسة تطبيقية عمى شركات البالستيك لمصناعات اإلنشائية
األردنية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا ،األردف.

 العموؿ ،سمر (" :)2011دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة
األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 غنيـ ،ماىر( " :)2004دور نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في عممية صنع الق اررات
في بمديات قطاع غزة بفمسطين" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 القرني ،بندر (" :)2013واقع إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق التنمية اإلدارية المستدامة
بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايؼ

العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
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 كسبة ،فادي (" :)2015دور إدارة اليدم الخالق في تحسين جودة الخدمات بالقطاع
الحكومي الفمسطيني" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.

 الكبيسي ،صالح الديف (  :)2002إدارة المعرفة وأثرىا في اإلبداع التنظيمي ،أطروحة
دكتوراه غير منشورة  ،الجامعة المستنصرية ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،بغداد.
 الكبيسي ،صالح الديف (" :)2002إدارة المعرفة وأثرىا عمى اإلبداع التنظيمي ,دراسة

استطالعية مقارنة لعينة من شركات القطاع الصناعي المختمط" ،رسالة دكتوراه غير

منشورة ،بغداد ،العراؽ.
 مطرية ،باسـ (" :)2016دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات
التعميمية في مؤسسات التعميم التقني" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة
والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 ماضي ،صبري (" :)2011اتجاىات المدراء في البمديات الكبرى في قطاع غزة لدور ادارة
المعرفة في األداء الوظيفي" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 ماضي ،إسماعيؿ (" :)2010دور إدارة المعرفة في ضمان جودة التعميم العالي :حالة
دراسية الجامعة اإلسالمية " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 المصري ،سمماف ( :)2015دور القيادة الستراتيجية في تفعيل عمميات إدارة المعرفة
بوزارة الداخمية واألمن الوطني" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة

لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 المدىوف ،محمود (" :)2014عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي

"دراسة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 المشارفة ،ىدى (" :)2012دور إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية في تنمية
اإلبداع لدى معممييم بمحافظات غزة وسبل تدعيمو" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 نور الديف ،بو عناف (" :)2007جودة الخدمات وأثرىا عمى رضا العمالء – دراسة ميدانية
في المؤسسة المينائية لسكيكدة" ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد بوضياؼ ،المسيمة،

الجزائر.
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 اليعقوبي ،سعيد بف راشد بف حمد (" :)2004تقييم جودة الخدمات المقدمة من مديرية

القوي العاممة بمنطقة الظاىرة في سمطنة عمان من وجيو نظر المستفيدين"  ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة آؿ البيت ،األردف.
 المجالت و الدوريات:
 أبو فأرة ،يوسؼ وعمياف ،حمد ( :)2010دور عمميات إدارة المعرفة في فاعمية أنشطة

المؤسسات األىمية في القدس الشرقية ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات،

العدد (( ،)18ص  ،)157 -4فمسطيف.
 بولصباع ،محمود ( :)2013تقييـ جودة الخدمات الصحية في المؤسسات االستشفائية

العامة والخاصة بميمة مف وجية نظر المرضى "دراسة حالة مستشفى طوباؿ والمصمحة

الدولية" ،مجمة رماح لمبحوث والدراسات ،مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ،العدد
(( ،)12ص  ،)83-52رماح ،األردف.
 البرعصي ،فتحي ( :)2015تصور مقترح لتطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في جامعة عمر
المختار ،المجمة الميبية العالمية ،العدد(  ،)4ليبيا.

 الخشالي ،شاكر(" :)2009إدارة المعرفة وأثرىا في األداء التنظيمي :دراسة ميدانية في
الشركات الصناعية األردنية" ،المجمة العربية لإلدارة ،المجمد ( ،)29العدد ( ،)1األردف.

 ذياب ،محمود :)2012( ،قياس أبعاد جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات

الحكومية األردنية مف منظور المرضى والموظفيف" ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات

القتصادية واإلدارية ،المجمد ( ،)20العدد(( ،)1ص ص،)69-104غزة  ،فمسطيف.

 الزعبي ،أبو الغنـ (" :)2012أثر وظائؼ إدارة المعرفة في مستوى جودة الخدمات المقدمة

مف سمطة المياه وشركة الكيرباء األردنية مف وجيو نظر العامميف"  .دراسة ميدانية عمى

محافظات جنوب األردف ،مؤتة لمبحوث والدراسات ،المجمد ( ،)27العدد ( ،)2األردف.
 الزريقات ،خالد (" :)2012أثر إدارة المعرفة في فاعمية القرار في الشركات االستخراجية
األردنية" ،مجمة دراسات العموم التربوية ،المجمد( ،)37العدد( ،)2الجامعة األردنية.

