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﴿ يسفع اهلل الريه آمنىا منكم والريه أوتىا العلم دزجات﴾

(اجملادلة(11 :

قال زسىل اهلل صلى اهلل عليو وسلم:


﴿ الدويا ملعىوةٌ ،ملعىنٌ ما فيها ،إال ذكس اهلل تعاىل ،وما وااله ،وعاملاً ،أو متعلماً ﴾
رواه الرتمذي وقال :حديثٌ حسنٌ.
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اإلهداء

إىل خري انربّح ًانقائذ األعظم ..إىل مه تهغ انشسانح ًأدٍ األماوح ً ..وصخ األمح  ..إىل ويب انشمحح ًوٌس انعاملني "سْذوا حممذ
صهَ اهلل عهْو ًسهم"
إىل أسًاح انشيذاء انزّه سًًا تذمائيم انطاىشج أسض فهسطني ،أسكنيم اهلل جناخ انفشدًط األعهَ
إىل وثع احلنان ًحبش احلة انزُ ال ّنريِ ًمه ذقف انكهماخ عنذىا عاجضج عه انرعثري ...أمِ
إىل سمض انعطاء ًانرضذْح ًمه تزل أقصَ ما يف ًسعو نٌْصهين إىل ىزا انطشّق ًأواس يل دستِ تاألمم ًانرفاؤلً ..انذُ
إىل مه حتمم معِ صعاب احلْاج ًشاسكين مهٌمِ ًفشدِ ًمه ًقف جباويب دائماً ..صًجِ
إىل ميجح قهيب ًسًدِ ًمه أسٍ انذوْا تاترسامريم ًمه أعْش ألجهيما  ..أًالدُ (نْان ًتشاء)
إىل مه أضاء يل انطشّق ًكان يل سنذاً ًعٌواً ًمه كان ّشاسكين فشديت ًدضوِ ..أخٌذِ
إىل مه سافقين دستِ ًشاسكين فشدِ ًدضوِ ًكاود دْاذِ ال حتهٌ دًن ًجٌده  ..أخٌاذِ
إىل كم مه عهمين دشفاًً ..أواس يل طشّق انعهم ..دًن أن ّثخم عهِّ ..أساذزذِ ًمعهمِ األفاضم
إىل كم مه عجضخ عه ركشه ًىٌ يف انقهة مكاوو ًمه أسعذوِ دائماً تشفقريم ..صذّقاذِ
إىل كم مه ًقف إىل جاويب ًمل أركشه سيٌاً مين  ً ،،كان نو مكاوح يف انقهةً..مه شذ عهَ ّذًُ ،،كان يل عٌواً

أىدي لكم جميعاً جيدي المتواضع والبسيط  ،عسى ا﵀ أن ينفعنا بو ،ويرزقنا أجره.
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"كف عالما  ..ػإف لـ تستطع كف متعمما ،ػإف لـ تستطع ػأحب العمماء ،ػإف لـ تستطع ػبل تبغ يـ"
بدايةن الحمد هلل حمدان طيبان مباركان الذم أتـ لي إخراج بحثي بيذا المخرج،

ثـ كؿ الشكر كالتقدير كالعر اف

ألستاذم الفاضؿ كالمشرؼ الكريـ الدكتور  /محمود عبد الرحمن الشنطي  ،كالذم كاف لو ُجؿ األثر ي
إنجاز ىذا البحث ،بتقديـ النصح كاإلرشاد كتكجيياتو السديدة لي.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعر اف لجميع األساتذة الذيف قامكا بتحكيـ االستبانة ،كتعديميا لتككف بأ

َمخرج.

ؿ

كما أتكجو بالشكر كالتقدير ألع اء لجنة المناقشة كبلن مف:

الدكتور /محمد المدىون.
والدكتور /ماجد الف ار.

عمى تف ميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة ،كابداء مبلحظاتيـ كاقتراحاتيـ القيمة.
كالشكر مكصكؿ لمدكتكر /أحمد الكادية النائب األكاديمي ،كلجميع العامميف ي ىذا الصرح العممي العظيـ،

ككؿ مف ساىـ ي إنجاز ىذا العمؿ ،كانجاز ىذا البحث المتكا ع.
جزاكم اهلل عين كل خري
الباحثة/

فاتن نبيل محمد أبو زريق
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ممخص الرسالة
ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر عمميات إدارة المعر ة (تكليد ،تخزيف ،تكزيع ،تطبيؽ) ي تحسيف
اإلبداع التنظيمي ي المحاكـ النظامية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي،

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف ي المحاكـ النظامية ي قطاع غزة كالبالغ عددىـ ( )208مكظفان

كمكظفة ،كتـ تكزيع االستبانة عمى ( )135مفردة تـ اختيارىـ بطريؽ العينة الطبقية العشكائية البسيطة ،كتـ

استرداد ( )105استبانة بنسبة (.)%77.8

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:

 .1أظيرت النتائج أف مستكل ممارسة عمميات إدارة المعر ة مجتمعة (تكليد ،تخزيف ،تكزيع ،تطبيؽ) كاف
متكسطان ،حيث بمغ كزنيا النسبي .%63.93

 .2أظيرت النتائج أف مستكل اإلبداع التنظيمي ي المحاكـ النظامية كاف

مرتفع ،حيث أف المتكسط

الحسابي لمجاؿ " اإلبداع التنظيمي " يساكم  3.90كبمغ الكزف النسبي .%77.90

 .3أظيرت النتائج كجكد عبلقة طردية متكسطة بمعامؿ ارتباط ( )0.323ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )α ≤ 0.05بيف عمميات إدارة المعر ة كمستكل اإلبداع التنظيمي ،كما تبيف كجكد تأثير مكجبان
لعمميات إدارة المعر ة ذك داللة إحصائية عمى اإلبداع التنظيمي.

 .4أظيرت الدراسة عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ اإلبداع التنظيمي تُعزل لممتغيرات
الديمغ ار ية (الجنس ،العمر ،سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي ،المؤىؿ العممي).
وكان من أىم التوصيات ما يمي:

 .1العمؿ عمى تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لؤل راد مف خبلؿ نظاـ الحكا ز كالمكا آت بأنكاعيا بما يشجع
عمى اكتساب المزيد مف المعر ة.

 .2تطكير أساليب إجراءات العمؿ ،كالخركج عف آلية العمؿ الركتينية ،كايجاد أساليب كطرؽ جديدة لحؿ

مشاكؿ تعر ت ليا المحاكـ ،كالنظر لممشكبلت مف زكايا مختمفة ،مما يعطي رص أكبر لتكليد حمكؿ

مبتكرة.

 .3تطكير اليياكؿ التنظيمية بحيث تصبح أكثر مركنة بما يحقؽ التنسيؽ كالتفاعؿ ي المكجكدات المعر ية،
كتزيد مف مستكل اإلبداع التنظيمي ،كالعمؿ عمى استحداث كحدة خاصة بإدارة المعر ة ،بحيث تتكلى

اإلشراؼ عمى تطبيؽ عمميات إدارة المعر ة ي المحاكـ بكفاءة ك عالية.

 .4االىتماـ بالبنية التحتية كالتكنكلكجية كتك ير الميزانية الكا ية ليا ،كايجاد قاعدة بيانات شاممة كتتمتع
بدرجة مف الخصكصية كاألماف.

ث


Abstract
The study aimed to identify the role of knowledge management processes
(generation, storage, distribution, application) in improving organizational
creativity in the regular courts. In order to achieve the objectives of the study, the
analytical descriptive method was used. The study population consisted of all
(208) employees in the regular courts in the Gaza Strip. The questionnaire was
distributed to (135) individuals who were selected by simple stratified random
sample with response rate (%77.8).
The study reached several results, the most important of which are:
1. The results showed that the level of knowledge management operations
combined (generation, storage, distribution, application) was average, with a
relative weight of 63.93%.
2. The results showed that the level of organizational creativity in the regular
courts was high, as the arithmetic average of the field of "organizational
creativity" was 3.90 and the relative weight was 77.90%.
3. The results showed that a moderate correlation was found with a correlation
coefficient (0.323) with statistical significance at level (α ≤ 0.05) between the
processes of knowledge management and the level of organizational creativity
and It also shows that there is a positive effect on the processes of knowledge
management which is statistically significant for organizational creativity.
4. The study showed no statistically significant differences between the average
responses of the sample on organizational creativity due to gender variable,
age, years of service, job title, and qualification.
The most important recommendations were:
1. Work to provide material and moral support to individuals through the system
of incentives and rewards of all kinds to encourage the acquisition of more
knowledge.
2. Development the work procedures, technique and faraway from the routine of
a work, and find a new method to solve the main problem which the courts
faced, Looking at problems from different angles, giving greater opportunities
to generate innovative solutions.
3. development organizational structures so that they become more flexible in
order to achieve coordination and interaction in knowledge assets, increase
the level of organizational creativity and work towards the development of a
knowledge management unit to oversee the efficient and effective application
of knowledge management processes in the courts.
4. Pay attention to infrastructure and technology and provide adequate budget,
and create a comprehensive database and enjoy a degree of privacy and
security.
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 :1.1المقدمة:
شيد العالـ خبلؿ السنكات القميمة الما ية ،كال يزؿ عددان مف المتغيػرات األساسية كالتي طالت مختمؼ
جكانب الحياة المعاصرة ،كمست كا ة المؤسسات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

اختبلؼ درجتيا ي التقدـ كالنمك  ،ك ي خ ـ ىذه التغيرات

ي دكؿ العالـ عمى

بدأ االىتماـ بالعنصر البشرم بتزايد ي

المنظمات المعاصرة ،ال سيما كأف العنصر البشرم يعتبر مف أىـ المكارد التي يجب االىتماـ بيا ككنو يمثؿ
قاعدة نجاح لممؤسسة ،كىك األساس الذم ترتكز عميو المؤسسات ي تحقيؽ أىدا يا ي ظؿ التحديات

القائمة.

كمع دخكؿ األلفية الثالثة أصبح العالـ اليكـ قرية صغيرة حيث تبلشت يو حكاجز الزماف كالمكاف مف خبلؿ

سرعة االتصاؿ كالتكاصؿ التي أتاحت انتشار الثقا ات كتبادؿ المعمكمات كانتاج المعر ة ،كظيكر أىمية
رأس الماؿ الذكي المتمثؿ ي العنصر البشرم كالذم يمتمؾ معر ة ،كقد تعددت االتجاىات اإلدارية

المعاصرة ي الفكر اإلدارم الحديث التي يمكف تطبيقيا لمكاجية التحديات التي أ رزتيا العكلمة كالنظاـ

العالمي الجديد ،ال سيما كجكد رأس الماؿ الفكرم كالمنظمات المتعممة.
كتعد المعر ة العصب الحقيقي لمنظمات اليكـ ككسيمة إدارية ىاد ة كمعاصرة لمتكيؼ مع متطمبات العصر،

إذ أف المعر ة ىي المكرد األكثر أىمية ي خمؽ الثركة كتحقيؽ التميز كاإلبداع ي ظؿ المعطيات الفكرية

التي تصاعدت ي إطارىا العديد مف المفاىيـ الفكرية ،كالعكلمة كالخصخصة كثكرة المعمكمات كاتساع رقعة

المجتمعات اإلنسانية المختمفة (حمكد.(54 :2010 ،

تكاجو المنظمات العديد مف التحديات ،نظ انر لمتقدـ اليائؿ ي العمكـ كالتكنكلكجيا ،كما نتج عنو مف تغيير

اقتصادم كاجتماعي كثقا ي ،مما يتطمب منيا إما التكيؼ مع ىذه التحديات ،أك الفشؿ كاالندثار ،التغيير

أصبح حقيقة ي حياة المجتمعات كالمنظمات (الطجـ.)21 :2000 ،

إف المنظمات المعاصرة تعمؿ ي ظؿ ظركؼ متغيرة كمعقدة تفرض عمييا تحديات عديدة ككبيرة لـ تشيدىا
مف قبؿ ،كلذلؾ يتحتـ عمى ىذه المنظمات مكاجية مثؿ ىذه التحديات بسرعة ككفاءة عاليتيف ،األمر الذم
يتطمب قدرات إبداعية عالية لدل المنظمات تتمكف مف تطكير حمكؿ كأ كار كآراء جديدة تمكف المنظمات

مف االستمرار كالنمك ،كلقد تزايد االىتماـ بمك كع اإلبداع لككنو أصبح أم انر

ركريان كحيكيان لممنظمة ي

ظؿ التحديات المتنامية التي تفر يا ظاىرة العكلمة ،كالتغيرات التقنية المتسارعة ،كالمنا سة الشديدة ،كثكرة

المعمكمات (جمدة كعبكم.)30-29 :2006 ،

قد أشار ريتشارد بيكيارد – أحد عمماء التطكير التنظيمي – إلى أف محيط المنظمات اإلدارية أصبح يتسـ

بالحركة كالديناميكية ،لذلؾ المنظمات الجامدة يجب أف تجد الكسائؿ كاألساليب التي تمكنيا مف تجديد
نشاطيا كاالستفادة مف قدراتيا (الطجـ.)81 :2000 ،
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كمف ىنا تظير الحاجة إلى اإلبداع ال سيما عندما يدرؾ متخذك القرار ي المنظمة أف ىناؾ تفاكتان بيف أداء
المنظمة الفعمي كاألداء المرغكب ،مما يستكجب تبني طرؽ كأساليب جديدة.

لذلؾ إنو يتكجب عمى المنظمات تبني عمميات إدارة المعر ة التي تسيـ ي تكليد األ كار اإلبداعية،
كاستخداميا كأداة لمتغيير كالتطكير كحؿ المشاكؿ التي تكاجييا ،كالتي تساعد ي تقدميا كمكاكبة المجتمع

التقني.

 2.1مشكمة الدراسة:
إف ما يشيده العصر الحديث لمعديد مف التغيرات سكاء عمى المستكل الداخمي أك الخارجي كالتي جميعيا
أكجدت الحاجة إلى التغيير ال سيما منيج إدارة المعر ة ي المؤسسات ،كجعؿ منو

ركرة لمك اء بمتطمبات

العممية اإلدارية السميمة ،إال أف المنظمات حيف تكا ح مف أجؿ االزدىار ي البيئات الم طربة التنا سية،
إف اإلبداع يصبح أم انر ي غاية األىمية ،المنظمات تعيش ي اقتصاديات غير مممكسة ،اقتصاديات

المعمكماتية التي تعتمد عمى السرعة كالخياؿ كالمركنة كاالبتكار كاإلبداع (العجمة،

 ،)13 ،2009كما أف

العديد مف الدراسات السابقة مثؿ (اشتيكم )2012 ،كالتي تمت ي مستشفى الك اء لمتأىيؿ الطبي ،كدراسة

(صالح )2015 ،كالتي أُجريت ي ك ازرة الصحة ،ك حت أف مستكل اإلبداع التنظيمي كاف متكسطان ،كمف
أجؿ الكقكؼ بدقة عمى مشكمة الدراسة تـ عمؿ دراسة استكشا ية ،كذلؾ مف خبلؿ تكزيع (

 )30استبياف

عمى عدد مف مكظفي المحاكـ النظامية ،كقد أظيرت نتائج الدراسة اآلتي:
جدول ( :)1.1نتائج الدراسة االستكشافية
م.

موافق

العبارة

محايد

غير موافق

.1

تستخدم احملاكم أساليب إدارية جديدة لتحسني أدائها.

68.2

18.2

13.6

.2

تستخدم احملاكم األفكار اإلبداعية لتعزيز حاالت اإلبداع.

72.7

22.7

4.5

.3

إحداث تغيريات يف أساليب العمل كل فرتة.

68.2

22.7

9.1

.4

تبين أفكار وأساليب جديدة والبحث عن حلول للمشكالت.

40.9

36.4

22.7

.5

التعبري عن األفكار بطالقة وصياغتها بشكل واضح.

63.6

27.3

9.1

.6

القدرة على التفكري السريع يف الظروف املختلفة.

50

40.9

9.1

.7

استخدام أساليب أصحاب النماذج االبتكارية يف أداء األعمال.

77.3

18.2

4.5

.8

مشاورة أصحاب االختصاص حلل املشكالت اليت تواجه العمل.

50

27.3

22.7

.9

مواجهة أوجه القصور والضعف يف العمل قبل وقوع املشكلة

77.3

18.2

9.01
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 .10احلرص على معرفة اآلراء املخالفة لالستفادة منها

50

9.1

27.3

 .11تقبل االنتقادات بصدر رحب.

50

27.3

22.7

 .12تقدمي حلول مبتكرة وغري عادية حلل املشكالت

59.1

31.8

9.1

%13.6 %25.1 %60.4

المتوسط آلراء المبحوثين

كمف نتائج الدراسة االستكشا ية تبيف أف مستكل اإلبداع التنظيمي لدل العامميف ي المحاكـ متكسط ،مما
بناء عمى ما أشارت إليو إجابات
يعني أف ىناؾ مجاالن لمبحث عف رص لتعزيز اإلبداع كتحسينو ،كذلؾ ن
كبناء عميو يمكف
عينة الدراسة االستكشا ية مف العامميف ي المحاكـ النظامية مقارنة بالمتكسط الحسابي،
ن

صياغة مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي" :

ما دور عمليات إدارة املعرفة يف حتسني اإلبداع

التنظيمي يف احملاكم النظامية؟"
 3.1أسئمة الدراسة:
كسيتـ اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة مف خبلؿ معر ة اآلتي:

 .1ما مستكل عمميات إدارة المعر ة ي المحاكـ النظامية مف كجية نظر المبحكثيف ييا؟

 .2ما درجة ممارسة اإلبداع التنظيمي كما يتصكره العاممكف ي المحاكـ النظامية ي قطاع غزة؟
 .3ىؿ يكجد عبلقة بيف عمميات إدارة المعر ة كتحسيف ممارسة اإلبداع التنظيمي؟
 .4ىؿ تؤثر عمميات إدارة المعر ة ي تحسيف ممارسة اإلبداع التنظيمي؟

 .5ىؿ تكجد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات العامميف عند مستكل ( )α ≤ 0.05
حكؿ عمميات إدارة المعر ة كأبعادىا المختمفة تبعان لممتغيرات الديمغ ار ية مثؿ (الجنس ،العمر،
سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ)؟

 .6ىؿ تكجد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة عند مستكل (

 )0.05حكؿ اإلبداع التنظيمي طبقان لممتغيرات الديمغ ار ية التالية مثؿ (الجنس ،العمر ،سنكات
الخدمة ،المسمى الكظيفي ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ)؟

 4.1أىداف الدراسة:
عمى

كء مشكمة الدراسة كأسئمتيا ،إف الدراسة الحالية تسعى لتحقيؽ األىداؼ اآلتية:

- 1الكقكؼ عمى مستكل ممارسة عمميات إدارة المعر ة ي المحاكـ النظامية كما يراىا العامميف
بالمؤسسات المبحكثة.

- 2تحديد درجة ممارسة اإلبداع التنظيمي كما يتصكره العاممكف ي المحاكـ النظامية الفمسطينية.
- 3تحديد العبلقة كاألثر بيف إدارة المعر ة كممارسة اإلبداع التنظيمي.

4

≤ α

- 4التعرؼ عمى الفركؽ اإلحصائية بيف متكسطات استجابات العامميف عند مستكل (

)α ≤ 0.05

حكؿ عمميات إدارة المعر ة تبعان لممتغيرات الديمغ ار ية مثؿ (الجنس ،العمر ،سنكات الخدمة،
المسمى الكظيفي ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ).

- 5الكشؼ عف الفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة عند مستكل ( ≤ α
 )0.05حكؿ اإلبداع التنظيمي طبقان لممتغيرات الديمغ ار ية التالية مثؿ (الجنس ،العمر ،سنكات
الخدمة ،المسمى الكظيفي ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ).

 5.1أىمية الدراسة:
من الناحية النظرية:

 .1يعتبر مفيكـ إدارة المعر ة كاإلبداع التنظيمي مف المفاىيـ الحديثة ي العصر الحالي،

حيث أصبحت المعر ة تمثؿ بعدان ىامان ي عالـ اليكـ ،كأصبحت ىي المصدر األساسي
لمتميز كاإلبداع مف يممكيا تككف لديو القكة كالسيطرة.

 .2ندرة الدراسات العربية كالفمسطينية لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات ،كالتي تربط المتغير
المستقؿ بالمتغير التابع.

 .3تعتبر ىذه الدراسة مرجعان لمباحثيف ،كتفتح مجاالن إلجراء المزيد مف البحكث كالدراسات
المسقبمية.

 .4تعمؿ الدراسة عمى الكشؼ عف العبلقة بيف عمميات إدارة المعر ة كاإلبداع التنظيمي.

من الناحية العممية:

 .1تقديـ النصائح كاإلرشادات لمتخذم القرار ي المحاكـ النظامية تجاه تطكير اآلليات،

كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لتحسيف مستكل اإلبداع التنظيمي ،ال سيما االىتماـ بعمميات

إدارة المعر ة.

 .2الكشؼ عف أكثر عمميات إدارة المعر ة تأثي انر ي اإلبداع التنظيمي ،كالذم ينعكس عمى
تحسيف مستكل أدائيـ كر ع إنتاجيتيـ.

 6.1نموذج ومتغيرات الدراسة:
المتغير المستقل:

إدارة المعر ة كمتغير مستقؿ كيتفرع عنيا العناصر التالية:
 تكليد المعر ة

 تخزيف المعر ة.
 تكزيع المعر ة.

 تطبيؽ المعر ة.

المتغير التابع :اإلبداع التنظيمي لدل العامميف ي المحاكـ النظامية ي قطاع غزة ،كتتككف مف:
(األصالة ،الطبلقة ،المركنة ،ركح المخاطرة ،التحميؿ ،الحساسية لممشكبلت ،كالخركج عف المألكؼ).
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شكل رقم ( :)1.1نموذج ومتغيرات الدراسة

أبعاد اإلبداع التنظيوي

عوليات إدارة الوعرفة



 األصالة.

 تكليد المعر ة

 الطبلقة.

يف المعر ة.
  تخز
األصالة.
يع المعر ة.
  تكز
الطبلقة.
تطبيؽ المعر ة.
 المركنة.

 المركنة.

 ركح المخاطرة.
 التحميؿ.

 ركح المخاطرة.

 الحساسية لممشكبلت.

 التحؿ.

 الخركج عف المألكؼ.

تم بناء نموذج أبعاد إدارة المعرفة بواسطة الباحث استناداً للدراسات السابقة انظر جدول ( ،)2.1بالنسبة ألبعاد متغير اإلبداع التنظيمي استناداً لدراسة (عبد
الرحيم ،2009 ،والعطار ،2012 ،والسويطي)2013 ،
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جدول ( )2.1متغيرات أبعاد إدارة المعرفة التي تناولتها الدراسات السابقة

الدراسة السابقة

تشخيص

عبد الجواد2016 ،

توليد
√

عودة2016 ،
حسينة2015 ،

اكتساب

تخزين
√

توزيع
√

تطبيق
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

المصري2015 ،

√
√

Kambiz and

رقابة

تقويم

تصميم

Aslan, 2015
المدىون2014،

√

√

√
√

Yaghoubi,

√

√

√

2014
القرني2013 ،
بوزناق2013 ،

√

√
√

Kör and

√

√

√

√

√

√

Maden, 2013
الزريقات2012،

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

بدر2010 ،

√

√

√

√

عودة2010 ،

√

√

√

العطوي2010 ،

√

√

√

الخشالي2009،

√

√

√

المشارفة2012 ،
العمول2011 ،

الوطيفي2006 ،

√

√

√

7

√

√

√

√

المجموع = 19
النسبة

2

10

7

12

19

17

1

1

1

%10

%52

%36

%63

%100

%89

%5

%5

%5

كبالنظر لمدراسات السابقة تبيف أف عمميات إدارة المعر ة األكثر شيكعان تتمثؿ ي (تكليد ،تخزيف ،تكزيع،
تطبيؽ) غالبية الدراسات السابقة تبنت ىذه األبعاد كستعتمدىا الباحثة ي دراستيا.

 7.1فرضيات الدراسة:
لكي

تتمكف الباحثة مف اإلجابة عمى أسئمة الدراسة ،كتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،قد تـ تطكير عدد مف

الفر يات ،كىي كاآلتي:

الفرضية الرئيسة األولى  :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )α ≤ 0.05بيف عمميات إدارة
المعر ة كاإلبداع التنظيمي ،كتتفرع منيا الفر يات الفرعية اآلتية:
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≤ 0.05بيف تكليد المعر ة كاإلبداع التنظيمي.

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≤ 0.05بيف تخزيف المعر ة كاإلبداع التنظيمي.
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≤ 0.05بيف تكزيع المعر ة كاإلبداع التنظيمي.

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≤ 0.05بيف تطبيؽ المعر ة كاإلبداع التنظيمي.

الفرضية الرئيسة الثانية  :تؤثر عمميات إدارة المعر ة (تكليد ،تخزيف ،تكزيع ،تطبيؽ) تأثي انر ذا داللة
إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.05ي مستكل اإلبداع التنظيمي.

الفرضية الرئيسة الثالثة :تكجد ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.05بيف متكسط استجابات
العامميف حكؿ إدارة المعر ة تبعان لممتغيرات الديمغ ار ية التالية ( الجنس ،العمر ،الخبرة ،المسمى الكظيفي،

المؤىؿ العممي).

الفرضية الرئيسة الرابعة  :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )α ≤ 0.05بيف متكسط

استجابات العامميف حكؿ اإلبداع التنظيمي تبعان لممتغيرات الديمغ ار ية التالية (الجنس ،العمر ،سنكات
الخدمة ،المسمى الكظيفي ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ).

 8.1حدود الدراسة:

الحد الموضوعي  :شممت الدراسة عمى الكشؼ عف عبلقة إدارة المعر ة بأبعادىا المختمفة (تكليد،
تخزيف ،تكزيع ،تطبيؽ) باإلبداع التنظيمي ي المحاكـ النظامية ي قطاع غزة.

الحد الزماني :أُجريت ىذه الدراسة خبلؿ عاـ 2017ـ.

الحد المكاني :طُبقت ىذه الدراسة ي المحاكـ النظامية ي قطاع غزة.

