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فۡتَِّنا ِفِّ َسۡبعِّ َبَقَرَٰت   ﴿
َ
يُق أ ِّ د  ِّ َها ٱلص  يُّ

َ
مَ  يُوُسُف أ ُكلُُهنَّ َسۡبٌع عَِّجاٞف َوَسۡبعِّ  ٖ أن  سِّ

ۡ
يَأ

َِّسَٰت   ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡض   َخَر يَاب
ُ
ُع  َوأ رۡجِّ

َ
ٓ أ ِّ
تَۡزرَُعوَن قَاَل  ٤٦ٱنلَّاسِّ لََعلَُّهۡم َيۡعلَُموَن إىل لََّعّل 

ب  
َ
نِّنَي َدأ ٓ إَِّّلَّ َسۡبَع سِّ ُكلُونَ قَلِّيل  ا َفَما َحَصدتُّۡم فََذُروهُ ِفِّ ُسۢنُبلِّهِۦّ

ۡ
ا تَأ ِّمَّ ِتِّ  ٤٧  م 

ۡ
ُثمَّ يَأ

ُكۡلَن 
ۡ
َدادٞ يَأ َِّك َسۡبٞع شِّ َٰل ۡمُتۡم لَُهنَّ إَِّّلَّ قَلِّيل  مِّۢن َبۡعدِّ َذ ُنوَن َما قَدَّ ا ُُتۡصِّ ِّمَّ ِتِّ  ٤٨ م 

ۡ
ُثمَّ يَأ

َِّك  َٰل وَن  ََعمٞ مِّۢن َبۡعدِّ َذ ُ  ﴾فِّيهِّ ُيَغاُث ٱنلَّاُس َوفِّيهِّ َيۡعِصِّ
[48-86: يوسف]  

 

 صدق اهلل العظيم

 
  



 

 ت
 

 هداءاإل

ُ َعَملَُكم  َورَُسوُُلُ َوال ُمؤ مُِّنونَ ﴿ تعاىلال ق َملُوا فََسََيَى اَّللَّ  [105: ]التوبةَوقُلِّ اع 

 

وًل  ،بذجركتطيب اللحظات إًل  وًل ،بطاعتكإلى  طيب الاهار  وًل ، طيب الليء إًل بشزرك إلهي ًل
 تطيب الجاة إًل برؤيتك وًل ،بعفوكتطيب اآلخرة إًل 

  ملسو هيلع هللا ىلص سيدنا محمد نبي الرحمة ونور العالمينإلى  ،األمةونصح  ،األمانةوأدى  ،رسالةغ البل   ن  م  إلى 
 

سم  بزء اأحمء  ن  م  إلى  ،انتظارماي العطا  بدون عل   ن  م  إلى  ،والوقارجلل  هللا بالهيبة  ن  م  إلى 
ب ى جلماتك وست ،انتظارقطافها بعد طول  حانقد  افي عمرك لترى ثمارا  مد   ُ  أن  أرجو من هللا  ،افتخار

 (العيييوالدي األبد )إلى وفي الغد و  اليو أهتدي بها  انجوما 
 

  ،بسمة الحياة وسر الوجودإلى  ،والتفاني الحاانمعاى إلى و  ،معاى الحبإلى  ،مالكي في الحياةإلى 
 (أمي الحبيبة) أغلى الحبايبإلى  ،ها بلس  جراحيأن  وحا ،نجاحي ها سر  ؤ دعا أن  ج ن  م  إلى 

  

وًل خير زوجة  جانتو  ،الصتتتتتتتتعا وتحملت  ،حياتاا اليوجية ماذصتتتتتتتتارت معي الدر  ي التإلى 
أدا  عطا ك المتدفق و زوجتي الحبيبة )أ  محمد( حفظك هللا  ،ت د  لي الكنير في حياتي اليوجية تلاز 

 ماتهى.بال 
 

ت  نور أن  ف، ًل منيء ل حباا  حبز أُ  (ســـــارة، محمد، ســـــما، جنى، دانية، لينة) وبااتي باائيأإلى 
ك  يرزقاي بر   أن  ل هللا أاستتت ،بداعمء المتجدد نحو المجد واإلفيز  األ جدأو  ،بها حياتي أبصتتترالحياة التي 

 ال.درجات العل  والعُ إلى ترت وا  أن  و  ،وحبز 
 

أكون منء  وبدنوج  ،اأنأكون   شي  معز ًل بدنوج  ،هذه الحياةفي ق دربي اورف خواتيأو  إخوانيإلى 
لاجاحي باظرات   تطلعت ن  م    االابيلة   فكعلى مواق   ج أشزر  أن  ها ة مشواري أريد في ن ،أي شي 

  األمء..
 

 ،غوا أنف المحتءمر   ن  وأمواله  رخيصة في سبيء هللا للايء من أعدا  هللا، م   بأرواحه إلى الذين ضحوا 
 .سجون والمعت التمضون زهرة حياته  وشبابه  خلف أسوار ال ُ  الذينوإلى شهدا  فلسطين الحبيبة 

 

إلى المؤسسة األماية التي أنتمي إليها بزء افتخار، وأخصُّ بالذجر جهاز الشرطة الفلسطياية، وعلى 
 مدير عا  الشرطة الفلسطياية وجميع العاملين فيها. ؛رأسه  اللوا / تيسير البطش

 



 

 ث
 

 شكر وتقدير

هِّۖ َومَ ﴿ تعاىلقال  سِّ َف  ُكُر نلِّ َِّن َما يَش  ٌ  َكرِّيمٌ َوَمن َشَكَر فَإ َِّن  َرِبِّ  َغنِّ  [40: ]الامء ن َكَفَر فَإ

تتتتتن  ستتتتتاه ، إلتتتتتى أت تتتتتد  بالشتتتتتزر الجييتتتتتء  أكاد ميتتتتتة اإلدارة والسياستتتتتة للدراستتتتتات العليتتتتتا وجتتتتتء م 
تتتتتتا، وأختتتتتصُّ  إلتتتتتىجتتتتتتاز هتتتتتذه الدراستتتتتة أو أستتتتتتدى أن  أو ستتتتتاعد فتتتتتي  بالتتتتتذجر أستتتتتتتا ي  نصتتتتتيحة أو توجيها

أبتتتو طتتت ، التتتذي ماحاتتتي متتتن جهتتتده ووقتتتت  الكنيتتتر،  المشتتترل علتتتى هتتتذه الدراستتتة التتتدجتور ستتتامي ستتتلي 
 الل ه  أجيه عاي خير الجيا .

 كما أتوجه بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة كًلا من:
 تتتتاتاداخلي اتتتتتتا مااقش              ون تتتتتتتتتتتتتتتتتمحمد إبراهي  المده الدجتور/
 اخارجيا  اتتتتتتتا اقشام        الجريسي يعبد العييمحمد  الدجتور/

 
والشتتتتتزر موصتتتتتول للتتتتتدجتور /محمتتتتتد المتتتتتتدهون رئتتتتتيم أكاد ميتتتتتة اإلدارة والسياستتتتتة، ولجميتتتتتع العتتتتتتاملين 

 جاز هذا الجهد المتواضع.نإفي أه  رح العلمي الشامخ، ولكء م ن  سفي هذا الص  
 

 ،،،التوفيق،واهلل ويل 

 
 الباحث

 رأفت محمد سالمة

  



 

 ج
 

 خالصة الدراسة

مستتتتتتتتتتتتتوى توفر أبعاد المعرفة الضتتتتتتتتتتتتماية في وزارة الداخلية األمن الوطاي إلى لتعرل ا هدفت الدراستتتتتتتتتتتتةُ 
وجذلك تحديد دور اتخا  ال رار  ،األزماتالفلسطياي، ومستوى اتخا  ال رار وقياس متسوى ممارسة إدارة 

خدا  استتتتتت ، ولتح يق أهدال الدراستتتتتة ت   األزماتكمتغير وستتتتتيا في العالقة بين المعرفة الضتتتتتماية وإدارة 
واألمن ( من العاملين بوزارة الداخلية 327نت عياة الدارستتتتتتتتتتتتتتة من )، وتكو  يالماهج الوصتتتتتتتتتتتتتتفى التحليل

ات أن  ولتحليء البي ،%(99.8ت اًلستتتتتجابة )أناختياره  بطري ة العياة العشتتتتوائية الطبيقية، وج الوطاي ت   
 (.spssاستخدا  برنامج التحليء اإلحصائي ) ت   

 :على النحو اآلتي كانتو  ،العديد من النتائجلى إلت الدارسة وقد توص  

عد الخبرة باستتتتتتبة وجا  بالمرتبة األولى بُ  ،%(68.4باستتتتتتبة مرتفعة ) انمستتتتتتتوى المعرفة الضتتتتتتماية ج إن  
وجا  في المرتبة  ،%(68.4عد المهارة بوزن نسبي مرتفع )بُ  النانيةبياما في المرتبة  ،%(75.2مرتفعة )
بوزن نستتتتتبي  أن  مستتتتتتوى اتخا  ال رار ج أن   وتبين   ،%(64.6ن نستتتتتبي متوستتتتتا )عد التفكير بوز األخيرة بُ 

بة ) أن  ج األزماتوممارستتتتتتتتتتتتتتتة إدارة  ،%( بدرجة مواف ة مرتفعة68.5) %( بدرجة مواف ة 67.3باستتتتتتتتتتتتتت
 .األزماتالعالقة بين المعرفة الضماية وإدارة  جامالا  ااتخا  ال رار يتوسا توسطا  أن  ن متوسطة، وتبي  

 :اآلتيالتوصيات على النحو هم أ كانت

إلى لدى العاملين في وزارة الداخلية  ةاًلهتما  والترجيي على تحويء المعرفة الضتتتتتتماية والخبرات الموجود
واستتتتتغاللها واًلستتتتتفادة ماها بالشتتتتزء الصتتتتحيح  ،معرفة واضتتتتحة وصتتتتريحة  مزن تخمياها بشتتتتزء جمعي

عمء والعاملين لدى وزارة الداخلية، والعمء على في رفع جفا ة الأه  مما  ستتتت ،ضتتتتمن برنامج عمء محدد
وتعمء على  ،وتشتتتتزء من جهة اًلختصتتتتاص ،تتبع للقيادة العليا األزماتاث إدارة خاصتتتتة بةدارة استتتتتحد

يوصتتى الباحب باستتتخدا  المااهج العلمية الحدينة  االحدينة، وأخيرا  األستتاليبوضتتع خطا وستتيااريوهات ب
 اتأن  العلمية الستتتليمة من تحديد المشتتتزلة وتشتتتخيصتتتها وجمع البي خطواتفي عملية اتخا  ال رار واتباع ال

 واختيار البديء المااسب. فضلهاأواختيار  ،ئءوالبدائء والت يي  العلمي للبدا والمعلومات
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Abstract  
The study aimed to identify the level of availability of dimensions of implicit 

knowledge in the Palestinian Ministry of Interior and national security, the 

level of decision making and measuring the level of crisis management 

practice, as well as determining the role of decision making as an intermediate 

variable in the relationship between implicit knowledge and crisis 

management. In order to achieve the objectives of the study, the descriptive 

approach was used for analysis. The study sample consisted of (327) 

employees of the Ministry of Interior and National Security selected in the 

random sampling method. The response was 99.8%. The statistical analysis 

program (SPSS) was used to analyze the data.  

The study reached several results and was as follows: 

The level of implicit knowledge was high (68.4%) that came first after 

experience with percentage (75.2%) and the second was (68.4%) with high 

relative weight (68.4%). The last came after thinking with a relative average 

weight (64.6%). It was found that the level of decision-making was a relative 

weight (68.5%) with a high degree of approval and the practice of crisis 

management was (67.3%) with a moderate approval. 

Decision-making mediates the entire relationship between implicit knowledge 

and crisis management.  

The main recommendations were as follows: 

Attention and focus on transforming the implicit knowledge and experience of 

the employees of the Ministry of the Interior into clear and explicit knowledge 

that can be collectively assessed, used and utilized properly within a specific 

work program, which contributes to raising the efficiency of the work and 

employees of the Ministry of the Interior, works on the development of a special 

management of crises that belongs to the leadership of the Supreme and is to be 

formed from the competent authority, and works on the development of plans 

and scenarios in modern methods. Finally, the researcher is recommended to 

use modern scientific methods in the decision-making process and follow the 

steps and alternatives and scientific evaluation of the alternatives and choose 

the best and the appropriate alternative. 
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 اإلطار العام للدراسة :الفصل األول

 مقدمة:
 جميعلتغيرات المستتتتتتتتمرة في تعيش فلستتتتتتتطين عامة وقطاع غية خاصتتتتتتتة فترة غير مستتتتتتتبوقة من ا

مؤستتتتستتتتاتاا  ؛ةن  لذلك ف ،  اًلجتماعية، وغيرهاأاًلقتصتتتتاد ة  أ الستتتتياستتتتية  ستتتتوا ا  ،مجاًلت الحياة
نجاح وفاعلية هذه  ن  أل ؛من خالل امتالك وتامية المعرفة ،مواكبة هذا التغيرإلى الوطاية تحتاج 
مية المااستتتتتبة، التي هي نتاج المعرفة صتتتتتدار ال رارات الستتتتتلإرتها على ما يتأثر ب دأن  المؤستتتتتستتتتتات 

 والتراك  المعرفي الذي تمتلك .

ووستتتيلة إدارية هادفة ومعاصتتترة للتكيف  ،اليو وتعد المعرفة العصتتتب الحقي ي لماظمات 
أه  المتجددة من الفكر والمعرفة  ن  أ ( 34: 2014مع متطلبات العصر وتحد ات ، يؤجد العتيبي )

ااحا القيادة نحو الاجاح اًلستتتتراتيجي في شتتتتي المواقف، و لك بعد وهما ج ،وستتتائء نجاح اإلدارة
 ن  اتج المعرفة هو ال ادر على امتالكها، ومن  متلكها هو المؤهء للقيادة، وم  يُ  ن  م   أ ن  د لها ما تأك  

 والتحد ات. األزماتومواجهة  ،واتخا  ال رار ،األقدر على اًلختيار متلك زما  القيادة هو 

 هي ال تتابلتتة للتطبيق، حيتتب يت  ،المعرفتتة الضتتتتتتتتتتتتتتمايتتة ن  أ ) 39: 2031)رفتتاعي  ويرى 
 من الخبرة المباشتتتتتتتتتترة عن المعرفة الفاية والعمء الفاي المرتبا بها، وجذلك عن المعرفة تطويرها

  لك فهي من وفه  وتطبيق أعمق، ورغ  ،وواقعية أعلى ،التاظيمية والتي تحمء مواقف محددة
 المباشتتتتتترة ومشتتتتتتارجة ة ما يت  مشتتتتتتارجتها من خالل التفاعالتولكاها عاد ،الصتتتتتتعب توضتتتتتتيحها

 .الخبرات

 :Cowan,2000) 2فاجد ) ،وهااك العديد من المحاوًلت لتعريف المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية
ما جل   وبالتالي ،التداخء والتاستتتتيق وتافيذها يتطلب ،المعرفة الضتتتتماية هي  اتية وةرفية ن  إ :  ول
ا ا ضتتتتمايا عدا وت استتتتمها، وتمتلك المعرفة بُ  ن الصتتتتعب تحويلهام ناما جالمعرفة ضتتتتماية، جل   كانت

، اا وتخيياها وتبادلها صتتتعبا وهو ما  جعء من عمليات الدراستتتة عاها والحصتتتول عليها ون له اهما م
 .التح يق مستحيء   نابعض األحي وفي

طالق بتتتالاستتتتتتتتتتتتتتبتتتة لجميع نوهو ن طتتتة اًل ،ويعتبر اتختتتا  ال رار هو جوهر عمتتتء القيتتتادة
شتتتتتتطة واألعمال تدور حول نأغلب األ إن  والتصتتتتتترفات التي تت  داخء الماظمة، حيب  الاشتتتتتتاطات

اتخا  ال رار، فالاجاح الذي تح    أي ماظمة، أو مؤستتستتة يتوقف بشتتزء جبير على ال درة والكفا  
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شتتتتتتتتتتتتتطتها  ستتتتتتتتتتتتتهء عليها عمليات أنولاجاح الماظمة في مهامها و  ،في اتخا  ال رارات المااستتتتتتتتتتتتتبة
والبدائء  ،واستتتتتتغالل الفرص ،وجذلك مواجهة الحاًلت الطارئة ،  والتافيذ والرقابةالتخطيا والتاظي

 ال رار. ةمتخذهدال الماظمة أ المتاحة بشزء يتااسب مع 

ومعارل  تتتمتع بصتتتتتتتتتتتتتفا أن  يتطلب من القيادة  ،واع أناتخا  ال رار وعلى اختالل  إن  و 
رض الواقع عبر أترجمتها على إلى الماظمة  الرستتتتتتتالة التي تستتتتتتتعى إلىرات للوصتتتتتتتول وقي  وخيا

 (.455: 2016المعرفي )ناصر،  والتراك الفكر 

ا ول   عتد العمتءُ  ا األماي عمالا ت ليتدا امن ال ختاليتا  رفيع   مهايتة، بتء أصتتتتتتتتتتتتتتبح عمالا ماهجيتا
ا األزماتالمستوى من حيب اًلحترال، وتعد إدارة  ا مدروسا ال رار الرشيد يؤدي  ةن  ، وعلي  فماهجا

، وهذا يتطلب معرفة العوامء واًلعتبارات األزماتاألهدال الموضتتتتتوعة إلدارة إلى  الوصتتتتتولإلى 
التي تؤثر في عملية اتخا ها، وبعض الم ترحات التي تستتاعد على زيادة فاعليتها، وهذا بال شتتك 

معرفة حدود اتخا  ال رار و  ،دوار المشتتتتتتتتتتتتتارجين فيهاأمعرفة نوعية ال رارات المتخذة، و  بوج ستتتتتتتتتتتتتت
 وصالحيات .

الداخلية  األزماتوجد العديد من تالفلستتتتتتتتطياي  د  على الصتتتتتتتتعيأن  ( 3: 2007فل د  جر استتتتتتتتلي  )
جة لرص الصفول األمر الذي  ستوجب الحا ؛ها تعطيء عمء المؤسساتأنوالخارجية التي من ش

 جميعوجيفيتتة التعتتامتتء معهتتا، وحشتتتتتتتتتتتتتتتتد  األزمتتاتدراك، والفه  ألهميتتة إدارة والتوحتتد لتعميق اإل
المحافظة أجء الماد ة والبشتتتتتتتترية المطلوبة لتأمين احتياجات الستتتتتتتتيطرة، والمواجهة من  اتانمزاإل

 .األزماتعلى مسيرة المؤسسات الفلسطياية المختلفة وحما ة الوطن، وتخفيف آثار تلك 

المؤسسات إحدى أه  من تااول  د  بُ  ًل انج ،ومن ماطلق اًلرت ا  بالمؤسسات والماظمات
وهي التي  ،بتأكملت ر رجيية من رجتائي التدولتة التي ت تد  ختدمتاتهتا للمجتمع والتي تعتب ،في التدولتة

والذي نعبر عا  في  امعرفيا  اوالذين  متلكون تراكما  ، جتمع فيها عدد جبير من أصتتتتتتحا  الخبرات
، وجعلها والتي  جب استغاللها في باا  وتطوير تلك المؤسسة الكبيرة ،دراستاا )المعرفة الضماية(

علياا  فكان لياماا ،أفضتتتتء الخدمات للوطن والمواطنت د  حت ى ها من المؤستتتتستتتتات عن غير مميية 
ا ؛ نظرااة للدراستتتتتتتتتتتتتتةالوطاي ب طاع غية جحالواألمن اختيار وزارة الداخلية  على  ألهميتها وحفاةا

 اًلمن والسل  المجتمعي.

لعالقة الوستتتتتتتتتيا ًلتخا  ال رار في ا دراستتتتتتتتتة الدورالباحب  حاول  ةن  وباا  على ما ت د  ف
 الوطاي الفلسطياي.واألمن في وزارة الداخلية  األزماتوإدارة بين المعرفة الضماية 
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: .1.1
 ني المتكرر باستتتتتتتتتتتتهدال جميع مزوناتالصتتتتتتتتتتتهيو  العدوان  ع قطاع غية تحت ستتتتتتتتتتتطوة 

تلو  ة األزمالصتتتهيوني على افتعال  العدوان، حيب  عمء مجتمع المدني والمؤستتتستتتات الحزوميةال
المستمر على المواطاين  العدوانالسياسي من خالل  الجانبعلى  األزماتاألخرى، سوا  افتعال 

على ال طاع، هذا  الخانقاًلقتصتتاد ة بفرض الحصتتار  األزماتوالحزومة الفلستتطياية، أو افتعال 
 ،المجتمعت بهتا وزارة التداخليتة، جونهتا من مزونتات التي مر   األزمتاتتعتدد وتاوع إلى بتدوره أدى 

واًلستتتتتتتتتتتتتتت رار للمواطاين وحما ة الجبهة الداخلية وفرض  واألمانوي ع على عات ها توفير األمن 
من خالل وضتتتتتع  ،حداث المستتتتتت بء ال اد أأصتتتتتبح من الضتتتتتروري استتتتتتشتتتتترال وتابؤ لذا  ؛ انون ال

 ماية  اتأثارها، عبر اتخا  قرارات آوالوقا ة من  األزماتتصتتتتتتتتتتتتتورات وم ترحات عملية لمجابهة 
المفاجئة، و لك من  األزماتتطوير التفكير الامطي بالتعامء مع  إلىباإلضتتتافة بعد استتتتراتيجي، 

ًلحتوائها، وإعادة تشتتتتتتتتتزليها بما  خد   لفااستتتتتتتتتخالل اًلستتتتتتتتتتفادة من مخرجاتها عبر إجرا ات معدة 
ات المتبعة في العليم دواتواألللحصول على هذه الاتائج نحتاج لتطوير في الوسائء و  ،مصالحاا
 ألماية.ا األزماتة واستراتيجية حدينة تتال   مع طبيع بطرق إبداعية والميدانية اإلدارية

ل عدد من مصادر الشعور، فمن خالإلى الباحب في تحديد مشزلة الدراسة بدقة واستاد 
األمايتتة والطوارف في المحتتافظتتة، ومتتدير  ةاتتجونتت  رئيم اللج ؛عمتتء البتتاحتتب في وزارة التتداخليتتة

هااك  أن  ب  األجهية األماية، استتتشتتعر الباحب ب للواقع الذي تمر   ت ة رفح، ومعا شتتشتترطة محافظ
 ،وعد  توفر الدع  المااستتتتتب ،من حيب عمليات التاستتتتتيق واًلتصتتتتتال ،األزماتة في إدارة مشتتتتتزلا 

 .األزماتعداد بعض السيااريوهات لمواجهة إ في  أحيانااضعف الو 
في الوزارة  األزماتالتي تااولت إدارة ة وباًلطالع على نتائج الدراستتتتتتتتتتتتتتات الفلستتتتتتتتتتتتتتطياي

في  األزماتنستتتتتتبة إدارة  أن  ات والتي بي   ،(2013الفلستتتتتتطياية، ومن ضتتتتتتماها دراستتتتتتة )أبو رجبة، 
وصت أ جما ،%(62.5الفلسطياي ب طاع غية متوسطة، حيب بلغ الوزن الاسبي )جهاز الشرطة 

األماية على مستتتتتتتتتتتتوى وزارة  زماتاأل إلدارةدائمة  ليةآبوجو  تكوين  ،(2010دراستتتتتتتتتتتة )كلو ، 
شتتا  إنبضتترورة  ،(2011، الرضتتيعودراستتة ) ،(2010من )غاا ،  جالا  الداخلية، وأوصتتت دراستتةُ 

والكوارث مع وجود غرفة عمليات للطوارف مجهية بزامء  األزماتوحدة إدارية مستتتتتتتتتتتتتتت لة إلدارة 
لتخطيا ومهارات اتامية مهارات اًلتصتتتتتال و ب( 2012وصتتتتتت دارستتتتتة )زيادة، أالمستتتتتتليمات جما 
وصتتتت دراستتتة )أبو أ أخيراا، و األزماتإلدارة أثر على م درة وجفا ة المؤستتتستتتة  فريق العمء لما لها

 .األزماتتوفير الدع  المااسب لفريق إدارة ب( 2010عييي، 
عداد إ عمء دراستتتتة استتتتتكشتتتتافية من خالل  وفي ستتتتبيء التأكد من مشتتتتزلة الدراستتتتة، ف د ت   

 علمون برتب مختلفة ًلستتتتتتتتتتطالع  ( موةفاا30عياة مزونة من ) عت علىة استتتتتتتتتت صتتتتتتتتتا  وز مقائ
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( نتائج الدراسة 1(، ويوضح الجدول رق  )األزماتحول المتغير التابع محء الدراسة )إدارة آرائه  
 ي:اآلتج مزن عرضها  ،إليهاالتوصء  ت لمجموعة من الظواهر التي ت   أشار اًلستكشافية التي 

 نتائج الدراسة االستكشافية 1))جدول

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

 63.3 1.9 .األزماتيتوفر لدى وزارة الداخلية قس  خاص من مهام  رصد مؤشرات وقوع  1
 46.7 1.4 .األزماتتهت  وزارة الداخلية بعمليات تصايف وتبويب مؤشرات حدوث  2
 56.7 1.7 .األزماتات حدوث ت و  وزارة الداخلية بتحليء مؤشر  3
 50 1.5 يتوفر الدع  المااسب للفريق الذي   و  بالتشخيص والتخطيا لألزمات المحتملة. 4

توجد تعليمات إدارية واضتحة وفي الوقت المااستب تحدد جيفية وإجرا ات التعامء  5
 59.7 1.79 المحتملة في وزارة الداخلية. األزماتمع 

 67 2.01 داخء الوزارة. األزماتيبية الكافية في مجال إدارة تتوافر البرامج التدر  6
 49 1.47 بعين اًلعتبار وبدقة مااسبة. األزماتيؤخذ عامء الوقت عتد التعامء مع  7

عن طريق توزيع المها   األزمة ت و  وزارة الداخلية باًلستتتتتتتتتتتتتتجابة الفورية ًلحتوا   8
 60.3 1.81 .األزمة وث وتحديد الصالحيات بفترة قصيرة مااسبة عاد حد

ضرار التي سببتها شزء دقيق وسريع للتأكد من مدى األتجري عمليات اًلتصال ب 9
 .األزمة و التي قد تسببها أ

1.39 46.3 

على اتخا  اإلجرا ات الالزمة لمواصلة  األزماتتحافظ وزارة الداخلية في ةرول  10
 ممارسة الاشاطات اًلعتبارية دون تأخير.

2.44 81.3 

تبادل وزارة الداخلية بعمء حمالت إعالمية مااستتتتتتتتتتتبة لجهود المواطاين ووستتتتتتتتتتتائء  11
 التعامء معها. وجيف ت   ، األزمةضرار التي سببتها األاإلعال  حول 

2.13 71 

التي واجهتها  األزماتالة الدروس والعبر من تستتتتتخلص وزارة الداخلية بصتتتتورة فع   12
 .بالا ا محاولة لالستفادة ماها مست ساب ا 

1.67 55.7 

 األزمة يت  حصتتر  ،األزمة  حدوث اًلحتوا  عاد أستتلو  تستتتخد  وزارة الداخلية 13
 61.3 1.84 تاتشر. ًلحت ى  محدد نطاق في

هااك قدرة وستترعة مااستتبة في تحريك الموارد الماد ة والبشتترية الضتترورية ًلحتوا   14
 62.3 1.87 .األزمة 

وإجرا  التجتتار  الوهميتتة ، المتوقعتتة األزمتتاتهتتة يت  إعتتداد ستتتتتتتتتتتتتياتتاريوهتتات لمواج 15
 53 1.59 للتعامء معها.

 58.9 1.77 جميع فقرات المجال
 حصائي للعياة اًلستكشافيةالباحب في ضو  نتائج التحليء اإل عدادإ المصدر: من 

ف د أةهرت نتائج الدراستتتتة اًلستتتتتكشتتتتافية في مجملها وجود  ؛ومن خالل الجدول الستتتتابق
شتتارت أو لك باا ا على ما  ؛%(58.9حيب الوزن الاستتبي بلغ ) ،األزمات إلدارةمستتتوى متوستتا 

 عاي وجود مساحة  مزن  مما ؛إجابات عياة الدراسة اًلستكشافية م ارنة بالمتوسا الحسابي إلي 
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وزيادة مستتتتتتوى  ،األزماتدارة إتبذل فيها المييد من الجهود لالرت ا  بمستتتتتتوى  أن  للوزارة المبحوثة 
والتي ستتعود على الوزارة بالكنير من الماافع، وباا ا على  ،دارتهاإالمختلفة في  األستاليبممارستة 

 :اآلتيمشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي ما ت د   مزن صياغة 
 ؟األزماتاتخاذ القرار كمتغير وسيط في العًلقة بين المعرفة الضمنية وإدارة  ما دور

 :رعية اآلتيةاألسئلة الف يويتفرع من السؤال الرئيس
 ؟الوطاي الفلسطيايواألمن وزارة الداخلية في من وجهة نظر العاملين ما مستوى اتخا  ال رار .1
 ؟الوطاي الفلسطيايواألمن المبحوثين في وزارة الداخلية فر المعرفة الضماية لدى اما مدى تو .2
 ؟األزمات رةإلدا الوطاي الفلسطيايواألمن الداخلية  وزارةفي  المبحوثينما درجة ممارسة .3
ال رار من وجهة نظر العاملين للمعرفة الضماية على اتخا   حصائيةإتأثير  و دًللة هء يوجد .4

 الوطاي الفلسطياي؟واألمن في وزارة الداخلية 
من وجهة نظر العاملين  األزماتالمعرفة الضتتتماية وإدارة  اتخا  ال رار العالقة بين هء يتوستتتا.5

 ي الفلسطياي؟الوطاواألمن في وزارة الداخلية 
لمعرفة )االمستتتتتتتتتتتتتتت ء  المتغيرفروق بين متوستتتتتتتتتتتتتتطات استتتتتتتتتتتتتتتجابات المبحوثين حول  توجدهء .6

ا للمتغيرات الد م( الضتتتتتتتتتتتماية غرافية )العمر، ستتتتتتتتتتتاوات الخدمة، الرتبة العستتتتتتتتتتتزرية، المؤهء تبعا
 ؟العلمي(

تبعاا  (األزمات)إدارة المتغير التابع وجد فروق بين متوستتطات استتتجابات المبحوثين حول تهء .7
 ؟غرافية )العمر، ساوات الخدمة، الرتبة العسزرية، المؤهء العلمي(للمتغيرات الد م

 أهداف الدراسة: .1.2
 ي:ق عدد من األهداف، تتمثل في اآلتتحقيإلى يسعى الباحث من خًلل الدراسة 

الوطاي واألمن في وزارة الداخلية من وجهة نظر العاملين مستتتتتتتتتتتتتتتوى اتخا  ال رار  إلى التعرل.1
 سطياي.الفل
الوطاي واألمن فر المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية لدى المبحوثين في وزارة الداخلية امدى تو  إلىالتعرل .2

 الفلسطياي.
 إلدارة الوطاي الفلستتتتتتتتتتتتتطيايواألمن الداخلية  في وزارة المبحوثيندرجة ممارستتتتتتتتتتتتتة إلى  التعرل.3

 .األزمات
في وزارة التداخلية لى اتختا  ال رار من وجهتة نظر العتاملين لمعرفتة الضتتتتتتتتتتتتتتمايتة عمعرفتة أثر ا.4

 الوطاي الفلسطياي.واألمن 
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المعرفة الضتتتتتتتتتتتماية وإدارة  الدور الوستتتتتتتتتتتيا ًلتخا  ال رار جمتغير وستتتتتتتتتتتيا في العالقة بين بيان.5
 الوطاي الفلسطياي.واألمن من وجهة نظر العاملين في وزارة الداخلية  األزمات

الدراستتتتتتة األستتتتتتاستتتتتتية  الفروق بين متوستتتتتتطات استتتتتتتجابات المبحوثين حول متغيراتأه  تحديد .6
ا للمتغيرات الد م( تباألزمات)المعرفة الضتتتتتتتتتتتماية، إدارة  غرافية )العمر، ستتتتتتتتتتتاوات الخدمة، الرتبة عا
 العسزرية، المؤهء العلمي(.

الوطاي الفلستتتتطياي في جيفية تعاملها واألمن ت د   م ترحات وتوصتتتتيات قد تفيد وزارة الداخلية .7
 .األزماتمع 
 أهمية الدراسة: .1.3

 ي:ة الدراسة حسب اآلتتكمن أهمي
 األهمية العلمية: .1

 الاظرية لهذه الدراسة في: ةالعلمي ةتتمنء األهمي
من متداختء الفكر  بين ثالثتة متغيرات، وتعتبر متدخالا العالقتة  الحتاليتة تتاتاولالتدراستتتتتتتتتتتتتتتة  إن   -

يت على رج   األزماتو إدارة أالمعرفة  أثرالبحوث التي أجريت لدراستتتتة  إن  و  ،اإلداري الحديب
الدراستتة  بادرتبياما و متغير مستتتت ء ف ا، أما جمتغير تابع إراستتتة المتغيرات والعالقة بياها د

والذي ييود باتائج تستتتتاعد على  ،اتخا  ال رار جمتغير وستتتتيا في هذه العالقة الحالية بدراستتتتة
غير مباشتتتتتتتتتترة بين  أ مباشتتتتتتتتتترة  ومعرفة طبيعية التأثير ستتتتتتتتتتوا ا  األزماتزيادة ممارستتتتتتتتتتة إدارة 

 رات.المتغي
الدراستتتتتتات على حد عل  الباحب التي تااولت دور اتخا  ال رار  ءأوائتعتبر هذه الدراستتتتتتة من  -

تستته   أن  ، حيب من المتوقع األزماتكمتغير وستتيا في العالقة بين المعرفة الضتتماية وإدارة 
من  األزماتثرا  المعرفي لمفهو  اتخا  ال رار، والمعرفة الضتتتتتتتتتتتتماية، وإدارة الدارستتتتتتتتتتتتة في اإل

 دبيات الساب ة والمؤلفات  ات الصلة.الل الرجوع للعديد من األخ
تح يق إضتتتتتتتافة متواضتتتتتتتعة للمزتبة العربية والفلستتتتتتتطياية، وتيويدها بالمعرفة التي تتضتتتتتتتماها  -

تضتتتتتيفها دراستتتتتة اتخا  ال رار جمتغير  أن  الدراستتتتتة، من خالل توضتتتتتيح المستتتتتاهمة التي  مزن 
بوزارة الداخلية في المحافظات  األزماتدارة وستتتتتتتتتتتتتتيا في العالقة بين المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية وإ

 الجاوبية.
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 العملية: ةاألهمي  .2
ا عملياا  مزن إطارا ت د  هذه الدراستتتة للمستتتؤولين ولصتتتااع ال رار في وزارة الداخلية الفلستتتطياية  -

الالزمة لمعالجة واتخا  اإلجرا ات  ،األزماتلما  بالمتغيرات  ات العالقة بةدارة من خالل  اإل
من خالل  ،ًلزماتاإدارة  ى مستو  انخفاضال صور والعوامء السلبية التي تعمء على  جوانب

والعمء على اتخا   ،وتامية المعرفة الضتتتتتتتتتتماية ،األزماتالحدينة إلدارة  األستتتتتتتتتتاليباًلهتما  ب
 ال رارات المااسبة السليمة.

مييد من الدراستتتتتتات الأما  الباحنين، وتعتبر عامالا محفياا إلجرا  هذه الدراستتتتتتة البا   قد تفتح -
 البحوث التي تتااول هذا الموضوع، والتي من الممزن تطبي ها على قطاعات أخرى.و 

 لباحث:األهمية ل .3
من خالل اتخا  قرارات سليمة  ،األزماتستعود على الباحب بالمعرفة العلمية والعملية إلدارة  -

 وفق المعرفة الضماية لد  .
 .األزماتساعد في عملية اتخا  ال رار وقت مما  ية كون الباحب  عمء في قيادة وزارة الداخل -
 حب العلمي.ك لدى الباحب في معرفة مااهج البالمعارل والمدار  تامية -

 متغيرات الدراسة: .1.4
 ي:المعرفة الضماية وتشتمء على اآلت: المتغير المستقل 

ا2015فكير( )المايراوي، ارة، الت)الخبرة، المه   (.2010ي، نمو ج دراسة )رفاعأإلى  ( استاادا
 ا و لك - : اتخا  ال رارالمتغير الوســـيط من دراستتتتة ، جال الدراستتتتات الستتتتاب ةإلى  استتتتتاادا

(، ودراستتتتتتتة 2013)الطيبي،  دراستتتتتتتةو (، 2013ملح ، )ودراستتتتتتتة ، (2016، ي)البلبيستتتتتتت
 (.2011، ت)زري ا

 ا - األزمات: إدارة المتغير التابع  من دراستتتتتتة جالا  الدراستتتتتتات الستتتتتتاب ةإلى  و لك استتتتتتتاادا
 (.2013ودراسة )أبو ط ، ،(2013)رجبة، (، ودراسة2016سلي ،)
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 اآلتي: وتشتمء على المتغيرات الشخصية: 
 .()العمر، ساوات الخدمة، الرتبة العسزرية، المؤهء العلمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحب، باا ا على الدراسات الساب ة( عدادإ من ) المصدر:
 فرضيات الدراسة: .1.5

 ي:ت الدراسة جاآلتمشزلة التي تااولتها الدراسة  مزن للباحب صياغة فرضيافي ضو  ال -
 الفرضية الرئيسية األولى:

في بعاد المعرفة الضتتماية أل( α ≤ 0.05)عاد مستتتوى دًللة  إحصتتائيةدًللة   و تأثيروجد ي -
فرع ويت ،الوطاي الفلستتتتتطيايواألمن في وزارة الداخلية  من وجهة نطر العاملين األزماتإدارة 

 :اآلتيةمنها الفرضيات الفرعية 
 .األزماتإدارة في مجال الخبرة ل( α ≤ 0.05) إحصائيةدًللة تأثير  و وجد ي -
 .في إدارة األزماتمجال المهارة ( لα ≤ 0.05) إحصائيةدًللة تأثير  و وجد ي -
 .في إدارة األزماتمجال التفكير ( لα ≤ 0.05) إحصائيةدًللة تأثير  و وجد ي -

 :الثانيةرئيسية الفرضية ال
تخا  المعرفة الضماية على ( لα ≤ 0.05 و دًللة إحصائية عاد مستوى دًللة )تأثير يوجد  -

 الوطاي الفلسطياي.واألمن ال رار من وجهة نظر العاملين في وزارة الداخلية 
 

 :المتغير الوسيط
 اتخا  ال رار

الضماية ةالمعرف المستقل:المتغير   
 ابعادها )الخبرة، المهارة، التفكير(

 

التابع:المتغير   
 إدارة اًلزمات

 )العمر، ساوات الخدمة، الرتبة العسزرية، المؤهء العلمي(رات الديمغرافية: المتغي

 الدراسة نموذج) 1)شكل 
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 :الثالثةالفرضية الرئيسية 
من وجهة نظر العاملين في  األزماتيتوسا اتخا  ال رار العالقة بين المعرفة الضماية وإدارة  -

 الوطاي الفلسطياي.واألمن وزارة الداخلية 
 :الرابعةالفرضية 

( بين متوسطات استجابة α ≤ 0.05توجد فروق  ات دًللة إحصائية عاد مستوى دًللة )ًل  -
عيى لمتغيرات )العمر، ساوات الخدمة، بعاد المعرفة الضماية تُ أالمبحوثين حول مدى توافر 

 ية، المؤهء العلمي(.الرتبة العسزر 
 :الخامسةالفرضية 

( بين متوسطات استجابة α ≤ 0.05توجد فروق  ات دًللة إحصائية عاد مستوى دًللة )ًل  -
العسزرية، ية )العمر، ساوات الخدمة، الرتبة متغيرات الشخصلعيى لتُ  األزماتالمبحوثين إلدارة 
 المؤهء العلمي(.

 حدود الدراسة: .1.6
 :اآلتيةد تشتمء الدراسة على الحدو 

تااولت الدراستتتتتتتتتتة الدور الوستتتتتتتتتتيا ًلتخا  ال رار في العالقة بين المعرفة الحد الموضـــــــوعي:  .1
دون دراسة غيرها من  األزماتالضماية بأبعادها النالثة: )الخبرة، المهارة، التفكير( في إدارة 

 و المزونات والعااصر الخاصة بزء متغير.أالمتغيرات األخرى 
 .  2019 -2018جيت خالل العا  أنه الدراسة و طب ت هذ: الزمانيالحد  .2
 الوطاي.واألمن في المحافظات الجاوبية على وزارة الداخلية  طب ت: المكانيالحد  .3
حت ى الوطاي رتبة )رائد واألمن الدراستتة على العاملين بوزارة الداخلية اشتتتملت : الحد البشــر   .4

 لوا (.
 مصطلحات الدراسة: .1.7

خالل تراك  خبرات  والمزتسبة من ،فرادالمختينة في ع ول األهي المعرفة  :المعرفة الضمنية .1
لكونها مختينة  ؛ما تكون  ات طابع شتتتتخصتتتتي، مما  صتتتتعب الحصتتتتول عليها ستتتتاب ة، وغالباا

 (.32: 2018داخء ع ء صاحب المعرفة )آد ، 
ن و  ك  ويُ  ،ليراك  خبرةخالل فترة عمل   اإلنستتتتتتتانالتي  زتستتتتتتتبها هي ها: أن  ويعرفها الباحث إجرائيا ب

 والمزتان اليمتتانفي  من التفكير لتتد تت  التكن جي ا  إليهتتاوقتتت الحتتاجتتة  اًلستتتتتتتتتتتتتتترجتتاعهتت لتتد تت  مهتتارة
 المااسب.
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 لمواجهة؛ المتاحة للبدائء األمنء اًلختيارإلى  تهدل التي المرتبطة الخطوات: اتخاذ القرار .2

 (.13: 2002،يالرشيد (ال رار من المرجوة األهدال بتح يق ترتبا مشزلة أو معين، موقف
الا طة الحاسمة التي يت  فيها اتخا  ال رار المااسب من بين  هوه: أن  ا بويعرفه الباحث إجرائيا 

 بما يتااسب مع الموقف. عدة بدائء
 واإلدارية العملية باألدوات األزمات على التغلب كيفية باألستتتتتتتتتتتتتاس تعاي: األزماتإدارة  .3

 إدارة عل  هو األزمات إدارة فعل  اتهاا جابي من واًلستتتتتتتتتتتتفادة وتجاب ستتتتتتتتتتتلبياتها المختلفة
 في آثارها وبحب ،المتغيرات المختلفة مع ال وة، والتكيف واتجاهات حرجة ورصتتتد التوازنات

 (.2006:15 المجاًلت )مهاا، جميع
يا  باحث إجرائ والت ليتتء من  ،عليهتتا األزمتتة والتغلتتبهي ال تتدرة على احتوا  ها: أن  ا بويعرفها ال

 ًلستفادة ماها في المست بء ضمن خطا وسيااريوهات معدة.وا ،ثارها السلبيةآ
 الصعوبات التي واجهت الباحث: .1.8

ملة من جُ  أن  باجتياز تلك الرحلة الممتعة من البحب الشتتتتتتتتاق، ف علي  ُبعد فضتتتتتتتتء هللا وما  وجرم  
الستتتتتتبيء  ي  علحجر عنرة في طريق الدراستتتتتتة ماذ بدا ة الدراستتتتتتة، وقد فتح هللا  جانتالصتتتتتتعوبات 

ا ماها:أ و  ،وزهالتجا   جر جي ا
الصتتتتتتعوبة في الحصتتتتتتول على الدراستتتتتتات التي تختص بالمعرفة الضتتتتتتماية في وزارة الداخلية  -1

 واألمن الوطاي.
%( من الراتب الشتتهري خالل مدة ًل ت ء عن 40في ةء صتترل ما نستتبت  ) الماليالوضتتع  -2

، ولكن ليوميةاء ضتتتغطاا على الباحب في تستتتجيء المستتتاقات والحياة ، مما شتتتز  ايوما  40-50
 جانتوجذلك يرجع الفضتتء لألكاد مية التي  األزمة،تجاوز هذه  بفضتتء هللا وبفضتتء األهء ت   

 لدى جميع الطلبة. الماليةتراعي الظرول 
التيار الكهربائي  ان طاع أن  التيار الكهربائي ماذ بدا ة الدراستتتتتة، حيب ج ان طاعاشتتتتتتداد أزمة  -3

 جاز.نما أعاقاي جنيراا في سرعة اإلم ؛اليو ( ساعة في 12 ستمر أكنر من )
السياسي الفلسطياي واًلحتالل اإلسرائيلي حال دون تطبيق هذه الدراسة على جميع  اًلن سا  -4

 محافظات الوطن.
 إعداد الدراستتتتتتة نظراامن العوامء الصتتتتتتعبة والمهمة التي قد شتتتتتتغلتاي عن  أن  ضتتتتتتيق الوقت ج -5

 لألعبا  العمء الوةيفية.
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 ملخص الفصل األول: .1.9
اتخا  ال رار والمعرفة الضتتتتتتماية وإدارة عن م دمة و  ،اإلطار العا  للدراستتتتتتة الفصتتتتتتء على شتتتتتتتمءا

 إلىوالتعرل  ،األزماتوستتتتتتيا بين المعرفة الضتتتتتتماية وإدارة  جمتغيروربا اتخا  ال رار  ،األزمات
دود يد حدوتح ،هميتهاأ وأهدافها و وتحديد فرضيات تتااسب مع الدراسة  ،مشزلة الدراسة ومتغيراتها

 .حات الدراسة والصعوبات التي واجهت الباحبالدراسة، وعرض التعريف اإلجرائي لمصطل
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 المبحث األول: المعرفة الضمنية.1.1
 :تمهيد

اإلى اًلهتما  بالمعرفة والستتتتعي  لكا  يتجدد ويتعمق بتع د  اكتستتتتابها والبحب عاها  عد قد ما
أهمية التعلي  إلى ول حاك  في التاريخ يهتدي أي ابور محويعد  ،التعلي  أستتتتتتتتتتتتتتاليبالحياة وتطور 

د الفيلستتول ألفى عا  قبء الميالد، ث  جد   ن الاهرين بحدودد ما بيرستتة في بالشتتأ أول مدأن  حين 
المعرفة هي  "إن  )حيب قال:  ،نشر المعرفةإلى ق. ( الدعوة  479-551الصياي جونفوشوت )

 (.12: 2011)اليطمة،  "الدنيوي على األرضالطريق الوحيد للت د  والاجاح 
طلب العل  فريضة على جء  ى أصبحدولتها األول سا وإر ومع ةهور الدعوة اإلسالمية 

ااكتستتتتتتتتتا ُ  أصتتتتتتتتتبحا على الفالستتتتتتتتتفة وتالمذتها المعرفة حزرا  جانت أن  مستتتتتتتتتل ، وبعد    العل  متاحا
مه  في المساجد ودور العل  لمعرفته  ونشر ع بة صالوصار العلما  والف ها  مزلفون ، للجميع
 األجانببمن فيه  الطلبة  ، من جء حد  وصتتتتتو  إليهاما  الطلبة ال ادمين أفتحت أبوابها التي 

 من غير المسلمين.
من هاا، أدرجت العديد من الماظمات والمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات العالمية والحزومات في الدول 

المعرفة هي النروة  أن  د لها تأك   أن  المت دمة معرفة أهمية المعرفة واًلستتتتتتتتتتتتنمار فيها وإدارتها بعد 
في الذي  مزاها من تح يق الميية التاافستتتتتتتتتتتتتتية ها هي التي تمنء رأس المال المعر أن  الحقيقية، و 

 ملك  ن  م   أن  المعرفة هي في الحقي ة قوة جبيرة تمتلكها الماظمة، ويمزن ال ول  أن  المستتتتتتتدامة، و 
التفرد في اختيارات التصتتتتتتتتتتتتتترل إلى المعرفة أقدر على حفظ ممتلكات  المعرفية، ومن ث  أقر  

فيما  عطون من معرفة أو  ماعون، ويظهر لاا  لك الذين  عرفون يتحزمون  أن  نجد  ؛فيها، لذا
فيما تبد   الحزومة األمريزية من قلق متيايد إزا  إتاحة مجاًلت البحوث العلمية الحستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتة 

، وأباا  الدول العربية واإلستتتتتتالمية على وج  الخصتتتتتتوص، وقد صتتتتتتدرت اعموما  األجانبللطلبة 
واع أو مجاًلت البحوث أن  وتشمء قائمة ب ،بالفعء تعليمات الرئاسة األمريزية في هذا الخصوص

 .(55:  2009)الشيمي، العلمية المماوع إتاحتها له  
التطرق لمفهو  المعرفة بشتتتزء عا  والمعرفة الضتتتماية على  ومن خالل هذا المبحب ت   

هو  تحويء بعادها وجيفية استتتتتتتت طابها، ومفأوج  الخصتتتتتتتوص، وخصتتتتتتتائص المعرفة الضتتتتتتتماية و 
 وضع خالصة لهذا المبحب.إلى المعرفة الضماية، وباإلضافة 
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 مفهوم المعرفة:   .2.1.1
آًلل الستتتتتاين عبر التاريخ، إلى المعرفة هي من الح ول الجديدة ال د مة التي تمتد  ن  إ

وقد حظيت باهتما  جبير من فالسفة الشرق والغر ، وفي ح ء المعرفة ًل  جري الترجيي على 
 نابء  جري الترجيي بصتتتتتتتتتتتتورة متياماة على أستتتتتتتتتتتتبا  تحصتتتتتتتتتتتتيء المعرفة، وقد ج ،المعرفة ف ا

الفالستتتتتتفة ال دما  يرجيون ويؤجدون على أهمية المعرفة بستتتتتتبب ما ت و  ب  من أدوار مهمة في 
)العلول، يرجيون على توثيق المعرفتتة وأستتتتتتتتتتتتتتبتتابهتتا  وجتتانوا ،الحيتتاتي والجتتانتتبالروحي  الجتتانتتب
2011  :30). 

 آلراء بعض الكتاب والباحثين اتعريف المعرفة وفقا ( (2جدول 

 الباحبجرد بواسطة  المصدر:

 التعريف المرجع م

 خليا من تجتتتتتتار  محتتتتتتددة وقي  ومعلومتتتتتتات ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاقيتتتتتتة، وبصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرة (35 :2001)دلفين: 1
 .نافذة تيود بأساس   و  ويجسد تجار  ومعلومات جديدة

2 (Drucker,peter,2002) 
ًلتخا   اتصبح سببا  أن  إما  ،ما اما أو شخصا  افة هي المعلومات التي تغير شيئا المعر  ن  إ

إجرا ات، أو عن طريق جعتتء الفرد أو الماظمتتة قتتادرة على اتختتا  إجرا ات مختلفتتة أو 
 .فعاليةأكنر 

3 (Seng&Other,2002) فهي  ،ض معين   مزن الاظر للمعرفة بوصفها التطبيق الفعلي للمعلومات لتح يق غر ن  إ
 .والمعلومات البياناتأوسع وأعمق وأغاى من 

، أو ًلتخا  قرارات بةت انأعماله   كء شي  ضماي أو ةاهري  ستحضر األفتتتتتتتتراد ألدا  (2005،12)الكبيسي:  4
 .صائبة

 عتتبتتتتتتتارة عتتن متتييتتج متتن التتختتبتترة، والتتتتتعتتلتت  التتتتتراكتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي والتتمتتعتتلتتومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات (6 :2005)الَرجال: 5
 .يلها لتصبح مفهومة وقابلة للتطبيق في موقف قراري محددتحل الماظمة، والتي ت   

معرفة بعد فهمها واستيعابها،  التي تخرج بمعلومات، إ  تصتتتتتتتتتتتبح البياناتنتيجة معالجة  (30،2007)الملكاو : 6
 .الحزمةإلى الخبرة التتي ت تود إلى تكرار التطبيق في الممارسات يؤدي  أن  و 

 (53:  2009سلمان، ) 7

الذي   دم  الفرد إ ا أراد تفستتتتتتتتتير ما  صتتتتتتتتتدر عا  من  الع النيالمعرفة هي التبرير  إن  
أو معلومات أو مهارات أو  بياناتأقوال أو أفعال، وهذا التبرير قد ًل  زون في شتتتتتتتتتتتتزء 

وتشتتتتتتتتتتتتتمتء المعرفتة الضتتتتتتتتتتتتتماية ، العتاقلتة ف ا المعرفتة تتعلق بتالكتائاتات أن  خبرات، أي 
 .ريحةوالص

 (63:  2010)رفاعي،  8
ا بالتفاعء البشتري، وتبرر معت دات الفرد تجاه عملية بشترية ديااميزية حيب ترتبا أستاستا 

 ومزانومن ث  تعتمد على وقت ، ها تعتمد على محيا مشتتتتتتتتتتتتتارجة محددالحقي ة، جما أن  
 .محددين

تستخد  في حء  قابلة لالستخدا  والتي على ضوئها نات إلى معلوماتعملية تحول البيا (17: 2016)معمر،  9
 المشزالت التي تواجهها الماظمة

هي ترجمة لك  من المعلومات والمهارات والخبرات في حء مشتتتتتتتتتتتتزلة معين أو للتعامء مع حدث وفق تلك ويرى الباحث أن  المعرفة: 
 المعلومات والمهارات والخبرات.
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 والتي أهمها:   ،لعناصر متعددة نتاج   المعرفةَ  أن   (33: 2007)مطر، وأوضح 
وهي مجموعة ح ائق موضتتتتتوعية غير مترابطة، يت  إبرازها وت د مها دون أحزا  أولية  :البيانات

لها، ووضعها في إطار معلومات عادما يت  تصايفها، وتاقيحها، وتحلي البياناتمسب ة، وتصبح 
 .واضح مفهو  للمتل ي

ويت  ت د مها لغرض  ،تماح صفة المصداقية بياناتهي في حقي ة األمر عبارة عن  المعلومات:
المعرفتتة عاتتدمتتا تستتتتتتتتتتتتتتتختتد  للقيتتاس أو لغرض  لمزتتانتتةرقى محتتدد، فتتالمعلومتتات يت  تطويرهتتا وت  
توضع في إطار ومحتوى واضح  ناتبيافالمعلومات هي  ،الم ارنة، وت يي  نتائج مسب ة ومحددة

 استخدامها ًلتخا  قرار.   إلمزانيةومحدد  لك 

 مفهوم المعرفة الضمنية: .2.1.2
هي مفهو   مزن وصتتتف  ببستتتاطة بمصتتتطلحات مختصتتترة لكا   زون  المعرفة الضتتتماية

ا بصتتتتتتتتتتتتتتورة أكبر عادما  حاول الباحب وصتتتتتتتتتتتتتتف  بتعريف ملموس وقابء للتطبيق، وترتبا  خادعا
وهي في حقي ة األمر توجد في داخء ع ء ، know‐howبالمهارات، وتسمى  المعرفة الضماية

المعرفة الضتتتتتتتتتتتماية فاية وقلب جء فرد، ليم من الستتتتتتتتتتتهء ن لها أو تحويلها لتخرين، وقد تكون 
 وإدراكية.
من عااصتتتر تميي نفستتتها  احيب اعتبرتها عاصتتترا  ،يت الماظمات على المعرفة الضتتتمايةول د رج  

الخبرا  المتمييون التتتذين  متلكون الخبرات في الماظمتتتات ه  ثروة مهمتتتة  عن اآلخرين، فمنالا 
 ،2004: 25) ويختلفون عن غيره  ممن ل   عيشتتتتتتتتتتتوا الخبرات والتجار  ،للمعرفة الضتتتتتتتتتتتماية

Fernandez). 
 المعرفة المضتتتتمرة لدى األفراد أن  تخلق المعرفة بمفردها، و  أن  المؤستتتتستتتتات ًل تستتتتتطيع  أن  كما  

 لمعرفة المؤسسية. هي أساس خلق ا
: وهي المعرفة التي  ختينها أصتتتتتتتتتتتحابها في Tacit Knowledgeالمعرفة الضتتتتتتتتتتتماية 

ول   عبروا عاها بأي صتتتيغة من  ،(الضتتتباط من الرتب الستتتامية وأصتتتحا  اتخا  ال رارع وله  )
الصتتتتتتتتيغ، ومن ث  فهي غير معلومة وًل متاحة لتخرين، وتظء حبيستتتتتتتتة ع ول أصتتتتتتتتحابها، وقد 

أخرى قد تتهيأ ألصتتتتتتتتتتحا  تلك المعرفة المختينة أحيان وًل   در لها الظهور، وفي تموت معه  
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الفرص والحوافي التي تدفعه  للتصتتتتتتتتتتتريح بها وإةهارها لتخرين بدرجات مختلفة من الوضتتتتتتتتتتتوح 
 واًلستكمال. 