 سمماف ،محمد ( :)2013مستوى جودة الخدمات الجامعية كما يدركيا طمبة جامعة األقصى
بغزة طبقاً لمقياس جودة الخدمة ( ،)SERVPERFمجمة جامعة األقصى -سمسمة العموم

اإلنسانية ،المجمد( ،)17العدد( ( ،)13ص ص ،)50 – 1غزة ،فمسطيف.
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 سند ،محمد ( :)2015أثر جودة خدمات البنؾ العربي اإلسالمي الدولي عمى رضا الزبائف،

دراسة حالة البنؾ العربي اإلسالمي الدولي فرع جامعة الزرقاء ،مجمة الغري لمعموم

القتصادية واإلدارية ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الكوفة ،العدد( ( ،)32ص ص174
–  ،)190العراؽ.
 سيؼ ،ابراىيـ ( :)2013أثر تطبيؽ أبعاد جودة الخدمات في نتائج المرضى ،دراسة ميدانية

عمى مراكز الرعاية الصحية األولية في األردف ،المجمة األردنية في إدارة األعمال ،مجمد

( ،)9عدد (( ،)4ص ص  ،)745-767األردف.
 الطاساف ،نجالء( :)2015درجة تطبيؽ معايير االعتماد وضماف الجودة في إدارة شؤوف
الطالبات والخدمات الطالبية بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية ،مجمة رابطة التربية

الحديثة ،المجمد( ،)17العدد(( ،)23ص ،)177مصر.

 الطائي ،رعد وقاسـ ،صبيحة والوادي ،محمود ( :)2013تقويـ جودة الدراسات العميا في

إحدى كميات جامعة بغداد في ضوء بعض العوامؿ المؤثرة فييا ،المجمة العربية لضمان

جودة التعميم الجامعي ،المجمد ( ،)6العدد(( ،)11ص ص  ،)94-63بغداد.

 عبابنة ،رائد ،وحتاممة ،ماجد (" :)2013دور الثقافة التنظيمية في دعـ إدارة المعرفة في

المستشفيات الحكومية في األردف" ،المجمة األردنية في إدارة األعمال ،المجمد(،)9العدد

(.)4
 عزاـ ،زكريا)" :)2014دور مؤسسات التعميـ العالي في تطوير جودة مخرجات الخدمات
التعميمية في الجامعات االردنية" ،المجمة العربية لضمان الجودة في التعميم الجامعي،
المجمد ) ،)7عدد (( ،)17ص ص ، (160-141اليمف.

 عمى ،أحمد ( :)2012مفيوـ المعمومات وادارة المعرفة ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد(،)28
العدد((،)1ص  ،)479األردف.
 العنزي وآخروف ( :)2001أثر رأس الماؿ الفكري في أداء المنظمة ،دراسة ميدانية في عينة

مف شركات القطاع الصناعي المختمط ،مجمة العموم القتصادية واإلدارة ،المجمد( ،)8العدد

(( ،)28ص ،)128بغداد.
 لحوؿ ،سامية وحناشي ،راوية وباشة ،ريمة ( :)2015أثر جودة خدمات التعميـ الجامعي

عمى تحقيؽ رضا الطالب دراسة حالة ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
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بجامعة باتنة ،المجمة العربية لضمان الجودة في التعميم الجامعي ،المجمد ( ،)8العدد
((، )22ص ص  ،)95-122الجزائر.
الوزرات األردنية لدور إدارة المعرفة
 المعاني ،أيمف (" :)2009اتجاىات المديريف في مراكز ا
في األداء الوظيفي" ،المجمة األردنية في إدارة األعمال ،المجمد( ،)5العدد(( ،)3ص،)374

األردف.

 المحاميد ،محمد ( :)2015أثر ممارسة عمميات إدارة المعرفة في األداء بوجود الذكاء
التنظيمي ،دراسة ميدانية في المراكز الرئيسية لممصارؼ التجارية األردنية في عماف،

المجمة األردنية في إدارة األعمال ،المجمد( ،)11العدد (( ،)2ص  ،)355األردف.

 ناجي ،معال( :)1998قياس جودة الخدمات المصرفية التي تقدميا المصارؼ التجارية في

األردف ،مجمة دراسات الجامعة األردنية ,العموم اإلدارية ،المجمد( ،)25العدد(( ،)2ص
 ،)364األردف.

 وليـ ،رأفت( :)2009مقومات تطبيؽ منيجية إدارة المعرفة التسويقية وأثرىا عمى تحسف
مستوى جودة الخدمات وادارة العالقات مع العمالء في شركات النقؿ والسياحة ،كمدخؿ
تطبيقي ،المجمة العممية لإلدارة ،كمية التجارة ،جامعة الزقازيؽ ،مصر.

 المؤتمرات والندوات العممية:
 إسماعيؿ ،شاكر تركي ( :)2007التسويؽ المصرفي اإللكتروني والقدرة التنافسية لممصارؼ

األردنية ،المؤتمر العالمي الخامس ,بعنوان :نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفية

الكترونية ,الذي تنظمو كمية العموـ اإلدارية والمالية في جامعة فيالدلفيا ،عماف ،األردف،
خالؿ الفترة  /05-4تموز2007/ـ.

 أبو سمرة ،سفياف( :)2006ورقة عمؿ بعنواف :دور البمديات والييئات المحمية في تنمية
المجتمع المحمي ,مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد النسحاب اإلسرائيمي ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
 التميمي ،وفاء ( :)2009أثر االبتكار التسويقي في جودة الخدمات المصرفية ،دراسة
ميدانية في المصارؼ التجارية اإلدارية ,مؤتمر أعمال ( التسويق بين األكاديميين

والممارسين في الوطن العربي) ,ص ص ( ،)232-191المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،
مصر.
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 الديحاني ،سمطاف( :)2009اليندرة اإلدارية وامكانية تطبيقيا في اإلدارة المدرسية بمدارس
دولة الكويت ،ورقة عمل مقدمة لممنتدى الثاني لممعمم ،جامعة الكويت.