الحد البشري :تركز ىذه الدراسة عمى جميع العامميف ي المحاكـ النظامية ي قطاع غزة.
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 9.1مصطمحات الدراسة (التعريفات اإلجرائية):

عمميات إدارة المعرفة :كىي العمميات التي تساعد المنظمات عمى اكتساب المعر ة كتخزينيا كاستخداميا
كنشرىا ،كأخي انر تحكيؿ المعمكمات اليامة كالخبرات التي تممكيا المنظمة كالتي تعتبر

ركرية لؤلنشطة

اإلدارية المختمفة كاتخاذ الق اررات كحؿ المشكبلت كالتعمـ كالتخطيط االستراتيجي (حجازم.)23 ،2005 ،

التعريف اإلجرائي لعمميات إدارة المعرفة:

ىي عمميات ممنيجة تتبعيا المنظمة لمحصكؿ عمى المعر ة

البلزمة ليا كتقكـ بتخزينيا ،كتكزيعيا عمى العامميف ييا بما ي مف تطبيقيا بشكؿ أمثؿ ي كا ة مستكيات

المنظمة لتحقيؽ األىداؼ المرجكة ،كتساعدىا ي اتخاذ الق اررات ،كتطبيؽ االستراتيجيات.

اإلبداع التنظيمي :كيقصد بو خمؽ قيمة أك إنتاج كرة جديدة مفيدة سكاء كانت تتعمؽ بإنتاج سمعة أك
خدمة ،أك تتعمؽ بالكسائؿ كاإلجراءات كالعمميات  ،أك تتعمؽ باإلستراتيجيات كالسياسات كالبرامج التنظيمية،

كذلؾ مف قبؿ أ راد يعممكف معان ي نظاـ اجتماعي معؽد( .خيرم)39 :2012 ،

التعريف اإلجرائي لإلبداع التنظيمي :ىك قياـ األ راد باستحداث طرؽ جديدة كغير مألك ة تسيـ ي حؿ
المشكبلت التي تكاجو المنظمة ،كىك يعتبر نكع مف التغيير الذم تتبناه المنظمة نتيجة لؤل كار الجديدة.

المحاكم النظامية :تنشأ المحاكـ النظامية بمختمؼ درجاتيا ك قان ألحكاـ قانكف السمطة الق ائية

كقانكف

تشكيؿ المحاكـ النظامية ،ك تُعيف دائرة اختصاص المحاكـ النظامية بمكجب قرار يصدر مف كزير العد ؿ،
كتنظر المحاكـ النظامية ي مسطيف ي المنازعات كالجرائـ كا ة إال ما استثني بنص قانكني خاص،
كتمارس سمطة الق اء عمى جميع األشخاص  ،تحدد قكاعد اختصاص المحاكـ كتباشر اختصاصيا ك قان

لمقانكف ،ك تتككف المحاكـ النظامية عمى النحك اآلتي -1 :محاكـ الصمح  -2 ،محاكـ البداية  -3 ،محاكـ
العمي (قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية :2001 ،رقـ )5
ا
االستئناؼ -4 ،المحكمة

 10.1هٌكل الدراسة:
تتكون الدراسة من ستة فصول على النحو اآلتً:
 .1الفصل األول :اإلطار العام للدراسة وٌشمل ( :المقدمة ،مشكمة الدراسة كأسئمتيا ،أىداؼ الدراسة ،
كأىمية الدراسة ،متغيرات كنمكذج الدراسة ،ر يات الدراسة ،حدكد كمصطمحات الدراسة).

 .2الفصل الثاني :اإلطار النظرم لمدراسة كيتمثؿ ي المباحث التالية( :إدارة المعر ة ،اإلبداع
التنظيمي ،عبلقة إدارة المعر ة باإلبداع التنظيمي ،تعريؼ المحاكـ النظامية الفمسطينية).

 .3الفصل الثالث  :الدراسات السابقة( :الد ارسات الفمسطينية ،الدراسات العربية ،الدراسات األجنبية ،
الفجكة البحثية).

 .4الفصل الرابع :منهجٌة الدراسة وإجراءاتها.
 .5الفصل الخامس :تحلٌل البٌانات واختبار فرضٌات الدراسة ومناقشتها.
 .6الفصل السادس :نتائج وتوصٌات الدراسة.
المصادر والمراجع المستخدمة.
المالحق.
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الفصل الثانً
اإلطار النظري للدراسة
المبحث األول :إدارة المعرفة
المبحث الثانً :اإلبداع التنظٌمً
المبحث الثالث :المحاكم النظامٌة
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مقدمة:
إف اليدؼ مف ىذا الفصؿ ىك تتبع عمميات إدارة المعر ة كاإلبداع التنظيمي ،حيث تناكؿ ىذا الفصؿ
الحديث عف عمميات إدارة المعر ة المختمفة كمفاىيميا المتعددة كمدل ترابطيا كعبلقتيا باإلبداع التنظيمي
مف جكانب متعددة.
كما ييدؼ ىذا الفصؿ إلى تحديد الفكائد التي قد تحققيا المحاكـ النظامية مف تطبيؽ عمميات إدارة المعر ة،
كأثره ي تحسيف اإلبداع التنظيمي.
تناكؿ الفصؿ ي بدايتو الحديث عف عمميات إدارة المعر ة كمفاىيميا كخصائصيا كأنكاعيا كأىميتيا
كمصادرىا كعمميات إدارة المعر ة كمتطمبات تطبيقيا ي المحاكـ النظامية.
كما تطرؽ إلى المعكقات التي تكاجييا تطبيؽ عمميات إدارة المعر ة ي المحاكـ النظامية.
ثـ تناكؿ الفصؿ مبحث عف اإلبداع التنظيمي كعناصره كأنكاعو كأىميتو كمراحمو كمستكياتو ،كصفات
الشخصية المبدعة كتنمية اإلبداع كمقكماتو ،ككذلؾ المعكقات التي تحد مف ممارسة كتحسيف اإلبداع
التنظيمي ي المحاكـ النظامية ،كما تناكؿ عبلقة إدارة المعر ة باإلبداع التنظيمي كالربط بينيما بما يحقؽ
أىداؼ المحاكـ.
كأخي انر تناكؿ الفصؿ مبحث عف المحاكـ النظامية كتعريفيا كنشأتيا كأنكاعيا كالييكؿ التنظيمي لممحاكـ.
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المبحث األول
إدارة المعرفة
:1.1.2

مقدمة

:2.1.2

مفهوم المعرفة

:3.1.2

خصائص المعرفة

:4.1.2

أنواع المعرفة

:5.1.2

إدارة المعرفة

:6.1.2

أهمٌة إدارة المعرفة

:7.1.2

أهداف إدارة المعرفة

:8.1.2

مصادر إدارة المعرفة

:9.1.2

عملٌات إدارة المعرفة

 :10.1.2متطلبات تطبٌق إدارة المعرفة
:11.1.2

معوقات إدارة المعرفة
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1.1.2

مقدمة:

إف خمؽ اإلنساف عمى الفطرة جعمو يتطمع دائمان أل ؽ بعيدة ،كيبحث عف التغيير كالتجديد ي حياتو ،لكي
يتأقمـ مع البيئة المحيطة بو ،كىذا ما جعمو ينيؿ ما أمكنو عممان كمعر ة لتحقيؽ مبتغاه.

كما أف المنظمات بدأت ي اآلكنة األخير باالعتماد كالتركيز عمى المعر ة باعتبارىا المحدد األساسي

لنجاح المؤسسة باعتبار أف إدارة المعر ة مف أىـ اإلستراتيجيات كاألساليب اإلدارية الحديثة إلحداث التغيير
كالتطكير ككنيا أثبتت عاليتيا ي أكثر مف مجاؿ استخدمت يو.

إف اليدؼ مف ىذا المبحث ىك تتبع نشأة إدارة المعر ة ،كتقديـ تعريؼ شامؿ كمحدد لمفيكـ إدارة المعر ة،
كتحديد عناصر إدارة المعر ة التي تعتبر البنية األساسية لؤلسمكب كالمنيج العممي إلدارة المعرؼة ،كبياف
كيفية تطبيؽ إدارة المعر ة ،كالفكائد التي تجنييا المنظمة مف تطبيؽ ىذا المجاؿ ي األجيزة الحككمية،
كالتعرؼ عمى متطمباتيا األساسية ،كتحديد العكائؽ التي قد تحد أك تكاجو عمميات التطبيؽ أك التنفيذ.

كيعد مفيكـ إدارة المعر ة (  (Knowledge Managementمف أىـ التكجيات التي استحكذت عمى

اىتماـ المديريف الممارسيف كالباحثيف األكاديمييف كأحد التطكرات الفكرية المعاصرة مع نياية القرف
الما ي ،كاألنماط اإلدارية السائدة كالمرغكبة ي الفترة الحالية ،إلى حد كصفيا بأنيا المكجة الثكرية الثالثة
بعد الثكرة الصناعية كثكرة الحكاسيب )الشريؼ.)38 :2012 ،

2.1.2

مفهوم المعرفة:

يذكر (المدلؿ )21 :2012 ،أف مفيكـ " المعر ة "ظير قدمـ ان كتطكر بتعقد الحياة كتطكر أساليب التعمـ،
كيعد حمكرابي أكؿ حاكـ ي التاريخ ييتدم إلى أىمية التعمـ حيف أنشأ أكؿ مدرسة ي ببلد ما بيف النيريف
بحكالي ألفي سنة قبؿ الميبلد ثـ جدد الفيمسكؼ الصيني ككنفكشيكس ( 551 – 479قبلالميالد) الدعكة إلى

نشر المعر ة حيف قاؿ" إف المعر ة ىي الطريؽ الكحيد لمتقدـ كالنجاح الدنيكم عمى األرض ،أما الفيمسكؼ

اليكناني أ بلطكف ( 347- 427قبؿ الميبل د) ،قد بيف أىمية المعر ة ي االرتقاء بحياة اإلنساف ،كذلؾ

بدعكتو إلقامة المدينة الفا مة التي يحكميا الفبلسفة ك أصحاب المعر ة ،كقاؿ أ بلطكف  " :بدكف المعر ة

لف يككف اإلنساف قاد انر عمى معر ة ذاتو ،كأف حامؿ المعر ة كحده القادر عمى يـ عالمو المحيط بو
كالمتمثؿ بكجكده".

كلمكصكؿ إلى معنى كا ح لممعر ة يتكجب عمينا التمييز بيف المعر ة كالبيانات كالمعمكمات:

البيانات (  :)Dataمكاد كحقائؽ خاـ أكلية ،ليست ذات قيمة ػي شكميا األكلي طالما لـ تتحكؿ إلى
معمكمات مفيكمة كمفيدة" ،كتشتمؿ البيانات عمى مجمكعػة مػف المفاىيـ كاألرقاـ كالرمكز التي تحتاج إلى
معالجة كتنظيـ أك إعادة تنظيـ لكي تتحكؿ إلى معمكمات (حمكد.)60 :2010 ،

المعمومات (  :)Informationنستطيع أف نعرؼ المعمكمات (  )Informationعمى أنيا بيانات تمت
معالجتيا بغرض تحقيؽ ىدؼ معيف أك الستعماؿ محدد يقكد إلى اتخاذ الق اررات (غنيـ.)21 :2004 ،
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المعرفة :كتكمف أىمية المعر ة ي أنيا تدؿ عمى إحاطة اإلنساف بما يدكر حكلو مف األشياء كاإللماـ بكيفية
إدراؾ الظكاىر كمعالجتيا ،ألف العمميات العقمية تمعب دك انر رئيسان ي السمكؾ اإلنساني ،كأف العقؿ البشرم
ىك الذم ينشط اإلنساف ليجرم مقارنات كيتخذ ق اررات ناجحة كمناسبة الكتشاؼ أساليب جديدة ي حؿ

المشكبلت (محجكب.)99 :2004 ،

ككرد تعريفيا ي القامكس عمى إنيا إدراؾ كا ح كأكيد لؤلشياء كلمحقائؽ كلمسمكؾ (حسنية،

.)266

:1998

الشكل رقم ( :)1.2هرمية المعرفة

حكمة Wisdom

Knowledge
معرفة
Information
معلومات
بيانات Data
المصدر :حمود ،خضير) " : ( 2010منظمة المعرفة" ،الطبعة األولى ،ص  ،60دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان

كيمكف تعريؼ المعر ة " بأنيا معمكمات ذات قيمة يحصؿ عمييا اإلنساف بالدراسة أك البحث أك العمؿ كأيا
كانت الكسيمة إؼف لممعر ة قيمة ال يمكف االستغناء عنيا أك االستعا ة عف غيرىا يي المحرؾ األساسي

لبلقتصاد كىي التي ترسـ مبلمح التغيير كالتطكير ي أم مجتمع (الشيمي.)242 :2011 ،

ي حيف أف المعر ة ىي المعؿكمات القيمة التي تكجد ي منظمة األعماؿ عؿل شكؿ قكاعد بيانات كـ ؿات

العمبلء كالبرمجيات كالؾراسات كاؿقياكؿ التنظيمية ،كإف أقـ ما يميز المعر ة قم صفة البلـ ؿمكسية القياسية
ق منتكجان غير ـ ؿمكس ماديان يحد مف المتاجرة بقا،
)(Standardized intangibilityحيث إفقا بكصؼا

ق كإف قذه الصفة ىي محكر عمؿ المنظمات المعتمدة
ق قياسية لدرجة كا ية ؿؿسماح بالتنا س مف خبلؿ ا
لكف ا
ق لبناء المستقبؿ )حسنية.)168 :1998 ،
عؿل المعؿكمات ي طريؽ ا

كبشيء مف الشمكؿ يصؼ الكبيسي ) (2002المعر ة بأنيا " كؿ شيء

ألداء أعماليـ بإتقاف أك اتخاذ ق اررات صائبة )الكبيسي.)48 : 2002 ،

3.1.2

األؼاد
مني أك ظاىرم يستح ره ر

خصائص المعرفة:

إف لممعر ة خصائص كسمات تميزىا عف األنشطة األخرل ،كىذه الخصائص تككينية مشتركة ،لكف

م مكنيا يختمؼ باختبلؼ السياؽ االجتماعي كاالقتصادم كالفكرم كالثقا ي الذم تتكاجد يو ،إال أف

سماتيا تؤثر بشكؿ مباشر عمى طريقة كأسمكب إدارتيا كالتعامؿ معيا ،مما يؤثر عمى نجاح منيج إدارة
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المعر ة الذم تتبناه المؤسسة ،كمع ذلؾ يكجد مبلمح مميزة لممعر ة بغض النظر عف طبيعتيا كم مكنيا،
يمخصيا (أبك عابد )7 :2005 ،بما يأتي:
أ .المعرفة إنسانية:

إف المعر ة ليست جسمان جامدان تمتمكو المؤسسة ،كالحكاسيب كالكتب كالنشرات ،بؿ ىي لبلكتساب
الفردم ،مف خبلؿ المشاىدة كاإلصغاء ،كالقراءة ،كاإلحساس المادم كالكجداني ،كجميعيا تزكدنا

بمعمكمات نحكليا إلى معر ة.

ب .المعرفة توليدية:

إف تكا رت المعر ة لدل رد ما يعني أنو يستطيع أف يشرح ،كأف يستقصي ،كأف يطبؽ الشركحات
كالمسائؿ التجريدية ،كأف يكلد عبارات كمفردات جديدة مناسبة حكؿ مك كع ما.

ت .المعرفة ديناميكية:

ال تتشكؿ المعر ة إال مف خبلؿ تفاعؿ الفرد مع المكقؼ ،كمع المعمكمة المتكا رة لديو ،كالسياؽ

الذم ترد يو ىذه المعمكمات.

ث .المعرفة واسعة:

تحتاج المعر ة إلى ق اررات ثرية ،كمساقات عممية ،كخبرة كبيرة يكتسبيا الفرد عمى مدل ترة طكيمة.

كحسب ما ذكر ) (Kluge & others, 2001: 2أف لممعر ة مجمكعة مف الخصائص منيا:

الذاتية  :المعر ة ىي نتاج تفاعؿ اإلنساف كالمعمكمات كبذلؾ إنيا تتأثر بعمؽ بخمفية الشخص
أ .
الذم يتعاطى معيا ،ككذلؾ بالسياؽ الذم يتـ يو تناكؿ ىذه المعمكمات ،كمف ىنا إف قراءة أك يـ

المعر ة أك بتعبير أدؽ مككناتيا المعمكماتية كتأكيؿ ىذه المككنات كتفسيرىا الستخراج معر ة منيا

سيخ ع بالتأكيد لممؤثرات الشخصية كبالتالي يمكف تكليد كابتكار معر ة جديدة لدل قراءتيا مف قبؿ

شخص آخر كىكذا  ،بؿ أكثر مف ذلؾ أف المعر ة المتكلدة مف قراءة الشخص نفسو لممككنات
المعمكماتية نفسيا ربما تختمؼ مف سياؽ آلخر تختمؼ يو المؤثرات الفكرية كالنفسية كغيرىا.

ب .القابمية لالنتقال  :إف ىذه الخاصية ي المعر ة ظاىرة لمعياف ،الشخص ي عممو عمى سبيؿ
المثاؿ قد يجرب أسمكبان معينان ي تنفيذ ميمة ما إذا نجح ي ذلؾ إنو يفكر تمقائيان ي إمكانية نقؿ

ىذه المعر ة إلى ميمة أخرل ،كالمنظمات تقكـ بالشيء نفسو إذ تحاكؿ تعميـ تجاربيا الناجحة كنقؿ

المعر ة البناءة بيف مكاقعيا أك ركعيا أك أقساميا.

ت .الطبيعة المضمرة :يجب أف ال يغيب عف بالنا أف المعر ة تتكلد مف عقؿ اإلنساف كليس عمى الكرؽ
أك مكاف آخر ،كبالتالي ميس مف السيؿ مبلحظة أك متابعة المعر ة كعممية كال كنتيجة أك ثمرة

ليذه العممية إذ عندما تتـ عممية المعر ة كتنتيي إف الناتج المعر ي يختزف ي العقؿ كقد ال يخرجو
صاحبو مطمقان أك يخرج جزءان منو أك يخرجو بشكؿ معيف بعد ترة مف الزمف ،إف يـ ىذه الخاصية

لممعر ة غاية ي األىمية لنجاح برامج إدارة المعر ة كلتحديد األساليب المبلئمة الستخراج الممكف
مف ىذه المعر ة الم مرة.
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ث .التعزيز الذاتي :تتميز المعر ة عف غيرىا مف الثركات بأف المشاركة ييا ال تنقصيا الشخص الذم
يمتمؾ المعر ة كيشارؾ بيا غيره ستبقى معر تو لدمق ي حيف أنو ي يؼ إلى معر ة غيره ىذا ي
الحد األدنى ،كالمتكقع أكثر مف ذلؾ أف المشاركة المعر ية بينيما ست يؼ قيمة جديدة لمعر ة ٍل
كؿ
منيما.

ج .الزوالية :إف قيمة المعر ة كأىميتيا ليست ثابتة مع الزمف بؿ ىي عر ة لمتغير ال بؿ كالزكاؿ مع
مركر الكقت السيما ي مجاؿ األعماؿ التي تعمؿ كتنا س ي بيئة مفتكحة كالسباؽ بيف المتنا سيف
ي مجاؿ امتبلؾ التقنيات الجديدة كاختراع تقنيات إ ا ية يمكف أف تنيى قيمة ما تمتمكو منظمة

أعماؿ ما كتحقؽ مف خبللو ميزة تنا سية عالية كربحية كبيرة.

ح .المحظية  :ىذه الخاصية لممعر ة ال تعني أبدان العشكائية كما أنيا ال تعني أي ان عدـ إمكانية إدارة
المعر ة بسبب ىذه الخاصية إذ المطمكب ىك تييئة المناخ المناسب لتكليد المعر ة كمف المؤكد
عندئذ إف شيئان ما سيتكلد دكف أف نجزـ بال بط بتكقيتو أك مدل ائدتو.

خ .التجديد واالستمرارية (التراكمية) :المعر ة تتراكـ كتتفاعؿ مع معطيات معر ية جديدة لتتكلد
باإلبداع كاالبتكار معر ة جديدة كىذه بدكرىا تتفاعؿ مع المعطيات كاألحداث كىذا ما يعطييا
خاصية االستم اررية كالتجدد.

2.1.4

أنواع المعرفة:

لقد قدمت تصنيفات عديدة مف قبؿ المختصيف ي أنكاع المعر ة ك ي ىذا الصدد أشارت دراسة (نجـ28 ،

" )27 :2005أف المعر ة معارؼ أم إنيا ليست نكعان كاحدان متجانسان كنمطيان ،كىذه حقيقية ألف المعر ة

ليس ليا شكؿ محدد كال يمكف أف تك ع كميا ي إطار كاحد ،بؿ إف المنظمة عندما تقدـ منتجاتيا أك

خدماتيا كخبراتيا إنيا ال تقدـ إال جزءان مف معر تيا كىك الجزء القابؿ لمتحديد كالنقؿ كربما ي حاالت كثيرة

سيؿ التقميد أي ان لتظؿ المعر ة األكثر أىمية داخؿ المنظمة ي رؤكس أ رادىا كعبلقاتيـ المتميزة كتداؤب
رؽ العمؿ ييا مما ال يمكف نقمو لآلخريف ،كال التدريب عميو مف خبلؿ أدلة العمؿ التي تكزع عادة عمى

العامميف الجدد".

كتنقسـ المعر ة بدكرىا إلى رعيف رئيسيف (بدر،

( ; )55-54 :2010ياسيف( ; )38 :2005 ،تك يؽ،

.)187 :2004

أ .المعرفة الضمنية:
كىي المعر ة المعقدة غير المكتكبة ،كالتي تتعمؽ بالميارات المتراكمة عمى شكؿ معر ة الكيؼ
كالفيـ داخؿ العقكؿ كقمكب األ راد ،كالتي ال يمكف رؤيتيا أك التعبير عنيا بسيكلة ،عبلكةن عمى أنيا

معر ة شخصية جدان يصعب تشكيميا كالحصكؿ عمييا ،كبالتالي يصعب نقميا لآلخريف ،كالتشارؾ
ييا أمر صعب.
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كقد عر يا (أبك ارة )4 :2004 ،بأنيا" :المعر ة التي ال يمكف لؤل راد تقاسميا يما بينيـ ،ألنيا
تشتمؿ عمى ما يكمف ي نفس الفرد ،أم المعر ة الفنية كالمعر ة اإلدراكية ،كالمعر ة السمككية".

ككذلؾ ىي "المعر ة المخفية كتت مف العمميات الشاممة ،كقد تككف كبيرة أك صغيرة" (عمياف،
.)81 :2008

كتتعمؽ المعر ة ال منية بالميارات التي تتكاجد داخؿ عقؿ كؿ رد كقمبو ممف يعممكف ي

المؤسسة ،كالتي مف غير السيؿ نقميا أك تحكيميا لآلخريف ،كقد تككف تمؾ المعر ة نية أك إدراكية،
كىي معر ة شخصية إلى حد بعيد ،كمف الصعب أف نحصؿ عمى كؿ الخبرات كالمعر ة المكجكدة
ي داخؿ كؿ شخص يعمؿ ي المؤسسة ،بغرض تحكيؿ ىذه المعر ة إلى المعر ة الصريحة

(الصاكم.)27 :2007 ،

ب .المعرفة الصريحة (الظاىرة):
ىي المعر ة التي يمكف التعبير عنيا ي لغة رسمية ،ك ي شكؿ بيانات مك كعة ي صيغة عممية

كميا كايصاليا إلى
كبشكؿ كجيز ،كما يمكف تشغيميا كنقميا كتخزينيا بسيكلة ،كيمكف قياسيا ّ
كتككف مخزنة ي أرشيؼ المؤسسة
اآلخريف ،كىي مممكسة ال حاجة ييا الكتساب الخبرة،
كالكتيبات المتعمقة بالسياسات كاإلجراءات ،كالمستندات ،كغيرىا مف الكثائؽ الخاصة بالمؤسسة.

كعر يا (حيدر )20 :2004 ،بأنيا" :ىي المعر ة التي يمكف التعبير عنيا ،سيمة االتصاؿ كالترميز
كقابمة لمترحيؿ ،كىي تتمثؿ ي االستراتيجيات كالطرؽ كالعمميات كالمنتكجات كالخدمات".

كبل مف البيانات كالمعمكمات التي يمكف
كىي المعر ة التي يمكف لؤل راد تقاسميا يما بينيـ ،كتشمؿ ﹰ
الحصكؿ عمييا كتخزينيا ،ككذلؾ البيانات كالمعمكمات المخزنة كالتي تتعمؽ بالسياسات كاإلجراءات

كالبرامج كالمكازنات ،كالمستندات الخاصة بالمنظمة ،باإل ا ة إلي أسس التقكيـ كالتشغيؿ كاالتصاؿ

كمعاييرىا ،كمختمؼ العمميات الكظيفية" )حجازم.)66 :2005 ،
الشكل رقم ( :)2.2خصائص المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة
المعرفة الضمنية

المعرفة الصريحة

غير مرمزة

مرمزة

ذاتية

مك كعية

شخصية

غير شخصية

سياؽ محدد

سياؽ مستقؿ

صعكبة المشاركة

سيكلة المشاركة

Source: Hislop, D. (2009), Knowledge Management in Organizations, New York: Oxford
University Press, 2nd ed, p. 3.

كبالرغـ مف االختبلؼ الظاىرم ي الخصائص بيف نكعي المعر ة )الظاىرة كال منية( إال أف ٍل
كؿ منيما

يعتبر مكمبلﹰ لآلخر ،ككبلىما عمى درجة كبيرة مف األىمية ألم منظمة مما يستدعى إيجاد الكسائؿ
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المناسبة لنقميما كتحكيؿ المعر ة ال منية إلى معر ة ظاىر ة ،كالشكؿ التالي يك ح أنماط المعر ة األكثر

شيكع ان.

الشكل ( :)3.2أنماط المعرفة
المعرفة
التكنولوجية
/كيف
المعرفة
الضمنية

المعرفة
المعلنة

أنماط
المعرفة

المعرفة
الضحلة

المعرفة
العميقة

المعرفة
الموجهة
المعرفة
السببية

المصدر :العمي ،وآخرون" :2009 ،مدخل إلى إدارة المعرفة" ،الطبعة الثانية ،ص ،39دار المسير ،األردن.