ها ن  إوقد قامت العديد من األبحاث حول المعرفة الضتتتتتماية المختينة لدى الموةفين، إ  
 ات عالقة بعل   جانتيف عملياا وبشتتتتتتزء محدد، ومعظ  الدراستتتتتتات التي تااولتها صتتتتتتعبة التعر 

 .األجااس البشرية
من العوامء اًلجتماعية، والهيزلية،  هااك العديد   أن  إلى وقد خلصتتتتتتتتتتتتتتت الدراستتتتتتتتتتتتتتات 

العوامء الت اية )الت ايات المستتتتاعدة(، واألخالقية، والعوامء اًلجتماعية إلى والن افية، باإلضتتتتافة 
من  التربويتة  ات عالقتة متفتاوتتة األهميتة بتةدارة المعرفتة، حيتب تصتتتتتتتتتتتتتتبح التغييرات التاظيميتةو 

باا  ث افة تاظيمية جديدة قائمة أجء األمور المهمة لدع  المشتارجة في المعرفة بين األفراد، من 
  األمر التذي يتطلتب تغييرات في الن تافتة التاظيمية ؛على تبتادل ومشتتتتتتتتتتتتتتتارجتة الخبرات والتجتار 

حيب ستتتتتتتصتتتتتتطد  تلك التغييرات مع معارضتتتتتتي التغيير من داخء الماظمة،  ،والع د اًلجتماعي
 .  فسه  ف ان  وأولئك الذين  حتفظون بالمعلومات أل

هي ال تتابلتتة للتطبيق، حيتتب يت   المعرفتتة الضتتتتتتتتتتتتتتمايتتة أن  " (80: 2013) رفتتاعي ويرى 
المرتبا بها، وجذلك عن المعرفة تطويرها من الخبرة المباشتتتتتتتتتترة عن المعرفة الفاية والعمء الفاي 

والتي تحمتتء مواقف محتتددة وواقعيتتة أعلى وفه  وتطبيق أعمق، ورغ   لتتك فهي من  ،التاظيميتتة
الصتتتتتتتعب توضتتتتتتتيحها ولكاها عادة ما يت  مشتتتتتتتارجتها من خالل التفاعالت المباشتتتتتتترة ومشتتتتتتتارجة 

 الخبرات". 
 :  ول Cowan( 53 :2000) فاجد ،وهااك العديد من المحاوًلت لتعريف المعرفة الضتتتتتتتتتماية

 جانتجلما وبالتالي ، وتافيذها يتطلب التداخء والتاستتيق ،المعرفة الضتتماية هي  اتية وةرفية أن  
ا ما هما ا ضتتتتمايا من الصتتتتعب تحويلها وت استتتتمها، وتمتلك المعرفة بعدا  ناما جالمعرفة ضتتتتماية، جل  

ا وفي يياها وتبادلها صتتتعبا وهو ما  جعء من عمليات الدراستتتة عاها والحصتتتول عليها ون لها وتخ
 التح يق.      مستحيء   األحيانبعض 

 من:   wig( 1993 :93وتتألف المعرفة الضماية عاد )
 ماط الذهاية.ن  النابتة واأل والبياناتالح ائق 

 .األشزال والصور والمفاهي 
 األحزا  والتوقعات والفرضيات العاملة والمعت دات.

 استراتيجيات التفكير.
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من في ك  هي معرفة مدونة تكونت مما قد تعلم  الفرد وت   :المعرفة الضتتماية أن  ( Wigويضتتيف )
ها ستتتتتتب ى محدودة اًلستتتتتتخدا  والفائدة، أن  معرفة معلاة فإلى   ما ل  يت  تحويلها أن  ع ل ، ولذلك ف

ة إ ا الماظمة قد تخستتتتتتر هذه المعرفة الضتتتتتتماي أن  فوبالتالي  ،ها غير متاحة لحاملهان  أل ،والقيمة
  غادر حاملها الماظمة لسبب ما.

 نستاتج سمات المعرفة الضماية، ومن أبرزها: أن  نستطيع  ،ومن خالل التعريفات الساب ة
 ها مع دة الترجيب.  أن  أي  ؛ صعب التعبير عن هذه المعرفة أو معالجتها أو ن لها -1
 . اتية التكوين -2

 .ًل ت بء التشاور -3

  توج  السلوك الفردي. -4
تستتتتتعى  أن  عليها  ،على أي ماظمة تريد معرفتها المختينة في ع ول موةفيها ن  ةومع  لك ف

حفي األفراد على إةهار  :وما عدة طرق بمعرفة معلاة، و لك إلى لتحويء المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية 
  المعارل التي  متلكونها ث  ت و  باشرها بين أفرادها لتطويرها واًلستفادة ماها.

المعارل  أن  دراستتتات  للمعرفة الضتتتماية إحدى ا في ضتتتا ( أ Nonaka,1994: 37ويشتتتير )
د والخبرات يلاعد  ض  المعرفة المهاية التي تحتوي على الحرجات ودورات ، بُ ُبعدانالضماية لها 

الواقع إلى  شتتتمء نما جاا الذهاية ومعت داتاا ونظرتاا  النانيعد الصتتتعبة التي  جب وصتتتفها، والبُ 
الماظمة هي  أن  وال بول بأهمية المعرفة الضتتتتتتتتتتماية هو ال بول بأو الحقي ة ونظرتاا للمستتتتتتتتتتت بء. 

المعارل تضتتتتت  األحاستتتتتيم واألفكار والمفكرين والقي  والمشتتتتتاعر والصتتتتتور  إن  نظا  حي، حيب 
نمو ج الماظمة وتصتتتتتتتتمي  أدوار أوالرموز، ولخلق المعرفة الضتتتتتتتتماية جاظا  آثار مباشتتتتتتتترة على 

 على المعرفة والمعلومات بما يلي:  وتتميي الماظمة التي ترتكي  ،المديرين

 وطرق التفكير جأساس لعملية التخطيا واتخا  ال رارات.   ةاًلعتماد على الدراسة العلمي •

  والتحديب المتواصء للمعارل المتاحة. ،الحرص على تامية التراك  المعرفي •

  شطة.ن  اًلستخدا  الواعي والذجي للمعرفة المتاحة في تحديد األهدال مع تعمي  األ •

القيمة المضتتتتتتتتتتتافة والنروة  اًلهتما  برأس المال الفكري واًلستتتتتتتتتتتتنمار في  باعتباره مصتتتتتتتتتتتدر   •
  الحقيقية.
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ا، تتعلق بما  زمن في نفم الفرد ًمعرفة شتتتتتخصتتتتتية جد :هاأن  المعرفة الضتتتتتماية  عرل الباحبيو 
ها من من معرفة فرد ة ومعرفة ستتتلوجية، والتي  صتتتعب ت استتتمها مع األفراد، لكن  مزن مشتتتارجت

 خالل التفاعالت ومشارجة الخبرات.
الفروق التي تتميي بها جء من المعرفة الصتتتتتتريحة والمعرفة الضتتتتتتماية، أه  نبرز  أن  كما  مزااا 

 :اآلتيمن خالل الجدول 
 الفرق بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية3) ) جدول

 ة الضمنيةالمعرف المعرفة الصريحة وجه المقارنة
 مهيزلة(معرفة غير رسمية )غير  معرفة رسمية )مهيزلة( الطبيعة

 المصدر
ع ول  ،ج الحتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتوبيتتتتتةوالبرام ،المستتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتدات

 شخاصع ول األ اًلختراعوبرا ات  البيانات،وقواعد  ،األشخاص

  صعب توثي ها  مزن توثي ها أو تدوياها قابلية التوثيق

 قابلية التداول
شتتتتبزات ارك فيها من خالل  ستتتتهء تداولها والتشتتتت

 ةاكاحوالماًلتصال التفاعالت الشخصية 

 صتتتتتتتتتتعب تداولها وتخضتتتتتتتتتتع المشتتتتتتتتتتارجة  
التا يب المعرفية للرغبة آليات باستتتخدا  
 الشخصية

 قابلية الفهم
بشتتتتتتتتتتتتتتتزء جيد حيب  مزن التعبير عاها  ؛ةوممفه

 الكتابة واألرقا  واألشزال وغيرهالصعوبة 
أو  األحيتتتتتتتانالتعبير عاهتتتتتتتا في بعض 

 صعوبة تدوياها

 الشكل
وأدلتتتة  ،أدلتتتة التعليمتتتات وت تتتارير نتتتتائج األبحتتتاث

ممتتتا  مزن غير  لتتتك ، ء والخطاإجرا ات العمتتت
 لفااستدويا  

الخبرات واألفكتتتار والمعت تتتدات ووجهتتتات 
لشتتتتتخصتتتتتية الموجودة والمهارات ا ،الاظر

 في ع ول األشخاص
 من مصدرها صعب استخالصها   سهء استخالصها من مصدرها االستخًلص
  صعب قياسها قابلة للقياس قابلية القياس
 فرد ة أو  اتية جماعية أو ماظمي    الوصف

 (43: 2015المصدر: )نوة، وسا ، 

 (.8:2015،)المنيراو   أبعاد المعرفة الضمنية: .2.1.3
   للمعرفة الضماية أبعاد ثالثة: )الخبرة، المهارة، التفكير(.

ضما  مفهو  المعرفة أو المهارة أو قدرة المالحظة، هي مصطلح عا ،  ختيل  ُبعد الخبرة: -
الخبرة من خالل المشتتتتارجة في  نستتتتاناإللكن بأستتتتلو  فطري عفوي عميق، وعادة  زتستتتتب 

تعميق هذه إلى ا ما يؤدي تكرار هذا العمء أو الحدث عمء معين أو حدث معين، وغالبا 
ا بشتتتتتتتتتزء خاص مع رة أ ضتتتتتتتتتا ا أكبر وع وبة أكبر. وتترافق جلمة الخبالخبرة وإكستتتتتتتتتابها عم ا 
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ا ما  صتتتتف الفالستتتتفة الخبرة أي معرفة جيفية عمء شتتتتي  ما، لذلك غالبا  ؛المعرفة اإلجرائية
 .ها معرفة تجريبيةأن  على 

أي معرفتتتة  ؛هتتتا: معرفتتتة من نوع عتتتال  أن  الخبرة بتتت Fernandez (2004: 55وقتتتد عرل )
دا  مها  بشتتتتزء هو شتتتتخص  ملك معرفة أل Expertعمي ة حول موضتتتتوع معين، والخبير 

 .المهارات والمعارل عدة منلكون   ملك مستويات  ؛أفضء من اآلخرين

هتتا:" ال تتدرة على القيتتا  بتتاألعمتتال األدائيتتة أن  بتت (366:2001قطتتامي ) فهتتاعر   عـد المهـارة:بُ  -
، وفق ستتلستتلة من الحرجات أو اإلجرا ات التي  مزن مالحظتها وإت انالمع دة بستتهولة ودقة 

والتي   و  بها شتتتتتتخص معين أو عدد من األشتتتتتتخاص في أثاا  ستتتتتتعيه   بصتتتتتتورة مباشتتتتتترة،
 تاج معين، أو أدا  مهمة ما".أن  لتح يق هدل أو 

ها مزتستتتتتتتتتتبة أن  وتمتاز ب ،ها "أدا  العمء بستتتتتتتتتترعة ودقةأن  ب (133: 2006) الكشتتتتتتتتتتك وعرفها
 وليست موروثة،  زتسبها المرؤوس أو الموةف بالممارسة والخبرة والتدريب".  

ا يتميي بتأكبر قتدر من الطالقة تتاجتا نإ تتاج  أن  يتمنتء التفكير في قتدرة الفرد على  د التفكير:ُبع -
  الفكرية والمرونة التل ائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة جاستجابة لمشزلة أو موقف منير.

ول تحتتتتتتتتتتإلى دارة بشزء ماظ  يتتتتتتتتتتؤدي إتافيذ عمليات إدارة المعرفة من قبء أي  أن   ى الباحثير و 
مع اكتسا  بعض  المعرفة متجددة ن  أل؛ إدارة متجددة باستمرارإلى اإلدارة من إدارة ت ليد ة  هتذه

ويزون لتتتدى العتتتاملين طالقتتتة في التفكير بتتتأفكتتتار إبتتتداعيتتتة لتح يق  ،الخبرات وتطوير المهتتتارات
 هدال الماظمة.أ 

 استقطاب المعرفة الضمنية:   .2.1.4
است طا  المعرفة أجء دارة المعرفة هو العمء من الذي يواج  عملية إه  التحدي األ أن  

الضتتتتتتتتتتتماية، فماظمات األعمال والمؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات اًلقتصتتتتتتتتتتتاد ة واًلجتماعية والعامة وغيرها من 
المعرفة الصتتتتتتتريحة والضتتتتتتتماية لبيع المعرفة التي تملكها في إلى ماظمات، تحتاج بدون شتتتتتتتك ال

 أن  إلى ا عرفة الضتتتتتتتتتتتتتماية تحديدا شتتتتتتتتتتتتتزء حي  وماتجات أو بيع المعرفة جعملية. وتعود أهمية الم
أو  ،ضتتتترورة قيمتها بمجرد ترمييها وتخيياهابالتالي ها أي ماظمة ستتتتول تف د المعرفة التي تملك

 بمجرد توزيعها في أدلة ووثائق مع الماتجات والخدمات الم دمة لليبائن والمستفيدين.  
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الصتتتتتتريحة ووضتتتتتتعها الااطق حالتها إلى المعرفة عادما تا ء من حالتها الضتتتتتتماية  أن  ف ؛لذا
امو ضتمن فضتا  الماظمة ها على أقء ت دير ستتف د قدرتها الذاتية وستعتها الديااميزية على الأن  ف

ستتتيؤثر على ستتترعة تحديب  األحيانخستتتارة المعرفة الضتتتماية في بعض  ن   لك أل ؛وفي رحابها
وفي لعبة األعمال  ،عبةمواكبة التغير الحاصتتتتتتتتتتتتتتء في قواعد اللوبالتالي  ،عالقة الماظمة بالبيئة

ماط المعرفة الضتتتتتماية التي  جب استتتتتت طابها جما  جب وضتتتتتع أن  من تحديد  د  ًلبُ  ؛نفستتتتتها ولذلك
 (.52: 2015)المايراوي، ضوابا 

ماط المعرفة أن  معرفة صــــــريحة معلنة، ومن إلى تحدد أبعاد عملية تحويل المعرفة الضــــــمنية 
 الضمنية ما يأتي:  

شتتتطة األعمال ن  ية التي تظهر في صتتتورة مهارات عمء وممارستتتة ألالمعرفة الضتتتماية الت ا -1
 ويصعب است طابها.  

وعبر فترة طويلة من التعل  وممارستتتتتتتة تجار  العمء  تاريخيااالمعرفة الضتتتتتتتماية المتراكمة  -2
 أصحا  المعرفة في الماظمة. إليهاومحاوًلت التجدد واًلبتكار التي  سعى 

ونعاي بها المعارل والخبرات الموزعة بصتتتتتتتورة  ،عيةالمعرفة الضتتتتتتتماية الجمعية أو الجما -3
مال وأصتتتتتتتتتتتتتتحا  المعارل. وعُ  ،طبيعية بين األفراد العاملين في الماظمة بصتتتتتتتتتتتتتتفة عامة

والمعرفة الضتتتتتماية الجماعية تمنء ما اكتستتتتتب  األفراد العاملين من معارل وخبرات نتيجة 
 :(78-93: 2007 )غالب،عمله  الطويء في الماظمة 

الوطاي  عمء على واألمن استتتتتتت طا  المعرفة الضتتتتتتماية  في وزارة الداخلية  أن   ويرى الباحث
 أن  ر المستمر، وعلى اعتبار لمواكبة التغي تتتتتتتتتتاج المعرفتتتتتتتتتةأن  لديه  ال درة علتتتتتتتتتى  تأهيء عاملين

تتغير بالضتتترورة  أن   د  بُ ًل وبالتالي  ،المؤستتتستتتاتمتطلبات  ات تل ائيا ما تطورت تغير  المعرفة جل  
الوطاي واألمن وزارة الداخلية تحويء ا تعمء على للمؤستتتتستتتتة وأ ضتتتتا مفردات المحتوى المعرفي 

خاصة البرمجيات وخدمات تكاولوجيا  وبصتتتتتتتتتفة ،حاضاات لمشروعات صااعات المعرفةإلى 
 توةيف هتتذهأجتتء وبتتذلتتك تعمتتء على تطوير الخطتتة اًلستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة للوزارة من  ،المعلومتتات

 الوطاي.واألمن المعرفة لتح يق األهدال الماشودة لوزارة الداخلية 
 ت ايات استتتتتتتتت طا  المعرفة الضتتتتتتتتماية: من نوعانهااك  تقنيات اســـــتقطاب المعرفة الضـــــمنية:

  (.52: 2015)المايراوي، 
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 التقنيات التقليدية الستقطاب المعرفة الضمنية وتتضمن:  
 واع: أن  المقابًلت: والمقابًلت 

ت غير هيزلية )غير مبرمجة(: إجرا  جولة استعراض للمواضيع األساسية في ح ء م ابال -
 و لك بهدل استجال  أبعاد المعرفة المتاحة.  ؛معرفي محدد

الم ابالت شتتتتتتتتتتتتب  الهيزلية )شتتتتتتتتتتتتب  المبرمجة(: تجمع هذه الم ابالت ما بين جدول األعمال  -
ا على قبول األجوبة ي تاعزم أ ضا ا والمرونة في طرح األسئلة واًلستفسارات التالمعد سلفا 

 المرنة أ ضا ليت  استجال  الحافات األولى من أعماق المعرفة الضماية. 

ًلست صا  المعلومات، جما تستخد  أدوات  استباناتالم ابالت الهيزلية)المبرمجة(: تصم   -
واإلطارات المستتتتتتتتتتتتتتتخدمة لوصتتتتتتتتتتتتتتف  ،والاما ج ،الجداول :منء ،البياناتأخرى مفيدة لجمع 

  اونات الظاهرة موضوع الدراسة.كي
  العمل: ميدانالمًلحظة والمعايشة في 

وهو في  ،حيب   و  مهادس المعرفة بمالحظة وتتبع مها  خبير المجال ،تسمى بسيااريو العمء
 ،واجبتتاتإلى والعمتتء على تفكيزهتتا  ،والترجيي على جتتء مهمتتة   و  بهتتا الخبير ،عملتت  ميتتدان

 وت د   الحلول المااسبة لها.   ،ابهاوتحديد أسب، وتوصيف جء مهمة
 وتتضمن:   ،التقنيات غير التقليدية الستقطاب المعرفة الضمنية

تكوين بيئة ًلبتكار األفكار الخالقة  :األولى ؛يتميي هذا األستتلو  بخاصتتيتين عصف ذهني: -
اعي واستتنمار قدرات الع ء الجمعي في الدراستة عن الحلول المنلى أو اًلتفاق الجم ،الجديدة

 على الحء األفضء للمشزلة موضع الدراسة.   

وتوجد فيها مزونات نظا   ،: يت  في غرفة مخصتتتتتصتتتتتة لهذا الغرضلكترونيإعصـــف ذهني  -
وتحتوي هذه الغرفة على محطات عمء أو  ،ودع  ال رار الجماعي ،متكامء لالتصتتتتتتتتتتتتتتاًلت

  .Uأجهية حاسو  شخصي تتصء بشبزة وتأخذ شزء حرل ال 

من خالل تمنيء المحتوى المعرفي  ،: هي وستتتتتتتتتتتيلة ًلستتتتتتتتتتتت طا  المعرفةفةبناء خرائط المعر  -
ورستتتتتو  تصتتتتتويرية لوصتتتتتف وتحليء العالقات الموجودة بين األفكار والمفاهي   بيانيةبأشتتتتتزال 

 .(89-87: 2007)غالب، الجوهرية التي تستاد عليها المعرفة المست طبة 
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سب ن  هو األ المتاحة ديتتتتتتتتتد البتتتتتتتتتدائءستخد  أسلو  العصف التتتتتتتتتذهاي فتتتتتتتتتي تحا أن   ويرى الباحث
للحصتتتول على أكبر قدر  استتتتخدام  جوستتتيلة ويت  ،الوطايواألمن لالستتتتخدا  في وزارة الداخلية 

حيب  ،خلق أفكار جديدة وال درة علىويت  تبادل األفكار وتاقيحها وتطويرها  ،ممزن من األفكار
 .وفحصها وتقيمها وتحليلهاألفكار وفرة من اإلى  اإلبداع تحتاج عملية أن  

 تحويل المعرفة الضمنية:   .2.1.5
ت و  الماظمتات عتادة بتوليتد المعرفتة واستتتتتتتتتتتتتتتختدامهتا من خالل عمليتة  طلق عليهتا " تحويتء 

 متعرفة معلاة، والعتكم بالعزم. إلى " وتعتاي تحويء المعرفة الضمتاية  ،المعرفة
 ،2001و) (Nonaka، 8991)و (Nonaka, 2004) Takeuchi, متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنويرى جتتتتتتء 
Wickham(و )2004Warner & Wetzel,)   ؛الماتتتتتظمة ًل تستطيع توليد المعرفة بافسها أن 

، ةلىوبالت ،المعرفة الضماية التي  حملتتتتتتتتتتتتها األفراد هي أساس عملية توليد المعرفة الماظمة ن  أل
ا تجمع المعرفة الضمايتة وتراكمهتا على المستوى الفتردي، ث  يت  توسيعه أن   جب على الماظمة 

 ماط متن عمليتة تحويء المعرفة. أنمن خالل أربعة 
   :األن ماط، هيوهذه 

 معرفة ضماية.  إلى تحويء المعرفة الضماية  :)التنشئة( المجتمعة -أ
 معرفة معلاة.إلى تحويء المعرفة الضماية  :التجسيد - 
  معرفة معلاة.إلى تحويء المعرفة المعلاة  التركيب: -ج
 معرفة ضماية.إلى اة تحويء المعرفة المعل التذويت: -د

ففي الامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا )أ(  حدث التحويء حياما يتشتتتتتتارك الفرد مع فرد آخر فيما  متلك  جء ماهما من 
أما الامتا  تب.ت ليد، أو الممارسة، أو الحديويت   لك من خالل المالحظة، أو ال ،معرفتة ضماية

ما  متلك   Articulateتتتتوح يلفظ بوض أن  ن أو يبي   أن  ا على زون الفرد قادرا ) ( فيحدث حيامتتتتا  
معرفة معلاة، إلى وهو بذلك   و  بتحويء المعرفة الضتتتتتتتتماية التي  متلكها  ،من معرفة ضتتتتتتتتماية

  شارجوه في المعرفة الضماية.   أن  ا لتخرين سامحا 
ا على دمج وترجيتتتب أجيا  غير مترابطتتتة من د قتتتادرا ويحتتتدث الاما )ج( حيامتتتا  زون الفرُ 

وبالتالي ا من الماتج. جديد على شتتتتتتتتتتتتتتزء دليء أو جتيب أو جعلها جي ا المعرفة المعلاة في جء 
أخرى معلاة. أما الاما )د( فيحدث عادما يبدأ المستخدمون في إلى    حول المعرفة المعلاة ن  ةف

 حا  الماظمة. أن  التشارك فيها في مختلف  قد ت    أن  الماظمة عملية تذويت المعرفة التي ج



 

25 

 

توستتتتتتتتيع ومد أجء التشتتتتتتتتارك فيها من  راد  ستتتتتتتتتخدمون هذه المعرفة التي ت   هؤًل  األف أن  بمعاى 
Stretch أن  أي بمعاى  ؛المعرفة الضتتتتتتتماية التي  متلكونها، ومن ث  إعادة تشتتتتتتتزيلها في ع وله  

ما ينرون المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية التي أن  الفرد وفريق العمء  ن  ةمن خالل تجربة توليد ماتج جديد، ف
 تحدث عملية التذويت.وبالتالي   ملكها جء فرد ماه ،

 

توليد المعرفة يبدأ بمرحلة المجتمعة، ث  يتحرك عبر  أن  ( ٣ويتضتتتتتتح من الشتتتتتتزء الستتتتتتابق رق  )
مرحلتين من مراحء عملية أه  ) ( و)د(  الامطانا. ويعتبر فا أنماط التحويء األربعة المذجورة أن  

المعرفة الضماية تحتوي على  ن  وأل ،من الفرد اًللتيا  الشخصي يتطلباننهما أل ،تحويء المعرفة
إلى من المعرفة الضتتتتتتتماية  اًلنت ال أن  معرفة الكيف، فإلى نما ج  هاية ومعت دات، باإلضتتتتتتتافة 

أي  ،المعرفة المعلاة هو عملية مفصتتتتتتتتتلة للرؤيا التي  متلكها الفرد فيما يتعلق بالعال  المحيا ب 
   يت  إعادةن  ةدراك هذه الحقي ة فإ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ ا ت   ن  ةع، ف زون. وبالطب أن   جب  ما هو موجود وما

 ابتكار الافم، والماظمة، والعال .   
ا بوجود ضتتتتتتتترورة التذجر دائما إلى ( هذه Nonaka& Takeuchi,2004ول د أشتتتتتتتتارت نظرية )

تتتتتتتتتتتتودي وجتتتتتتتتتتتتد العوالبُ  Epistemologyتتتتتتتتتتتترفيعتتتتتتتتتتتتد الاظري المععدين لتوليد المعرفة، وهما: البُ بُ 
Ontological ، وضتتتتتتتتتتتتتتمن هتذين البعتتدين  حتتدث لولتب توليتتد المعرفتةKnowledge Spiral 

 أ ب

 د ج

 نماط تحويل المعرفةأ (2)شكل 
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 2005,ماط تحويء المعرفة األربعة، والتي هي في حالة تفاعء ديااميزي )أن  نتيجة التفاعء بين 
Phatak &(Bhagat . 

ة فهذا اللولب ياشتتتا حياما  حدث التفاعء، بشتتتزء ديااميزي، بين المعرفة الضتتتماية وبين المعرف
ا. تعودا مستوى التبعد الاظتري المتعرفي صإلى تعد الوجودي األدنى من مستوى البُ  انطالقاامعلاة، ال

التفاعء بين المعرفة المعلاة وبين المعرفة الضتتتتتتتتتماية  صتتتتتتتتتبح أكبر من حيب  ن  ةبمعاى آخر، ف
رفة توليد المع ن  ةعد الاظري. وهزذا فاألعلى على مستتتتتتتتتتتتتتتوى البُ إلى الحج  أثاا  تحرك اللولب 

األعلى من خالل توستتتتتتتتتتتتتتيع إلى  الماظمية عملية لولبية تبدأ عاد المستتتتتتتتتتتتتتتوى الفردي، وتتحرك
  عتبر األقستا  والدوائتر )المجموعة( والماظمة، وما عبر الماظمتة. تات التفاعء التي تمر  مجتمع

 

   مزن إن  ء ماظمة الواحدة ف ا، بأن  توليد المعرفة ًل  حدث لل الستتتتابقن من خالل الشتتتتزء ي  يتب
ا أن   ن هذه بين مجموعة من الماظمات من خالل شتتتتتتتتتتتتتتبزة العالقات ال ائمة بي  حدث أ ضتتتتتتتتتتتتتتا

تأتي في جي  ماها  Toyotaالميية التاافسية التي ح  تها ماظمة تويوتا  أن  ، وتوضح الماظمات
 أن  ا من قدرة هذه الماظمة على العمء مع مجموعة من الموردين المستتتتتتت لين لتوليد المعرفة. جم

نتيجة المعرفة المتولتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة من  جانتجمخين لإلبداع  Silicon Valleyالستتتتيليزون  شتتتتهرة وادي
مع األخذ  Saxenianتتتتراد، والمتتتتاظمات، والماتتتتظمات التعليتتتتمتتتتيتتتتة جما   تتتتول تتتتكات األفخالل شب

اجهتت  تو  أن  توليتتد المعرفتتة من خالل العالقتتات ال تتائمتتة بين الماظمتتات  مزن  أن  بعين اًلعتبتتار 
 تحد ات جبيرة تتمنء في جيفية توليد ث افة مشترجة، ولغة مشترجة، وغير  لك.  

 لولب توليد المعرفة(3) شكل 
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( تنفيذ Coakes, 2003:32الة، يقترح )تكون عملية تحويل المعرفة فع   أن  أجل ومن 
 معرفة معلنة: إلى لتحويل المعرفة الضمنية  التاليةالنشاطات 

ة تستتتاعد على تخفيف حدة التوتر الذي إدارة اجتماعات غير رستتتمية، فاألجوا  غير الرستتتمي -أ
ها تستتتتاعد أن  جما  ، ستتتتود العالقات الرستتتتمية ال ائمة بين المديرين والمستتتتتشتتتتارين في الماظمة

تتتتتتتتتتتتتتتن أي حالة من حاًلت اإلرباك الااجمة عن طرح أسئلة استفسارية حول على التخلص م
 موضوع ما.   

أجء من  ؛وستتتتتترد ال صتتتتتتص Analogyوالتااةر الوةيفي  Metaphorاستتتتتتتخدا  المجازات  - 
  شرح وتفسير المفاهي  الضماية التي  متلكها المديرون والمستشارون.

ظمة التعويض والمزافأة أن  شتتتتتتتتتتتتتترحها من خالل ربطها ب ترجمة المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية التي ت    -ج
  ا عن الوقت والطاقة المخصصين لتافيذ العملية.تعويضا 

 أن  أو الشتتتتبزية، فالباية الماظمية المرنة  مزن استتتتتخدا  الباى أو الهيزليات الماظمية المرنة  -د
تعود لتصتتتتتتتبح مرة أخرى مرنة  أن  ها  مزن أن  تصتتتتتتتبح باية هيرارجية عاد بد  المشتتتتتتتروع. جما 

ها تستتتتتتمح بوجود فرصتتتتتتة متستتتتتتاوية أما  أن  أما الباية الشتتتتتتبزية ف المشتتتتتتروع.من  اًلنتها عاد 
  ون  من معرفة. المديرين والمستشارين جي  شرجوا زمال ه  فيما  متلك

و لك بهدل تشتتتتتتتتتتتتتتجيع األفراد  المهارات،ظمة المزافآت والتعويض في عملية ت يي  أن  إدخال  -ه
 معرفة معلاة.  إلى على تحويء المعرفة الضماية التي  متلكونها 

لكتروني (، وت اية البريد اإلLotus Notesاستتتتتتتتتتتتتتتخدا  تطبي ات مجموعة المحادثة منء: ) -و
(Microsoft, Outlookمن )  خين المعرفة الضتتتتتتتتتتماية. جما  جب تشتتتتتتتتتتجيع المديرين أجء

المخينة في قواعد Lessons Learntالدروس المتعلمة إلى والمستتتتتتشتتتتتارين على الوصتتتتتول 
 .البيانات
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 ظريالفصل الثاني: اإلطار الن.2

 

 

 متهيد

 .تعريف اختاذ القرار.2.2.1
 .أهمية اختاذ القرار.2.2.2
 .العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار .2.2.3
 .الصعوبات اليت تواجه القرار .2.2.4

 

 القرار اختاذالثاني: املبحث 



 

29 

 

 القرار اتخاذ: الثانيالمبحث  .1.1

 :تمهيد
ا ظيمات فراد، والتافي حياة األ اتأثيرا العمليات وأكنرها أه  من   عد اتخا  ال رار واحدا

 ن  أل ؛وهر القيادة اإلداريةلهذا اعتبرت ال رارات جو  ،والحزومات في حياة الدولحت ى اإلدارية، و 
وبالتالي  واإلنجازات،تعطيء العمء، وتوقف الاشاطات والخدمات، إلى التوقف عن اتخا ها يؤدي 

 ضعف الماظمة ويعرضها للكنير من المشزالت.
والمقياس الحقي ي لكفا تها هي قدرتها على اتخا  ال رارات اإلدارية  لية األساسية لإلدارة،ؤو المس أن  

 (.33 :2011الالزمةت لمعالجة المشاكلة التي تواجهها في سبيء تح يق أهدافها )تعلب،
ي تدور حول  العمليات اإلدارية بمختلف وةائفها، وباا ا اإلداري  منء المحور األساسي الذ فال رار

الفعلية بالاسبة لجميع نشاطات وتصرفات  اًلنطالقن طة  معيل اري علي   صير ال رار اإلد
وماطقية تتصف  ةوموضوعيجفا ة ودقة  أكنرقرارات  إلىالوصول  أن  يتضح مما سبق  ،الماظمات

مر  حت  ، وهذا األعمليةومااهج  أساليب علىمن توافر واًلعتماد بشزء أساسي  د  ًل بُ  بالجودة
 قرارات ناضجة وسليمة. إلىواعها وخصائها للوصول أنو  تاال رار على الباحب توضيح 

 وبيان ،مراحء اتخا  ال رار ىعل لال رار والوقو   اتخا مفهو  وتعريفهذا المبحب  يتااول ؛لذلك
 عوا أنإلى ، باإلضافة اتخا  ال رارأساليب وجذلك  ،ال رار  اتخا خصائص ضأهميت ، واستعرا

، جذلك سيت  ال رار اتخا التي تواج  عملية  والصعوبات ،  ال راروالعوامء المؤثرة في اتخا تال رارا
لذلك قا   ؛والمشارجة في اتخا  ال رارات األماية ،واعها وسماتهاأنتعريف ال رارات األماية وتوضيح 

 اتخا  ال رار. رو محاإلى الباحب بت سي  هذا المبحب 
 :تعريف اتخاذ القرار .2.2.1

 خاص، ءبشز وفي المجال اإلداري ،  عا ءي الحياة البشرية بشزمية جبيرة فه رار أ لعملية اتخا  ال
شطة ن  الماظمات  ات األ وانتشارأسبا  الاجاح في الحياة، وتيداد أهميت  مع توسع أه    من أن  إ  

المختلفة، و لك لكون ال رار هو المحور األساس الذي تدور حول  العمليات اإلدارية بمختلف 
 (.35: 2011)العتيبي، وةائفها 

ياتهي الفرصة ويغتامها ب رار  ن  والحياة قرار، وال رار فرصة، والفرصة قد ًل تتكرر، والااجح هو م  
وألهمية تحديد مفهو   ،(53: 2011قاسم، )صائب مباي على الرؤية والجرأة والخبرة والتوقيت السلي  

صين بالعلو  اإلدارية، المتخصبرى لهذا الفرض العديد من الكتا  والباحنين أن  اتخا  ال رار قد 
والغرض من  لك هو  وخاصة المتخصصين ماه  في مجال السلوك التاظيمي والموارد البشرية،
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)عبد هللا،  جره. سبق يتفق أو يبتعد عن المفهو  الدارج الذي  أن  تحديد مفهو  علمي لل رار،  مزن 
 -: اآلتيونستعرض التعريفات على الاحو  ،(36: 2012

 يوضح إسهامات الباحثين في تعريف اتخاذ القرار( 4)جدول 

 المصدر: )جرد بواسطة الباحث(

 

 

 التعريف الباحث م

1.  (Bensuk. 2005:2) 
ا ل  اصول  وقواعدهتتتتتتتتتتتتتتتت ول  ومهارات خاصة  عملية اتخا  ال رار تعد علماا خاصا
تستتتتتتتتتاعد في اختيار ال رار األنستتتتتتتتتب من خالل اختيار البديء األنستتتتتتتتتب في ةء 

 ع المحيا بالفرد.الظرول الممزاة او الواق

 (21: 2009)فرحات،   .2
ستتتتتتب أن  مستتتتتتار فعتتتتتتء  ختتتتتتتاره الم تتتتتترر باعتبتتتتتتاره  :هاأن   عرل عملية اتخا  ال رار ب

الهدل أو األهدال التي يبتغيها لحء المشزلة التي  إلنجازأمامت   ةوستيلة متاحت
 .تشغل 

 (9: 2010إبراهيم وشهاب،)  .3
من الفعء تجستتتتتتتتتتتتتتتده إدارة  خا عا  نبارة عع :هاأن   عرل عملية اتخا  ال رار ب

 . معياة بزء الوةائف والمها    ع النية

4.  ( Femes.2010: 21) 
هي جي  من حء المشتتتتتتتتتتتتتزلة، وهي آلية ًلتخا  البدائء والخيارات في جء مرحلة 

 من مراحء عملية حء المشزالت.

 (22: 2011)العتيبي،   .5
تت  بموجبهتا تحديتد المشتكلة أو الهتدل، "العمليتة التتي ي :ت أن  وعترل صتاع ال ترار ب
المفاضتلة بتين مجموعتة متن البتدائء، ومتن ثت  البتت الاهتائي  والبحتب عتن طريتق

 ."المشزلة أو تح يق الهدل فيهتا باًلختيتار الحتذر والمتدرك والهتادل لحتء

 (35: 2012)األغا،   .6

تعتمد على اختيار أفضتتتتتء البدائء عملية ع لية  :هاأن   عرل عملية اتخا  ال رار ب
المتاحة على أساس عدد من المعايير لبديء واحد من بديلين أو أكنر في موقف 
حياتي، أو المفاضتتتتتتتتتتتتتتتلة بين حلول بديلة لمواجهة موقف محدد ومن ث  اختيار 

 الحء األمنء من بياهما. 

 (41: 2013)برهوم،   .7
و البدائء الم ترحة في الحلول أتحليء مرجبة، و لك من خالل عملية تفكير 

 اختيارث   أفضليتها تلك الحلول حسب ترتيبمواجهة المشزالت لحلها، ومن ث  
 .الحء األفضء وتافيذه

 (36: 2018)الحايك،   .8
عبارة عن مجموعة من الخطوات السليمة  :هاأن   عرل عملية اتخا  ال رار ب

ل ؤو   بها الشخص المسحيب   و  ديد واختيار الخيار األكنر صواباا،والمااسبة لتح
 الوصول للاتائج المرجوة أو الاجاح في حء مشزلة ما. أجء من 

 معين لتصتتتتتتتتتتتتترل  ال رار متخذ أو اإلدارة جانب من الحذر اًلختيار تعاي ال رار اتخا  عملية أن   الباحث: ويرى 
 اتخا ه.  مزن تصرل من أكنر بين من آخر دون 
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 :تخاذ القرارأهمية ا .2.2.2
 عملية اتخا  ال رار تت  لمعالجة مشتتزالت قائمة، أو لمواجهة حاًلت أو مواقف معياة أن  

عملية اتخا   أن  محتملة الوقوع، أو لتح يق أهدال مرستتتتتتتومة، ويتفق الباحنون والممارستتتتتتتون على 
  .(39: 2016)البلبيسي،  تاطوي على اختيار لبديء واحد من بديلين على األقء ال رار

يرتبا ال رار بالاشتتتتتتتتتاط الواعي  بأهمية اتخا  ال رار تابع من الاتائج التي ستتتتتتتتتتترتب علي ، حي أن  
ويتااول  ،في حيات  الخاصة والعامة السياسية واًلقتصاد ة واًلجتماعية والعلمية والت اية لإلنسان

سارة ماد ة ومعاوية خإلى يؤدي  أن  الخطأ في ال رار  مزن  ةن  مصالح األفراد والجماعات، لذلك ف
من عدة تعد   قتح ي ىصتتتتتتتتتتتتتيب جميع األطرال المعاية ب ، جما يؤدي ال رار الستتتتتتتتتتتتتلي  إلتفادحة 

 .(36: 2015)شبير،  جميع المعايين
 

 زادت درجتتة تع يتتد البيئتتة التي تعمتتء فيهتتا اإلدارة، زادت أهميتتة عمليتتة اتختتا  ال رار، التتذي اكلمتت
ت بء غير مؤجد. فكلما زادت درجة تغيير البيئة التي تعمء المستتتتتتت ةن  يتعلق بالمستتتتتتتت بء، وبالطبع ف

زادت درجة تع يد اتخا  ال رار، وتعد عملية صتتتتتتتتتتتتاع ال رار أحد األدوار األستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتية التي  فيها،
  .(39: 2016)البلبيسي،  عاد أدا  وةائف التخطيا والتاظي  والتوجي  والرقابة  مارسها المدير

والكتا ،  د هذه األهمية العديد من المفكرينغاية عن التعريف، وقد أك  أهمية اتخا  ال رار عملية  أن  
شب   أبرزه  " هربت  مون " الذي وضع نظرية في اإلدارة أسماها باظرية اتخا  ال رار، ف د ولعء  

،  سيمون اتخا  ال رار قلب اإلدارة الاابض الذي  ح ق للماظمة اًلستمرارية في الاشاط والعمء
شطة واألعمال وتافذ إًل من ن  ء حاصء هي اتخا  قرار، وبالفعء ًل تتحرك األواإلدارة جتحصي

فعلى سبيء تح يق  ،خالل سلسلة من ال رارات المتخذة في مجاًلت شتى بشزء مترابا ومتكامء
ومهارت  في  جفا ت الااجح عن غير الااجح هو   ما  ميي المدير ، ولعء  عاليةاألهدال بزفا ة 

 .(36: 2013، ي)ع يل اتخا  ال رار
تعطيء إلى  نوع  يؤدي أن  توقف اتخا  ال رار مهما ج أن  في  اوتبرز أهمية اتخا  ال رار أ ضتتتتتتتتتتتتتتا 

: 2010، )الجهاياضمحالل المؤسسة وزوالها إلى العمء، وتوقف الاشاطات والتصرفات يؤدي 
37). 

في حياة أي  ومهمةعملية اتخا  ال رار عملية أستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية  أن  ( على Lehrer, 2009د )وقد أك  
شتتتطته  أن غء الشتتتاغء للمديرين وال ادة، ومحور أستتتاستتتي من محاورتاظي  أو مؤستتتستتتة، وهي الشتتت
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عملية اًلتصتتتتتتتتتتاًلت، تتغلغء وتتداخء في جء مظهر من مظاهر األعمال اإلدارية  :اإلدارية منء
خطيا للماظمة والمدير يتخذ قرارات جبيرة أو صتتتتتتغيرة، روتياية أو استتتتتتتراتيجية تتعلق بوةائف الت

 والتاظي  والتوةيف والقيادة والرقابة وغيرها من العمليات اإلدارية. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (67 : 2010: فياض وآخرون، )المصدر 
عملية اتخا  ال رار  أن  يرى الباحب  ،وبعد استعراض أهمية عملية اتخا  ال رار ،من خالل ما سبق

االعأه  من  ال رارات  ن  أل ؛األماي للقيادة األماية جانبالفي  مليات اإلدارية والقياد ة وخصوصا
عملية اتخا  ال رار تدخء في جء وةائف  أن  تتعلق بأرواح وممتلكات البشر، جذلك يرى الباحب 

 جانت سوا ا  ،من العمء على تحسين جفا ة ال رار بزء الوسائء والطرق  د  بُ  لذا ًل ؛اإلدارة والقيادة
 ت ليد ة أو علمية.

 :ة في اتخاذ القرارالعوامل المؤثر  .2.2.3
تتأثر عملية اتخا  ال رار بالمتغيرات المختلفة في بيئة العمء، وتتعدد العوامء المؤثرة في اتخا  

ين العامة ناوماها ما يتعلق بال و  ،التاظيمية داخء الماظمة بالجوانبال رار، فماها ما هو متعلق 
رها، وهذه العوامء تؤثر في اتخا  وغي اإلنستتتتتتتتتتانيةوماها ما يتعلق بالعوامء  ،التي تضتتتتتتتتتتبا العمء

، شتتتتتتعبانأبو ) ،تكون هذه العوامء ستتتتتتلبية ف ا أن  وليم بالضتتتتتترورة  ،ال رار بالستتتتتتلب أو اإل جا 
قها عاد الخروج بها بالصتتتتتتتتتتتتتتورة و كذلك تتأثر ال رارات اإلدارية بعوامء عديدة قد تع (42: 2017

من المرؤوستين لتعارض ال رار تأخرها، أو قد تل ى معارضتة وعد  رضتا إلى الصتحيحة أو تؤدي 
  -: اآلتيمع مصالحه  ومن هذه المؤثرات على الاحو 

 :ة  الماظمة تشتتتتتتتتتتتزء خلية من خال ا المجتمع، فهي تتأثر ب  بطري أن   تأثير البيئة الخارجية
الظرول التي تؤثر في عملية اتخا  ال رار الظرول أه  مباشتتتتتتتتتتتتتترة أو غير مباشتتتتتتتتتتتتتترة، ومن 

 التخطيا

 التاظي  الرقابة

 التوجي 

 اتخاذ القرار

 أهمية اتخاذ القرار بالنسبة للعمليات اإلدارية (4) شكل
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ها مجموعة يإل، واًلجتماعية، والت اية، والقي  والعادات، ويضتتتتتال اًلقتصتتتتتاد ة، والستتتتتياستتتتتية
ماافستتتتتتتتتتتتتتة للتاظي  أو  جانت  ال رارات التي تتخذها الماظمات األخرى في المجتمع، ستتتتتتتتتتتتتتواا 

يتتتأثر ويعمتتء ضتتتتتتتتتتتتتتمن إطتتار  أن   د  بتتُ  جتتء قرار يتختتذ في ماظمتتة متتا ًل أن  متعتتاملتتة معتت ، إ  
 جالمؤسسات، والوزارات، والتاظيمات المتعددة. ال رارات التي اتخذتها الماظمات األخرى،

 :اإلدارة قد تصتتء  أن  تؤثر في ال رار من حيب  أن  وهذه الصتتعوبات  مزن  المؤثرات الداخلية
 الحء األول تح يق بعض المتطلبات ، ولكن يتطلبالنانيالحء األول أفضتتتتء من الحء إلى 

، النتتانيى اختيتتار الحتتء ا األمر عل، ومن ث   جبرهتتا هتتذن  لتتدى الماظمتتة األ التي ًل تتوافر
 إنتاجيةبآًلت  اًلستتتتتتتتتتتتتتتعانةقدرة الموةفين الفاية أو ضتتتتتتتتتتتتتترورة  األموال أو عد  فالا ص في

تصتترل الاظر عن حء  عد هو األفضتتء،  أن   مت دمة، جء هذه العوائق قد تحت  على اإلدارة
  ح ق األهدال هذا الحء ًل ناج ن  إالذي  جابها مشتتتتتتتتتتتتق الحء األول، و  النانيلتختار الحء 

، الصتتتتتتعوبات المالية نجمء هذه الصتتتتتتعوبات في: "الصتتتتتتعوبات أن  المطلوبة بفاعلية، ويمزن 
 .(132: 2001)أيو ، "الفايةالبشرية، الصعوبات 

  التي قد تؤثر في  اإلنسانية ءامو الع أن   (54: 2001فتحي، )يرى  :اإلنسانيةالعوامل تأثير
   -ر هي: ال رااتخا  

 .اجيدا ا ا تشخيصا صهشخيو تح أو ضو ة بلتحديد المشز ىلال درة ع ىمد -
 .المتغيرات نقات بيالعال كبسبب تشاب  متغيراتو  وقفالم جوانببجميع   بة اإللماو صع -
 ال رار والتي تحول دون ت وي  جء البدائء الجيدة. بصانعاًلتجاهات والميول الشخصية  -
 ائء الجيدة.الضغوط الافسية والعصبية التي تؤدي ًلستبعاد بعض البد -
 اتخا  قرار غير سلي  نتيجة التسرع.إلى  ،ال رار صانعضغوط الوقت الذي قد يدفع  -
 عد  تحديد األهمية الاسبية لألولويات المتعل ة بالموقف وتحديد درجة أهمية جء ماها.  -
 :ا  (55: 2006)عبوي، حريي،  ويتتتذجر تــأثير العوامــل التنظيميــة  ،من هتتتذه العوامتتءعتتتددا

 -وماها: 
حالة التأكد عاد اتخا  ال رار، ويزون من إلى فر المعلومات، حيب تؤدي وفرة المعلومات توا -

السهء على متخذ ال رار اتخا  ال رار بعد تحديد البدائء والاتائج المتوقعة ويزون ال رار أقر  
  (.170: 1995)عسزر،  من سواه 

 نالتغذ ة الراجعة ع ءتشتتتتتتتتتتتز فة، حيبلال رارات المخت نلمتابعة اآلثار الااتجة ع ا د نظو جو  -
 ء.البدائ نة بيلار عاد المفاضر ال  تواج  متخذالتي قد ء ى المشاكلب عغللتل اارات طري ا ر ال 

وحدة التوج  اإلدارة بين اإلدارة العليا واإلدارات الدنيا والوستتتتطى بما يوحد األهدال والغا ات  -
 في العمء، لالبتعاد عن م اومة التغيير.
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اتختتتا  قرارات ًل ترقى إلى التفكير الجتتتامتتتد والراتتتتب يؤدي عتتتادة  إن  حيتتتب  التفكير المافتح، -
 تع د المشزلة وتأخر الحء.إلى بمستوى الحدث أو المشزلة موضع الحء، ما يؤدي 

حالة من الالمباًلة إلى مستوياتها يؤدي  وانخفاضالمتابعة  فانعدا الرقابة والمتابعة الدائمة،  -
 موطن الخلء.  إلىتشتت ال درة في التعرل و  ،من قبء الجهات التافيذ ة

وجنرة  ،الن افة الستتتتتتتائدة في المجتمع وتعدد المستتتتتتتتويات اإلدارية أن   (2011وقد أضتتتتتتتال )تعلب،
والتمستتتتتتك بحرفية اللوائح  ،واًلزدواجية في بعض التخصتتتتتتصتتتتتتات والصتتتتتتالحيات ،ال يود اإلجرائية

 ة في اتخا  ال رار.التفويض من العوامء المؤثر   وعد ،والمرجيية وال وانين

هتذه العوامتء جميعهتا من العوامتء المهمتة ًلتختا  ال رار، لتذا إ ا أرادات القيتادة  أن   ويرى الباحث
ستتتتتتتتتتب وأفضتتتتتتتتتتء ال رارات عليها مراعاة هذه أن  األماية التحستتتتتتتتتتين من جفا ة اتخا  ال رار والخروج ب

 هتما  بها.خذ بعين اًلعتبار من تواجدها واًلى ضبطها واًلالعوامء والعمء عل
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 الباحب( عدادإ من )المصدر: 

 :الصعوبات التي تواجه القرار .2.2.4
 (62: 2010طعمة، : )اآلتيالاحو  ىجمال الصعوبات التي تواج  اتخا  ال رار علإ مزن 
 وبالتالي  ،ضعف الترجييإلى الجهء في تحديد األهدال يؤدي  اإلخفاق في تحديد األهداف

متخذ ال رار نفس  ًل  عرل الهدل والوجهة التي  ن  ألمرضية؛ نتيجة غير إلى الوصول 
 .إليهايريد الوصول 

العوامل املؤثرة 
 يف اختاذ القرار

العوامل 
 التنظيمية

العوامل 
 اإلنسانية

البيئة 
 الداخلية

البيئة 
 الخارجية

 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار( 5)شكل 
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 لك من  فةن   ،ضمن ماظور ضيق ام يدا  ال رار   عادما  زون متخذُ  اعتماد منظور ضيق 
 ،الة والمااسبة واإلخفاق في التفكير بطري ة إبداعية ماطقية  إضاعة ال رارات الفع  أن  ش

 سياعزم بالضرورة على سالمة ال رار. األمر فةن  وبالتالي 
 ضرورة التوقف عاد جء خيار مطروح وقفة  اإلخفاق في تقييم الخيارات بالشكل السليم

 وتحديد اإل جابيات والسلبيات. ،ية ودراسة معم ة لمعرفة نتائج جء خيارأن  مت
 مشزلة ل  يتمزن متخذ ال رار من إدراك واقع ال أن   عدم إدراك المشكلة وتحديدها بدقة

قد يتج  نحو اتخا  قرارات تترجي على المشزالت الفرعية  فةن  وتحديدها بشزء دقيق، 
 حء المشزلة األساسية.إلى يؤدي  لك  أن  دون 

  لبعض ال يود منء الجمود والروتين   ال رار أسيراامتخذُ  أن  إ ا جشخصية متخذ القرار
آثار سلبية إلى  لك سيؤدي  ةن  فوالخضوع لإلدارة والسلطة األعلى،  ،والتاظي  الهرمي

 تاعزم على أفكار متخذ ال رار.
  على المعلومات  وفعاليت  عتمد نجاح ال رار نقص المعلومات والخوف من اتخاذ القرار

المعلومات الصحيحة متوافرة جلما تمزن  جانتما الصحيحة المتوافرة حول المشزلة، فكل  
، جذلك تمزا  من وضع الحلول المتكاملة المشزلة جوانبمتخذ ال رار من اإللما  بزء 

 ها حء المشزلة وتح يق األهدال.أن  التي من ش
متخذ ال رار الحرص على تالفي هذه الصعوبات عاد اتخا  ال رار     جب علىأن   الباحث رى وي

 خرج ال رار بالشزء الصحيح والسلي  بزفا ة وفاعلية وت ء حت ى ومواجهتها بزء ما أوتي  من قوة 
عوامء تحسين جفا ة ال رار وجود الهدل وتحديده وتوفر المعلومات أه  الخطأ ب ، جذلك من  نسبة

 وبعدها تظهر شخصية ال ائد وقوت  في اتخا  ال رار. ،وتوفر البدائء
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 األزمات: إدارة المبحث الثالث .1.2

 تمهيد:
مفاجأة ومواقف  ،اب أحداثا التغيرات والتحد ات في بيئة الماظمات الداخلية، والخارجية قد تستتتتب ن  إ

 مزن ًل  األزماتهذه  أن  ( 3: 2015و جر )أبو فارة،  ،أزمات إلى األحيانتؤدي في الكنير من 
غلب األ فاألزمة فيشتتتعار مستتتبق، ودون أي تحذيرات، إتحدث دون  األحيانتجابها، وفي بعض 

وعلى  ،لى الماظمةثار مدمرة عآويزون  ا  ،هي موقف ًل تجري مراعات  بصورة جافية وصحيحة
 ناجمة. األزمة بصورةتتحمء مسؤولياتها في إدارة  أن  اإلدارة 

مصتتتتتادر المخاطر،  باألزمة وتحديدثار الستتتتتلبية المرتبطة على تخفيض اآل األزماتوترتكي إدارة 
وهذا  ،ء الخستتتتتتتائر البشتتتتتتترية والماد ة والمعاوية الااتجة عاهات ليو أهديدات، وإزالة مستتتتتتتبباتها، والت
إشتتتتتتتارات  جميعمن الحستتتتتتتاستتتتتتتية ًللت اط  عاليةذار المبزر على درجة نب استتتتتتتتخدا  نظ  لإليتطل
رفاعي )الممنلة  األزماتذار الحقيقية، ووضتتتتتتتتتتتتتتع خطا مستتتتتتتتتتتتتتب ة لالستتتتتتتتتتتتتتتعداد والوقا ة من ناإل

 (.29: 2007،جبريء
وأديباتها، حيب شتتمء على تمهيد المبحب،  األزمات إلىتعرل للوتطرق الباحب في هذا المبحب 

مرتبطة بها، ومن ث  والمصتتتتطلحات ال األزمةتوضتتتتيح العالقة بين مفهو   األزمة،هو  وتعريف مف
المؤستتستتات  وأ تماظمالل واعها المختلفة التي ُتعيى أن  العامة لالزمات، أستتبابها و  جر الخصتتائص 

ا  اتاألزممن خالل تمهيد حول إدارة  وأديباتها األزماتإدارة  إلىللتعرل  المختلفة، و لك تمهيدا
العامة المختلفة والتطرق  هامراحل إلىأهدافها ث  تطرق الباحب  إلىومفهومها وتعريفها والتعرل 

 زمة.لأل اإلدراك السلميالمشاكء والصعوبات التي تهدد  إلى
 األزمة:مفهوم  .2.3.1
يتستتتتتتتتتتتتتت  بعد  التوازن، ويمنء ن طة تحول تحدد في ضتتتتتتتتتتتتتتوئها  انت اليها ةرل أن   األزمة:تعريف 

 .(Kreitner, 2007:114ست بء )أحداث الم
اإلخالل بتتالاظتتا  إلى حتتالتتة طتتارئتتة، أو حتتدث مفتتاج  يؤدي  :األزمتتة بتتأن هتتاكمتتا وتعرل 

ا ا، واهتماما ا ستتتتتتتريعا ي لها، ويتطلب ماها تحرجا مما  ضتتتتتتتعف المرجي التاافستتتتتتت ؛المتبع في الماظمة
ء الذي يترج  هذا على درجة الخلت ا  أزمة اعتمتادا أنت  ، وبذلك  مزن تصتتتتتتتتتتتتتتايف أي حدث بتافوريتا 

 (. Fink, 2005:32الحدث في سير العمء اًلعتيادي )
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توقتتتتتف األحتتتتتداث الماظمتتتتتة والمتوقعتتتتتة، واضتتتتتطرا  العتتتتتادات،  :هتتتتتاأن  وعرفهتتتتتا آختتتتترون ب
ممتتتتتتتا  ستتتتتتتتلي  التغييتتتتتتتر الستتتتتتتريع إلعتتتتتتتادة التتتتتتتتوازن، ولتكتتتتتتتوين عتتتتتتتادات جديتتتتتتتدة أكنتتتتتتتر مال متتتتتتتة 

 (. 13: 2002)الشريدة، واألعرجي، 
ى تعاتتتتتتي ن طتتتتتتة تحتتتتتتول، أو موقتتتتتتف مفتتتتتتاج ، وجهتتتتتتة نظتتتتتتر أختتتتتتر  متتتتتتن األزمتتتتتتة أن  كمتتتتتتا 

فتتتتتي وقتتتتتت قصتتتتتير، أوضتتتتتاع غيتتتتتر مستتتتتت رة، وتحتتتتتدث نتتتتتتائج غيتتتتتر مرغتتتتتو  فيهتتتتتا إلتتتتتى يتتتتتؤدي 
للمواجهتتتتتة، فتتتتتتي وقتتتتتتت تكتتتتتتون فيتتتتت  األطتتتتتترال غيتتتتتتر مستتتتتتتعدة، أو  اا محتتتتتتددا  ستتتتتتلي  األمتتتتتتر قتتتتتترارا 

 (. 4: 2001غير قادرة على المواجهة )حواش، 
نتائج غير إلى ت ود  أن  تحول في أوضتتتتاع غير مستتتتت رة،  مزن  ن طة :هاأن  كما و جرت ب

األطرال المعايتتة غير مستتتتتتتتتتتتتتتعتتدة أو غير قتتادرة على احتوائهتتا أو در   جتتانتتتمرغو  فيهتتا إ ا 
 (.2005:67مخاطرها )جبر ،
حتتتتتتدث، أو موقتتتتتف مفتتتتتتاج  يترتتتتتتب عليتتتتتت  تهديتتتتتتد  :هتتتتتاأن  ( ب7 :2012) برجتتتتتتات عرفهتتتتتا 

، أو خاصتتتتتتة، ماد تتتتتتة أو معاويتتتتتتة، ويستتتتتتتلي  مواجهتتتتتتت  عامتتتتتتة جانتتتتتتت ستتتتتتوا ا  ،خطيتتتتتتر للمصتتتتتتالح
إلتتتتى ثتتتتار المترتبتتتتة عليتتتت ، واستتتتتعادة الوضتتتتع آلرشتتتتيد قتتتتادر علتتتتى احتتتتتوا ، وت ليتتتتء ا باتختتتتا  قتتتترار

علتتتتتى متختتتتتذ ال تتتتترار، لضتتتتترورة المواجهتتتتتة  عليتتتتت  قبتتتتتء حدوثتتتتت ، ممتتتتتا يترتتتتتتب ضتتتتتغوط أن  متتتتتا جتتتتت
 ، وقلة المعلومات.واإلمزاناتضيق الوقت،  السريعة، في ةء

هتتتتتتا: هتتتتتتي لحظتتتتتتة ال تتتتتترار، وهتتتتتتي موقتتتتتتف يواجهتتتتتت  صتتتتتتااع أن   (14 :2015)فتتتتتتارة  أبتتتتتتو فهتتتتتتاوعر  
ستتتتتتبا  بالاتتتتتتتائج، ويييتتتتتتد األمتتتتتتر ال تتتتتترار فتتتتتتي الماظمتتتتتتة، وتتالحتتتتتتق فيتتتتتت  األحتتتتتتداث، وتتشتتتتتتابك األ

إ ا ضتتتتتتتاعت، وضتتتتتتتعفت قتتتتتتتدرة صتتتتتتتااع ال تتتتتتترار فتتتتتتتي الستتتتتتتيطرة علتتتتتتتى الموقتتتتتتتف، وعلتتتتتتتى  ا ا ستتتتتتتو 
 اتجاهات  المست بلية.