 الرفاعي ،غالب وياسيف ،سعد غالب ( :)2004دور إدارة المعرفة في تقميؿ مخاطر االئتماف
– دراسة ميدانية ،ورقة عمل مقدمة إلي المؤتمر العممي الدولي السنوي الرابع ،جامعة

الزيتونة ،عماف ،األردف.

 عقدة ،عبد الحميد ( :)2006وظيفة المحاسبة اإلدارية والبيئة التنافسية لممنظمات – مدخؿ
إدارة المعرفة "المؤتمر العممي السادس(تعزيز القدرة التنافسية :الستراتيجيات– السياسات

– اآلليات) ،مف  29 – 27يوليو( :ص ص  ،)7-4اإلسكندرية ،مصر.

 العمواني ،حسف ( :)2001إدارة المعرفة المفيوـ والمداخؿ النظرية ،ورقة مقدمة إلى
المؤتمر العربي الثاني في اإلدارة ,القيادة اإلبداعية في مواجية التحديات المعاصرة لإلدارة

العربية ,المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدوؿ العربية ،المنعقد في القاىرة
في الفترة مف  8-6نوفمبر2001ـ.
 المطيراف ،مطيراف )  :( 2007إدارة نظـ المعرفة :الرأس المال الفكري ،جامعة الزيتونة
األردنية(،،ص ص  )26-9األردف.
 محجوب ،بسماف ( :)2004عمميات إدارة المعرفة مدخؿ لمتحوؿ إلى جامعة رقمية،

المؤتمر العممي الدولي السنوي الرابع حول إدارة المعرفة في العالم العربي ،كمية االقتصاد
والعموـ اإلدارية ،جامعة الزيتونة األردنية ،المنعقد في األردف في الفترة مف28-26

أبريؿ2004ـ.
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مهحق رقم ()1
مخاطبة السادة المحكمين

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
البرنامج المشترؾ لمدراسات العميا بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
وجامعة األقصى – بغزة

برنامج القيادة واإلدارة

سعادة الدكتور/ة..........................................

حفظكم اهلل ورعاكم,,,

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو,,,

انموضوع /طهب تحكيم ا ت انة
بداية يطيب لي اف أىديكـ أطيب التحيات والتمنيات لكـ بموفور الصحة والعافية وبعد،،،
باإلشارة إلي الموضوع المذكور أعاله  ،يقوـ الباحث  /حازم محمد عواد براىمة بإجراء دراسة ماجستير بعنواف/
"إدارة المعرفة ودورىا في تحسين جودة الخدمات لبمديات قطاع غزة –
دراسة ميدانية عمى بمديتي خانيونس ورفح"
بإشراؼ الدكتور الفاضؿ /سامي سميم أبو طو ,وذلؾ استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في
تخصص القيادة واإلدارة مف البرنامج المشترؾ لمدراسات العميا بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى .
وليذا الغرض قاـ الباحث بتصميـ استبانة وفقاً ألبعاد متغيرات الدراسة تخص موظفي البمديات في حدود الدراسة
محافظتي خانيونس ورفح.
ونظ اًر لما تتمتعوف بو مف خبرة ومعرفة واطالع مف خالؿ موقعكـ االداري المتعمؽ بموضوع الدراسة فاف الباحػث

يأمػػؿ مػػف سػػيادتكـ التكػػرـ بػػاإلطالع عمػػى فقػرات االسػػتبانة بيػػدؼ تحكيميػػا وابػػداء رأيكػػـ ومالحظػػاتكـ قبػػؿ البػػدء
بتوزيعيا ميدانياً.

وتفضموا بقبول فائق الحترام والتقدير,,,,
الباحث /حازم محمد عواد براىمة
جوال رقم0599416382 :
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ممحق رقم  :1الستبانة في صورتيا األولية
البرنامج المشترؾ لمدراسات العميا بيف
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى  -غزة
األخ الفاضل /األخت الفاضمة ................................

حفظكم اهلل ورعاكم,,,

انموضوع /ا ت انة درا ة ماجستير
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو,,

يقوـ الباحث بإجراء دراسة بعنواف"/إدارة المعرفة ودورىا في تحسين جودة الخدمات لبمديات قطاع غزة –
دراسة ميدانية عمى بمديتي خانيونس ورفح"
وذلؾ استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة مف البرنامج المشترؾ
لمدراسات العميا بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى  -غزة.