المعرفة التكنولوجية :كىي جزء مف المعر ة ال منية ،كتعبر عف البراعة كالخبرة كالميارة ي
أ  -
العمؿ.

المعرفة الضحمة :كتعني الفيـ القميؿ لمؤشرات مساحات المشكمة.
ب  -

المعرفة العميقة :كىي التي تتطمب التحميؿ العميؽ لممكاقؼ المختمفة.
ت  -

بناء عمى ربط المفاىيـ معان باستخداـ طرؽ االستنتاج كاالستقراء.
ث  -
المعرفة السببية :كىي التي تتـ ن
ج  -المعرفة الموجية :كىي المعر ة التي تبنى عمى أساس عدد سنكات الخبرة ي العمؿ ،كتصبح دليبلن
5.1.2

كمرشدان لمسمكؾ نتيجة التعمـ.
إدارة المعرفة:

ق المكجكد غير الـ ؿمكس كالثركة الخفية لؤلمـ أكجد تحديات جديدة
إف التطكر الفكرم إلدارة المعر ة بكصؼا
تتيح المجاؿ أماـ منظمات األعماؿ ي كيفية استثمار كاستخداـ قذا المكجكد استخداـ أمثؿ عف طريؽ

المعؿكمات قاصدان بذلؾ إعادة بناء المنظمات اإلدارية بعد التخؿم عف أساليب الما ي  ،حيث إف التطكر
األخير ي عؿـ اإلدارة كتحكؿقا مف ) ف ( ي الما ي إلى )عؿـ ك ف ) ي الحا ر الذ م يتحدث بو عف

المجتمع المعر ي ).(Hallsworth,2004:P5
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كمف كجية نظر أخرل تعتبر " المعر ة ىي الفيـ المكتسب مف خبلؿ الخبرات كالدراسة ( & Awad
 ،(Chaziri, 2004: 33كيرل آخر أف المعر ة ىي الحصيمة النيائية الستخداـ كاستثمار المعمكمات مف

قبؿ الباحثيف كالعامميف ،كمتخذم الؽرار الذيف يحكلكف المعمكمات إلى معر ة )حمكد.)62 :2010،

أصبحت المعر ة العامؿ الحيكم لئلنتاج األمر الذم جعؿنا نعتبر المعر ة بأفقا المكرد االستراتيجي ي

منظمات األعماؿ اليكـ كالمستقبؿ كليست مجرد مكرد مف مكارد أخر ( Johnson and schools,
.)2002:1065

كيرل ريؽ آخر إف (إدارة المعر ة ( قم صراعات منتجي تقنية المعؿكمات كاالستشارييف لبيع الحؿكؿ

المبتكرة إلى رجاؿ االعماؿ لتحقيؽ التقدـ التنا سي ).(Bulmentritt & Jonston1999,11 o3
يقصد بيا التقنيات كاألدكات كالمكارد البشرية المستخدمة لجمع كادارة كنشر كاستثمار المعر ة

ما (.)Saylor.org, 2003

مف مؤسسة

كما يمكف اعتبار إدارة المعر ة أنيا استخداـ المعر ة كالكفاءات كالخبرات المجمعة مف داخؿ كخارج المنظمة
بما تت منو مف تكليد المعر ة كنقميا بشكؿ منظـ ،كاستخداميا ؿتحقيؽ الفائدة لممنظمة.

كما يمكف تعريفيا عمى أنيا " االستغبلؿ األمثؿ لممعمكمات كالخبرات كالقد رات المتك رة لدم المؤسسة

كتكجيييا نحك تحقيؽ األىداؼ ،مف خبلؿ تشخيص المعر ة كتكليدىا كتخزينيا كمشاركتيا كتطبيقيا "

(المدلؿ.)31 :2012 ،

كتـ تعريفيا بأنيا "ىي عمميات منظمة تتمثؿ ي تشخيص كاكتساب كتكليد كتخزيف كتطكير كتكزيع كتطبيؽ
المعر ة ،بيدؼ إ ا ة قيمة لؤلعماؿ ،كتكليد ميزة تنا سية" (داسي.)43 :2006 ،

كيمكف تعريفيا بأنيا "ىي اإلدارة التي تيتـ بتحديد المعمكمات كالمعارؼ البلزمة لممنشأة كالحصكؿ عمييا مف

مصادرىا المختمفة كحفظيا كتخزينيا كتطكيرىا كزيادتوا (الطاىر.)41 :2010 ،

كما أنيا تشير إلى الجيكد المنيجية كالمتعمدة التي تقكـ بيا القكل العاممة ي المؤسسة إلدارة المعر ة ،كىك
ما يمكف تحقيقو مف خبلؿ مجمكعة كاسعة مف الكسائؿ كالتي تشمؿ كسائؿ مباشرة مف خبلؿ استخداـ أنكاع
معينة مف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،ككذلؾ كسائؿ غير مباشرة مف خبلؿ إدارة العمميات

االجتماعية ،كىيكمة المنظمات بطرؽ معينة ،كاستخداـ ثقا ة معينة ،أك إدارة ممارسات األ راد ( .(Hislop,
.)2009: 59

كمف خبلؿ التعريفات السابقة كالمتعددة لممعر ة تخمص الباحثة إلى أف إدارة المعر ة ىي مجمكعة مف

العمميات التي تستخدميا المنظمات ي الحصكؿ عمى المعمكمات كتنظيميا ،كتخزينيا بأ

ؿ األساليب

المتاحة ،كنشرىا بيف العامميف ي كا ة المستكيات ،كتطبيقيا بما ي مف تحقيؽ األىداؼ المنشكدة

لممؤسسة.
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6.1.2

أهمٌة إدارة المعرفة:

تعد إدارة المعر ة مف األ كار الحديثة ذات األثر الياـ كالفعاؿ عمى نجاح األعماؿ ،كتأتي أىميتيا مف ككنيا

إحدل المككنات الجكىرية لنجاح المنظمات ك ماف بقائيا مف خبلؿ قدرتيا عمى المساىمة ي صيانة
كتطكير رؤية طكيمة األمد تعبر مف خبلليا المنظمة كجيتيما المستقبمية.

كما أف إدراؾ أىمية المعر ة كادارتيا ،كدكرىا ي تحقيؽ أداء متميز لممنظمة ليس كرة حديثة ،كاف كاف

االىتماـ بيا قد ظير مؤخ انر ي ىذا المجاؿ ،حيث نجد ي دراسة قاـ الفريد مارشاؿ

1890ـ ،أف رأس

الماؿ يتألؼ ي جزء كبير منو مف المعر ة ،كالمعر ة ىي المحرؾ األساسي كاألكؿ لئلنتاج ( & Stephen
.)Quintas, 2002: 1
لذا تبرز أىمية إدارة المعر ة مف ككنيا مؤش انر لطريقة شاممة ككا حة لفيـ مبادرات إدارة المعر ة ي إزالة
القيكد كاعادة الييكمة التي تساعد ي التطكير كالتغيير لمكاكبة متطمبات البيئة المحيطة ،كىي كما ك حيا

(المصرم )68 :2015 ،ك (الكبيسي )42 :2005،ك (الزيادات )60 :2008 ،تعكد لؤلسباب التالية:

 .1تعد عممية نظامية تكاممية لتنسيؽ أنشطة المنظمة المختمفة ي اتجاه تحقيؽ أىدا يا كتخفيض
التكاليؼ كزيادة االمرادات ،كتعزز قدرة المنظمة لبلحتفاظ باألداء المنظمي.
 .2تتيح إدارة المعر ة لممنظمة تحديد المعر ة المطمكبة ،كتطكيرىا كالمشاركة بيا كتطبيقيا كتقييموا.
 .3تعد أداة تحفيز لممنظمات لتشجيع القد رات اإلبداعية لمكاردىا البشرية لخمؽ معر ة جديدة كالكشؼ
المسبؽ عف العبلقات غير المعرك ة كالفجكات ي تكقعاتيـ.
 .4القدرة عمى التكيؼ التنظيمي بسبب تغير قكاعد العمؿ كا ت ار اتو.
 .5تمكيف العامميف كزيادة قدراتيـ عمى أداء مياميـ بكفاءة ك عالية.
 .6تعظيـ التفكير اإلبداعي كاالبتكارم ي تفسير المعر ة كحؿ المشكبلت التنظيمية.
 .7السعي إلى إيجاد قيادة اعةؿ قادرة عؿل بناء كتطبيؽ مداخؿ إدارة المعر ة.

7.1.2

أهداف إدارة المعرفة:

اكتسبت إدارة المعر ة أىمية بالغة بالنسبة لممنظمة التي تعتمد عمييا خصكصان بعد التطكر السريع لبلقتصاد
كتحكلو مف اقتصاد صناعي إلى اقتصاد معر ة ،كىي عمى النحك اآلتي:

 .1اإلسياـ ي حؿ المشكبلت التي تكاجو المنظمة التي قد تؤدم إلى نقص كفاءتيا أك ىدر كقتيا
كأمكاليا (األكمبي.)27 :2008 ،

 .2تشجيع العمؿ بركح الفريؽ ،كتحقيؽ التفاعؿ اإليجابي بيف مجمكعة العمؿ ،كذلؾ مف خبلؿ
الممارسات كاألساليب المختمفة التي تتبناىا المنظمة لتبادؿ المعر ة كمشاركتيا.

 .3بناء قكاعد معمكمات لتخزيف المعر ة كتك يرىا كاسترجاعيا عند الحاجة إلييا.
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 .4تحكيؿ المعر ة الداخمية كالخارجية إلى معر ة يمكف تكظيفيا كاستثمارىا ي عمميات كأنشطة
المنظمة المختمفة.

 .5تمكيف العامميف كزيادة قدراتيـ عمى أداء مياميـ بكفاءة ك اعمية.
 .6تبني كرة اإلبداع عف طريؽ تشجيع مبدأ تد ؽ األ كار بحرية ،إدارة المعر ة أداة لتحفيز المنظمات
عمى تشجيع القدرات اإلبداعية لمكاردىا البشرية (عيد.)30 :2011 ،

كتيدؼ إدارة المعر ة إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ كما أكردىا (الممكاكم.)81 :2007 ،
ق.
ق عؿل الجقات ذات العبلقة حسب الحاجة إلي ا
 .1نشر المعر ة كتكزيع ا
 .2العمؿ عمى تجديد كتطكير المعر ة بشكؿ مستمر.

 .3السعي إلى إيجاد القيادة القادرة عؿل بناء النظاـ المعر ي  ،كيتكلى عـ ؿية إدارة النشاطات كا ة.
 .4ذات العبلقة بإدارة المعر ة.

ق.
 .5حفظ المعر ة أم تخزينيا باألماؾف المخصصة ؿ ا
 .6تعتبر إدارة المعر ة دليؿ العمؿ الجيد.
 .7تسيؿ عممية تقاسـ المعر ة.

 .8تساعد عؿل بناء ما يسمى بمتخصصي المعر ة كىـ األشخاص الذمف لدمىـ معمكمات حكؿ
مك كع تخصص ما.

8.1.2

مصادر إدارة المعرفة:

إف الحصكؿ عمى المعر ة يقصد بو شكؿ تعمـ اإلنساف لممعارؼ كادراكيا ،كىذا يككف بأشكاؿ مختمفة كىي
المبلحظة كالعقؿ كالمنطؽ كالخبرة كغيرىا.
وتقسم مصادر المعرفة إلى قسمين رئيسيين ىما:
أ .المصادر الداخمية:
تتمثؿ المصادر الداخمية ي األ راد الذيف يعتبركف رأس الماؿ المعر ي ،كما يمتمككف مف خبرات
كميارات متراكمة كمعتقدات ،كابداعات متجددة ،كالتي يصعب نقميا أك شرحيا ،إال أف المؤسسة
تستفيد منيا بشكؿ ال غنى عنو.
كمف األمثمة عمى المصادر الداخمية :االستراتيجية ،المؤتمرات الداخمية ،المكتبات اإللكتركنية،
الحكار ،العمميات الداخمية ،األ راد عبر الذكاء ،كالعقؿ ،الخبرة ،الميارة ،كمف خبلؿ التعميـ بالعمؿ
أك البحكث كبراءات االختراع الداخمية (الزيادات.)46 :2008 ،
ب .المصادر الخارجية:

كقد ك حيا (ما ي )35 :2010 ،بأنيا تمؾ المصادر التي تظير ي بيئة المنظمة المحيطة،

كالتي تتكقؼ عمى نكع العبلقة مع المنظمات األخرل الرائدة ي الميداف أك االنتساب إلى التجمعات
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التي تسيؿ عمييا عممية استنساخ المعر ة ،كمف أمثمة ىذه المصادر المكتبات كاالنترنت كالقطاع
الذم تعمؿ يو المنظمة كالمنا سكف ليا كالمكردكف كالزبائف كالجامعات كمراكز البحث العممي

كبراءات االختراع الخارجية.

 9.1.2عملٌات إدارة المعرفة:
اختمؼ ال ُكتاب كالباحثكف ي العمميات التي تشمميا إدارة المعر ة ،كتعددت التقسيمات ك ؽ كؿ ما يرل
اآلخر ،إال أنيـ اتفقكا عمى أف عمميات إدارة المعر ة تعمؿ بشكؿ تكاممي يما بينيا ،كتعتمد كؿ عممية عمى
األخرل.
إف عمميات إدارة المعر ة ك ؽ نمكذج منظمة  Fraunhofer IPKكالذم اعتمده ( Heisig Vorbeck,

 )2000: 114ي دراستيما المسحية حكؿ الشركات األكركبية ،قد ت مف خمسة عمميات جكىرية إلدارة

المعر ة ،كىي:

شكل رقم ( :)4.2العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة

توليد
المعرفة

تطبيق
المعرفة

خزن
المعرفة

توزيع
المعرفة
المصدر)Mertins, et al, 2001: 28( :

أ .توليد المعرفة:
كىي تت مف العمميات التي تقكـ عمى شراء كابتكار كاكتشاؼ كاكتساب المعر ة ،كيمكف تكليد

المعر ة مف خبلؿ بعض العمميات التي تشمؿ اإلبداع كالبحث ،كما أنو يراد بيا األنشطة كالعمميات
التي تقكـ بيا المنظمة كالتي تسعى مف خبلليا لمحصكؿ عمى المعر ة كاكتسابيا ،سكاء مف

مصادرىا الداخمية أك الخارجية.
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ب .تخزين المعرفة:
ىي العمميات التي يتـ مف خبلليا تخزيف المعر ة كحفظيا مف ال ياع ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ
المحا ظة عمى األ راد أصحاب المعر ة ،ككذلؾ العمؿ عمى إخراج ىذه المعر ة مف خبلؿ التدريب
كالندكات كغيرىا ،حتى تككف ي متناكؿ الجميع ،ككذلؾ حفظ المعر ة مف خبلؿ المحا ظة عمى

الكثائؽ كالسجبلت كتكثيقيا باستخداـ أساليب حديثة ،ال سيما ي ظؿ تعرض المنظمات لفقداف

كثير مف المعر ة الخاصة بيا بسبب عدة عكامؿ أىميا زيادة معدالت دكراف العمؿ ،كالذم يفقدىا

جزء كبير مف المعر ة ال منية ي حاؿ عدـ حفظيا بآلية معينة.

ت .توزيع المعرفة:

كتعني نشر كمشاركة المعر ة كتبادليا بيف جميع أ راد المؤسسة ،ككصكليا لمباحث عنيا ي الكقت

المناسب ،ككذلؾ كصكليا إلى أكبر عدد مف المكظفيف ي المنظمة ،مف خبلؿ كسائؿ التقنية
الحديثة كالكسائؿ االلكتركنية ،كالبرامج التدريبية ،كالسجبلت كالكتيبات الخاصة بالمنظمة.

كتشير المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا أف مف األمكر المشجعة ي إدارة المعر ة تقكيـ

عاممييا الذيف يتقاسمكف كيستعممكف المعر ة كمكا ئتيـ ،حيث أف قسـ لكتس ي شركة  IBMيعطي

لتقاسـ المعر ة أىمية تبمغ  %25مف مجمكع نقاط تقكيـ األداء لدل مكظفييا العامميف ي خدمة

الزبائف.

ث .تطبيق المعرفة:

عر يا (الرقب 29 :2011 ،ػ ػ ػ " )30إف تطبيػػؽ المعر ػػة يعبػػر عػػف تحكيػػؿ المعر ػػة إلى عمميػػات
تنفيذيػػة ،كیجػػب تكجيػػو المػػساىمة المعر ية مباشرة نحػك تحػسيف األداء المنظمػي ػي حػاالت صػنع

القػرار كاألداء الػكظيفي إذ انػو مػف الطبيعي أف تكػػكف عمميػػة تطبيػػؽ المعر ػة مػػستندة إلى المعر ػػة
المتاحػة كتطبػػؽ المعر ػػة مػػف خػػبلؿ نػػكعيف م ػػف العممي ػػات ىم ػػا:

 العمميـــات الموجيـــة )المباشـــرة ( :كتعن ػػي العممي ػػة الت ػػي يق ػػكـ بي ػػا األ ػ ػراد بمعالجة المعر ة
مباشرة نحك الفعػؿ األخػر مػف دكف االنتقػاؿ أك تحكيػؿ المعر ػة إلى ذلػؾ الػشخص الذم كجيت

إليو المعر ة.

 المعرفة الروتينية  :كتعني االنتفاع مف المعر ة التي يمكف الحصكؿ عمييا مف التعميمات
كاألنظمة كالقكاعد كالنماذج التي تكجو اآلخريف نحك السمكؾ المستقبمي.

يما أك ح مارتنسكف كجكد نكع ثالث لتطبيؽ المعر ة ( )Martensson, 2000: 211كىك:


رؽ العمؿ ذات المياـ المحددة ذاتيان :كىي بناء رؽ العمؿ ذات المياـ المحددة ذاتيان ،يتـ

استخداميا ي المكاقؼ التي تككف ييا المياـ معقدة ،كتتسـ بقدر مف عدـ التأكد ،كال

يمكف استخداـ التكجييات أك الركتيف بشأنيا (الزطمة.)50 :2011 ،
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10.1.2

متطلبات تطبٌق إدارة المعرفة:

إف إدارة المعر ة ال تعمؿ ي راغ ،كانما يتطمب تطبيقيا تييئة البيئة التنظيمية بما يشممو مف عناصر
كمتغيرات ،لتدعـ عممية تطبيقيا بالشكؿ المطمكب ،كتحقيؽ عالية تنظيمية أكبر ،كاف مف أىـ متطمبات
تطبيؽ إدارة المعر ة:
الثقافة التنظيمية :كىي تشمؿ القيـ كالعادات كالمعتقدات كالخبرات المنتشرة داخؿ المنظمة كالسائدة
أ .
بيف أ رادىا ،كتعتبر أحد أىـ العكامؿ التي تساىـ ي خمؽ ثقا ة إيجابية داعمة لممعر ة ،كانتاج
كتقاسـ المعر ة كتأسيس المجتمع عمى أساس المشاركة بالمعر ة كالخبرات (مقابمة كالقمش
كالجكالدة)471 :2012 ،
القيادة :تعتبر اإلدارة العميا أساس نجاح أم تغيير ،كال بد مف تبني اإلدارة العميا لعمميات كأنظمة
أ .
تطبيؽ إدارة المعر ة ،القيادة تمثؿ القدكة ي التعمـ كالتنمية المستمرة ،كلتطبيؽ إدارة المعر ة إف
ذلؾ يتطمب نمط قيادم غير عادم يتمكف مف إدارة عناصر المؤسسة لتحقيؽ أ

ؿ استفادة

ممكنة ،لذلؾ إف القيادة المناسبة ىي التي تتصؼ بالقدرة عمى شرح الرؤية المشتركة لآلخريف
بحيث تككف قدكة ليـ ،كالقدرة عمى االتصاؿ كالتعامؿ الدائـ مع األ راد ي المنظمة ،كالمك كعية
التفاعمي (أبك عكدة.)24 :2016 ،
ة
ي الحكـ كاتخاذ الق اررات ،كالمركنة ك
ج .القوى البشرية :يعد الجانب البشرم الجزء األساسي ي إدارة المعر ة ،كمف أىـ المقكمات التي
يتكقؼ عمييا نجاح إدارة المعر ة ي تحقيؽ أىدا يا ،لككنو يت مف األساس الذم تنتقؿ عبره
المعر ة.
كىؤالء يعر كف "بأ راد المعر ة " التي تقع عمييـ مسؤكلية القياـ بالنشاطات البلزمة لتكليد المعر ة
كتخزينيا كتكزيعيا ،إ ا ة إلى القياـ بإعداد البرمجيات البلزمة،

لذا تعتبر عقكؿ العامميف أعظـ

قكاعد البيانات كالمعمكمات مما يستكجب عمى أم منظمة أف تسمح لكؿ رد ييا أف يتحدث مباشرة
كيستفيد مف أكثر األ راد كأحدثيـ خبرة ييا  ،كيساىـ ذلؾ ي أف يشعر األ راد الذيف يقدمكف مثؿ
تمؾ المعمكمات باألىمية كاالحتراـ  .كما مف ال ركرم أف تك ر المؤسسة لذكم المعر ة كالكفاءة
المتميزة الحكا ز المناسبة ،التي تحفزىـ عمى إشراؾ غيرىـ بما لدييـ مف معارؼ كخبرات ( Martin,
.)2000: 2
ح .تكنولوجيا المعمومات  :كىي "االستخداـ كاالستثمار المفيد كاألمثؿ لمختمؼ المعارؼ كالبحث عف
أ

ؿ الكسائؿ كالسبؿ التي تسيؿ الحصكؿ عمى المعمكمات التي تقكدنا إلى المعر ة ،ككذلؾ جعؿ

24

ىذه المعمكمات متاحة لممستفيديف منيا ،كتبادليا كايصاليا بالسرعة المطمكبة ،كالفاعمية كالدقة التي
تتطمبيا أعماؿ ككاجبات اإلنساف المعاصر" (قنديمجي ،كالجنابي.)30 :2005 ،
شكل ( :)5.2متطلبات تطبيق إدارة المعرفة
الثقافةالتنظيمية

القوى
البشرية

القيادة

تكنولوجيا
المعلومات
المصدر( :عبد الوىاب ،سمير)6 :2005 ،

11.1.2

معوقات إدارة المعرفة:

تكاجو العديد مف المنظمات بعض مف المعكقات كالتحديات كالصعكبات التي تحد دكف تطبيؽ عمميات إدارة
المعر ة ،مما يشكؿ عائقان ي تحقيؽ أىدا يا ،كتحسيف كفاءتيا أك إنتاجيتيا.
ويرى ( )Thierauf, 2003: 106أن معوقات إدارة المعرفة تتمثل في:
أ.

قد يعمؿ منفذك نظاـ إدارة المعر ة ي عزلة عف اإلدارة العميا لممنظمة.

عدـ تك ر الكادر البشرم المؤىؿ بالشكؿ الكا ي لمقياـ بمياـ إدارة المعر ة مما ينعكس سمبان عمى
ب .
برامج تدريب المكظفيف كنكعيتيا.

عدـ تك ر البنية التحتية البلزمة ،مما يعني الفشؿ الذم يؤدم إلى انعكاسات سمبية عمى المنظمة.
ت .
ث .قد يجرم تركيج نظاـ إدارة المعر ة بصكرة غير كاقعية كبقدرات كامكانيات غير كاقعية ،كىذا قد

ينعكس ي صكرة شؿ كاحباطات متكررة كعمميات تصفية أك حذؼ لبعض خطكط المنتجات أك

بعض المنتجات.

بينما ذكر (القحطاني )14 :2009 ،بعض المعوقات منيا:
األسمكب اإلدارم المركزم الذم ال يساعد ي نقؿ كتبادؿ المعر ة بيف العامميف.
أ .

ب .الجيؿ بأىمية نقؿ المعر ة ،كعدـ رصد المعر ة الميمة الصريحة كال منية نتيجة االنشغاؿ بالعمؿ
التنفيذم اليكمي.

ويشير (العمي وآخرون )103 :2006 ،إلى أن ىناك ثالث معوقات رئيسية:
أ .عدـ تكا ر الكقت الكا ي لمعامميف الستخبلص المعر ة كتعمميا كنشرىا.
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ب .ثقا ة المنظمة الحالية ال تشجع عمى المشاركة ي المعر ة.
ت .قمة يـ عمميات إدارة المعر ة كمنا عيا ي المنظمة.

كترل الباحثة أف مفيكـ المعر ة مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة كالتي ليا دكر بارز كمميز ي اإلنتاجية

كاألداء كتحقيؽ الميزة التنا سية لدل المؤسسات ،كما أف تطبيؽ عمميات إدارة المعر ة ىك اليدؼ األساسي

لممنظمات المعر ية ،ال سيما ي ظؿ التطكر التقني كالتكنكلكجي السريع ،كأف نجاح أم منظمة يتكقؼ عمى
حجـ المعر ة الذم يتـ تنفيذه عميان ،كأف عمميات إدارة المعر ة األكثر شمكالن ىي :تكليد المعر ة ،تخزيف

المعر ة ،تكزيع المعر ة ،تطبيؽ المعر ة ،كتعتبر ىذه العمميات مف األسس اإلدارية لنجاح أم مؤسسة إال
أنيا تحتاج إلى بيئة تنظيمية مناسبة لتطبيقيا كتحقيؽ ما ىك مطمكب منيا ،كأف أىـ عائؽ يكاجو المنظمة

ىك عدـ تطبيؽ متطمبات إدارة المعر ة.
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:1.2.2

مقدمة:

يعتبر اإلبداع مف األمكر ال ركرية كاليامة لكؿ مؤسسة تسعى إلى تحقيؽ األ

ؿ ،ال سيما ي ظؿ

التغيرات التكنكلكجيا كالتقنية التي تزداد يكمان بعد يكـ ،كككف أف أحد األىداؼ األساسية لممنظمات ىك

تحقيؽ االزدىار خاصة ي البيئات الم طربة كالتنا سية ،إف اإلبداع يصبح أمر ي غاية األىمية ،ال

سيما أف المنظمات تعيش ي اقتصاديات غير مممكسة ،اقتصاديات المعمكماتية التي تعتمد عمى السرعة

كالخياؿ كالمركنة كاإلبداع كاالبتكار ،كمف ىنا أصبح تشجيع اإلبداع كالحث عميو ي مقدمة األىداؼ التي
تسعى العديد مف المنظمات إلى تحقيقيا ،ال سيما أنو يحمييا مف خطر الزكاؿ.