حيب تعددت  األزمة،موحد على تعريف  اتفاق  ًل يوجد أن   ى الباحثير  ،على ما ســـــــــبق وبناءا 
 التعريفات بتعدد وجهات الاظر ونواحي اًلهتما  والترجيي واًلختصاص. 

، وقد تؤثر رباك في خطة العمءإ حدث عا   ،غير متوقع األحيانفي غالب  األزمة حادث أن  و 
وفي الوقت المااستتتتتتتب للستتتتتتتيطرة على  ،استتتتتتتبولذلك  جب اتخا  ال رار الما ؛على الماظمة ستتتتتتتلباا

 ثارها السلبية. آوالحد من  اومواجهته األزمة واحتوائها
وبعتتتتتتتض المفتتتتتتتاهي   ات  األزمتتتتتتتة،( الفتتتتتتترق بتتتتتتتين مفهتتتتتتتو  27 :2007)، وجبريتتتتتتتء رفتتتتتتتاعيوأورد 

 :اآلتي العالقة الوثي ة جما هو موضح بالجدول
 



 

39 

 

 عض المفاهيم ذات العًلقة الوثيقةوب األزمةالفرق بين  (5)جدول 

 

 دليل االختًلف التشخيص المفهوم م

1.  

 األزمة 

Crisis 

 

على ستتتتتتير العمليات الحيوية أو  اا ماد ا  يؤثر تأثيرا موقف  حدث خلالا 
ويتستتتتتتتتتتت  بالتهديد الشتتتتتتتتتتتديد للمصتتتتتتتتتتتالح واألهدال  ،ستتتتتتتتتتتلوك األعمال

توقيت واًلفتراضتتتات األستتتاستتتية التي   و  عليها الاظا  والمفاجأة في 
وخارج إطار  ،ورد فعء ستتتتتتتتتتتريع ،ويتطلب استتتتتتتتتتتتجابة فورية ،الحدوث

 العمء المعتاد.

 أحد أسبا  الكارثة

 

2.  

 الكارثة

Disaster 

 

والممتلكات بالاستتتتتتتبة لمجموعة من األفراد، وقد  األزمة،أحد أستتتتتتتبا  
، ويتطلب لمواجهتها جهد الدولة اإلنستتتانتكون طبيعية أو من صتتتاع 

ا لحج  الكارثة ومدى الخستتتتتتتتتتتتتتائر و الدولية وف ا أو الجهود اإلقليمية أ
 التي تاج  عاها.

حتتتتتتالتتتتتتة متتتتتتدمرة ياج  عاهتتتتتتا 
 خسائر فادحة في األرواح

3.  
 الحادث

Accident 
أحد  األزمة  ،أثره وان ضتىبشتزء ستريع  شتي  مفاج  غير متوقع ت   

 نتائج .
 فور وقوع 

4.  
 ال وة ال اهرة

Force Major/ 
والتي تحول دون  شتتترك مع  ،ي ةرل  صتتعب التابؤ ب  أو التحز  ف

 .مفهو  قيا  شخص معين بعمء متفق علي  مع شخص آخر

كالهمتتا  خرج عن ستتتتتتتتتتتتتيطرة 
هتتا ًل تعبر أن  متختتذ ال رار إًل 

 األزمة عن 

5.  
 المشزلة

Problem 
 إجابة أو اتخا  قرار.إلى حالة غير مرغو  فيها منء سؤال  حتاج 

قتتد تكون ستتتتتتتتتتتتتببتتا لألزمتتة أو 
ء تمنتتتتتتتء مرحلتتتتتتتة من مراحتتتتتتت

وهي عمليتتة  األزمتتة مواجهتتة 
 اتخا  ال رار

6.  
 الصراع

Conflict 
 ول  أبعاده واتجاهات . ،تصاد  إرادتين وتعارض مصالحهما

 األزمة الصراع  ستمر عکم 
 وأطراف  وأهداف 

7.  
 الخالل

Dispute 
المعارضتتة أو التضتتاد وعد  التطابق ستتوا  في الشتتزء أو الظرل أو 

 .المضمون 
 زمة األ عتبر أحد مظاهر  

8.  
 الصدمة

Chock 
شتتتتتتتتتتتتتعور فجتتائي حتتاد نتيجتتة تح ق حتتادث متتا، والتعتتامتتء معهتتا يت  

 بأسلو  اًلمتصاص للتغلب على عاصر المفاجأة.
أو أحد  األزمة أحد عوارض 

 مسبباتها أو نتائجها

9.  
 التهديد

Threat 
ذار قبتتتء حتتتدوث نتتتمرحلتتتة اإل ذار للمتاعب أو الخطر الممزن حدوث .نإعالمة أو 

 .األزمة 

10.  
 الواقعة

Incident 
 األزمة ًل تعبر عن  خلء في مزون أو نظا  فرعی ت  تدارج  ول   سفر عا  نتائج سلبية.
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ًل حت ى وجب توضتتتتتتتيحها  باألزمة،مرتبطة عدة هااك مصتتتتتتتطلحات  أن  مما ستتتتتتتبق  ويرى الباحث
امء معها، ل  يت  التع أن  بمشتتتتتتتتتزلة  األزمة تبدأ أن   ختلا األمر على الباحنين، وغيره ، خاصتتتتتتتتتة 

 وعالجها بشزء سريع، وسلي .

 األمنية: األزماتمفهوم  .2.3.2
"هي تلك الحالة التي  ستفحء فيها الحدث األماي،  :األزمة األماية أن   مزن ال ول ب

مستوى التأز  الذي تتشابك في  األمور، ويتع د في  الوضع إلى وتتصاعد فيها األعمال المزونة ل  
اتف جهود العديد من الجهات األماية وغيرها، لمواجهة األضرار الحد الذي يتطلب ضرورة تكإلى 

المترتبة علي ، لتح يق الهدل الماشود بأقء: جهد ووقت وخسائر، وضبا الجااة، للتمزن من 
  .(34: 2005تشارها، وماع تكرارها" )المصري، أن  وللحد من  األزمة،األبعاد الحقيقية لتلك  إدراك

عد  اًلستتتت رار، واضتتتطرا  في األمن إلى عة متالح ة تؤدي ها: "أحداث ستتتريأن  وتعرل ب
  (.93: 2001، الضحيانالعاف" )إلى اللجو   احتماليةوالاظا  ال ائ ، وتييد من 

كمتا و جر تعريفهتا: "موقف أو حتدث  ختء بتاألمن الوطاي والستتتتتتتتتتتتتتل  اًلجتمتاعي، حيتب 
دعي استتتتتتتافار جميع األجهية تتستتتتتتارع األحداث، مما يهدد الخستتتتتتائر الماد ة والمعاوية، مما  ستتتتتتت

" التكاليفا األجهية األماية، للستتتتتتيطرة على الوضتتتتتتع بأستتتتتترع وقت وبأقء والستتتتتتلطات وخصتتتتتتوصتتتتتتا 
  (.25: 2005، الشهراني)

  تاطوي على أمور، ماها: األزمة األماية أن  ، يتضح بومما سبق
  اضطراب .إلى خلء يؤثر على الاظا  األماي، ويؤدي  
  األجهية األماية ًلحتوا  الضرر.تتطلب التدخء السريع من  
   العاف.إلى تييد من احتمال اللجو  
 .يترتب عليها خسائر ماد ة وبشرية أو جالهما  

بهدل خلق أجوا  متوترة وضتتاغطة  ؛ صتتاحبها العاف والفوضتتى األزمة األماية أن  ويرى الباحب 
في األجهية األماية جماهير ار ال لق والخول والرعب وعد  الن ة لدى الآثعلى األجهية األماية و 
 على السيطرة والضبا.

 شتتتتتطةن  الوستتتتتائء، واإلجرا ات واأل جميعها: عبارة عن أن  ب (55 :2007) ، وجبريءرفاعي وعرفها
 وقوعها، والتي وخاللها وبعد األزمة،التي تافذها الماظمة بصتتتتتتتتتتتتتتفة مستتتتتتتتتتتتتتتمرة في مراحء ما قبء 
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  -تح يق اآلتي: إلى تهدل من خاللها 
 أمزن.  األزمة جلماع ماع وقو  -
 ، وفاعلية. األزمة بزفا ةمواجهة  -
 أقء حد ممزن. إلى ت ليء الخسائر في األرواح والممتلكات  -
 ثار السلبية على البيئة المحيطة. تخفيض اآل -
 العاملين، والجمهور.  األزمة لدىثار السلبية التي تخل ها إزالة اآل -
 المتشابهة، وتحسين وتطوير.  األزماتواًلستفادة ماها في ماع وقوع  األزمة،تحليء  -
 ح ق  ال الذي، وتصتتتتتتتتتتتتمي  الهيزء التاظيمي الفع  األزماتقدرات الماظمة وأدائها في مواجهة  -

 كفا ة المواجهة.
ت و   شتطة، واإلجرا ات المحددةن  ستلستلة من األ ها:أن  على  (106 :2011)الر   جادوقد عرفها 

اًلستتتتتتتتتتتتتتتعتتداد لألزمتتة وقتتت  األزمتتة،هي: ماع  ،ء ثالثبهتتا اإلدارة العليتتا في الماظمتتة من متتداختت
  األزمة.حدوثها، إجرا ات ما بعد 

 ،ًلا ها: عملية ديااميزية، وعملية مستتتتتتتتتتتتتمرة تتضتتتتتتتتتتتتمن أفعاأن  على  (23: 2015) أبو فارةوعرفها 
،من الفاعلية، وتتضتتتمن أفعا عاليةوتصتتترفات على درجة  وتصتتترفات مستتتتجيبة، ويزون الهدل  ًلا

 والتخطيا لألزمة، ومواجهتها.  األزمة،شخيص ماها تحديد وت

اًلحتياطات، واإلجرا ات  جميعها: عملية مستتتتتتتتتتتتتمرة باستتتتتتتتتتتتتخدا  أن  إجرائية على  ويعرفها الباحث
الوقائية المااستتتتتتبة لماع حدوثها، واًلستتتتتتتعداد، ومواجهتها وقت حدوثها، وال ضتتتتتتا  عليها، أو الحد 

 ماها.
 :األبعاد األمنية لألزمات .2.3.3

اإلشتتاعات، وعد   وانتشتتارفق نشتتو  األزمات الكنير من اإلرباك، والفوضتتى، راعادةا ما ي
ا من الفراغ األماي الذي قد  شتتتتتتزء بيئة ها تحدث نوعا الوضتتتتتتوح، وقلة المعلومات المتوافرة، جما أن  

 اآلتي:  ًلنتشارمااسبة 
مة وما توفره من ةرول مالئ األزمة،قد تستتتتتغء بعض ال وى الستتتتياستتتتية العنف الســياســي:  -1

 للصراعات، وتصفية الحسابات فيها، من خالل ما ت و  ب  من أعمال قد تهدد األمن الوطاي. 
اًلقتتال الطائفي، والصتتتتتتتتتتتتتتراعات العرقية،  األزمة فيستتتتتتتتتتتتتتتغء تا ما غالبا العنف االجتماعي:  -2

 (. 27: 2004ا من أطيال المجتمع )عبد هللا ،ا وتوترا والتفرقة العاصرية، وتخلق قل ا 
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الجريمة، وتحولها إلى جرائ   ًلنتشتتتتتتارللبيئة المااستتتتتتبة  األزمة خالقةتعدُّ نظمة: الجريمة الم -3
ماظمة، حيب ت و  العصتتتتتابات اإلجرامية بتوستتتتتيع نطاقها ونشتتتتتاطها اإلجرامي، فتتحول ستتتتتلستتتتتلة 

 (. 13: 2002الجرائ  إلى عوامء تهديد األمن الوطاي )الرازق ،
 األمنية: األزماتمتطلبات نجاح إدارة  .2.3.4

جاح أي عملية إدارية يرتبا بمجموعة من المرتكيات والعااصتتتتر األستتتتاستتتتية التي يباي عليها ن أن  
األماية التي  جب  األزماتالتوج  القيادي في التعامء مع الحدث، وهذا ما ياستتتتتتتتتتتحب على إدارة 

-251: 2002يذجر )الخضتتتتتتتتتتتتتتيري، و  ،اتيتوافر لاجاح إدارتها عدد من الم ومات والمتطلب أن  
 وماها: ،من المتطلبات ( مجموعة242
اإلجرا ات  بافم األزمة للتعامءحيب ًل  جوز إخضتتتتتتتتتتتاع  :. تبســـــــيط اإلجراءات وتســـــــهيلها1

 ما تكون حادة، وًل  مزن تجاهء عاصر الوقت. فاألزمة عادةالت ليد ة، 
من  إطار األزمة فيًل  مزن التعامء مع  العلمية: األزمة للمنهجية. إخضـــــــــاع التعامل مع 2

 ، أو سياسة الفعء ورد الفعء.اًلرتجاليةالعشوائية 
األزمة  ألسبا   جامالا  شمء ت دير الموقف األزموي تحليالا  أن  د   بُ  ًل . تقدير الموقف األزمو :3

 لألزمة. الصانعة، وتحديد دقيق وشامء لل وى وتطورها
وضع الخطا ت األزمة،والمست بلي ألحداث  الحاليباا  على ت دير الموقف  . تحديد األولويات:4

 والبدائء التي يت  ترتيبها في ضو  األولويات.
ماح  تفويض الستتتتتتلطة محور العملية اإلدارية، ويتطلب تفويض الستتتتتتلطات . تفويض الســــلطة:5

 كء فرد من أفراد الفريق السلطة الضرورية.
ج  مااستتتتتتتب  األزمة إلى: تحتاج إدارة . فتح قنوات االتصـــــال واإلبقاء عليها مع الطرف اآلخر6

 هذا الهدل. خر  ساعد على تح يقففتح قاوات اًلتصال مع الطرل اآل من المعلومات
للمعلومتات  ًل  مزن معتتالجتتة أزمتتة، وهاتتاك تغييتتب . التواجد المســـــــــتمر في مواقع األحدا :7

 الخاصة بها لدى متخذ ال رار.
 :األزماتمن متطلبات نجاح إدارة  ن  أ( فيرى 167-180: 2002) الشعالنأما 

الفه  الكامء ألبعاد الموقف الااشتتتتتتتتتتتتتت  عن إلى  األزمة تحتاجة اًلحتياطية الكافية: الوفر  -1
 الدع  المادي والمعاوي.إلى جما تحتاج  األزمة،التواجد في موقع 

من  أن  ف ،واختالل طبيعتها األزمات  ونظرة لتباين أن  شتتتا  فرق مهمات خاصتتتة: حيب أن   -2
 .إليهاللتدخء السريع عاد الحاجة  شا  فرق المهمات الخاصة، و لكأن  الضروري 
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 توعيتتتة المواطاين: في الحقي تتتة ًل  مزن مواجهتتتة أي أزمتتة بفتتتاعليتتتة دون إعال  وتوعيتتتة -3
 األزمة.المواطاين والمقيمين بالدور المطلو  ماه  القيا  ب  عاد وقوع 

 ،األزمتتاتم ومتتات إدارة أه  تعتتد الخطتتة اإلعالميتتة من  األزمتتة:الخطتتة اإلعالميتتة في  -4
 األزمة.رورة تحت  وجود سياسة إعالمية قبء وأثاا  وبعد والض

 وهي: مهمة جر متطلبات  (1339 -1341: 2007)عباس  أن  كما 
 زمن في عملية  األزمة األمايةمن أكبر عوامء فشتتتتتء مواجهة  أن   عدم تقزيم المشـــكلة: -1

 ت ييمها وتهوياها، أو ترحيلها، أو تجاهلها، وةاهرة التهوين األماي.
 ستتتتتتب   شتتتتتتلء فكري  أن   د  حالة العجي جستتتتتتلوك إجرائي ًل بُ  أن   إلســــراف في الثقة:عدم ا -2

 حالة من العجي، ًل  ستطيع الحراك في  في أي اتجاه.إلى ونفسي،  صء بالفرد 
 ا من الااس ما  فرض على نفس  مواقفجنيرا  أن   عدم إزاحة المشاكل بإزاحة األشخاص: -3

   في عاها. أن   بةمزان مواقف وآرا  ها، و لك بتحميء  ات  اع هو في غاىا 
وبمشاكلها،  سيزولوجية عد  مواجهة الذات بحقي تها أن   عدم ترحيل المشاكل للمستقبل: -4

 األزمة.وترحيء هذه المشاكء للمست بء هو في الحقي ة يييد ويفاق  من 
  من متطلبات الاجاح: أن  ( 34-35: 2007وأضال )حريي،  
الماظمة  شتتتتتتتتتطةأن   بجميعالخاصتتتتتتتتتة  والبياناتي ة من المعلومات شتتتتتتتتتا  قاعدة شتتتتتتتتتاملة ودقنإ. 1 
 والمخاطر جافة التي قد تتعرض لها وآثار تداعياتها. األزماتب
وتفستيرها،  ذار مبزر يتست  بالكفا ة والدقة، وال درة على رصتد عالمات الخطر،نإ. توافر نظا  2 

 متخذي ال رار.إلى وتوصيء هذه اإلشارات 
 وهي: ،( ن طة مهمة75-81: 2007) الموماي ي  جرن انو وفي البعد ال 

 األزمتتات، من خالل التعتتاون بين متتدير األزمتتاتي لخطتتة إدارة  تتانونتحتتديتتد الحتتاجتتة والغطتتا  ال
واألقسا  والدوائر األخرى ضمن ماط ة الت سي  اإلداري لتسهيء عملية التاسيق، وهاا   و  الحاك  

 .األزماتمدير إلى ت الموجلة اإلداري بةصدار مرسو  يبين في  الصالحيا
ا ليت  الباا  عليها، لفا ورة وجود خطة ورؤية واضتتتتتتحة ومعدة ستتتتتتيتضتتتتتتح ضتتتتتتر  ومن خًلل ما تقدم

   جتتب العمتتء أنتت  إجرا ات عملي، جمتتا ويظهر من خالل المتطلبتتات التي وردت  واعتبرهتتا دليتتء  
من التكامء في  بموضتتتوعية ودقة، جما ويبرز أهمية ت ستتتي  األدوار التخصتتتصتتتية للوصتتتول لحالة

 :األمنية ما يلي األزماتمتطلبات نجاح إدارة أهم من  أن  ونستنتج مما سبق اإلدارة. 
 .األزماتتدريب الطواق   ات العالقة للتعامء بمهاية مع  .1
 تحاكي وقوع أزمات أماية. ميدانيةتافيذ مااورات  .2
 .زماتاألوجود خطة استراتيجية توضح البدائء والخيارات للتعامء مع ةرول  .3
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 .األزماتتوفير قيادة  ات بعد استراتيجي ترجي في تفكيرها على الوقا ة من  .4
 األماية. األزماتتوةيف الت ايات الحدينة في إدارة  .5

 :(46: 2011) حيه المشاكل والصعوبات التي تهدد وتعرقل اإلدارة السليمة لألزمات  .2.3.5
ة، أو بين الماظمات، أو ، وتدفق المعلومات: ستوا  داخء الماظممشكلة غياب االتصاالت -1

 أن  أكنر ما يهدد اإلدارة الستتتتتتتتتتتتتتليمة لألزمة  أن  الجماهير، أو العزم،  لك إلى من الماظمة 
 إلعالمية على السلبيات ف ا، وعرضتترجي المعالجة ا أن  للشائعات، أو   زون هااك مجال  

 الوقائع بصورة غير سليمة، أو استخدا  أوصال غير دقي ة.
  :ومنها ،تخاذ القرارمشكلة السلطة وا -2
 األزمة.غيا  عاصر القيادة أو متخذ قرار جف  لمواجهة تطورات  -أ
  األزمة.الخطأ في اختيار الوقت المااسب للتعامء مع  - 
 الصراع على السلطة، والتضار  في اًلختصاصات.  -ت
 البدائء. وطرح األزمة،الكفا ة في وضع خطة استراتيجية للتعامء مع إلى اًلفت ار   -ث
 األزمة،المشتتتتتزالت التي تظهر في أثاا  مواجهة أه  وهي من ضـــاف التنســـيق: مشـــكلة  -3

وجنر عدد المتأثرين بها، وازداد عدد المشتتتارجون في  األزمة،ستتتع نطاق ما ات    جل  أن  ويالحظ 
 احتمال نجاح التاسيق الشامء بين جهود تلك األطرال. ما قء  إدارتها جل  

ضتتتتتتتعف اًلتصتتتتتتتال وقلة إلى باإلضتتتتتتتافة  ،مع الواقع وافقتتهذه المشتتتتتتتزالت قد  أن  حب ويرى البا
زمة في حال وقوعها خاصتتتتتتتتتتتة في ةء ما يتعرض مما  حول من اإلدارة الستتتتتتتتتتتليمة لأل اتاإلمزان

 األماي.  الجانبقطاع غية من أزمات متالح ة خاصة في 
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 (األزماتالعًلقة بين متغيرات الدراسة )المعرفة الضمنية واتخاذ القرار وإدارة  .2.3.6
 حيبالبعض، المتغيرات النالثة مع بعضتتتتتتتتتتتتتته  ذا المحور ستتتتتتتتتتتتتتول يتااول الباحب عالقة في ه

 سيوضح جيف توثر المعرفة الضماية من خالل إثرا  متخذي ال رار ومشارجة المعرفة الضماية
يتعلق بما  المعرفة المعلاة في عملية مفصتتتلة للرؤيا التي  متلكها الشتتتخص فيماإلى بها  واًلنت ال

 المحيا ب . حول  والعال 
إلى  ومشتتتتتتتتتارجة المعرفة الضتتتتتتتتتماية في أكنر من مستتتتتتتتتتوى بدأ بالمشتتتتتتتتتارجة على مستتتتتتتتتتوى األفراد

وهذا ما  ،ما بعد الماظمة والمحيا الخارجيإلى  مستتتتتتتتتتوى الماظمة جزء وصتتتتتتتتتوًلا إلى الجماعات 
للمعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية  وهذه المشتتتتتتتتتتتتتتارجة ،( من خالل لولب توليد المعرفةNonaka.2010ده )أك  

من خالل البتتدائتتء لل رارات  ،زمتتاتإدارة ستتتتتتتتتتتتتتليمتتة لألإلى تختتا  ال رار ستتتتتتتتتتتتتتيؤدي اا على وتتتأثيرهتت
 بداعية في إتخا  ال رار.اإل األساليبيااريوهات المتاوعة و والس

 المعرفةإلى فهي تحتاج  ،ة لألزمات  عادما تتعرض الماظمأن  ( 88: 2009) أبو عيش  شتتتتتتتتتتتتير
هااك ضتتتعف  ناوج غير متاحة أو غير صتتتحيحةالمعلومات  جانتوالمعلومات الصتتتحيحة، فة ا 

ث ارتباك دفيزون الت دير لألمور غير صتتتحيح ويح ،في المعرفة وعد  مشتتتارجة المعرفة الضتتتماية
 تخا  ال رارات.افي 

( الماع تتدة في )دبلن( من chief knowledge ofوقتتد عرض مؤتمر جبتتار موةفي المعرفتتة )
وضتتتتتع إطار إلى ة والميية التاافستتتتتية الذي خلص بتوضتتتتتيح العالقة بين إدارة المعرفعدة ستتتتتاوات 

فراد، ) األ :بعتتتتاد للعمتتتتءأوثالث  ،)الخبرة، المعلومتتتتات، األفكتتتتار(:  جمع بين ثالثتتتتة المتغيرات
بعاد تحصء الماظمة على خريطة فعالة والتي بتضافر تلك العااصر واأل ،التكاولوجيا، العمليات(

الستتبيء لتامية ومشتتارجة المعرفة الضتتماية بأبعادها  أن  للتخطيا واتخا  ال رار واألدا ، وهذا  عاي 
في جتتء عمليتتات الماظمتتة وقرارتهتتا بتتاستتتتتتتتتتتتتتتمرار، يوفر قيتتادة  ،)الخبرة، المهتتارة، التفكير( :النالثتتة

العمليات( )ع دة، ، التكاولوجيا، ال بين )األفرادمستتتتتتت بلية إلدارة المعرفة ت و  بتح يق التكامء الفع  
2006 :101.) 

  ًل  مزن أن  و لك  ؛للماهج العلمي، وهو شتتتتي  ضتتتتروري  األزماتخضتتتتاع التعامء مع إ أن  جما  
و التوجي  أادارية حيب ستتتتتتتتتوا  في التخطيا والتاظي  أستتتتتتتتتاليب بدون اتباع  األزماتالتغلب على 
العااصتتتتتتتتتر العملية اإلدارية جما بفشتتتتتتتتتء األخذ إلى عيى  ُ  األزمة قدفشتتتتتتتتتء معالجة  أن  والرقابة بء 

 المخرج الاهائي هو اتخا  ال رار سيزون غير سلي . فةن   ، جب
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 أن  ضتتتتتتتتتتتح حيب ات   ،ويخلص الباحب من خالل استتتتتتتتتتتتعراض محور العالقة بين المتغيرات النالثة
ممتتا لتت  دور في تحستتتتتتتتتتتتتتين أدا   ؛خرحيتتب جتتء ماه  يؤثر على اآل، هاتتاك عالقتتة وطيتتدة بياه 

رار جمتغير اتخا  ال  إن  و  ،رفة الضتتتتتمايةوالمع األزماتالمؤستتتتتستتتتتة فهااك عالقة مباشتتتتترة بين إدارة 
 ،ه ل  تأثير واضتح على مستتوى المؤستستة جزءر وهذا بدو  ،في هذه العالقة اا هاما وستيا  علب دورا 

 -جماعات  -)أفراد  مشتتتتتتتتارجة وتامية المعرفة الضتتتتتتتتماية في جميع المستتتتتتتتتويات جما ت    اوأ ضتتتتتتتتا 
إدارة ستتتتتتتليمة لألزمات على وبالتالي رار ذا ياعزم بدوره على ستتتتتتتالمة وقوة إتخا  ال ه ،الماظمة(

 وتح يق األهدال المرجوة.، المستوى المطلو إلى  إدارة المؤسسة بشزء أفضء واًلرت ا 
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 الوطنيواألمن المبحث الرابع: وزارة الداخلية  .1.3

 ديتمه
ستتتتتتطياية األول لقيا  الستتتتتتلطة الوطاية الفلاليو   الوطاي ماذ واألمن نشتتتتتتأت وزارة الداخلية 

أه   ، وقد حظيت الوزارة باهتما  القيادة الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية ورعايتها باعتبارها واحدة من 1994ستتتتتتتتتاة 
 ،للمواطن الفلستتتتتتتتتطياي، وت و  بتغييرات مهمة واألمانالوزارات الستتتتتتتتتياد ة لدورها في توفير األمن 

 للجمهور تطوير قدرات جديدة في سبيء تافيذ دورها، وتوفير خدمة أماية أكنر شموًلا إلى وتسعى 
القيا  بدورها األساسي إلى جميع األجهية األماية تحت مسؤوليتها، باإلضافة  بانضما الفلسطياي 

عيش  وضتتتتتتتتتتمانالمتمنء بحما ة رجائي الدولة األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية، وصتتتتتتتتتتون ح وق وحريات المواطن، 
 . (2017وث ة، والتطلع نحو مست بء واعد. )موقع وزارة الداخلية:  بأمانالجمهور الفلسطياي 

ب  عياها إعادة اًلعتبار لمواطايها من خالل واألمن وضتتتتتتتعت وزارة الداخلية  الوطاي ُنصتتتتتتت 
جاز المعامالت، حيب وضتتتتتتتتتتتتتعت لذلك خطة الباا  التاظيمي والهيزلي نالطرق إل اتباع أقصتتتتتتتتتتتتتر

واستتتطاعت في زمن قياستتي إ صتتال أ ستتر الخدمات المتعل ة بالشتتؤون األماية والمدنية التي ت د  
المواطن الفلستتتتتتتتتتتتتتطياي، جمتتا اهتمتتت الوزارة بتاظي  الحيتتاة المتتدنيتتة من خالل رعتتا تتة  إلىالختتدمتتة 

 ين لتاظي  الحياة المدنية. انومتابعة ماظمات المجتمع المدني وقدمت مشاريع ال و 

الوطاي إدارة عامة للشتتتترطة أستتتتستتتتت واألمن ف د شتتتتزلت وزارة الداخلية  ،أما فيما يتعلق بالشتتتترطة
رباا ومؤهالا في جميع العلو  الشتتتترطية وافتتحت المدارس ومراكي التدريب، وبات جهازاا شتتتترطياا مد

ق  عدد جبير من ماتستتتتتتتتتتتتتتبي الجهاز بدورات في الخارج وبالكليات الشتتتتتتتتتتتتتترطية، وزود الجهاز  وُألح 
شتتتتتتتتتتتتتت    جهاز الدفاع المدني جرد ف أل رع الداخلية، ووضتتتتتتتتتتتتتتعت الخطا أن  بأحدث المعدات، جما 

ل اة على عات  ، أما جهاز األمن الداخلي الكفيلة باهوضتتتتتتتتتتتت  والتي مز   ات  من القيا  بالواجبات الما
للمواطن  واألمانشتتتتتتتتتت    ضتتتتتتتتتتمن الخطة األماية العليا للستتتتتتتتتتلطة الوطاية بهدل توفير األمن أن  ف د 

 (. 2017الفلسطياي وحما ة مشروع  الوطاي. )موقع وزارة الداخلية: 

ية الوزارات الفلستتتتتتتطياية بخطين متوازيين، الوطاي، جبقواألمن ل د ستتتتتتتارت وزارة الداخلية 
خا الباا  والتطوير، وخا مواجهة للستتتتياستتتتة اإلستتتترائيلية التي تعمدت في الستتتتاوات األخيرة وقف 

ا   لك بةعاقة و عملية الاهوض التي تاشتتتتتتدها الدولة الفلستتتتتتطياية عموماا ووزارة الداخلية خصتتتتتتوصتتتتتتا
الوزارات المدنية واألماية مخالفين بذلك  عملها من خالل اًلجتياحات، أو ال صتتتتف، وتدمير م ار

 كء اًلتفاقيات وضاربين بعرض الحائا ال رارات الدولية جافة. 
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  انون وت و  الوزارة باإلشتترال على حما ة الح وق والحريات العامة واحترامها وفق مبادف ال
خها وصتتتتتون في تعييي الهوية الوطاية الفلستتتتتطياية وترستتتتتي وتستتتتتاه الدولي والتشتتتتتريعات المحلية، 

ح وق وواجبتتات المواطاتتة دون أي تمييي على أستتتتتتتتتتتتتتتاس اللون أو الجام أو التتدين أو العرق أو 
 (.2017. )موقع وزارة الداخلية:  انون المعت د، فالجميع سواسية أما  ال
تحديد الغا ات واألهدال التي تخد  الرؤية العامة، واألهدال إلى وتستتتتتتتتتتتتتتعى الوزارة جاهدة 

تحستتين مستتتوى األدا ، وتبستتيا اإلجرا ات، وت د   خدمات أفضتتء أجء ة، من اًلستتتراتيجية للوزار 
لتحستتتين مستتتتوى دقة ونوعية المعلومات، وستتترعة توفيرها لصتتتااع ال رار ومتل ي الخدمة، وتعييي 

 التواصء معه ، وجذلك رفع مستوى العمليات الرقابية وتخفيض الاف ات.
 الرسالة:
ي على خدمة المجتمع الفلستتتتطياي والحفاى على أما  الوطاواألمن تستتتتعى وزارة الداخلية  

ماية وخدماتية أواستتتتتتتتتتتتتتت راره من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية، من خالل خطا وبرامج 
ين انوإدارية متكاملة، بالتاستتتتتتتيق مع الوزارات ومؤستتتتتتتستتتتتتتات المجتمع المدني  ات العالقة وفق ال و 

 الدين الحايف. وتعالي  اإلنسانيةوالقي  
 :الرؤية

 التميي في ت د   الخدمات والوصول ألعلى حاًلت األمن واًلست رار في المجتمع الفلسطياي.
 القيم:
 ديااا الحايف. تعالي  -
 ية والقي  األخالقية. انونالمعايير ال -
 المصداقية والشفافية. -
 المساواة والاياهة واإلينار والعدالة. -
 في اإلسال . اإلنسانح وق  -
 األصالة والتطور. -

 الغايات:
من رستتتالتاا الخالدة، وفهماا لدورنا الوطاي والحضتتتاري، ومن خالل رؤيتاا الواضتتتحة  انطالقاا

 :اآلتيغايتاا على الاحو  جانتواستشرافاا للمست بء البعيد وال ريب، ف د 

 الوطاي.واألمن اًلرت ا  باألدا  العا  لوزارة الداخلية  -
 . انون تعييي سيادة ال -
 رار والحد من معدًلت الجريمة في المجتمع الفلسطياي.تح يق األمن واًلست  -
 تحصين المجتمع الفلسطياي من جميع أشزال اًلختراق األماي. -
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 تعييي التواصء مع شرائح المجتمع الفلسطياي. -
 تعييي الخدمات المدنية الم دمة للجمهور. -
 مواكبة التطور التكاولوجي والمعلوماتي. -

 غية(: اإلدارة العامة للتخطيا والتطوير، 2016-2014الوطاي واألمن لية )الخطة اًلستراتيجية لوزارة الداخ
 الوطنيواألمن مكونات وزارة الداخلية  .2.4.1

حزومة الفلستتتتطياية، حيب الوزارات األكنر أهمية في الإحدى الوطاي واألمن وزارة الداخلية 
خفى على أي من لية بالغة التع يد في ةء ةرول متشتتتابزة ومعطيات صتتتعبة ًل تتتحمء مستتتؤو 

لوزارة  أن  ختتاصتتتتتتتتتتتتتتتة إ ا قتتارنتتا عمتتء الوزارة بوزارات أخرى تعمتتء في الحزومتتة، حيتتب  ،المراقبين
 الوطاي دورها األساسي في المحافظة على أمن الوطن واست راره. واألمن الداخلية 
ها ُقوى أن  ل قوى األمن والشتتتتتتتتترطة باألستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي الفلستتتتتتتتتطياي، تجده قد عر    انون الإلى وبالرجوع 

 ظامية، وهي ال وة المسلحة في البالد، وحدد دورها واختصاصها بما يلي: ن
 الدفاع عن الوطن.  .1
 خدمة الشعب وحما ة المجتمع.  .2
 السهر على حفظ األمن والاظا  العا  واآلدا  العامة.  .3

من   انون تؤدي ُقوى األمن واجبها في الحدود التي رستتتتتمها ال أن  األستتتتتاستتتتتي على   انون وشتتتتتدد ال
 (.  84، مادة 2003األساسي الفلسطياي المعدل،   انون امء للح وق والحريات )الاحترا  ج

 وتتألف ُقوى األمن من: 
 قوات األمن الوطاي.  .1
 قوى األمن الداخلي.  .2
 المخابرات العامة.  .3
 اإلدارات المرجيية. .4
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 (2018 ،غزة واإلدارة، يمتنظال هيئة :رالمصد (
الخدمة في  قانون ال وى النالث )إحدى حدث تكون ضمن ي قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستوأ

 (. 3: مادة 2005قوى األمن الفلسطياية، 
الخدمة في قوى األمن الفلسطياية وجو  عمء ثالث قوى  قانون ( من 3وحددت المادة رق  )

إحدى تكون ضمن  أن  أي قوة تستحدث ًل ُبد   أن  وًل  جوز استحداث قوة رابعة لها، و  ،أساسية
رئيم السلطة هو ال ائد األعلى لهذه ال وى النالث  أن    انون الرئيسية النالث، جما حدد ال ال وى 

ت المادة رق  ) ( في تعريفها لل ائد 1وهو بمايلة ال ائد األعلى ل وى األمن الفلسطياية، حيب نص 
ي ُقوى الخدمة ف قانون األعلى على " ال ائد األعلى ل وى األمن بصفت  رئيم السلطة الوطاية" )

وجيفية التعين في  ،جء قوة على حدة  انون (، جما عر ل ال1: مادة 2005األمن الفلسطياية، 
 . الوةائف العليا فيها

 قوات األمن الوطني  .1
عسزرية نظامية، تؤدي وةائفها وتباشر  ة"هيئ ها:بأن  قوات األمن الوطاي   انون عر ل ال

ت ادة ال ائد العا ، وهو الذي  صدر ال رارااختصاصاتها برئاسة وزير األمن الوطاي وتحت قي
 قانون ظمة الصادرة بم تضاه" )ن  واأل  انون نها جافة، وف اا ألحزا  الالالزمة إلدارة عملها وتاظي  شؤو 
 (. 7، مادة2005الخدمة ل وى األمن الفلسطياي، 

 غزة–الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية واألمن الوطني 6) )شكل 
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ا، مهام وصًلحيات قوات األمن الوطني )اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصريا 
2009 :) 
جما حددت  ،مها  قوات األمن الوطاي من خالل األوامر والتعليمات المستد مة لل وة  انون حدد ال

 بما يلي:  2009باتفاق الوفاق الوطاي الفلسطياي في ال اهرة عا  
حما ة سيادة البالد، وتأمين سالمة أراضيها، والمشارجة في تعميرها والمساعدة في مواجهة  .1

ا للحاًلت التي  جوز بها الكوارث الطب ب وات األمن الوطاي في  اًلستعانةيعية، و لك وف ا
 المها  غير العسزرية. 

تافيذ األحزا  ال ضائية واألوامر الصادرة عن السلطة  ات اًلختصاص فما يتعلق ب وى  .2
 العسزري.   انون األمن، وفق الاظا  وال

 حما ة الوطن من أي اعتدا  خارجي.  .3
تشارها وتشترك في التصدي لحاًلت أن  ت الخارجية والداخلية في مااطق مواجهة التهديدا .4

 الطوارف المحددة دستورياا. 
 التمنيء العسزري في السفارات الوطاية بالخارج.  .5

 

 قوى األمن الداخلي "وزارة الداخلية":  .2
ا ها "هيئة أماية نظامية تؤدي وةائفها وتباشر اختصاصاتهأن  تعرل قوى األمن الداخلي على 

برئاسة وزير الداخلية وقيادة مدير عا  قوى األمن الداخلي، وهو الذي  صدر ال رارات الالزمة 
 (.10: مادة 2005الخدمة في قوى األمن الفلسطياية،  قانون إلدارة عملها وتاظي  شئونها جافة" )

صًلحيات ومهام قوى األمن الداخلي )اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصرياا، 
2009:) 
 حفظ الاظا  العا ، والحفاى على اآلدا  واألخالق الفاضلة.  .1
 حما ة أمن المواطن وح وق  وحريات ، والمؤسسات العامة والخاصة.  .2
 .  انون تافيذ واحترا  ال .3
 وإطفا  الحرائق.  واألنفا القيا  بأعمال الدفاع المدني  .4
 مزافحة جميع أعمال وصور التجسم داخء الوطن.  .5
 ى الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خارجية. المحافظة عل .6
ية صادرة عن السلطة  ات اًلختصاص، وفق قانونتافيذ األحزا  ال ضائية أو أي قرارات  .7

 .  انون ما ياص عليها ال
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 المخابرات العامة:  .3
فها وتباشر ها "هيئة أماية نظامية مست لة تتبع للرئيم، تؤدي وةائأن  تعرل قوة المخابرات العامة ب

الالزمة إلدارة عملها وتاظي   اختصاصاتها برئاسة رئيسها وتحت قيادت ، وهو الذي  صدر ال رارات
 (13: مادة 2005الخدمة في قوى األمن الفلسطياية،  قانون نها جافة " )شؤو 

 (8،9،10: مادة 2005المخابرات العامة،  قانون مهام وصًلحيات المخابرات العامة: )
شطة والمها  األماية خارج الحدود الجغرافية ن  رات الجهة المزلفة رسمياا بممارسة األتعتبر المخاب .1

 لفلسطين. 
تمارس المخابرات مها   أماية محددة داخء الحدود الجغرافية لدولة فلسطين ًلستكمال  .2

 . اإلجرا ات والاشاطات التي بدأت بها خارج الحدود
 : اآلتيةوتتولى المخابرات المهام 

واتخا   ،لتدابير الالزمة للوقا ة من أي أعمال تعرض أمن وسالمة فلسطين للخطراتخا  ا -
 .  انون اإلجرا ات الالزمة ضد مرتكبيها وف اا ألحزا  ال

ها المساس باألمن ال ومي الفلسطياي في أن  الكشف عن األخطار الخارجية التي من ش -
دة الوطن وأما  واست الل  مجاًلت التجسم والتآمر والتخريب أو أي أعمال أخرى تهدد وح

 وم درات . 
واألمن التعاون المشترك مع أجهية الدول الصد  ة المشابهة لمزافحة أي أعمال تهدد السل   -

 المشترك أو أي من مجاًلت األمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمنء. 
من العديد إلى  2005( لسنة 8الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم ) قانون كما أشار 

ها على جميع منتسبي القطاع األمن، وتمارس اختصاصات ،المؤسسات التي تتبع للرئاسة
 وأهمها: 

 هيئة القضاء العسكر :  .1
ألحد عليها تتبع لرئيم  سلطان :" هيئة قضائية عسزرية ًل أن   عرل ال ضا  العسزري على 

سزرية، وفروع أخرى ألحزا  السلطة الوطاية الفلسطياية، ويتبع هذه الهيئة محاك  عسزرية ونيابة ع
 (. 21: مادة 2008، 4ال ضا  العسزري رق   قانون ظمة العسزرية" )ن  واأل  انون ال

 لجنة الضباط:  .2
تتولى لجاة الضباط اإلشرال على جميع المسائء التي تتعلق بالضباط من حيب بد  التعيين 

ضباط الماتسبين ل وى األمن المسائء األخرى التي تخص جميع ال وجميعوالترقية وتحديد األقدمية 
"قوات األمن الوطاي وجيش التحرير، ُقوى األمن الداخلي، المخابرات العامة،  :الفلسطياية النالث

ا فرعية تعمء ضمن ُقوى األمن الفلسطياية، وهي التي ترفع توصياتها أن  وتشزُء لجاُة الضباط لج
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فرعية ضرورة ملحة لتاظي  ُقوى األمن ال ولجانهاللجاة الضباط، حيب  عتبر تشزيء لجاة الضباط 
 (.19: مادة 2005الخدمة ب وى األمن الفلسطياي،  قانون الفلسطياية )

 ن الضابط )هيئة التنظيم واإلدارة(: إدارة شؤو .3
الخدمة ب وى األمن الفلسطياية، ويعيين مديرها من  قانون ن الضباط بم تضى تاشأ إدارة شؤو 

ن الضباط اظي  ملفات الضباط وشؤونه ، جما تعتبر إدارة شؤو ت الرئيم، وهي الجهة المشرفة على
  و  بعملها هيئة التاظي  واإلدارة في  حاليااسزرتارية لجاة الضباط، وبعد تشزيلها ضرورة ملحة، 

، وبات من الضروري فصء عملها عن هيئة التاظي   انون وهذا مخالف لل ،ُكء  من الضفة وغية
ألي جهة البت في المسائء التي تتعلق بالضباط سوي لجاة الضباط  اقانونواإلدارة، حيب ًل  جوز 

 (. 16: مادة 2005الخدمة ب وى األمن الفلسطياي،  قانون ) اقانونا المشزلة 
 م2007الهيكلية اإلدارية والتنفيذية لُقوى األمن في قطاع غزة قبل يونيو  .2.4.3

 إشزاليةوطاية الفلسطياية قضية لت تبعية قوى األمن الفلسطياية في هيزء السلطة الشز  
داخلية/ داخلية وداخلية/ خارجية على حد  سوا ، حيب شغء الرئيم الراحء  اسر عرفات ماصب 

صدر  أن  إلى  ( 01/07/1994وزير الداخلية بموجب التشزيء الوزاري األول الصادر بتاريخ )
ذي قضى بةلحاق جهاز وال ، (27/06/2002  بتاريخ )2002( لساة 12المرسو  الرئاسي رق  )

الوقائي والدفاع المدني بوزارة الداخلية، ول   عد الرئيم  اسر عرفات مسؤوًلا عاها واألمن الشرطة 
 مباشرة، وب يت قوات األمن الوطاي وجهاز المخابرات العامة تتبع للرئاسة الفلسطياية. 

ا في شهر يااير أعلن  الوطاية الفلسطياية  السلطة أن  بعد تولي السيد محمود عباس وتحديدا
حصر امتالكها في األجهية المختصة  أن  هي الجهة الوحيدة المزلفة بامتالك ال وة المسلحة، و 

داخء السلطة الفلسطياية  منء أحد أولويات ، و لك سعياا ما  لاللتيا  بالترتيبات األماية المترتبة 
ة األولى من خطة خارطة الطريق، على السلطة الوطاية الفلسطياية على الاحو الذي تحدده المرحل

يوضح هيزلية قطاع األمن بموجب  التاليوفي إطار سلسلة من عمليات اإلصالح. والجدول 
 .الخدمة في قوى األمن الفلسطياي قانون 
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 الخدمة في قوى األمن الفلسطيني قانون هيكلية قطاع األمن بموجب  (6)جدول 

ا على   الخدمة لقوى األمن الفلسطيني. قانون المصدر جرد اعتمادا
ال طاع األماي الفلسطياي بمختلف أجهيت   أن  ي الااة  لل طاع األماي، ف انونومن الواقع العملي وال

من األدا  المتواضع بسبب عد  وجود هيزلية مدروسة ومعتمدة وثابتة طوال الساوات   عاني
ي قانونوضعف التدريب داخلها، وجوهر الخلء هو عد  وجود ناة   اتهاانإمزساب ة، وجذلك قلة ال

الوطاي، وقادة واألمن لتداخء صالحيات ومرجعيات ال وى األماية بين الرئيم ووزير الداخلية 
 ال وى. 

 :الثانيملخص الفصل 
المبحب  ؛مباحب أربعإلى   ت سمي حيب ت    ،الاظري للدراسة اإلطارعلى  :النانياشتمء الفصء 

هميت  والعوامء تعريف اتخا  ال رار وأ  :النانيوالمبحب  ،بعادهاأو  االمعرفة الضماية بمفهومه :األول
يتضمن تعريف  :والمبحب الرابع ،هاعادأبمفهومها و  األزماتإدارة  :والمبحب النالب ،المؤثرة في 

 من.وى األ ة ل اإلدارية والتافيذ مزونات وزارة الداخلية والهيزلة
  

 المخابرات العامة قوات األمن الداخلي الوطني قوات األمن المحور

 جهاز أماي نظامي جهاز عسزري نظامي التعريف
جهتتتاز أماي نظتتتامي مستتتتتتتتتتتتتتتت تتتء 

  خضع إلشرال الرئيم

اإلدارة 
 السياسية

 وزير الداخلية وزير األمن الوطاي

رئيم جهتتتاز المختتتابرات العتتتامتتتة 
)حيتتتتتب يتمتع بتتتتتدرجتتتتتة وزير وًل 
 تعتتتبتر عضتتتتتتتتتتتتتتتتواا  فتي متجتلتم 

 ا (الوزر 
 رئيم جهاز المخابرات العامة مدير عا  األمن الداخلي ال ائد األعلى القيادة

 بموجب مرسو  رئاسي ة التعيينآلي
بموجب مرستتتتتتو  رئاستتتتتتي 
باا  على تاستيب مجلم 

 الوزرا 
 بموجب مرسو  رئاسي

 مدة الوالية
 إمزتتتانيتتةثالث ستتتتتتتتتتتتتتتاوات، مع 
 التمديد لمدة ساة واحدة

ثتتتالث ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتوات، متتتع 
لتمديد لمدة ساة ا إمزانية
 واحدة

 إمزتتتتتتانيتتتتتةثالث ستتتتتتتتتتتتتتتاوات، مع 
 التمديد لمدة ساة واحدة

 الصًلحيات

 صتتتتدر ال رارات الالزمة إلدارة 
ا  وتاظي  العمتتتتتتء جتتتتتتافتتتتتتة، وف تتتتتتا

ظمتتتتتتتة ن  واأل  تتتتتتتتانون ألحزتتتتتتتتا  ال
 الصادرة بم تضاه

 صتتتتتتتتتتتتتتدر ال رارات الالز  
إلدارة وتاظي  شتتتتتتتتتتتتتتتؤون 

 العمء جافة

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتدر ال رارات الالز  إلدارة 
 ظي  شؤون العمء جافةوتا
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 الفصل الثالث: الدراسات السابقة

 

 متهيد

 .الدراسات املتعلقة باملعرفة الضمنية .3.1

 .الدراسات املتعلقة باختاذ القرار .3.2

 .األزماتالدراسات املتعلقة بإدارة  .3.3

 .التعــــقيب على الـــــدراسات الــــسـابقة .3.4

 .الفــــــجــــــوة البــــــحـــــثـــية .3.5
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 الفصل الثالث: الدراسات السابقة .2

الستتتتتاب ة من الرجائي األستتتتتاستتتتتية التي  عتمد عليها الباحب لتحديد مشتتتتتزلة  الدراستتتتتاتُ  عد  تُ 
ا م  ول   ،مبتكرة فكار  أمصتتتتتتتتدراا غاياا إلثرا  الباحب بما  ستتتتتتتته  في تكوين  عد  وتُ  الدراستتتتتتتتة ومتغيراتها،
ت الصتتتتتتتلة، ومن خالل اًلطالع على حول المواضتتتتتتتيع واألبحاث  ا وتحاليءتعرضتتتتتتت  من نتائج 

العديد من الرستتتتائء والمجالت العلمية المحزمة وقيا  الباحب بعمء مستتتتح مزتبي لهذه الدراستتتتات  
اتخا  ال رار والمعرفة الضماية  ستعرض مجموعة من الدراسات الساب ة والمتضماة ) أن  استطاع 

تكوين صتتتتتتتتتورة إلى مما أدى  ؛جابيةاألبالدراستتتتتتتتتات المحلية والعربية و  (، مستتتتتتتتتتعيااااألزماتوإدارة 
مجموعة من الدراستتتات بستتتبب  بانت ا ف ا   ،واضتتتحة وجلية عن الموضتتتوع الذي ستتتيتااول  الباحب

واستتخدمت أداة  ،وجميعها استتخدمت الماهج الوصتفي التحليلي ،الحالية قربها الكبير من دراستت  
 :اآلتياسات الساب ة على الاحو لذا قا  الباحب بت س  الدر والم ابلة،  اًلستبانةالدراسة 

 إحصائية الدراسات السابقة7) )جدول 
 األزماتإدارة  اتخاذ القرار المعرفة الضمنية الدراسات

 الدراسات المحلية
 دراسات 7

 (2019-2017) 
 دراسات 7

 (2019-2016) 
 دراسات 7

 (2018-2016) 

 الدراسات العربية
 دراسات 5

 (2018-2015) 
 دراسات 7

 (2017-2015) 
 دراسات 5

 (2016-2013) 

 الدراسات األجنبية
 دراسات 3

 (2017-2015) 
 دراسات 3

 (2015-2013) 
 دراسات 3

 (2017-2008) 
 15 17 15 المجموع
 دراسة 47 اإلجمالي
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 الدراسات المحلية المتعلقة بالمعرفة الضمنية .3.1

 اسةالهدف من الدر  الباحث والسنة م
 التطبيق  مكان

 وعينة الدراسة
 النتائج

1.  
 دةسع  

(2019) 

دور إلى هتتتدفتتتت التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل 
عمليتتتات إدارة المعرفتتتة في تحستتتتتتتتتتتتتتين 

 جودة اتخا  ال رارات.

ون مجتمع التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة تك  
من جميع العتتتتتتاملين في 
المديرية العامة للخدمات 
الطبيتتتتتتة العستتتتتتتتتتتتتتتزريتتتتتتة ، 

 .(262والبالغ عدده  )

إدارة  مستتتتتتتوى ممارستتتتتتة عمليات
 متوستتتتتتتتتطةبدرجة  جانتالمعرفة 
 )%59.88باسبة )

2.  
عطا هللا 

(2018) 

دور إلى التعرل إلى هدفت الدراستتتتتتتتتتة 
إدارة المعرفتتتتة في تشتتتتتتتتتتتتتتتزيتتتتء الن تتتتافتتتتة 
التاظيمية لدى العاملين في شتتتتتتتتتتتترجات 

 الم اوًلت الفلسطياية.

ن مجتمع التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة تكو  
من العاملين في شتترجات 
الم اوًلت الفلستتطياية في 

غية، التي محتتتتتتتافظتتتتتتتات 
 ( شرجة.247عددها)

مستوى  أن  إلى توصلت الدراسة 
إدارة المعرفتتة لتتدى العتتاملين في 
شتتتتتتترجات الم اوًلت الفلستتتتتتتطياية 
فوق المتوسا، ويتضح  لك من 

 إلجماليخالل الوزن الاستتتتتتتتتتتتتبي 
التتتتتتتتتمتتتتتتتتتعتتتتتتتتترفتتتتتتتتة متتتتتتتتتحتتتتتتتتتور إدارة 

(68.74%) . 
 

 علي  .3
(2018 ( 

أثر إلى هتتتتدفتتتتت التتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل 
فتتة بوزارة التتداخليتتة عمليتتات إدارة المعر 

الوطاي الشق العسزري ب طاع واألمن 
 .غية

ن مجتمع الدراستتتتتتتتتتتتتة وتكو  
من العتتاملين في الوزارة، 
وقد بلغت عياة الدراستتتتتتتتة 

 .موةفاا( 376)

درجتتة تطبيق عمليتتات إدارة  ن  أ
المعرفتتتتتتتتة في وزارة التتتتتتتتداخليتتتتتتتة 

الوطاي، الشق العسزري واألمن 
بتدرجتة متوستتتتتتتتتتتتتتتطتة بوزن  كتانتت

 .66.83%)نسبي) 

 البراهمة  .4
(2018) 

إدارة إلى هتتتدفتتتت التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل  
المعرفتتتة ودورهتتتا في تحستتتتتتتتتتتتتتتين جودة 

 الخدمات في بلد ة قطاع غية.