ونظ اًر لما تتمتعوف بو مػف خبػرة واطػالع مػف خػالؿ مػوقعكـ االداري المتعمػؽ بموضػوع الد ارسػة فػاف الباحػث يأمػؿ
مف سيادتكـ التكرـ بقراءة االستبانة واإلجابة عف أسئمة االستبانة بوضع عالمة (√) فػي الخانػة التػي تمثػؿ وجيػة
نظػػركـ نحػػو كػػؿ عبػػارة مػػف العبػػارات ال ػواردة بكػػؿ دقػػة وموضػػوعية ،عمم ػاً بأن ػو س ػيتـ التعامػػؿ مػػع جميػػع البيانػػات

الواردة في ىذه االستبانة بسرية تامة ولف تستخدـ إال في أغراض البحث العممي.
ويعرؼ الباحث مصطمحات الدراسة اجرائياً كالتالي:

إدارة المعرفة :ىي مجموعة مف العمميات واالنشطة اإلدارية التي تتحكـ بالمعرفة مف خالؿ توليدىا وتطبيقيا
وتخزينيا وتوزيعيا ،واستخدميا عف طريؽ استغالؿ الميارات والخبرات لدي العامميف في المنظمات ،لالستفادة في
رفع مستوى أدائيا وتحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفعالية مثؿ اتخاذ الق اررات وحؿ المشكالت.
جودة الخدمة " :ىي مقياس لتمبية رغبات المستفيديف مف الخدمة المقدمة ليـ " ،ويمكف تحديدىا ميدانيا بالنسبة
أو المستوى التي يمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ توزيع استبانة جودة الخدمات مف وجية نظر الموظفيف ومف

وجية نظر المستفيديف.

وتقبموا منا فائق الحترام والتقدير,,,
الباحث /حازم محمد عواد براىمة
جوال رقم0599416382 :
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ا ت انة
أ  :الم ل م

ال

ص :

من فضل ضع شارة √ فً المربع المناسب ختٌار :
 -1الجنس :
أنثي

ذكر
 -2العمر :

مف  40 -30سنة

 30سنة فأقؿ

مف  50 -40سنة

 50سنة فأكثر
 -3المؤىؿ العممي :
ماجستير

دكتوراه

بكالوريوس

دبموـ

 -4المسمى الوظيفي :
مدير عاـ

مدير دائرة

رئيس قسـ

رئيس شعبة

موظؼ إداري
 -5سنوات الخبرة :
أقؿ مف  5سنوات

مف  10 -5سنوات

 15سنة فاكثر
 -6مكاف العمؿ :
بمدية خانيونس

بمدية رفح

2:5

مف 15 - 10سنة

والمراجعىوالمالحق

ث ن  :را ا

ن :

المحور األول:
أو ً  :انمتغير انمستقم (إدارة انمؼرفة)
إدارة المعرفــة :ىػػي مجموعػػة مػػف العمميػػات واألنشػػطة اإلداريػػة التػػي تػػتحكـ بالمعرفػػة مػػف خػػالؿ توليػػدىا
وتطبيقي ػػا وتخزيني ػػا وتوزيعي ػػا ،واس ػػتخدميا ع ػػف طري ػػؽ اس ػػتغالؿ المي ػػارات والخبػ ػرات ل ػػدى الع ػػامميف ف ػػي
المنظمػػات ،لالسػػتفادة فػػي رفػػع مسػػتوى أدائيػػا وتحقيػػؽ أىػػدافيا بكفػػاءة وفعاليػػة مثػػؿ اتخػػاذ الق ػ اررات وحػػؿ
المشكالت .

غرم اق
د

د

غرم اق

م
د

م اق

م

م اق

العبارة

توليد المعرفة :ىي مجموعة العمميات التي تشتمل عمى اكتشاف وشراء واستحواذ واكتساب المعرفة من مصادرىا المختمفة.
.1

تعمؿ مؤسستؾ عمى تطوير المعرفة الحالية بما يتالءـ مع أنظمتيا وقوانينيا.

.2

تشجع مؤسستؾ عمى ابتكار المعرفة مف خالؿ الحوافز والمكافآت.

.3

تشجع مؤسستؾ أسموب العمؿ الجماعي بيف الموظفيف لتوليد أفكار جديدة .

.4

يح ػػرص الم ػػوظفيف ف ػػي المؤسس ػػة عم ػػى الحض ػػور والمش ػػاركة ف ػػي الم ػػؤتمرات وورش
العمؿ المتعمقة بالعمؿ.

.5

ييتـ الموظفيف في المؤسسة بتطوير مياراتيـ في مجاؿ العمؿ.

.6

توفر مؤسستؾ ميزانية مناسبة لدعـ مشاريع إدارة المعرفة.

.7

يتوافر اىتماـ كبير لجذب الكفاءات مف ذوي المعارؼ مف المصادر الخارجية.

.8

تيتـ المؤسسة بجذب الكفاءات مف خارج المؤسسة الكتساب معارؼ جديدة .

تخزين المعرفة :ىي عممية تنظيم وتجميع البيانات المتعمقة بنشاطات المؤسسة وخزنيا في قواعد معينة بحيث يسيل الوصـول
إلييا من قبل العاممين بالمؤسسة في الوقت والطريقة المناسبين.
.1

تمتمؾ مؤسستؾ وسائؿ تخزيف متطورة لتخزيف المعرفة بأكثر مف طريقة.

.2

تحرص مؤسستؾ عمى المحافظة عمى الموظفيف الذيف يمتمكوف المعرفة والخبرة.

.3

تحتفظ مؤسستؾ بقاعدة بيانات معموماتية لتنظيـ واسترجاع المعرفة المخزنة.

.4

تستخدـ مؤسستؾ تكنولوجيا المعمومات في تخزيف المعمومات.

.5

تصنؼ مؤسستؾ المعمومات وتوثقيا بطريقة يسيؿ الوصوؿ إلييا.