تىدؼ الباحثة ي ىذا المبحث إلى التطرؽ لبعض أدبيات الدراسة التي تتعمؽ بمك كع اإلبداع التنظيمي ،
بدءا بالتعرؼ عمى مفيكـ اإلبداع كأىميتو كعناصره ،ككذلؾ التطرؽ إلى مستكيات اإلبداع كمراحمو
ن
كمعكقاتو ،كما كنتعرؼ مف خبللو عمى مستكيات اإلبداع كمراحمو كاؿمعكقات التي تكاجو المنظمات ي
تحقيؽ اإلبداع التنظيمي.

:2.2.2

مفهوم اإلبداع:

يشير (العفكف كالصاحب،

 )121 :2012أف اإلبداع يعتبر أداة اإلنساف لمسيطرة عمى الطبيعة

كالكسيمة اإلنسانية لمتطكر كاالرتقاء عبر اإل ا ات التراكمية لتراث الح ارة البشرية.

إف اإلبداع مفيكـ أزلي ظير منذ أف عرؼ اإلنساف نفسو كاكتشؼ مؤىبلتو ،الذم اخترع المعكؿ
ليشؽ األرض ىك إنساف مبدع بالتأكيد بمفيكـ عصره ،كالمبدع المتسـ باإلبداع كالخمؽ ال

بالمحاكاة كالتقميد.

عر و جيمفكرد " اإلبداع ىك سمات استعدادية ت ـ الطبلقة ي التفكير كالمركنة كاألصالة كالحساسية

لممشكبلت كاعادة تعريؼ المشكمة كاي احيا بالتفصيبلت أك اإلسياب" (العتيبي.)215 ،2010 ،

قد اجتيد الكتاب ي تقديـ تعريؼ شامؿ لو ،منيـ مف استند إلى السمات الشخصية لممبدع ،كمنيـ مف

استند إلى مراحؿ العممية اإلبداعية ،كالناتج اإلبداعي ليا ،كأساس لمفيكـ اإلبداع ،إال أننا سنتبنى التعريؼ

التالي لئلبداع :بأنو عبارة عف مجمكعة مف العمميات التي يستخدميا اإلنساف بما ىك متك ر لديو مف قدرات
عقمية ك كرية ،كما يحيط بو مف مؤثرات بيئية ي أف يتكصؿ إلى كرة أك أسمكب أك نظرية ،بحيث يحقؽ

النفع لممجتمع أك لممنظمة التي يعمؿ ييا (النمر.)60 :1992 ،

كأكرد (الصالح" )9 :2011 ،كىك اإلبداع المتعمؽ مباشرة بالييكؿ التنظيمي كالعممية اإلدارية ي المنظمة ،
كبشكؿ غير مباشر بنشاطات المنظمة األساسية".

كبحسب ما بيف (السكارنة )16 :2011 ،إف ىناؾ تبايف بيف آراء الباحثيف كالكتاب حكؿ مفيكـ
اإلبداع منيـ مف يقصد باإلبداع القدرة عمى خمؽ جديد كاخراجو إلى حيز الكجكد ،بينما يقصد
بو البعض اآلخر العمميات كخصكصان السيككلكجية منيا كالتي يتـ بيا ابتكار جديد ذم قيمة
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مرتفعة ،ي حيف ينظر ريؽ آخر إلى اإلبداع بأنو العممية اإلبداعية التي تؤدم ي النياية إلى
إنجاز العمؿ اإلبداعي كتحقيقو.

إف المؤسسات المعاصرة تعيش ي ظركؼ متغيرة كمعقدة؛ كذلؾ بسبب ما يحدث حكليا مف تطكرات
متسارعة كتغيارت متبلحقة ي كا ة المجاالت االقتصادية ،السياسية ،االجتماعية كالثقا ية ،إف ىذه

المؤسسات تدخؿ عصر ما بعد الحداثة ،كما يسميو البعض كآخركف بالعصر الرقمي ،ليذا ظيرت حاجة
المؤسسات إلى اإلبداع لمتعامؿ ـ ع ىذه الظركؼ ،مما يمزميا إحداث تغييرات جذرية ي أساليبيا اإلدارية
التقميدية كالبحث عف طرؽ إدارية إبداعية ،حيث تركز عمى اإلنساف ،يك جكىر العممية اإلدارية اإلبداعية

(شقكرة.)41 :2012 ،

كيعرؼ  Cronbachاإلبداع بأنو التفكير المختمؼ كالذم يعني تكا ر الميارات كالبراعات التي يتـ مف
خبلليا التكصؿ إلى أ كار كمبلحظات جديدة تمامان (جاد الرب.)220 :2012 ،

كىك" عممية تشير إلى مجمكعة مف السمات كالؽدارت كالعكامؿ التي تظير ي سمكؾ الشخص المبدع بدرجة
عالية )الشربيني كصادؽ.)57 :2002 ،

يخي باألعماؿ الخارقة التي تقترف
كما أشار ) شاىيف كازمد )21 :2009 ،بأف مفيكـ اإلبداع ارتبط تار ان
بالغمكض ،كتستعصم عمى التفسير حتى مف قبؿ أكلئؾ األ راد الذيف أتكا بيا  ،كال تزاؿ المفاىيـ الخاطئة

التي ارتبطت بالظاىرة اإلبداعية منذ أ بلطكف كأرسطك تمقي بظبلليا عمى ميداف دراسة اإلبداع.

بينما يرل ) جكبتا  )12 :2008 ،أف اإلبداع ظؿ عمى مدل العصكر ج زءان ال يتج أز مف البشرمة ،كمنذ

اكتشاؼ النار بحؾ حجريف ببع يما البعض أصبح اإلنساف مبدعان  ،اإلبداع مف المحتمؿ أف يككف مف
أكثر العمميات المعرك ة قديمان ،كبمعنى آخر إف اإلبداع يعتبر امتدادان لقدرة الفرد عمى االبتكار.

كما يعرؼ اإلبداع عمى أنو " كرة جديدة يتـ تنفيذىا بقصد تطكير اإلنتاج أك العممية أك الخدمة ،كيمكف أف

يتراكح أثر اإلبداع ي المنظمات مف إحداث تحسينات طفيفة عمى األداء إلى إحداث تطكير جكىرم كىائؿ،
كيمكف أف تت مف ىذه التحسينات اإلنتاج كالطرؽ الجديدة ي التكنكلكجيا كاليياكؿ التنظيمية كاألنظمة

اإلدارية كالخطط كالبرامج الجديدة المتعمقة باأل راد العامميف" (الحراحشة كآخركف،

.)249-248 :2006

كيعر و الطيطي " :بأنو استعداد ذىني لدل الفرد ىيأتو بيئتو الف ينتج شيئان جديدان غير معركؼ سمفان كتمبية

متطمبات الكاقع االجتماعي )الطيطي.(18 :2001 ،

كيشير )أبك جادك )26 :2004 ،إلى أف اإلبداع ىك " مزيج مف القدرات كاالستعدادات كالخصائص

الشخصية التي إذا ما كجدت ي بيئة مناسبة ،يمكف أف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدم إلى نتاجات أصيمة
كمفيدة ،سكاء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أك خبرات المؤسسة أك المجتـ ع أك العالـ ،إذا كانت النتاجات

مف مستكل االختراقات اإلبداعية ي أحد مياديف الحياة اإلنسانية".

كقد عرؼ (الف مي )344 :2003 ،اإلبداع اإلدارم :بأنو عممية تسعى إلى إحداث نقمة مميزة عمى مستكل
التنظيـ مف خبلؿ تكليد مجمكعة مف األ كار الخبلقة كتنفيذىا مف قبؿ أ راد كجماعات العمؿ.
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بينما يرل (القحطاني )338 :2002 ،أف "اإلبداع اإلدارم يعني استخداـ المكظؼ لمياراتو الشخصية
اإلبداعية ي استنباط أساليب إدارية جديدة ،أك تكصمو إلى حمكؿ ابتكارية لمشكمة إدارية تكاجو مصمحة

التنظيـ أك تصكرات جديدة لمعالجة تمؾ المشكمة ،باالعتماد عمى التحميؿ اليادؼ كالجيد اإلبداعي المنظـ

الذم يتصؿ باإلدراؾ الحسي القائـ عمى التحميؿ المنطقي كاالختيار كالتجريب كالتقكيـ".

بحسب ما أكرد ) الشقحاء )16 :2003 ،إف اإلبداع اإلدارم" ىك قدرة عقمية تظير عمى مستكل الفرد أك

الجماعة ي المنظمة ،كىك عممية ذات ـ راحؿ متعددة ينتج عنيا كر أك عمؿ جديد يتميز بأكبر ؽدر مف
الطبلقة ،المركنة ،األصالة ،المخاطرة ،الحساسية لممشكبلت ،القدرة عمى التحميؿ كالخركج عف المألكؼ
بأؼاد دكف غيرىـ".
كىذه القدرة اإلبداعية مف الممكف تنميتيا كتطكيرىا كىي قدرة عامة ليست خاصة ر

كما أف اإلبداع التنظيمي ىك عممية كرية منفردة تجمع بيف المعر ة المتألقة كالعمؿ الخبلؽ ،تمس شتى
ؿ،

مجاالت الحياة كتتعامؿ مع الكاقع كتسعى نحك األ

بلن عف أف اإلبداع ناتج تفاعؿ متغيرات ذاتية

أك مك كعية أك شخصية أك بيئية أك سمككية ،يقكدىا أشخاص متميزكف" (خيرم.)40 :2012 ،

مف خبلؿ ما سبؽ ،يمكننا أف نستنتج أنو ال يكجد تعريؼ محدد لئلبداع ،لذلؾ يمكننا أف نعرؼ اإلبداع،
عمى أنو كرة جديدة أك إنتاج جديد ،تتككف نتيجة مجمكعة مف القدرات كالخبرات التي يمتمكيا األ راد
كتميزىـ عف اآلخريف ،كيتصؼ بالقبكؿ كاألصالة كت يؼ نفعان جديدان لممجتمع.

:3.2.2

عناصر اإلبداع:

يرل ( )Henry, 2006: 18أنو يكجد ثبلثة عناصر لئلبداع كىي  :الخبرة ،ميا ارت التفكير اإلبداعي
كالدا عية ،إذا استطاع المدراء تعزيز ىذه العناصر سيتحقؽ بكؿ تأكيد اإلبداع اإلدارم.

بينما يرل بعض الكتاب أمثاؿ (السكيطي )5 :2013 ،؛ (عبد الرحيـ )4 :2009 ،؛ )الشقحاء :2003 ،

 )16أف عناصر اإلبداع تتككف مف العناصر التالية:

األصالة
الخروج
عن
المألوف

الطالقة

اإلبداع

الحساسية
للمشكالت

المرونة

روح
المخاطرة

التحليل

الشكل رقم ( :)6:2عناصر اإلبداع اإلداري
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أ .األصالة :نعني باألصالة أف يبتعد اإلنساف عف طرؽ التفكير التقميدية كي يستكشؼ األ كار
األصيمة ،األصالة ىي نتيجة لمتخيؿ بمعنى عدـ الر ا عف األمر الكاقع كالرغبة ي خمؽ شيء
جديد أك مختمؼ (الصير ي.)19 :2003 ،

" كتعني إنتاج ما ىك غير مألكؼ ،كما ىك بعيد المدل ،كما ىك جديد كغير عادم ،كما ىك ذكي
كحاذؽ مف االستجابات" (السكيطي.)10 :2013 ،

ب .الطالقة :يرل (خير اهلل )30-29 :2009 ،أف المقصكد بيا قدرة الشخص عمى إنتاج كمية كبيرة
مف األ كار تفكؽ المتكسط العاـ ي غ كف ترة زمنية محددة ،كيقاؿ :أف الطبلقة بنؾ القدرة

اإلبداعية.

إف الطبلقة تقاس كتحدد بعدد ككمية ما يعطي الشخص مف نكع معيف مف المعمكمات ي كحدة

زمنية معينة ،كقد كجد أنو ي االختبارات الكبلمية كحدىا تكجد ثبلثة عكامؿ متميزة لمطبلقة كىي:

الفكرية ،كجؿ ىذا النكع مف الطبلقة مرتبط بالقدرة العقمية لشخص كالقدرة عمى التخيؿ كالتشبيو

كاالستنباط كسعة اإلدراؾ كالحدس ،كالطبلقة الترابطية ،كتعني بعممية إكماؿ العبلقات كذلؾ تميي انز

ليا عف النكع السابؽ مف الطبلقة ،كالطبلقة التعبيرية ،كالتي ليا عبلقة بسيكلة بناء الجمؿ ،كىكذا

(أسامة.)3 :2014 ،

إف ىناؾ ركؽ بيف األشخاص ي عامؿ الطبلقة ي مكىبة اإلبداع ،بمعنى أف الشخص القادر
عمى إنتاج عدد كبير مف األ كار ي كحدة زمنية إنو إذا تساكت االعتبارات كالظركؼ األخرل،

يككف أكبر حظان ي إبداع أ كار ذات معنى (حسف.)121 :2004 ،

كيقكؿ (الطيطي )55 :2001،أنو يمكف تحديد خمسة أنكاع لمطبلقة :

 طالقة المفظ :أم سرعة تفكير الشخص ي إعطاء األلفاظ كتكليدىا ي نسؽ محدد.
 طالقة التداعي :أم إنتاج أكبر عدد ممكف مف األلفاظ ذات المعنى الكاحد.
 طالقة األفكار :كىي استدعاء عدد كبير مف األ كار ي زمف محدد.

 طالقة التعبير :أم التفكير السريع ي كممات متصمة تناسب مكقفان معينان.

 طالقة األشكال :تقديـ بعض اإل ا ات إلى أشكاؿ معينة لتككيف رسكـ حقيقية.
ت .المرونة :ك ؽ ما ذكر (العطار )39 :2012 ،أف المركنة ىي قدرة الفرد عمى تغيير كجية نظره
نحك المشكمة التي يعالجيا ،كذلؾ بالنظر إلييا مف زكايا مختمفة ،كىي عكس التصمب العقمي الذم
يتجو الشخص بمقت اه إلى تبني أنماط كرية محددة ليكاجو بيا مكاقفو المختمفة.
ويمكن تصنيف المرونة إلى صنفين وفق ما ذكر (إبراىيـ:)25 :2002 ،
 المرونة التكيفية:
كيقصد بيا قدرة الشخص عمى تغيير كجيتو الذىنية حيف يككف بصدد النظر إلى حؿ
مشكمة معينة ،كيمكف أف ينظر إلييا باعتبارىا الطرؼ المكجب لمتكيؼ العقمي ،الشخص
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كسمي ىذا النكع مف
المرف (مف حيث التكيؼ العقمي) م اد لمشخص المتصمب عقمي انُ ،
المركنة باسـ المركنة التكيفية ألنيا تحتاج إلى تعديؿ ي السمكؾ ليتفؽ مع الحؿ السميـ.

 المرونة التمقائية:
كتت مف قدرة الفرد عمى إعطاء معمكمات متنكعة تمقائيان ال تنتمي لفئة أك أصؿ كاحد ،كما
أنيا تشير إلى المركنة التي تظير عند الفرد دكف حاجة

ركرية يتطمبيا المكقؼ ،يعطي

الشخص عددان مف االستجابات ال تنتمي إلى ئة كاحدة كانما تنتمي إلى عدد متنكع ،كىذا
يميزىا عف الطبلقة بأنكاعيا ،حيث يبرز عامؿ المركنة أىمية تغيير اتجاه أ كارنا ،بينما
يبرز عامؿ الطبلقة أىمية كثرة ىذه األ كار قط.
ث .روح المخاطرة :تعتبر المخاطرة كما يذكرىا ر يؽ إحدل عناصر السمكؾ اإلبداعي ،كيقصد بيا أف
المدير المبدع سباؽ لتبني أ كار جديدة كيبادر باألخذ بزماـ األمكر كمستعد لتحمؿ المسئكليات
كالنتائج المترتبة عمى السمكؾ اإلبداع ،كيعتبر سمكؾ المدير ي حد ذاتو كمبادرتو ي العمؿ ىك
أسكة لغيره مف المكظفيف لد عيـ نحك العمؿ كر ع الركح المعنكية ليـ ،ليتمكنكا مف مكاجية المشاكؿ
التي تكاجييـ بؿ عمى المدير أف يككف متجدد التفكير كغير متبع الركتيف كالمكائح ،كما عميو كاجب
اتجاه مرؤكسييـ زرع ركح التنا س اإليجابي لدييـ حتى يد عيـ أل كار جديدة كمناقشتيا معيـ مع
تقديـ يد العكف ليـ (ر يؽ.)9 :2010 ،
كيقصد بيا أخذ زماـ المبادرة ي تبني األ كار كاألساليب الجديدة كالبحث عف حمكؿ ليا ي الكقت
نفسو الذم يككف يو الفرد قاببل لتحمؿ المخاطر الناتجة عف األعماؿ التي يقكـ بيا كلديو االستعداد
لمكاجية المسؤكليات المترتبة عمى ذلؾ (النمر.)64 :1992 ،
إف المدير المبدع سباؽ لتبني أ كار جديد ة كحديثة ،كيبادر باألخذ بزماـ األمكر كيتحمؿ
المسئكليات كالنتائج المترتبة عمى سمكؾ األ راد ،كذلؾ يككف متجدد التفكير كيبتعد عف الركتيف
كالممؿ ،كيقكـ بزرع ركح التنا س اإليجابي لدل أ راد المؤسسة حتى يشجعيـ لخمؽ أ كار جديدة.
ج .التحميل  :تعني القدرة عمى تجزئة المشاكؿ الرئيسية إلى مشاكؿ رعية ،أك القدرة عمى تفتيت أم
عمؿ أك مكقؼ إلى كحدات بسيطة ليعاد تنظيميا كيسيؿ التعامؿ معيا ،كيعتبر الشخص المبدع
شخصان مخالفان ي تصر اتو لمنحك التقميدم مف الناس ،الذيف يكرىكف التغيير كيف مكف االستمرار
عمى ما ىـ عميو مف انماط عمؿ ،كال يحبكف التجريب كاإلبداع النو مرتبط بالمخاطر بؿ ينظر

لظاىرة اإلبداع كظاىرة منحر ة (القريكتي.)306 :2000 ،
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ح .الحساسية لممشكالت  :يعتبر ىذا العامؿ مف أىـ عكامؿ اإلبداع كمعنى اإلحساس بالمشكبلت:
رؤيتيا رؤية كا حة كتحديدىا تحديدان دقيقان كالتعرؼ عمى حجميا كأبعادىا كآثارىا (المشار ة،
.)49 :2012
عرؼ خير اهلل الحساسية لممشكبلت بأنيا القدرة عمى تحسس المشكبلت كادراؾ طبيعتو ا ،كالمبدع
خاطئا لـ يمحظو اآلخركف (خير اهلل.)30 :2009 ،
شيئا
ن
يبلحظ أف ىناؾ ن
كتتمثؿ ي قدرة الفرد عمى اكتشاؼ المشكبلت المختمفة ي المكاقؼ المختمفة ،الشخص المبدع
يستطيع رؤية كثير مف المشكبلت ي المكقؼ الكاحد ،يك يعي األخطاء كنكاح م القصكر كيحس
إحساسا مرىفنا (الشبيني.)91 :1997 ،
بالمشكبلت
ن

خ .الخروج عن المألوف :يقصد بو القدرة عمى التحرر مف النزعة التقميدية كالتطكرات الشائعة ،كالقدرة
عمى التعامؿ مع األنظمة الجامدة كتطكيعيا لكاقع العمؿ ،كيتطمب ذلؾ شجاعة كا ية (الحقباني،
.)17 :1997
:4.2.2

أنواع اإلبداع:

مفيكـ اإلبداع ال يقتصر عمى االعتقاد ؼم التقنية المتقدمة قط كلكنو أي ان يشمؿ الخدمات الجديدة،
اإلبداع اإلدارم بمعناه المطمؽ يت مف التغيير االقتصادم كالتنظيـ م معان.
عمكمان اإلبداع يتطمب المعاممة مع معارؼ جديدة كجمع البيانات كمعالجتيا كتحميميا كتحكيميا إلى منتجات
كخدمات بالكجو الذم يحقؽ أىداؼ المنظمة ،بذلؾ يشير اإلبداع إلى استخداـ تكنكلكجيا كتقنية جديدة.
وقد صنف بعض المتخصصين اإلبداع اإلداري في المؤسسات المختمفة كما يذكره قطامي حسب مجال
اإلبداع بما يلي (السمطان:)76 :2004 ،
أ.

إبداع يرتبط باألىداؼ كيت مف الغايات التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا.


إبداع يرتبط بالييكؿ التنظيمي كيت مف القكاعد كاألدكات كاإلجراءات كاعادة تصميـ العمؿ كتحسيف
ب .
األؼاد كالتفاعؿ يما بينيـ
العبلقات بيف ر
إبداع يرتبط بالمنتج أك الخدمة كيت مف إنتاج منتجات كخدمات جديدة.
ت .
إبداع يرتبط بخدمة المستفيديف كيت مف التركيز عمى تقديـ خدمات لممستفيديف تفكؽ تكقعاتيـ.
ث .
إبداع يرتبط بالعممية كيركز عمى الكفاءة كالفاعمية كيت مف عمميات متطكرة داخؿ المؤسسة تشمؿ
ج .
عمميات التشغيؿ كادارة المكارد البشرية.
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ح .قد يككف اإلبداع جذريان يؤدم إلى إيجاد تغيرات جكىرية ي المؤسسة ،أك قد يككف جزئيان يؤدم إلى
تغيرات ثانكية ,كما قد يككف غير مخطط ؿق.
وبحسب ما أورد (السكارنة )49 :2011 ،فإن اإلبداع ينقسم إلى نوعين:
أ.

اإلبداع الفن ي :كالذم يشتمؿ عمى تطكير منتجات أك خدمات جديدة أك إحداث تغييرات ي

التقنيات التي تستخدميا المنظمة ،كتغييرات أخرل ي نكف كأساليب إنتاج كادخاؿ الحاسكب إلى
العمؿ.

اإلبداع اإلداري :الذم يشتمؿ عمى إحداث تغيير ي الييكؿ التنظيمي ،كتصميـ الكظائؼ كعمميات
ب .
المنظمات كسياساتيا كاستراتيجياتيا كنظاميا الرقابي.
:5.2.2

أهمٌة اإلبداع التنظٌمً:

تظير أىمية اإلبداع كالحاجة إليو عندما يدرؾ متخذك الؽرار ي المؤسسة بأف ىناؾ تفاكت ي أداء
المؤسسة الفعمي كاألداء المرغكب مما يحثيا عمى دراسة تبني طرائؽ كأساليب جديدة ي العمؿ كاف عممية

السمكؾ اإلبداعي يمر بـ راحؿ يبدأ بالقدرة عمى تكليد األ كار ثـ تصكر حميا كتحميميا إلى عمؿ إبداعي إف

ذلؾ يتكقؼ عمى الكسط الذم يعمؿ يو ال ابط المسئكؿ كالكسائؿ الـ تاحة لو كمف ىنا تنطمؽ كرة تنمية
السمكؾ اإلبداعي عف طريؽ القيادة الفاعمة )الخفاؼ.)36 :2009 ،

يمكن إجمال اإليجابيات التي يوفرىا اإلبداع في التنظيمات عمى النحو اآلتي:
حسف استغبلؿ المكارد البشرية كاالستفادة مف قدراتيـ عف طريؽ إتاحة الفرصة ليا ي البحث عف
أ .
الجديد ي مجاؿ العمؿ كالتحديث المستمر ألنظمة العمؿ بما يتفؽ ـ ع التغيرات المحيطة (النمر ،

.)62 :1992

ب .يطكر قدرة الفرد عمى استنباط األ كار الجديدة ،ك يساعده ي الكصكؿ لمحؿ الناجح لممشكمة
بطريقة أصيمة.

ت .اإلسياـ ي تنمية المكاىب ،كتحقيؽ الذات اإلبداعية ،كتطكير كتنمية ميارات األ راد.
ث .يمثؿ الفرد المبدع ثركة يجب صيانتيا كتنميتيا بشكؿ مستمر بغية تحقيؽ األىداؼ التنظيمية.

ج .يزيد اإلبداع مف تقدـ كتطكر المنظمات ،كقابميتيا لمتكيؼ مع المتغيرات كزيادة المركنة ي عممياتيا
اإلدارية كالفنية المستمرة.

ح .يسيـ ي بناء الثقة لدل األ راد العامميف.

خ .مساعد الفرد عمى التغمب عمى المعكقات الشخصية التي تحكؿ دكف قدرتو عمى التعبير عف
إمكاناتو اإلبداعية.

يك ح لؤل راد مسارات التطكير كالتجديد ي منظماتيـ.
د .
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يساعد األ راد ي إعادة تحديد أىدا يـ كتصكراتيـ عف العمؿ ،كبالتالي قدرتيـ عمى الظيكر بصكر
ذ .
إبداعية متجددة كمستمرة.

ر .يساعد اإلبداع المؤسسي ي التعامؿ بفعالية تجاه

عؼ مكارد المؤسسة المالية (الصالح:2011 ،

.)17

:6.2.2

مراحل اإلبداع التنظٌمً:

مف خبلؿ دراسة معالـ اإلبداع كأثاره يمكف انجاز المراحؿ التي تمر بيا عممية اإلبداع بما يأتي( :الشماع،
كحمكد:)424-423 :2005 ،
مرحمة (التصور) أو اإلد ارك:

أ.

تبدأ الخطكة األساسية لئلبداع الناجح بفكرة جديدة أك تصكر كامؿ لئلمكانات التكنكلكجية كاالحتياجات
المطمكبة ،إ ا ة لدراسة المنا ع االقتصادية أك االجتماعية التي يأخذىا المبدع بنظر االعتبار ،أك طبيعة
الطمب المتكقع (المحتمؿ) ،كمقارنة المنا ع المتكقعة بكمفة اإلنتاج المطمكب.
ب.