ن التتتتتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة من تكو  
 خانيونمموةفي بلديتي 

ورفتح والتبتتتتتتتتالتغ عتتتتتتتتددهت  
ا  عملون ( 234) موةفتتتتتتا

 بوةائف إشرافية وإدارية.

مستتتوى إدارة  أن  أةهرت الاتائج 
توليد، تخيين، المعرفة مجتمعة )

توزيع، تطبيق( جما توجد عالقة 
 ات دًللة إحصتتتتتتتتتتائية بين إدارة 
المعرفة وتحسين جودة الخدمات 

 .ورفح خانيونمفي بلديتي 

5.  
 معمر

(2017) 

دور  إلى هتتتدفتتتت التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل
اتختتا   ممتتارستتتتتتتتتتتتتتتتات إدارة المعرفتتة في

وجالة  يري ال رارات اًلستتتتتراتيجية لد مد
 الغوث

 في وجتتتتتتتالتتتتتتتةالمتتتتتتتديرون 
التغتوث لتعتيتاتتتتتتتتة قتوامهتتتتتتتا 

من قطتتاع  ا( مبحوثتتا 46)
 غية.

يؤثر المتغير المستتتتتتتتتتتتتتتت تتء )إدارة 
المعرفتتتتتتة( على المتغير التتتتتتتابع 
)ال رارات اًلستتتتتتتراتيجية( باستتتتتتبة 

الاسبة المتبقية  أن  و  ،%(65.3)
%( في التتتتتتتتتأثير على 34.7)

ال رارات اًلستتتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتتتتتة تعود 
 لمتغيرات أخرى.
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6.  
 عي الدين

(2017) 

أثر إلى ستتتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل فتتتتت التتتتدرادهتتتت
عمليات إدارة المعرفة في تطوير ث افة 
التميي لتتتدى العتتتاملين في الجتتتامعتتتات 

 .الفلسطياية في قطاع غية

ن مجتمع الدارستتتتتتتتتتتتتتتة تكو  
متتتتتتن األكتتتتتتتتاد تتتتتتمتتتتتتيتتتتتتيتتتتتتن، 
واإلداريين، واألكتتتاد ميين 
بتتتوةتتتتتتتتائتتتف إداريتتتتتتتتة فتتتي 
الجامعات الفلستتتتتتتتتتتتتتتطياية 

غتتتية والتتتبتتتتتتتتالتتتغ  بتتت تتتطتتتتتتتتاع
 .( موةفاا322عدده )

ممارستتتتتتتتتة عمليات مستتتتتتتتتتوى  أن  
إدارة المعرفتتتتتتة في الجتتتتتتامعتتتتتتات 

مرتفعتتتة،  جتتتتانتتتتتالفلستتتتتتتتتتتتتتتطيايتتتتة 
وحصء %(،5.73وبوزن نسبي)

بعد تخيين المعرفة على المرتبة 
األولتتتتتتتتتى، بتتتتتتتتتوزن نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتي 

ويلي  بعد اكتستتتتا  %(، 9.75)
 نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتي التتتتمتتتتعتتتترفتتتتتتتتة وبتتتتوزن 

ويليتتتت  بعتتتتد تطبيق %(، 4.74)
ي التتتتمتتتتعتتتترفتتتتتتتتة وبتتتتوزن نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتت

وفتتتتتي التتتتتمتتتتترتتتتتتبتتتتتتتة %(، 1.72)
توزيع المعرفتتتتتتتة  عتتتتتتتتدب األخيرة

 ).3.71وبوزن نسبي )

7.  
 بو زريقأ
(2017) 

دور إلى هتتتدفتتتت التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل 
عمليات إدارة المعرفة )توليد، تخيين، 
توزيع، تطبيق( في تحستتتتتتتتتتتتتتتين اإلبتتداع 

 التاظيمي في المحاك  الاظامية

ن مجتمع التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة تكو  
من جميع العتتتتتتاملين في 
المحتتتتتاك  الاظتتتتتاميتتتتتة في 

والتتتبتتتتتتتتالتتتغ  ،قتتتطتتتتتتتتاع غتتتية
ا ( 208ده  )عتتتتتد موةفتتتتتا

 وموةفة.

مستتتتتتتتتتتوى ممارستتتتتتتتتتة عمليات  ن  أ
إدارة المعرفتتتة مجتمعتتتة )توليتتتد، 

 ناتخيين، توزيع، تطبيق( جتتتتتتت
ي ، حيب بلغ وزنها الاسبمتوسا

(63.93%). 

 الدراسات المحلية المتعلقة باتخاذ القرار: .3.2

 سعده  .1
(2019) 

دور إلى هتتتدفتتتت التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل 
عمليتتتات إدارة المعرفتتتة في تحستتتتتتتتتتتتتتين 

 جودة اتخا  ال رارات.

ن مجتمع التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة تكو  
من جميع العتتتتتتاملين في 
المديرية العامة للخدمات 
الطبية العستتتتتتتزرية والبالغ 

 .استبانة( 262عدده  )

مستتتتتتتتتتتتتتتتوى جودة اتختتا  ال رارات 
بتدرجتة متوستتتتتتتتتتتتتتتطتة بوزن  كتانتت

 %(.85.18نسبي )

 جمعة  .2
(2018) 

دور إلى هتتتدفتتتت التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل 
تحسين جفا ة اتخا  القيادة األماية في 

الوطاي واألمن ال رار بوزارة التتتداخليتتتة 
 الفلسطياي

مجتمع الدراستتتتتتتتتتتتتة  ن وتكو  
من العتتتتتتتتاملين في وزارة 

الوطاي واألمن التتداخليتتة 
التتفتتلستتتتتتتتتتتتتتتتطتتيتتاتتي والتتبتتتتتتتتالتتغ 

 .ا( ضابطا 327عدده  )

مستتتتتتتتتتتتتتتتوى اتختتتتا  ال رار في  أن  
الوطاي واألمن وزارة التتتتتداخليتتتتتة 

متوستتتتتطاا بوزن  أن  الفلستتتتتطياي ج
 %(.68.8)نسبي 
 

3.  
 الحا ك

(2018) 

ستلستلة األوامر ونطاق إلى التعرل 
اإلشتتتتتتتتتتتتترال في الهيزتتتتء التاظيمي 
وعالقتتتة جتتتء ماهمتتتا بتتتاتختتتا  ال رار 

مجتمع التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة  ن تكو  
من العتتتتتتتتاملين في وزارة 

الوطاي واألمن التتداخليتتة 
التتفتتلستتتتتتتتتتتتتتتتطتتيتتاتتي والتتبتتتتتتتتالتتغ 

توجتتتتتتتد عالقتتتتتتتة  ات دًللتتتتتتتة 
إحصتتتتائية عاد مستتتتتوى دًللة 

α≤0.05) بتتتيتتتن أستتتتتتتتتتتتتتتتم )
الهيزتتتتتتتء التاظيمي واتختتتتتتتا  
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الوطاي في واألمن بوزارة التتداخليتتة 
 قطاع غية.

ا ( موةفتتا 328) عتتدده 
من أصتتتحا  الوةائف 
اإلشتتتتتترافية رئيم قستتتتتت  

 فأعلى بالوزارة.

ال ترار في وزارة التتتتتتتداخلتيتتتتتتتة 
الوطاي في قطتتتتتتتاع واألمن 
معتتتتتامتتتتتء ارتبتتتتتاط  أن  غية جتتتتت

 (.0.675بيرسون )

4.  
  شعبانبو أ
(2017) 

ثتتتتر التتتتتتتتتفتتتتكتتتتيتتتتر أإلتتتتى التتتتتتتتتعتتتترل 
اًلستتتتتتتتتتتتتتراتيجي في صتتتتتتتتتتتتتاع ال رار 

واألمن األماي بوزارة التتتتتتتداخليتتتتتتتة 
 الوطاي الفلسطياي.

عياتتة شتتتتتتتتتتتتتتاملتتة بلغتتت 
ا متتن 137) ( متتتوةتتتفتتتتتتتا

أصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتا  المتهتتتتتتتا  
اإلشتتتتتتتتتتتتترافية في جهاز 
األمتتن التتتتتتتداختتلتتي متتن 

 رتبة رائد فما فوق.

درجة ممارستتتتتتة عملية صتتتتتتاع 
ال رار األماي لتتتدى العتتتاملين 
 في الوةائف اإلشتتتتتتتتتتتترافية في

الوطاي واألمن وزارة الداخلية 
الفلسطياي بدرجة جبيرة باسبة 

(71.16.)% 
 

5.  
 البلبيسي

 (2016) 

بء إلى التعرل إلى هدفت الدراستتتتة  ستتتتُ
في إدارة  اتخا  ال رارأستتتتتتتاليب تطوير 
 في فلسطين األماية األزمات

التتتتتعتتتتتتتتامتتتتتلتتتتتيتتتتتن فتتتتتي وزارة 
التتتتداخليتتتتة لعياتتتتة قوامهتتتتا 

( متتتتبتتتتحتتتتوثتتتتتتتتاا متتتن 147)
 قطاع غية.

على  عتتتتاليتتتتةباستتتتتتتتتتتتتتتبتتتتة اعتمتتتتاد 
 بلغ الت ليد ة حيب األستتتتتتتتتتتتاليب
 (71.80 الحستتتتتتتتابي المتوستتتتتتتتا

 في ضتتتتتتتتتتتتتتتعف هاتتتتاك أن   (%
 الحدينة األستتتتتتتتتاليب استتتتتتتتتتخدا 

بلغ  الدراستتتتتتتتتتتة حيب تااولتها التي
 .(%(52.07 الحسابي المتوسا

 حميد  .6
(2016) 

دور ممارسة أسلو  إدارة إلى التعرل 
فرق العمء في تحستتين مستتتوى األدا  

الشتتق  - رارات بوزارة الداخليةواتخا  ال
 المدني ب طاع غية.

الذين  حملون المستتميات 
اإلشتتتتتتتتتتتتتتترافيتتتتة، من رئيم 

مدير عا ، إلى شتتتتتتتتتتتتتتتعبة 
( 220والبتتتتتالغ عتتتتتدده  )

 موةفاا وموةفة.

عمليتتتة اتختتتا  ال رارات اإلداريتتتة 
رة حصتتتتتتتتتتء على متوستتتتتتتتتتا بالوزا

 .%(60.22حسابي )

7.  
 خضر

(2016) 

 األستتتتتتاليبواقع استتتتتتتخدا  إلى التعرل 
التتكتتمتتيتتتتتتتتة فتتي اتتتختتتتتتتتا  التت تترار وحتتتتتتتء 
المشتتتتزالت لدى المستتتتتويات العليا في 

الوطاي )الشتتتتتتتتتق واألمن وزارة الداخلية 
 العسزري( في قطاع غية.

استخدا  أسلو  الحصر 
الشتتتامء لمجتمع الدراستتتتة 
في المستتتتويات العليا في 

 (.108الوزارة وعدده  )

تتتوجتتتتتتتتد عتتالقتتتتتتتتة طتترد تتتتتتتتة بتتيتتن 
المتغيرات المستتتتتتتتتتتتتتتت لة " المعرفة 

الكمية، الرغبة في  األستتتتتتتتتتتتتاليبب
هتتتتتا، دع  يإلالتعرل، الحتتتتتاجتتتتتة 

الوطاي، واألمن وزارة التتتداخليتتتة 
موا متتتة البيئتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتيتتتة 
ًلستتتتتتتتتتتتخدامها" والمتغير التابع " 

الكمية في  األستتتتتتتاليباستتتتتتتتخدا  
 اتخا  ال رار وحء المشزالت.
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 األزماتالدراسات المحلية المتعلقة بإدارة  .3.3

1.  
 الشاعر

(2018) 

دور إلى دراستتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل هتتتدفتتتت التتت
ممارستتتتتة أستتتتتلو  القيادة التحويلية في 

لدى العاملين  األزماتتحستتتتتتتتتتتتتين إدارة 
 بشرجة توزيع الكهربا  بغية.

مجتمع التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة  ن تكو  
من العاملين في العاملين 
بشتتتتتتتتتتتتتتترجة توزيع الكهربا  
 بتتغتتية والتتبتتتتتتتتالتتغ عتتتتتتتتددهتت 

 ( موةفاا. 295)

في  األزماتدارة إمستتتتتتتتتتوى  ناك
ربا  باستتتتتتتتتتبة شتتتتتتتتتتترجة توزيع الكه

متتتتتوستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتة بتتوزن نستتتتتتتتتتتتتتتتبتتي 
(62.55)% 

2.  
 داود

(2018) 

تحليتتتء البيئتتة إلى هتتتدفتتتت التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة 
نمو ج ماكيايي أالداخلية باستتتتتتتتتتتتتتتتخدا  

في قطاع غية  األزماتودوره في إدارة 
للمتتتتتديريتتتتتة العتتتتتامتتتتتة للتتتتتدفتتتتتاع المتتتتتدني 

 الفلسطياي في قطاع غية.

يتكون مجتمع الدراستتتتتتتتتتتتتتة 
من ضتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتاط ومتتتتتديري 

اع الدفاع المدني في قط
غتية متن رئتيتم قستتتتتتتتتتتتتتتت  

عتتتتتدده  فتتتتتأعلى والبتتتتتالغ 
 .ا( شخصا 182)

ا نتتاجحتتا  نانمو ج متتاكايي جتت أن  
في تحليتتتتتتتء البيئتتتتتتتة التتتتتتتداخليتتتتتتتة 
للمتتديريتتة العتتامتتة للتتدفتتاع المتتدني 

 أن  ةهرت الاتائج أو  ،الفلستتطياي
التتمتتتتتغتتيتترات التتمتتؤثتترة فتتي إدارة 

وهي اًلستتتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة،  األزمتتات
الاظ ، أستتتلو  اإلدارة والعاملين 

ليتتتتتتة المهتتتتتتارات القي  توثر الهيز
 .األزماتا على إدارة ا جبيرا تأثيرا 

3.  
 الخضري 

(2017) 

فاعلية إلى هدفت الدراستتتتتتتتتتتتتتتة التعرل 
اتختتتتتا  ال رار لتتتتتدى متتتتتديري المتتتتتدراس 

 محافظات
في غية وعالقتهتتتتتتا بتتتتتتةدارة  النتتتتتتانويتتتتتتة
 األزمات

توزيعهتتتتتتا على عياتتتتتة  ت   
الدراستتتتتتتتتتتتتة التي شتتتتتتتتتتتتتملت 

ا ومعلمتتتتتة ( معلمتتتتتا 250)
حتتلتتتتتتتتة متتن متتعتتلتتمتتي التتمتتر 

 .بمحافظات غية النانوية

مواف تتتتتتتة بتتتتتتتدرجتتتتتتتة  توجتتتتتتتدكمتتتتتتتا 
متوستتتتتتتتتتتطة على مستتتتتتتتتتتتوى إدارة 

لتتدى متتديري المتتدارس  األزمتتات
 بمحافظات غية النانوية

 (2017اسلي )  .4

دور إلى لتعرل اهتتتدفتتتت التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة 
القيتتادة اًلستتتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة بجهتتاز األمن 
التتتتتداخلي، وقيتتتتتاس قتتتتتدراتهتتتتتا في إدارة 

واألمن ية األماية بوزارة الداخل األزمات
 الوطاي الفلسطياي

اعتمد أستتتتتتتلو  الحصتتتتتتتر 
الشتتتتتتتتتتتتتامء لتحليء العياة، 
وهي الرتب الستتتتتتتامية في 
جهتتتتتتتاز األمن وعتتتتتتتدده  

(731.) 

تمتلتتتك القيتتتادة خبرة عمليتتتة في 
األمايتتتتتتة، وت و   األزمتتتتتتاتإدارة 

 لهذا اإلمزاناتباستتتتتتنمار جميع 
الغرض، جمتتا تعمتتء على إعتتداد 
خطا وبرامج متعتتتددة للتعتتتامتتتء 

األماية، للوصتتتتتتتتتول  زماتاألمع 
الحتتالتتة من الوقتتا تتة وقتتد جتتا ت 

 الاتيجة بدرجة جبيرة

 عبد العال  .5
(2017) 

إدارة إلى هتتتدفتتتت التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل 
، وأثرهتتتا على جودة ال رارات األزمتتتات

اإلداريتتتتتتتة بوزارتي العمتتتتتتتء، والتاميتتتتتتتة 
 اًلجتماعية بالمحافظات الجاوبية

اختتتتتتتتتيتتتتتتتتار متتتتجتتتتتتتتمتتتع  تتتتت   
التتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتة من موةفي 

تين الذين  شتتتتتتتتغلون الوزار 
، اإلشتتتتتتتتتتتتتتتراقيتتتتةالوةتتتتائف 

( 116حيتتتتتب ت  توزيع )
 على المبحوثين استبانة

هااك مواف ة بدرجة متوستتتتتتتتتتتطة  
من قبتتتتء المبحوثين على توافر 

بوزارتي  األزمتتتتاتنظتتتتا  اإلدارة 
، والتامية اًلجتماعية في العمء

محافظات قطاع غية؛ حيب بلغ 
 3.18)المتوسا الحسابي العا  
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داره وبتتتتتتتتوزن نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتي متتتتتتتت تتتتتتتت
(58.63)% 

6.  
 البلبيسي

(2017) 

أستتتتتاليب توضتتتتتيح إلى هدفت الدراستتتتتة 
إلى ر األماي، ومتتا تطوير اتختتا  ال را

أماية واضتتحة في  انعزاستتات لك من 
التي تواجتتتتت   األزمتتتتتاتعمليتتتتتات إدارة 
 الوطايواألمن وزارة الداخلية 

( 1556بتتتتتتتلتتتتتتتغ عتتتتتتتتدده )
ختتتتتذت عياتتتتتة أموةفتتتتتا، و 

( 147الدراستتتتتتتتتتتتتة حجها )
ارهتت  ا تتت  اختتتتتيتتتتتتتتمتتوةتتفتتتتتتتتا 

 بطري ة العياة العشوائية

 اهااك ضتتتعفا  أن  أةهرت الاتائج 
الحدينة  األستتتتاليبفي استتتتتخدا  

 التي تااولتها الدراستتتتتتتتتتتتتتتة )بحوث
العمليتتتتتتتتات، شتتتتتتتتتتتتتتتجرة ال رارات، 
نتتظتتتريتتتتتتتتة التتمتتتبتتتتتتتتاريتتتتتتتتات، بتتاتتتتتتتتا  
 ،الستتيااريوهات، نظ  دع  ال رار
 حيب بلغ المتوستتتتتتتتتا الحستتتتتتتتتابي

(52)  

 أبو جميء  .7
(2016) 

دور إدارة  إلىعرل راستتتتتتة التهدفت الد
العمليتتتتتات المرجييتتتتتة بوزارة التتتتتداخليتتتتتة 

الوطاي الفلسطياي في معالجة واألمن 
 األماية األزمات

جتمع الدراستتتتتتتتتتة المزون م
من ضتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتاط عمليتتتتات 

 الميدانيةاألجهية األماية 
فتتتتتي التتتتتوزارة، والتتتتتبتتتتتتتتالتتتتتغ 

 .ا( ضابطا 227عدده  )

وجود دور مه  إلدارة العمليتتتتتتتات 
لطوارف، المرجييتة المهتا ، وخطا ا

ونظ  المعلومتتتتتتتات واًلتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
 واإلمزاناتالفعال، الموارد البشرية 

األماية  األزماتالمائية في معالجة 
الوطاي واألمن في وزارة التتتداخليتتتة 

الفلستتتطياي بدرجة جبيرة، حيب بلغ 
المتوستتتتتتتتتتتتتا الحستتتتتتتتتتتتتابي الاستتتتتتتتتتتتتبي 
اًلستتتتتتتتتتتتتتجتتتابتتتات أفراد العياتتتة على 

. 70جميع الف رات بشتتتتتتتتتتتتتزتتء عتتا  
(76 %.) 

 ات العربية المتعلقة بالمعرفة الضمنيةالدراس .3.4

1.  
 صالح الدين 

 (2018) 

تحديد مدى وجود إلى هدفت الدراستتتتتتة 
أثر لتطبيق إدارة المعرفتتتتة في تح يق 
الميية التاافستتتتتتتتتية للشتتتتتتتتترجة المصتتتتتتتتترية 

 لالتصاًلت

 
على عياة ميستتتتترة مزونة 

( مفردة من  60من ) 
اإلداريتتتتتتتتتيتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتنتتتتتتتتتالث 

ًلت من الشتتتتتتتتترجة ستتتتتتتتتاترا
 .اًلتالمصرية لالتص

 وجود مستتتتتتتتتتتتتتوى مرتفع من إدارة
المعرفة في الشتتتتتتتترجة المصتتتتتتتترية 

 لالتصاًلت.

2.  
 أمين وسال 

 (2017 ) 

هدفت الدراستتتتتتتتتتتتتتتة الكشتتتتتتتتتتتتتتتف عن واقع 
ممارستتتتتتتتتتتتتة عمليات تبادل المعرفة بين 

 وزارة التربية
والتعلي  والجامعات األردنية من وجهة 
نظر متتتتتديري المتتتتتدارس والمشتتتتتتتتتتتتتتترفين 

 والتربويين في
 محافظة جرش

اختيتتتار عياتتتة مزونتتتة  ت   
ا ( 128)متتن  مشتتتتتتتتتتتتتتتترفتتتتتتتا

 ومشرفة ومديرا ومديرة

المتتتتتدارس  ت تتتتتديرات متتتتتديري  أن  
فتتي  التتتتتربتتويتتيتتن والتتمشتتتتتتتتتتتتتتتترفتتيتتن

 جرش لدرجة ممارستتتتتتتتتة محافظة
وزارة  عمليات تبادل المعرفة بين

والجتتتتتتتتامعتتتتتتتات  والتعلي  التربيتتتتتتتتة
 األردنية جا ت بدرجة متوسطة
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 إبراهي    .3
(2017) 

واقع  إلىالتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل  هتتتدفتتتت
ت ماظمات األعمال الخدمية ممارستتتتتتتا
إدارة التتمتتعتترفتتتتتتتتة وعتتالقتتتهتتتتتتتا  لتتعتتمتتلتتيتتتتتتتتة

 باًلبتكار التسوي ي

أداة  اًلستتتتتتتتتتتتتتتتبتتانتة جتانتتو 
 البياناترئيستتتتتتتتتتتتتتتية لجمع 

من عياتتتتتتتة عشتتتتتتتتتتتتتتتوائيتتتتتتتة 
 بسيطة 

، باستتتتبة استتتتتتبانة(  170
 %( ، 95.8استرداد ) 

وجود عالقة إ جابية بين تطبيق 
البراهين  المعرفتتة واًلبتكتتاري في

د ة يوجد أثر بين اكتستتتتتتتتتتا  الما
المعرفتتتة واًلبتكتتتار في الختتتدمتتتة 

يوجتتد تتتأثير  في العمليتتات. جمتتا
إ جتتتتتتتتابي بين تطبيق المعرفتتتتتتتتة 

 واًلبتكار في العمليات.

4.  
Alharaisa 

 (2016) 

تحديد دور الباية إلى هدفت الدراسة 
التحتية إلدارة المعرفة في جودة 

 الخدمات
( من الباوك 6اإللكترونية في ) 

 ،عماننية الموجودة في مدياة األرد

عياتتة التدراستتتتتتتتتتتتتتتتة  جتانتتو 
التحليء )المستتتتتتتتتتتتتتتتجيبين( 

(  285متتتتؤلتتتتفتتتتتتتتة متتتتن) 
عتتمتتيتتالا يتتتتتعتتتتتتتتامتتلتتون متتع 

 الباوك المستهدفة

الباية التحتية إلدارة المعرفة  أن  
إ جتتتتابي على جودة  لهتتتتا تتتتتأثير

الختتتدمتتتات اإللكترونيتتتة الم تتتدمتتتة 
 في ال طاع المصرفي األردني.

 البرعصي  .5
 (2015) 

اقتراح تصور إلى فت الدراسة هد
لتطبيق عمليات إدارة المعرفة في 

 جامعة عمر المختار

أعضتتتتتتتتتتتتتتتا  هيئة التدريم 
ي بتتتتتتتتالتتتتتتفتتتتتترع التتتتتتجتتتتتتتتامتتتتتتعتتتتتت

"التتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتتيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا "، 
 .ا( مبحوثا 120وعدده )

تتتتدني اًلهتمتتتا  بتتتةدارة المعرفتتتة، 
مستتتتتتتتتتتتتتتتوى تطبيق  وانخفتتتتتتتتاض
 عملياتها.

اختالل التخصتتتتتتتتتتتتتتتص العلمي 
 ليم ل  تأثير في مستوى تطبيق 

ات إدارة المعرفتتتتتة، إ  ل  عمليتتتتت
تميي إلى هتتتذا اًلختالل  ييؤد
خصتتتتصتتتتين في مجال معين المت

 خر.عن المجال اآل
 الدراسات العربية المتعلقة باتخاذ القرار .3.5

1.  
 العتيبي

(2017) 

اتخا  ال رار وعالقت  بزء إلى التعرل 
 والمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتدةمن فتتتتتتاعليتتتتتتة التتتتتتذات 

اًلجتماعية لدى عياة من المرشتتتتتتتتتدين 
 افظة الطائف.الطالبيين بمح

ا 242مزونة من ) ( مرشدا
من التتتتتتتتذين  عملون في 
متتتتتتتتدارس التعلي  العتتتتتتتتا  
التتحتتزتتومتتي بتتمتتحتتتتتتتتافتتظتتتتتتتة 

 الطائف.

وجود عالقتتتة ارتبتتتاطيتتتة موجبتتتة 
بين جء من درجات ال درة على 
اتختتتا  ال رار وجتتتء من درجتتتات 

من  والمستتتتتتتتتتتتتتتتانتتدةفتتاعليتتة التتذات 
من  والمستتتتتتتاندةالمدرستتتتتتتة  جانب
 ةوالمستتتتتتتتتاندأوليا  األمور  جانب
 .المعلمين جانبمن 

 سويدات والشيخ  .2
 (2017 ) 

أثر إلى هتتتتدفتتتتت التتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل 
المختلفتتتتتة التفكير اإلبتتتتتداعي بتتتتتأبعتتتتتاده 

ال رار  على فتتتتتتاعليتتتتتتة عمليتتتتتتة اتختتتتتتا 
اإلداري في شتتتتتتتتتتتتترجات التأمين العاملة 

 في األردن

وتكون ، اًلستتتتتتتتتتتتتتتتبانةأداة 
مجتمع التتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة من 

العاملين ( شرجة من 28)
 غ عتتتتدد، وبلالتتتتتأمينفي 

 .( عامالا 249العاملين )

وجود مستتتتتتتتتتتتتتتتوى مرتفع لفتتاعليتتة 
إلداري في عمليتتة اتختتا  ال رار ا
 باألردنة شرجات التأمين العامل
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3.  
 ناصر

(2016) 

جودة إلى هتتدفتتت التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة التعرل 
اإلداري لدى المشتتتتتتتتتتتتتترفين  اتخا  ال رار

 .اًلختصاصيين التربويين

 التتتتتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةمتتتتجتتتتتتتتتمتتتتع 
بتتتتتتتالمشتتتتتتتتتتتتتتترفين التربويين 

ين في ياًلختصتتتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتت
متتتديريتتتة تربيتتتة محتتتافظتتتة 

     والبتتتتتالغ عتتتتتدده  بتتتتتابتتتتتء،
 .( مشرفاا ومشرفة267) 

د عياة البحب امتالك جميع أفرا
ومهارات  مهارة صتتتتتتتتتتتااعة ال رار

التتتتتتتفتتتكتتتيتتتر اإلبتتتتتتتتداعتتتي، ووجتتتود 
صتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتاعتتتتة ال رار تعتمتتتتد على 

 وماها:مهارات متعددة، 
مهارة التفكير اإلبداعي، وجذلك 
ال تتتتتتدرة على التفكير اإلبتتتتتتداعي 
 ياتج عاهتتتا ممتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتات ماهتتتا

 صااعة ال رار.

 صالح وحمودي   .4
(2016 ) 

مستتتتتتتتتوى إلى هدفت الدراستتتتتتتتة التعرل 
العالقة بين نظ  المعلومات في عملية 

اإلداريتتة لتتدى العتتاملين  اتختتا  ال رارات
في دائرة الموارد البشتتتتتتتتتتترية في حزومة 

 الفجيرة/ دولة اإلمارات
 .العربية المتحدة

 الحاليمجتمع الدراستتتتتتتتتتتة 
بجميع العتتتتتتاملين بتتتتتتدائرة 
الموارد البشتتتتتتترية بحزومة 

ومتتتتتتن جتتتتتتال  التتتتتتفتتتتتتجتتتتتتيتتتتتترة
 الجاستتتين، والبالغ عدده 

 ا.( فردا 84) 

بين نظ   اوجود عالقة جبيرة جدا 
وعتمتلتيتتتتتتتتة اتتختتتتتتتتا   التمتعتلتومتتتتتتتتات

التتتت تتتترارات اإلداريتتتتتتتتة فتتتتي دائتتتترة 
 .الموارد البشرية

 حاز  ومهااوي   .5
 (2016 ) 

تستتتتتتتتليا الضتتتتتتتتو  إلى هدفت الدراستتتتتتتتة 
ة المحاستتتتتتبية بما رات المعلومعلى تأثي

وخصتتتتتتتتتتتتتتتائص تدع   تحتوي  من ميا ا
رار جودتهتتتتتتتا، في عمليتتتتتتتة اتختتتتتتتا  ال 

 والتحز  في رشتتتتتتتتتدها في المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة
 .اًلقتصاد ة

مجتمع التتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة في 
مؤستتتستتتة  مجموع موةفي

إستتمات تبستتة )الموةفين 
اإلداريتتتتيتتتتن بتتتتمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتع 
اإلستتتتتتتتتتتتتتتماتتتتتتتت حيتتتتتتتب ت  

المهايين  بعاد العمالاستتتتت
التتتتتتتتذيتتتتن  تتتتعتتتتمتتتتلتتتتون فتتتتي 

اًلعتماد  ت   و اع المصتتتتتتتتتتتتتتت
في هذه الدراستتتتتتتتتتتتتتتة على 

( 50من )عياتتتتتتة تتكون 
 .موةفاا

 خاصية المال مة تضمن توفير
معلومتتات محتتاستتتتتتتتتتتتتتتبيتتة بتتالوقتتت 
والحج  الماتتاستتتتتتتتتتتتتتتبين، وهتتذا متتا 

 يدع  حقي ة مساهمة المعلومة
المحاستتتتبية في ترشتتتتيد ال رارات، 

متتتا  وختتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتة الموثوقيتتتتة إ ا
 توفرت في المعلومة المحاستتتتتتبية

وفير معلومتتتتات في ت تستتتتتتتتتتتتتتتتتتاه 
 .صادقة وصحيحة

6.  
  توزري اديو  

(2015 ) 

دراستتتتتتتتتتتتتتتتة أثر أبعتاد إلى هتدل البحتب 
إدارة مخاطر المشتروعات في شترجات 

 الم اوًلت
العاملة في الستتتتتتتتتتتتاحء الستتتتتتتتتتتتوري على 
جودة اتختتتتا  ال رارات وتحتتتتديتتتتد البعتتتتد 

في تفستتتتتتتتتتتتتتتير هذه  وأهمية ااألكنر تأثيرا 
 الجودة

الدراستتتتتتتتتتة  شتتتتتتتتتتمء مجتمع
ًلت شتتتتتتتتتتتتتتترجتتتتتتتتات الم تتتتتتتتاو 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتء العتتتاملتتتة في ال
الستوري جافة، وبلغ حج  

(  75التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة)  عياتتة
 .وحدة معاياة

د  قيتتتتتتتا  اإلدارة العليتتتتتتتا في عتتتتتتت
الم اوًلت باشتتتتتتر ث افة  شتتتتتترجات

إدارة المختاطر في مستتتتتتتتتتتتتتتتويات 
دارة الدنيا، والستتتتتتتتبب في  لك اإل

ضتتتعف التواصتتتء بين إلى   عود
المستتتتتتتتتتتتتتتتويتات العليتتا والتدنيتتا من 

 .اإلدارة
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 اليغيبي  .7
(2015) 

تتتتتطتتتتبتتتتيتتتت تتتتتتتتات اإلدارة إلتتتتى التتتتتتتتتعتتتترل 
اإللكترونيتتتتتتتتة في تحستتتتتتتتتتتتتتتين ال رارات 

العتتتتتامتتتتتة لمجلم  بتتتتتاألمتتتتتانتتتتتةاإلداريتتتتتة 
 التعاون لدول الخليج العربية.

عياتتتتتتتة عشتتتتتتتتتتتتتتتوائيتتتتتتتة بلغ 
ا من 248حجمهتتا ) ( فردا
العتتتامتتتة  األمتتتانتتتةموةفي 

لمجلم التعتتتتتتاون لتتتتتتدول 
التتتتختتتتلتتتتيتتتتج التتتتعتتتتربتتتتي فتتتتي 

 الرياض.

تطبي تتتتتتتتات اإلدارة اإللكترونيتتتتتتتة 
تعطي قرارات إدارية أفضتتتء من 

 اإلدارة الت ليد ة.
تتتتطتتتبتتتيتتت تتتتتتتتات اإلدارة أهتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اإللكترونية في ت ليء اإلجرا ات 
واع أن  الروتيايتة المتبعتة في إدارة 

 ال رارات جافة.
 األزماتالدراسات العربية المتعلقة بإدارة  .3.6

1.  
 رمانأبو 

) 2016) 

هدفت الدراسة الكشف عن مستوى 
يلية واًلستعداد ممارسة القيادة التحو 

في شرجتي البوتاس  األزماتإلدارة 
 .العربية، ومااج  الفوسفات األردنية

بغرض جمع  استتتتتتتتتتتتتتتتبتتانتتة
نتتت عياتتة ، وتكو  البيتتانتتات

 (359التتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتة من )
 وعتتتتتتتتامتتتلتتتتتتتتة فتتتي عتتتتتتتتامتتتالا 

عربية، شتترجتي البوتاس ال
وماتتتتتتتتاج  الفوستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتات 

 .األردنية

ستوى اًلستعداد إلدارة م
سا، جا  بمستوى متو  األزمات

 ممارسة القيادة أن  ما أةهرت ك
 التحويلية تفسر ما نسبت 

من اًلستعداد إلدارة %( 64.1)
 .األزمات

2.  
 زويلف

(2015) 

أثر نجاح إلى هدفت الدراستتتتتة التعرل 
نظ  المعلومات المحاستتتتتتتتتتتتبية في إدارة 

التي تواجتت  الباوك التجتتاريتتة  األزمتتات
 .العاملة في األردن

وشتتتتتتتتتملت الدراستتتتتتتتتة عياة 
باوك،  (10مزونتتتة من )

على   استتتتتتتتتتتتتتتتبتتانتتة وزعتتت
وقد  أفراد عياة الدراستتتتتتتتتتتتة

( 120تتتتتتتتتتتوزيتتتتتتتتتتع ) تتتتتتتتتتت   
 استبانة.

الاجاح  اجود أثر دال إحصائيا و 
 نظ  المعلومات المحاسبية
)مجمء مؤشرات ( في جء بعد 

)مراحء  األزماتمن أبعاد إدارة 
، وهااك أثر  و األزماتإدارة 

دًللة إحصائية لكء مؤشر من 
ء مرحلة في ج التاليةالمؤشرات 

 .األزماتمن مراحء إدارة 

 العتيبي   .3
(2014) 

مدى  إلى  هدفت الدراسة التعرل
األماية في  األزماتفاعلية إدارة 

 الحرس الوطاي الكويتي

ورستتتتتتتتتتتتتتتتتا  الفروع  يرودمتتت
( 100عتتتتدده  ) والبتتتتالغ

 .في الكويت

جتتا ت درجتتة مواف تتة أفراد عياتة 
الدراستتتتتتتتتة متوستتتتتتتتتطة فيما يتعلق 

ستتتتتتتتات بوجود تعاون مع المؤستتتتتتتت
اإلقليميتتتتتتتتة والتتتتتتتتدوليتتتتتتتتة لتبتتتتتتتتادل 

 األزمتتتاتالمعلومتتتات في مجتتتال 
 قبء وقوعها.

4.  
201)العمري،
4) 

ت يي  مستوى إلى هدفت الدراسة 
بالتطبيق  األزماتاًلستعداد إلدارة 

 السلطانية عمانعلى جهاز شرطة 
 .ا ًلتجاهات الضباط العاملين ب وف ا 

استتتخد  قائمة استتت صتتا  
على عياتتتتة ت  اختيتتتتارهتتتا 

ا من الضتتتتتتتتتتباط ائيا عشتتتتتتتتتتو 
العتتتتتتتتاملين في الجهتتتتتتتتاز 

 .ا( ضابطا 400وعدده  )

وجود عالقة ارتباط قوية بين 
تأثير مستوى اًلستعداد لألزمات 
مع عوامء توفر : )المعلومات، 
برامج التدريب، فريق لألزمات، 

 .والخبرة(
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 أبو سمرة   .5
(2013) 

ال رار إلى هدفت الدراسة التعرل 
األماية  ماتاألز األماي ودوره في إدارة 

 .بدولة اإلمارات العربية المتحدة

األجهية األمايتتتتتة  متتتتتديرو
متتتتتتتتارات العربيتتتتتتتة في اإل

تحتتتتدة والبتتتتالغ عتتتتدده  الم
 .ا( مبحوثا 160)

ال رار هو "إجرا  يت  اتخا ه  أن  
لالختيار بين مجموعة من 
البدائء المتاحة من قبء متخذ 
ال رار، ويزون هو اإلجرا  

ة الاهائي الذي يتعلق بمسأل
معياة، تتطلب الحي  باتخا  

 ال رار من قبء المسؤول.
 جنبية المتعلقة بالمعرفة الضمنيةالدراسات األ .3.7

1.  

Zulhawati 
Zumrotul 

Munawaroh 
  

(2017) 

تحديد تأثير ادارة إلى هدفت الدراسة 
المعرفة والمتغيرات الن افية على 
أدا  المرشدين. هذا البحب عبارة 

 .عن بحب توضيحي

( 345ن )المرشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي
موزعين  ناشتتتتتخصتتتتتاا ج

 التتتتتتتتتتالتتيعتتلتتى التتاتتحتتو 
ا من ( شتتتتتتتخصتتتتتتتا 259)

 ا( شخصا 86الرجال و)
عدد  أن  من الاستتتتتتا  وج

( 181المستتتتتتتتتتتتتتجيبين )
 .اشخصا 

دارة إ أن  تظهر نتائج الدراستتتتة 
( لهتتتتتتتا آثتتتتتتتار x1المعرفتتتتتتتة )

 جتتتتتابيتتتتتة ومهمتتتتتة على أدا  إ
 (. Yالمرشدين السياحين )

ادارة المعرفتتتتتتتة الن تتتتتتتافتتتتتتتة  أن  
تحستتتتتتتتتتتتتن  أن   مزن التاظيمية 

 من أدا  األدلة.

2.  

Kambiz 
and 

Aenin, 
2015    

ت يي  نتيجتة إلى هتدفتت التدراستتتتتتتتتتتتتتة 
إدارة التتمتتعتترفتتتتتتتة عتتلتتى اًلبتتتتتكتتتتتتتار 
التاظيمي في شتتتتتتتتتتتتترجتتتتتتتة خودروا 

 .اإليرانيةلصااعة السيارات 

 اختيار عياة بلغت ت   
متتتن متتتتتتتديتتتري  (272)

 واستتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتد التتاتتظتت ، 
التتمتتاتتهتتج التتوصتتتتتتتتتتتتتتتفتتي 

أداة  جتتتتتانتتتتتتالتحليلي، 
 .اًلستبانةالبحب 

هااك تأثيرا إلدارة المعرفة  إن  
 على اًلبتكتتتتتار التاظيمي في

 ،اإليرانيةصتتتتتااعة الستتتتتيارات 
 االتعل  التاظيمي لت  تتأثيرا  أن  و 

كمتغير وستتتتتتتتتتتتتيا في العالقتة 
إدارة المعرفتتتة واًلبتكتتتار  بين

 .التاظيمي

3.  

Onwards, 
Zvobgo, 
Barbra 
2015 

 اًلستتتتتتتفادة منإلى الدراستتتتتتة  تهدف
إدارة المعرفة جاستتتتتتتتراتيجية مال مة 

للب ا  وتعييي الميية التاافستتتتتتتتتية في 
 .زيمبابوي  صااعة السياحة في

استتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدا  ت ايتتتتتتتات 
والم ابالت  اًلستبيانات

 .البياناتلجمع 

ستتتياستتتات الموارد البشتتترية  ن  إ
ًل تتوافق مع ممارستتتتات إدارة 

 المعرفة.

 الدراسات االجنبية المتعلقة باتخاذ القرار .3.8

1.  
Arai  

 (2015) 

التحد ات إلى هدفت الدراستتتتتتتة التعرل 
ل رارات اإلداريتتتة في اتختتتا  ا الحتتتاليتتتة 

الرئيستتتتتتتتتتتتتتتتتة التي من  وتحتتديتتد العوامتتء

؛ البيتتانتتاتالم تتابالت  أداة 
 م ابلة (21)حيب أجرى 

ال ادة  ى مرحلتين، منعل

تمزين المديرين وال ادة ضتتتتتتتتعف 
ًلتخا  ال رارات واإلجرا ات فيما 
يتعلق ببعض ال ضتتتتتتتتتتا ا، وهااك 

بين الح تتتتتائق المطلوبتتتتتة، توازن 
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ها تحستتتين الكفا ة واتخا  ال رارات ناشتتت
 .اإلدارية الفعالة

بتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتدا  المستتتتتتتتتتتتتتتح 
 الشامء.

إلى الوصول أجء من  والبيانات
 المااسب.  ة في الوقتالكفا

2.  
Alam 

 Monzurul  
(2013) 

دراستتتة جيفية تافيذ إلى هدفت الدراستتتة 
في في الميارع  اًلستتتتتتتتتراتيجيةال رارات 
واستتتتتتتكشتتتتتتال ستتتتتتلوك صتتتتتتاع  الستتتتتتويد،

ثير الشخصية مراقبة تأأجء ال رار من 
الشتتتتتخصتتتتتية  الخصتتتتتائص جانتما إ ا 

 .ع ال رارنابديهية أ  تحليلية في ص

 (6)الحالة في ت  دراستتة 
التتتتمتتتتاتتتتتتتتاطتتتتق  متتتتيارع فتتتتي
فتتي متتاتتطتت تتتتتتتة  التتريتتفتتيتتتتتتتتة

 أوبساًل في السويد

المتتتديرين التتتذين  عملون في  إن  
  بعمق الميارع تتأثر قراراته هذه

وتتااستتتتتتب مع شتتتتتتخصتتتتتتيته  من 
 ختتالل ختتبتترتتتهتت  التتطتتويتتلتتتتتتتتة فتتي

 .العمء

3.  
Wood 

 (2012) 

العالقة بين  إلى التعرلهدفت الدراسة 
اتخا  ال رارات ونوعية اتخا  أساليب 

ال رارات، واستكشال هذه العالقة 
 ا ضا أًلتخا  ال رار الجيد، وتفحص 

ابعاد ال رار المبدع واساس ، باإلضافة 
 .اتخا  ال رارات العامةنوعية  إلى

شتتتتتتتتتتتتتتتبتتا  تتراوح عمتتاره  
ستتتتتتتتتاة يدرستتتتتتتتتون في  20

جتتامعتتة بولياج في وًل تتة 
اوهتتايو اًلمريزيتتة وبلغتت 

 ا.( فردا 113العياة )

 ات  الع النياتختتتتتا  ال رار  إن  
عالقتتة إ جتتابيتتة مع اتختتا  ال رار 

 الم ارن.
ال رار بالتجاب واتخا  ال رار إن  

نتيجة ستتليبة ضتتمن  أن  العفوي ج
عاتتتتد اتختتتتا   بتتتتأقرانتتتت الم تتتتارنتتتتة 

 ال رار.
 األزماتالدراسات االجنبية المتعلقة بإدارة  .3.9

1.  
Mazzei & 

Ravazzani  
(2010) 

 فعالية إلىهدفت الدراسة التعرل 
من  األزماتاًلتصاًلت الداخلية اثاا  

خالل معرفة جيف تتواصء الشرجات 
 األزمة مع موةفيها خالل  اإل طالية

 . 2009-2008  العالمية ما بين عا

( 135عياتتتتتتتتة بم تتتتتتتتدار )
 .إ طاليةشرجة 

هااك خلء في اًلتصتتتتتتتتتتاًلت  إن  
 ارا   جنيإن  حيب  ،داخء الشتتترجات

متتتتتتتتا  حتتتتتتتتدث ستتتتتتتتتتتتتتتو  فه  من 
الشتتتتتتتتتتتتتتترجات التي  نإو  الموةفين

لها خطة اتصتتتتتتاًلت ممتازة هي 
تخدا  وستتتتتتائء التي تاوع في استتتتتت

 .اًلتصال داخء الشرجة

2.  2009 
 (Wang) 

سين الفه  للدور تحإلى هدفت الدراسة 
الذي تلعب  إدارة المعرفة في رفع األدا  

 .األزماتالتاظيمي خالل أوقات 

استتتتتتتتتتتتتتتتختتتد  البتتتاحتتتب أداة 
الم تتتابلتتتة وأجرى شتتتتتتتتتتتتتتتبتتت  

 اربعة عشتتتتتتتتتتتتر مختصتتتتتتتتتتتا أ
م تتتتتتتتابلتتتتتتتتة م ااتتتتتتتتة لجمع 

 .المعلومات

أهمية استتتتتتتتتتتخدا  استتتتتتتتتتتراتيجيات 
إدارة المعرفة تمزن الشتتتتتترجة من 
تعل  المعرفة المهمة لالستتتتتتجابة 

، وعاليةعمال بزفا ة مات األز أل
وت ود الشتتترجة لاتائج أفضتتتء في 

 .األزماتإدارة 
كيفيتتة قيتتاس قتتدرات الشتتتتتتتتتتتتتتترجتتة 

جتتتاز نإلدارة المعرفتتتة المهمتتتتة إل
إدارة التتمتتعتترفتتتتتتتتة بتتتتتتتتالتتتتتعتتلتت  متتن 

الستتتتتتاب ة، وهذا  ستتتتتتاعد  األزمات
 .األزماتالشرجة في جيفية إدارة 
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 داد الباحب(إع)المصدر: من 
 

 

 

  

3.  
Kristina's  

(2008) 

هدفت الدراسة للتعرل على دور 
تكاولوجيا المعلومات في إدارة 

 .، وطب ت الدراسة األزمات

الشتتتتتتتتتتتتترجات الصتتتتتتتتتتتتتااعية 
وبتتلتتغ  ،بتتمتتاتتطتت تتتتتتتتة يتتينتتتتتتتتد

عتتتتتدده  أربعتتتتتة متتتتتديرين 
 تتتتعتتتتلتتتتمتتتتون فتتتتي متتتتجتتتتتتتتال 

 .تكاولوجيا المعلومات

اًلختتتالفتتتتتتتتات بتيتن التعتمتتتتتتتتء  إن  
الاظري والعملي محدود والتشاب  

 بياها جبير.
جلتتتتب خبرا  ومتختتتتذي قرار  إن  

 أن   تتمتتزتتن  األزمتتتتتتتتاتفتتي إدارة 
 ظهر الستتتتتتتتتتتتتيااريوهات المحزمة 
 وباا  خطا لتلك السيااريوهات.
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 من حيث الموضوع:
 األزماتبعد استتتتتتعراض الدراستتتتتات الستتتتتاب ة، تتضتتتتتح أهمية موضتتتتتوعات المعرفة الضتتتتتماية وإدارة 

والتي  ،الوطاي الفلستتتتتتتتتتطيايواألمن ي، والتي ماها وزارة الداخلية واتخا  ال رار في ال طاع الحزوم
 تمنء بيئة تطبيق هذه الدراسة.

 كانتف ،تكون حديثة قدر المســـتطاع أن  واهتم ب ،( دراســـة ســـابقة47وقد اســـتعرال الباحث )
 وهي: ،ت(، وقد تناولت ثًلثة مجاال2019-2008جميعها خًلل الفترة )

( دراستتتات، وتوزعت بين دراستتتات 15راستتتات هذا المجال )بلغ عدد دالمعرفة الضــمنية:  -1
 فلسطياية وعربية واجابية.

( دراستتتتتتتتتات، وتوزعت بين دراستتتتتتتتتات 15بلغ عدد دراستتتتتتتتتات هذا المجال ): األزماتإدارة  -2
 فلسطياية وعربية واجابية.

دراستتتتتتتتتتتات، وتوزعت بين دراستتتتتتتتتتتات  (17بلغ عدد دراستتتتتتتتتتتات هذا المجال )اتخاذ القرار:  -3
 جابية.أو  فلسطياية وعربية

 أوجه االتفاق واالختًلف مع الدراسات السابقة:
 ضح للباحث ما يلي:من خًلل االطًلع الدراسات السابقة ات  

  وعلى حد عل  الباحب ًل توجد دراسة فلسطياية ناقشت العالقة بين المعرفة الضماية أن -1
اي، فتتأغلتتب الوطاي الفلستتتتتتتتتتتتتتطيواألمن واتختتا  ال رار في وزارة التتداخليتتة  األزمتتاتوإدارة 

ف ا، وعلي  تكون الدراستتتتة الحالة  األزماتالدراستتتتات تااولت إدارة المعرفة جزء مع إدارة 
وفي وزارة الداخلية مع بعضها في قطاع غية عموماا  تاألولى التي تااولت النالثة مجاًل

اواألمن   .الوطاي الفلسطياي خصوصا
امعات وجليات وشتتتتتتتتتترجات تاوعت الدراستتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتاب ة في بيئة تطبي ها بين مدارس وج -2

ومصتتتتتتارل ومراكي صتتتتتتحية ومؤستتتتتتستتتتتتات حزومية وجمعيات ولكن هذه الدراستتتتتتة تااولت 
 الوطاي الفلسطياي في قطاع غية.واألمن بوزارة الداخلية  ممنالا  اأمايا  اقطاعا 

غلب الدراسات الساب ة التي تااولت موضوع المعرفة الضماية جمتغير أ اتف ت الدراسة مع  -3
 جمتغير تابع. األزماتمع الدراسات الساب ة التي تااولت  مست ء، جما اتف ت

 التعقيب على الدراسات السابقة: .3.10
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أهمية جء من المعرفة الضتتتتتتتتتتتماية، واتخا  إلى التعرل  باا  الفكرة العامة للدراستتتتتتتتتتتة، حيب ت    -
 .األزماتال رار، وإدارة 

 صياغة التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة. -
 وهي: )العمر، ساوات الخدمة، المؤهء العلمي، الرتبة(. ،راسة المااسبةتحديد متغيرات الد -
 الماهج المستخد  في الدراسة. -
 وتحديد مجاًلتها وتطويرها. اًلستبانةالدراسة المستخدمة، وهي  أداة فكرة باا   -
 المعالجات اإلحصائية.أساليب  إلىالتعرل  -
المعرفة الضتتماية واتخا  ال رار  جوانب لما  بجميعإلطار الاظري للدراستتة من خالل اإلثرا  اإ -

 .األزماتوإدارة 
 الحالية.ثرا  الدراسة إلساب ة في ااًلستفادة من مراجع الدراسات  -

 

 
 

 

  ها من أولى الدراسات التي تااولت هذا الموضوعأن  تعتبر هذه الدراسة على حد عل  الباحب، 
هت  بدراستتتة الدور الوستتتيا الذي يلعب  اتخا  ال رار في العالقة بين المعرفة الضتتتماية والذي ا 
 الوطاي الفلسطياي.واألمن من وجهة نظر العاملين في وزارة الداخلية  األزماتوإدارة 

 وتحديد  البياناتجأدوات لجمع والمالحظة  والم ابلة اًلستتتتتتتتتتتتتتتبانةمن  جالا  تستتتتتتتتتتتتتتتخدما هاأن
 المشزلة.

   وه  أصحا  ال رار في الوزارة ،الفئة القياد ة في وزارة الداخليةعلى  ترجي ها أن. 
 
 
 
 
 
 

 

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة: .3.11

 أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: .3.12
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 الحالية يوضح تحديد الفجوة البحثية من خًلل نتائج الدراسات السابقة والدراسة ( (8جدول 

 (الباحبالمصدر: إعداد )

 

  

 الفجوة البحثية .3.13

 الحالية الدراسة تركيز  الفجوة البحثية الدراسات السابقة
اوعت الدراستات التي تااولت ت

 متغيرات الدراسة:
 .المعرفة الضماية -
 .اتخا  ال رار -
 .األزماتإدارة  -
تاوعت الدراسات الساب ة  -

في بيئتتتتتتتة تطبي هتتتتتتتا بين 
متتتتتتتتدارس وجتتتتتتتتامتتتتتتتتعتتتتتتتتات 
وشرجات وجمعيات ولكن 
هذه الدارسة تااولت وزارة 

واألمتتتتتتتتن التتتتتتتتداختتتتتتتتلتتتتتتتتيتتتتتتتتة 
 الفلسطياي

تااولت الدراستتتتتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتاب ة -
 .ةة جء على حدمتغيرات الدارس

ل  تتااول الدراستتتتتتتتتات الستتتتتتتتتاب ة -
دراستتتتتة دور اتخا  ال رار جمتغير 
وستتتتتتتتتتتيا في العالقة بين المعرفة 

 .األزماتالضماية وإدارة 

عليت  تكون التدراستتتتتتتتتتتتتتتتة األولى التي  -
أبعاد مع بعض تااولت عالقة النالث 

ا وفي وزارة الداخلية  في فلسطين عموما
ا.واألمن   الوطاي الفلسطياي خصوصا

على دور  الحالية يت الدراستتتتتتتتتتتة رج   -
اتخا  ال رار جمتغير وسيا في العالقة 

 األزماتبين المعرفة الضتتتتتتتتتماية وإدارة 
الوطاي واألمن في وزارة التتتتتتتتداخليتتتتتتتتة 

وبذلك للتوصتتء لاتائج في  ،الفلستتطياي
 هذا الموضوع.
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 واإلجراءاتاملنهجية الرابع: الفصل 
3.  

 ةمقدم
 .منهج الدراسة .4.1
 .الدراسةوعينة جمتمع  .4.2
 .أداة الدراسة .4.3
 األداة.صدق  .4.4
 األداة.ثبات  .4.5
 البيانات.مصادر مجع  .4.6
 .حصائيةاإل األساليب .4.7
 .إجراءات الدراسة .4.8
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 الفصل الرابع: المنهجية واإلجراءات .4

 :تمهيد
اتعتبر ماهجية الدراسة و  ري عن الاظ الجانبجاز إنيت  من خالل   إجرا اتها محوراا رئيسا

جرا  التحليء اًلحصائي للتوصء إل ةالمطلوب البياناتالدراسة، ومن طري ها يت  الحصول على 
تح ق الوبالتالي دبيات الدراسة المتعل ة بموضوع الدراسة، أالاتائج التي يت  تفسيرها في ضو  إلى 
 تحقي ها.إلى األهدال التي تسعى من 

ا للماوباا  على  ومجتمع وعياة الدراسة، وجذلك هج المتبع،  لك تااول هذا الفصء وصفا
 وياتهي ،وجيفية باائها وتطويرها، ومدى صدقها وثباتها ،عدادهاإ أداة الدراسة المستخد  وطري ة 

يلي فيما و ، استخالص الاتائج البياناتيء الفصء بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحل
 وصف لهذه اإلجرا ات.