.6

تعتمد مؤسستؾ في تخزيف المعرفة عمى آليات واضحة ومحددة.

.7

تعمؿ مؤسستؾ عمى تقييـ جودة المعرفة المخزنة وتحديثيا باستمرار.

توزيع المعرفة :ىي عممية تداول المعرفة ونقميا بين كافة العاممين في المؤسسة.
.1

تمتمؾ مؤسستؾ آلية محددة ومعتمدة لتوزيع المعرفة.

.2

تعمؿ مؤسستؾ عمى جعؿ المعرفة متاحة لجميع العامميف.

.3

تييئ مؤسستؾ المناخ المالئـ لتبادؿ المعرفة بيف العامميف.

.4

تسيؿ مؤسستؾ التواصؿ بيف العامميف لتبادؿ اآلراء والخبرات فيما بينيـ.

.5

تحرص مؤسستؾ عمى تبادؿ المعرفة في جميع المستويات اإلدارية.

.6

تستخدـ مؤسستؾ مواقع التواصؿ االجتماعي لتبادؿ المعرفة.

2:6

والمراجعىوالمالحق

غرم اق
د

د

غرم اق

م
د

م اق

م اق

م
.7

العبارة
تس ػػتخدـ مؤسس ػػتؾ طػ ػػرؽ مختمف ػػة لتوزيػ ػػع المع ػػارؼ مني ػػا (تقػ ػػارير ،بري ػػد إلكترونػ ػػي،
اجتماعات وغيرىا).

تطبيق المعرفة :ىي عممية الممارسة والستخدام الفعمى لممعرفة التي تم اكتسابيا وتوليدىا وتخزينيا داخل المؤسسة .
.1

تمتمؾ مؤسستؾ آلية محددة ومعتمدة لتطبيؽ المعرفة .

.2

يتـ توظيؼ المعرفة المكتسبة في حؿ المشكالت لتحسيف خدمات الجميور.

.3

تشرؼ فرؽ عمؿ متخصصة مف داخؿ المؤسسة عمى تطبيؽ المعرفة

.4

يطبؽ العامموف في المؤسسة معارفيـ وخبراتيـ في أعماليـ اليومية .

.5

تطبيؽ إدارة المعرفة يدعـ عممية التنبؤ واتخاذ الق اررات .

.6

تأخػػذ مؤسسػػتؾ بعػػيف االعتبػػار مػػدى تطبيػػؽ العػػامميف لممعرفػػة المكتسػػبة فػػي مجػػاؿ
عمميـ في عممية تقييـ أدائيـ.

.7

تس ػػعى مؤسس ػػتؾ إل ازل ػػة الص ػػعوبات والمعوق ػػات الت ػػي تح ػػد م ػػف ق ػػدرتيا عم ػػى تطبي ػػؽ
المعرفة.

انمحور انثان :
ثانيًا :انمتغير انتابغ (جودة انخذمات)
جودة الخدمات :تعرؼ بأنيا جودة الخدمات المقدمة سواء كانت المتوقعة أو المدركة أي التي يتوقعيا
المستفيدوف أو التي يدركونيا في الواقع الفعمى ،وىي المحدد الرئيس لرضا المستفيد أو عدـ رضاه.

غرم اق
د

.5

تحرص البمدية عمى حؿ مشكالت المراجعيف في األوقات المحددة.

التعاطف :ىو مستوى العناية والىتمام الشخصي المقدم لممراجعين والمستفيدين .
.1

يظير الموظفوف الود في عالقتيـ مع المراجعيف.

.2

تضع البمدية مصمحة المراجع في مقدمة اىتمامات اإلدارة.

.3

تسود الروح المرحة والصداقة في التعامؿ داخؿ البمدية.

.4

يشعر المواطف عند زيارتو لمبمدية أنو معروؼ لدى الموظفيف.

.5

تحترـ البمدية ضيوفيا وروادىا وتستقبميـ بحفاوة.

2:7

غرم اق

.4

تحتفظ البمدية بسجالت وممفات دقيقة لممراجعيف.

م

.3

يتمتع الموظفيف والعامميف بالمؤسسة بالمينية واالحتراؼ في إتماـ إجراءات العمؿ.

د

.2

يحرص الموظفوف عمى الدقة ومنع األخطاء في المعامالت.

م اق

.1

يتميز موظفو البمدية بالمعرفة والكفاءة في تقديميـ لمخدمات.

د

العتمادية :ىي قدرة المؤسسة عمى إنجاز الخدمة بشكل مستقل ودقيق .

م اق

م

العبارة

والمراجعىوالمالحق

غرم اق
د

.4

يتـ إعالـ المراجعيف بمواعيد تقديـ الخدمات واالنتياء منيا .

.5

ىناؾ استعداد دائـ لمتعاوف مع المراجعيف لحؿ المشكالت.

األمان :ىي كفاءة الموظفين ومجاممتيم واعطاؤىم الثقة واألمان لممراجعين والمستفيدين.
.1

يعزز سموؾ الموظفيف الشعور باألماف والثقة لدى المراجع.

.2

يتوفر لدى الموظفيف المعمومات الكافية ويحسنوف توصيميا .

.3

يتعامؿ الموظفيف بالمباقة وحسف الخمؽ مع المراجعيف.