مرحمة تكوين الفكرة:

مرحمة تككيف الفكرة ىي العممية األساسية الثانية ي مرحمة

اإلبداع ،حيث أف تصميـ المحتكل يشتمؿ

عمى تحديد الطمب المتكقع كالتكنكلكجيا المحتممة لتككيف التصميـ .كىذه الخطكة ىي عمؿ مبدع كخبلؽ
لتكحيد كؿ العكامؿ المطمكب اعتمادىا .كما أف ىذه تمثؿ عممية تقيي ـ تصاحب إدارة اإلبداع ي كؿ
مراحمو المطمكبة ،إذ يتقرر ي

كئيا ما إذا كاف األمر ممكنان ي االستمرار ،أك كانت ىنالؾ

ركرة

لمتكقؼ عف العمؿ.
ج .مرحمة معالجة المشكمة:
ت ار ؽ ىذه الخط كة عممية اإلبداع بشكؿ مستمر حيث تصاحب ذلؾ ظيكر بعض المشكبلت

أك

المعكقات التي يجب أف تتخذ بشأنيا المعالجات الممكنة اف المشركع تكقؼ أك يمغى العمؿ بو.
د .مرحمة الحل:
إذا ما نجحت نشاطات حؿ المشكبلت ،تأتي ىذه المرحمة التي يككف اإلبداع ييا قد كجد كتحقؽ نجاح
المشركع المستيدؼ .إذا تحقؽ المشركع مف خبلؿ اإلمكانات التكنكلكجية المتاحة ُسمي ىذا النكع

اإلبداعي بالتبفم ،أما إذا لـ تحقؽ المكارد التكنكلكجية المتاحة إمكانية التنفيذ اف المنظمة تمجأ إلى اعتماد
المرحمة األخرل مف مراحؿ اإلبداع كىي مرحمة التطكير.
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ه .مرحمة التطوير:
تمثؿ ىذه المرحمة إحدل صكر عدـ التأكد التي يكاجييا المبدع ،حيث أف

إمكانية قياس الحاجة إلى

التكنكلكجيا المتكقعة إلكماؿ المشركع تككف غير معرك ة عادةن ،لذلؾ يحاكؿ المبدع أف يحؿ مشكبلت عدـ

التأكد مف خبلؿ األخذ بالنظر حاجة السكؽ ،كالعقبات اإلنتاجية الم ار قة لذلؾ .كال يمكف تحقؽ اإلبداع إال
حينما يتـ تقديـ السمع كالخدمات (المخرجات) عبلن لمسكؽ.

و .مرحمة االستعمال أو االنتشار:
تمثؿ ىذه المرحمة الخطكة النيائية ي عممية اإلبداع  ،حيث يتـ استعماؿ اإلبداع أك انتشار كرة اإلبداع
كالنتائج المتحققة منيا .كغالبان ما تككف المدة األكلى مف تشغيؿ المشركع (تنفيذ الفكرة) عالية الكمفة،
بسبب ما تتحممو المنظمة مف كمؼ استثمارية كتشغيمية ،كاحتماؿ كجكد طاقات

إفتاجية ائ ة ،تنتظر

االستخداـ األعمى ي المستقبؿ.
كمف ىنا يت ح بأف عمميات اإلبداع ليست حاالت رتيبة مف التفكير ،بؿ أنيا تصكرات ىاد ة إلى تفجير
الطاقات اإلنسانية الكامنة ي الفرد كالجماعة كالمنظمة عمى حد سكاء ،كما أف نتائجيا ىي ذات أبعاد
تطكيرية اعمة لخدمة المنظمة كالمجتمع.

:7.2.2

مستوٌات اإلبداع التنظٌمً:

يظير اإلبداع ي العديد مف المستكيات كمنيا (الفياض:)55-54 :1995 ،
اإلبداع عمى المستوى الفردي :بحيث يككف لدل العامميف إبداعية خبلقة لتطكير العمؿ كذلؾ مف
أ .
خبلؿ خصائص طرية يتمتعكف بيا كالذكاء ك

المكىبة أك مف خبلؿ خصائص مكتسبة كحؿ

المشاكؿ مثبل ،كىذه الخصائص يمكف التدرب عمييا كتنميتيا كيساعد ي ذلؾ ذكاء الفرد كمكىبتو.
ب .اإلبداع عمى مستوى الجماعات :بحيث تككف ىناؾ جماعات محددة ي العمؿ تتعاكف يما بينيا
لتطبيؽ األ كار التي يحممكنيا ك تغيير الشيء نحك األ

ؿ كجماعة نية ي قسـ اإلنتاج مثبل.

اإلبداع عمى مستوى المنظمات :يناؾ منظمات متميزة ي مستكل أداءىا كعمميا كغالبا ما يككف
ج .
عمؿ ىذه المنظمات نمكذجي كمثالي لممنظمات األخرل ،كحتى تصؿ المنظمات إلى اإلبداع البد
مف كجكد إبداع ردم ك جماعي.
كقد قاـ) تايمكر) بتقسيـ اإلبداع إلى مستكيات مختمفة ىي (الزىرم:(58 :2002،
 اإلبداع التعبيري  :كتككف يو األصالة كالكفاءة عمى قدر قميؿ مف األىمية.
 اإلبداع اإلنتاجي  :كىك الذم يرتبط بتطكير آلة أك منتج أك خدمة.
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 اإلبداع اإلختراعي  :كيتعمؽ بتقديـ أساليب جديدة.
 اإلبداع اإلبتكاري :يشير إلى التطكير المستمر لؤل كار كينجـ عنو اكتساب ميارات جديدة.
 إبداع االنبثاق :ىك نادر الحدكث لما يتطمبو مف ك ع أ كار كا ت ار ات جديدة كؿ الجدة.

:8.2.2

صفات الشخصٌة المبدعة:

ك ح (البرقعاني )40 :2012 ،أف الفرد المبدع يتسـ بخركجو عف المألكؼ التقميدم ،كلديو دا عية قكية
كطاقة عالية عمى المثابرة ي العمؿ ،كميؿ كاسع لبلطبلع يظير ي اند اعاتو ي تحصيؿ العمـ كالرغبة
ي المعر ة ،كميؿ لبلستقبللية ك عؼ المسايرة االجتماعية لؤل راد كالفئات كالرغبة العارمة ي تف يؿ

المكاقؼ الصعبة كالمعقدة عمى السيمة كالبسيطة.

يكجد العديد مف الصفات التي تميز الشخص المبدع مف غيره ،كتجعمو مختمؼ عف اآلخريف ي سمككو

كادارتو ،كحسب ما أكرد ) (Henry, 2006: 128إنو يكجد مجمكعة مف مكاصفات األؼراد المبدعيف ي

العمؿ اإلدارم كىي:
أ.

تحديد أىداؼ كا حة ي كؿ خطكة.


إعطاء تغذية ارجعة كرية.
ب .

ت .التكازف بيف مستكل صعكبة الميمة كالميارة المطمكبة لتنفيذىا.
اندماج كاتساؽ الفعؿ ـ ع المعر ة.
ث .
تجاىؿ جميع المشتتات لبلنتباه.
ج .

ح .عدـ الخكؼ مف الفشؿ.
ومن أبرز صفات القائد المبدع كما أوضحو (خير ا﵀ )24 :2009 ،التفكير اإليجابي الذي يمتاز بـ:
أ.

االتجاه إلى الخمكة بيف ترة كأخرل لمتفكير كالنظر كالتصكر.


االىتماـ بتجميع كتحميؿ كتكظيؼ المعمكمات لخدمة التفكير.
ب .
الك كح التاـ لمرؤية كالرسالة لممؤسسة أك المنظمة التي يقكدىا.
ت .
اإلبداع كاالبتكار كالطمكح إلى كبريات األمكر.
ث .
الثقا ة العالية المتجددة المتنكعة التي تشحذ العقؿ كالفكر.
ج .
امتبلؾ العقمية كالشمكلية الكمية التي تنظر إلى األمكر مف كا ة الزكايا.
ح .
النظرة العميقة ذات البعد اإلستراتيجي طكيؿ األجؿ.
خ .
النظر إلى المستقبؿ ك تحدياتو كمحاكلة التنبؤ بو كاالستعداد لو.

د.
ذ .االرتكاز إلى المبادئ كالقيـ السامية ي العمؿ كالعبلقات كاتخاذ المكاقؼ ،التي تحقؽ الطمكحات.
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:9.2.2

تنمٌة اإلبداع التنظٌمً:

تعددت األساليب كالكسائؿ التي تناكلت تنمية اإلبداع ،كعمى ذلؾ يمكف تصنيفيا إلى أساليب ردية
كجماعية أكجزىا (عبد الكاحد )112-111 :2010 ،يما يمي:
 .1األساليب الفردية:
طريقة ذكر الخصائص  :كىي تركز عمى إنتاج األ كار ،كأكؿ خطكة ييا ىي تحديد الخصائص
أ .
األساسية لمك كع معيف ،كيتـ ييا النقد بعد سرد جميع األ كار.
ب .طريق العالقات القسرية  :تعتمد عمى إنتاج أ كار جديدة عف طريؽ ا تعاؿ عبلقة بيف مكقفيف لـ
يكف بينيما ي األصؿ عبلقة.
ت .طريقة لعب األدوار :حيث يسمح لممتعمـ بتقمص شخصية ما ،كأف يقكـ بأداء المياـ المختمفة ليذه
الشخصية.
 .2األساليب الجماعية:
طريقة العصف الذىني  :حيث يعطي لممشاركيف مشكمة ثـ يطمب منيـ المشاركة ي مناقشة
أ .
أية أ كار تط أر عمى ذىنيـ ثـ تحمؿ األ كار كترتب كتُقكـ.
ب .طريقة تآلف األشتات :كىي تعتمد عمى جعؿ ما ىك غريب مألكؼ ،كيتـ ذلؾ بتحميؿ جكانب
المشكمة غير المألك ة كالكقكؼ عمى أجزائيا كمف ثـ تحديدىا دقيقان حتى تصبح مألك ة ،كتعتمد
أي ان عمى جعؿ ما ىك مألك ان غريبان.
يشير) خبير )33 :2008 ،أنو تعد تنمية اإلبداع التنظيمي كسيمة المنظمات لتحقيؽ التميز كالتفكؽ كالسبؽ
ي مجاؿ عمميا ،كذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى تنمية الككادر البشرية كزيادة قدراتيا كصقؿ خبراتيا عمميان،

بل عف تطكير الخطط كاالستراتيجيات البلزمة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة ،كأساليب كطرؽ العمؿ ،ـ ع

تك ير البيئة التنظيمية التي تشج اإلبداع كالتجديد ألف إغفاؿ عنصر مف ىذه العناصر يقمؿ نسبيان مف رص

اإلبداع كالتميز.

تستطيع المنظمة أف تمعب دك انر كبي انر ي تنمية القدرات اإلبداعية لدل العامميف ،كذلؾ ألف اإلبداع كالتجديد

شيء يمكف لمتدريب كالتطكير أف ينشئو كيصقمو كيكجيو ،كأىـ ما يمكف لممنظمة أف تفعمو ي ىذا المجاؿ
ىك ما يمي( :عبد الكىاب)129-127 :1994 ،

تييئة المناخ المناسب لؤل كار الجديدة ،كذلؾ أمر يختمؼ مف منظمة ألخرل ،حسب نكعيا كأىدا يا
أ .
كأنشطتيا كحجـ أعماليا ،كيككف المناخ مناسبان إل راز األ كار كن كجيا ،عندما تككف ىناؾ رصة

لمعامميف أف يعبركا عف آرائيـ كمقترحاتيـ ،كأف تككف ىناؾ قنكات مناسبة كسريعة تصب ييا
األ كار ،كتدرس ،كتحمؿ ،كتبمغ نتائجيا لؤل راد المعنييف.
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ب .أف يككف المديركف كالرؤساء قدكة لمرؤكسييـ ي التفكير المتجدد ،أك عمى األقؿ االىتماـ بو.
ت .البد لممدير أف يشجع التنا س بيف المرؤكسيف ،حتى يد عيـ لمتكصؿ إلى أ كار جديدة.

ث .كلذلؾ سبؿ عديدة منيا دراسة األ كار التي تصمو مف المرؤكسيف ،كمناقشتيـ ييا ،كاببلغ اآلخريف
بيا كاإلشادة بالمجيكد الذم بذؿ ي التكصؿ إلييا ،كتطبيؽ الجيد منيا ،كتكميؼ الفرد الذم يأتي

بفكرة جديدة بأف يقكـ بالتخطيط لتنفيذىا كيتكلى تطبيقيا ،مع تقديـ العكف الذم يحتاج إليو ،مف

إمكانات مادية كمعنكية.

ج .أف تتك ر لدل المديريف كاأل راد الرغبة ي قبكؿ التغيير كالتجديد ،ألنو يؤدم إلى نتائج جديدة
أ

ؿ مف سابقتيا.

إف الدراسات ي مجاؿ اإلبداع أثبتت أف كؿ شخص منا لديو القدرة األساسية التي تمكنو مف اإلبداع ،كأنو
مف الممكف تعزيز كتحفيز ىذه القدرة اإلبداعية لمكصكؿ بيا إلى أقصى طاقاتيا (ىيجاف.)57 :1999 ،

 :10.2.2مقومات اإلبداع التنظٌمً:
تشير) منصكر )54 :2007 ،بأنو يكجد عدة مقكمات تساعد عمى اإلبداع اإلدارم مثؿ:
االنتماء الركحي لممؤسسة.
أ .

ب .العقمية العممية ي التعامؿ ـ ع األزمات.
ت .االنفتاح عمى اؿرأم اآلخر.

ث .البعد اإلنساني ي التعامؿ.

ج .االعتماد عمى الحقائؽ ي عممية اتخاذ الؽاررات.

 :11.2.2معوقات اإلبداع التنظٌمً:
بينت بعض الدراسات أف اإلبداع عمى مستكل المنظمة قد يعاني مف المعكقات لؤلسباب التالية( :الفياض،
)67 :1995
أ.

المحا ظة عمى الك ع االجتماعي كعدـ الرغبة ي خمؽ صراع سمبي ناشئ عف االختبل ات


بيف

الثقا ة السائدة ي المنظمة كبيف الثقا ة التي يستمزميا التغيير.
الرغبة ي المحا ظة عمى أساليب كطرؽ األداء المعرك ة ،حيث أف اإلبداع ي المنظمة يستمزـ ي
ب .
بدايتو نفقات إ ا ية عمى المنظمة أف تتحمموا.
عدـ الرغبة ي تخفيض قيمة االستثمار الرأسمالي ي سمعة أك خدمة حالية.
ت .
عدـ الرغبة ي تغيير الك ع الحالي بسبب التكاليؼ التي يفر يا مثؿ ىذه التغيير.
ث .
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ثبكت الييكؿ البيركقراطي لمدة طكيمة كترسخ الثقا ة البيركقراطية كما يصاحب ذلؾ مف أصحاب
ج .
السمطة ي المحا ظة عمييا كعمى طاعة ككالء المرؤكسيف ليـ أك رغبة أصحاب االمتيازات ي
المحا ظة عمى امتيازاتيـ.
وقد أضافت (الزىري )249 :2002 ،بعض المعوقات الموجودة في عالمنا العربي وىي:
 الخكؼ مف الفشؿ.
 تجنب المخاطر.
 االعتياد عمى األمكر.
 عدـ تكا ر الحرية.
 مقاكمة التغيير.
 جمكد القكانيف.
 انخفاض الدعـ الجماعي.


قداف التحفيز.

 التكبمخ العمني.
 العقاب ي حاؿ الفشؿ.
كما أجمع عدد من الباحثين عمى نوع آخر من المعوقات والمحددات لإلبداع التنظيمي ،والتي من شأنيا
التقميل من قدرة الفرد عمى استثمار قدراتو وتنمية ذاتو وابتكار ما ىو جديد ،ومنيا:
المعوقات العقمية :كالتي تتمثؿ بإصدار األحكاـ المسبقة غير المدركسة كغير المتأنية عمى األشخاص
أ .
كالمشكبلت ،كالنظرة التقميدية لؤلمكر ،كالنظرة السطحية لممشكبلت ،كالتفكير بشكؿ تقميدم ،كقمة الحركة
الفكرية.
ب .تعارض القيم االجتماعية السائدة مع اإلبداع :الذم يعني كجكد رص التجريب كالتفكير بغير المألكؼ،
مف المعر ة مثبلُ أف "الحكمة" تأتي مع التقدـ ي السف ،مما يعني أف المبدع يجب أف يككف شخصان متقدمان
ي السف ،كليس شابان ،كبالتالي إمكانياتيـ اإلبداعية لك كجدت ال تكتسب االعتراؼ إال ي كقت متأخر ،إذ
ينظر لمحاكالتيـ اإلبداعية بأنيا محاكالت لتجاكز الحدكد (القريكتي.)309 :2000 ،
ح .المعوقات التعبيرية :كىي عدـ القدرة عمى إيصاؿ األ كار لآلخريف كلمفرد نفسو ،كمف أمثمتيا ،إحساس الفرد
بالفشؿ كاإلحباط نتيجة عدـ قدرتو عمى التكاصؿ مع لغة أجنبية معينة عند محاكلة استخداميا (حسف،
.)131 :2004
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خ .المعوقات البيئية :كىي معكقات مكجكدة ي الطبيعة مثؿ ال جيج ،كعدـ تك ر المكاف المناسب ،كاكتظاظ
بالمكاف كعدـ تأييد الزمبلء لؤل كار ،ككجكد رئيس دكتاتكرم ال يقدر األ كار المبدعة ،كعدـ كجكد الدعـ
المادم البلزـ لممشركع اإلبداعي (حسف.)131 :2004 ،
المعوقات النفسية والعاطفية :كثي انر ما تط أر عمى الناس أ كار جديدة ،كلكنيـ يطردكنيا أك ال يتابعكنيا،
د .
كذلؾ خك ان مف الفشؿ ،أك انتقاد اآلخريف ،أك نقص الثقة ي النفس أك االعتقاد بعدـ القدرة عمى تحمؿ
مسئكلية تنفيذىا ،أك الخكؼ مف نتائجيا (ىيجاف.)417-416 :1999 ،
المعوقات التنظيمية :كىي تتمثؿ ي المكائح كالتعميمات التي تفر يا المنظمة عمى أ رادىا ،كتحد مف
ذ .
قدرتيـ عمى اإلبداع ،ككذلؾ تقييد حريتيـ ،كعدـ كجكد تشجيع كدعـ لؤل راد ،يجعميـ يخا كف مف الفشؿ
كالعقاب.
ر .المعوقات اإلدراكية :كىي تظير عندما تقتصر رؤية الفرد لؤلمكر التي تيمو ،كييمؿ باقي الق ايا التي ليا
صمة بالمشكمة ،كذلؾ بسبب األخذ بكجية النظر مف جانب كاحد كالميؿ إلى تقميد المشكمة (الغامدم،
.)37 :2012
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 :12.2.2عالقة إدارة المعرفة باإلبداع التنظٌمً:
حاكؿ العديد مف الكتاب كالباحثيف إبراز أثر المعر ة كادارتيا ي مستكيات اإلبداع التنظيمي .كك عت
مسارات متعددة لتشخيص ىذا االثر ،أك لتسبيب العبلقة بيف المتغيريف ،كلكف ال يزاؿ ىذا المك كع بحاجة
إلى إثراء ،كليس ىناؾ دراسات كثيرة تناكلتو بالبحث ،ليس ألف مك كع اإلبداع حديث ،كلكف لحداثة
مك كع ادارة المعر ة رغـ أف جذكرىا قديمة .ك ي ىذا المجاؿ يمكف تشخيص االسيامات التي قدميا
الباحثيف عمى النحك المؤشر أدناه.
قد حدد ( )Kotelinikov, 2003: 1-3القكل االساسية التي تحرؾ االقتصاد االف كىي:
المعر ة /عنصر استراتيجي يعتمد التخاذ القرار كانجاز اعماؿ المنظمة ال ركرية ،كا ا ة قيمة
أ .
ليا ،كالى جانب التعمـ المستمر تحقؽ عناصر نجاح حاسمة ي تكليد قيمة لممستفيد ،كىذا يكجب
عمى المنظمات خمقيا اك ايجادىا اك الحصكؿ عمييا قبؿ غيرىا مف اجؿ الميزة التنا سية.
ب .التغيير الناتج عف تأثير التكنكلكجيا المعمكماتية كتكنكلكجيا االتصاالت.
ت .العكلمة التي صارت اكبر بانفتاح االسكاؽ كعالميتيا ،كبشكؿ انعكس عمى (البحث كالتطكير،
التكنكلكجيا ،االنتاج ،التمكيؿ ،االعماؿ).
كىذه القكل حكلت المنظمات إلى االقتصاد المبني عمى المعر ة الجديدة ،كبشكؿ كلد الحاجة إلى اإلبداع
لترجمة المعر ة إلى (سمع ،خدمات ،عمميات) جديدة اك مطكرة تحققيا المنظمة قبؿ منا سييا لتحقيؽ ميزة
تنا سية.
كيرل (  )Wheelen & Hunger, 2000: 340أف المنظمة يتعيف أف تتمتع بمعر ة ي إدارة اإلبداع،
كبدكف ذلؾ تدمر قدراتيا الحقيقية التي ىيأتيا ليا كفاياتيا المميزة ،كىنا ينبغي التركيز عمى نشاط البحث
كالتطكير لتحقؽ المنظمة النجاح ،يك اساس الكصكؿ إلى اإلبداع المنظمي ،كما انو الطريؽ الذم تكظؼ
مف خبللو المنظمة خزينيا المعر ي ي تقديـ منتجات اك خدمات جديدة لممستفيديف ،إلى جانب ككنو
استثمار مستقبمي ،كمصدر ميـ لممعر ة التقنية ي المنظمة ،كيبتكر القدرات عمى استيعاب كاستثمار
المعر ة الجديدة.
كحسب ما أكرد (العنزم كنعمة )157 :2001 ،إف المعر ة المدكنة ي السجبلت كالتقارير االرشيفية ،كالتي
تدخؿ ي الحاسكب تمثؿ مصد انر لئلبداع الذم تتاجر بو المنظمات.
كيشير ( )Quinn, et.al., 1995: 72أف اإلبداع المحرؾ ذاتيان الذم يتحدد بقاعدة (رعاية اال راد – لماذا)
( )Care Whyىك أحد أنكاع المعر ة المنظمية ،كتتناكؿ االستعداد كالدا عية الذم يتمتع بيما اال راد كالفرؽ
المبدعة ي المنظمة ،كبدكنيا تخسر المنظمة اإلستفادة مف مصارؼ رأس الماؿ الفكرم ،كقد تفشؿ ي
تكيؼ رأس ماليا الفكرم مع اإلبداعات التي تعكؿ بدرجة كبيرة عمى ميارات اال راد المتقدمة .كىذا النكع مف
المعر ة يكمف ي ثقا ة المنظمة بمككناتيا (قيـ العامميف كمعتقداتيـ كطقكس المنظمة كشعائرىا).
كيسترسؿ (  )Quinn, et.al., 1995: 73بالقكؿ إف المستفيديف يحتاجكف إلى المعر ة المينية التي تطكر
السمع أك الخدمات ،كبما يكجب التكجو نحك اإلبداع ،كىذا يتطمب مف المنظمة استقطاب األ راد ذكم القدرة
اإلبداعية العالية ،كالتعامؿ مع الطكارمء ،كالظركؼ المتغيرة التي تتطمب اإلبداع ،ثـ الحصكؿ عمى
مخرجات معر ية ك كرية عالية المستكل ،كبالتالي الفرد الذم يقدـ اقتراح يزيد مف أرباح المنظمة يعد رأس
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:2001