 منهج الدراسة: .4.1
حيب  ،باحب الماهج الوصفي لتح يق أهدال الدراسة واإلجابة عن تساؤًلتهااستخد  ال
اقع، جما يهت  بوصفها وصفاا دقي اا ويعبر بالو  على دراسة الظاهرة جما توجد فعالا  عتمد هذا الماهج 

بحيب  صف التعبير الكيفي الظاهرة ويصف خصائصها، أما  عاها تعبيراا جيفياا أو تعبيراا جمياا،
بحيب يوضح م دار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها  الكمي فيعطي وصفاا رقمياا التعبير

بء يتعدى  ،مع الظواهر المختلفة األخرى، وًل يتوقف الماهج الوصفي عاد وصف الظاهرة ف ا
:  2000)عال ، العالقات بين المتغيرات التي تؤثر في الظاهر والتابؤ بقيامها إلىتعرل لل لك 
 لجمع المعلومات: ُب مصدرين اساسييناستخد  الباحوقد  (13

 :البياناتمصادر جمع 
 الميدانيةالتحليلية لموضوع البحب والدراسة  الجوانبلمعالجة  :التاليةالمصادر األولية  -

 توزيعها على العاملين في وزارة الداخلية. التي ت    اًلستبانةو لك من خالل 
 البياناتمصادر إلى اللجو   ت    ،اظري للبحبال اإلطارلمعالجة  :الثانويةالمصادر  -

جابية  ات العالقة والدوريات والرسائء ء في الكتب والمراجع العربية واألوالتي تتمن النانوية،
 ترنت.نالعلمية الساب ة التي تااولت موضوع الدراسة، وجذلك مواقع اإل
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 مجتمع وعينة الدراسة: .4.2
على مشزلة  لظاهرة التي يدرسها الباحب وباا ا ا : جمع مفردات أن   عرل مجتمع الدراسة ب

واألمن المجتمع المستهدل يتكون من جميع العاملين في وزارة الداخلية  فةن  الدراسة وأهدافها 
ي الرتب لطبيعية قاستناا  با ذلك ت   بو  ؛لوا ( -الوطاي الفلسطياي من أصحا  الرتب السامية )رائد

شهر غير ماشورة من وزارة الداخلية في  بياناتة حسب ردا ( مف2208الموضوع، والبالغ عدده  )
  .2018مايو لعا  

 عينة الدراسة:
اختياره   ، ت   استبانة( 30نت عياة الدراسة اًلستطالعية من )العياة اًلستطالعية: تكو   -1

 ت اينرض غبالوطاي الفلسطياي واألمن بطري ة عشوائية من العاملين في وزارة الداخلية 
عاده  من بصلية، ول  يت  استصالحيتها للتطبيق على العياة األ ة، والتح ق مناة الدراسأد

لصدق لك لعد  وجود مشزالت في الخصائص  التطبيق عليها، و  عياة الدراسة التي ت   
 .اًلستبانةوثبات 

 اًلصلية "الفعلية".العياة  -2
( 327توزيع ) ت    حيب ،قا  الباحب باستخدا  طري ة العياة العشوائية الطبقية حسب الرتبة

 %(.99.3( باسبة )325استرداد ) على مجتمع الدراسة وقد ت    استبانة
 

 يوضح توزيع مجتمع وعينة الدراسة حسب الرتبة. (9)جدول 

ا)  (2018-هيئة التنظيم واإلدارة ولبياناتمن الفلسطيني ي لقوى األللهيكل التنظيم بيانات غير منشورة وفقا
 

 الجهاز

 الرتب السامية 
 لواء(-)رائد 

 حجم العينة

 العينة العدد
 14 91 قوات المخابرات العامة

 95 650 ن الوطنيمقوات األ

 140 942 من الداخليقوى األ

 78 525 اإلدارات المركزية

 327 2208 اإلجمالي
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 ( Moore، 2003) اآلتيةب حجم العينة من المعادلة احس وقد تم  
(1) 𝑛 = (

Z

2𝑚
) 
  حيث
: Z 1.96:م ابلة لمستوى دًللة معلو  )منالا القيمة المعيارية ال=Z  0.05لمستوى دًللة =

a) 
M:  تصحيح حج   يت  ) + 0.05: قة العشرين )منالا الخطأ الهامش: ويعبر عا  بالعال

 العياة في حالة المجتمعات الاهائية من المعادلة:
(2) 𝑛 المعدل =

𝑛N

𝑁+𝑛−1
 

 حج  العياة  ساوي: أن  ( نجد 1المجتمع باستخدا  المعادلة )تمنء حج   Nحيب 
𝑛 = (

1.96

2𝑋0.05
) = 384 

 (  ساوي 2حج  العياة المعدل باستخدا  المعادلة ) فةن، N=2208مجتمع الدراسة  إن  حيب 
𝑛 المعدل = (

384X2208

2208 + 384 − 1
) = 327 

 على األقء. موةفاا( 327حج  العياة المااسب في هذه الحالة  ساوي ) فةن  وبذلك 
 :ومبررات اختيارها الدراسة أداة .4.3

لمبحوثين اماها ترك  ،، و لك لما تمييها من خصائصاًلستبانةتمنلت أداة الدراسة الرئيسية ب
واستعداد الوزارة لتوزيعها  ،نتوضيح أي غموض للمستجيبي وإمزانية ،للتفكير في اإلجابة عليها

 استبانةعداد إ  ماها توفر الجهد والم ابلة ونسبة اًلستجابة، ث   وعوامء أخرى و  ،على العاملين لديها
في وزارة  األزماتا في العالقة بين المعرفة الضماية وإدارة ور اتخا ا ال رار جمتغير وسيحول "د

 وهي: ،قسا  رئيسيةأحيب تكون من ثالث  ،"الداخلية واألماي الوطاي الفلسطياي
ستتاوات  –الرتبة العستتزرية  –المؤهء العلمي  –ولية )العمر الشتتخصتتية األ البيانات األول:القسـم 
 .(الخدمة
  متغيرات الدراسة :الثانيالقسم 

 المعرفة الضمنية األول:المحور  .1
 ( ف رات.5مجال الخبرة ) األول:المجال 
 ( ف رات.5المهارة )مجال  :الثانيالمجال 
 ( ف رات.5مجال التفكير ) :الثالثالمجال 

 ( ف رة.15ويتكون من ) القرار:خاذ ات :الثانيالمحور  .2
 ( ف رة.18ويتكون من ) :األزماتإدارة  الثالث:المحور  .3
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  االستبانةمقياس: 

 األساسية. لالستبانةالخماسي  ليزرتاستخدا  مقياس  ت   

  االستبانةمعاير قياس: 

 (:10حسب جدول ) اًلستبانةلف رات  نيلقياس استجابات المبحوث ليزرتس استخدا  مقيا ت   
 مقياس ليكارت( 10)جدول 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

  :االستبانةخطوات بناء 
"دور اتخا  ال رار جمتغير وستتتتتتتتتتيا في العالقة بين إلى أداة الدراستتتتتتتتتتة للتعرل  بةعدادقا  الباحب 

 الباحبع الوطاي الفلستتتتتتتتتتطياي"، واتبواألمن ة في وزارة الداخلي األزماتالمعرفة الضتتتتتتتتتتماية وإدارة 
 :اًلستبانةلباا   التاليةالخطوات 

د  اإلداري والدارستتات الستتاب ة  ات الصتتلة بموضتتوع الدراستتات واًلستتتفادة على األاًلطالع  -1
 وصياغة ف راتها. اًلستبانةماها في باا  

ا استشار الباحب -2  وف راتها. اًلستبانةوالمشرفين في تجديد مجاًلت  الجامعات أساتذةمن  عددا

 تحديد المجاًلت الرئيسية والف رات التي ت ع تحت جء مجال. -3

 في صورتها األولية. اًلستبانةتصمي   ت    -4

 من قبء المشرل. اًلستبانةمرجعة وتاقيح  ت    -5

 كاد ميةالتدريم في األ هيئة( من المحزمين من أعضتتتتتتتتتتتتتتا  8على ) اًلستتتتتتتتتتتتتتتبانةعرض  ت    -6
 والجامعات.

و اإلضتتتتتتتتافة أمن حيب الهدل  اًلستتتتتتتتتبانةض ف رات عتعديء ب في ضتتتتتتتتو  آرا  المحزمين ت    -7
 (.2) قفي صورتها الاهائية ملح رلتست والتعديء 

 :االستبانةصدق وثبات  .4.4

(، 105: 2010، ي الجرجاو ، ما وضتتتع لقياستتتي " )اًلستتتتبيان قيم  أن  "  يعني: االســتبانةصــدق 
تدخء في التحليء من ناحية،  أن  اًلستتت ا  جء العااصتتر التي  جب  كما   صتتد بالصتتدق:" شتتمول

 ستتتتتتتتتتخدمها" )عبيدات  ن  ، بحيب تكون مفهومة لكء م  ثانيةووضتتتتتتتتتوح ف راتها ومفرداتها من ناحية 
 بطري تين. اًلستبانةالتأكد من صدق  (. وقد ت   179: 2001وآخرون، 
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 صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهر ":

ا أن  هو مين "  صتتتتتتتتتتتد بصتتتتتتتتتتتدق المحز من المحزمين المختصتتتتتتتتتتتين في مجال   ختار الباحب عددا
على  اًلستبانةعرض  حيب ت    ،(107: 2010و المشزلة موضع الدراسة" )الجرجاوي، أالظاهرة 

ا8مجموعة من المحزمين تألفت من )  ،(2وأستتما  المحزمين بالملحق رق  ) ،في اإلدارة ( مختصتتا
ما يلي  من حذل وتعديء في ضو  الم ترحات  بأجرا وقا   ،ينا  المحزمآلر وقد استجا  الباحب 

  .(4ظر الملحق رق  )أن ،في صورتها الاهائية اًلستبانةخرجت  وبذلكالم دمة، 
 صدق المقياس: -1

 Internal Validity: اًلتساق الداخلي أوًلا 

 االتساق الداخلي  .1
الذي تاتمي  المجالمع  تبانةاًلس  صد بصدق اًلتساق الداخلي، مدى اتساق جء ف رة من ف رات 

 اًلستتتتتتتبانةحستتتتتتا  اًلتستتتتتتاق الداخلي لف رات  حيب ت    (،Drost, 2000: 106) الف رةهذه  إلي 
( مفردة، و لك بحستتتتتتا  معامالت اًلرتباط 30على عياة الدراستتتتتتة اًلستتتتتتتطالعية البالغ حجمها )

 :اآلتيالتابعة ل  على الاحو  للمجالجء ف رة والدرجة الكلية  نبي
 عد األول: مجال الخبرةللبُ الداخلي  االتساق صدق

 عد األول: مجال الخبرةبُ للصدق االتساق الداخلي ( 11)جدول 

 المحاور م.
معامل 
 االرتباط

 الداللة

 0.01 ** 0.67 زيادة الخبرة والكفا ة لدى الرتب السامية.  إلى تؤدي ممارسة المعرفة  1
 0.01 ** 0.77 سامية خبرات في مجال الدراسة والتطوير.  تمتلك الرتب ال 2
 0.01 * 0.45 توةف الرتب السامية خبراتها في المحافظة على سياسة الوزارة.   3

4 
أستتتتتتاليب تعتمد الوزارة في المعرفة الضتتتتتتماية على الرتب الستتتتتتامية من خالل 

 تحفيي وتشجيع مختلفة لتبادل الخبرات.  
0.77 ** 0.01 

الوزارة على آرا  الرتب الستتتتتتتتتتتتتتتامية من  وي خبرة حول نتائج أعمالها  تعتمد 5
 شطتها.أن  و 

0.68 ** 0.01 
 

 والمعدل عد األول مجال الخبرةجء ف رات البُ معامالت اًلرتباط بين  الستتابقجدول الن يبي  
 (،0.01معامالت اًلرتباط المبياة دالة عاد مستتتتتتتتتتتتتتتوى دًللة ) أن  ن ، والذي يبي  عد األولللبُ الكلي 

 .وبذلك الف رات صادقة لما وضعت لقياس 
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 مجال المهارة :الثانيعد للبُ الداخلي  االتساق صدق
 : مجال المهارةالثانيعد صدق االتساق الداخلي للبُ  (12)جدول 

 المحاور م.
معامل 
 االرتباط

 الداللة

1 
دا  مهامه  بأفضتتتتتتء تمتلك الرتب الستتتتتتامية معرفة بالمهارات الالزمة أل

 0.01 ** 0.84 درجة.

 0.01 ** 0.74 تعمء الوزارة على تطوير مهارات الرتب السامية. 2
 0.01 ** 0.67 تطور الوزارة مهارات الرتب السامية في ممارسة المعرفة. 3
 0.01 ** 0.67 تمتلك الرتبة السامية في الوزارة مهارات جافية للتعامء مع الجمهور. 4

5 
الرتب الستتتتتتتتامية على حضتتتتتتتتور المؤتمرات وورش العمء  لوزارةتشتتتتتتتتجع ا

 وع د الل ا ات العلمية.
0.75 ** 0.01 

 

 : مجتتال المهتتارةالنتتانيعتتد لبُ اجتتء ف رات معتتامالت اًلرتبتتاط بين الجتتدول الستتتتتتتتتتتتتتتابق ن يبي  
لة معامالت اًلرتباط المبياة دالة عاد مستتتتتتتتتتتتتتتوى دًل أن  ن ، والذي يبي  النانيعد للبُ الكلي  والمعدل

 .ا وضعت لقياس م  ، وبذلك الف رات صادقة ل  (0.01)

 مجال التفكيرعد الثالث: للبُ الداخلي  االتساق صدق

 صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث: مجال التفكير (13)جدول 

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

الستتتتتتتتامية لمعالجة وحء المشتتتتتتتتزالت  ترحها الرتب تتهت  الوزارة باألفكار التي  1
 التي تواجهه .

0.66 ** 0.01 

2 
ترنت( لتستتتتهيء ن ء األفكار والمعرفة إنتوفر الوزارة شتتتتبزة اتصتتتتاًلت داخلية) 

 األقسا  والرتب السامية. جميعبين 
0.78 ** 0.01 

 0.01 ** 0.85 وزارة الداخلية. السامية فيالمعرفة في تحسين قدرة التفكير لدى الرتب  تساه  3

الحل ات الا اشتتتتتتتتتتتتتتتية وورش العمء بين العاملين والرتب  الوزارة ع دتشتتتتتتتتتتتتتتتجع  4
 السامية ًلستنمار طاقاته  الفكرية في المجاًلت الفكرية.

0.67 ** 0.01 

 0.01 ** 0.78 الوزارة في تحسن قدرة التفكير لدى الرتب السامية. تساه  5
 

 لالتفكير والمعدعد النالب: مجال للبُ جء ف رات معامالت اًلرتباط بين  الستتتتتتتتتتتتتابقجدول الن يبي  
(، 0.05معامالت اًلرتباط المبياة دالة عاد مستتتتتتتتتتتتتتتوى دًللة ) أن  ن ، والذي يبي  عد النالبللبُ الكلي 

 .وبذلك الف رات صادقة لما وضعت لقياس 
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 اتخاذ القرار: الثانيللمحور الداخلي االتساق صدق . 2
 : اتخاذ القرارالثانيصدق االتساق الداخلي للمحور (( 14جدول 

 الداللة معامل االرتباط المحاور م.
 0.01 ** 0.74 يت  توصيف المشزلة بشزء دقيق وواضح ومفصء. .1

2. 
والمعلومات الالزمة عن األحداث والمشتتتتتتتتاكء والكوارث  البياناتيت  جمع 
 المتوقعة.

0.69 ** 0.01 

3. 
ات دراستتتتتتتتتتتتتتتتتات تحليليتتتة للمعلومتتتات الواردة بشتتتتتتتتتتتتتتتزتتتء توفر إدارة المعلومتتت

 تخصصي.
0.68 ** 0.01 

 0.01 ** 0.71 أجيا  صغيرة.إلى المشزلة  يت  تجيئة .4
 0.01 ** 0.73 فيها. يت  تحليء جء مشزلة ليسهء حلها ويتخذ ال رار السلي  .5
 0.01 ** 0.78 يت  تحديد أثر المشزلة على سير العمء. .6
 0.01 ** 0.67 وفق رؤية شمولية تتااسب مع السيااريوهات. يت  طرح الحء .7
 0.01 ** 0.69 يت  اعتماد سياسة التشاور في إطار الفريق. .8
 0.01 ** 0.78 ال رار البديء الراجح للتصويت أو المشاورة. و طرح متخذ .9

 0.01 ** 0.69 يت  اختيار الحء البديء وفق رؤية واضحة. .10
 0.01 ** 0.81 بدائء الم ترحة وتحديد نتائج هذه البدائء.يت  دراسة ال .11
 0.01 ** 0.78 يتخذ ال رار المااسب وصياغة مبررات اختياره ومحا يره. .12
 0.01 ** 0.82 يت  توضيح طري ة وتافيذ ال رار وبدائء التافيذ. .13
 0.01 ** 0.78 يت  تحديد فترة زماية لتافيذ ال رار. .14
 0.01 ** 0.69 ة تافيذ ال رار بشزء واضح.يت  متابع .15

 
ال تتتتتتترار : اتختتتتتتتا  النتتتتتتتانيمحتتتتتتتور المعتتتتتتتامالت اًلرتبتتتتتتتاط بتتتتتتتين  الستتتتتتتابقجتتتتتتتدول الن يبتتتتتتتي  

معتتتتتتامالت اًلرتبتتتتتتاط المبياتتتتتتة دالتتتتتتة عاتتتتتتد  أن  ن ، والتتتتتتذي يبتتتتتتي  النتتتتتتانيللمحتتتتتتور الكلتتتتتتي  لوالمعتتتتتتد
 .وبذلك الف رات صادقة لما وضعت لقياس (، 0.01مستوى دًللة )
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 األزماتللمحور الثالث: إدارة الداخلي تساق اال صدق  .2
 األزمات: إدارة الثانيصدق االتساق الداخلي للمحور  (15) جدول 

الكلي  لال رار والمعد: اتخا  لبلمحور الناان ( معامالت اًلرتباط بي6ن جدول رق  )يبي  
، وبذلك (0.01معامالت اًلرتباط المبياة دالة عاد مستوى دًللة ) أن  ن ، والذي يبي  للمحور النالب

 .الف رات صادقة لما وضعت لقياس 

 الداللة معامل االرتباط المحاور م.
ا اإلدارة ا يولتُ  .1 ا ودعما  0.01 ** 0.78 .األزماتلرصد مؤشرات حدوث لعليا في وزارة الداخلية اهتماما

مؤشترات  إلىيت  مستح البيئة الداخلية والخارجية لعمء وزارة الداخلية بشتزء ماتظ  للتعرل  .2
 .األزماتاحتمال حدوث 

0.55 ** 0.01 

 0.01 ** 0.67 من خالل طاق  مدر  ومؤهء. األزماتت و  وزارة الداخلية بتحليء مؤشرات حدوث  .3
 0.01 ** 0.77 المحتملة في وزارة الداخلية. األزماتمن  يت  تشزيء فرق مختلفة ومتعددة في حء العديد .4
 0.01 ** 0.69 زمات المحتملة.الذي   و  بالتشخيص والتخطيا لأل يتوفر الدع  المااسب للفريق .5

توجد تعليمات إدارية واضتتتتتتتتتتتتحة وفي الوقت المااستتتتتتتتتتتتب تحدد جيفية وإجرا ات التعامء مع  .6
 .المحتملة في وزارة الداخلية األزمات

0.78 ** 0.01 

قستتتا  لت اية المطلوبة من اإلدارات واألالماد ة والبشتتترية وا اإلمزانات ستتتهء الحصتتتول على  .7
 .األزماتالتعامء مع أجء األخرى عاد الحاجة لها من 

0.78 ** 0.01 

 0.01 ** 0.84 بعين اًلعتبار وبدقة مااسبة األزماتيؤخذ عامء الوقت عاد التعامء مع  .8
 0.01 ** 0.74 تشارها واستمرارها بفترة زماية مااسبة.أن  عاد حدوثها، والحد من  األزمة سيطرة على يت  ال .9

ت و  الوزارة بةعداد غرفة عمليات مااستتتتتتتتتتتتتبة ومجهية بالت ايات الحدينة ًلحتوا  أستتتتتتتتتتتتتبا   .10
 .األزمة ضرار أو 

0.67 ** 0.01 

 0.01 ** 0.66 بشزء سريع ومااسب. األزمة حتوا  يت  تحريك الموارد الماد ة والبشرية الضرورية ًل .11

12. 
على اتخا  اإلجرا ات الالزمة لمواصلة ممارسة  األزماتتحافظ وزارة الداخلية في ةرول 
 الاشاطات اًلعتياد ة دون تأخير.

0.78 ** 0.01 

13. 
، زمتتة األت و  وزارة التتداخليتتة بتحتتديتتد اًلحتيتتاجتتات الالزمتتة للمواقع المختلفتتة التي تتتأثرت بتت

 0.01 ** 0.69 واستعادة الاشاط اًلعتيادي. األزمة و لك بمعالجة تأثيرات 

14. 
، والحد األزمة ار آثاإلجرا ات الالزمة للتخفيف من  جميعتعمء وزارة الداخلية على اتخا  

 0.01 ** 0.65 من استمرار حدوثها.

المواطاين ووستتتتتتتتتائء اإلعال  استتتتتتتتتبة لجمهور تبادر وزارة الداخلية بعمء حمالت إعالمية ما .15
 .التعامء معها ، وجيف ت   األزمةضرار التي سببتها حول األ

0.74 ** 0.01 

ا األزماتالة الدروس والعبر من تستخلص وزارة الداخلية بصورة فع   .16 ي ف التي واجهتها ساب ا
 .محاولة لالستفادة ماها مست بالا 

0.84 ** 0.01 

الستتتتتتاب ة ب صتتتتتتد تطويرها وتحستتتتتتياها  األزمات  خطا وبرامج إدارة ت و  وزارة الداخلية بت يي .17
 المست بلية. األزماتالتعامء مع أجء من 

0.78 ** 0.01 

18. 
في اإلدارات األخرى  األزماتمعالجة أستتتتتتتتتتتاليب تعمء وزارة الداخلية على اًلستتتتتتتتتتتتفادة من 

 داخء البالد.
0.77 ** 0.01 



 

81 

 

 Structure Validity البنائي:الصدق 
ي تريد األداة تح ق األهدال الت  عتبر الصتتدق الباائي أحد م اييم صتتدق األداة الذي  قيم مدى

 اًلستبانةن مدى ارتباط جء مجال من مجاًلت الدراسة بالدرجة الكلية لف رات بي  ي، و إليهاالوصول 
(Sullivan, Niemi, 2009: 12 ،)  جميع معتتتتامالت اًلرتبتتتتاط في جميع  أن  ن الجتتتتدول ويبي

بذلك تعتبر جميع مجاًلت (، و 0.01عاد مستتتتتتتتتتوى معاوية ) دالة إحصتتتتتتتتتائياا اًلستتتتتتتتتتبانةمجاًلت 
 .صادقة لما وضعت لقياس  اًلستبانة

 االستبانةصدق االتساق الداخلي لجميع أبعاد  (16)جدول 

 الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات المحاور
 0.01 0.958 5 مجال الخبرة

 0.01 0.784 5 مجال المهارة

 0.01 0.958 5 مجال التفكير

 0.01 0.784 15 لمعرفة الضمايةا

 0.01 0.888 15 اتخا  ال رار

 0.01 0.898 18 األزماتإدارة 
8 

عاد  ادال إحصتتتتتتتائيا الكلي  عد والمعدلبُ معامالت اًلرتباط بين جء  الستتتتتتتابقجدول الن يبي  
 .(، لذلك تعتبر المجاًلت صادقة لما وضع لقياس 0.01مستوى )

 :Reliability االستبانةثبات فقرات 
 أوآلخر اًلتستتتتتتاق في نتائج اًلختبار عاد تطبي   من وقت  أن   اًلستتتتتتتبانة  صتتتتتتد بنبات 

إعادة  وعد  تغييرها بشتتتتتتتتتتزء جبير فيما لو ت    اًلستتتتتتتتتتتبانةبعبارة أخرى  عاي اًلستتتتتتتتتتت رار في نتائج 
، وللتح ق (351 :1994ناهية،  و)أب معياةخالل فترات زماية  عدة توزيعها على األفراد مرات

 ،الدراستتتتتتة أجريت خطوات النبات على العياة اًلستتتتتتتطالعية نفستتتتتتها بطري تين استتتتتتتبانةبات من ث
 ومعامء ألفا جرونباخ. ،هما: التجيئة الاصفية

نصتتتتتتتتتتفين بطري ة إلى     ستتتتتتتتتت  اًلختبار في هذه الطري ة أن  وي صتتتتتتتتتتد بطري ة التجيئة الاصتتتتتتتتتتفية ب
و ات األرقا  الفرد ة على  ةعلى حدعشتتتتتتتتتتتتتتوائية، أو  أخذ مفردات اًلختبار  ات األرقا  اليوجية 

 (.60 - 59 :2012العيسوي، ) حدة
إ جاد معامء ارتباط بيرستون بين معدل األستئلة الفرد ة الرتبة ومعدل األستئلة اليوجية  ت   

براون  ستتتتتتتتتتبيرمانتصتتتتتتتتتتحيح معامالت اًلرتباط باستتتتتتتتتتتخدا  معامء ارتباط  وقد ت    ،عدالرتبة لكء بُ 
 للتصحيح: 
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مما  طمئن  اًلستبانة؛لف رات  اجبير نسبيا  ثبات   هااك معامءُ  أن  ( 17رق  ) ن جدولوقد بي  
استخد  طري ة ألفا جرونباخ لقياس ثبات جما و  ياة.أن  بزء طم اًلستبانةالباحب على استخدا  

مما  طمئن الباحب  ؛معامالت النبات مرتفعة أن   نوقد بي   ،لقياس النبات ثانيةجطري ة  اًلستبانة
 ياة. أن  بزء طم اًلستبانةتخدا  على اس

 ألفا كرونباخيوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( و ( 17)جدول 
 التجيئة  الاصفية بالمعدل ألفا جرونباخ عدد الف رات المجاًلت

 0.887 0.841 5 مجال الخبرة
 0.787 0.784 5 مجال المهارة
 0.898 0.855 5 مجال التفكير

 0.858 0.898 15 المعرفة الضماية
 0.985 0.958 15 اتخا  ال رار

 0.911 0.958 18 األزماتإدارة 
( صتتتتادقة في اًلستتتتتبانةأداة الدراستتتتة ) أن  من نتائج اختباري الصتتتتدق والنبات  ويستتتتتخلص الباحب

أداة قياس مااستتتتتبة ، ما يؤهلها لتكون اجدا  عاليةها ثابتة بدرجة أن  قياس ما وضتتتتتعت لقياستتتتت ، جما 
 . في صورتها الاهائية اًلستبانةويمزن تطبي ها بن ة، وبذلك تكون  ،وفاعلة لهذه الدراسة

  المستخدمة:اإلحصائية  األساليب .4.5
 جانبي ويتميي بوجود تماثء بين  ، شتتتتتتتتتتتتتتب  الجرس )الااقوس(  أن  بماحاى التوزيع الطبيعي  عرل 

المتوسا  ساوي الوسيا  أن  حاى التوزيع الطبيعي ومن سمات ما ،األ من واأل سر حول المتوسا
 (101:  2010)وليد،  0.05أكبر من  sig اًلحتمالية والقيمة z قيمة  أن  ، و ويساوي الماوال

Nolmogorov-Simirov Test (K-S )ستتتتتتتتتتتتتتمرنول ) –اختبار التوزيع الطبيعي جولمجورول 
 ًل.لمعرفة هء التوزيع طبيعي أ  

 Nolmogorov-Simirov Test (K-Sي )اختبار التوزيع الطبيع
( ًلختبار K-S) Nolmogorov-Simirov Testستتمرنول ) –ت  استتتخدا  اختبار جولمجورول 

 الاتائج جما هي مبياة. جانتو  ،تتبع التوزيع الطبيعي من عدم  البيانات جانتما إ ا 
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي( 18)جدول 
 ةإلىالقيمة االحتم zقيمة  نةاالستبا

 0.74 0.36 مجال الخبرة

 0.65 0.51 مجال المهارة

 0.85 0.56 مجال التفكير

 0.78 0.47 المعرفة الضماية

 0.65 0.55 اتخا  ال رار

 0.58 0.62 األزماتإدارة 
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ر من أكب جانت( لجميع مجاًلت المقياس Sig) اًلحتماليةالقيمة  أن  يتضتتتتح من الجدول الستتتتابق 
 ،لهذه المجاًلت يتبع التوزيع الطبيعي البياناتتوزيع  ةن  وبذلك ف ،α=  0.05الدًللة مستتتتتتتتتتتتتتتوى 

 الفرضيات. عنواإلجابة  اًلستبانةاستخدا  اًلختبارات المعلمية لتحليء ف رات  وعلي  ت   
  :اآلتيةاإلحصائية  األساليباستخدا   وقد ت   

 Statistical Package (spssحصائي )رنامج تحليء اإلمن خالل ب اًلستبانةتفريغ وتحليء  ت   

for the Social Sciences ،   اآلتيةاستخدا  األدوات اإلحصائية  وقد ت: 

لحستتتتتتا  صتتتتتتدق اًلتستتتتتتاق الداخلي بين الف رات Internal Consistencyاًلتستتتتتتاق الداخلي .1
 .إليهاواألبعاد التي تاتمي 

 .النباتمعامء لحسا  Cronbach Alfa جرونباخ معامء ألفا .2
 لحسا  معامء النبات. Split Half Methodطري ة التجيئة الاصفية .3
 معامء ارتباط بيرسون لحسا  معامء اًلرتباط ولإلجابة على الفرضيات المتعل ة بالعالقة..4
 لقياس أثر المتغير المست ء على المتغير التابع. Stepwiseالخطي التدريجي  اًلنحدار.5
استجابات أفراد الدراسة عن جء عبارة من  انخفاضلمعرفة ارتفاع أو المتوسا الحسابي و لك .6

 عبارات متغيرات الدراسة األساسية.
( لمعرفتتتة الفرق بين متوستتتتتتتتتتتتتتا الف رة One Seample T.testللعياتتتة الواحتتتدة ) Tاختبتتتار .7

 ."3والمتوسا الحيادي "
 اختبار تحليء التباين األحادي للفرق بين ثالث عياات مست لة فأكنر..8
 .المتعدد اًلنحداراختبار .9

 .AMOS-21تحليء المسار باستخدا  برنامج .10
 :الرابع الفصل ملخص

ة، ( مفرد2208مجتمع الدراستتتة من ) في الدراستتتة، وتكون   ياتبع الباحب الماهج الوصتتتفي التحليل
ا327وعياة الدراستة من )  في اًلستتبانة أداة بطري ة العياة الطبقية العشتوائية، واستتخدمت  ( موةفا

عرض  ، ومدة ثباتها، وت   لالستتتتتتبانةول د تح ق من اًلتستتتتتاق الداخلي والصتتتتتدق الباائي  ،الدراستتتتتة
 .اًلستبانةستخدمة باا ا على تحليء ماإلحصائية ال األساليب
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 واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها البياناتالفصل الخامس تحليل  .5
 المقدمة:

و لك من خالل  ،واختبار فرضتتتتتيات الدراستتتتتة البياناتا تحليء يتضتتتتتمن هذا الفصتتتتتء عرضتتتتتا 
من خالل  إليهاالتوصتتتء  والتي ت    ،انةاًلستتتتباإلجابة عن أستتتئلة الدراستتتة، واستتتتعراض أبرز نتائج 

ستتتتتتتتاوات  –المؤهء العلمي  – العمر)تحليء ف راتها، والوقول على متغيراتها التي اشتتتتتتتتتملت على 
 استتتتتبانةالمتجمعة من  للبياناتإجرا  المعالجات اإلحصتتتتائية  (، لذا ت   الرتبة العستتتتزرية -الخدمة 

( للحصول على spssية للدراسات اًلجتماعية )استخدا  برنامج الرز  اإلحصائ الدراسة، حيب ت   
 نتائج الدراسة التي سيت  عرضها وتحليلها في هذا الفصء.

 الشخصية البياناتالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق  1.5
 الشخصية. البياناتوفيما يلي عرض لخصائص عياة الدراسة وفق 

 ر الصالحة(الصالحة وغي اًلستبانات)الموزعة ونسبة  اًلستباناتعدد 
 صالحةالغير نات اات الصالحة واالستبأن  يوضح االستب( 19)جدول 

 النسبة المئوية  العدد  االستبانات

 %99.3 325 الصالحة االستبانات
 %0.7 2 صالحةالغير االستبانات 

 %100 327 المجموع
 

%( يرجع  لك 99.3قد بلغ )الصتتتتتتتتتالحة  اًلستتتتتتتتتتباناتما نستتتتتتتتتبت  من  أن  ويعيو الباحب 
اجون   عمء في مرجي قيادي بوزارة الداخلية، و  ؛لالهتما  الكبير من قبء الباحب اهتما   أ ضتتتتتتتتتتتتتتا

 بالبحب العلمي وأهميت  العلمية والعملية. اًلستباناتالمبحوثين في 
 العمر:توزيع أفراد العينة حسب 
 نة الدراسة حسب العمريوضح توزيع أفراد عي( 20)جدول 
 النسبة المئوية  العدد  العمر
 4.3 14 30أقء من 

 59.1 192 40أقء من  -30
 32.3 105 50أقء من  – 40

 4.3 14 فأكنر 50
 %100 325 المجموع
 %( للمبحوثين التتتتتتتذين تتراوح أعمتتتتتتتاره 59.1متتتتتتتا نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتت  ) أن  ويعيو البتتتتتتتاحتتتتتتتب 

إعادة تشزيء    ت   أن  الرتبة القياد ة مرتبطة بالعمر، و  أن  إلى ويرجع  لك  ا،عاما  ( 40- 30 )من 
حيب رجيت على  ،وبعد استاكال العاملين في األجهية الساب ة ، 2007األجهية األماية في عا  
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 (12)وبالتأكيد بعد مضتتتتتتتي  ( عاماا،27- 22)عاصتتتتتتتر الشتتتتتتتبا  الحيوي الذي يتراوح عمره من 
 .اعاما  (40- 30)ر  في الخدمة أصبحت أعماره  ما   ا اعاما 

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي:
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي( 21)جدول 

 النسبة المئوية  العدد  المؤهل العلمي

 8.0 26 عامة فأقل ثانوية
 12.6 41 دبلوم متوسط
 71.4 232 بكالوريوس
 8.0 26 دراسات عليا 
 %100 325 المجموع

إلى ويرجع  لك  ،من حملة درجة البزالوريوس %(71.4ما نستتتتتتتتتتتتبت  ) أن  ويعيو الباحب 
رغبتتتة وتوجتت  وزارة التتداخليتتتة لالرت تتتا  بتتالمستتتتتتتتتتتتتتتوى التعليمي لتتديه  وتوةيف حملتتتة شتتتتتتتتتتتتتتهتتتادات 

اًلهتما  ا لطبيعة الهيزء التاظيمي من خالل التدرج في الرتب العستتتتتتتزرية، و وأ ضتتتتتتتا  ،البزالوريوس
التي تماحه  درجتتتة  بتتتالجتتتامعتتتات والكليتتتاتالكبير من قبتتتء القيتتتادة وتشتتتتتتتتتتتتتتجيع األفراد إللحتتتاقه  

، وستتتتتاهمت أكاد مية اإلدارة والستتتتتياستتتتتة من وخاصتتتتتة الكليات الشتتتتترطية والماجستتتتتتير البزالوريوس
الداخلية األجهية األماية في وزارة  ، وقد استتتتتتفاد ماتستتتتتبويةقانونخالل طرح برامج إدارية وقياد ة و 

 ،كاد مية تستتتتتهيالت لماتستتتتتبيهامت األوقد قد   ،من هذه البرامج وحصتتتتتوله  على درجة الماجستتتتتتير
 ،في البرامج المطروحة قاًللتحا؛ مما عيز الماليةوبتوفير فرع في الجاو  وتستتتتتتهيء المعامالت 

 عانواذين جبار الضتتتتباط في وزارة الداخلية الإلى %( من مجتمع الدراستتتتة  عود 8)وأما ما نستتتتبت  
 من فرصة التعلي . وحرمانه ةل  اًلعت ال في سجون اًلحتالل 

 :الرتبة العسكريةتوزيع أفراد العينة حسب 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية  22))جدول 

 النسبة المئوية  العدد  الرتبة العسكرية

 73.2 238 رائد
 19.1 62 م د 
 5.8 19 ع يد
 1.2 4 عميد
 0.6 2 لوا 

 %100 325 المجموع
العياة،  عدد رتبة رائد الاصتتتيب األكبر في انيوضتتتح الجدول الستتتابق توزيع عياة الدراستتتة التي ج

ما نسبت  من  أن  هذه الاسبة م بولة ومااسبة للهيزء التاظيمي لوزارة الداخلية، ويعيو الباحب  أن  و 
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%( يرجع  لتتك بتتارتبتتاطهتتا بتتالتتدرجتتة العلميتتة وحصتتتتتتتتتتتتتتولتت  على درجتتة 73.2)رتبتتة رائتتد قتتد بلغ 
رتبة مالز ، وبالتدرج الطبيعي في الرتب العستتتتتتتتتتتزرية  حصتتتتتتتتتتتء على رتبة إلى البزالوريوس يؤهل  

 ية بوزارة الداخلية والمسميات الوةيفية.فرائد، وجذلك التوزيع الاسبي في المها  اإلشرا
 خدمة:سنوات التوزيع أفراد العينة حسب 

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة 23) )جدول 
 النسبة المئوية  العدد  سنوات الخدمة 

 2.5 8 ساوات 5أقء من 
 12.9 42 10أقء من  -5

 84.6 275 ساة فأكنر 10
 %100 325 المجموع

 التغيراتإلى %( يرجع  لك 84.6ستتتتتتتتتتتتتتاوات فأكنر قد بلغ ) 10من  أن  ويعيو الباحب 
أثرت على  ميدانيةوما صتتتتتتتتتتتتتتاحبها من أحداث  ، 2007التي طرأت في وزارة الداخلية في العا  

 ، 2007-2006قرار تشزيء ال وة التافيذ ة على ثالث دفعات في العا  فكان الهيزء التاظيمي، 
بوزارة الداخلية إًل من  إغالق با  التوةيفإلى ساوات يرجع  5قء من أ%( 2.5ما نسبت  ) أن  و 

في العمء وبأعداد قليلة  إليهابحاجة  جانتخالل دورات متخصتتتتتتتصتتتتتتتة في بعض المجاًلت التي 
 التي  عشها قطاع غية. والماليةبسبب األوضاع اًلقتصاد ة  ؛اجدا 

جفا ة وخبرة ومعرفة في  ا  جلما زادت ستتتاوات الخبرة  زون الفرد  أن  ويتضتتتح من الجدول الستتتابق 
وهذا يتوافق مع عياة الدراستتتتتتتتتتتة  ،للمااصتتتتتتتتتتتب العليا يرت يوبالتالي العمء في وزارة الداخلية أمور 

على مصتتتتداقية نتائج  راااعتبار هذا مؤشتتتتوبالتالي  ،وهي الضتتتتباط في المااصتتتتب العليا في الوزارة
 الدراسة.

 :قوى األمن الفلسطينيتوزيع أفراد العينة حسب 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب قوى األمن الفلسطيني(  (24جدول 

 النسبة المئوية  العدد  قوى األمن الفلسطيني
 4.3 14 قوات المخابرات العامة
 28.9 94 قوات األمن الوطاي
 42.2 137 قوى األمن الداخلي
 24.6 80 اإلدارات المرجيية

 %100 325 المجموع
قوى  أن  إلى %( يرجع  لك 42.2ن قوى األمن الداخلي قد بلغ )ما نستتتتتتتتتتتتتتبت  م أن  ويعيو الباحب 

والحما ة، واألمن األمن الداخلي مزون من )جهاز الشتتتتتتتتتتتتتترطة، األمن الداخلي، الدفاع المدني، 
هذه الاستتتتتتتبة تتوافق مع مجتمع  إن  الشتتتتتتترطة البحرية( وي ع على عات ه  حما ة الجبهة الداخلية، و 
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استحداث الجهاز وًل ييال إلى %( يرجع 4.3ات المخابرات العامة )ما نسبت  من قو  إن  الدراسة، و 
الوزارة في حالة من  أن  و  ،أصتتتتحا  مؤهالت علمية متخصتتتتصتتتتةإلى في مرحلة التطوير وبحاجة 

وهذا التوزيع حسب الهيزء التاظيمي لوزارة  ،جوارد بشريةإلى الرجود في التوةيف وحاجة الجهاز 
 الوطاي.واألمن الداخلية 

 :المحافظةع أفراد العينة حسب توزي
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المحافظة( 25)جدول 

 النسبة المئوية العدد المحافظة
 16.9 55 الشمال
 25.8 84 غية

 14.5 47 الوسطى
 18.5 60 خانيونم

 24.3 79 رفح
 %100 325 المجموع

اإلدارات  أن  %( يرجع  لك على 25.8من محافظة غية قد بلغ )ما نستتتتتتتتتتتتتتبت   أن   ويعزو الباحث
متا نستتتتتتتتتتتتتتبتت  من محتافظتة رفح  أن  وزارة التداخليتة ت ع في محتافظتة غية، و  أرجتانالمرجييتة وقيتادة 

جون الباحب مدير شرطة محافظة رفح وتعاون المبحوثين بشزء جبير إلى %( يرجع  لك 24.8)
الوطاي،  )األمنهية المرجيية في محافظة رفح منء ووجود بعض األج اًلستتتتتتتتتتتتتتتبانات،في تعبئة 

 (. واألمن الداخلي والمخابرات هيئة الحدود، الشرطة العسزرية، الشرطة البحرية
 (Ozent et, 2012المحك المعتمد في الدراسة ) .5.1

تحديد طول الخال ا في مقياس ليزرت الخماستتتتتي من  ف د ت    ،لتحديد المحك المعتمد في الدراستتتتتة
ومن ث  ت ستتتتتتتتتتتتتتيم  على أكبر قيمة في  ،(4=1-5  المدى بين درجات المقياس )خالل حستتتتتتتتتتتتتتا

أقء إلى إضتتتتتافة هذه القيمة  وبعد  لك ت    ،(0.8=4/5المقياس للحصتتتتتول على طول الخلية أي )
و لك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية،  ،قيمة في المقياس )بدا ة المقياس وهي واحد صتتتتتتتتتتتتتتحيح

  :اآلتيما هو موضح في الجدول وهزذا أصبح طول الخال ا ج
 المحك المعتمد في الدراسة(  26)جدول 

 درجة التأييد الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 اماخفض جدا  36% -% 20 1.80 – 1
 ماخفض %52 -% 36أكبر من  2.60 – 1.80أكبر من 
 متوسطة %68 -% 52أكبر من  3.40 – 2.60أكبر من 

 مرتفع %84 -% 68أكبر من  4.20 – 3.40ر من أكب
 امرتفع جدا  %100 -% 84أكبر من  5 - 4.20أكبر من 
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ولتفستير نتائج الدراستة والحز  على مستتوى اًلستتجابة، اعتمدت الباحب على ترتيب المتوستطات 
ة الحسابية على مستوى المجاًلت ومستوى الف رات في جء مجال، وقد حدد الباحب درجة المواف 

 حسب المحك المعتمد للدراسة.
 :االستبانةتحليل فقرات  .5.2

، اًلستبانةف رات  ءلتحلي (One Sample T test)للعينةَّالواحدةtََّّاستخدامَّاختبارََّّتم َّ
كبر أالمحسوبة  tقيمة جانتأفراد العياة يواف ون على محتواها إ ا  أن   جابية بمعاى إالف رة  عتبروت

كبر أوالوزن الاسبي  0.05من  ءأق االحتماليةالقيمة )أو 1.97اوي والتي تس ،الجدولية tمن قيمة 
 tقيمة جانتأفراد العياة ًل يواف ون على محتواها إ ا  أن  سلبية بمعاى  ةوتعتبر الف ر %(، 60من 

والوزن  0.05من  أكبر االحتماليةالقيمة )أو 1.97الجدولية والتي تساوي  tالمحسوبة أصغر من قيمة 
َّ.%(60قء من أالاسبي 

 األول: المعرفة الضمنية تحليل فقرات المحور
 يوضح تحليل أبعاد المعرفة الضمنية( 27)جدول

 المجاالت
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المايار  

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 فعةمرت 1 0.00 15.9 72.3 0.7 3.62 مجال الخبرة
 مرتفعة 2 0.00 9.79 68.4 0.77 3.42 مجال المهارة
 متوسطة 3 0.00 5.35 64.6 0.77 3.23 مجال التفكير

 مرتفعة  0.00 11.5 68.4 0.66 3.42 المعرفة الضمنية
هااك مواف ة بدرجة  أن  وهذا  عاي  ،%(68.4) الوزن الاستتتبي قد بلغ أن  ن جدول الستتتابق تبي  المن 

يو الباحب  لك عوي ،أفراد العياة على ف رات أبعاد المعرفة الضتتتتتتماية بشتتتتتتزء عا مرتفعة من قبء 
وعي قيادات وزارة الداخلية في جميع المستتتتتتتتتتتتتويات اإلدارية وبالمفاهي  اإلدارية الحدينة حيب إلى 
ا التدوير وأ ضتتتتتتا  ،من خالل المها  الموجلة له  لدى القيادة مجال في الخبرة األماية في العمء أن  
 ،ة بوزارة الداخليةلممارستتتة أعمال أخرى بشتتتزء ماظ  ومجدول وفق خطة إدارية مدروستتتةيفي الو 
وإكستتتتتتتتابه  بعض  ،العمءأستتتتتتتتاليب إجرا ات و  تطويرو  ،معارل ومهارات جديدة القيادةإكستتتتتتتتا  و 

المتخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتة من خالل البرامج المتبعة في تافيذ بعض الدورات  ،المهارات العملية والعلمية
ا تطوير مجاًلت التفكير من خالل ورش العمء وأ ضتتتتتتتتتتتتتتا  ، ة بالمهارات القياد ةالمتعلوالمت دمة 

والعصتتتتتتتتتتتتتتف التذهاي والل تا ات التدوريتة التي تامي مجتال التفكير اإلبتداعي، ويرجع  لتك ًلهتمتا  
القيادة العليا بوزارة الداخلية  في تأهيء صتتتتتتتتتتتتتتف قيادي مؤهء لقيادة األجهية األماية في المرحلة 
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أن  ارتفاع المعرفة الضتتتماية عاد العاملين في ( خالل م ابلة: "1)البطشده ا ما أك  المستتتت بلية، وهذ
وزارة الداخلية  عود لتراك  الخبرة والتجربة وعمء ماتسبي وزارة الداخلية في ةرول صعبة ومع دة 
في إطتتار إدارة األزمتتات ممتتا دفعه  إلى بتتذل جهتتد  هاي ومعرفي وإداري للتغلتتب على الظرول 

أن  معظ  العاملين بوزارة الداخلية من حملة المؤهالت " :بم ابل  قائالا  (2)الغول "، واشتتتتتتادالمحيطة
العلمية وماها )ماجستتتتتتتتتتتتير ودجتوراه(، وأن  التجربة العملية التي مر  بها العاملين اكستتتتتتتتتتتبته  مهارة 

اد تتة التي المهتتا  وتوفير بعض الموارد المتتقتتدرة على ترجمتتة المعلومتتات إلى أدا  لتح يق وخبرة و 
ترفع من مستتتتتتتتوى المعرفة الضتتتتتتتماية وجذلك اًلستتتتتتتتخدا  األمنء لت ايات التكاولوجيا الحدينة لرفع 

معتتالجتتة موجوداتهتتا  إلى جيفيتتة الوزارةتوجتت  الكفتتا ة واكتستتتتتتتتتتتتتتتا  مهتتارات ومعرفتتة علو  جتتديتتد، و 
جفا ة العاملين  واهتما  الوزارة برفع الفكرية، منء اًلبتكار وال درة على اًلتصتتتتال والمهارة والحدس

بها بزافة مستتتتتوياته ، وهي غا ة من غا اتها واعداد الخطا التدريبية والادوات والمؤتمرات وورش 
طبيعة الكادر إن  : "(3وجذلك ع ب )المصتتتتتري  "العمء التي تامي وتكستتتتتب العاملين خبرات جديدة

مر الذي لمستتتتتتئولية األالبشتتتتتتري الذي  عمء في هذه الوزارة من قوة اًلنتما  والشتتتتتتعور بالشتتتتتتراكة وا
زيادة عمق ومستتتتتتاحة التفكير وجذلك الحرص على إلى  ادىا على عاصتتتتتتر المعرفة انعزم إ جابا 

حرص المؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة وقيادتها على رفع الظرول و المها  في جافة  ألدا امتالك المهارات الالزمة 
خرين ار  اآلكفتتا ة العتتاملين من خالل البرامج التتتدريبيتتة المت تتدمتتة والولع في اًلطالع على تجتت

اًلحتكاك المباشتتتتتتتر مع اًلحتالل في  طا  بعض الحوافي المرتبطة بالبرامج التدريبة والتعليميةعوا 
ارتفاع مستتتتتتتتتتتتتوى أدى إلى  ماية والعستتتتتتتتتتتتزرية والن افية والفكرية  مع اًلحتاللميادين المواجهة األ

ربية اإلستتتتتتتالمية لتباإلضتتتتتتتافة الى ا ماية وجوادرهاعور بالتحدي الوجودي لدى المؤستتتتتتتستتتتتتتة األشتتتتتتتال
مع دراستتتتة )أبو عودة،  الاتيجةوقد اتف ت هذه  ،"واًل مانية ) الخلفية الدياية( لدى ماتستتتتبي الوزارة

جما اتف ت مع دراستتتتتتتتتة )المايراوي،  %( مرتفع،66.21حيب بلغت المعرفة ما نستتتتتتتتتبت  ) ،(2016
حيب بلغت  ،(2014وقد اختلفت مع دراسة )المدهون، %( 76.9حيب بلغت ما نسبت  )( 2015

ت مع دراسة جما اختلف ،%( وهو مرتفع79.89ت  )نسب ما عد المعرفةبُ  إدارة المعرفة بشزء قد بلغ
ألهميتتتة المعرفتتة طالق أفراد البحتتتب غير متتدرجين على اإل %( من63.7) أن  ( بتتت2013)نوري، 

 الضماية )الخبرة والمهارة والتفكير(.

                                                             
 (مدير عا  الشرطة الفلسطيايةاللواء/ تيسير البطش ) 1

 العميد /نعيم الغول )قائد قوات االمن الوطني( 2

 (الطوارف  مدير العمليات المرجيية لوزارة الداخلية ورئيم لجاةعميد/عبد الباسط المصري ) 3
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 بوزن نستتتتتتتتتتتبي ولى المرتبة األاحتء   رةالخب عدبُ  أن  ويتضتتتتتتتتتتتح من خالل الجدول الستتتتتتتتتتتابق 
  والكوادر 1994تها عا  أ%( مرتفع، ويرجع  لك لساوات العمء في وزارة الداخلية ماذ نش72.3)

مما اكسبه  ا؛ عاما  (12س عمله  على مدار )أزالوا على ر    وما2006التحاقها في عا   التي ت   
مزوناتها  بجميعماية والعستتتتتتتزرية خبرة واستتتتتتتعة في العمء، مما ستتتتتتتاعد في تطوير المؤستتتتتتتستتتتتتتة األ

اوالعمء على وةائف اإلدارة األربع ،وتأهيء األفراد والضتتتتتتتتتتتتباط بالتخطيا والتاظي  والتوجي   ة بد ا
مما زاد الخبرة لدى الرتبة الستتتتتتتتتتتتتتامية في وزارة  ،وزارة الداخلية أرجانوالرقابة وشتتتتتتتتتتتتتتمء  لك جافة 

وقد  ،رات ووفق ماهجية وخطا مدروسةو لك من خالل دورات متخصصة وتبادل الخب ؛الداخلية
%( 83.7( حيب بلغ مجال الخبرة ما نستتتتتبت  )2015اتف ت هذه الدارستتتتتة مع دراستتتتتة )المايراوي، 

 .وهو مرتفع
أن  ويعيو الباحب %( وهو متوستتتتتتا، 64.5) المرتبة األخيرة بوزن نستتتتتتبيالتفكير  بعد اما احتء  يب

 وال درات المتاحة اتاناإلمزيرجع  لك حسب و  لفردومن فرد  ،ا لضباطباالتفكير  ختلف من ض
حيب  ،(2015قد اختلفت هذه الدارستتة مع دراستتة )المايراوي، و  ،اإلنتاجللشتتخص في ال درة على 

 %( وهو مرتفع.83.3كير ما نسبت  )بلغ مجال التف
 مجال الخبرة:األول:  البعدتحليل فقرات : 2.1

ن آرا  أفراد والذي يبي   ،(28)ج مبياة في جدول رق  والاتائ ،للعياة الواحدة tاستخدا  اختبار  ت   
 .مجال الخبرة :عد األولفي ف رات البُ عياة الدراسة 

 عد األول: مجال الخبرةتحليل لفقرات البُ   (28)جدول 

الوسط  البيان م.
 الحسابي

 االنحراف
 المايار  

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 يبالترت االحتمالية

1 
زيادة الخبرة إلى تؤدي ممارستتتتتتتتتتتة المعرفة 

 والكفا ة لدى الرتب السامية.
4.34 0.77 86.8 31.3 0.00 1 

2 
تمتلك الرتب الستتتتتتتتتتتتامية خبرات في مجال 

 الدراسة والتطوير.
3.51 0.86 70.2 10.7 0.00 3 

توةف الرتتتتتب الستتتتتتتتتتتتتتتتاميتتتتة خبراتهتتتتا في  3
 المحافظة على سياسة الوزارة.

3.55 0.97 71 10.2 0.00 2 

4 
تعتمد الوزارة في المعرفة الضتتتتتتتتتتماية على 

تحفيي أستتتتاليب الرتب الستتتتامية من خالل 
 وتشجيع مختلفة لتبادل الخبرات.

3.22 0.97 64.4 4.04 0.00 5 

تعتمد الوزارة على آرا  الرتب السامية من  5
 شطتها.أن   وي خبرة حول نتائج أعمالها و 

3.46 1.03 69.3 8.17 0.00 4 

  0.00 15.9 72.3 0.7 3.62 الفقرات جميع 
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زيادة إلى المعرفة  ممارسةؤدي ( "ت1) جا ت الف رة : مزن استخالص ما يلي السابقومن الجدول 
بلغ  حيب ،عدفي المرتبة األولى في ترتيب ف رات هذا البُ  " لدى الرتب السامية الخبرة والكفا ة
 اًلحتماليةوالقيمة  %(،60.0ي أكبر من )( أ3وهو أكبر من العدد ) ،(%86.8)الوزن الاسبي 

في هذه الف رة إ جابية  جانتاآلرا   أن  مما يدل على  ؛(0.05) من أقء يوه ،(0.00)تساوي 
 درجة التأييد لهذه الف رة "مرتفع".  أن  حسب المبحوثين، و 

بوزارة  وجود معرفة ضماية لدى القيادةإلى %( 86.8لاسبة مرتفعة )الفقرة ويعيو الباحب حصول 
مع األفراد في  الميدانا وجود القيادة في  ضا أهذه المعرفة تييد من خبرته  و  إن  الداخلية حيب 

مما تييد من خبرته  في التعامء  ؛والتي تفيد القيادة من معرفة التفاصيء الدقي ة للحدث ؛األحداث
المطلوبة بأفضء  جاز األعمالإنو  ،والتي تعمء على رفع الكفا ة لديه  ،خرى مع األحداث األ

 .قسا داخء اإلدارات واأل اليوميةعا شة والعمء على الم ،األساليب
الرتب في المعرفة الضماية على  الوزارةتعتمد  " :وهي، (5أضعف الف رات الف رة ) جانتبياما 

حيب بلغ الوزن الاسبي  "،يي وتشجيع مختلفة لتبادل الخبراتتحفأساليب من خالل  السامية
للف رة بلغت اًلحتمالية والقيمة  ،%60.0( أي أكبر من 3ي أكبر من العدد )وه ،%(64.4)
درجة التأييد  أن  اآلرا  في هذه الف رة إ جابية، و  أن  مما يدل على  ؛(0.05وهي أقء من ) ،(0.00)

 لهذه الف رة "متوسا".
يي وتشجيع ت ليد ة لتحفأساليب وجود إلى %(64.4لاسبة متوسطة )الفقرة ويعيو الباحب حصول 

خراج المعرفة إالتحفيي  عمء على تشجيع القيادة على  أن  حيب  ،القيادة لتبادل الخبرات فيما بياه 
 ؛ويرجع بسبب الحصار المفروض على ال طاع ،وتبادل الخبرات ،معرفة صريحةإلى الضماية 

تاحة لدى وزارة الم اإلمزاناتوقلة  ،مما ًل  سمح بتبادل الخبرات بحرية مطل ة مع الدول األخرى 
المتراكمة لديه   تدعي  وتعييي أكنر ليزون هااك تبادل معرفي للخبراتإلى وتب ى بحاجة  ،الداخلية

 مع بعضه  البعض.
المها  الموجلة  و لك بسبب ؛%(72.3لاسبة مرتفعة ) عد الخبرةبُ ويعيو الباحب حصول 

، الحوادث األماية األزماتلحرو ، له  التي تييد من خبرته  في التعامء مع األحداث المتكررة )ا
 ،وتفجير موجب رئيم الوزرا  رامي الحمدهلل ،واستشهاد نور برجة اغتيال الشهيد/ مازن ف ها  –

ب تجاوالتي تييد من  ،ومحاولة اغتيال اللوا  توفيق أبو نعي ، والتعامء مع الكوارث الطبيعة(
 جميعالذي  ساعد القيادة على معرفة  ا التدوير الوةيفي، وأ ضا الوقوع في الخطأ القيادة من

ويت  اكتسابها من خالل  ،الخبرة في التعامء مع المها إلى والتي تؤدي  ،األعمال والمها  األماية
 الرتب السامية. ىالدورات وورش العمء والمؤتمرات والمعا شة المتسمرة لد

  

 



 

93 

 

 مجال المهارة: الثاني عدالبُ تحليل فقرات 

والذي يبين آرا  أفراد  ،(29)والاتائج مبياة في جدول رق   ،للعياة الواحدة tاستخدا  اختبار  ت   
 .مجال المهارة :النانيعد في ف رات البُ عياة الدراسة 

 : مجال المهارةالثانيعد تحليل لفقرات البُ  ( (29جدول 

 البيان م.
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المايار  

الوزن 
 النسبي

 tمة قي
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

تمتلتتك الرتتتب الستتتتتتتتتتتتتتتتتاميتتة معرفتتة  1
بتتالمهتتارات الالزمتتة ألدا  مهتتامه  

 بأفضء درجة.
3.65 0.85 72.9 13.6 0.00 1 

تعمء الوزارة على تطوير مهارات  2
 الرتب السامية.