.4

تتعامؿ البمدية بالمعمومات الخاصة بالمراجعيف بسرية.

.5

توفر البمدية الدعـ الالزـ لمموظفيف لمقياـ بأعماليـ عمى أكمؿ وجو.

الجوانب الممموسة :ىي التسييالت والمعدات ومظير الموظفين والمبني.
.1

موقع البمدية مالئـ ويسيؿ الوصوؿ إليو.

.2

تتوفر التجييزات الحديثة والتقنيات الالزمة لتسييؿ الخدمات.

.3

تالئـ التجييزات والمباني تقديـ الخدمات المختمفة.

.4

يالئـ المظير العاـ لمموظفيف طبيعة العمؿ في البمدية.

.5

توجد لوحات إرشادية لتسييؿ الوصوؿ إلى الدوائر واألقساـ.
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غرم اق

.3

ىنالؾ استعداد ورغبة لدى الموظفيف لمساعدة المراجعيف.

م

.2

تتـ االستجابة الفورية لمشكالت المراجعيف.

د

.1

يتـ تقديـ الخدمات بسرعة.

د

الستجابة :ىي الرغبة في مساعدة المراجعين والمستفيدين وتطوير الخدمة المقدمة ليم.

م اق

م

م اق

العبارة

والمراجعىوالمالحق

ممحق رقم  :2قائمة بأسماء المحكمين

الدرجة العممية

مكان العمل

الرقم

السم

.1

أ .د محمد ابراىيـ مقداد

أستاذ دكتور

الجامعة اإلسالمية

.2

أ .د نياية عبد اليادي التمباني

أستاذ دكتور

جامعة األزىر

.3

أ .د فارس محمود أبو معمر

أستاذ مشارؾ

الجامعة اإلسالمية

.4

د .محمد ابراىيـ المدىوف

أستاذ مشارؾ

اكاديمية االدارة والسياسة

.5

د .مرواف سميـ األغا

أستاذ مشارؾ

جامعة األزىر

.6

د .خالد عبد دىميز

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

.7

د .خميؿ اسماعيؿ ماضي

أستاذ مساعد

جامعة األزىر

.8

د .محمد عبد العزيز الجريسي

أستاذ مساعد

اكاديمية االدارة والسياسة

.9

د .محمود عبد الرحمف الشنطي

أستاذ مساعد

جامعة القدس المفتوحة

.10

د .منصور محمد األيوبي

أستاذ مساعد

كمية فمسطيف التقنية

.11

د .نبيؿ عبد الموح

أستاذ مساعد

ديواف الموظفيف

.12

د .نضاؿ حمداف المصري

أستاذ مساعد

القدس المفتوحة

.13

أ .جياد عكاشة

محمؿ إحصائي

باحث ومحمؿ إحصائي
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والمراجعىوالمالحق

ممحق رقم  :3الستبانة بصورتيا النيائية
البرنامج المشترؾ لمدراسات العميا بيف
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى  -غزة
األخ الفاضل /األخت الفاضمة ................................

حفظكم اهلل ورعاكم,,,

انموضوع /ا ت انة درا ة ماجستير
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو,,
يقوـ الباحث بإجراء دراسة بعنواف" /إدارة المعرفة ودورىا في تحسين جودة الخدمات لبمديات قطاع غزة –
دراسة ميدانية عمى بمديتي خانيونس ورفح"
وذلؾ استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة مف البرنامج المشترؾ
لمدراسات العميا بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى  -غزة.

ونظ اًر لما تتمتعوف بو مػف خبػرة واطػالع مػف خػالؿ مػوقعكـ االداري المتعمػؽ بموضػوع الد ارسػة فػاف الباحػث يأمػؿ

مف سيادتكـ التكرـ بقراءة االستبانة واإلجابة عف أسئمة االستبانة بوضع عالمة (√) فػي الخانػة التػي تمثػؿ وجيػة
نظػػركـ نحػػو كػػؿ عبػػارة مػػف العبػػارات ال ػواردة بكػػؿ دقػػة وموضػػوعية ،عمم ػاً بأن ػو س ػيتـ التعامػػؿ مػػع جميػػع البيانػػات

الواردة في ىذه االستبانة بسرية تامة ولف تستخدـ إال في أغراض البحث العممي.
ويعرؼ الباحث مصطمحات الدراسة اجرائياً كالتالي:

إدارة المعرفة :ىي االستغالؿ األمثؿ لممعمومات والخبرات والميارات والقدرات المتوفرة لدي المؤسسة ،وتوجيييا

نحو تحقيؽ األىداؼ ،مف خالؿ تشخيص المعرفة وتوليدىا وتخزينيا وتطبيقيا وتوزيعيا .

جودة الخدمة " :ىي مقياس لتمبية رغبات المستفيديف مف الخدمة المقدمة ليـ " ،ويمكف تحديدىا ميدانيا بالنسبة
أو المستوى التي يمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ توزيع استبانة جودة الخدمات مف وجية نظر الموظفيف ومف

وجية نظر المستفيديف.