ماؿ كرم ،كىذا ينطبؽ عمى كؿ معر ة كابداع أك تجديد يقدـ حمكالن ناجحة لمزبائف (العنزم،
.)118
كيحدد ( )Allee, 1997: 71-74العبلقة بيف " "KMكاإلبداع المنظمي ي أف القدرات المعر ية الجكىرية
لممنظمات تحكلت إلى عمميات اتاحت لممنظمات إبداع منتجات جديدة بسرعة كبيرة ،أك تعديؿ (تطكير)
المنتجات الحالية بسرعة اي ان ،إلى جانب سرعتيا ي تقديميا إلى السكؽ قبؿ منا سييا.
كرغـ أف ( )Drucker, 1998: 150يرل أف اإلبداع ينشأ ي أغمب األحكاؿ مف كميض العبقرية ،إال أف
ىناؾ مصادر أخرل لئلبداعات الناجحة تعبر عنيا الفرص اإلبداعية الناتجة عف البحث الكاعي كاليادؼ،
كتُ ّعرض المنظمة إلى مكاقؼ تتطمب منيا اإلبداع كػ:
-1التناق ات بيف كاقعيا الفعمي ،كبيف ما تظيره المنظمة.
-2الحكادث غير المتكقعة.
 -3احتياجات العمميات التي تقكـ بيا المنظمة.
-4التغيرات ي الصناعة كالسكؽ ،كالتغيرات الديمكغ ار ية ،كالتغيرات ي القيـ كاالتجاىات كاالدراؾ.
-5المعر ة الجديدة التي تكتسبيا المنظمة ،أك قياميا بتطكير المعر ة الحالية عممية أك تقنية أك اجتماعية،
مع تبايف اإلبداعات الناتجة عف المعر ة الجديدة أك المطكرة ي أىميتيا ،بلن عف حاجتيا إلى كقت
طكيؿ لتحكيؿ المعر ة بعد نشكئيا إلى تقنيات مفيدة ،كمف ثـ بركزىا ي السكؽ بصيغة (منتجات ،عمميات،
خدمات) جديدة ..بلن عف أنيا تتطمب أنكاع كثيرة مف المعر ة لتككف أكثر اعميةن ( ..يذا الحاسكب ظير
كإبداع بعد امتزاج (  )6ركع منفصمة مف المعر ة المتقاربة) كلكف تتسـ بككنيا إبداعات جذابة ،كتتسـ
بالمخاطرة.
كلتحقيؽ النجاح ي اإلبداعات المتكلدة عف المعر ة ،البد مف إدارة لئلبداع تت مف تحميؿ دقيؽ لؤلنكاع
المختمفة مف المعر ة ،التي تدخؿ ي إبداع المنتكج أك الخدمة المتحققة عف تكظيؼ تمؾ المعر ة ،بلن
عف تحديد احتياجات السكؽ ،ثـ تقديـ اإلبداعات التي تمبي تمؾ االحتياجات (.)Drucker, 1998: 155
كال يذىب ( )Drucker, 1999: 79-94ي دراستو المعنكنة "إنتاجية صناع المعر ة :التحدم الكبير" بعيدان
صناع المعر ة ىي اإلبداع المستمر ،كىذا ما جعؿ
عما أشار إليو ي أعبله ،إذ يرل أف إحدل مسؤكليات ّ
المنظمات المتطكرة تستمر باإلبداع مستفيدة مف إسناد صناع المعر ة.
كبرز ( )Koteliniko, 2003: 1العبلقة بيف " "KMكاإلبداع بتعريفو اإلبداع بأنو "عممية تحكيؿ المعر ة
ّ
الجديدة إلى منتجات أك خدمات جديدة" ،كبما يجعمو مصد انر لخمؽ القيمة كزيادة اإلنتاجية ،كمصدر لتحكيؿ
الخزيف المعر ي لممنظمة إلى سمع كخدمات تمبي حاجة المستفيد.
كيشير (  )Wit & Meyer, 1998: 70-74أف اإلبداع يكلد األ كار كالطرؽ الجديدة لتحديد المشكبلت
كاختراع الحمكؿ ،كىك أحد المداخؿ المعر ية األساسية لتحقيؽ النجاح التنا سي ،كذلؾ عبر اعتماد
اإلستراتيجييف لمخيمتيـ ي تكليد حمكؿ غير معرك ة لممشكبلت المنظمية ،كاختيار األكثر إبداعان منيا،
كالتفكير بطريقة مبدعة ،كتجاكز المفاىيـ المقبكلة إلكتشاؼ أ كار جديدة ،كبما ينمي ي األ راد اإلبداع
كمركنة التفكير.
كباعتماد االسمكب الفرقي ي العمؿ يمكننا أف نزيد اإلبداع ،شريطة أف ت ـ الفرؽ أ راد بميارات متنكعة،
كخمفيات كمعر ة متباينة ،بغية التكصؿ إلى طرؽ جديدة غير مبتكرة سابقان ي حؿ المشكبلت ،كبما يجعؿ
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كحؿ ع ك مدركان لممعر ة التي يتمتع بيا الع ك اآلخر ،كتبادليا كنشرىا بيف أع اء الفريؽ ،لتمكيف
األخير مف اإلبداع بمستكل أعمى (.)Thomke & Hippel, 2002: 75
كيرل ( ؿ اهلل )81-78 :1986 ،أف اإلبداع مرتبط بالذكاء كالفطنة كسرعة البديية ،كيرتكز عمى قاعدة
معر ية عري ة كتعبر عف نزعة التفكؽ ،كاالستعداد الفطرم الذم يتمتع بو الفرد ،كالذم ينمى بالتدريب
كالتعمـ ،كأىـ ما يؤدم إلى نجاحو تكا ر المعمكمات كاستخداميا ،المجتمع كالمنظمة المبدعيف يعشقاف
المعر ة ،كيكظفاف الحكاس لمتعمـ ،كبما يجعميما محفزيف لتكظيؼ المعر ة مف أجؿ اإلبداع ،كما يسعى إلى
اكتساب المعر ة الجديدة باستمرار لتعزيز اإلبداع المنظمي.
ك ي ذات النيج يرل (صالح )385 :1989 ،أف اإلبداع عممية كرية تجمع بيف المعر ة المتألقة كالعمؿ
الخبلؽ ي جميع مجاالت المنظمة ،كتتبمكر ي أ كار جديدة يقدميا أناس متميزكف.
كبرز ( )Alberto, 2000: 88العبلقة بيف " "KMكتعزيز اإلبداع كأىميتيما ي نجاح تنا سية المنظمات،
ّ
بلن عف أثر ىذه العبلقة ي صياغة إستراتيجيات المنا سة ،ألف تطكير المعر ة مرتبطة بخصائص
األ راد كتطكيرىـ ،كىذا ما يدعـ إبداعية المنظمة ثـ قدراتيا التنا سية .المنظمات اليابانية تختمؼ ي
أنظمتيا المعر ية مقارنةن بالمنظمات االمريكية التقميدية ،كما أنيا تغير معمكماتيا بشكؿ مستمر( ،المعمكمات
الخاصة بزبائنيا كمجيزييا كالمنظمات التي تتعامؿ معيا) ،كىذا ما يجعميا تطكر منتجاتيا كعممياتيا بشكؿ
أكبر مما تقكـ بو المنظمات االمريكية ،مرتكزة عمى خزينيا المعر ي المتجدد ي زيادة مستكل إبداعياتيا
(.)Elsie, 1999: 300
إف التكصؿ إلى طرؽ العتماد تكنكلكجيا المعمكمات ي نشر المعر ة كالخبرة بيف صفكؼ العامميف يؤمف
تحكيؿ رأس الماؿ الييكمي لممنظمة إلى رأس ماؿ إبداعي ،المعر ة التي تكلدت كترسخت ي ىياكؿ
كعمميات كثقا ة المنظمة تتحكؿ إلى منتجات جديدة تحا ظ مف خبلليا المنظمة عمى قدراتيا اإلبداعية
كمكقعيا التنا سي (.)Strategic Policy Branch, 1999: 9
إف المنظمات اآلف تكظؼ المعر ة التي تحقؽ ليا منا ع مالية ،كتمزـ أ رادىا تعمـ المعر ة التي تُ َخمؼ
الميزة ،كالتي تككف ىاد ة ،كبما يؤمف خمؽ قاعدة منظمية ممتزمة باإلبداع ،كقائمة عمى اإللتزاـ بفمسفة
المعر ة المكجية نحك خمؽ الميزة التنا سية (.)Gupta & McDaniel, 2002: 3-5
كما أف المنظمة بعد أف تختار المعر ة تطكر عمميات تنظيميا كخزنيا ،ثـ خمؽ الميزة التنا سية مف تكظيؼ
ىذه المعر ة ي تكليد إبداعات شاممة ي المستقبؿ ،كعبر تطبيؽ المعر ة المكتسبة ،كاإلبداع ي تصميـ
المنتكج ،أك تقديـ خدمة مميزة لممستفيد كبكمفة منخف ة ،كبالتالي إدارة المعر ة خبرة مكجية لتحقيؽ إنتاجية
كابداع بصيغ متعددة (اعتماد تكنكلكجيا جديدة ،تغيير أنماط المنا سة ي األعماؿ المعاصرة) ( Sarvary,
.)1999: 101
كذىب (  )Duffy, 2000: 64-67إلى أف "  "KMتدعـ الجيكد لبلستفادة مف المكجكدات المممكسة كغير
المممكسة كبما يحفز اإلبداع ،كيركج المعر ة القائمة كأساس لؤل كار الجديدة ،كدكرىا ي صنع الق اررات.
كيشير (  )Thompson & Strickland, 2001: 118أف المنا سة مف خبلؿ إبداع المنتكج يظير عبر
مزج المعر ة عف إحتياجات الزبكف مع معر ة (  )Know – Howلمبحث كالتطكير كلتصميـ المنتج
كاليندسة كأنكاع أخرل مف رأس الماؿ الفكرم.
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كالمنظمة الناجحة ىي التي تستثمر ما تعر و ،كتنقؿ معر تيا عبر قنكات المنظمة ،كتستخدميا ي تجديد
المنظمة ،كبما يجعميا قادرة عمى الكثكب ي الساحة التنا سية ،كالتكيؼ مع التغيرات البيئية ،كتخمييا عف
اليياكؿ التقميدية التي لـ تعد تصمح لمجابية تحديات كمتطمبات منظمات المعر ة ،كتبني ىياكؿ تصمح
لمنظمات عصر المعمكمات كالمعر ة (العنزم كنعمة .)158 :2001 ،كالمعبر عنيا بشبكة خبليا مرنة
كمتصمة مع بع يا ،كبما يتناسب مع حركة المعر ة الدائرة كالمتداخمة كالمتقاطعة ،كالتي ال تعرؼ الثبات
عمى حاؿ (.)Scheffman & Thompson, 1998: 1-6
كبالتركيز عمى زيادة الخزيف المعر ي ،يمكف لممنظمات أف تركز عمى مدخؿ
( )Open Book Managementلزيادة عدد األ راد الذيف يكلدكف اال كار الجديدة ،كتحسيف جكدة
المنتجات كتخفيض الكمؼ (العنزم.)122 :2001 ،
كيشير ( )Mrinalini & Nath, 2000: 180أف المنظمة تعتمد البحكث كالتكنكلكجيا لتكليد المعر ة التي
تدعـ قكتيا التنا سية ،كما تييء ليا ىيكؿ يحفز اإلبداع ،تكلد معارؼ جديدة تقكـ بتطبيقيا لتقدـ سمع أك
خدمات جديدة ،كبما يكصميا إلى مرتبة ترتقي ييا بالمنظمة المتعممة التي تستند ي بقائيا كنمكىا عمى
القاعدة المعر ية المكظفة ي اإلبداع.
كذىب ( )Raisinghani, 2000: 110أف " "KMتت مف إبتكار ىياكؿ ت ـ العناصر األكثر تقدمان مف
المكارد التكنكلكجية ،كالمدخبلت االساسية التي تتيح لممنظمة أف تصنع ق اررات عالة ،كتستجيب لحاجات
المستفيديف ك ؽ نمكذج كرم مبدع.
كيرل ( )Daft, 2001: 352أف البرامج الجديدة كػ " ،KMالمشاركة ي المعمكمات" تحفز اإلبداع ،كتمكف
المنظمات مف مكاكبة التغيرات المتسارعة ي بيئتيا ،كما تييء أدكات لمتغيير االستراتيجي الكبير ،كتحقيؽ
اإلبداع السريع كالمستمر ي التكنكلكجيا كالمنتجات كالعمميات كالخدمات.
إف قابمية المنظمات ي تطكير اإلبداعات (جذرية اك م ا ة) تتبايف إلى ٍل
حد كبير تبعان لتبايف قابمياتيا ي
تكليد كتطبيؽ المعر ة ،كاف التنكع كالتطكر ي تكليد كتطبيؽ المعر ة سيسيـ ي التطكر اإليجابي إلبداعات
المنظمة (الكبيسي.)118 :2002 ،
كيشير (  )Wick, 2000: 515-529أف التميز ي عصر المعر ة يعتمد عمى مديات تكليد الممارسات
كاأل كار كاآلليات الجديدة ،كتطكير القائـ منيا ،كأف التحاكر بيف األ راد ذكم الثقا ات كالخمفيات المتباينة،
يدعـ مف تطكير اال كار ،كما أف تعاكف المينييف يكصؿ إلى أ كار جديدة ،كمف ثـ إلى اإلبداع… كأف
ال غكط كالتحديات التي تعانييا المنظمات تجعميا تبدع ،كبما يد عيا لتطبيؽ المزيد مف برامج الػ "."KM
كحسب ما ذكر (  )McElory, 2000يتعزز اإلبداع كالتعمـ ي المنظمة عندما تركز عمى جانب الطمب
عمى المعر ة الجديدة لسد حاجتيا ،ي حيف أف جانب العرض ي "  "KMيجعؿ المنظمة تركز عمى تكزيع
كنشر المعر ة المتكا رة ،يعكس سياقان عيفان لتحسيف التعمـ كاإلبداع المنظمييف ،كأف المعر ة الجديدة
المتكلدة عمى ك ؽ استراتيجية الطمب تحققيا مجمكعات العمؿ التي ت ـ أ راد مبدعيف كمتعاكنيف (الكبيسي،
.)116 :2002
كيرل (  )Kotelnikov, 2003: 3أف انتقالنا مف المجتمع الصناعي إلى المجتمع المعر ي يغير اإلبداع،
دكف أف يعني ذلؾ إختفاء اإلبداع الم اؼ ،أك تطكير المنتكج ،كلكف إ ا ة أبعاد جديدة لئلبداع إلى
جانب األبعاد القديمة.
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كك ؽ ما ذكر (الغالبي 17 :2011 ،ػ  )18أنو ال يجد المتتبع لطبيعة مجاالت ربط المعر ة بالعمميات
اإلبداعية صعكبات كبيرة عمى المستكل النظرم ،كتكمف اإلشكالية ىنا بإيجاد الصيغ العممية الكاقعية التي
تستطيع اإلدارة مف خبلليا جعؿ نكاتج اإلستخداـ المعر ي متجسدة ي منتجات كخدمات المنظمة ،كبما
يؤدم إلى تكليد كالء عاؿ ليذه المنتجات كالخدمات مف قبؿ الزبائف.
كيذكر ( " )Wong, 2005: 105كمف الكا ح أف أداء إدارة المعر ة كخاصة تكزيع المعر ة عاؿ عمى
اإلبتكار كالنجاح المالي لممنظمة".
كأشار ستكرم ك كيمي ككم كآخركف "أف اكتساب المعر ة الجديدة كدمج المعر ة الحالية مع الجديد ة سكؼ
يؤدم إلى اإلبتكار ي المنتجات الجديدة".
كما أف "بارلبي" ك "تايمكر" يعتقدكف أف إدارة المعر ة يمكف أف تككف دعمان لئلبتكار ،كخمؽ أ كار جديدة
كاستغبلؿ قكة الفكر لممنظمة.
كذكر ( " )Zadeh, 2001: 7يعتقد خبراء إدارة المعر ة أف آليات االبتكار كعمميات إدارة المعر ة متفؽ

عمييا".

كك ؽ دراسة لمير خر أكديني كآخركف ،كجد أف إدارة المعر ة ك إبتكار المعر ة لو تأثير عمى أداء اإلبداع ،
ك ي دراسة أخرل ،استنتج أف ىناؾ عبلقة بيف إدارة المعر ة كاالبتكار

كيقترح ( )Ali, 2007: 199أف المعر ة ال منية تمعب دك انر ىامان ي عممية اإلبداع كاالبتكار كالنجاح ي
المنظمة.
كما ي دراسة (  )Tadayon, 2012: 11كجد أف ىناؾ عبلقة كبيرة كايجابية بيف نقؿ المعر ة كطمب
المعر ة كتخزيف المعر ة كاإلبداع التقني.

ويمكن ذكر عالقة عمميات إدارة المعرفة باإلبداع التنظيمي من خالل توضيح ما يأتي:

توليد المعرفة : Generating Knowledge

جميع العمميات التي تشير إلى التكليد كالحصكؿ عمى المعر ة سكاء كانت (

أسر أك شراء أك ابتكار أك

اكتشاؼ أك امتصاص أك اكتساب أك استحكاذ) ،كلكف بأساليب كمف مصادر مختمفة ،الشراء يشير إلى

الحصكؿ عمى المعر ة عف طريؽ الشراء المباشر أك عف طريؽ عقكد االستخداـ كالتكظيؼ .كاالمتصاص
يشير عمى القدرة عمى الفيـ ،كاالستيعاب لممعر ة الظاىرة ،كاألسر يشير عمى الحصكؿ عمى المعر ة

الكامنة ي أذىاف كعقكؿ المبدعيف ،كاالبتكار يشير إلى تكليد معر ة جديدة غير مكتشفة كغير مستنسخة،

كاالكتشاؼ يشير إلى تحديد المعر ة المتكا رة .كاقترح ) (Cohen & Levinthal, 1990:141أنمكذجان

شامبلن الكتساب المعر ة باالعتماد عمى البحث كالتطكير ،كيؤكد األنمكذج عمى ثبلث نقاط جكىرية:
أ.

إف تكليد المعر ة ىك جيد بشرم.

تأثير األبعاد ال منية كالظاىرة لممعر ة ي عمميات التكليد.
ب .
الطبيعة التراكمية لتكليد المعر ة.
ت .
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كالبد مف التأكيد عمى أىمية ابتكار المعر ة الجديدة ،حيث عندما تتغير األسكاؽ المؤسسة الناجحة ىي
التي تكلد المعر ة الجديدة باستمرار .كأكد ) (Nonaka & Takeuchi, 2004:59عمى أف تكليد المعر ة
يقكد إلى تكسيعيا مف خبلؿ مجمكعتيف مف الديناميكيات التي تد ع عممية تكسيع المعر ة :

األكلى :تحكيؿ المعر ة ال منية إلى معر ة ظاىرة.

الثانية :تحكيؿ المعر ة مف المستكل الفردم إلى المستكل الجماعم.

كقدما أربع طرؽ تتكلد بيا المعر ة مف خبلؿ التفاعؿ كالتحكؿ بيف المعر ة ال منية كالمعر ة الظاىرة كىي :
االشتراكي :كالتي تت مف التحكيؿ مف ال منية إلى ال منية.
أ .
ب .الخارجية أك االتجاه إلى الخارج :التحكيؿ مف ال منية إلى الظاىرة عف طريؽ الحكار تصبح
المعر ة ال منية معر ة ظاىرة مف خبلؿ التأمؿ الجماعي.
التجميعي :كىي التحكيؿ مف معر ة ظاىرة إلى معر ة ظاىرة كما ي المدارس كالكميات.
ة
ث .
الداخمي :التي تؤكد عمى التحكيؿ مف معر ة ظاىرة إلى معر ة
ج  .ة

منية مف خبلؿ تكرار أداء الميمة

تصبح المعر ة الظاىرة مستكعبة مثؿ المعر ة ال منية.
وقدم  quinnكما ورد لدى (الزيادات )98 :2008 ،أربعة مبادئ البتكار المعرفة وىي :
أ .تعزيز مقدرة األ راد ي حؿ المشكبلت.

ب .التغمب عمى معار ة األ راد المينييف لممشاركة بالمعمكمات.

ج .التحكيؿ مف اليياكؿ اليرمية إلى المنظمات المقمكبة أك التنظيمات الشبكية.

ي.
ت .تشجيع التنكع الفكرم داخؿ المؤسسات المعر ة

إف عممية تكليد المعر ة تبدأ بفكرة يقدميا الفرد الذم حصؿ عمييا أك ابتدعيا .كىذا ما أشار إليو أي ان
) (Coffee, 2000:104عندما أكد أف أعمى درجة مف المعر ة تكمف ي عقكؿ المستخدميف.

لكف مف الممكف أف يتـ تكليد المعر ة الجديدة مف خبلؿ أقساـ البحث كالتطكير كالتجريب كتعمـ الدركس

كالتفكير اإلبداعي .إف تمثيؿ المعر ة كامتصاصيا يشير إلى الحصكؿ عمى المعر ة الظاىرة ،كالجدير

بالذكر ىنا ىك اختبلؼ األ راد كالمنظمات ي القدرة عمى امتصاص كتمثيؿ المعر ة ،لعدة أسباب ،مثؿ

السعة االمتصاصية ،كالقدرة ،كامكاف االتصاؿ بيف كؿ مف المصدر كاليدؼ ،كىذا يؤدم إلى اختبلؼ

إمكانات األ راد كالمنظمات ي تمييز قيمة المعر ة الجديدة .كذلؾ إف كفاءة تكليد المعر ة تتكقؼ عمى قدرة

المنظمة كأ رادىا عمى التعمـ كاالتصاؿ.

كتـ التكصؿ إلى أف المعر ة تكتسب عبر ثبلثة طرؽ:
أ.

التعمـ.


البحث العممي.
ب .
التطكير التؽني.
ت .
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نبلحظ أف كممة (األسر) تبلئـ المعر ة ال منية التي مصدرىا عقكؿ المبدعيف بصكرة أكبر مما ي
المعر ة.

إف تكليد معر ة ذات جكدة عالية ليس ىد ان بحد ذاتو ،بؿ ركرة استخداـ ىذه المعر ة لمنيكض بقدرات
اإلبداع ي المنظمة ،كاذا كاف اإلبداع المنظمي يمثؿ جيكدان حثيثة تقكـ بيا المنظمة إليجاد منتجات
كخدمات تر ي الزبائف ،إف ىذا اإلبداع ينطمؽ مف قدرات ابتكارية ردية ك رقية كمنظمية ،كىذا يعني
كجكد رصيد معر ي صريح ك مني لدل ىؤالء العامميف ي المنظمة كأ راد كمجمكعات ،إف تكا ر رصيد
معر ي حقيقي كمناسب ي المنظمة يتيج ليا أف تدمج بشكؿ عاؿ ىذه المعر ة مع مجمؿ عمميات اإلبداع.
في إطار تشخيص المشكبلت كالحاالت التي تكاجو الشركات تك ر المعمكمات كطريقة التأمؿ كالتحقيؽ مف
إمكانية تنكيع بدائؿ الحؿ المناسبة ليذه المشكبلت كبطرؽ إبداعية غير مألك ة.
ككذلؾ األمر بالنسبة إلى مراحؿ ح انة ىذه المعمكمات كالتبصر ييا ،حيث أف كجكد عامميف معر ييف
ذكم قدرات كميارات كخبرات عالية يسيـ ي تكليد إبداع منظمي يعزز قدرات المنظمة التنا سية ،إف خط
سير تكليد الحكمة مف خبلؿ المعمكمات يصب حتمان بقدرات إدارية ك نية عالية تجذر اإلبداع ي المنظمة
(الغالبي.)198-177 :2011 ،

بيانات
ومعلومات

رصيد
معرفيذو
جودة

المعرفة

إبداع

الشكل رقم :)7.2( :مراحل توليد اإلبداع

إف الميزة الرئيسية لممنظمة المكثفة معر يا ،ىي قدرتيا عمى حؿ المشاكؿ المعقدة مف خبلؿ الحمكؿ
االبتكارية كاإلبداعية ،إال أف ىناؾ مف يرل أف اإلبداع شيء مطمكب عندما تككف المعر ة غير كا ية
كحينيا يقؿ الميؿ إلى اإلبداع عندما تتكا ر المعر ة ،لكف يجب أف ال تتكسع ي ىذه النظرة ألف المعر ة
الرسمية ربما تك ر ي أغمب األحياف قاعدة لئلبداع.
كيمكف أف نشير ىنا إلى ما ذكره الباحث ( )Zack, 1999: 124-145مف أف المعر ة بذاتيا يمكف
أف تككف معر ة جكىرية ،كمعر ة متقدمة كمعر ة إبداعية ،كىذه األخيرة تتيح لممنظمة أف تككف قائدة ي
مجاليا التنا سي كلمصناعة التي تعمؿ ييا ،إف ىذا النكع مف المعر ة يرتبط بمجاالت االبتكار لما ىك جديد
كيسيـ ي تغيير قكاعد العمؿ ،كالمنا سة ي صالح المنظمة المستخدمة ليذا النكع مف المعر ة لتكليد
اإلبداع.
خزن المعرفة : Storage of Knowledge
ىي تمؾ العمميات التي تشمؿ ( :االحتفاظ ،اإلداـ ة ،البحث ،الكصكؿ ،االسترجاع ،المكاف(
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كتشير عممية خزف المعر ة إلى أىمية الذاكرة التنظيمية ،المؤسسات التي تكاجو خط انر كبي انر نتيجة لفقدانيا
لمكثير مف المعر ة التي يحمميا األ راد الذم يغادركنيا لسبب أك آخر ،كبات خزف المعر ة كاالحتفاظ بيا

ميـ جدان السيما لممؤسسات التي تعاني مف معدالت عالية لدكراف العمؿ كالتي تعتمد عمى التكظيؼ

كاالستخداـ بصيغة العقكد المؤقتة كاالستشارية لتكليد المعر ة ييا ،ألف ىؤالء يأخذكف معر تيـ ال منية

غير المكثقة معيـ ،أما المكثقة تبقى مخزكنة ي قكاعدىا.
توزيع المعرفة Knowledge Distribution

المعر ة بكصفيا مكجكدان تزداد باالستخداـ كالمشاركة ،كبتبادؿ األ كار كالخبرات كالميارات بيف األشخاص
تنمك كتتعاظـ لدل كؿ منيـ ،لذا سعت المنظمات إلى تشجيع المشاركة.

تكزيع المعر ة ىي تمؾ العمميات التي تشمؿ :
(التكزيع كالنشر  Distributionالمشاركة  Sharingالتد ؽ  Flowالنقؿ Transferالتحريؾ ) Moving
حدد (باداركك )3-2 ،1993 ،تكا ر أربعة شركط لنقؿ المعر ة قم:
يجب أف تككف ىناؾ كسيمة لنقؿ المعر ة ،كىذه الكسيمة قد تككف شخصان كقد تككف شيئان آخر.
أ .

ب .يجب أف تككف ىذه الكسيمة مدركة كمتفيمة تمامان ليذه المعر ة ك حكاىا كقادرة أي ان عمى نقميا.
ت .يجب أف تككف لدل الكسيمة الحا ز لمقياـ بذلؾ.

ث .يجب أال تككف ىناؾ معكقات تحكؿ دكف ىذا النقؿ المعر ي.
كيشار ي ىذا الصدد إلى دكر تجمعات الممارسة  Communities of Practiceالتي تأخذ عمى عاتقيا

المشاركة بالمعر ة كبنمكذج الككيؿ التقني كالذم يقكـ بنقؿ كتكزيع المعر ة عبر الصناعات كطبقان

لػ ) (Heisig & Vorbeck, 2000:119إف ىناؾ عدة أساليب لتكزيع المعر ة كه م:
أ.

رؽ المشركع المتنكعة معر يان لمتكزيع الداخمي.

ب .شبكة المعمكمات الداخمية (اإلنترنت(.

ت .التدريب مف قبؿ زمبلء الخبرة القدامى.
ث .ككبلء المعر ة.

ج .مجتمعات داخمية عبر الكثائؽ.

ح .رؽ الخبرة كحمقات المعر ة كحمقات التعمـ .
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كيؤكد خب ار ء إدارة المعر ة ذكم الخمفية التعميمية عمى أف التدريب يعزز معر ة المستخدميف ،أما اآلخركف
الميتمكف بالعبلقات المتبادلة بيف األشخاص يركجكف ألساليب المشاركة بالمعر ة بيف الفرؽ كمجمكعات

العمؿ كيجب االنتباه إلى ثبلث نقاط ميمة:

األولى :إف المشاركة بالمعر ة تحتـ التحكؿ مف العمؿ الفردم إلى الجماعي.
الثانية :اختبلؼ أسمكب كطبيعة المشاركة تبعان لنكع المعر ة.
الثالثة :إف المشاركة بالمعر ة تختمؼ عف المشاركة بالمعمكمات ألف األخيرة ال تت مف عنصر التفكير.
إف أساليب التدريب كالحكار متبلئـ مع تكزيع المعر ة ال منية ،أما المعر ة الظاىرة يمكف نشرىا بالكثائؽ
كالنشرات الداخمية كالتعمـ ،كالميـ ي التكزيع ىك

عنيا ي الكقت المبلئـ.