3.41 1.04 68.2 7.11 0.00 2 

تتطتتور التوزارة متهتتتتتتتتارات الترتتتتتتتتتب  3
 رفة.السامية في ممارسة المع

3.33 1.01 66.5 5.81 0.00 4 

تمتلك الرتبة الستتتتتتتتتتتامية في الوزارة  4
مهتتتتتتارات جتتتتتتافيتتتتتتة للتعتتتتتتامتتتتتتء مع 

 الجمهور.
3.39 0.94 67.9 7.54 0.00 3 

تشجع الوزارة الرتب السامية على  5
حضتتتتتتور المؤتمرات وورش العمء 

 وع د الل ا ات العلمية.
3.31 1.1 66.3 5.16 0.00 5 

  0.00 9.79 68.4 0.77 3.42 جميع الفقرات 
( "تمتلك الرتب السامية معرفة 1جا ت الف رة )السابق  مزن استخالص ما يلي: جدول الومن 

 ،عدفي المرتبة األولى في ترتيب ف رات هذا البُ  " بالمهارات الالزمة ألدا  مهامه  بأفضء درجة
والقيمة  %(،60.0)( أي أكبر من 3وهو أكبر من العدد ) ،(%72.9)بلغ الوزن الاسبي  حيب

في هذه الف رة  جانتاآلرا   أن  مما يدل على  ؛(0.05) من أقء يوه ،(0.00)تساوي اًلحتمالية 
 درجة التأييد لهذه الف رة "مرتفع".  أن  حسب المبحوثين، و  إ جابية

وجود دع  من قبء القيادة العليا في إلى %( 72.9لاسبة مرتفعة )الفقرة ويعيو الباحب حصول 
ارة من خالل تفويض المها  الموجلة للصف القيادي، والتي تعمء على زيادة المهارات الالزمة الوز 

و لك ضمن المااورات التي تجريها وزارة الداخلية والخطا  ،األساليبفي تافيذ المها  بأفضء 
ية ة المهارة الكافك الرتبة الساممما  ساعد على امتال ؛)بسا السيطرة( وخطا الطوارف  الميدانية

معا شت  العمء  إن  : "ول( خالل م ابلة مع الباحب قائالا غلوهذا ما أكده )ا ،حداثللتعامء مع األ
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من خالل المااورات التدريبية التي تجريها وزارة الداخلية جمحاكاة لحاًلت الطوارف  الميداني
 ."إليااوالحرو  تكسباا مهارة معرفية في أدا  المها  الموجلة 

على حضور المؤتمرات الوزارة الرتب السامية تشجع  " :وهي ،(5الف رات الف رة )أضعف  جانتبياما 
وهي أكبر من العدد  ،%(66.3حيب بلغ الوزن الاسبي )، "ورش العمء وع د الل ا ات العلميةو 
 ؛(0.05وهي أقء من ) ،(0.00للف رة بلغت )اًلحتمالية والقيمة  ،(%60.0)( أي أكبر من 3)

 درجة التأييد لهذه الف رة "متوسا". أن  آلرا  في هذه الف رة إ جابية، و ا أن  مما يدل على 
وجود برنامج معتمد لدى الوزارة من إلى %( 66.3لاسبة متوسطة )الفقرة ويعيو الباحب حصول 

ول ا ت  ،وع د الل ا ات العلمية الخاصة بالعمء ،من خالل ورش العمء ،اًلرت ا  بالقيادةأجء 
 ،تعود بالافع لدى القيادة من خالل تطوير المهارة لدى القيادة بوزارة الداخليةالعصف الذهاي التي 

بسبب عد  ال درة على البعنات الخارجية للرتب احب حصول الف رة على نسبة متوسطة؛ ويرجع الب
 سبب الحصار المفروض على قطاع غية.السامية مع الدول األخرى ب

لدى  عاليةوجود مهارة إلى %( 68.4سبة مرتفعة )عد مجال المهارة لاويعيو الباحب حصول بُ 
حيب تعمء القيادة العليا على تأهيء الصف القيادي من خالل البرامج المتبعة  ،قيادة وزارة الداخلية

اًلرت ا  بالعمء وتح يق األهدال الماشودة وهذا ما أجء في الوزارة لالرت ا  بالمهارات القياد ة من 
: "م ابلة  ده ) البطش( فيأك   تعمء وزارة الداخلية على ص ء المهارة لدى أجراها مع  الباحب قائالا

، تخريج صف قيادي مؤهء للقيادة في المرحلة الم بلة"أجء الضباط والرتب السامية لديها من 
( تمتلك الرتب السامية معرفة بالمهارات الالزمة ألدا  مهامه  1وهذا ما جا  في الف رة رق  )

 بأفضء درجة.
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 مجال التفكيرالثالث: عد البُ تحليل فقرات 
ن آرا  أفراد والذي يبي   ،(30)والاتائج مبياة في جدول رق   ،للعياة الواحدة tاستخدا  اختبار  ت   

 مجال التفكير :عد النالبفي ف رات البُ عياة الدراسة 
 رعد الثالث: مجال التفكيتحليل لفقرات البُ (30) جدول

 البيان م.
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المايار  

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

تهت  الوزارة باألفكار التي   ترحها  1
الرتتب الستتتتتتتتتتتتتتتتاميتة لمعتالجتة وحتء 

 المشزالت التي تواجهه .
3.25 1.03 64.9 4.32 0.00 2 

توفر الوزارة شتتتتتتتتتتتتبزة اتصتتتتتتتتتتتتاًلت  2
ن ء  ترنت( لتستتتتتتتتتتتتتتتهيءنإداخلية ) 

 جميعاألفكتتتتتتتتار والمعرفتتتتتتتتة بين 
 األقسا  والرتب السامية.

3.22 1.08 64.3 3.58 0.00 3 

المعرفة في تحستتتتتتين قدرة  تستتتتتتاه  3
التفكير لدى الرتب الستتتتتتتتتتتامية في 

 وزارة الداخلية.
3.69 0.92 73.8 13.5 0.00 1 

تشتتتتتتتتتتتتتتتجع الوزارة ع تتتتتتد الحل تتتتتتات  4
الا تتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة وورش العمتتتتتء بين 

اميتتتتتتة العتتتتتتاملين والرتتتتتتتب الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ًلستتتتتتتتتتتتتتتتنمار طاقاته  الفكرية في 

 المجاًلت الفكرية.

3.03 1.06 60.7 0.58 0.56 4 

الوزارة في تحستتتتتتتتتتتن قدرة  تستتتتتتتتتتتاه  5
 التفكير لدى الرتب السامية.

2.95 0.99 59.1 .842- 0.40 5 

  0.00 5.35 64.6 0.77 3.23 جميع الفقرات 
المعرفة في تحسين  تساه  ( "3 رة )جا ت الف  مزن استخالص ما يلي: الجدول السابقمن خالل 

في المرتبة األولى في ترتيب ف رات هذا البعد،  "الرتب السامية في وزارة الداخليةقدرة التفكير لدى 
والقيمة  %(،60.0( أي أكبر من )3وهو أكبر من العدد ) ،(%73.8)بلغ الوزن الاسبي  حيب

في هذه الف رة  جانتاآلرا   أن  دل على مما ي ؛(0.05) من أقءوهي  ،(0.00)تساوي اًلحتمالية 
 درجة التأييد لهذه الف رة "مرتفع".  أن  حسب المبحوثين، و  إ جابية
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امتالك الرتبة السامية إلى يرجع  لك ( %73.8)لاسبة مرتفعة الفقرة ويعيو الباحب حصول 
مما  زسب   ؛العالية المؤهالت العلمية والدرجات العلميةإلى والمااصب القياد ة في وزارة الداخلية 

في ال درة على التفكير والتكليف بالمها  القياد ة له  يييد من  تساه والتي  ،المعارل المتاوعة
 ،و عسزريةأماية أو أو إدارية أ ميدانية انتج سوا  ،الخبرة التراكمية وتكوين المعرفة الضماية

 وزارة الداخلية.السامية في  في تحسين التفكير لدى الرتب تساه والتي بدورها 

الرتب في تحسن قدرة التفكير لدى  الوزارة تساه  " :وهي ،(5أضعف الف رات الف رة ) جانتبياما 
 (%60.0)( أي أقء من 3وهي أقء من العدد ) ،%(59.1حيب بلغ الوزن الاسبي ) ،السامية"
اآلرا  في هذه  أن  مما يدل على  ؛(0.05وهي أكبر من ) ،(0.40للف رة بلغت )اًلحتمالية والقيمة 

 درجة التأييد لهذه الف رة "متوسا".  أن  الف رة غير إ جابية، و 

ورش  عدد وتاوع موضوعات قلةلى إ%( 59.1)لاسبة متوسطة الفقرة ويعيو الباحب حصول 
إلى تافيذ المها  والخطا  صدر من القيادة العليا  أن  و  ،في تحسين قدرة التفكير تساه العمء التي 

لوسطى للتافيذ ووجود ضعف في البعنات الخارجية لتبادل الخبرات مع الدول العربية القيادة ا
 مة الوزارة في رفع جفا ة التفكير.ضعف مساهإلى  ،واألجابية

وجود مهارة إلى %( وهو متوسا، 64.6عد مجال التفكير ما نسبت  )ويعيو الباحب حصول بُ 
يمات والخطا المرسومة من القيادة العليا  زون تافيذ التعل أن  و لك  ؛متوسطة في مجال التفكير

طبيعة العمء األماي  أن  تافيذها، و  بآليةبشزء مباشر دون التفكير والمراجعة ولكن  زون التفكير 
مما   لء من فرصة التفكير، ولضيق الوقت  ؛هو باألحرى تافيذ للتعليمات الصارمة من القيادة

 ا  األماية و لك بسبب حساسيتها.فيذها بأسرع وقت ممزن في بعض المهاولت
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 اتخاذ القرار: الثانيتحليل فقرات المحور 
ن آرا  أفراد والذي يبي   ،(31)والاتائج مبياة في جدول رق   ،للعياة الواحدة tاستخدا  اختبار  ت   

 .: اتخا  ال رارالنانيالمحور في ف رات عياة الدراسة 
 : اتخاذ القرارالثانيلفقرات المحور تحليل  (31)جدول 

رقم الفقرة  م.
 االستبانةب

الوسط  البيان
 الحسابي

 االنحراف
 المايار  

الوزن 
 النسبي

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

1 2 
والمعلومتتتات  البيتتتانتتتاتيت  جمع 

الالزمة عن األحداث والمشتتتتتاكء 
 والكوارث المتوقعة.

3.64 1 72.7 11.5 0.00 1 

2 1 
  توصتتتتتتيف المشتتتتتتزلة بشتتتتتتزء يت

 2 0.00 12 71.9 0.89 3.59 دقيق وواضح ومفصء.

يت  تحتتديتتد أثر المشتتتتتتتتتتتتزلتتة على  6 3
 3 0.00 10.4 71 0.95 3.55 سير العمء.

أجيا  إلى  تجيئة المشتتتتتتتتتتتتزلةيت   4 4
 صغيرة.

3.48 0.95 69.7 9.12 0.00 4 

5 3 
توفر إدارة المعلومات دراستتتتتتتتتتات 

بشتتزء  تحليلية للمعلومات الواردة
 تخصصي.

3.46 0.9 69.3 9.3 0.00 5 

6 14 
يت  تحتتتتتديتتتتتد فترة زمايتتتتتة لتافيتتتتتذ 

 6 0.00 7.05 68.6 1.1 3.43 ال رار.

يت  تحليء جء مشتتتتتتتتزلة ليستتتتتتتتهء  5 7
 7 0.00 7.39 68.3 1.01 3.42 فيها. حلها ويتخذ ال رار السلي 

يت  توضتتتتتيح طري ة وتافيذ ال رار  13 8
 وبدائء التافيذ.

3.42 1 68.3 7.48 0.00 8 

9 7 
يت  طرح الحء وفق رؤية شمولية 

 9 0.00 7.61 68.2 0.98 3.41 تتااسب مع السيااريوهات.

10 11 
يت  دراستتتتتتتتتتتتتتة البتتتدائتتتء الم ترحتتتة 

 10 0.00 7.53 68.1 0.97 3.41 وتحديد نتائج هذه البدائء.

يتخذ ال رار المااستتتتتب وصتتتتتياغة  12 11
 مبررات اختياره ومحا يره.

3.4 0.99 68 7.3 0.00 11 

يت  اختيتتتار الحتتتء البتتتديتتتء وفق  10 12
 رؤية واضحة.

3.35 1.05 67 6.03 0.00 12 

13 15 
يت  متابعة تافيذ ال رار بشتتتتتتتتتتتتزء 

 13 0.00 4.45 65.7 1.15 3.28 واضح.

14 8 
يت  اعتماد ستتتتياستتتتة التشتتتتاور في 

 14 0.00 4.89 65.5 1.01 3.27 إطار الفريق.

لبتتتتتتديتتتتتتء  طرح متختتتتتتذي ال رار ا 9 15
 الراجح للتصويت أو المشاورة.

3.23 1.07 64.7 3.92 0.00 15 

  0.00 10.5 68.5 0.73 3.42 جميع الفقرات
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والمعلومات  البيانات( "يت  جمع 2جا ت الف رة ) ت  استخالص ما يلي:السابق ومن الجدول 
عد، تيب ف رات هذا البُ في المرتبة األولى في تر  ،"الالزمة عن األحداث والمشاكء والكوارث المتوقعة

والقيمة  ،%(60( أي أكبر من )3وهو أكبر من العدد ) ،(%72.7)بلغ الوزن الاسبي  حيب
في هذه الف رة  جانتاآلرا   أن  مما يدل على  ؛(0.05) من أقءوهي  (،0.000)تساوي اًلحتمالية 

 .درجة التأييد "مرتفع" أن  إ جابية حسب المبحوثين، و 
اًلهتما  الكبير من قبء إلى يرجع  لك  ،(%72.7)لاسبة مرتفعة الفقرة ويعيو الباحب حصول 

حداث ساب ة وقرا ة أقيادة الوزارة عن المشاكء والكوارث المتوقعة واًلستفادة واستخالص العبر من 
لدى القيادة بوزارة  أن  دل على شي  يدل على  أن  الواقع وربا األحداث والواقع بالمست بء وهذا 

ويؤجد )البطش(: "أن  نسبة  عن واقع اًلمن العا  للوطن مست بليةنظرة استشرافية ورؤية الداخلية 
اتخا  ال رار لدى العاملين في الوزارة مرتفعة  عود  لك إلى نما اإلدارة المعمول ب  وهو إدارة 

ر  أزمات تدفع العاملين إلى البحب عن أنسب قرار يالئ  الحالة الموجودة واًلستفادة من التجا
 .الساب ة"

جح للتصويت أو رالبديء الاطرح متخذي ال رار ( وهي " 9أضعف الف رات الف رة ) جانتبياما 
للف رة بلغت اًلحتمالية والقيمة  (،%60)وهي أكبر من  ،%(64.7بوزن نسبي ) ،"المشاورة

 جابية، إ جانتآرا  المبحوثين على هذه الف رة  أن  مما يدل على  ؛(0.05( وهي أقء من )0.000)
 درجة التأييد "متوسا".  أن  و 

عد  اعتماد مبدأ الشورى إلى ويرجع  لك  ،%(64.7ويعيو الباحب حصول الف رة لاسبة متوسطة )
قطاع غية ولحساسية الوضع الذي  عيش   أحياناا،في اتخا  ال رار وهذا  عود لطبية ال رار األماي 

ويت  اتخاد ال رار حسب  ،عملية اتخا  ال رار ولضيق الوقت وألهمية السرعة في حداث مفاجأةأمن 
يوجد عة وحج  الحدث األماي وفي م ابلة مع )الغول(: "رؤية القيادة بالوزارة ويتااسب مع طبي

 صعوبة تجيئة بعض المشزالت وعد  توصيفها بشزء دقيق يؤدي لصعوبة اتخا  ال رار المااسب
الوقت في حء  ، وضيقحتياجات الجمهورضعف دور العالقات العامة في مالمسة اوهذا يؤدي ل

في بعض  بعض المشزالت األماية، حيب  زون ماها طارف وفوري فيصعب اتخا  قرارات مااسبة
ن ص بعض المعلومات وعد   عد  وضوح بعض المشزالت وطرق إداراتها للجمهوراألحيان، و 

 وضعف متابعتها ذهاوطرق تافي عد  وجود تغذ ة راجعة لبعض ال رارات المتخذةو  وضوح الرؤية
 هااك بعض المؤشرات لحدوث أزمات ًل تأخذ بعين اًلعتبار مما  ساعد المشزلة على تفاقمها

ه  الخشية من الاتائج في قدرات ، ضعف الن ة لبعض العاملينفيصعب اتخا  قرارات لمعالجتها
 ".المترتبة على اتخا  بعض ال رارات



 

99 

 

امتالك إلى يرجع  لك  ،%(68.5سبة مرتفعة )لاالبعد اتخاذ القرار ويعيو الباحب حصول 
طبيعة العمء في  أن  و  ،في التعامء مع المواقف األماية المختلفة العاليةالقيادات األماية الخبرة 

حمء مسؤوليت  لحفظ اًلمن السرعة في اتخاد ال رار وتإلى ويحتك   ميدانيعمء  ،وزارة الداخلية
تردد في   عرض حياة بعض المواطاين للخطر، وأ ضا وال ،أرواح وممتلكات المواطاينالعا  و 

) اغتيال الشهيد مازن ف ها  :لطبيعة عمء وزارة الداخلية لبعض ال ضا ا الغامضة والمع دة منء
الشعور  نسبةجذلك ارتفاع رئيم الوزرا (، اغتيال ومحاولة ومحاولة اغتيال وجيء وزارة الداخلية 

ي تحد من الخطر المحدق من قبء أطرال داخلية وخارجية تهدد ت المااسبة التابأهمية اتخا  ال رار 
اإلدارية واألماية الحاسمة والفارقة في لحظة معياة تكون  تاتخاد ال رارا أن  اًلمن العا ، و  راست را

خاصة في  ،طبيعة العمء األماي في وزارة الداخلية أن  من قبء القيادة العليا في وزارة الداخلية و 
ا لوجود اًلحتالل الصهيوني واستهدال الجبهة الداخلية لى مدار الساعة نظرا قطاع غية عمء ع

الخروج ب رار سلي   ومن خالل أجء   ع على عاتق الوزارة فيت  دراسة أي قرار وما هي تبعات  من 
وزارة الداخلية تعمء جاهدة على اتخا  ال رارات  قد افاد: "أن   (المصري )راها الباحب مع جأم ابلة 

لدى قيادة الوزارة ال درة على التابؤ بالمشزالت  أن  و  ،مصلحة المواطن الفلسطيايأجء يمة من السل
خطار والحوادث جوجود خطة طوارف للوزارة وخطة ، ووضع الخطا األماية لمواجهة األقبء حدوتها

اخلية " لدى القيادة بوزارة الد4 :(المبحوح)فاد أا قد وأ ضا  ،ا لكء جهاز حسب طبيعة عمل "أ ضا 
والعمء على وضع محددات  ،متابعة مستمرة لألوضاع األماية والتغيرات على الساحة الفلسطياية

 ،قبء حدوثها" تفانيهاوالعمء على  ،وما هي تبعات ال رار ،اتخا  ال رار المااسبأجء للعمء من 
حسابي المتوسا ال أن  ( التي أوضحت ب2013وقد اتف ت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )حالق، 

واقع ممارسة اتخا  ال رار جا ت مرتفعة من  أن  وهذا  عاي  ،%(88.3لمجال اتخا  ال رار بلغ )
 ،في مدياة دمشق، جما اتف ت مع دراسة )اليري ات( النانويةوجهة نظر المديرين في المدارس 

حيب بلغ  ،مرتفعاا  انتصورات المبحوثين لمتغير فاعلية اتخا  ال رار ج أن  شارت الاتائج أحيب 
مستوى ممارسة  أن  ت نتائج الدراسة ( حيب بيا  2013%(، واتف ت مع دراسة )الطيبي، 63.3)

لعملية اتخا  ال رار وفق الطرق العلمية "جيد" مرتفع بوزن نسبي  العاليمديري وزارة التربية والتعلي  
(75.)% 

من أفراد  ،%(85.77) أن  ( التي توضح ب2013واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )نوري، 
ر ماظمة اًلعمال االبحب متف ون على الدور الفاعء لعملية اتخا  ال رار األمنء الذي  حدد معي

هااك  أن  شارت الاتائج أ( حيب 2017جما اختلفت مع دراسة )عبدالعال،  ،وهي نسبة "مرتفعة جداا"

                                                             
 (مساعد مدير الشرطة للعمليات والتدريبالعميد/ فايق المبحوح ) 4
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ل رارات في وزراتي العمء مواف ة من قبء المبحوثين على وجود مستوى بدرجة متوسطة لجودة ا
 %(.62.42والتامية اًلجتماعية في محافظات غية، وبلغ الوزن الاسبي )

عملية اتخا  ال رارات اإلدارية بوزارة  أن  الاتائج فيها  ت( وبيا  2013واختلفت مع دراسة )حميد، 
 %(.60شق المدني حصء على متوسا حسابي )الوطاي الفلسطياي الواألمن داخلية ال

 :األزماتإدارة : الثالثل فقرات المحور تحلي
ن آرا  أفراد والذي يبي   ،(32)والاتائج مبياة في جدول رق   ،للعياة الواحدة tاستخدا  اختبار  ت   

 .: اتخا  ال رارالنانيالمحور  في ف راتعياة الدراسة 
 األزمات: إدارة الثالثتحليل لفقرات المحور  (32)جدول 

 م.
رقم الفقرة 

 البيان االستبانةب
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المايار  

الوزن 
 tقيمة  النسبي

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

1 6 
توجتتتد تعليمتتتات إداريتتتة واضتتتتتتتتتتتتحتتتة وفي الوقتتتت 
الماتتاستتتتتتتتتتتتتتب تحتتدد جيفيتتة وإجرا ات التعتتامتتء مع 

 المحتملة في وزارة الداخلية. األزمات
3.57 0.97 71.3 10.6 0.00 1 

ا اإلدارة العليتتتا في وزارة التتتداخليتتتة اهتمتتتامتتتا  يتول 1 2
 .األزماتلرصد مؤشرات حدوث  اودعما 

3.54 1.11 70.8 8.82 0.00 2 

3 12 
على  األزمتتاتتحتتافظ وزارة التتداخليتتة في ةرول 

اتخا  اإلجرا ات الالزمة لمواصتتتتتتتتتتتتلة ممارستتتتتتتتتتتتة 
 الاشاطات اًلعتياد ة دون تأخير.

3.47 1.03 69.4 8.17 0.00 3 

4 16 
تستتتتتتتخلص وزارة الداخلية بصتتتتتتورة فعالة الدروس 

ي ف االتي واجهتهتتا ستتتتتتتتتتتتتتاب تتا  األزمتتاتوالعبر من 
 .محاولة لالستفادة ماها مست بالا 

3.47 1.01 69.4 8.42 0.00 4 

5 9 
عاد حدوثها، والحد من  األزمةيت  الستتتتيطرة على 

 5 0.00 8.5 69 0.95 3.45 تشارها واستمرارها بفترة زماية مااسبة.أن  

يت  تحريك الموارد الماد ة والبشتتتتتتتترية الضتتتتتتتترورية  11 6
 6 0.00 8.01 68.8 0.99 3.44 بشزء سريع ومااسب. األزمة ًلحتوا  

 األزمتتاتيؤختتذ عتتامتتء الوقتتت عاتتد التعتتامتتء مع  8 7
 بعين اًلعتبار وبدقة مااسبة

3.42 0.93 68.4 8.13 0.00 7 

8 10 
ومجهية  ت و  الوزارة بةعداد غرفة عمليات مااسبة

بالت ايتات الحتدينتة ًلحتوا  أستتتتتتتتتتتتبتا  واضتتتتتتتتتتتترار 
 .األزمة

3.42 1.03 68.3 7.28 0.00 8 

9 14 
اإلجرا ات  جميعتعمء وزارة الداخلية على اتخا  

، والحتتتد من األزمتتتةثتتتار آالالزمتتتة للتخفيف من 
 استمرار حدوثها.

3.41 0.95 68.2 7.82 0.00 9 

10 18 
أستتتتتاليب ة من تعمء وزارة الداخلية على اًلستتتتتتفاد

في اإلدارات األخرى داختتتتء  األزمتتتتاتمعتتتتالجتتتتة 
 البالد.

3.39 1.08 67.8 6.53 0.00 10 
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 ،%(67.3" )األزماتإدارة ": النانيالمحور الوزن الاسبي  أن  ن الاتائج تبي   السابقجدول المن خالل 
( 0.00)اًلحتمالية القيمة  جانتو  %(،60)( أي أكبر من 3وهي أكبر القيمة المفترضة العدد )

 أن  إ جابية، و  جانتاستجابات المبحوثين على هذا البعد  أن  وهذا  عاي  ؛(0.05وهي أقء من )
 وسا"درجة التأييد "مت

  مزن استخالص ما يلي: السابقومن الجدول 
( " توجد تعليمات إدارية واضحة وفي الوقت المااسب تحدد جيفية وإجرا ات 6وقد جا ت الف رة )

في المرتبة األولى في ترتيب ف رات هذا البعد، ، "المحتملة في وزارة الداخلية األزماتالتعامء مع 
والقيمة  %(،60( أي أكبر من )3أكبر من العدد )وهو  ،(%71.3)بلغ الوزن الاسبي  حيب

في هذه الف رة  جانتاآلرا   أن  مما يدل على  ؛(0.05) من أقءوهي  (،0.000)تساوي اًلحتمالية 
 درجة التأييد "مرتفع" أن  إ جابية حسب المبحوثين، و 

11 2 
يت  مستتتتتتتتتتتتح البيئة الداخلية والخارجية لعمء وزارة 

مؤشتتتتتتتتتتتترات  إلىالداخلية بشتتتتتتتتتتتتزء ماتظ  للتعرل 
 .األزماتاحتمال حدوث 

3.37 1.03 67.4 6.5 0.00 11 

12 17 
  خطا وبرامج إدارة ت و  وزارة التتتتتداخليتتتتتة بت يي

الستتتتتاب ة ب صتتتتتد تطويرها وتحستتتتتياها من  األزمات
 المست بلية. األزماتالتعامء مع أجء 

3.35 1.06 67 5.9 0.00 12 

13 15 

تبتتتتادر وزارة التتتتداخليتتتتة بعمتتتتء حمالت إعالميتتتتة 
عال  حول المواطاين ووسائء اإلمااسبة لجمهور 

، وجيف ت  التعامء األزمةضتتترار التي ستتتببتها األ
 .هامع

3.34 1.03 66.8 5.9 0.00 13 

14 13 

ت و  وزارة التتداخليتتة بتحتتديتتد اًلحتيتتاجتتات الالزمتتة 
، و لتتتك األزمتتتة للمواقع المختلفتتتة التي تتتتأثرت بتتت

واستتتتتتتتتتتتتعادة الاشتتتتتتتتتتتتتاط  األزمة بمعالجة تأثيرات 
 اًلعتيادي.

3.3 0.97 66.1 5.66 0.00 14 

15 4 
يت  تشتتتتتتتتتزيء فرق مختلفة ومتعددة في حء العديد 

 15 0.00 4.43 65.2 1.05 3.26 المحتملة في وزارة الداخلية. األزماتمن 

ت و  وزارة التتتداخليتتتة بتحليتتتء مؤشتتتتتتتتتتتترات حتتتدوث  3 16
 16 0.00 3.19 63.8 1.06 3.19 من خالل طاق  مدر  ومؤهء. األزمات

التتتتتذي   و   يتوفر التتتتتدع  الماتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتب للفريق 5 17
 زمات المحتملة.بالتشخيص والتخطيا لأل

3.18 1.14 63.7 2.91 0.00 17 

18 7 
الماد ة والبشرية  اتاناإلمز سهء الحصول على 

والت اية المطلوبة من اإلدارات واًلقستتتتتتتتا  األخرى 
 .األزماتالتعامء مع أجء من  إليهاعاد الحاجة 

2.99 1.15 59.8 -
.145- 0.88 18 

  0.00 8.87 67.3 0.74 3.36 جميع الفقرات
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  على التسلسء الوطاي، ت و واألمن طبيعة العمء في وزارة الداخلية  أن  إلى ويعُيو الباحب  لك 
ا من أعلى رتبة انفي الرتب العسزرية بما تتضما  من تعليمات ولوائح وقو  ين يلتي  الجميع بها بد ا

و لك لوجود  ،بشزء صحيح األزماتمما  سهء تحديد المسئوليات والصالحيات وإدارة  أدانها؛حت ى 
ليات ؤو يع المها  والمسوالتدريب عليها وتوز  ة، جخطة فصء الشتا  يت  إعدادها سلفااخطة مسب 

ويرجع  األزماتوالصالحيات وقد نجحت وزارة الداخلية في تافيذ جميع الخطا ومواجهة الكوارث و 
 انتمائه وصدق  ،الوطايواألمن العاملين في وزارة الداخلية  ىلد العالية لك للروح المعاوية 

قطاع   عانيهاظرول التي اًلحتياجات في ةء ال جميعوعد  توفير  اإلمزاناتوعطائه  رغ  قلة 
المتالح ة في ال طاع  األزماتالوطاي من إدارة العديد من واألمن قد تمزات وزارة الداخلية  ،غية

عاد العاملين في الوزارة إلى صعوبة الظرول والبيئة بزء حزمة وأك د )البطش(: "أن   لك يرجع 
 ا يدفع هؤًل  العاملين إلى إدارة األمورالمحيطة وقلة اإلمزانات المتوفرة وحج  المها  واألحداث مم

 باما يتغلب على الصعوبة الموجودة".
الماد ة والبشرية  اإلمزانات"  سهء الحصول على  :وهي ،(18أضعف الف رات الف رة ) جانتبياما 

 ،"األزماتالتعامء مع أجء والت اية المطلوبة من اإلدارات واًلقسا  األخرى عاد الحاجة لها من 
وهي  ،(0.88للف رة بلغت )اًلحتمالية والقيمة  (،%60)وهي أقء من %(، 59.8بي )سبوزن ن

 أن  غير إ جابية، و  جانتآرا  المبحوثين على هذه الف رة  أن  مما يدل على  ؛(0.05أكبر من )
 درجة التأييد "متوسا". 

 من قبء الوطاي لل صف المتكررواألمن تعرض م رات وزارة الداخلية إلى  لك يعزو الباحث 
، ويؤثر على اإلدارات واألقسا  في ق العمء اإلداري بشزء جبير؛ مما  عو سرائيلياًلحتالل اإل
ا األوضاع الصعبة التي وأ ضا  ،األزماتالتعامء مع أجء من  إليهاماية عاد الحاجة األجهية األ

قدرة وزارة  ا عد الماد ة والبشرية، وأ ضا  اإلمزاناتوقلة في  خانق عيشها قطاع غية من حصار 
 .الماليةفراد جدد بسب قلة الموارد أالداخلية ًلستيعا  

 أن  إلى %( يرجع  لك 67.3نسبة متوسطة )إلى  األزماتحصول المتغير إدارة  ويعُزو الباحث
 األزماتالوطاي قد قامت بتافيذ عدد من السيااريوهات المسب ة للتعامء مع واألمن وزارة الداخلية 

وضمن تشزيء لجاة طوارف للتعامء مع الكوارث  ،ن تعليمات إدارية واضحةو لك ضم ،حداثواأل
وجذلك  ،األزماتعداد العديد من الخطا للتعامء مع هذه إ    ت   أن  في جء محافظة، و  األزماتو 

وهذا بسبب  ،كنر من سيااريوأبأكنر من طري ة وأسلو  و  األزمةكيفية اإلجرا ات للتعامء مع 
من  اعاما  (12)تسبتها الرتبة السامية في الوزارة خالل عمله  على مدار تراك  الخبرات التي اك
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بدعت أوقد  ،التي تواج  ال طاع األزمات جميعالحصار المفروض على قطاع غية للتكيف مع 
في حر   ، 2008وفي عا   ،وزارة الداخلية في  لك خالل الحرو  النالثة التي شهدها ال طاع

سرائيلي ارت ى فيها ما الطيران الحربي اإلية لضربة جوية من قبء تعرضت وزارة الداخل الفرقان
وارت ا  اللوا  الشهيد توفيق جبر مدير عا   ،في الدقي ة األولى من الحر  ا( شهيدا 300  ار  )

ورغ  جء  لك  ،الشرطة الفلسطياية فيها وخالل المعرجة ارت ى وزير الداخلية الشهيد سعيد صيا 
وحما ة الجبهة  ،وضبا الحالة األماية في ال طاع ية بفضء هللا السيطرةاستطاعت وزارة الداخل

درة على التعامء مع العديد وجذلك ال  ،ال طاع جميعمن في ، وفرض األر الم اومةه  وة   ،الداخلية
 ،(45والتي اشتهرت )بفك الشيفرة  ،حداث األماية المع دة منء قضية الشهيد: مازن ف ها من األ

عد  إلى حاولة اغتيال اللوا : توفيق أبو نعي ، وةهور الاسبة متوسطة يرجع وجشف مالبسات م
ودعمها بأفراد  األزماتالتابؤ ب والكوارث وتعمء على األزماتوجود إدارة متخصصة بةدارة 

التطوير التأهيء و أجء ساله  للخارج من إر والعمء على  ،األزماتإلدارة  نمتخصصين ومأهلي
وعمء  ،: "هااك تابؤ باألحداث المتوقعة(البطش)ابلة اجراها الباحب مع ومن خالل م  ،واًلرت ا 

را ة الواقع والخبرات المتراكمة"، الساب ة وق ،حداثالمتوقعة من قبء القيادة حسب األ خطة لألحداث
األجهية األماية تهدل لباا  جوادرها على ُأسم وطاية تخد  من خاللها  أن   :"(الغول) هدك  أوهذا 

هو استكمال لمسيرة الباا   مايةعلى عمء األجهية اًلما نشهده ، وُتحافظ على م درات شعباا، 
 ."على وج  السرعة األزماتوحء  نهار في خدمة شعباا التي تعمء ليء   الوزارةوالعطا  لمؤسسات 

هااك مواف ة  أن  شارت الاتائج أ( حيب 2017اتف ت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )عبدالعال، 
بوزارتي العمء والتامية  األزمات إلدارةمتوسطة من قبء المبحوثين على توافر نظا   بدرجة

نسبي %(، بوزن 81.3المتوسا الحسابي العا  ) عية في محافظات قطاع غية، حيب بلغاًلجتما
الدرجة الكلية  أن  ت ( التي بيا  2015وجما اتف ت مع دراسة )أبو سلوت،  ،%(63.85م داره )

، %( وهو بدرجة متوسطة61.8) نسبيفي وارة الصحة الفلسطياية جا  بوزن  ألزماتالمجال إدارة 
في جهاز  األزمات( التي وضحت وجود م درة على إدارة 2013واتف ت مع دراسة )أبو رجبة، 

وبوزن نسبي بلغ  ،الشرطة من وجهة نظر جبار الضباط في الشرطة الفلسطياية بدرجة متوسطة
(61.5.)% 

القيادة تمتلك  أن  شارت الاتائج أ( حيب 2017هذه الدراسة مع دراسة )عبدالعال، واختلفت نتائج 
لهذا الغرض، جما تعل  على  اإلمزاناتاألماية، وت و  باستنمار جميع  األزماتقدرة عملية إدارة 

وقد جا ت  ،األماية للوصول لحالة من الوقا ة األزماتعداد خطا وبرامج متعددة للتعامء مع إ 
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ت وجود م درة إلدارة ( التي بيا  2014جما اختلفت مع دراسة )الميين،  ،بدرجة مرتفعة الاتيجة
%( من وجهة نظر 74ي قدره )الفلسطياية، بوزن نسب العاليفي وزارة التربية والتعلي   األزمات
في وزارة  األزمات( التي أوضحت وجود قدرة إلدارة 2014، واختلفت مع دراسة )نصر، المديرين
 %(.69.97الوطاي الفلسطياي باسبة بلغت )واألمن ة الداخلي

 : فرضيات الدراسةاختبار  .5.3
 Maximum( وطري ة األرجحية العظمى )Path analisis) استخد  الباحب تحليء المسار
L0ikelihood Estimation اتخا  ال رار جمتغير وسيا على المعرفة الضماية وإدارة  دور( لمعرفة

على أساس نظري  نمو ج سببي باا ا أهذا الفرض قا  الباحب بباا   وللتح ق من صحة ،األزمات
  ن  أل ؛نمو ج السببيمن خالل مراجعة واست را  الاما ج والدراسات  ات الصلة، واستخد  الباحب األ

نمو ج المعادلة الباائية أإجرا  تحليء  (، ت   1سب لموضوع الدراسة، وهو جما في شزء رق  )ن عد األ
ستخدا  أسلو  المسار ا، بالحالية الدراسة  لبياناتمن مدى مطاب ة الامو ج الم ترح بهدل التح ق 

(Path  nalysis ببرنامج )spss على عدد المؤشرات اإلحصائية، وقد اتبع الباحب  ا، و لك اعتمادا
 نمو ج السببي:لباا  األ التاليةالخطوات 

 الحالية.نمو ج سببي بين متغيرات الدراسة أباا   .1
   نما للعالقة بين المتغيرات بالترتيب.شاأن   .2
 نمو ج تخطيطي لمسار العالقات بين المتغيرات.أرس   .3
 حسا  معامالت المسار. .4
 نمو ج األساسي.اختبار حسن المطاب ة مع األ .5
 تحليء وتفسير الاتائج. .6
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ح نمو ج الم تر إلحصائية المستخدمة للحز  على مدى مطاب ة األاالمؤشرات  اآلتيالجدول ويوضح 
 اختيار جء مؤشر وقيمة م بوليت . الحالية وأساسياتالدراسة  لبيانات

 الحالية ات الدراسة أن  نموذج المقترح مع بيأل يوضح مؤشرات حسن المطابقة ل (33)جدول 

 
نمو ج، استخد  الباحب العديد من مؤشرات المطاب ة منء جاي التح ق من حسن مطاب ة األأجء من 

ب بول  ا، مما  عطي مؤشرا ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا11.2تربيع، حيب بلغت قيمة المؤشر )
 (0.94( وقد بلغت )GFIلهذا المؤشر، ومؤشر حسن المطاب ة ) اوف ا  انمو ج لكون  مالئما األ

حد الصحيح، مما ( وهي قيمة ت تر  من الواAGIF( )0.91ومؤشرات حسن المطاب ة المصحح )
( RMSEA، ومؤشر جذر متوسا مربع خطأ اًلقترا  )نمو ج مالئ   األ ن  أعلى  اا قويا  عطي مؤشرا 

(0.89)( ،2004 :Hewitt.et al.) 
 ت الدراسة كاآلتي:في ضوء المشكلة التي تناولتها الدراسة يمكن للباحث صياغة فرضيا

 الفرضية الرئيسية األولى:
( ألبعاد المعرفة الضماية في إدارة α ≤ 0.05عاد مستوى دًللة ) إحصائيةوجد تأثير  و دًللة ي

ويتفرع منها ر العاملين في وزارة الداخلية واألمن الوطاي الفلستتتتتتتتتتتتتتطياي، ظاألزمات من وجهة ن
 الفرضيات الفرعية اآلتية:

 ( لمجال الخبرة في إدارة األزمات.α ≤ 0.05) إحصائيةلة تأثير  و دًل يوجد -
 ( لمجال المهارة في إدارة األزمات.α ≤ 0.05) إحصائيةتأثير  و دًللة يوجد  -
 ( لمجال التفكير في إدارة األزمات.α ≤ 0.05) إحصائيةتأثير  و دًللة يوجد  -
لقياس أثر المتغير  Stepwise الخطي التدريجي اًلنحداراستتخدا  تحليء  ًلختبار هذه الفرضتية ت    -

 :اآلتين (، وقد تبي  إدارة األزمات( على المتغير التابع )المعرفة الضمايةالمست ء )

 للمؤشر المثاليالمدى  قيمة المؤشر المؤشر م
 غير دالة 2قيمة جا تكون  أن   Chi-Square 11.2اًلختبار اإلحصائي  1
 1 -صفر  Goodness of Fit Index (GFI) 0.94مؤشر حسن المطاب ة  2
 مؤشر حسن المطاب ة المصحح 3

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
 1 -صفر  0.91

 مؤشر جذر متوسا مربع خطأ اًلقترا   4
Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 
 1 -صفر  0.89
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حدار التدريجي )( 34)جدول  -  المتغير التابع: إدارة األزمات( Stepwiseيوضح تحليل األن 

ه:  -  تبي ن من الجدول السابق أن 
مستتوى  ( أن  Stepwiseالتدريجي ) اًلنحدارهائي باستتخدا  طري ة الا اًلنحدارنمو ج أن يبي   -

بالمعرفة وهو  منء المتغير التابع يتأثر بصتورة جوهرية و ات دًللة إحصتائية إدارة األزمات، 
 الضماية، من وجهة نظر العاملين بوزارة الداخلية واألمن والوطاي الفلسطياي.

 معادلة االنحدار:  -
 0.334)مجتتال المهتتارة( +  0.444)مجتتال الخبرة( +  0.189+  0.859إدارة األزمتتات =  -

 )المعرفة الضماية(. 0.608)مجال التفكير( + 
%( من التغير في إدارة األزمات 71.9، وهذا  عاي أن  )0.719بلغ معامء التفستتتتتتتتتتتتتير لمعدل  -

 (  عود لعوامء اخري.28.1 عود إلى المتغير المست ء )المعرفة الضماية(، والباقي )%
ويعيو الباحب وجود تأثير بين المعرفة الضتتتتتتماية بأبعادها )الخبرة، المهارة، التفكير( في إدارة  -

الماظمتتات على  ةاألزمتتات؛ و لتتك نظراا ألهميتتة المعرفتتة، ألن  قيمتتة المعرفتتة تتمنتتء في م تتدر 
التعامء مع الظرول وتصتتتتور المستتتتت بء، فبدون المعرفة تعالج األزمات والمشتتتتاكء في إطار 

األفراد، أمتتا في حتتالتتة توفر المعرفتتة تعتتالج هتتذه األزمتتات في إطتتار المخيون المعرفي  خلفيتتة
للماظمة الذي  ستتته  في  جء فرد بما لد   من معرفة، وإن  الميية التاافستتتية ل  تعد تعتمد على 
حج  األموال التي تمتلكهتتا الماظمتتة، ولكن على حج  المعرفتتة التي تمتلكهتتا تلتتك الماظمتتة، 

استتتتتتتتتتتتتتتختتدامهتتا وإن  التحتتدي اليو  ل   عتتد جيف  مزن إدارة المعرفتة، ولكن جيف وجيف  مزن 
  مزن مشارجتها وتوةيفها بالشزء المااسب.

معامًلت  المتغيرات المستقلة
 االنحدار

الخطأ 
 مايارال

معامًلت 
 االنحدار
 المايارية
Beta 

 االحتماليةالقيمة  tقيمة 
sig. 

مستوى 
الداللة 
عند 

(0.05) 
 دال 0.00 5.441  0.158 0.859 النابت

 دال 0.00 0.17 0.17 0.108 0.189 مجال الخبرة
 دال 0.00 4.279 0.458 0.104 0.444 مجال المهارة
 دال 0.00 1.754 0.296 0.19 0.334 مجال التفكير

 دال 0.00 16.7 0.681 0.484 0.608 المعرفة الضماية
 ANOVAتحليء التباين 

 0.000 اًلحتماليةالقيمة  F 114.7قيمة اختبار 
 0.000 القيمة اًلحتمالية لمعامء التفسير 2R 0.719قيمة معامء التفسير المعدل 
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(، أن    جب أن   زون هااك دور للمعرفة والمعلومات ستتتوا  58: 2006وتؤجد دراستتتة )ستتتعيد،  -
ا للمعلومات من دور  مه  في تفادى في الماظمات والمؤستتتتتتستتتتتتات العستتتتتتزرية أو المدنية، ولم 

األزمات والمشاكء، وأن  التغير السريع والتطور الحضاري والن افي دون قدرة الماظمات على 
يؤدي إلى  –مالح تتتت  ومواكبتتتت  والصتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتات التي تواجهه  في إمزتتتانيتتتة تح يق أهتتتدافه  

مء مع اًلضتتتتتتتتطرا  والتوتر ألفراد الماظمة، وًل ُبد  للقيادة أن  تكون على استتتتتتتتتعداد دائ  للتعا
اًلحداث المفاجئة من خالل اإلدارة العلمية المتمنلة بةدارة المعرفة في التعامء مع األزمات 
قبتتتء وأثاتتتا  وبعتتتد حتتتدوثهتتتا، و لتتتك من إعتتتداد، وتخطيا، وقتتتدرة على المواجهتتتة، ث  الجهود 

 المبذولة للتخفيف من اآلثار الااتجة عاها.
( بأن   عادما 22: 2009أبو عيش، ( و)18: 2006وأشتتتتارت نتائج دراستتتتتي جء من )محمد،  -

تتعرض الماظمتتة لألزمتات، فهي تحتتتاج إلى المعرفتة والمعلومتات الصتتتتتتتتتتتتتتحيحتتة، فتة ا جتانتت 
المعلومات غير متاحة أو غير صتتتتتتتتتحيحة أو جان هااك ضتتتتتتتتتعف في المعرفة،  زون الت دير 

مور، لألمور غير صتتتحيح، ويحدث ارتباك في اتخا  ال رارات، وياشتتتأ نوع من ستتتو  الفه  لأل
فتوفر المعرفة والمعلومات الصتتتتتتتتتتتتتتحيحتة الالزمة إلدارة األزمة  عمتء على دع  جفتا ة اتختا  

 ال رارات لمواجهة األزمات.
ونظراا ل لة الدراسات التي تربا المتغيرين مع بعضها فةن الباحب سي و   باستخدا  الدراسات  -

ة وماها دراستتتتتتتتتتتتة )إ مان، التي أوضتتتتتتتتتتتتحت تأثير المعرفة في تح يق العديد من الفوائد المختلف
( التي أشتتتارت إلى أن  المعرفة المجستتتدة في ع ول األفراد المتمييين تؤثر بشتتتزء جبير 2016

( التي أوضتتحت أن  2017في ال رارات المستتتخدمة في شتترجة الكهربا ، ودراستتة )أبو معمر، 
راستتتتتتتتتتتة %(، ود65.3إدارة المعرفة تؤثر بشتتتتتتتتتتتزء جبير في ال رارات اًلستتتتتتتتتتتتراتيجية باستتتتتتتتتتتبة )

ت أن  هاتتالتتك أثراا ألبعتتاد المعرفتتة على فتتاعليتتة اتختتا  ال رار في 2011)اليري تتات،  ( التي بياتت 
رت ما نسبت  ) %( من التباين في 59.4الشرجات اًلستخراجية األردنية، وأن  إدارة المعرفة فس 

لت إلى أن  ألبع2015بعد )فاعلية اتخا  ال رار( ودراستتتة )المايراوي،  اد المعرفة ( والتي توصتتت 
 الضماية تأثيراا جوهرياا في جودة خدمة التعلي  العالي.

 :الثانيةالفرضية الرئيسية 
( للمعرفة الضماية على اتخا  ال رار α ≤ 0.05يوجد أثر  و دًللة إحصائية عاد مستوى دًللة )

 رضتتتية ت   ًلختبار هذه الفو  ،من وجهة نظر العاملين في وزارة الداخلية واألمن الوطاي الفلستتتطياي
( الضمايةر المتغير المست ء )المعرفة لقياس أث (Stepwiseالتدريجي ) اًلنحداراستخدا  تحليء 

 ر(.على المتغير التابع )اتخا  ال را
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 المتغير التابع: اتخاذ القرار(Stepwiseالتدريجي ) االنحداريوضح تحليل  (35)جدول 

  ه:أن   السابقالجدول تبين من 
مستتتتتتتتتتتوى  أن   (Stepwise)التدريجي  اًلنحدارالاهائي باستتتتتتتتتتتخدا  طري ة  اًلنحدارنمو ج أن يبي  

ات دًللة إحصتتائية بالمعرفة و بصتتورة جوهرية  يتأثر  أن  اتخا  ال رار وهو  منء )المتغير التابع( ب
 الوطاي الفلسطياي.واألمن الضماية من وجهة نظر العاملين في وزارة الداخلية 

من التغير في اتختتا  ال رار  (%77.7أن  )وهتتذا  عاي  ،0.777التفستتتتتتتتتتتتتتير المعتتدل بلغ معتتامتتء 
وجود  (%22.3) المستتتت ء )المعرفة الضتتتماية( والباقيتأثير المتغير إلى  عود  )المتغير الوستتتيا(

 .ى خر أالعوامء 
أي ماظمة نحو إدارة وتطوير المعرفة لدى عامليها، وتطوير مهاراته   يستتتتتتتتتتتتتتع أن  ويرى الباحب 

 زون  أن    انجء هذا من شتتتت ،لتحستتتتين اتخا  ال راروجذلك ستتتتعيها نحو تهيئة الظرول  ،ومعارفه 
ا  ًل يتجيأ من تحسين اتخا  ال رار وإصدار ال رار السلي  والمااسب وفي الوقت المااسب. جي ا

 :االنحدارمعادلة 
)مجال  0.285)مجال المهارة( +  0.386)مجال الخبرة( +  0.183+  0.545اتخا  ال رار = 

 )المعرفة الضماية(. 0.761التفكير( + 
الخبرة، المهارة، التفكير( في اتخا  المعرفة الضتتتتتتتتتتتماية بأبعادها )بعاد أ تأثيروجود  ويعزو الباحث

فالمعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية لها قدرات العاملين تتأثر بالمعرفة، والتراك  المعرفي لديه ،  أن  إلى ال رار، 
بيرة في تامية قدرات العاملين وقوته  في اتخا  ال رار من خالل باستتتتتتتتتتتتتبة ج وتستتتتتتتتتتتتتاه تأثير جبير 

مع المواقف المختلفتتة الموجودة لتتدى العتتاملين تمزاه  من ال تتدرة على التعتتامتتء  بعتتادهتتا، فتتالخبرةأ

 المتغيرات المستقلة
ت معامًل
 االنحدار

الخطأ 
 المايار

معامًلت 
 االنحدار
 المايارية
Beta 

 tقيمة 
 االحتماليةالقيمة 

sig. 

مستوى 
الداللة 
عند 

(0.05) 
 دال 0.00 3.876  0.14 0.545 النابت

 دال 0.00 1.903 0.174 0.096 0.183 مجال الخبرة
 دال 0.00 4.186 0.406 0.092 0.386 مجال المهارة
 دال 0.00 1.68 0.257 0.169 0.285 مجال التفكير

 دال 0.00 21.09 0.690 0.429 0.761 المعرفة الضماية
 ANOVAتحليء التباين 

 0.000 اًلحتماليةالقيمة  F 163.4قيمة اختبار 
 0.000 القيمة اًلحتمالية لمعامء التفسير 2R 0.777قيمة معامء التفسير المعدل 
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اصدار ال رار المااسب لكإوجيفية  ممارسة المعرفة تييد  ء موقف حسب الظرول المحيطة، أ ضا
يتطلب من القيادة في وزارة الداخلية العمء على تحفيي  وهذا ،لينمن مستتتتتتتتتتتتتتتوى الخبرة لدى العام

 ،بياه  من أصتتتتتتتحا  الرتب الستتتتتتتامية لمشتتتتتتتارجة المعرفة وتبادل الخبرات فيما وتشتتتتتتتجيع العاملين
عد المهارة تامية بُ  إلى باإلضتتتتتتتافة ،تحفيي تااستتتتتتتب هذه الفئة المستتتتتتتتهدفة أستتتتتتتاليباًلعتماد على و 
عملية تييد  أستتتتتتتتتتتتاليبو لك من خالل  ،بأفضتتتتتتتتتتتتء درجة مهامه  دا أل( الالزمة المهارى  الجانب)

عبر عن ستتتتتتتتتتتوى بعد التفكير فالحفي الفكري  وعلى م ،(،...المستتتتتتتتتتتوى لديه  )المحاكاة، التعا ش
الستتتتتتتتتتتتتتلوجيتتات القيتتاد تتة التي تييتتد اهتمتتا  العتتاملين، ف تتدرة ال تتائتتد لتحفيي العتتاملين في وجود طرق 

ول لها من خالل العمء على تامية التصتتدي لها وعرض حلحء مشتتاكء العمء و أجء إبداعية من 
في تحفيي  امهما  امبدعين، فالقيادة تعلب دورا قدراته  على التفكير بشتتتتتتزء ابتكاري وحفيه  ليزونوا 

فكروا  مما  جعله   ؛اًلهتما  به و ، ةوخلق الدوافع الداخلينمار حماستتتتتتته  واستتتتتتتت ،الرتب الستتتتتتتامية
هااك  ان ا جإًل إبالعمء، فاإلبداع في التفكير ًل يولد عاد الفرد، اًلرت ا  أجء من  بطرق إبداعية

 ويأتيج الصتتتادوق، ر نفكر خا أن  تعييي الن ة لديه ، والاظر للمشتتتزالت بطرق متعددة، و و  اهتما ،
هاا دور وزارة الداخلية ممنلة بقيادتها في تحفيي التفكير عاد أصتتتتتحا  الرتب الستتتتتامية من خالل 

بعاد المعرفة الضتتماية أجميع  أن  فمن المالحظ هاا  ،تدريب، ورشتتات العمء(ال )العصتتف الذهاي،
 في عملية اتخا  ال رار. ا يؤثر ُبعد التفكير تأثيراا قوياابيام ،تؤثر في عملية اتخا  ال رار

متع تيي ال ائد الحقي ي، فال ائد الذي يماعتبار بعد التفكير هو الذي   إلىويعيو الباحب  لك  
ر على اتختتا  ويتتدرك وي تتدر هتتذه المواقف هو األجتتد ،ى التفكير في المواقف المختلفتتةب تتدرتتت  عل

 ال رار المااسب.
المتعددة تؤثر على عملية اتخا   شتتتتتتتتتتطتهاأن  بأداة المعرفة  أن   Jones (117: 2006) ويضتتتتتتتتتتيف

مليات ع أن  السبب في  أن  جمعوا على أ نالمستجيبيمن  (%50أن  )و مراحلها،  جميعال رارات في 
المعلومات المهمة ل  يت  مشتتارجتها في  أن  بستتبب  انللمستتتوى المطلو  ج اتخا  ال رارات ل  ترتق  

 .جي  مع إدارة المعرفةتتعامء ب أن    من المه  للماظمات ةن  لهذا السبب ف ونتيجةالماظمة، 
ا Stemberg (490: 1997ويرى ) ال تتدرة على بتتالاجتتاح اإلداري و   بو اللت أن  التتذجتتا  ليم جتتافيتتا

اأن  الااجحين ًل يتمييون بأن  و  ،اتخا  ال رار ، فهااك حل ة مف ودة في ربا الاجاح ه  األكنر  جا ا
فراد أ  متلكهاالتي  والمستتتتتتتتتتتتترةبالذجا  تتمنء ب درة ال ائد على اًلستتتتتتتتتتتتفادة من المعرفة الضتتتتتتتتتتتماية 

 البياناتجمية  علىمد تعت ال رارات ل  تعد أن   ،Liebuitz (4: 2004) الماظمة، جما أوضتتتتتتتتتتتتتتح
فه  تلك المعلومات وتحويلها لمعرفة والمشتتتتتارجة فيها بين  علىبء والمعلومات المخينة فحستتتتتب، 

 لتكوين معرفة جديدة. الماظمة فرادأ
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المعرفة  إلدارة و دًلل  إحصتتائية  أثر  يوجد أن  ( ب2015واتف ت هذه الدارستتة مع دراستتة )وستتا ، 
شتتتارت الاتائج أ( حيب 2017أبو معمر، ر، جما اتف ت مع دراستتتة )اتخا  ال را في تعييي عمليات

الاستتتتتتتتتتتتتتبتتة المتبقيتتة  أن  و  ،%(65.3باستتتتتتتتتتتتتتبتتة )عمليتتة اتختتا  ال رارات  فيإدارة المعرفتتة  تتتأثير إلى
)اليري تتات، اتختتا  ال رار تعود لمتغيرات أخرى، وات فتتت مع دراستتتتتتتتتتتتتتتة  في التتتأثير%( في 34.7)

إدارة المعرفة  أن  و  ،فاعلية اتخا  ال رار في الشتتتتتتتتتتتتتترجات فيمعرفة ال ألبعاد اأثرا هااك  أن  ( ب2011
 عد )فاعلية اتخا  ال رار(.بُ  في %( من التباين59.4رت )فس  

 الفرضية الرئيسية الثالثة:
يتوستتتتتتتتتا اتخا  ال رار العالقة بين المعرفة الضتتتتتتتتتماية وإدارة األزمات من وجهة نظر العاملين في 

 ي الفلسطياي.وزارة الداخلية واألمن الوطا
 بين متغيرات الدراسة، من خالل الجداول اآلتية: ن العالقاتقا  الباحب بالتح ق م

بين المعرفة الضماية وإدارة  (α ≤ 0.05مستوى دًللة )توجد عالقة  ات دًللة إحصائية عاد 
 األزمات في وزارة الداخلية واألمن الوطاي الفلسطياي.