وتقبموا منا فائق الحترام والتقدير,,,

الباحث /حازم محمد عواد براىمة
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والمراجعىوالمالحق

ا ت انة
أ  :الم ل م

ال

ص :

من فضل ضع شارة √ فً المربع المناسب ختٌار :
 -1الجنس:
ذكر

أنثي

 -2العمر:
مف  30سنة إلي أقؿ مف  40سنة

أقؿ مف  30سنة

 50سنة فأكثر

مف  40سنة الي أقؿ مف 50سنة
 -3المؤىؿ العممي:
دبموـ

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

 -4المسمى الوظيفي:
موظؼ إداري

رئيس قسـ

رئيس شعبة

مدير دائرة فما فوؽ

 -5سنوات الخبرة:
أقؿ مف  5سنوات

مف  5سنوات الي أقؿ مف  10سنوات
 15سنة فأكثر

مف  10سنوات الي أقؿ مف  15سنة
 -6مكاف العمؿ:
بمدية رفح

بمدية خانيونس
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والمراجعىوالمالحق

ث ن  :را ا

ن :

المحور األول:
أو ً  :انمتغير انمستقم (إدارة انمؼرفة)
إدارة المعرفــة :ىػػي مجموعػػة مػػف العمميػػات واالنشػػطة اإلداريػػة التػػي تػػتحكـ بالمعرفػػة مػػف خػػالؿ توليػػدىا
وتطبيقي ػػا وتخزيني ػػا وتوزيعي ػػا ،واس ػػتخدميا ع ػػف طري ػػؽ اس ػػتغالؿ المي ػػارات والخبػ ػرات ل ػػدي الع ػػامميف ف ػػي
المنظمػػات ،لإلسػػتفادة فػػي رفػػع مسػػتوى أدائيػا وتحقيػػؽ أىػػدافيا بكفػػاءة وفعاليػػة مثػػؿ اتخػػاذ القػ اررات وحػػؿ
المشكالت .

غرم اق
د

د

غرم اق

م
د

م اق

م

م اق

العبارة

توليد المعرفة :ىي مجموعة العمميات التي تشتمل عمى اكتشاف وشراء واستحواذ واكتساب المعرفة من مصادرىا المختمفة .
.1

تعمؿ البمدية عمى تطوير المعرفة الحالية بما يتالءـ مع أنظمتيا وقوانينيا.

.2

تشجع البمدية عمى ابتكار المعرفة مف خالؿ الحوافز والمكافآت.

.3

تشجع البمدية أسموب العمؿ الجماعي بيف الموظفيف لتوليد أفكار جديدة .

.4

يح ػػرص الم ػػوظفيف عمػ ػػى الحض ػػور والمشػ ػػاركة ف ػػي المػ ػػؤتمرات وورش العم ػػؿ المتعمقػ ػػة
بالعمؿ.

.5

ييتـ الموظفيف بتطوير مياراتيـ في مجاؿ العمؿ.

.6

توفر البمدية ميزانية مناسبة لدعـ مشاريع إدارة المعرفة.

.7

يتوافر اىتماـ كبير لجذب الكفاءات مف ذوي المعارؼ مف المصادر المختمفة.

.8

تيتـ البمدية بجذب الكفاءات الكتساب معارؼ جديدة .

تخزين المعرفة :ىي عممية تنظيم وتجميع البيانات المتعمقة بنشاطات المؤسسة وخزنيا في قواعد معينة بحيث يسيل الوصـول
إلييا من قبل العاممين بالمؤسسة في الوقت والطريقة المناسبين.
.1

تمتمؾ البمدية وسائؿ تخزيف متطورة لتخزيف المعرفة بأكثر مف طريقة.

.2

تحرص البمدية عمى المحافظة عمى الموظفيف الذيف يمتمكوف المعرفة والخبرة .

.3

تحتفظ البمدية بقاعدة بيانات معموماتية لتنظيـ واسترجاع المعرفة المخزنة.

.4

تستخدـ البمدية تكنولوجيا المعمومات في تخزيف المعمومات.

.5

تصنؼ البمدية المعمومات وتوثقيا بطريقة يسيؿ الوصوؿ إلييا.

.6

تعتمد البمدية في تخزيف المعرفة عمى آليات واضحة ومحددة.

.7

تعمؿ البمدية عمى تقييـ جودة المعرفة المخزنة وتحديثيا باستمرار.

توزيع المعرفة :ىي عممية تداول المعرفة ونقميا بين كافة العاممين في المؤسسة.
.1

تمتمؾ البمدية آلية محددة ومعتمدة لتوزيع المعرفة .

.2

تعمؿ البمدية عمى جعؿ المعرفة متاحة لجميع العامميف

.3

تييئ البمدية المناخ المالئـ لتبادؿ المعرفة بيف العامميف .

.4

تسيؿ البمدية التواصؿ بيف العامميف لتبادؿ اآلراء والخبرات فيما بينيـ.

.5

تحرص البمدية عمى تبادؿ المعرفة في جميع المستويات اإلدارية .

.6

تستخدـ البمدية مواقع التواصؿ االجتماعي لتبادؿ المعرفة .
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م
د

م اق

م اق

م
.7

العبارة
تسػػتخدـ البمديػػة طػػرؽ مختمفػػة لتوزيػػع المعػػارؼ منيػػا (تقػػارير ،بريػػد الكترونػػي ،اجتماعػػات
وغيرىا).