ماف كصكؿ المعر ة المبلئمة إلى الشخص الباحث

تطبيق المعرفة : Applying Knowledge
إف اليدؼ كالغاية مف إدارة المعر ة ىك تطبيؽ المعر ة المتاحة لممؤسسة ،كىذا التطبيؽ ىك أبرز عممياتيا،

كتشير ىذه العممية إلى :
االستعماؿ Use
أ .

ب .إعادة االستعماؿ Reuse
ت .االستفادة Utilization
ث .التطبيؽ Applying

إف اإلدارة الناجحة لممعر ة ىي التي تستخدـ المعر ة المتكا رة ي الكقت المناسب ،كدكف أف تفقد استثمار
رصة تكا رىا لتحقيؽ ميزة ليا أك لحؿ مشكمة قائمة .كلتطبيؽ المعر ة أساليب كتقنيات ،كقد أشار (Burk,

)1999:27إلى أف المؤسسات الساعية لمتطبيؽ الجيد لممعر ة عمييا تعييف مدير المعر ة Knowledge
 Managerكالذم يقع عميو كاجب الحث عمى التطبيؽ الجيد ،كأنو يعمؿ كعنصر مكرس لتطبيقات

مشاركة المعر ة كالتنفيذ التدقيؽ ليا ،كأكد عمى أف االستخداـ كاعادة االستخداـ تت مف االتصاالت غير
الرسمية كالحصكؿ عمى التقارير ،كالتطبيقات الجيدة كالقصص الناجحة كأشكاؿ أخرل بما ييا العرض

كجمسات التدريب .كقد ك رت التقنية الحديثة ،كخاصة االنترنت المزيد مف الفرص الستخداـ المعر ة ،كاعادة
استخداميا ي أماكف بعيدة عف مكاف تكليدىا .إف تطبيؽ المعر ة يسمح بعمميات التعمـ الفردم الجماعي

الجديدة ،كالتي تؤدم إلى ابتكار معر ة جديدة كمف ىنا جاءت تسمية عمميات إدارة المعر ة بالحمقة المغمقة.

كقد استخدمت عدة أساليب لتطبيؽ المعر ة منوا:
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الفرؽ متعددة الخبرات الداخمية – مبادرات العمؿ – مقترحات الخبير الداخمي – اعتماد مقاييس لمسيطرة
عمى المعر ة – التدريب الفرقي مف قبؿ خبراء متمرسيف.
إف المعر ة يجب أف تكظؼ ي حؿ المشكبلت التي تكاجييا المؤسسة كأف تتبلءـ معيا ،إ ا ة إلى تطبيؽ

المعر ة يجب أف يستيدؼ تحقيؽ األىداؼ كاألغراض الكاسعة التي تحقؽ ليا النمك كالتكيؼ .كىذا يقكد

بال ركرة إلى ترابط إستراتيجية إدارة المعر ة مع إستراتيجية المؤسسة ككؿ .مثبلن إذا كانت خدمة الزبكف

ذات أىمية إستراتيجية يي المرشحة األكلى لتطبيؽ المعر ة.

إف تطبيؽ المعر ة ىك غاية إدارة المعر ة كىك يعني استثمار المعر ة ،الحصكؿ عمييا كخزنيا كالمشاركة

ييا أمكر ال تعد كا ية ،كالميـ ىك تحكيؿ ىذه المعر ة إلى التنفيذ ،المعر ة التي ال تعكس ي التنفيذ تعد

مجرد تكمفة ،كأف نجاح أية منظمة ي برامج إدارة المعر ة لدييا يتكقؼ عمى حجـ المعر ة المنفذة قياسان لما
ىك متكا ر لدييا الفجكة بيف ما تعر و كما نفذتو مما تعر و يعد أحد أىـ معايير التقييـ ي ىذا المجاؿ.

ككي تستطيع المؤسسات تنفيذ ما تعر و عمييا أف تحدد النمكذج ،نماذج إدارة المعر ة ىي التي ترشد

التنفي (عبيد.)20 :2015 ،
ذ
اإلدارات إلى كيفية استثمار المعر ة كتحكيميا إلى

كترل الباحثة ي إطار ما تقدـ كجكد عبلقة كثيقة بيف عمميات إدارة المعر ة كاإلبداع التنظيمي ،كؿ منيما
يؤثر عمى اآلخر بطريقتو ،كذلؾ ات ح لنا األثر اإليجابي المترتب عمييما ،كأف عمميات إدارة المعر ة تؤثر
عمى جميع عناصر اإلبداع التنظيمي كلـ يقتصر عمى بعد كاحد ،كجميعيا تنصب ي مصمحة المنظمة
كتحقيؽ أىدا يا.
كما أف جميع المؤسسات باختبلؼ أنكاعيا تسعى إلى تحقيؽ كتحسيف اإلبداع التنظيمي لدل العامميف،
بناء عمى أساس
كاستثمار الطاقات اإلبداعية كالقدرات التي يممكيا األ راد ي حؿ المشكبلت كاتخاذ الق اررات ن
معر ي حديث لتحقيؽ أقصى ما يمكف مف العكائد التي تيدؼ إلييا المؤسسة.
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مقدمة:

:1.3.2

تناولهذاالفصلالحديثعنالمحاكموتعريفهاوتتبعنشأتها،بمافيذلكرؤيتهاورسالتهاودرجاتها،
وتعريفشاملألنواعالمحاكمواختصاصاتها.
ثمتناولالمبحثالهيكلالتنظيميللمحاكموفقماصدرعنديوانالموظفينالعام.

تعرٌف المحاكم ونشأتها:

:2.3.2

يعتبر التقا ي حؽ مصكف كمكفكؿ لمناس كا ة ،كلكؿ مسطيني حؽ االلتجاء إلى قا يو الطبيعي ،كينظـ
القانكف إجراءات التقا ي بما ي مف سرعة الفصؿ ي الق ايا (القانكف األساسي المعدؿ ،مادة .)30
نشأت المحاكـ النظامية بمختمؼ درجاتيا ك قان ألحكاـ قانكف السمطة الق ائية كقانكف تشكيؿ المحاكـ
النظامية ،كيتـ تعييف دائرة اختصاص المحاكـ النظامية بمكجب قرار صادر مف كزير العدؿ ،كتككف
المحاكـ مختصة ي الفصؿ بالمنازعات التي تُعرض عميو ،ك قان لمقانكف لتخرج أحكاـ قطعية كباتة قابمة
لمتنفيذ.
رؤية المحاكم:
تعتبر الرؤية المرحمة األكلى مف عممية ك ع األىداؼ المرحمية ،كعميو إف رؤية المحاكـ يجب أف تتميز
بالك كح كسيكلة الفيـ كالتفسير ،ككنيا تعد تعبير عما تريد المحاكـ أف تصبح عميو ي المستقبؿ،
كتك يح طمكحاتيا كتطمعاتيا لممستقؿ ،كتعتبر الرؤية دا ع كمحفز لدل العامميف كتخمؽ رص اإلبداع
كالتميز (الخطة السنكية التشغيمية لممحاكـ)6 :2016 ،
رؤية المحاكم النظامية:
" ىيئة مستقمة ترسخ مبادئ الديمقراطية كالشفا ية كمبدأ سيادة القانكف ،كتحا ظ عمى حقكؽ اإلنساف ككرامتو،
كتؤمف العدالة لمجميع"
رسالة المحاكم النظامية:
"المحاكـ النظامية تعتبر سمطة ق ائية قكية كعادلة كنزيية تعمؿ عمى ترسيخ مبدأ العدالة لمجميع بما
ي مف الحقكؽ كالحريات لمجميع دكف تمييز ،بما يحقؽ ثقة المجتمع".

:3.3.2

أنواع المحاكم ودرجاتها:

إف القانكف األساسي قد ذكر ي المادة (  )6عمى أف المحاكـ بأنكاعيا ىي :المحاكـ الشرعية كالدينية،
كالمحكمة الدستكرية العميا ،كالمحاكـ النظامية بأنكاعيا ،كقد نظـ القانكف اختصاص كؿ محكمة عمى حدا،
كنظر المسائؿ المحددة ليا.
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إف قانكف السمطة الق ائية كقانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية قد أ رز أنكاع لممحاكـ ك قان لنص المادة (

)7

مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ  5لسنة  ،2001ك قان لمترتيب التالي:
محكمة الصمح.
أ  -
محكمة البداية.
ب  -
محاكـ االستئناؼ.
ت  -
المحكمة العميا.
ث  -
كسكؼ نقكـ بتفصيؿ كؿ محكمة بتشكيميا كاختصاصيا كأنكاع الق ايا المختصة بيا.

 :4.3.2محاكم الصلح:
إف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية قد نصت المادة (  )9منو عمى أف تُشكؿ محاكـ الصمح مف قا ي رد
يتكلى اإلشراؼ اإلدارم عمييا ،كيقكـ بمياـ الفصؿ بالق ايا المككمة إليو حسب القانكف ي كؿ دائرة.
 2لسنة 2001ـ ،قد خصص لكؿ محكمة صمح

إف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ

اختصاص مكاني كاختصاص نكعي كاختصاص قيمي ،كأف االختصاص المكاني قد حدده القانكف سابؽ
الذكر ك قان لنص المادة ( )42بأف يككف اختصاص محكمة الصمح المكاني ي دائرة مكطف المدعى عميو،
أما االختصاص القيمي قد حددتو نص المادة (  )39مف ذات القانكف قرة (  ،)1الدعاكل التي ال تتجاكز
قيمتيا  10000دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة ،أما االختصاص النكعي إف ذات المادة السابقة مف
ذات القانكف قد حددت الدعاكل التي تختص بيا محاكـ الصمح ،كىي :تقسيـ األمكاؿ المشتركة المنقكلة
كغير المنقكلة ،إخبلء المأجكر ،حقكؽ االرتفاؽ ،المنازعات المتعمقة بك ع اليد كر ع اليد ،االنتفاع بالعقار،
تعييف الحدكد كتصحيحيا ،استرداد العارية ،االنتفاع باألجزاء المشتركة ،دعاكل تصحيح سجبلت األحكاؿ
المدنية ،كأية طمبات أخرل متفرعة عف ىذه الدعاكم.
ىذا باإل ا ة إلى أف محاكـ الصمح تختص بنظر الق ايا الجزائية المعاقب عمييا مدة ال تزيد عف (
سنكات (الجنحة) ،تختص محاكـ الصمح بنظر جميع المخالفات كالجنح الكاقعة

)3

مف اختصاصيا ،ما لـ

ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ (قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  :2001 ،3مادة .)167

:5.3.2

محاكم البداٌة:

حدد قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية أف محكمة البداية تنشأ ي مراكز المحا ظات حسب مقت ى الحاؿ،
كاف محاكـ البداية قد نصت عمييا المادة (  )41مف قانكف أصكؿ المحاكمات أف ليا الكالية العامة ي نظر
جميع الدعاكم كالطمبات التي ال تدخؿ

مف اختصاص محكمة الصمح ،كبالتالي إف محكمة البداية ىي
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المحكمة األكثر اختصاصان ،ىذا باإل ا ة إلى أنيا تنظر ي الق ايا الجزائية الجنائية المعاقب عمييا
بعقكبة تزيد عف ( )3سنكات.
تنعقد محكمة البداية بصفتيا االستئنا ية مف ثبلثة ق اة كتختص بالنظر ي استئنا ات األحكاـ الصادرة
مف محاكـ الصمح طبقان لمقانكف (قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ  :2001 ،5مادة .)15

كاف محكمة البداية كذلؾ تنظر ق ايا بقا ي رد بمبالغ ال تزيد عف  100000دينار ك قان لنصكص مكاد
القانكف ،كما كتختص بنظر الق ايا التي ال تدخؿ

مف اختصاص محاكـ الصمح عمى جميع الق ايا

المعاقب عمييا ما يزيد عف ثبلث
الحقكقية ،كبما يتعمؽ بالق ايا الجزائية تنظر جميع الجرائـ الجنائية ُ
سنكات حتى الحد األقصى ،كتختص بالق ايا النكعية كق ايا اإل بلس ،كق ايا إجراء المحاسبة ،كمنع
المعار ة.

كما كأنيا ىي المحكمة المختصة ي تنفيذ األحكاـ المدنية كليا الكالية العامة بذلؾ.

:6.3.2

محاكم االستئناف:

أنشأت محكمة االستئناؼ ك قان لقانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ (  )5لسنة  ،2001ي ثبلث محا ظات
قط ،كىي القدس العاصمة ،كغزة ،كراـ اهلل.

إف محكمة االستئناؼ تختص بنظر جميع استئنا ات األحكاـ الصادرة عف محكمة البداية بصفتيا محكمة

أكؿ درجة ،بجميع أنكاعيا مف ق ايا مدنية كق ايا جزائية ،ىذا باإل ا ة إلى أنيا تنظر جميع طمبات
استئناؼ قا ي التنفيذ المختص ي جميع المحا ظات.

تنعقد محكمة االستئناؼ مف ثبلثة ق اة برئاسة أقدميـ ي الق ايا الجزائية كالمدنية المستأنفة إلييا (قانكف

تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ  :2001 ،5مادة .)20

:7.3.2

المحكمة اإلدارٌة:

أُنشأت المحكمة اإلدارية بمكجب المادة الثانية مف قانكف المنازعات اإلدارية رقـ ( )3لسنة  ،2016كتخ ع
إلشراؼ مجمس الق اء األعمى ،كتؤلؼ مف عدد مف الق اة ينتدبيـ المجمس األعمى لمق اء مف ق اة

محكمة االستئناؼ ي الق اء النظامي ،كتنعقد مف ىيئة مف ثبلثة ق اة ،كتككف الرئاسة ألقدميـ لمنظر
ي المنازعات المبينة ي القانكف ،كتختص المحكمة اإلدارية بما يمي:

الطعكف االنتخابية ك قان لمقانكف كاألنظمة ،االستدعاءات التي يقدميا ذكم الشأف بإلغاء المكائح أك األنظمة أك
الق اررات اإلدارية ،االستدعاءات التي ىي مف نكع المعار ة ي الحبس التي ُيطمب ييا إصدار إخبلء
السبيؿ عمى أشخاص مكقك يف بكجو غير مشركع ،المنازعات المتعمقة بالكظائؼ العمكمية مف حيث التعييف
أك الترقية إلى آخره ،ر ض الجية اإلدارية أك امتناع عف اتخاذ أم قرار ،المسائؿ التي ليست ق ايا أك

محاكمات بؿ مجرد عرائض خارجة عف صبلحية أم محكمة تستكجب الفصؿ ييا ،منازعات العقكد
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اإلدارية ،منازعات الجنسية ،طمبات التعكيض عف األ رار المتعمقة بالمنازعات اإلدارية ،أية منازعات
إدارية لـ ينص عمييا القانكف ،ككذلؾ أية أمكر أخرل تر ع إلييا بمكجب القانكف.

:8.3.2

المحكمة العلٌا:

أنشأت المحكمة العميا ك قان لنص المادة (  )23مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ (  )5لسنة ،2001
بشقييا محكمة النقض كمحكمة العدؿ العميا ،كيككف ليا رئيس كعدد كاؼ مف الق اة ،كتنعقد انعقادان

صحيحان بػ  5ق اة ،يرأسيـ أقدميـ ي الييئة ،كيككف مقرىا الدائـ القدس ،كمؤقتان مدينتي غزة كراـ اهلل.

تختص محكمة النقض بنقض األحكاـ المدنية كالجزائية بما يتعمؽ بمخالفات تطبيؽ القانكف كتفسيره بحاالت

منصكص عمييا بنص المادة ( )226مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ (  )2لسنة .2001
كما كتنظر االستئنا ات الصادرة عف المحكمة اإلدارية بمكجب قانكف المنازعات اإلدارية رقـ (

 )3لسنة

2016ـ.

كما كأف المحكمة العميا تختص بنظر الطعكف التي تُر ع إلييا ي األحكاـ الصادرة عف المحكمة اإلدارية،
 )17مف قانكف المنازعات
كتنظر ي الطعكف مف الناحيتيف المك كعية كالقانكنية ك قان لنص المادة (

اإلدارية رقـ ( )3لسنة 2016ـ.

:9.3.2

الهٌكل التنظٌمً للمحاكم:

ت ـ ىيكمية المحاكـ أقساـ ككحدات متنكعة تقكـ بتنفيذ سياسات ،قكانيف ،كاجراءات كمياـ المحاكـ  ،كما يتبع

رئيس القمـ متابعة األقساـ باإل ا ة إلى رئيس المحكمة الذم يتابع جميع أمكر المحكمة مع رئيس القمـ،
كالشكؿ التاؿم يك ح ىذه األقساـ:
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شكل رقم ( :)8.2هيكلية المحاكم النظامية:
رئٌس المحكمة
قاضً
رئٌس القلم
نائب رئٌس القلم
مأمور اإلجراء
واألمانات

قسم الجزاء

شعبة مأمور
اإلجراء
واألمانات

شعبة الجزاء

شعبة الحقوق

نائب شعبة
الجزاء

نائب شعبة
الحقوق

قسم الحقوق

أمٌن الصندوق
مساعد أمٌن
الصندوق

كاتب العدل

السكرتارٌا
واألرشٌف

قسم كاتب
العدل

كاتب

كاتب

مراسل

كاتب
كاتب

كاتب

المصدر :ىيكل تنظيمي لممحاكم النظامية صادر عن ديوان الموظفين العام
إف المؤسسات التي تسعى إلى تحسيف اإلبداع التنظيمي لدل العامميف لدييا

ىي ذاتيا مف تتكجو نحك

االىتماـ بإدارة المعر ة كأسمكب عممي كادارم حديث  ،ال سيما ي اقتصاد المعر ة الذم يتطمب مستكل
ٍل
عاؿ مف المعر ة لمحفاظ عمى الميزة التنا سية  ،لذلؾ إف عمميات إدارة المعر ة تعتبر مف أساليب تحسيف
اإلبداع التنظيمي.

إف إدارة المعر ة عنصر ميـ كحيكم لممنظمة كتطكرىا  ،كىي مدخؿ تكاممي يمكف استخدامو ي عمؿ
المحاكـ النظامية لتحقيؽ ناتج معر ي كبير يسيـ ي نجاح اإلبداع كاالبتكار كتكليد طاقات إبداعية

كاستغبلؿ أمثؿ لمكفاءات.
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 1.3مقدمة:
استطاعت الباحثة الحصكؿ عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة ذات الصمة بمك كع الدراسة كالتي
استفادت منوا.

كقامت الباحثة بتصنيؼ الدراسات السابقة حسب نكع المتغير حيث تـ تصنيفيا إلى دراسات تتعمؽ بالمتغير

المستقؿ "إدارة المعر ة" ،كدراسات تتعمؽ بالمتغير التابع "اإلبداع التنظيمي".

كاعتمدت الباحثة مبدأ تصنيؼ الدراسات ي كؿ قسـ حسب نكع الدراسة إلى

(الدراسات الفمسطينية كالتي

بمغ عددىا (  )18دراسة  ،كالدراسات العربية كبمغ عددىا (  )14دراسة  ،كالدراسات األجنبية كبمغ عددىا

( ،)12كما احتكت الدراسة عمى الدراسات التي تربط بيف المتغيريف كبمغ عددىا ( )6دراسات).

كقامت الباحثة بالتعميؽ عمى الدراسات السابقة كمف ثـ تـ عمؿ جكة بحثية لمدراسة ي نياية الفصؿ.

 :2.3الدراسات الفمسطينية:

 :1.2.3الدراسات المتعمقة بإدارة المعرفة

 .1دراسة (عكدة )2016 ،بعنكاف " :دور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمميات إدارة المعرفة
لمنتسبي قوى األمن الفمسطيني بالمحافظات الجنوبية".

ىد ت ىذه الدراسة التعرؼ عمى دكر ممارسة األنماط القيادية )التحكيمية ،التبادلية ،الترسمية ( ي
ممارسة عمميات إدارة المعر ة لمنتسبي قكل األمف الفمسطيني بالمحا ظات الجنكبية  ،كلتحقيؽ

أىداؼ الدراسة ،تـ تطكير االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ال ركرية باالعتماد عمى الدراسات

السابقة ككذلؾ تـ استخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف ي

القطاع األمني ي المحا ظات الجنكبية ،باإل ا ة لمعامميف ي اإلدارات المركزية كالبالغ عددىـ

( )17654مكظفان عسكريان ،حيث قاـ الباحث باختيار عينة طبقية عشكائية بسيطة بمغت ()376
مكظؼ عسكرم.

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
 درجة ممارسة عمميات إدارة المعر ة ي القطاع األمني كانت مرتفعة بكزف نسبي
( ،)%68.35كجاء ُبعد اكتساب المعر ة بكزف نسبي ( )%70.75ي المرتبة األكلي بينما

جاء ُبعد تكزيع المعر ة بالمرتبة األخيرة كبكزف نسبي (.)%66.21
 أظيرت النتائج أف القيادة التحكيمية كالتبادلية بأبعادىا المختمفة تؤثر تأثي انر جكىريان ي

ممارسة عمميات إدارة المعر ة ،كقد سرت ما نسبتو ( )%69.4( ،(%73.3مف التبايف

ي المتغير التابع )عمميات إدارة المعر ة( عمى الترتيب ،بينما تؤثر القيادة الترسمية تأثي انر

سمبيان عمى عمميات إدارة المعر ة بنسبة ك سرت ( )%2.1مف التغيير ي عمميات ادارة

المعر ة.

59

 عدـ كجكد ركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ عمميات إدارة
المعر ة تعزم إلى )العمر ،الرتبة ،سنكات الخدمة ،المؤىؿ العممي ( ،بينما كجدت ركؽ

ذات داللة احصائية تبعان لمتغير الجنس كلصالح الذككر.

وكانت أىم التوصيات عمى النحو اآلتي:

 خمؽ ثقا ة تنظيمية محفزة لكي تشجع عمى االتصاؿ كتحكيؿ كتبادؿ المعر ة كالخبرات بيف
العامميف داخؿ المؤسسة.

 إعادة تصميـ اليياكؿ التنظيمية بالقطاع األمني لتصبح أكثر مركنة كاستحداث كحدات
إدارة لممعر ة تعمؿ عمى تحديد المعارؼ المطمكبة ،كايجاد آليات لتبادليا كانتقاليا كتطبيقيا
ي كا ة المستكيات.

 .2دراسة (عبد الجكاد )2016 ،بعنكاف " :إدارة الجود الشاممة ومستوى مساىمتيا في تحقيق إدارة
المعرفة بالخدمات الطبية العسكرية".

ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى إدارة الجكدة الشاممة كمستكل مساىمتيا ي تحقيؽ إدارة المعر ة
بالخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،حيث تككف مجتمع الدراسة مف العامميف ي الكظائؼ

كيقدر عددىـ ( )156مكظفان ي جياز الخدمات الطبية
اإلشار ية )رئيس قسـ حتى مدير عاـ (ّ ،
العسكرية بقطاع غزة ،أما عينة الدراسة اعتمدت عمى المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة مف جميع
العامميف ي الكظائؼ اإلش ار ية ي جياز الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة باستثناء األ راد

الذيف شارككا بالعينة االستطبلعية ليبؽل ( ،)145كصممت الباحثة أداة لمدراسة عبارة عف استبانة
مككنة مف ( )72قرة تكزعت عمى ثبلثة محاكر ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

المعرؼ) بنسبة )،(%76.0
ة
 يؤثر المتغير المستقؿ )إدارة الجكدة الشاممة ( ي المتغير التابع )إدارة
كأف النسبة المتبقية ) (%24.0ي التأثير عمى إدارة المعر ة تعكد لمتغيرات أخرل.

 كاف مستكل تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كادارة المعر ة ي الخدمات الطبية العسكرية

عيؼ جدان

حيث بمغت نسبة تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة ) ،(%49.26بينما بمغت نسبة تطبيؽ إدارة

المعر ة (.)%44.94

وقد خمصت الدراسة إلى العديد من التوصيات التي من أىميا:
 العمؿ عمى تطكير عمميات إدارة المعر ة بجياز الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة مف خبلؿ
العمؿ عمى إنشاء قسـ لممعر ة داخؿ الجياز.

 أف تعمؿ اإلدارة باستمرار عمى تطكير كتحسيف التكنكلكجيا المستخدمة ي تقديـ الخدمات.

 .3دراسة (عبد الغفكر )2015 ،بعنكاف" :متطمبات إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية
في جامعات قطاع غزة".
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ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر الذم يمكف أف تمعبو متطمبات إدارة المعر ة ي الجامعات
الفمسطينية لخمؽ ميزة تنا سية ليا ي قطاع غزة مف كجية نظر الطمبة المتكقع تخرجيـ ي الفصؿ

الدراسي األكؿ لمعاـ 2014/2013ـ ،ؾما سعت الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف

متغير إدارة المعر ة (المتغير المستقؿ) ،كعناصر مختارة لمميزة التنا سية (المتغير التابع) ،باإل ا ة

لمتعرؼ عمى داللة ركؽ بعض المتغيرات الديمكغ ار ية عمى تمؾ العبلقة ،كتـ تصميـ الفر يات
ي

كء ذلؾ ،كقد اعتمدت الدراسة ي تحقيؽ أىدا يا عمى المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدمت

أسمكب العينة العشكائية الطبقية التي بمغت( )285مفردة ،كاستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة.

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:


أف الجامعات تعمؿ عمى تك ير متطمبات إدارة المعر ة ي مجمكعة مف األبعاد ،كانت عمى
الترتيب؛ القكل البشرية بنسبة ( ،)%73.09الثقا ة التنظيمية بنسبة ( ،)%72.31تكنكلكجيا

المعمكمات بنسبة ( ،)%71.40كالقيادة التنظيمية بنسبة (.)%68.93


كجكد عبلقة قكية بيف متطمبات إدارة المعر ة كالميزة التنا سية.