 بعاد المعرفة الضمنية وإدارة األزماتأيوضح العًلقة بين  (36)جدول 
 الداللة sigالقيمة االحتمالية  Rقيمة  المجاالت

 دالة 0.001 **0.681 المعرفة الضماية
 دالة 0.001 **0.326 المحور األول: الخبرة
 دالة 0.001 **0.585 المحور الناني: المهارة
 دالة 0.001 **0.685 المحور النالب: التفكير

( أن   توجد عالقة  ات دًللة إحصائية بين المعرفة الضماية وإدارة األزمات 35يوضح الجدول )
 .(α ≤ 0.05)والدًللة اإلحصائية أقء من  0.681حيب جانت قيمة )ر(= 

تعتبر وزارة الداخلية واألمن الوطاي الفلسطياي من أكنر الوزارات المستهدفة باألزمات، وهذا  ستلي  
تما  بالمعرفة لدى العاملين بجميع األجهية وخاصة أصحا  الرتبة السامية ومتخذي ال رار، اًله

و لك من أجء إدارة األزمات المستمرة التي  مر  بها شعباا ومؤسسات  العامة والخاصة جر ا  العدوان 
هااك دور  ( أن    جب أن   زون 58، 2006الصهيوني المتكرر، واًلن سا  الفلسطياي ويرى )سعيد، 

ا للمعرفة والمعلومة من دور مه  في  للمعرفة والمعلومات في الماظمات العسزرية أو المدنية؛ ل م 
 تفادي األزمات والمشاكء.

( بأن   عادما تتعرض 22: 2009( و)أبو عيش، 18: 2006وضح جء من دراستي )حمد، تو 
ة، فة ا جانت المعلومة متاحة أو الماظمات لألزمات، فهي تحتاج إلى المعرفة والمعلومات الصحيح
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غير صحيحة أو جان هااك ضعف في المعرفة،  زون الت دير لألمور غير صحيح، ويحدث ارتباك 
 في اتخا  ال رار.
( أن   بالرغ  من أن  هااك عد  وضوح في معرفة wei-tosong Wang. 2009وتؤجد دراسة )

العديد من أزمات العمء، تؤجد الدراسة أن   العوامء المسؤولة عن زوال الماظمات التي واجهتها 
باًلعتماد على إدارة المعرفة  مزن للماظمة أن  تتوقع هذ العوامء المسببة لألزمات، وتستطيع وضع 

 السياسات واإلجرا ات التي ت لء من تأثير األزمات عليها.
رسات إدارة المعرفة ( بوجود عالقة بين مما2017واتف ت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )المطيري، 

وجء مرحلة من مراحء إدارة األزمة، جما أوصت بتوثيق المعارل الضماية بمشارجتها وتطوير عملية 
استرجاع المعرفة المطلوبة لمواجهة األزمات، والعمء على نشر المعرفة المزتسبة من معالجة 

ت دًللة إحصائية بين ( بوجود عالقة طرد ة  ا2013األزمات، جما اتف ت مع دراسة )أبو رجبة، 
درجة توافر الموارد البشرية المؤهلة التي تمتلك الخبرة والمهارة إلدارة األزمات، ووجود عالقة طرد ة 

 بين درجة توافر المعلومات والمعرفة وإدارة األزمات.
 المعرفة الضمنية واتخاذ القرار من خًلل الجدول اآلتي: أبعاد ولبحث العًلقة بين

بين المعرفة الضماية واتخا  ال رار  (α ≤ 0.05مستوى دًللة )دًللة إحصائية عاد  توجد عالقة  ات
 في وزارة الداخلية واألمن الوطاي الفلسطياي.

 بعاد المعرفة الضمنية واتخاذ القرارأيوضح العًلقة بين  (37)جدول 
 الداللة sigالقيمة االحتمالية  Rقيمة  المجاالت

 دالة 0.001 **0.761 رفة الضمايةالمع
 دالة 0.001 **0.695 المحور األول: الخبرة
 دالة 0.001 **0.754 المحور الناني: المهارة
 دالة 0.001 **0.762 المحور النالب: التفكير

يوضح الجدول السابق أن   توجد عالقة  ات دًللة إحصائية بين المعرفة الضماية واتخا  ال رار، 
 .(α ≤ 0.05)والدًللة اإلحصائية أقء من  0.761قيمة )ر(=  حيب جانت

يرى الباحب أن  المدخء المعرفي إدارة مهمة وضرورية لممارسة األن شطة اإلدارية المختلفة في 
المؤسسات، ليم ف ا في حء المشزالت والتعلي  والتخطيا، بء في ت دير مصير المؤسسة ومست بلها 

ء، ويتطلب من متخذ ال رار أن  يتمتع بصفات ومعارل وقي  وخبرات عن طريق اتخا  ال رار األمن
للوصء إلى الرسالة التي تسعى الماظمة إلى ترجمتها وتوجيهها صو  أرض الواقع، عبر الفكر 

 والتوج  بال رار المااسب، وبهدل التكيف مع البيئة المتغيرة ضمن رؤية شاملة للمست بء.
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داخلية واألمن الوطاي الفلسطياي إلى العوامء التي تسه  في تفجير فال ُبد  من توجي  فكر وزارة ال
ا إلى أن   ال درات المعرفية الكاماة )الضماية( للموارد البشرية العاملة لديها؛ ألن  الوزارة تحتاج دوما

  زون متخذ ال رار يتحلى بالمعرفة حت ى  ستطيع اتخا  ال رار الصحيح في الوقت المااسب.
( أن  تطوير المعرفة وتوزيعها لها دور في تعييي عملية اتخا  ال رارات، 2015)وسا ،  وأكدت دراسة

وهذا يدل على أن  المؤسسة تسعى لتطوير مهارات أفرادها وجفا اته ، من خالل تطوير معارفها 
ذ وتوزيعها على جء م ن   مزن أن   ستفيد ماها، ومن أجء تح يق قرار فع ال  جب أن  تتوفر لدى متخ

ال رار مجموعة من المتطلبات، وأهمهما توفير المعلومات الالزمة، وال درة على تحليء تلك المعلومات 
 واتخا  ال رار المااسب.

(، بأن   توجد عالقة  ات دًللة إحصائية بين 2017واتف ت نتائج هذه الدارسة مع )أبو معمر، 
الغوث، جما اتف ت مع نتائج دارسة )حالق، ممارسات إدارة المعرفة وأبعاد اتخا  ال رارات في وجالة 

( بأن   توجد عالقة ارتباطية موجبة بين واقع ممارسة إدارة المعرفة في المدارس النانوية العامة 2014
 ، وواقع عملية اتخا  ال رار من وجهة نظر المدرسين.قفي مدياة دمش

اط معاوية بين المعرفة الضماية ( في وجود عالقة ارتب203واتف ت هذه الدراسة مع دراسة )الاوري، 
وعملية اتخا  ال رار، حيب أكدت الدراسة أن  المدخء المعرفي أداة مهمة وضرورية في األن شطة 
اإلدارية المختلفة في ماظمات األعمال، ليم ف ا في حء المشزالت التعلي  والتخطيا بء في ت رير 

رة إلى حد ما ياألمنء، وأن  هااك نسبة جب مصير ماظمة األعمال ومست بلها عن طريق اتخا  ال رار
ة على استيعا  وفه  المعلومات والمعرفة الضماية )الكاماة( ر من مديري عياة البحب غير قاد

والمتمنلة  )المهارات، الخبرات، ال درات(، التي يتملكها أفراد ماظمة األعمال في الوصول إلى 
 . التاافسية لماظماته األهدال المرسومة ومواج  التحد ات ضمن البيئة

 اختبار فرضية الوسيط:
المتعدد على ثالث مراحء جما  اًلنحدارف د ت  استتتتخدا   ،ثر المتغير الوستتتيا في العالقةألبحب 

ثر المتغير المستتتتتتتتتتتتتت ء أالمرحلة األولى: ويت  فيها قياس  ؛(Baron&Lenenng.1986حددها )
ثر المتغير المستتتتتتت ء على المتغير التابع، أس : يت  قياالنانيةي المرحلة على المتغير الوستتتتتتيا، ف

المتغير الوستتتتتتتتتتتتتتيا على المتغير التابع، ث  المرحلة الرابعة: يت   تأثيروالمرحلة النالنة: يت  قياس 
ثر الوستتتتتتتتتتتاطة التي   و  بها على أالمتعدد لقياس  اًلنحدارنمو ج أدخال المتغير الوستتتتتتتتتتتيا في إ

الوستتتتتتتتتيا على العالقة  المتغير تأثير أن  التابع، ويالحظ العالقة بين المتغير المستتتتتتتتتت بء والمتغير 
لمتغير المستتتتتتتتت ء على جوهري ل تأثيرًل بوجود إبين المتغير المستتتتتتتتت ء والمتغير التابع لن يتح ق 

  عاد دخول ةن  ف على المتغير التابع، وأخيراا المست ءجوهري للمتغير  تأثير  وجود الوسيا  ات ، ث
  ختفي تماماا أن  ما تأثير المتغير المستتت ء على التابع إ ةن  ف اًلنحدارج نمو أالمتغير الوستتيا في 
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 Perfectويستتتتمى توستتتتا جامء ) ،إحصتتتتائيااغير دال  اًلرتباطح بويصتتتت ،و   تر  من الصتتتتفرأ

Mediation )فيعتبر توستتتتتتتتتا جيئي ) إحصتتتتتتتتتائيااو ياخفض اًلرتباط ولكن  ظء دال أPartial 

Mediation.) 
 اتخاذ القرار و األزماترفة الضمنية وإدارة حدار المتعدد: العًلقة بين المعن  معادلة األ  (38)جدول 

 متغير وسيط

 

  :أن   السابقيتبين من الجدول 
 المعرفة الضماية متغير ب درة المتعل ة المتعدد المتدرج اًلنحدار تحليالتتأثير  أن  ن تبي   األولى:الخطوة 

 ،ربين المعرفة الضماية واتخا  ال را (R =.761) اإل جابياًلرتباط  التأثير على اتخا  ال رار، ووجود
  (R 2 =0.579) بلغ اًلرتباط معامء مربع أن  و 

إدارة على المتغير التابع  ء المعرفة الضمايةنمو ج األول تأثير المتغير المست األ أن   الثانيةالخطوة 
 امعامء التحديد دال إحصائيا  أن  نمو ج بدون إدخال المتغير الوسيا في العالقة، وتبين من األ األزمات

 أن  ن من الجدول تبي   حيب ،موجبةالعالقة بين المتغيرين عالقة  جانت، و 0.01 عاد مستوى معاوية
(Beta = 0.681, t =16.7, sig = 0.00). 

  ةن  ف لبنمو ج الناجما هو موضح في األ اًلنحدارفي معادلة  اتخا  ال راربعد إدراج :  الخطوة الثالثة
 انخفضت األزماتإدارة والمتغير التابع  رفة الضمايةالمعقوة اًلرتباط بين المتغيرين المست ء  أن  يتضح 

( عاد مستوى 0.20( ليصبح )0.60خفض من )أن  ( ومعامء التحديد Beta = 0.32حيب أصبحت )
%( في 6) تفسير التباين قدرهإلى  اا، مشيرا إحصائيا  دال  غير  أن  ( جF( والتغير في قيمة )0.63معاوية )

اتخا   أن  ، فهذا يدل على اإحصائيا  دال   وأصبح غيرخفض نااًلرتباط معامء  أن  المتغير التابع، وحيب 
 .األزماتوإدارة  المعرفة الضماية( العالقة بين Perfect Mediation) جامالا  اتوسطا يتوسا  ال رار

 بيتا B المتغير الوسيط
 الخطأ
 ß R2 R T Sig المايار  

F-
value 

SIG-
F 

Durbin 
Watson 

 (1الخطوة )
 1.02 ** 44.9 0.00 21.09 0.761 0.579 0.690 0.429 0.761 المعرفة الضماية

 (2الخطوة )
 –نمو ج األول األ

المعرفة الضتتتتتتتتماية 
 األزماتإدارة  –

0.608 0.484 0.681 0.464 0.681 16.7 0.00 27.9 ** 1.75 

 (3الخطوة )
 – النانينمو ج األ

المعرفة الضتتتتتتتتماية 
 – األزماتإدارة  –

 اتخا  ال رار

0.52     1.86 0.063 2.02   

0.200 0.69 0.32 0.062 0.25 1.23 0.63 8.42 // 1.10 
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 أموس:نموذج المقترح حسب برنامج األ 

 

 نموذج المقترح حسب برنامج أموساأل 7) )شكل 
 لمصدر: )من إعداد الباحب(ا

المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية تؤثر في اتخا  ال رار، و لك من خالل ما توفره  أن   إلى لك  ويعزو الباحث
التراك  و توافر المعلومات،  أن  وقدرة على الفه  و  ،المعرفة لمتخذ ال رار من وضتتتوح وتحليء للبدائء

قرارات خاطئة تؤدي إلى ًل نصتء  حت ىاألزمة ستاستيات إدارة أالمعرفي لدى متخذ ال رار هو أحد 
 المواجهة. إلى األزمة أوتصاعد إلى 
ظمة اإلدارية ن  جرا  تغييرات جوهرية في جء األإإ جاد ث افة المعرفة لدى الماظمات يتطلب  أن  

التي تؤثر في المصتتتادر البشتتترية من حيب المهارات الفاية، وأستتتاستتتيات تافيذ العمء، وستتتياستتتات 
 األزماتبغض الاظر عن التحد ات و  في الاجاحه  ذي يؤدي الدور األل ائد الالماظمة، وستتلوك ا

تاتهج طريق  أن  لها  د  بُ  المستتت بء ًل إلىتستتتطيع الماظمات التوج  حت ى التي تواجهها الماظمة، و 
 لتلك الماظمات التي تبحب عن التميي في األدا . توةيف المعرفة، والتي تعد متطلباا اجبارياا

في العالقة بين المعرفة ا جامالا وستتتتتتتتتتتتتتيطا أن  اتخا  ال رار يلعب دوراا  ،خيص ما ستتتتتتتتتتتتتتبقويمزن تل
 .األزماتالضماية وإدارة 

 :الرابعةلفرضية ا
( بين متوسطات استجابة α≤ 0.05دًللة )توجد فروق  ات دًللة إحصائية عاد مستوى ًل 

ا الداخليةلدى العاملين في وزارة  المعرفة الضمايةالمبحوثين حول  العمر للمتغيرات الد مغرافية ) تبعا
 .(ساوات الخدمة –الرتبة العسزرية  –المؤهء العلمي  –
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بين متوســــــــطات ( α≤ 0.05) داللةتوجد فروق ذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى ال  -
لمتغير  االداخلية تبعا لدى العاملين في وزارة  المعرفة الضــــــمنيةاســــــتجابة المبحوثين حول 

 العمر.

 الفروق بين المجموعات إلىحب اختبار "ل" للتعرل استخد  البا

 لمتغير العمر اباين األحاد  لمعرفة الفروق تبعا نتائج اختبار الت (39)جدول 

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
 االحتمالية

SIG 

مستوى 
أقل من  الداللة

30 
30-40 41-50 

أكثر من 
50 

 غير دالة 0.14 1.81 4.01 3.63 3.58 3.69 خبرةمجال ال
 غير دالة 0.36 1.06 3.73 3.46 3.37 3.41 مجال المهارة
 غير دالة 0.19 1.58 3.37 3.33 3.15 3.36 مجال التفكير
 غير دالة 0.19 1.56 3.7 3.47 3.37 3.49 المعرفة الضمنية

 :السابقن من الجدول يتبي  
سا بء الفرضية الصفرية،  وبالتالي ،α=0.05وهي أكبر من  sig=0.19قيمة مستوى الدًللة  أن  

لدى  المعرفة الضمايةمتوسطات استجابة المبحوثين حول   ًل توجد فروق بين أن  حيب يتضح 
ا العاملين في وزارة الداخلية  لمتغير العمر. تبعا

رفة الضماية ًل توجد فروق  ات دًللة إحصائية بين متوسطات استجابة المبحوثين حول المع
اُلعمر، ويعيو الباحب هذه إلى ُتعيى  عياة الدراستتتتتتتتتتتتة حول هذه المجاًلت ت ديرات متوستتتتتتتتتتتتطات

 وبالتاليمجتمع الدراستتتتة من فئة الضتتتتباط وغالبيته  من حملة المؤهالت العلمية،  أن  إلى الاتيجة 
وله  خبرة ستتتتتتتتاب ة  ثوقرا ة األحدا من اإلدراك وال درة على ت يي  الواقع ُفه  على قدر جال  لديه  

 (.2015واتف ت هذه الدراسة مع دراسة )كميء،  ،في العمء األماي
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بين متوســــــــطات ( α≤ 0.05) داللةتوجد فروق ذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى ال  -
لمتغير  تبعاا لدى العاملين في وزارة الداخلية المعرفة الضــــــمنيةاســــــتجابة المبحوثين حول 

 المؤهل العلمي.

 .الفروق بين المجموعات إلى  الباحب اختبار "ل" للتعرل استخد
 لمتغير المؤهل العلمي اباين األحاد  لمعرفة الفروق تبعا نتائج اختبار الت( 40)جدول

 :السابقن من الجدول يتبي  
سا بء الفرضية الصفرية،  وبالتالي، α=0.05وهي أكبر من  sig=0.38قيمة مستوى الدًللة  أن  

لدى  المعرفة الضمايةمتوسطات استجابة المبحوثين حول   ًل توجد فروق بين أن  حيب يتضح 
 تبعاا لمتغير المؤهء العلمي. العاملين في وزارة الداخلية

متوسطات ت ديرات عياة الدراسة حول هذه المجاًلت  ئية بينًل توجد فروق  ات دًللة إحصا
 ياة الدراسة من فئة الضباط،ع أن  إلى ويعيو الباحب هذه الاتيجة  ،المؤهء العلميإلى ُتعيى 

األمر الذي  جعء اًلستجابات مت اربة  ؛والدراسات العليا الجامعية وغالبيته  من حملة الشهادات
 (.2018هذه الدراسة مع دراسة )جمعة،  واتف ت ،ر بياه جبي حد  إلى 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
 االحتمالية

SIG 

مستوى 
 اسات عليادر  بكالوريوس دبلوم فأقل ثانوية الداللة

 غير دالة 0.14 1.7 3.6 3.647 3.39 3.723 مجال الخبرة
 غير دالة 0.43 0.91 3.254 3.442 3.312 3.531 مجال المهارة
 غير دالة 0.48 0.81 3.254 3.21 3.176 3.446 مجال التفكير

 غير دالة 0.38 1.01 3.369 3.433 3.293 3.567 المعرفة الضمنية
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بين متوســـــــطات ( α≤ 0.05) داللةتوجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى ال  -
تبعاا لمتغير  لدى العاملين في وزارة الداخلية المعرفة الضـــــمنيةاســـــتجابة المبحوثين حول 

 .الرتبة العسكرية

 ين المجموعاتالفروق ب إلىاستخد  الباحب اختبار "ل" للتعرل 
 نتائج اختبار التباين األحاد  لمعرفة الفروق تبعاا لمتغير الرتبة العسكرية (41)جدول 

 :السابقن من الجدول يتبي  
سا بء الفرضية الصفرية،  وبالتالي، α=0.05وهي أكبر من  sig=0.80قيمة مستوى الدًللة  أن  

لدى  المعرفة الضمايةمتوسطات استجابة المبحوثين حول   ًل توجد فروق بين أن  حيب يتضح 
ا العاملين في وزارة الداخلية  لمتغير الرتبة العسزرية. تبعا

ة حول هذه المجاًلت متوستتتتتتطات ت ديرات عياة الدراستتتتتت ًل توجد فروق  ات دًللة إحصتتتتتتائية بين
الضتتتتتتباط الذين رتبه  العستتتتتتزرية  أن  إلى ويعيو الباحب هذه الاتيجة  ،الرتبة العستتتتتتزريةإلى ُتعيى 

، وه  الوطايواألمن قيادة ومفاصتتتتتتتتتتتتتتء العمء الحزومي في وزارة الداخلية  بمايلةفما فوق(  رائد)
 القيادة العليا. وليات التي تتوًلهاؤ لطبيعة المها  والمس اكا ادر إو  اطالعاااألكنر 

  

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
 االحتمالية

SIG 

مستوى 
 لواء عميد عقيد مقدم راشد الداللة

 غير دالة 0.47 0.84 3.91 3.9 3.781 3.661 3.586 مجال الخبرة
 غير دالة 0.94 0.13 78. 3.6 3.438 3.448 3.405 مجال المهارة
 غير دالة 0.79 0.33 3.68 3.6 3.191 3.213 3.229 مجال التفكير

 غير دالة 0.80 0.33 3.72 3.7 3.47 3.441 3.406 المعرفة الضمنية
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بين متوســــــــطات ( α≤ 0.05) داللةتوجد فروق ذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى ال  -
لمتغير  تبعاا لدى العاملين في وزارة الداخلية المعرفة الضــــــمنيةاســــــتجابة المبحوثين حول 

 .سنوات الخدمة

 الفروق بين المجموعات إلىاستخد  الباحب اختبار "ل" للتعرل 
 نتائج اختبار التباين األحاد  لمعرفة الفروق تبعاا لمتغير سنوات الخدمة( 42)جدول 

 المجال
 المتوسط

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
 االحتمالية

SIG 

مستوى 
 فأكثر 10 10أقل -5 5أقل من  الداللة

 غير دالة 0.61 0.48 3.601 3.714 3.65 مجال الخبرة
 غير دالة 0.42 0.85 3.402 3.457 3.75 مجال المهارة
 غير دالة 0.67 0.23 3.212 3.31 3.35 مجال التفكير

 غير دالة 0.56 0.25 3.405 3.494 3.583 المعرفة الضمنية
 :السابقن من الجدول يتبي  
سا بء الفرضية الصفرية،  وبالتالي، α=0.05وهي أكبر من  sig=0.56قيمة مستوى الدًللة  أن  

لدى  المعرفة الضمايةمتوسطات استجابة المبحوثين حول   ًل توجد فروق بين أن  حيب يتضح 
ا العاملين في وزارة الداخلية  لمتغير ساوات الخدمة. تبعا

 المتغيرمتوسطات ت ديرات عياة الدراسة حول هذه  ًل توجد فروق  ات دًللة إحصائية بين
إلى " 5" ساوات خبرته  تتراوح بين  لك لصالح الذينويعيو الباحب  ،ساوات الخدمةإلى ُتعيى 

ساوات في اًلستفادة خمم تييد خبرته  عن  ن  قدرة م  إلى الباحب الاتيجة الساب ة  ويرجع أعوا " 10"
 ه  عا شوا أزمات متعددة شهدتهاإن  الموجودة وتوةيفها التوةيف األمنء، حيب  اإلمزانات من

 المتغيرات ظرول الصعبة، والتأقل  والتكيف معطي الوات الخبرة لديه  تساعده  في تخالوزارة، وسا
  .2006المتالح ة في وزارة الداخلية ماذ عا  

بين ( α≤ 0.05) داللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  :الخامسةالفرضية 
للمتغيرات  الداخلية تبعاا لدى العاملين في وزارة  األزماتإدارة متوسطات استجابة المبحوثين حول 

 (سنوات الخدمة –الرتبة العسكرية  –المؤهل العلمي  –العمر لديمغرافية )ا

بين متوســــــــطات ( α≤ 0.05) داللةتوجد فروق ذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى ال  -
 لمتغير العمر  الداخلية تبعالدى العاملين في وزارة  األزماتإدارة استجابة المبحوثين حول 

 .الفروق بين المجموعات لىإاستخد  الباحب اختبار "ل" للتعرل 
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 نتائج اختبار التباين األحاد  لمعرفة الفروق تبعاا لمتغير العمر (43)جدول 

 :السابقن من الجدول يتبي  
سا بء الفرضية الصفرية،  ، وبالتاليα=0.05وهي أكبر من  sig=0.31قيمة مستوى الدًللة  أن  

لدى العاملين  األزماتإدارة متوسطات استجابة المبحوثين حول   ًل توجد فروق بين أن  حيب يتضح 
 ير العمر.لمتغ الداخلية تبعافي وزارة 

متوسطات ت ديرات عياة الدراسة حول هذه المجاًلت  ًل توجد فروق  ات دًللة إحصائية بين
 طبيعة المؤسسة األماية التي تعتمدإلى ويعيو الباحب هذه الاتيجة  ،الرتبة العسزريةإلى ُتعيى 

وجون  ،مءفي العكسبه  خبرة واسعة أوالذي  متاز بالاشاط والحيوية،  على العاصر الشا  الذي
سن مبزر في العمء األماي بعد  صفول وزارة الداخلية فيماه  قد التحق في  اجبيرا  اعددا  أن  

في السلطة  ةصفول وزارة الداخلي عمء ضمن ان خر جآ اوجي ا  ، 2007عا   السياسي اًلن سا 
 حداث.  خبرة متراكمة في التعامء مع األكسبهأمما  ؛الفلسطياية الساب ة

بين متوســــــــطات ( α≤ 0.05) داللةذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى  توجد فروق ال  -
لمتغير المؤهل  االداخلية تبعا لدى العاملين في وزارة  األزماتإدارة استجابة المبحوثين حول 

 العلمي 

 .الفروق بين المجموعات إلىاستخد  الباحب اختبار "ل" للتعرل 
 لمتغير المؤهل العلمي اباين األحاد  لمعرفة الفروق تبعا التنتائج اختبار  (44)جدول 

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
 االحتمالية

SIG 

مستوى 
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم فأقل ثانوية الداللة

 غير دالة 0.23 1.45 3.271 3.345 3.354 3.643 األزماتإدارة 
 السابق يتبين من الجدول

سا بء الفرضية الصفرية،  وبالتالي، α=0.05وهي أكبر من  sig=0.23قيمة مستوى الدًللة  أن  
لدى العاملين  األزماتإدارة متوسطات استجابة المبحوثين حول   ًل توجد فروق بين أن  حيب يتضح 

 لمتغير المؤهء العلمي. االداخلية تبعا في وزارة 

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
 االحتمالية

SIG 

مستوى 
أقل من  الداللة

30 
30-40 41-50 

أكثر من 
50 

 غير دالة 0.31 1.12 3.198 3.468 3.318 3.389 األزماتإدارة 
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ات ت ديرات عياة الدراسة حول هذه المجاًلت متوسط ًل توجد فروق  ات دًللة إحصائية بين
متغير المؤهء العلمي ًل  حدث فروقاا في استجابات  أن   الباحبويعيو  ،المؤهء العلميإلى ُتعيى 

 أن  إلى الوطاي، ويرجع  لك واألمن للعاملين في وزارة الداخلية  األزماتإدارة المبحوثين حول 
مع مختلف مؤهالته   األزماتإدارة رافي   ومون بعملية وموقع  اإلش مزان متخذي ال رار جالا في 

والسيطرة على المواقف  األزماتإدارة العلمية، وُه  على قدر العطا  والوعي والمسئولية بأهمية 
 .األماية الطارئة في مختلف األوقات

بين متوســــــــطات ( α≤ 0.05) داللةتوجد فروق ذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى ال  -
لمتغير الرتبة  الداخلية تبعالدى العاملين في وزارة  األزماتإدارة وثين حول اســـتجابة المبح

 العسكرية 

 .الفروق بين المجموعات إلىاستخد  الباحب اختبار "ل" للتعرل 
 لمتغير الرتبة العسكرية اباين األحاد  لمعرفة الفروق تبعا نتائج اختبار الت (45)جدول 

 المجال
 توسطاتالم

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
 االحتمالية

SIG 

مستوى 
 لواء عميد عقيد مقدم راشد الداللة

 غير دالة 0.25 1.3 3.69 3.736 3.098 3.338 3.388 األزماتإدارة 
 :السابقن من الجدول يتبي  
فرية، سا بء الفرضية الص وبالتالي، α=0.05وهي أكبر من  sig=0.25قيمة مستوى الدًللة  أن  

لدى العاملين  األزماتإدارة متوسطات استجابة المبحوثين حول   ًل توجد فروق بين أن  حيب يتضح 
 لمتغير الرتبة العسزرية. االداخلية تبعا في وزارة 

متوسطات ت ديرات عياة الدراسة حول هذه المجاًلت  ًل توجد فروق  ات دًللة إحصائية بين
)جوهرية( متغير الرتبة العسزرية ًل  حدث فروقاا  أن  الباحب ويعيو  ،الرتبة العسزريةإلى ُتعيى 

وحدة الجهود نحو تح يق إلى ويرجع الباحب  لك  ،األزماتفي استجابة المبحوثين حول إدارة 
 األزماتالوطاي، جذلك عملية إدارة واألمن األهدال لدى القيادات األماية العاملة في وزارة الداخلية 

 عياة الدراسة من رتبة رائد فما فوق  أن  لديه  خبرة واسعة، ويرى الباحب  تت  من خالل فريق عمء
مما يؤهله   توه  من أصحا  الرتبة السامية التي تملك من الخبرة والصالحيات والمسؤوليا

 .حسب الرتبة التي يت لدها األزماتللتعامء مع تلك 
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بين متوسطات استجابة ( α≤ 0.05) داللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  -
 لمتغير سنوات الخدمة  االداخلية تبعا لدى العاملين في وزارة  األزماتإدارة المبحوثين حول 

 .الفروق بين المجموعات إلىاستخد  الباحب اختبار "ل" للتعرل 

 سنوات الخدمةنتائج اختبار التباين األحاد  لمعرفة الفروق تبعاا لمتغير  (46)جدول 

 المجال
 المتوسط

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
 االحتمالية

SIG 

مستوى 
 فأكثر 10 10أقل -5 5أقل من  الداللة

 غير دالة 0.65 0.42 3.365 3.32 3.583 األزماتإدارة 
 السابقن من الجدول يتبي  
الفرضية الصفرية، سا بء  وبالتالي، α=0.05وهي أكبر من  sig=0.65قيمة مستوى الدًللة  أن  

لدى العاملين  األزماتإدارة متوسطات استجابة المبحوثين حول   ًل توجد فروق بين أن  حيب يتضح 
 لمتغير ساوات الخدمة. االداخلية تبعا في وزارة 

متوسطات ت ديرات عياة الدراسة حول هذه المجاًلت  ًل توجد فروق  ات دًللة إحصائية بين
في  )جوهرية( احدث فروقا متغير ساوات الخدمة ًل  ُ  أن  الباحب يعيو و  ،ساوات الخدمةإلى ُتعيى 
ومن خالل عملها يت  التدرج بالرتب  األزماتإدارة  أن  إلى ويرجع الباحب  لك  ،األزماتإدارة 

ا من الساوات ًل   ء عن  أن  العسزرية، وجء رتبة عسزرية  جب  ساوات والبعض  3تمر عليها عددا
األماية يت  ماح ووفق قرار من المؤسسة  ،دات األماية تمر بهذا التدرجساوات، ومعظ  القيا 5

وهذا ما أةهرت    ًل توجد فروق،أن  ، لذلك ومن وجهة نظر الباحب أصبح هذه الرتبة والتدرج بها
واألمن وا للعمء ضمن وزارة الداخلية ؤ جذلك معظ  القيادات األماية جاو  نتائج متغيرات الدراسة،

و لك في عا   و خارجيةأحداث داخلية أسوا  من  ،ماية صعبة ومع دةأل في ةرو الوطاي 
حداث األماية والحرو  المتالح ة على قطاع واأل السياسي اًلن سا حداث أما شهده من  ، 2007

 .اعاما  (12)المع دة في ال طاع خالل 
 ملخص الفصل الخامس .5.4

دور إلى ، بهدل التعرل الميدانيةاستتة ونتائج الدر  للبياناتتااول هذا الفصتتء التحليء اإلحصتتائي  
في وزارة الداخلية  األزماتاتخا  ال رار جمتغير وستتتتتتتتيا في العالقة بين المعرفة الضتتتتتتتتماية وإدارة 

الشتتتتتخصتتتتتية للمبحوثين، ومن ث   البياناتبدأ الباحب التحليء بتحليء  الفلستتتتتطياي،الوطاي واألمن 
المعالجات اإلحصتتتائية المااستتتبة، ت  تااول  باستتتتخدا  عاهاتستتتاؤًلت الدراستتتة وأجا  إلى التطرق 

 .الفرضيات واختباراتها ومدى تطاب ها أو اختالفها مع الدراسات الساب ة
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 الفصل السادس: النتائج والتوصيات                        
 

 مقدمة

 .عرض نتائج الدراسة .6.1

 .توصيات الدراسة .6.2

 .دراسات وحبوث مستقبلية مقرتحة .6.3
 .السادسملخص الفصل  .6.4
 .املصادر واملراجع .6.5
 .مالحق الدراسة .6.6
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 الفصل السادس: النتائج والتوصيات .6

 مقدمة:
ا أل و لك بعد إجرا  التحليء  ؛الدراستة إليهاالاتائج التي توصتلت ه   ستتعرض هذا الفصتء ملخصتا

التوصتتتيات أه  إلى جما يتطرق الباحب  ،الخاصتتتة بعياة الدراستتتة اًلستتتتبانات لبياناتاإلحصتتتائي 
اتخا  ال رار والمعرفة الضتتتتتتماية والتي قد تستتتتتتاعد في تطوير  ، رحة في ضتتتتتتو  نتائج الدراستتتتتتةالمت
 بوزارة الداخلية. األزماتدارة إل

 الدراسة نتائج .6.1
 :(المعرفة الضمنيةالنتائج المتعلقة بالمتغير المستقل ) .6.1.1

الوطاي ن واألمفي وزارة الداخلية  مستتتتتتتتوى المعرفة الضتتتتتتتماية أن  أةهرت نتائج الدراستتتتتتتة 
 المعرفة الضتتتتتتتماية بعادأترتيب  أن  وج %( مرتفعة،68.4) نستتتتتتتبت  ما الجاوبية قد بلغالمحافظات 
 :اآلتيعلى الاحو 

 %(، وهو "مرتفع".72.3قد بلغ بوزن نسبي ) مجال الخبرةعد بُ  :األولىالمرتبة  -
 ".مرتفع%(، وهو "68.4قد بلغ بوزن نسبي ) مجال المهارةُبعد  :الثانيةالمرتبة  -
 %(، وهو "متوسا".64.6قد بلغ بوزن نسبي ) مجال التفكيرُبعد  :المرتبة الثالثة -
 النتائج: 
%(، 86.8لدى الرتب الستتتتتتتامية قد بلغت ) زيادة الخبرة والكفا ةإلى المعرفة  ممارستتتتتتتةؤدي ت -

 "مرتفعة".
تحفيي وتشتتتتتجيع  أستتتتتاليبمن خالل  الرتب الستتتتتاميةفي المعرفة الضتتتتتماية على  الوزارةؤدي ت -

 %(، "متوسطة".64.4قد بلغت ) لفة لتبادل الخبراتمخت
تمتلك الرتب الستتتتتتتتتتتتتتامية معرفة بالمهارات الالزمة ألدا  مهامه  بأفضتتتتتتتتتتتتتتء درجة قد بلغت  -

 %(، "مرتفعة".72.9)
قد  على حضتتور المؤتمرات وورش العمء وع د الل ا ات العلميةالوزارة الرتب الستتامية تشتتجع  -

 %(، "متوسطة".66.3بلغت )
 وقد بلغتالرتب الستتتتتتتتتامية في وزارة الداخلية عرفة في تحستتتتتتتتتين قدرة التفكير لدى الم تستتتتتتتتتاه  -

 %(، "مرتفعة".73.8)
 %(، " متوسا".59.1وقد بلغت ) .الرتب الساميةفي تحسن قدرة التفكير لدى  الوزارة تساه  -
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 :(األزماتإدارة ) التابعالنتائج المتعلقة بالمتغير  .6.1.2
( "مرتفع"، وأةهرت %68.5قد بلغ بوزن نستتتبي ) األزماتارة اد مستتتتوى  أن  أةهرت نتائج الدراستتتة 

 :جاآلتينتائج الدراسة 
توجد تعليمات إدارية واضتتتتتتتتتتتتحة وفي الوقت المااستتتتتتتتتتتتب تحدد جيفية وإجرا ات  الفقرة األولى: -

 %(، "مرتفعة".71.3المحتملة في وزارة الداخلية وقد بلغت ) األزماتالتعامء مع 

لت اية المطلوبة من الماد ة والبشتتتتتتتتتتتترية وا اإلمزاناتعلى  ستتتتتتتتتتتتهء الحصتتتتتتتتتتتتول  :الثانيةالفقرة  -
 األزمتتتتتتاتالتعتتتتتتامتتتتتتء مع أجتتتتتتء هتتتتتتا من يلإقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  األخرى عاتتتتتتد الحتتتتتتاجتتتتتتة اإلدارات واأل

 "متوسطة".،%(59.8)

 :(اتخاذ القرار) الوسيطالنتائج المتعلقة بالمتغير  .6.1.3
مرتفعة"، وأةهرت " %(68.4اتخا  ال رار قد بلغ بوزن نستتتبي ) مستتتتوى  أن  أةهرت نتائج الدراستتتة 

 :جاآلتينتائج الدراسة 
والمعلومات الالزمة عن األحداث والمشتتتتتتتتتتتاكء والكوارث  البياناتيت  جمع الفقرة األولى:  -

 %(، "مرتفعة".72.7وقد بلغت )، المتوقعة
.  وقد بلغت جح للتصتتتتتتتتتتويت أو المشتتتتتتتتتتاورةرالبديء الاطرح متخذي ال رار   :الثانيةالفقرة  -

 %( متوسطة".64.7)
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 نتائج المتعلقة بأهداف الدراسةال .6.1.4
 متعلقة بأهداف الدراسةالنتائج ال (47)جدول 

 )المصدر: من إعداد الباحب(

 

 مدى تحقيقه طريقة تحقيق الهدف الهدف م

مستتتتتتتتتتتتتتتوى اتختتتتتتا  ال رار في وزارة إلى التعرل   .1
 الوطاي الفلسطياي.واألمن الداخلية 

للعياة الواحدة(   t)اختبار 
 لمعرفة درجات اًلستجابة

مستتتتتتتوى اتخا  ال رار  في وزارة الداخلية 
الوطاي المحافظات الجاوبية قد واألمن 

 %( مرتفعة.68.4بلغ بوزن نسبي )

2.  
مدى توفر المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية لدى  إلىالتعرل 

الوطاي واألمن المبحوثين في وزارة التتتتتتداخليتتتتتتة 
 .الفلسطياي

للعياة الواحدة(   t)اختبار 
 لمعرفة درجات اًلستجابة

المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتماية في وزارة مستتتتتتتتتتتتتتوى 
الوطاي المحتتتتافظتتتتات واألمن التتتتداخليتتتتة 

%( 68.4الجاوبية قد بلغت ما نستتتتبت  )
 مرتفعة.

3.  
درجة ممارستتتتتتتتتتة المبحوثين في وزارة إلى التعرل 

الوطاي الفلستتتتتتتتتتتتتتطياي إلدارة واألمن التتتتتتداخليتتتتتتة 
 .األزمات

للعياة الواحدة(   t)اختبار 
 لمعرفة درجات اًلستجابة

في وزارة الداخلية   ألزماتادارة إمستتتتتتتتوى 
الوطاي المحتتافظتتات الجاوبيتتة  قتد واألمن 

 .متوسا%( 67.3بلغ بوزن نسبي )

الخطي التدريجي  اًلنحدار معرفة أثر المعرفة الضماية على اتخا  ال رار.  .4
Stepwise 

وجود تتتتتتتأثير بين المعرفتتتتتتة الضتتتتتتتتتتتتتتمايتتتتتتة 
وبتتأبعتتادهتتا)مجتتال الخبرة، مجتتال المهتتارة، 

 اتخاد ال رار مجال التفكير( على

5.  

الدور الوستتتيا ًلتخا  ال رار جمتغير وستتتيا  بيان
 في العالقة بين المعرفة الضماية وإدارة األزمات.

للعياة الواحدة(   t)اختبار 
 وجود ارتباط إ جابي لمعرفة درجات اًلستجابة

تحتتتتتديتتتتتد طبيعيتتتتتة واتجتتتتتاه العالقتتتتتة بين المعرفتتتتة 
 الضماية وإدارة األزمات.

اة الواحدة(  للعي t)اختبار 
 عالقة موجبة لمعرفة درجات اًلستجابة

تحتتتتتديتتتتتد طبيعيتتتتتة واتجتتتتتاه العالقتتتتتة بين المعرفتتتتة 
 الضماية واتخا  ال رار.

للعياة الواحدة(   t)اختبار 
 وجود ارتباط إ جابي لمعرفة درجات اًلستجابة

6.  

تحديد أه  الفروق بين متوستتتتتتتتتتتطات استتتتتتتتتتتتجابات 
استتتتتتتتتية المبحوثين حول متغيرات الدراستتتتتتتتتة األستتتتتتتتت

ا للمتغيرات الد مغرافية )المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية تبعا 
)العمر، ستتتتتتتتتتتتتتاوات الخدمة، الرتبة العستتتتتتتتتتتتتتزرية، 

 المؤهء العلمي(.

للعياة الواحدة(   t)اختبار 
 لمعرفة درجات اًلستجابة

اتضتتتح أن   ًل توجد فروق بين متوستتتطات 
استجابة المبحوثين حول المعرفة الضماية 

ا يتتتتة تبعتتتتا لتتتتدى العتتتتاملين في وزارة التتتتداخل
 للمتغيرات الد مغرافية.

7.  

تحديد أه  الفروق بين متوستتتتتتتتتتتطات استتتتتتتتتتتتجابات 
المبحوثين حول متغيرات الدراستتتتتتتتتة األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية 

ا للمتغيرات التتتتتتتد مغرافيتتتتتتة )إدارة األزمتتتتتتتات تبعتتتتتتتا 
)العمر، ستتتتتتتتتتتتتتاوات الخدمة، الرتبة العستتتتتتتتتتتتتتزرية، 

 المؤهء العلمي(.

للعياة الواحدة(   t)اختبار 
 بةلمعرفة درجات اًلستجا

  ًل توجد فروق بين متوستتتطات اتضتتتح أن  
استتتتتتتتتتتتتتتجابة المبحوثين حول إدارة األزمات 
ا لتتتتدى العتتتتاملين في وزارة التتتتداخليتتتتة تبعتتتتا 

 للمتغيرات الد مغرافية.
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 النتائج المتعلقة بالفرضيات .6.1.5
 ىاألول رئيسةال بالفرضية المتعلقة للنتائج ملخص( 48) جدول

 )المصدر: من إعداد الباحب( 

 الثانية الرئيسة بالفرضية المتعلقة للنتائج ملخص( 49) جدول

 )المصدر: من إعداد الباحب(

 الثالثة بالفرضية المتعلقة للنتائج ملخص( 50) جدول

 النتيجة قيمة األثر الفرل م

 األول
أثر  و دًللة إحصائية عاد مستوى دًللة وجد ت
(α ≤ 0.05 للمعرفتة الضتتتتتتتتتتتتتتتمايتة على إدارة )

 األزمات.
 دًللة إحصائية و  أثروجد ت 0.681

 التاليةويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات 

 (α ≤ 0.05) إحصتتتتتتتتتتتتتتائيةدًللة  يوجد أثر  و  .1
 0.189 مجال الخبرة وإدارة األزمات.ل

 دًللة إحصائية و  أثروجد ت

( α ≤ 0.05) إحصتتتتتتتتتتائية دًللة  يوجد أثر  و  .2
 0.444 وإدارة األزمات. المهارةمجال ل

 دًللة إحصائية و  أثروجد ت

( α ≤ 0.05) إحصتتتتتتتتتتائية دًللة  يوجد أثر  و  .3
 0.334 وإدارة األزمات. التفكيرمجال ل

 ة إحصائيةدًلل و  أثروجد ت

 النتيجة قيمة األثر الفرل م

 األول
أثر  و دًللة إحصتتتتتتتتتائية عاد مستتتتتتتتتتوى وجد ت

( للمعرفة الضتتتتتتتتتماية على α ≤ 0.05دًللة )
 اتخا  ال رار.

 دًللة إحصائية و  أثروجد ت 0.761

 النتيجة معامل ارتباط بيرسون  الفرل م

 الثالث

يتوستتتتتتتتتتتتتتتا اتختتتتا  ال رار العالقتتتتة بين المعرفتتتتة 
الضتتتتتتتتتتتتتتتمايتتتتة وإدارة األزمتتتتات من وجهتتتتة نظر 

يتتتتتة واألمن الوطاي العتتتتتاملين في وزارة التتتتتداخل
 .الفلسطياي

 توجد عالقة  ات دًللة إحصائية 0.761

 ويتفرع من الفرضية الرئيسة الثالثة

1.  

تتبتيت ن أن  تتتتتتتتتأثتيتر تتحتلتيتالت  الخطوة األولى:
اًلنحدار المتعدد المتدرج المتعل ة ب درة متغير 
المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتتماية التأثير على اتخا  ال رار، 

(R =.761) ة واتخا  بين المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتتماي

(R =.761) وجود اًلرتباط اإل جابي 



 

127 

 

 R 2) ال رار، وأن  مربع معامء اًلرتباط بلغ
=0.579)  

2.  

أن  األنمو ج األول تأثير  الخطوة الثانية
المتغير المست ء المعرفة الضماية على المتغير 
التابع إدارة األزمات بدون إدخال المتغير 

أن   الوسيا في العالقة، وتبين من األنمو ج
معامء التحديد دال إحصائياا عاد مستوى 

، وجانت العالقة بين المتغيرين 0.01معاوية 
عالقة موجبة، حيب تبي ن من الجدول أن  

(Beta = 0.681, t =16.7, sig = 
0.00.) 

Beta = 0.681 عالقة موجبة 

3.  

: بعد إدراج اتخا  ال رار في  الخطوة الثالثة
في األنمو ج  معادلة اًلنحدار جما هو موضح

النالب فةن   يتضح أن  قوة اًلرتباط بين 
المتغيرين المست ء المعرفة الضماية والمتغير 
التابع إدارة األزمات انخفضت حيب أصبحت 

(Beta = 0.32 ومعامء التحديد أن خفض من )
( عاد مستوى معاوية 0.20( ليصبح )0.60)
( جأن  غير دال  F( والتغير في قيمة )0.63)

%( 6ئياا، مشيراا إلى قدره تفسير التباين )إحصا
في المتغير التابع، وحيب أن  معامء اًلرتباط 
انخفض وأصبح غير دال  إحصائياا، فهذا يدل 
على أن  اتخا  ال رار يتوسا توسطاا جامالا 

(Perfect Mediation العالقة بين المعرفة )
 الضماية وإدارة األزمات.

(Beta = 0.32) 

ال رار يتوسا توسطاا جامالا أن  اتخا  
(Perfect Mediation العالقة بين )

 المعرفة الضماية وإدارة األزمات.
 

 النتيجة معامل ارتباط بيرسون  الفرل م

1 

توجد عالقة  ات دًللة معاوية عاد مستتتتتتتتتوى 
( بين أبعتتتتتتاد المعرفتتتتتتة α ≤ 0.05دًللتتتتتتة )

الضتتتتتتتتتتتتتتماية وإدارة األزمات في وزارة الداخلية 
 طاي الفلسطياي.واألمن الو 

0.681 

توجتتتتتتد عالقتتتتتتة طرد تتتتتتة بين أبعتتتتتتاد 
المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتتماية وإدارة األزمات 
في وزارة التتتتداخليتتتتة واألمن الوطاي 

 الفلسطياي.
 ويتفرع من الفرضية

( α ≤ 0.05توجد عالقة  ات دًللة معاوية ) 1.1
 بين مجال الخبرة وإدارة األزمات.

 توجد عالقة  ات دًللة إحصائية 0.626
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 )المصدر: من إعداد الباحب(

 الرابعة بالفرضية المتعلقة للنتائج ملخص( 51) جدول

 )المصدر: من إعداد الباحب(

  

( α ≤ 0.05توجد عالقة  ات دًللة معاوية ) 1.2
 بين مجال المهارة وإدارة األزمات.

 توجد عالقة  ات دًللة إحصائية 0.585

( α ≤ 0.05توجد عالقة  ات دًللة معاوية ) 1.3
 بين مجال التفكير وإدارة األزمات.

 توجد عالقة  ات دًللة إحصائية 0.685

 النتيجة معامل ارتباط بيرسون  الفرل م

 الثاني
توجد عالقة  ات دًللة إحصتتتتائية عاد مستتتتتوى 

( بين المعرفتة الضتتتتتتتتتتتتتتتماية α ≤ 0.05دًللتة )
 واتخا  ال رار.

 توجد عالقة  ات دًللة إحصائية 0.761

 النتيجة الفروق  الفرل م

 الرابع

توجتتد فروق  ات دًللتتة إحصتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة عاتتد ًل 
( بين متوستتتتتتطات α ≤ 0.05مستتتتتتتوى دًللة )

استتتتتتتتتتتتتتتتجابة المبحوثين حول مدى توافر أبعاد 
 المعرفة الضماية ُتعيى للمتغيرات الد مغرافية.  

 العمر
ستتتتتتتتا بء الفرضتتتتتتتتية الصتتتتتتتتفرية، حيب 
يتضتتتتتتتتتتتتتتتح أنتتتتت   ًل توجتتتتتد فروق بين 

 متوسطات استجابة المبحوثين

 ات الخدمةساو 
ستتتتتتتتا بء الفرضتتتتتتتتية الصتتتتتتتتفرية، حيب 
يتضتتتتتتتتتتتتتتتح أنتتتتت   ًل توجتتتتتد فروق بين 

 متوسطات استجابة المبحوثين

 الرتبة العسزرية
ستتتتتتتتا بء الفرضتتتتتتتتية الصتتتتتتتتفرية، حيب 
يتضتتتتتتتتتتتتتتتح أنتتتتت   ًل توجتتتتتد فروق بين 

 متوسطات استجابة المبحوثين

 المؤهء العلمي
ستتتتتتتتا بء الفرضتتتتتتتتية الصتتتتتتتتفرية، حيب 

بين يتضتتتتتتتتتتتتتتتح أنتتتتت   ًل توجتتتتتد فروق 
 متوسطات استجابة المبحوثين
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 الخامسة بالفرضية المتعلقة للنتائج ملخص( 52) جدول

 )المصدر: من إعداد الباحب(

 توصيات الدراسة .6.2
لتح يق و ، اآلتيةصيات التو إلى ء الباحب توص   ان  الدراسة من نتائج، ف إلي لت في ضو  ما توص  

اتخا  ال رار قد تستتاعد في تطوير وتعييي ن اط ال وة،  الضتتعف،األهدال المرجوة، ومعالجة ن اط 
 بوزارة الداخلية. األزماتوالمعرفة الضماية إدارة 

 :الضمنية( )المعرفةبالمتغير المستقل  التوصيات الخاصة .6.2.1
الوطاي المحافظات واألمن وزارة الداخلية  مستتتوى المعرفة الضتتماية في أن  أةهرت نتائج الدراستتة 

 %( مرتفعة.68.4الجاوبية قد بلغت ما نسبت  )

مغرفة إلى اًلهتما  والترجيي على تحويء المعرفة الضتتتتتتتتتتتتتتماية لدى العاملين بوزارة الداخلية  -
شتتزء الصتتحيح ضتتمن برنامج واضتتحة وصتتريحة  مزن تاميتها واستتتغاللها واًلستتتفادة ماها بال

 .لدى الوزارة جفا ة جميع األعمالاألمر الذي يرفع من  ا؛لفا عمء محدد س
المعرفة ومشتتتتتتتتتارجتها وتأستتتتتتتتتيم بيئة ت و  على  إلنتاجتعييي ث افة محفية ومشتتتتتتتتتجعة وداعمة  -

 أساس المشارجة بالمهارة والخبرة والتفكير.

 النتيجة الفروق  الفرل م

 الخامس

توجتتد فروق  ات دًللتتة إحصتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة عاتتد ًل 
( بين متوستتتتتتطات α ≤ 0.05مستتتتتتتوى دًللة )

األزمتتتات ُتعيى  استتتتتتتتتتتتتتتتجتتتابتتتة المبحوثين إلدارة
 لمتغيرات.

 العمر
ستتتتتتتتا بء الفرضتتتتتتتتية الصتتتتتتتتفرية، حيب 
يتضتتتتتتتتتتتتتتتح أنتتتتت   ًل توجتتتتتد فروق بين 

 متوسطات استجابة المبحوثين

 ساوات الخدمة
ستتتتتتتتا بء الفرضتتتتتتتتية الصتتتتتتتتفرية، حيب 
يتضتتتتتتتتتتتتتتتح أنتتتتت   ًل توجتتتتتد فروق بين 

 متوسطات استجابة المبحوثين

 الرتبة العسزرية
ستتتتتتتتا بء الفرضتتتتتتتتية الصتتتتتتتتفرية، حيب 

ح أنتتتتت   ًل توجتتتتتد فروق بين يتضتتتتتتتتتتتتتتت
 متوسطات استجابة المبحوثين

 المؤهء العلمي
ستتتتتتتتا بء الفرضتتتتتتتتية الصتتتتتتتتفرية، حيب 
يتضتتتتتتتتتتتتتتتح أنتتتتت   ًل توجتتتتتد فروق بين 

 متوسطات استجابة المبحوثين
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المختلفة وتطوير  األستتتتتتتتتتتتتاليبمن خالل العدد من  ،تعييي التحفيي وتشتتتتتتتتتتتتتجيع تبادل الخبرات -
 فة الضماية لدى الرتب السامية.المعر 

مهتتا  واًلرت تتا   ألدا  تتتأهيله أجتتء تتتأهيتتء الرتتتب الستتتتتتتتتتتتتتتاميتتة لبعض المهتتارات اإلداريتتة من  -
 بالمهارات لديه .

الضتتتتتتتتتباط الملتيمين وتميييه   ومزافأةالعمء والل ا ات العلمية  تعييي أهمية المؤتمرات وورش -
 بهذه الميية وتشجيعه .

الدراستتتتتات والمؤامرات والمشتتتتتارجة في ورش العمء وتأهيء الرتب  تب الستتتتتامية علىاطالع الر  -
 السامية في ال درة على التفكير والعصف الذهاي.

وترك مستتتاحة  ،واًلهتما  في مجال التفكير ،اًلرت ا  في تحستتتين التفكير لدى الرتب الستتتامية -
 من اليمن ألثبات الذات من خالل التفكير في ال رارات.