تطبيق المعرفة :ىي عممية الممارسة والستخدام الفعمى لممعرفة التي تم اكتسابيا وتوليدىا وتخزينيا داخل المؤسسة.
.1

تمتمؾ البمدية آلية محددة ومعتمدة لتطبيؽ المعرفة.

.2

يتـ توظيؼ المعرفة المكتسبة في حؿ المشكالت لتحسيف خدمات الجميور.

.3

تشرؼ فرؽ عمؿ متخصصة مف داخؿ البمدية عمى تطبيؽ المعرفة.

.4

يطبؽ العامموف في البمدية معارفيـ وخبراتيـ في أعماليـ اليومية.

.5

تطبيؽ إدارة المعرفة يدعـ عممية التنبؤ واتخاذ الق اررات.

.6

تأخػػذ البمديػػة بعػػيف االعتبػػار مػػدى تطبيػػؽ العػػامميف لممعرف ػة المكتسػػبة فػػي مجػػاؿ عمميػػـ
في عممية تقييـ أدائيـ.

.7

تسعى البمدية إلزالة الصعوبات والمعوقات التي تحد مف قدرتيا عمى تطبيؽ المعرفة.

انمحور انثان :
ثانيًا  :انمتغير انتابغ (جودة انخذمات)
جودة الخدمات :تعرؼ بأنيا جودة الخدمات المقدمة سواء كانت المتوقعة أو المدركة أي التي يتوقعيا
المستفيدوف أو التي يدركونيا في الواقع الفعمى ،وىي المحدد الرئيس لرضا المستفيد أو عدـ رضاه .
غرم اق
د

.4

تحتفظ البمدية بسجالت وممفات دقيقة لممراجعيف.

.5

تحرص البمدية عمى حؿ مشكالت الم ارجعيف في األوقات المحددة.

التعاطف :ىو مستوى العناية والىتمام الشخصي المقدم لممراجعين والمستفيدين .
.1

يظير الموظفوف االحتراـ في عالقتيـ مع المراجعيف.

.2

تضع البمدية مصمحة المراجع في مقدمة اىتماماتيا.

.3

تسود الروح المرحة والصداقة في التعامؿ داخؿ البمدية.

.4

يشعر المواطف عند زيارتو لمبمدية باالحتراـ والتقدير.

.5

تيتـ البمدية بضيوفيا وزوراىا وتستقبميـ بشكؿ الئؽ.

الستجابة :ىي الرغبة في مساعدة المراجعين والمستفيدين وتطوير الخدمة المقدمة ليم .
.1

يتـ تقديـ الخدمات لممراجعيف بشكؿ سريع.

.2

تتـ االستجابة الفورية لمشكالت المراجعيف.
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.3

يتمتع الموظفيف بالمينية واالحتراؼ في اتماـ اجراءات العمؿ.

م

.2

يحرص الموظفوف عمى الدقة في المعامالت.

د

.1

يتميز موظفو البمدية بالكفاءة في تقديميـ لمخدمات.

د

العتمادية :ىي قدرة المؤسسة عمى انجاز الخدمة بشكل مستقل ودقيق .

م اق

م

م اق
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د

.1

يعزز سموؾ الموظفيف الشعور باألماف والثقة لدى الجميور.

.2

يتوفر لدى الموظفيف المعمومات الكافية إلنجاز المعامالت.

.3

يتعامؿ الموظفيف بمباقة وحسف الخمؽ مع المراجعيف.

.4

تتوفر لدى البمدية وسائؿ التجييزات األمنية والسالمة العامة.

.5

توفر البمدية الدعـ المادي الالزـ لمموظفيف لمقياـ بأعماليـ عمى أكمؿ وجو.

الجوانب الممموسة :ىي التسييالت والمعدات ومظير الموظفين والمبني
.1

موقع المؤسسة مالئـ ويسيؿ الوصوؿ إليو.

.2

تتوفر التجييزات الحديثة والتقنيات الالزمة لتسييؿ تقديـ الخدمات.

.3

تالئـ التجييزات والمباني تقديـ الخدمات المختمفة.

.4

يالئـ المظير العاـ لمموظفيف طبيعة العمؿ في المؤسسة.

.5

يوجد لوحات إرشادية لتسييؿ الوصوؿ الى الدوائر واألقساـ داخؿ المؤسسة .

.6

يوجد لدي البمدية دليؿ إجراءات عمؿ واضح يسيؿ عمى المراجع الوصوؿ إلييا.
انتيي بحمد ا﵀
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األمان :وىي تعني قدرة العاممين عمى بث الثقة والطمأنينة في نفوس العمالء أو متمقو الخدمة .

م

.5

تعمؿ البمدية عمى إيجاد حموؿ ناجعة لمشاكؿ المراجعيف.

د

.4

يتـ إعالـ المراجعيف بمواعيد تقديـ الخدمات واالنتياء منيا.

د

.3

ىنالؾ استعداد ورغبة لدى الموظفيف لمساعدة المراجعيف.

م اق

م

م اق

العبارة
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ممحق رقم  :4كتاب رئيس بمدية خانيونس
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ممحق رقم  :5كتاب رئيس بمدية رفح
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ممحق رقم  :6كتاب وزارة الحكم المحمي
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ممحق رقم  :7كتاب المركز اإلحصائي الفمسطيني
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ممحق رقم  :8كتاب تنسيب مشرف إحصائي
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