 :(األزمات )إدارةتغير التابع بالمالتوصيات الخاصة  .6.2.2
"، وأةهرت متوسا( "%67.3قد بلغ بوزن نسبي ) األزماتدارة إمستوى  أن  أةهرت نتائج الدراسة 

 :جاآلتينتائج الدراسة 
 ،ختصاصللقيادة العليا، وتشزء من جهة اًل تتبع األزماتستحداث إدارة خاصة بةدارة ا .1

 لحدينة.ا باألساليبوتعمء على وضع خطا وسيااريوهات 
وإخضتتتتتتاع العاملين لدورات مختصتتتتتتة  األزماتتعييي وجود الخطا المستتتتتتب ة للتعامء مع  .2

 ليست ما طعةوتكون بشزء مستمر و  األزماتللتعامء مع 
في عمليات تدريب و بشرية أماد ة  جانتسوا   ،العمء على توفير اًلحتياجات المطلوبة .3

 .األساليبفي عملية تطبيق تلك  أو األزماتإدارة الحدينة في  األساليبد على افر األ
 :(اتخاذ القرار) بالمتغير الوسيطالتوصيات الخاصة  .6.2.3

"مرتفعة"، وأةهرت  %(68.4اتخا  ال رار قد بلغ بوزن نستتتبي ) مستتتتوى  أن  أةهرت نتائج الدراستتتة 
 :جاآلتينتائج الدراسة 

خطوات العلمية واتباع ال ،العلمية الحدينة في عملية اتخا  ال رار األماي استخدا  المااهج .1
والت يي   ،والمعلومات والبدائء البياناتوجمع  ،الستتتتليمة من تحديد المشتتتتزلة وتشتتتتخيصتتتتها

 .وتافيذ ال رار ومتابعت  ،المااسب واختيار البديء ،للبدائء واختيار أفضلها العلمي
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ر ار لدى متخذي ال  والمؤهالت العلمية المتخصتتصتتة اتالخبر أصتتحا   توةيف واستتتنمار .2
تجهيي ستتتتتتتتتيااريوهات منء األماي  ارر الحدينة ًلتخا  ال  األستتتتتتتتتاليبعض بفي استتتتتتتتتتخدا  

 . المتوقعة والتابؤ باألحداثللعمء 
 ال رارالحدينة في عملية اتخا   األستتتتتتتتتتتتتتاليبتعييي ع د دوارت تدريبية خاصتتتتتتتتتتتتتتة بتطبيق  .3

على جهات اًلختصتتتاص المشتتتزلة بدقة وحذر قبء طرح البدائء  ومراجعة وتحديداألماي 
واًلبتعاد عن التشتتتتتتتتتتتتتتبب برأي معين والتحي ي ل ، والتحلي  ،عاة الح ائق العلميةمرا باألمر 

 بالمرونة.
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 الخطة التنفيذية .6.3
 تمهيد:

و لك بعد  ،قا  الباحب بعمء خطة عمء لتافيذ توصتتتتيات الدراستتتتة ،على الاتائج والتوصتتتتيات  ا باا
الوطاي الفلستتتتتتتتتتطياي، من واألمن الم ابالت مع أصتتتتتتتتتتحا  ال رار في وزارة الداخلية  جرا  العديدإ

والقيا  بورشتتتتتتتتتتتتتتة عمء مع بعض المختصتتتتتتتتتتتتتتين في إدارة اًلتصتتتتتتتتتتتتتتاًلت والتكاولوجيا المعلومات 
 لمواقع األجهية األماية. ميدانيةوالتخطيا، ومن خالل جولة 

 التوصيات لتنفيذ عمل خطة( 53) جدول

شطةن  البرامج واأل  التوصية م  الجهة المسؤولة 
التنفيذعن   

 المدة
 الزمنية

1.  

اًلهتما  والترجيي على تحويء المعرفة 
الضتتتتتماية لدى العاملين بوزارة الداخلية 

فة واضتتتتتتتتحة وصتتتتتتتتريحة  مزن عر مإلى 
تاميتها واستتتتتتتتتتتغاللها واًلستتتتتتتتتتتفادة ماها 
بالشتتتزء الصتتتحيح ضتتتمن برنامج عمء 

جفا ة األمر الذي يرفع  ستتتتتتتتتتتتتتلفاا؛محدد 
 العمء لدى الوزارة. جميع األعمال

عداد ورش عمء وندوات إ 
 وتحدد اًلحتياجات.

د من الدورات يتافيذ العد
والمحاكاة الفعلية والتدريب 

 عليها.

القيادة العليا لوزارة 
 الداخلية.

 
 حسب الحاجة

2.  

تعييي ث افة محفية ومشتتتتتتتتتتتتجعة وداعمة 
وتأستتتتتتيم  ،تاج المعرفة ومشتتتتتتارجتهانإل

بيئتة ت و  على أستتتتتتتتتتتتتتتتاس المشتتتتتتتتتتتتتتتتارجة 
 فكير.بالمهارة والخبرة والت

دورات تدريبة ومخيمات 
 لتأهء ال ادة

القيادة العليا لوزارة 
 الداخلية والوسطى

 
 حسب الدورة

3.  

تتعتتييتي التتتتحتتفتتيتتي وتشتتتتتتتتتتتتتتتتجتتيتتع تتبتتتتتتتتادل 
متتتتن ختتتتالل التتتتعتتتتتتتتدد متتتتن  ،التتتتختتتتبتتتترات

وتطوير المعرفة  ،المختلفة األستتتتتتتتتتتاليب
 الضماية لدى الرتب السامية.

ة والترقيات والدورات أالمزاف
 وتميي الممييين

والوسطى  العليا
 والدنيا

 جازن  حسب األ

4.  
تأهيء الرتب الستتتامية لبعض المهارات 

مهتتا   ألدا  تتتأهيله أجتتء اإلداريتتة من 
 واًلرت ا  بالمهارات لديه .

من تطوير قدراته  وتطوير 
 حسب الدورات العليا والوسطى الفكرية إمزاناته 

5.  

تعييي أهميتتتة المؤتمرات وورش العمتتتء 
باط والل ا ات العلمية ومزافئ ة الضتتتتتتتتتتتتتتت

التتمتتلتتتتتيمتتيتتن وتتتمتتيتتيتتيهتت  بتتهتتتتتتتتذه التتمتتيتتية 
 وتشجيعه .

من خالل الت يي  والتميي 
 وإعطا  مساحة للضباط

العليا الوسطى 
 والدنيا

 بشزء دائ 
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6.  

اطالع الراتب الستتتامية على الدراستتتات 
والمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارجتتتتتة في ورش  ،والمؤامرات

وتتأهيتء الرتتب الستتتتتتتتتتتتتتتتاميتة في  ،العمتء
 ال درة على التفكير والعصف الذهاي

لمشارجة وع د ورش عمء ا
 المؤامرات

 بشزء شهر وساوي  دارةهيئة التاظي  واإل

7.  

ًلرت تتتتتا  في تحستتتتتتتتتتتتتتتين التفكير لتتتتتدى ا
واًلهتما  في مجال  ،الرتب الستتتتتتتتتتتتتتامية

 وترك مساحة من اليمن ل، التفكير
ثبتتتتات التتتتذات من خالل التفكير في إل

 ال رارات.

التكليف بالمها  وإعطا  
 مساحة لذلك

وزارة القيادة العليا ل
 الداخلية

 بشزء مستمر

8.  

ستتتحداث إدارة خاصتتة بةدارة اب نوصتتي
وتشتتتتتتتتتتتتتتتزء  ،تتبع للقيادة العليا األزمات

ختصتتتتتتتتتتتتتتتاص وتعمء على من جهة اًل
 باألستتتاليبوضتتتع خطا وستتتيااريوهات 

 الحدينة.

 شا  دائرة متخصصةإن
واألمن وزارة الداخلية 
 الوطاي

 شهور 6خالل 

9.  

تعييي وجود الخطا المستتتتتتتتتب ة للتعامء 
وإخضاع العاملين لدورات  األزماتع م

وتكون  األزماتمختصتتتتتتتتتة للتعامء مع 
 .بشزء مستمر وليست ما طعة

عداد العديد من الخطا إ 
 والبرامج

إدارة اًلتصاًلت 
 والتخطيا

 دوري 

10.  

التعتمتتتتتتتتء عتلتى تتوفتيتر اًلحتتتيتتتتتتتتاجتتتتتتتات 
و بشتتتترية أد ة ما جانتالمطلوبة ستتتتوا  

فراد على في عمليتتتتتتتتات تتتتتتتتتدريتتتتتتتتب األ
أو  األزماتة في إدارة الحدين األساليب

 .األساليبفي عملية تطبيق تلك 

الدورات واًلحتياجات 
 للدورات

إدارة التدريب في 
 وزارة الداخلية

 بشزء دائ 

11.  

استتتتتتتتتتخدا  المااهج العلمية الحدينة في 
واتبتتتتتاع  ،عمليتتتتتة اتختتتتتا  ال رار األماي

الخطوات العلمية الستتتتتتتتتتتتليمة من تحديد 
 البياناتوجمع  ،المشتتتزلة وتشتتتخيصتتتها

والمعلومتتتتات والبتتتتدائتتتتء والت يي  العلمي 
واختيتتار أفضتتتتتتتتتتتتتتتلهتتا واختيتتار  ،للبتتدائتتء

وتافيتتتتتذ ال رار  ،البتتتتتديتتتتتء الماتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتب
 ومتابعت .

ع د وورش العمء 
 المحاضرات

القيادة العليا 
 والوسطى

 بشزء دوري 

12.  
توةيف واستتتتتتتتنمار أصتتتتتتتحا  الخبرات 
والمؤهالت العلمية المتخصتتتتتصتتتتتة لدى 
 متختتتذي ال رار في استتتتتتتتتتتتتتتتختتتدا  بعض

شا  وحدة متخصصة إن
وال درة على استشرال   للتبو 

 المست بء

القيادة العليا 
 والوسطى

 بشزء دوري 



 

134 

 

 )المصدر: من إعداد الباحب(

 دراسات وبحو  مستقبلية مقترحة: .6.4
ي في وزارة أن  من خالل فترة عمء الباحب في رستتتتتتالة الماجستتتتتتتير وبشتتتتتتزء خاص في الجي  الميد

ة إلجرا  بعض الم ابالت مع ضتتتافات على عياة الدراستتتة، باإلأن  جرا ات توزيع اًلستتتتبيإالداخلية و 
 وماها: ،بعض الموضوعات بحاجة للدراسة وتسليا الضو  عليهاةهر للباحب  لينالمسؤو 

 بوزارة الداخلية. األزماتدارة إثرها في أدارية المحوسبة و فاعلية نظ  المعلومات اإل -1
 بوزارة الداخلية.اتخا  ال رار  المهارات القياد ة في عمليةسبء تطوير  -2
 بوزارة الداخلية. معرفةال ادارة بمتطلبات وعالقتها مايةاأل القيادة -3

 ملخص الفصل السادس: .6.5
ها الدراستتتتتتتة لل ائ  يإلالاتائج التي توصتتتتتتتلت أه  استتتتتتتتعرض الفصتتتتتتتء الستتتتتتتادس للدراستتتتتتتة 

ها الدراستتتتتتتة لل ائ  يإلباًلتصتتتتتتتال والمستتتتتتتتهدل من اًلتصتتتتتتتال، وجذلك التوصتتتتتتتيات التي توصتتتتتتتلت 
واقترح  ،اتباًلتصتتتتتال والمستتتتتتهدل من اًلتصتتتتتال، وعرضتتتتتت في الفصتتتتتء خطة تافيذ ة للتوصتتتتتي

وشتتتمء الفصتتتء على المصتتتادر والمراجع والمالحق  ،الباحب دراستتتات وبحوث مستتتت بلية للقيا  بها
 الخاصة بالدراسة بالتفصيء.

  

الحدينة ًلتخا  ال رار األماي  األساليب
والتابؤ منء تجهيي ستتتيااريوهات للعمء 

 المتوقعة. باألحداث

13.  

تعييي ع تتد دوارت تتتدريبيتتة ختتاصتتتتتتتتتتتتتتتتة 
في عملية  الحدينة األستتتتتتتتتتتاليببتطبيق 

مراجعتتة وتحتتديتتد األماي و  اتختتا  ال رار
وحذر قبء طرح البدائء  ،المشتتزلة بدقة

على جهتتتتات اًلختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص بتتتتاألمر 
مراعتتاة الح تتائق العلميتتة واًلبتعتتاد عن 

ن والتحي ي لتتتتتت ، التشتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتب برأي معي
 والتحلي بالمرونة.

عمء محاكاة وإخضاع 
العاملين لذلك من خالل 

 معا شة

القيادة العليا وإدارة 
التدريب وهيئة 

 ة والتاظي اإلدار 
 ربع ساوية
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 المراجع:
 المصادر :  أوالا
 الكري . أن  ال ر  -
 ياا: الكتبأن  ث 

 ، الممزلة العربية الستتتتعود ة: داردارة المدرســـية المعاصـــرةاإل(: 2006بو الكشتتتتك، محمد )أ -
 للاشر والتوزيع. رجري

دور إدارة المعرفة واألصــــول الفكرية في تحقيق المنفعة االقتصــــادية (: 2018حمد )أآد ،  -
 ، ال اهرة، مصر، المجموعة العربية للتدريب والاشر.1، طللمكتبات الجاماية

 ، دمشق. جامعة دمشق.نظرية القرارات اإلدارية(، 2001أيو ، ناد ا ) -
. دار الفكر للاشر عمان، 2، طدعم واتخاذ القرارات اإلدارية نظم(، 2011تعلب، سيد ) -

 والتوزيع. 

  الكويت، دار  ات السالسء للطباعة والاشر. دارتها،إاألزمات األمنية و (: 2005جبر، محمد ) -

. عمان، د.ط، مهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية(، 2008الحريري، رافده ) -
 والتوزيع. دار المااهج للاشر

، ال اهرة، التفاول في األزمات والمواقف الطارئة(: 2005حواش وجمال، عية، عبد هللا ) -
  دار التارك للطباعة والاشر والتوزيع.

، ال اهرة. مزتبة عين شتتتتتتتتمم 2، طبحو  العمليات واتخاذ القرارات(، 2012الدش، عفال ) -
 للاشر.

  ، اإلسزادرية، الدار الجامعية.منيةكفاءة وجودة الخدمات األ(: 2002الرازق، ثابت، ) -

 : وائء للاشر.عمان، القرار اإلدار  (: 2012سرير، عبد هللا ) -
، الرياض، جامعة نا ف العربية 2، طالمراحل-إدارة األزمات األسس(: 2002، فهد )الشعالن -

 للعلو  األماية.
اض، المملكة ، الري3، طاآلليات-المراحل-إدارة األزمات األسس(: 2013، فهد )الشعالن -

 العربية السعود ة. 
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، الرياض، جامعة نا ف العربية للعلو  األزمة األماية(: إدارة عمليات 2005، سعد )الشهراني -
 األماية. 

، الرياض، جامعة نا ف للعلو  استراتيجيات إدارة األزمات األمنية(: 2002، سعيد )الشهراني -
  األماية.

، ال اهرة، دار الفجر للاشتتتتتتتتتر لرأس مإلىة بديًلا إدارة المعرفة ا(: 2009الشتتتتتتتتتيمي، حستتتتتتتتتاي ) -
 والتوزيع.

، المدخل النظمي كأسلوب شامل ومرن إلدارة األزمات األمنية(: 2004الصليلي، عبد هللا ) -
  الكويت، دار الرضا للاشر والتوزيع.

 ، المدياة الماورة، دار المآثر. إدارة األزمات والمفاوضات(: 2001، عبد الرحمن )الضحيان -

. دار عمان، 2، ط نظرية اتخاذ القرارات أســـــلوب كمي وتحليلي(، 2010مة، حستتتتتتتين )طع -
 الصفا  للاشر والتوزيع.

حل المشـــــــاكل وصـــــــنع القرار مشـــــــروع الطرق المؤدية إلى (، 2007عبد الرحي ، محمد ) -
 ، ال اهرة. مرجي تطوير الدراسات العليا والبحوث.العاليالتعليم 

، مدخل إلى اإلدارة العامة بين النظرية والتطبيق، (2006عبوي، زيتتد وحريي، ستتتتتتتتتتتتتتتامي ) -
 . دار الشروق للاشر والتوزيع.عمان

 ، دبي. دار ال ل  للاشر والتوزيع.أصول اإلدارة(، 1995عسزر، سمير ) -
 ، ال اهرة. دارة الاهضة العربية.2، ط المدخل إلى إدارة األعمال(، 1999عسزر، سمير ) -
 للاشر والتوزيع. زهران، دار عمان، اصرةاإلدارة المع(: 2013ع يلي، عمر ) -
 . دار الصفا للاشر والتوزيع.عمان، د. ط، أسس اإلدارة المعاصرة(، 2007، ربحي )عليان -
، 2، طإدارة األزمات والكوار : مخاطر العولمة واإلرهاب الدولي(: 2002عليوة، السيد ) -

 ال اهرة، دار األمين للاشر والتوزيع.
 . دار حامد.عمان، قيادة والدافاية في اإلدارة التربويةال(، 2006) علىعياصرة،  -
. وائء عمان، 1، طاإلدارة االســــــتراتيجية منظور منهجي متكامل(، 2007الغالبي، طاهر ) -

 للاشر والتوزيع.
، ال تتتاهرة. دار التوزيع الخروج من المــأزق " فن إدارة األزمــات"(، 2001فتحي، محمتتتد ) -

 والاشر اإلسالمية.



 

137 

 

، غية. الجامعة المادة النظرية في بحو  العمليات والبرمجة الخطية(، 2014الفرا، ماار ) -
 اإلسالمية.

)وةائف المدير(،  مبادئ اإلدارة (:2010، ربحي )وعليانفياض، محمود وقدادة، عيم  -
 : صفا للاشر.عمان، 2ط. 

الكتب ، بغداد، مديرية دار العالم الثالث بلدانالتنمية السياسية في (: 2000فيصء، غازي ) -
 للطباعة. 

، مصتتتتتتتتتتتتتتر، المزتب الجامعي إدارة المعرفة وتطوير المنظمات(: 2005الكبيستتتتتتتتتتتتتتي، عامر ) -
 الحديب.

، األردن: 3، ط اتخــاذ القرارات اإلداريــة بين النظريــة والتطبيق(، 2001، نوال )كاعتتتتان -
 مزتبة دار الن افة.

خاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتط(. 2003، نوال )كاعتتان - ، د.ط، عمتتان. دار بيقات
 الن افة للاشر والتوزيع.

 ، اإلسزادرية. مؤسسة شبا  الجامعة.اإلدارة الحديثة(، 2004المصري، أحمد ) -
، جامعة إدارة األزمات األمنية في ضوء المتغيرات المعاصرة(: 2005المصري، على ) -

 صاعا . 

المعرفتتتتة العلميتتتتة للاتتتتشر ، دار جاتتتتوز دارة المعرفة والمعلوماتإ(: 2007مطر، عبداللطيف ) -
 والتوزيع.

، اإلستتتتتتتزادرية، مؤستتتتتتتستتتتتتتة شتتتتتتتبا  قراءة في المنهج –إدارة األزمات (: 2006مهاا، محمد ) -
 الجامعة.

، ال اهرة. دار غريب للطباعة األثر النفســـــــــي للقرارات اإلدارية(، 2000ميخائيء، ستتتتتتتتتتتتتتعد ) -
 والاشر.

 دار الرواق.، عمان، 1، المجلد، دارة المعرفةإ(: 2004نج ، عبود ) -

 ردن: دار الوراق.. عمان، األدارة المعرفة الممارسات والمفاهيمإ :(2005نج ، عبود ) -

، العراق، مطابع التعلي  2، طالمشكًلت السياسية في العالم الثالث(: 2000هادي، رياض ) -
 . العالي

  تامية.، ال اهرة، مرجي تطوير األدا  وال4، طمهارات إدارة األزمات(: 2004هالل، محمد ) -
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، عمان: دار المااهج للاشر دارة المعرفة المفاهيم النظم التطبيقاتإ(: 2007 اسين، سعد ) -
 والتوزيع.

ردن: دار . عمان، األســـــــــيكولوجية التدريس(: 2001يوستتتتتتتتتتتتتتف ونا فة، قطامي وقطامي ) -
 الشروق للاشر والتوزيع.

 ثالثاا: الرسائل العليمة -

القرار وعًلقتها بقيادة التغيير لدى رؤســــــاء فاعلية اتخاذ (: 2014أبو ستتتتتتتتتتمرة، أستتتتتتتتتتما  ) -
، غية. الجامعة غير ماشتتتتتتتتتتتورة رستتتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتتير األكاديمية في الجامعات الفلســـــــطينية،

 اإلسالمية.

مارات القرار األمني ودوره في إدارة األزمات األمنية بدولة اإل (:2013أبو ستتتتتمرة، عبد هللا ) -
 مارات.اإل ماشورة، غير ماجستير رسالةالعربية المتحدة، 

أثر التفكير االســـــتراتيجي في صـــــنع القرار األمني بوزارة (: 2017، أستتتتتتتتامة )شتتتتتتتتعبانأبو  -
 ، غية. أكاد مية اإلدارة والسياسة.غير ماشورة ، رسالة ماجستيرالداخلية واألمن الوطني

رستتتتتتتتتتالة  ،المعرفة واهميتها وعًلقتها بدور العمل المؤســــــســــــي(: 2009أبو عيش، نوال ) -
 .، غيةاشورةغير م ماجستير

 االســـــتراتيجية دور ممارســـــة إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات(: 2016) تهاني، أبو معمر -
رستتتتتالة ماجستتتتتتير غير ماشتتتتتورة،  ،"دراســــة تطبيقية على مدراء وكالة الغو  في قطاع غزة"

 أكاد مية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غية، فلسطين.

دراسة -األزمات في المؤسسات الحكومية الفلسطينيةسمات إدارة  (:2007إستلي ، وستا  ) -
سالمية، غية، رسالة ماجستير غير ماشورة، الجامعة اإلفي غزة،  الماليةعلى وزارة  ميدانية

 فلسطين.

مدى فاعلية االتصــال في إدارة األزمات بوزارة الداخلية واألمن  (:2012األشتتت ر، صتتتالح ) -
 سالمية، غية، فلسطين.معة اإلرسالة ماجستير غير ماشورة، الجاالوطني، 
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البنائية في تنمية  E,S Sevenفاعلية توظيف اســـــــــتراتيجية (: 2012) حمدان ،األغا -
المهارات الحياتية في مبحث العلوم العامة الفلســـــــــطيني لدى طًلب الصـــــــــف الخامس 

 ، غية. جامعة األزهر.غير ماشورة ، رسالة ماجستيراألساسي

رح لتطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة عمر (: تصـــور مقت2015) البرعصتتتتي، محمد -
 جامعة عمر المختار. رسالة ماجستير غير ماشورة، ليبا،ليبيا،  -المختار

أثر اســتخدام اســتراتيجية قبعات التفكير الســت في تنمية مهارات (: 2013برهو ، خميم ) -
 ، رستتتالة ماجستتتتيرالتفكير اإلبداعي واتخاذ القرار بالتكنولوجيا لدى طلبة العاشــر األســاســي

 الجامعة اإلسالمية. غية. ماشورة،غير 

إتخاذ القرار في إدارة األزمات األمنية في  أساليبسبل تطوير (: 2016البلبيستتي، محمود ) -
رستتتالة ماجستتتتير غير ماشتتتورة، أكاد مية اإلدارة والستتتياستتتة للدراستتتات العليا، غية، فلســطين، 
 فلسطين.

اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرســــــية من وجهة  أســــــاليب(: 2010الجهاي، عبد هللا ) -
جدة. جامعة الملك عبد  ماشتورة،، رستالة ماجستتير غير نظر مدير  المدارس بمحافظة ينبع

 العييي.

 ىأثر سلسلة األوامر ونطاق اإلشراف في الهيكل التنظيمي عل(: 2018الحا ك، عمر ) -
 ماشورة،، رسالة ماجستير غير طاع غزةاتخاذ القرار بوزارة الداخلية واألمن الوطني في ق

 غية. الجامعة اإلسالمية.
ــة ودورهــا في صـــــــــنع القرار بوزارة  (:2015حرز، إبراهي  ) - واقع إدارة المعلومــات األمني

رستتالة ماجستتتير غير ماشتتورة، أكاد مية اإلدارة والستتياستتة الداخلية في المحافظات الجنوبية، 
 للدراسات العليا، غية، فلسطين.

والقدرة على اتخاذ القرار لدى ضـــــباط الشـــــرطة  االنفعالي االتزان(: 2010، محمد )حمدان -
 سالمية، غية، فلسطين.، رسالة ماجستير غير ماشورة، الجامعة اإلالفلسطينية

ا وعًلقتها باتخاذ القرار،  (:2011الخليء، وافي ) -  رستتتتتالة ماجستتتتتتير غير ماشتتتتتورة،قوة األن 
 سوريا، جامعة دمشق.
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معوقات إدارة األزمات في جهاز الشـــرطة الفلســـطيني بقطاع غزة  (:2013)رجبة، عصتتتتا   -
رستتتتتالة ماجستتتتتتير غير ماشتتتتتورة، أكاد مية اإلدارة والستتتتتياستتتتتة من وجهة نظر كبار الضـــباط، 
 للدراسات العليا، غية، فلسطين.

س المال الفكر  في أدارة المعرفة ور إنموذج مقترح للعًلقة بين (: 2009حمد )أن، استتتتتتتتتتتلم -
 غير ماشورة، مصر، جلية التجارة، جامعة عين شمم. ة ، رسالة دجتورا لمستشفياتقطاع ا

واقع تطبيق أســــلوب اإلدارة باألهداف في الجامعات الفلســــطينية (: 2015شتتتتتتتبير، محمد ) -
، غير ماشتتتتتورة ، رستتتتتالة ماجستتتتتتيربغزة وأثرها على مشـــاركة المرؤوســـين في اتخاذ القرارات

 غية. الجامعة اإلسالمية.

العًلقة بين نظم دعم القرار وإعادة الهندســــــــة في الجامعات (: 2010، مازن )الشتتتتتتتتتتتتتوبزي -
 ، غية. الجامعة اإلسالمية.غير ماشورة ، رسالة ماجستيرالفلسطينية بقطاع غزة

رستتتتتتتالة ماجستتتتتتتتير أبعاد إدارة المعرفة وعًلقتها بعملية اتخاذ القرار،  (:2015عبيد، غادة ) -
 لسطين.زهر، غية، فغير ماشورة، جامعة األ

مدى فاعلية إدارة األزمات األمنية في الحرس الوطني الكويتي،   (:2014العتيبي، ترجي ) -
 الرياض، جامعة نا ف العربية للعلو  األماية. ماشورة، غير ماجستير رسالة

ـــة (: 2011العتيبي، عبد العييي ) - ـــرارات بالمديريـ ـــنع القـ ـــي صـ ـــا فـ ـــات ودورهـ إدارة المعلومـ
، جامعتتة نتتا ف العربيتتة للعلتتو  غير ماشورة ، رستتالة ماجستتتيروازات بالريـــالالعامـــة للجـــ

 األمايتتة، الرياض، السعود ة.

إدارة المعلومات ودورها في صـــنع القرارات بالمديرية العامة (: 2011العتيبي، عبد العييي ) -
ف العربية للعلو  ، الرياض. جامعة نا غير ماشتتتتتتتتورة ، رستتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتيرللجوازات بالريال

 األماية.

أثر التنظيم الغير رســمي على اتخاذ القرارات اإلدارية بالمنظمات (: 2003العتيبي، محمد ) -
غير  ، رستتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتيراألمنية دراســــــة تطبيقية على جهاز األمن العام بمدينة الريال

 ، الرياض. جامعة نا ف للعلو  األماية.ماشورة
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 المعرفة وأثرهما إدارة تفعيل في التحويلية القيادة وبأســـل دور(: 2010العطوى، محمد ) -
 للدراسات األوسا الشرق  جامعة رسالة ماجستير غير ماشورة، األردن،أداء المنظمة،  على

 العليا.

كاديمية في ور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشـــــــــرية األ (، د2011العلول، ستتتتتتتتتتتتتتمر ) -
 زهر، قطاع غية.جامعة األ ،غير ماشورة اة تور رسالة دج الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،

 ، رسالة ماجستيرأثر الذكاء االستراتيجي على عملية اتخاذ القرارات(: 2011قاس ، سعاد ) -
 ، غية. الجامعة اإلسالمية.غير ماشورة

 اإلدارية المستدامة التنمية تحقيق في ودورها المعرفة إدارة واقع(: "2013ال رني، بادر ) -
الرياض، جامعة  ماشتتورة، غير ماجستتتير "، رستتالةبالريال الحدود لحرس عامةال بالمديرية

 نا ف العربية للعلو  األماية.

 غير ماجستتتتتتير رستتتتتالةن األمنية ودورها في إدارة األزمات، االلج (:2005كرد ، عبد هللا ) -
 الرياض، جامعة نا ف العربية للعلو  األماية. ماشورة،

 -ســـــــة إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات االســـــــتراتيجية دور ممار  (:2017) تهانيمعمر،  -
رستتتتتتتالة ماجستتتتتتتتير غير ماشتتتتتتتورة، دراســــة تطبيقية على مدراء وكالة الغو  في قطاع غزة، 
 أكاد مية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غية، فلسطين.

، ليالعادور المعرفة الضـــمنية في تحســـين جودة خدمة التعليم  (:2015المايراوي، هاا  ) -
عمال، قستتتتتتت  إدارة األ –رستتتتتتتالة ماجستتتتتتتتير غير ماشتتتتتتتورة، جامعة عين شتتتتتتتمم، جلية التجارة 

 مصر.

ماط القيادية الســـــائدة لدى مدير  (: 2011الابي ، إ اد ) - فاعلية اتخاذ القرار وعًلقتها باألن 
 ، عية. الجامعة اإلسالمية.غير ماشورة ، رسالة ماجستيربمحافظات غزة الثانويةالمدارس 

مهارة القائد األمني في اتخاذ القرار في الظروف الطارئة دراســـــة  (:2002لي، ستتتتتتتعد )الهذ -
 رستتتتتتتالةمســـــحية على القيادات في قوات الطوارئ الخاصـــــة بالمملكة العربية الســـــعودية، 

 الرياض، جامعة نا ف العربية للعلو  األماية. ماشورة، غير ماجستير
  والمؤتمراترابعاا: الدوريات 
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إدارة (: المؤتمر العلمي الدولي الستتتتتتتتتتاوي الرابع، 2004، ممدوح، ستتتتتتتتتتعد )الرفاعي وياستتتتتتتتتتين -
 ، دراسة ميدأن ية، عمان، جامعة الييتونة.المعرفة في تقليل مخاطر االئتمأن  

إدارة المعرفــة "االســـــــــتراتيجيــة والتحــديــات" نحو نظريــة االدارة (: 2010رفتتاعي، ممتتدوح ) -
 شرون. جلية التجارة، جامعة الماصورة.، المؤتمر الساوي الدولي الخامم والعالمعرفة

 الشـــركات االســـتخراجية في القرار فاعلية في المعرفة إدارة أثر(: 2012اليري ات، خالد ) -
 (، الجامعة األردنية.2(، العدد )37، دراسات العلو  التربوية، المجلد )األردنية

، اآلليات-احلالمر -إدارة األزمات: األســــس(: 2003الشتتتتتتريدة، حمودة واألعرجي، عاصتتتتتت  ) -
  الرياض، جامعة نا ف للعلو  األماية.

تحليلية عن اتجاهات  ميدانيةالقيادات وادارة األزمات: دارســــــة (: 2004، فهد )الشتتتتتتتتتعالن -
التعامل مع  أســــــــــاليبالقيادات األمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 
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 املـالحـق اخلاصة بالدراسة
 

 

 

 

 .مكاتبات(: 1ملحق رقم ) -

 .(: أمساء احملكمني2ملحق رقم ) -

 .قبل التحكيم االستبانة(: 3ملحق رقم ) -
 .بشكلها النهائي االستبانة(: 4ملحق رقم ) -
 .(: أمساء املقابالت5ملحق رقم ) -
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 تمكتبا(: 1ملحق رقم )
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 (: أسماء المحكمين2ملحق رقم )

  

 الجامعة االسم م
 ةالكلية العربية للعلو  التطبيقي حماد دد. رشا 1
 جامعة األزهر د. سليمان الطالع 2
 جامعة غية د. طارق مفلح 3
 أكاد مية  اإلدارة  والسياسة د. محمد إبراهي  المدهون  4
 دارة والسياسةأكاد مية اإل د. محمد الجريسي 7
 جامعة اإلسرا  د. محمود الشاطي 6
 الت ايةكلية فلسطين  د. ماصور الدين محمد األيوبي 5
 جامعة األقصى د. نبيء الطهراوي  8
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 قبل التحكيم االستبانة(: 3ملحق رقم )
 

 

 

 السًلم عليكم ورحمة هللا وبركاته  األخ الفاضل/ األخت الفاضلة         المحترم/ة ،،،،
 استبانة

 :بعنوانفي إطار بحث ماجستير يقوم الباحث بدراسة 
في وزارة  تاألزمادور اتخاذ القرار كمتغير وسيط في العالقة بين المعرفة الضمنية وإدارة 

 الداخلية

 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القيادة واإلدارة. و لك استكماًلا 
دور اتختتتتتتا  ال تتتتتترار فتتتتتتي وزارة الداخليتتتتتتة والتتتتتتدور الوستتتتتتيا التتتتتتذي تعلبتتتتتت  المعرفتتتتتتة ألهميتتتتتتة  انظتتتتتترا 

 التي تواجها وزارة الداخلية ت  إعداد هذه الدراسة. األزماتالضماية في إدارة 
 بزء دقة وعاا ة، شاكرين لك  حسن تعاونك  .... اًلستبانةن سيادتك  التكر  بتعبئة لذا نأمء م
 الشخصية: البياناتأوالا: 

  أعي  متيوج   الحالة اإلجتماعية:  -1
 أثاى  جر   النوع اإلجتماعي:  -2
أقء من  -40من  ساة  40أقء من  -30من  ساة  30أقء من  العمر:  -3

 ساة فأكنر  50ساة  50
 بزالوريوس  دبلو  متوسا  عامة فما دون  ثانوية مؤهل العلمي: ال -4

 ة دجتورا  ماجستير 
 موةف مدير عا  إدارة مرجيية  نائب مدير  مدير  المسمى الوظيفي:  -5
 رائد م د   ع يد  عميد  لوا    الرتبة العسكرية: -6
أقء من  – 6 من ساوات  6أقء من   عدد سنوات الخدمة في وزارة الداخلية: -7

 ساة فأكنر  11ساة  11
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،،،

 رأفت محمد سالمة الباحث:   سامي سلي  أبو ط   إشراف الدكتور:
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 اتخاذ القرار كمتغير وسيط المحور األول:

موافق  الابارة م
 بشدة

معارل  معارل محايد موافق
 بشدة

 ةتحديد المشكلعد األول: البُ 
      .يت  توصيف المشزلة بشزء دقيق وواضح ومفصء  .1

2.  
والمعلومات  البياناتمن ضتتتتتتتمن اإلعداد المستتتتتتتبق يت  جمع 

      .الالزمة عن األحداث والمشاكء والكوارث المتوقعة

3.  
البشتتتتتتترية  اإلمزاناتمن ضتتتتتتتمن اإلعداد المستتتتتتتبق يت  توفير 

 .والماد ة لتفادي أو مواجهة تلك المشاكء أو الكوارث
     

4.  
توفر إدارة المعلومات دراستتتتتتتتتتتتتتات تحليلية للمعلومات الواردة 

 .بشزء تخصصي
     

5.  
ت تد  إدارة المعلومتات دراستتتتتتتتتتتتتتات تحليليتة للمعلومتات الواردة 

 .بشزء تخصصي
     

 تحليل المشكلة محل القرار: الثانيعد البُ 
      .أجيا  صغيرةإلى لمشزلة ا تجيئةيت    .6

7.  
متتتا يلي  من معلومتتتات حول   حصتتتتتتتتتتتتتتتتء متختتتذ ال رار على

      .المشزلة األماية

      .يهاف ي تحليء جء مشزلة ليسهء حلها ويتخذ ال رار السل ت ي  .8
      .يت  تحديد أثر المشزلة على سير العمء  .9

يت  تحتتديتتد ارتبتتاط المشتتتتتتتتتتتتتزلتتة التتداخلي وامتتتدادهتتا الختتارجي   .10
 .)البيئة الداخلية والخارجية)

     

 يجاد البدائل لحل المشكلة وتقييمهاإ عد الثالث:البُ 

يت  حصتتتر الستتتيااريوهات المتعل ة بالمشتتتزلة وحلولها بشتتتزء   .11
 واقعي وموضوعي

     

ماهجية إلى اختيار الستتتتتيااريوهات وفق معطيات تستتتتتتاد يت    .12
 .واضحة ومحددة

     

يت  طرح الحلول وفق رؤيتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتموليتتتتتة تتاتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتب مع   .13
      .السيااريوهات

ة التشتتتتتتتتاور في إطار الفريق بهدل ترستتتتتتتتية اعتماد ستتتتتتتتياستتتتتتتت  .14
      .السيااريوهات والحلول

طرح متختتذي ال رار للبتتديتتء المرجح لل رار للتصتتتتتتتتتتتتتويتتت أو   .15
 .المشاورة

     

 ةعد الرابع: اختيار البديل المًلئم لحل المشكلالبُ 
      .يت  اختيار حلول بديلة وفق رؤية واضحة  .16
      .رار المراد اتخا هيت  دراسة الاتائج المتوقعة لل   .17
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تتخذ إجرا ات لتستتتتتهيء اختيار البديء األمنء لحء المشتتتتتاكء   .18
      .األزماتو 

      .يتخذ البديء المالئ  وصياغة مبررات اختياره ومحا يره  .19
 : اتخاذ القرار والمتابعةالخامسعد البُ 

      .يتخذ ال رار مع إرفاق حينيات  وضروريات   .20
      .تافيذ ال رار وبدائء التافيذ يت  توضيح طري ة  .21
      .تحديد فترة زماية لتافيذ ال رار  .22
      .تحديد فترة زماية لت يي  ال رار  .23
      .ال رار صااعاتخا  ال رار بشزء جماعي من قبء  يت   .24

 المعرفة الضمنية كمتغير مستقل :الثانيالمحور 
 الخبرة عد األول:البُ 

1.  
زيادة الخبرة والكفا ة ألعضتتتتتتتتتتتتتتا  إلى يؤدي تطبيق المعرفة 

 الهيئة التدريسية.  
     

2.  
لدى الجامعة أعضتتتتتتتتتتا  هيئة تدريستتتتتتتتتتية يتحلون بخبرة مهاية 

 جاز رسالة وأهدال الجامعة.  نكافية إل
     

3.  
تمتلك أعضتتتتتتا  الهيئة التدريستتتتتتية خبرات في مجال الدراستتتتتتة 

 والتطوير.  
     

4.  
تها في المحافظة على توةف أعضتتتا  الهيئة التدريستتتية خبرا

      سياسة الجامعة.  

5.  
تعتمد الجامعة في المعرفة الضتتتتتتتماية على األفراد من خالل 

      تحفيي وتشجيع مختلفة لتبادل الخبرات.   أساليب

6.  
تعتمد الجامعة على آرا  أفراد  وي خبرة حول نتائج أعمالها 

      شطتها.  أن  و 

 المهارة: الثانيعد البُ 

7.  
دى أعضتتتتتتتتتتتتتتا  الهيئة التدريستتتتتتتتتتتتتية معرفة بالمهارات يتوفر ل

 والمعارل الالزمة ألدا  مهامه  بأفضء وج .
     

8.  
أعضتتتتا  الهيئة التدريستتتتية بتطوير المااهج الدراستتتتية   ستتتتاه 

 شطة المتعل ة بها.ن  بالكلية واأل
     

9.  
عال من  لضتتمانتعمء الجامعة على تطوير مهارات الطلبة 

 التعلي .
     

في  الدراسيةامعة مهارات أعضا  الهيئة التدريسية تطور الج  .10
      تداول المعرفة ون لها.

لدى أعضتتتتتتتتتتتا  الهيئة التدريستتتتتتتتتتتية مهارات جافية للتعامء مع   .11
      الطلبة.

تشتتتجع الجامعة على حضتتتور المؤتمرات وورش العمء وع د   .12
      الل ا ات العلمية.
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 التفكير: الثالثعد البُ 

ة التدريستتتتتية بت د   المستتتتتاهمة الفكرية أعضتتتتتا  الهيئ  ستتتتتاه   .13
      المتعل ة بعمء الجامعة.

تهت  الجامعة باألفكار التي   ترحها الطلبة وأعضتتتتتتتتتا  الهيئة   .14
 التدريسية لمعالجة وحء المشزالت التي تواجهه .

     

ترنت( لتستتهيء ن ء نإتوفر الجامعة شتتبزة اتصتتاًلت داخلية)   .15
 قسا  واألفراد.األ جميعاألفكار والمعرفة بين 

     

المعرفة في تحسين قدرة التفكير لدى الطلبة وأعضا   تساه   .16
 الهيئة التدريسية.

     

17.  
تشتتجع الجامعة إقامة الحل ات الا اشتتية بين الطلبة وأعضتتا  
الهيئة التدريستتتتتتتتتية ًلستتتتتتتتتتنمار طاقاته  الفكرية في المجاًلت 

 الفكرية.
     

كير لدى أعضتتتا  الهيئة الجامعة في تحستتتن قدرة التف تستتتاه   .18
 التدريسية.

     

 
 كمتغير تابع األزماتإدارة  :الثالثالمحور 

 نذار المبكرعد األول: اكتشاف إشارات اإل البُ 

1.  
يتوفر لدى وزارة الداخلية قستتتتتتتتتتتت  خاص، من مهام  رصتتتتتتتتتتتتد 

 .األزماتمؤشرات وقوع 
     

2.  
رصتتتتتتتتتتتد تولى اإلدارة العليا في وزارة الداخلية اهتماماا ودعماا ل

 .األزماتمؤشرات حدوث 
     

3.  
يت  مستتتتتتتح البيئة الداخلية لعمء وزارة الداخلية بشتتتتتتتزء ماتظ  

      .األزماتللتعرل على مؤشرات احتمال حدوث 

4.  
يت  مستتتتح البيئة الخارجية لعمء وزارة الداخلية بشتتتتزء ماتظ  

      .األزماتللتعرل على مؤشرات احتمال حدوث 

5.  
مليات تصتتتتتتتتتتتتتايف وتبويب مؤشتتتتتتتتتتتتترات تهت  وزارة الداخلية بع

      .األزماتحدوث 

      .األزماتت و  وزارة الداخلية بتحليء مؤشرات حدوث   .6

7.  
طاق  مدر   األزمات  و  بجمع وتحليء مؤشتتتتتتتتتتتتترات حدوث 
 .ومؤهء داخء وزارة الداخلية للقيا  بواجب 

     

8.  
تهت  وزارة الداخلية بالتدريب المستتتتتتتتتتتتتتمر لطاق  جمع وتحليء 

 .األزماتت حدوث مؤشرا
     

 : االستعداد والوقايةالثانيعد البُ 

9.  
 األزماتيت  تشتزيء فرق مختلفة ومتعددة في حء العديد من 

      .المحتملة في وزارة الداخلية

يتوفر التتدع  الماتتاستتتتتتتتتتتتتتتب للفريق التتذي   و  بتتالتشتتتتتتتتتتتتتخيص   .10
      .والتخطيا لالزمات المحتملة
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11.  
الوقت المااستتتتتتتتتب تحدد توجد تعليمات إدارية واضتتتتتتتتتحة وفي 

المحتملتتتة في وزارة  األزمتتتاتكيفيتتتة وإجرا ات التعتتتامتتتء مع 
 .الداخلية

     

12.  
لت اية الماد ة والبشتتتتتترية وا اإلمزانات ستتتتتتهء الحصتتتتتتول على 

ها يلإقستتتتتتتتتتتتتا  األخرى عاد الحاجة المطلوبة من اإلدارات واأل
 .األزماتالتعامء مع أجء من 

     

داختتتء  األزمتتتاتة إلدارة تتوفر برامج وخطا جتتتافيتتتة وجتتتاهي   .13
      .الوزارة، ويت  العمء على مراجعتها وتطويرها باستمرار

 األزمتتتاتتتوافر البرامج التتتتدريبيتتتة الكتتتافيتتتة في مجتتتال إدارة   .14
 .داخء الوزارة

     

مع المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات  األزماتتوجد اتفاقيات ثاائية في إدارة   .15
 .والجهات ال ومية  ات العالقة

     

 احتواء األضرار عد الثالث:البُ 

بعين اًلعتبار  األزماتيؤخذ عامء الوقت عاد التعامء مع   .16
 .وبدقة مااسبة

     

تشتتتتتارها أن  عاد حدوثها، والحد من  األزمة يت  الستتتتتيطرة على   .17
 .واستمرارها بفترة زماية مااسبة 

     

18.  
عن  األزمة ت و  وزارة الداخلية باًلستتتتتتتتتجابة الفورية ًلحتوا  

لمهتا  وتحتديتد الصتتتتتتتتتتتتتالحيتات بفترة قصتتتتتتتتتتتتتيرة طريق توزيع ا
 .األزمة ومااسبة عاد حدوث 

     

التي  الطوارف في اًلحداث، واستتتتتتتتتتتخدا  إجرا ات  التأثيريت    .19
      .بزفا ة األزمة ت لء وتحد من اًلضرار التي تسببها 

شزء دقيق وسريع للتأكد من مدى تجرى عمليات اًلتصال ب  .20
      .األزمة قد تسببها و التي أضرار التي سببتها األ

ت و  الوزارة بةعداد غرفة عمليات مااستتتتتتتبة ومجهية بالت ايات   .21
      .األزمة ضرار أالحدينة ًلحتوا  أسبا  و 

يت  تحريك الموارد الماد ة والبشتتتتتتتتتتتتترية الضتتتتتتتتتتتتترورية ًلحتوا    .22
 .بشزء سريع ومااسب األزمة 

     

 عد الرابع: استعادة النشاطالبُ 

23.  
على اتختتتتا   األزمتتتتاتلتتتتداخليتتتتة في ةرول تحتتتتافظ وزارة ا

اإلجرا ات الالزمة لمواصتتتتلة ممارستتتتة الاشتتتتاطات اًلعتياد ة 
 دون تأخير

     

24.  
ت و  وزارة التتتداخليتتتة بتحتتتديتتتد اًلحتيتتتاجتتتات الالزمتتتة للمواقع 

 األزمة ، و لك بمعالجة تأثيرات األزمة المختلفة التي تأثرت ب
 واستعادة الاشاط اًلعتيادي

     

اإلجرا ات الالزمتتة  جميعزارة التتداخليتتة على اتختتا  تعمتتء و   .25
 ، والحد من استمرار حدوثهااألزمة ار آثللتخفيف من 
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26.  
تبادر وزارة الداخلية بعمء حمالت إعالمية مااستتتتتبة لجمهور 

ضتتتتتتتتترار التي ستتتتتتتتتببتها المواطاين ووستتتتتتتتتائء اًلعال  حول األ
 .، وجيف ت  التعامء معهااألزمة 

     

 التعلم البعد الخامس:

27.  
تستتتتتتتتخلص وزارة الداخلية بصتتتتتتتورة فعالة الدروس والعبر من 

ا األزمات فادة ماها في محاولة لالستتتتتتتتتتتت التي واجهتها ستتتتتتتتتتتاب ا
.  مست بالا

     

28.  
 األزمتتتتتتاتت و  وزارة التتتتتتداخليتتتتتتة بت يي  خطا وبرامج إدارة 

التعامء مع أجء الستتتتتتتتتاب ة ب صتتتتتتتتتد تطويرها وتحستتتتتتتتتياها من 
 .المست بلية األزمات

     

29.  
ت و  وزارة الداخلية بدمج الدروس المستتتتتتتتتتتتتتفادة من الاواقص 

 األزماتفي خطا  عالةوالنغرات في الخطا الستتتتتتتتاب ة بدقة 
 .المست بلية

     

30.  
معالجة  أستتتتتتتتتتتتاليبتعمء وزارة الداخلية على اًلستتتتتتتتتتتتتفادة من 

و في التتتتدول أفي اإلدارات األخرى داختتتتء البالد  األزمتتتتات
 .األخرى  ات التجار  المتشابهة
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 بشكلها النهائي االستبانة(: 4ملحق رقم )
 

 

 ته السًلم عليكم ورحمة هللا وبركا األخ الفاضل/ األخت الفاضلة       المحترم/ة ،،،،

 استبانة
 

 :بعنوانفي إطار بحث ماجستير يقوم الباحث بدراسة 
 

 األزماتدور اتخاذ القرار كمتغير وسيط في العالقة بين المعرفة الضمنية وإدارة 

 في وزارة الداخلية

 
 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القيادة واإلدارة. و لك استكماًلا 
فتتتتي وزارة الداخليتتتتة والتتتتدور الوستتتتيا التتتتذي يلعبتتتت  فتتتتي دور اتختتتتا  ال تتتترار ألهميتتتتة  انظتتتترا 

 التي تواجها وزارة الداخلية ت  إعداد هذه الدراسة. األزماتإدارة 
بزتتتتتتء دقتتتتتتة وعاا تتتتتتة، شتتتتتتاكرين لكتتتتتت  حستتتتتتن  اًلستتتتتتتبانةلتتتتتتذا نأمتتتتتتء متتتتتتن ستتتتتتيادتك  التكتتتتتتر  بتعبئتتتتتتة 

 تعاونك  ....
 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،،،

 

 محمد سالمةرأفت  الباحث:
0597955335 
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 االستبانة
 

 الشخصية: البيانات

 العمر: -1

   ساة                    30أقء من  ساة  40أقء من  –30من 
   ساة           50أقء من  –40من 50 ساة فأكنر 

 المؤهل العلمي: -2

 عامة فما دون         ثانوية   دبلو  متوسا 
                  بزالوريوس          دراسات عليا 

 الرتبة العسكرية: -3

        رائد              م د     ع يد        عميد         لوا 
  عدد سنوات الخدمة في وزارة الداخلية: -4

   ساوات       5أقء من  ساة    10أقء من  – 5من 10  ساة
 فأكنر
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 المعرفة الضمنية كمتغير مستقل :األولالمحور 

موافق  الابارة م
 بشدة

 معارل محايد موافق
معارل 
 بشدة

 الخبرة عد األول:البُ 

19.  
لدى الرتب  زيادة الخبرة والكفا ةإلى المعرفة  ممارستتتتتتتتتتتتتةؤدي ت

 .السامية
     

      خبرات في مجال الدراسة والتطوير. تمتلك الرتب السامية  .20

21.  
خبراتها في المحافظة على ستتتتتتتتتياستتتتتتتتة  الرتب الستتتتتتتتتاميةتوةف 

      .زارةالو 

22.  
من  الرتب الستتتتتتتتتاميةفي المعرفة الضتتتتتتتتتماية على  الوزارةتعتمد 
 تحفيي وتشجيع مختلفة لتبادل الخبرات. أساليبخالل 

     

23.  
 وي خبرة حول  الرتب الستتتتتتتتتتتتتتتامية منعلى آرا   الوزارةتعتمد 

      شطتها.أن  نتائج أعمالها و 

 المهارة: الثانيعد البُ 

24.  
بالمهارات الالزمة ألدا  مهامه   تمتلك الرتب الستتتتتتتتامية معرفة

 بأفضء درجة.
     

      .الرتب الساميةعلى تطوير مهارات  الوزارةتعمء   .25
      المعرفة. ممارسةفي  الرتب الساميةمهارات الوزارة تطور   .26

27.  
مهارات جافية للتعامء مع  تمتلك الرتبة الستتتتتتتتتتتتتتتامية في الوزارة

 .الجمهور
     

28.  
على حضتتتتور المؤتمرات وورش ستتتتامية الرتب ال الوزارةتشتتتتجع 

      العمء وع د الل ا ات العلمية.

 التفكير: الثالثعد البُ 

29.  
لمعالجة الرتب الستتتتتتتتتتتتتتتامية باألفكار التي   ترحها  الوزارةتهت  

 وحء المشزالت التي تواجهه .
     

30.  
ترنت( لتستتتتتتتهيء ن ء نإشتتتتتتتبزة اتصتتتتتتتاًلت داخلية)  الوزارةتوفر 

      والرتب السامية.األقسا   ميعجاألفكار والمعرفة بين 

31.  
 الرتب الستتتتتاميةالمعرفة في تحستتتتتين قدرة التفكير لدى  تستتتتتاه 

 في وزارة الداخلية.
     

32.  
العاملين بين  وورش العمء الحل ات الا اشية ع د الوزارةتشجع 

ًلستتتتتتتتتتتتتتتتنمار طاقاته  الفكرية في المجاًلت  والرتب الستتتتتتتتتتتتتتتامية
 الفكرية.
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      .الرتب الساميةي تحسن قدرة التفكير لدى ف الوزارة تساه   .33
 اتخاذ القرار كمتغير وسيط :الثانيالمحور 

      يت  توصيف المشزلة بشزء دقيق وواضح ومفصء.  .25

26.  
والمعلومات الالزمة عن األحداث والمشتتاكء  البياناتيت  جمع 

 والكوارث المتوقعة.
     

27.  
علومتتات الواردة توفر إدارة المعلومتتات دراستتتتتتتتتتتتتتتتتات تحليليتتة للم

 بشزء تخصصي.
     

      .أجيا  صغيرةإلى لمشزلة ا تجيئةيت    .28
      .يهاف ي تحليء جء مشزلة ليسهء حلها ويتخذ ال رار السل ت ي  .29
      .يت  تحديد أثر المشزلة على سير العمء  .30
      .يت  طرح الحء وفق رؤية شمولية تتااسب مع السيااريوهات  .31
      .اسة التشاور في إطار الفريقاعتماد سييت    .32
      .جح للتصويت أو المشاورةرالبديء الاطرح متخذي ال رار    .33
      .بديء وفق رؤية واضحةالحء اليت  اختيار   .34
      البدائء الم ترحة وتحديد نتائج هذه البدائء.يت  دراسة   .35
      المااسب وصياغة مبررات اختياره ومحا يره.يتخذ ال رار   .36
      .تافيذ ال رار وبدائء التافيذو يت  توضيح طري ة   .37
      .تحديد فترة زماية لتافيذ ال راريت    .38
      بشزء واضح. ال رار يت  متابعة تافيذ  .39

 كمتغير تابع األزماتإدارة  :الثالثالمحور 

31.  
ااإلدارة ا يتول ا ودعما لرصتتتتتتتتتتتتتتتد  لعليا في وزارة الداخلية اهتماما

      .ألزماتامؤشرات حدوث 

32.  
يت  مستتتح البيئة الداخلية والخارجية لعمء وزارة الداخلية بشتتتزء 

 .األزماتمؤشرات احتمال حدوث  إلىماتظ  للتعرل 
     

33.  
من خالل  األزماتت و  وزارة الداخلية بتحليء مؤشرات حدوث 

      طاق  مدر  ومؤهء.

34.  
 تاألزمايت  تشتتتتتتتتتتزيء فرق مختلفة ومتعددة في حء العديد من 

 المحتملة في وزارة الداخلية.
     

35.  
خيص والتخطيا يتوفر الدع  المااسب للفريق الذي   و  بالتش

 زمات المحتملة.لأل
     

36.  
توجد تعليمات إدارية واضتتتتتتتتتتتتتحة وفي الوقت المااستتتتتتتتتتتتتب تحدد 

المحتملتتتتة في وزارة  األزمتتتتاتكيفيتتتتة وإجرا ات التعتتتتامتتتتء مع 
 الداخلية.
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37.  
لت اية الماد ة والبشتتتتتتتتترية وا اناتاإلمز ستتتتتتتتتهء الحصتتتتتتتتتول على 
ها من يلإقستتتتا  األخرى عاد الحاجة المطلوبة من اإلدارات واأل

 .األزماتالتعامء مع أجء 
     

38.  
بعين اًلعتبتتار  األزمتتاتيؤختتذ عتتامتتء الوقتتت عاتتد التعتتامتتء مع 

      .وبدقة مااسبة

39.  
تشتتتتتتتتتارها أن  عاد حدوثها، والحد من  األزمة يت  الستتتتتتتتتيطرة على 

 ها بفترة زماية مااسبة.واستمرار 
     

40.  
ت و  الوزارة بةعداد غرفة عمليات مااستتتتتتتتتتتتتتتبة ومجهية بالت ايات 

 .األزمة ضرار أالحدينة ًلحتوا  أسبا  و 
     

41.  
 األزمة يت  تحريك الموارد الماد ة والبشتتترية الضتتترورية ًلحتوا  

 بشزء سريع ومااسب.
     

42.  
اتختتتتتتا   على األزمتتتتتتاتتحتتتتتتافظ وزارة التتتتتتداخليتتتتتتة في ةرول 

اإلجرا ات الالزمة لمواصتتتتتتتلة ممارستتتتتتتة الاشتتتتتتتاطات اًلعتياد ة 
 دون تأخير.

     

43.  
ت و  وزارة التتتتداخليتتتتة بتحتتتتديتتتتد اًلحتيتتتتاجتتتتات الالزمتتتتة للمواقع 

 األزمة ، و لك بمعالجة تأثيرات األزمة المختلفة التي تأثرت ب
 واستعادة الاشاط اًلعتيادي.

     

44.  
اإلجرا ات الالزمتتتتة  ميعجتعمتتتتء وزارة التتتتداخليتتتتة على اتختتتتا  

 ، والحد من استمرار حدوثها.األزمة ثار آللتخفيف من 
     

45.  
تبادر وزارة الداخلية بعمء حمالت إعالمية مااستتتتتتتتتتتتتتبة لجمهور 

األزمة ضتترار التي ستتببتها المواطاين ووستتائء اًلعال  حول األ
 ، وجيف ت  التعامء معها

     

46.  
روس والعبر من تستتتتتتتتتتتتخلص وزارة الداخلية بصتتتتتتتتتتتورة فعالة الد

ا األزمات ي محاولة لالستتتتتتتتتتتتتتتتفادة ماها ف التي واجهتها ستتتتتتتتتتتتتتتاب ا
 .مست بالا 

     

47.  
الستتتتتاب ة  األزماتت و  وزارة الداخلية بت يي  خطا وبرامج إدارة 

 األزماتالتعامء مع أجء ب صتتتتتتتتتتتتتتتد تطويرها وتحستتتتتتتتتتتتتتتياها من 
 المست بلية.

     

48.  
عالجة م أستتتتتتتتتتتتتتتاليبتعمء وزارة الداخلية على اًلستتتتتتتتتتتتتتتتفادة من 

 في اإلدارات األخرى داخء البالد. األزمات
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 (: أسماء المقابًلت5ملحق رقم )
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