حث إدارة الجامعات عمى السعي ؿتسييؿ التكاصؿ مع الطمبة لتبادؿ األ كار كاإلسياـ ي الكصكؿ



ركرة تقييـ الجامعات لمظركؼ المالية لمطمبة ،ألف ذلؾ سيكسبيا ميزة تنا سية ،سيما كأف ظركؼ

وكان من أىم التوصيات:

لممعر ة ،كأف تتقبؿ النقد البناء لبلرتقاء بالجامعة.
الطمبة بشكؿ عاـ صعب.

 .4دراسة (المصرم )2015 ،بعنكاف " :دور القياد ة االستراتيجية في تفعيل عمميات إدار المعرفة
بوزارة الداخمية واألمن الوطني".

قد ت الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر القيادة

االستراتيجية ي تفعيؿ عمميات إدارة المعر ة بك ازرة

الداخمية كاألمف الكطني -الشؽ المدني بقطاع غزة.

تككف مجتمع الدراسة مف العامميف ي الكظائؼ اإلش ار ية ( رئيس شعبة حتى ككيؿ ك ازرة) ،كيقدر

عددىـ ( )177مكظفان ي ك ازرة الداخمية الشؽ المدني بقطاع غزة  ،اعتمد الباحث عمى المسح شبو
الشامؿ لمجتمع الدراسة مف جميع العامميف ي الكظائؼ اإلش ار ية ي ك ازرة الداخمية "الشؽ المدني"
كالبالغ عددىـ ( ،)177استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 بمغت نسبة كاقع ممارسات القيادة

االستراتيجية بك ازرة الداخمية كاألمف الكطني– الشؽ

المدني بقطاع غزة (  ،)%68.45بينما نسبة كاقع عمميات إدارة المعر ة بك ازرة الداخمية
كاألمف الكطني– الشؽ المدني بقطاع غزة (.)%67.15
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 يكجد

عؼ ي االىتماـ بالكادر الكظيفي ذكم الخبرات كالمؤىبلت العممية ،كما يكجد

عؼ ي تك ير كسائؿ تكنكلكجية متطكرة لتجميع كتكثيؽ التجارب كالخبرات لممساعدة ي

اكتساب المعر ة.

من أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 مكا أة المكظفيف ذكم التقدير العالي ي تقكيـ
كاعدادىـ.

األداء كالعمؿ عمى تييئة قادة مستقبمييف

 العمؿ عمى تطكير عمميات إدارة المعر ة بك ازرة الداخمية

كاألمف الكطني "الشؽ المدني"

بقطاع غزة.

 تطكير قدرات الجيات المعنية ي الك ازرة عمى تنظيـ المعر ة المكتسبة ،كتعزيز رصة
الحصكؿ عمى المعر ة بسيكلة مف مراكز الحفظ.

 .5دراسة (المدىكف )2014 ،بعنكاف ":عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي دراسة
تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم".

ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى عمميات إدارة المعر ة كعبلقتيا بتميز األداء المؤسسي ي

كء

استخداـ النمكذج األمريكي ) مالككـ بالدريدج ( لمتميز ي ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ي قطاع

غزة ،كلقد استخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،كمثؿ مجتمع الدراسة جميع العامميف ي ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي كجميع المديريات عمى مستكم محا ظات غزة كالمذيف يشغمكف كظائؼ إش ار ية )مف

رئيس قسـ ما كؽ( ،كصمـ الباحث االستبانة لجمع البيانات األكلية البلزمة ،كتـ تكزيع ()159
استبانة.

وخمصت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:
 مستكل تكا ر عمميات إدارة المعر ة كاف جيد ،كحصؿ بعد تكزيع المعر ة عمى المرتبة األكلي بكزف
نسبي ) (%79.89تمى ذلؾ خزف المعر ة بكزف نسبي).(%77.59

لمتيز المؤسسي جيدان ،حيث حصؿ عمى المرتبة األكلي
 مستكل تكا ر معايير النمكذج األمريكي ـ

 معيار التخطيط االستراتيجي بكزف نسبي (  ،)%79.27تمى ذلؾ معيار القيادة بكزف نسبي
( ،)%78.33تمى ذلؾ معيار المعمكمات كتحميميا بكزف نسبي ((%77.62

 كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف عمميات إدارة المعر ة كتميز األداء المؤسسي
بالك ازرة.

ومن أىم التوصيات:
 تطكير كتحسيف المكظؼ العامؿ بالك ازرة باعتباره رأس الماؿ الفكرم كأساس النجاح المؤسسي،
كذلؾ باستثمار طاقاتو كقدراتو المعر ية كتنميتيا ،كتييئة البيئة المعر ية المبلئمة ،كتحقيؽ األماف
االستقرر الكظيفي لكا ة المكظفيف ك ؽ معايير العدالة كالمينية.
ا
ك
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 العمؿ عمى خمؽ بيئة محفزة كمشجعة كداعمة إلنتاج المعر ة كمشاركتيا ،كتأسيس بيئة تنظيمية
تقكـ عمى أساس المشاركة بالمعر ة كالخبرات الشخصية كتأسيس ثقا ة تنظيمية داعمة لممشاركة

كتقاسـ كتبادؿ المعر ة.

 .6دراسة (الرقب )2011 ،بعنكاف " :متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية بقطاع
غزة".

ىد ت الدراسة لمتعرؼ عمى متطمبات تطبيؽ إدارة المعر ة ي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة،
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ اختيار مجتمع الدراسة مف العامميف ي الجامعات

الفمسطينية بقطاع غزة ،حيث اعتمد الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،كتـ تكزمع
( )396استبانة عمى األكاديمييف برتبة إدارية كاالدارييف ي الجامعات الفمسطينية.

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 إدارة المعر ة تساعد الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة عمى تحقيؽ أىدا يا.

 كجكد عبلقة ايجابية بيف متطمبات إدارة المعر ة متمثمة ي )الثقا ة التنظيمية ،الييكؿ
التنظيمي ،القيادة اإلدارية ،كتكنكلكجيا المعمكمات ( كتطبيؽ إدارة المعر ة ي الجامعات
الفمسطينية.

 كجكد ركؽ ذات داللة احصائية حكؿ متطمبات تطبيؽ إدارة المعر ة ي الجامعات

الفمسطينية ي قطاع غزة تعزم لمتغير )المسمى الكظيفي لصالح االدارييف ،كالجامعة

لصالح الجامعة االسبلمية(.

وقد خرجت الدراسة بتوصيات أىميا:


ركرة االىتماـ بعقد سمسمة مف الندكات كالمحا ارت ككرش العمؿ كالدكرات التدريبية،

كالمؤتمرات ي مجاؿ إدارة المعر ة لنشر الكعي كثقا ة إدارة المعر ة.

 اعتماد الجامعات الفمسطينية عمى تنمية عمميات اإلبداع ي إدارة المعر ة كجزء مف عمميا
اليكمي.

 مكاكبة األساليب كالمنيجيات كالممارسات االدارية المتعمقة بإدارة المعر ة لتحسيف كتطكير
كاستثمار المخزكف المعر ي المتكا ر لدل المكارد البشرية كاالىتماـ بو.

 .7دراسة ( العمكؿ  )2011 ،بعنكاف " :دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة".
ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيكـ إدارة المعر ة ي مجاؿ تنمية المكارد البشرية األكاديمية ي
ظؿ الفكر اإلدارم المعاصر ي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،كتحديد درجة ممارسة العامميف
األكاديمييف لدكر إدارة المعر ة ي تنمية المكارد البشرية األكاديمية ي الجامعات الفمسطينية

بمحا ظات غزة  ،كاستخدـ الباحث ييا المنيج الكصفي التحميمي ،كما أنو استخدـ االستبانة كأداة

63

لجمع البيانات ،ككاف مجتمع الدراسة جميع األكاديمييف العامميف ي الجامعات الفمسطينية بقطاع
غزة ،كبمغ عدد أ راد المجتمع (  )1309مكظفان ،كتـ تطبيؽ العينة الطبقية عمى (  )196مكظفان

أكاديميان.

وكان أىم نتيجة توصمت إلييا الدراسة:
 درجة ممارسة العامميف األكاديمييف لدكر إدارة المعر ة ي تنمية المكارد البشرية األكاديمية
ي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كانت بكزف نسبم .%52

 عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة العامميف األكاديمييف لدكر إدارة
م األكاديمية ي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزل
المعر ة ي تنمية المكارد البشر ة
لمتغير المؤىؿ العممي أك متغير المسمى الكظيفي أك متغير التخصص أك متغير نكع

الجامعة.

وكان من أىم ما أوصت بو الدراسة:
 تبني الجامعات الفمسطينية لمنيج إدارة المعر ة ،ك تك ير البيئة المناسبة كاإلمكانيات
المادية التي تحقؽ التمكيف المعر ي.

 تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة كنظـ المعمكمات ي أقساـ الجامعات كا ة.

 تطكير مكتبات جامعات قطاع غزة كاشراكيا بمكاقع مكتبات لجامعات عربية كمحمية.

 .8دراسة (بدر )2010 ،بعنكاف " :تطوير ميارات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء
مفيوم إدارة المعرفة".

ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية ي محا ظات غزة لميارات

إدارة المعر ة مف كجو ة نظرىـ ،حيث اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي  ،كلجمع البيانات

األكلية تـ تكزيع استبانة باستخداـ أسمكب المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة البالغ عددىـ ()129
مدي انر مف مدراء المدارس الثانكية بقطاع غزة لمعاـ  ،2010/2009كقد استجاب (  )125أم بنسبة

استرداد (.)%96.9

وأىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لميارات إدارة المعر ة (تكليد ،تشارؾ ،تنظيـ كتخزيف،
تطبيؽ) كانت عالية ،حيث بمغت (.)%82.31( ، )%77.98( ، )%78.97( ، )%76.74

 عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية لممارسة مديرم المدارس الثانكية لميارات إدارة المعر ة تعزل
لمتغيرات (الجنس ،التخصص ،أك سنكات الخدمة).

وأىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 العمؿ عمى تطكير المناىج التعميمية التي تعمؿ عمى تكعية الطمبة بالمفاىيـ المعر ية كالمعمكماتية،
كالتكنكلكجية كحثيـ عمى العمؿ كاإلبداع كاالبتكار.
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 تكسيع نطاؽ التبادؿ المعر ي عف طريؽ ك ع مكاقع تربكية كثقا ية عمى شبكة االنترنت يسيؿ
الرجكع إلييا.

 .9دراسة (ما ي )2010 ،بعنكاف" :دور إدارة المعرفة في ضمان جودة التعميم العالي :حالة دراسية
الجامعة اإلسالمية"

ىد ت ىذه الدراسة إلى بياف دكر إدارة المعر ة ي

ماف تحقيؽ جكدة التعميـ العالي ،كلتحقيؽ

أىداؼ الدراسة تـ إتباع المنيج الكصفي التحميمي ،كلجمع البيانات األكلية تـ تكزيع استبانة عمى

أ راد مجتمع الدراسة البالغ عددىـ ) (359مكظفان مف األكاديمييف العامميف بالجامعة اإلسبلمية

حيث لجأ الباحث ي تكزيع االستبانة ألسمكب الحصر الشامؿ ،كقد تـ استرداد ـ ا مجمكع ق ()275

استبانة أم بنسبة (.)%69

وقد توصل الباحث لعدة نتائج منيا:
 كجكد عبلقة بيف تك ير المستمزمات العممية الحديثة ك ماف تحقيؽ جكدة التعميـ العالي.

 كجكد عبلقة بيف االشتراؾ بقكاعد البيانات الخارجية كالداخمية كتنكيع المكتبة ،ك ماف جكدة التعميـ
العالي.

 كجكد ركؽ ي آراء أ راد عينة الدراسة حكؿ البنية التحتية إلدارة المعر ة تعزل لممؤىؿ العممي.

وكان من أىم ما أوصت بو الدراسة:


ركرة إعطاء رصة أكبر ألصحاب الدرجات العممية (كالمدرس كالمحا ر ) لما لذلؾ مف تبعات

إيجابية عمى

ماف جكدة التعميـ العالي كاالستنارة بآراء الدرجات العممية األعمى (كاألستاذ،

األستاذ المشارؾ).



ركرة زيادة االعتماد عمى كسائؿ االتصاؿ الحديثة بيف الجامعة اإلسبلمية كالجامعات العربية

كاألجنبية كالتعاكف ي مجاالت البحث العممي.

 العمؿ عمى تطكير المكتبة بمصادر مختمفة لممعمكمات كالمراجع ،كالميكرك يمـ ككسائط المعمكمات،
.10

كتطكير برامج تدريب خاصة بالخريجيف.

دراسة (عكدة )2010 ،بعنكاف" :واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وسبل تدعيميا"
ىد ت ىذه الدراسة إلى انكشف ػن واقغ إدارة انمؼرفت فٍ انجامؼاث انفهسطُنُت وسبم حذػُمها وححذَذ
ػمهُاث إدارة انمؼرفت انىاجب ممارسخها نذي انؼامهُن بانجامؼاث انفهسطُنُت ،إضافت نقُاس درجت
ممارست انؼامهُن نؼمهُاث إدارة انمؼرفت ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحيمي ،كتككف مجتمع

الدراسة مف كا ة العامميف اإلدارييف (عمداء كميات ،مدراء الدكائر كاألقساـ اإلدارية كنكابيـ) ي كؿ

مف الجامعة اإلسبلمية كجامعة األزىر ،كجامعة األقصى ،كبمغ عدد أ راد المجتمع (  )327مكظفان،
كقد قاـ الباحث بتصميـ االستبياف كأداة بحثية ،ككذلؾ اعتمد عمى المقاببلت الشخصية كأداة

أخرل لئلجابة عمى بعض التساؤالت الخاصة بالدراسة.
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وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
مف حيث ممارسة العامميف ي الجامعات الفمسطينية لعمميات إدارة المعر ة كانت عمى النحك التالي:

 تطبيؽ المعر ة بكزف نسبي ) ،(%85.25تنظيـ المعر ة بكزف نسبي ) ،(% 85.00تكليد المعر ة
بكزف نسبي ) ،(% 84.58ثـ التشارؾ ي المعر ة بكزف نسبي (.)%79.46

 عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية لكاقع إدارة المعر ة ي الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير
الجنس ،أك لسنكات الخدمة.

 كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية لكاقع إدارة المعر ة ي الجامعات الفمسطينية ي بعدم التشارؾ
ي المعر ة ،كتطبيؽ المعر ة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،لصالح المؤىؿ األعمى.

 كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية لكاقع إدارة المعر ة ي الجامعات الفمسطينية ي بعدم تنظيـ
كتكليد المعر ة ،تعزل لمتغير مكاف العمؿ ،ككانت النتائج تشير إلى التفكؽ لصالح الجامعة

اإلسبلمية.
وكان من أهم ما أوصت به الدراسة:
ركرة ك ع إستراتيجية لمتعميـ العالي عمى أسس عممية سميمة تراعي الرسالة السامية لمجامعات.

 تحكيؿ مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية إلى حا نات لصناعة المعر ة.
 دمج أنماط جديدة لمتعمـ تؤدم إلى تنكع مصادر المعر ة.

 بناء ريؽ إلدارة نظاـ إدارة المعر ة كلمتابعة تطبيقو ي الجامعات الفمسطينية

 :2.2.3الدراسات المتعمقة باإلبداع التنظيمي

 .1دراسة (األخرس )2016 ،بعنكاف " :اإلدارة االستراتيجية وفق النموذج األوروبي لمتميز EFQM
وأثرىا عمى اإلبداع اإلداري في القطاع الحكومي الفمسطيني".

ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع اإلدارة االستراتيجية لدل الفئة اإلش ار ية العميا ي القطاع
الحككمي الفمسطيني ،كأثرىا ي اإلبداع اإلدارم لدييـ مف كجية نظر المدراء يو.

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف الفئة اإلش ار ية األكلى ي

كزراتي التربية كالتعميـ كالصحة مف الذيف يحممكف المسمى الكظيفي (مدير دائرة) كعددىـ ( )229
مكظفان ،كتـ اختيار عينة قصدية مككنة مف (

 )144مكظؼ ،كتـ تكزيع (  )160استبانة ،كتـ

استرداد ( )143استبانة ،كاستخدـ الباحث أداة االستبانة.

وقد توصمت الدراسة لمجموعة من النتائج أىميا:

 مستكل اإلبداع اإلدارم ي القطاع الحككمي الفمسطيني جاء بكزف نسبي (.)%71.1

 تكجد عبلقة طردية مكجبة بيف ممارسة اإلدارة االستراتيجية ك ؽ النمكذج األكركبي لمتميز
كمستكل اإلبداع اإلدارم ي القطاع الحككمي الفمسطيني.

وقد توصمت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا:

 تعزيز القيادة الديمقراطية الشكرية ي العمؿ التي تراعي اإلنجاز كالبعد اإلنساني.
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 أف يتـ تبني اإلدارة االستراتيجية ك ؽ النمكذج األكركبي لمتميز ي القطاع الحككمي
الفمسطيني كتك ير كا ة اإلمكانات المادية كالبشرية كالتقنية البلزمة لتطبيقو.

 تشكيؿ مجمس استشارم استراتيجي دائـ لمحككمة مف المختصيف كالخبراء يعمؿ عمى تقديـ
االستشارات كاآلراء كالحمكؿ لممشكبلت كالتيديدات التي قد تكاجو الببلد.

 .2دراسة (أبك نامكس )2016 ،بعنكاف " :فاعمية القيادة وعالقتيا بالسموك اإلبداعي لدى العاممين
بالخدمات الطبية العسكرية في محافظات غزة".

ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل اعمية القيادة كعبلقتيا بالسمكؾ اإلبداعي لدل العامميف

بالخدمات الطبية العسكرية ي محا ظات غزة ،كتـ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي منيجان

لمدراسة ،كتككنت عينة الدراسة مف (  )213مف العامميف ي مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية
بمحا ظات غزة ،حيث استخدمت الباحثة استبانتيف :األكلى لقياس مستكل اعمية القيادة ،كالثانية

كانت لقياس مستكل السمكؾ اإلبداعي.

وكانت أىم نتائج الدراسة ما يلي:

 مستكل اعمية القيادة لدل قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحا ظات غزة مف كجية نظر العامميف
ييا جاء بمتكسط حسابي ( )3.050ككزف نسبي ( )%61.008كىك بدرجة (متكسطة).

 مستكل السمكؾ اإلبداعي لدل العامميف بالخدمات الطبية العسكرية بمحا ظات غزة مف كجية نظر

العامميف ييا جاء بمتكسط حسابي )  )2.972ككزف نسبي ( ،)%59.438كىك بدرجة (متكسطة).

 كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف اعمية القيادة كالسمكؾ اإلبداعي لدل العامميف بالخدما ت الطبية
العسكرية ي محا ظات غزة.

وفي ضوء أىم النتائج فقد أوصت الباحثة:


ركرة تنمية قدرات قادة مؤسسة الخدمات الطبية كتطكيرىـ كحثيـ عمى تحسيف أدائيـ
كاإلنساني.

 تنمية كتطكير السمكؾ

اإلبداعي لدييـ مف خبلؿ تنمية القدرة عمى حؿ

اإلبداعي ،كالنقد كتنمية القدرة عمي التكاصؿ االجتماعي داخؿ المؤسسة.

اإلدارم

المشكبلت بالطر ؽ

 .3دراسة (صالح )2015 ،بعنكاف" :القيادة االستراتيجية وعالقتيا بالسموك اإلبداعي لدى المديرين
بوزارة الصحة".

ىد ت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف القيادة االستراتيجية كالسمكؾ اإلبداعي لدل المديريف

بك ازرة الصحة الفمسطينية كالكشؼ عف ممارستيـ لمقيادة االستراتيجية كالسمكؾ اإلبداعي مف كجية

نظر رؤساء األقساـ ي الك ازرة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )113مف رؤساء األقساـ العامميف ي
ك ازرة الصحة بمحا ظة شماؿ غزة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاشتممت أدارة

الدراسة عمى استبيانيف.
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توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزىا:
 ـ ـ ارسة مديريف ك ازرة الصحة الفمسطينية لمقيادة االستراتيجية بدرجة متكسطة.
 ممارسة مديريف ك ازرة الصحة الفمسطينية لمسمكؾ اإلبداعي بدرجة متكسطة.

 .4دراسة (السكيطي )2013 ،بعنكاف " :واقع اإلبداع اإلداري لدى المصارف العاممة في الضفة
الغربية".

ىد ت ىذه الدراسة إلى معر ة كاقع اإلبداع اإلدارم إلدارات المصارؼ العاممة ي ال فة الغربية،

كتككنت عينة الدراسة مف (  )74مدي انر ي اإلدارات العميا لممصارؼ العاممة ي ال فة الغربية،
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاشتممت أداة الدراسة عمى االستبانة.

وتوصمت الدراسة عدد من النتائج كان أبرزىا:


غكطات العمؿ كنقص الحكا ز المقدمة لممبدعيف مف أىـ المعكقات التي تحد مف اإلبداع
اإلدارم لدل ادارات ىذه المصارؼ.

 المعكقات التي تحد مف اإلبداع اإلدارم لدل إدارات المصارؼ العاممة ي ال فة الغربية
كانت عالية ،يما يتعمؽ بزيادة معدالت

غكط العمؿ المصر ي ،ككانت استجابة

المبحكثيف متكسطة يما يتعمؽ بالجمكد بتنفيذ القكانيف المصر ية ،كعدـ مبلئمة المناخ

التنظيمي السائد بالمصارؼ لئلبداع.

كان من أىم توصيات الدراسة ما يمي:

 زيادة منح الحكا ز المادية كالمعنكية المناسبة لممبدعيف بالعمؿ المصر ي.

 زيادة االىتماـ بالدكاـ المرف الذم يساعد اإلدارات بإنجاز أعماليا مف أجؿ إعطاء الكقت
الكا ي لئلبداع.

 استقطاع المبدعيف بالعمؿ بالقطاع المصر ي ،كتغذية اإلدارات المختمفة بيؤالء المبدعيف.

 .5دراسة (اشتيكم )2012 ،بعنكاف" :أثر الثقافة التنظيمية عمى اإلبداع اإلداري".

ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الثقا ة التنظيمية عمى اإلبداع اإلدارم ،حيث استخدمت المنيج
الكصفي التحميمي كقد تمثؿ مجتـ الدراسة المكظفيف العامميف ي مستشفى الك اء لمتأىيؿ الطبي

كاعتمدت الدراسة عمى عينة المس ح العشكائي مف المكظفيف بنسبة ( )%50مف عدد المكظفيف

الكمي كقد كانت االستبانة ىي األداة ي جمع البيانات المحصمة.

وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أىميا:

 ال يكجد تطبيؽ لمبدأ العدالة كالمساكاة بيف المكظفيف مما
العمؿ.

ال يشجعيـ عؿل اإلبداع ي

 األكامر تصدر بشكؿ مركزم مف مدير المستشفى ،مما ال يشجع المكظفيف على اإلبداع.

 عدـ إطبلع المكظفيف عمى التقارير الخاصة بأداء المنظمة مما يشعرىـ بالتيميش كينعكس
سمبا عمى اإلبداع اإلدارم عندىـ.
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كما نتج عن الدراسة عدد من التوصيات من أىميا ما يمي:
 أىمية تك ير المناخ المناسب لظيكر األ كار اإلبداعية  ،كتييئة الظركؼ المبلئمة لئلبداع
كاالبتكار.

 زيادة االىتماـ بإجراءات كأنظمة العمؿ.
 تطبيؽ مبدأ العدؿ كالمساكاة بيف المكظفيف؛ كذلؾ لتشجيعيـ عمى اإلبداع ي العمؿ.

. .6دراسة (العطار )2012 ،بعنكاف " :مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك عمى إبداع
العاممين دراسة مقارنة لوجيات نظر العاممين في جامعتي األزىر واإلسالمية بغزة.

ىد ت ىذه الدارسة إلى التعرؼ عمى مستكل التمكيف اإلدارم كعمى مستكل اإلبداع اإلدارم

لد ل العامميف ي كؿ مف الجامعة االسبلمية كجامعة األزىر ي قطاع غزة،

كلتحقيؽ

أىداؼ الدارسة اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ االستبياف كأدكات بحثية
عف طريؽ المسح الشامؿ لجميع مفردات مجتمع الدراسة مف المكظفيف أصحاب المناصب

اإلش ار ية ي كبل الجامعتيف ،حيث بمغ مجتمع الدراسة ( )266مكظؼ.

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:

 أف أ راد العيفة كا قكا عمى تك ر اإلبداع اإلدار م بجميع أبعاده ي كبل الجامعتيف بفسب
اكتة.
متؼ

 بمغت درجة مكا قة مكظفي الجامعة االسبلمية عمى محكر اإلبداع اإلدارم( ،)%82.78
بينما بمغت مكا قة مكظفي جامعة األزىر عمى نفس المحكر (  ،)%78.87كالذم قد يعكد
إلى أف العامميف ي كمتا الجامعتيف يتمتعكف بمستكل مرتفع مف اإلبداع اإلدارم.

 عناصر اإلبداع اإلدارم تشعر العامميف ي كمتا الجامعتيف بمستكل عاؿ مف اإلبداع.

وقد أوصت الدراسة بما يمي:

 تشجيع العامميف أكثر عمى القياـ بأساليب إبداعية كتشجيعيـ عمى التفكير اإلبداعي ي
العمؿ ،كمكا أة العامميف المبدعيف ي عمميـ لتحفيزىـ عمى االستمرار ي التفكير

اإلبداعي.

 إنشاء حا نة لؤل كار اإلبداعية كالعمؿ عمى تسخير كؿ اإلمكانيات لتطبيقيا داخؿ
الجامعة.

 .7دراسة (حمدكنة )2010 ،بعنكاف" :أثر المناخ التنظيمي عمى اإلبداع لدى العاممين بمجمع الشفاء
الطبي"

قد ت ىذه الدارسة إلى التعرؼ عمى

مدل تأثير المناخ التنظيمي عمى إبداع العامميف بمجمع

الشفاء الطبي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ االستبياف

كأدكات بحثية تـ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف (  )279مف العامميف بمجمع الشفاء الطبي
ئات (طبيب ،ممرض ،إدارم ،ني) ،تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية.
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مف

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 تكج قات أ ارد العيفة فحك الـ فاخ التفظيمي السائد بمجـ ع الشاؼء الطبي تكج قات سمبية.
مف كاف
 تأثير عفاصر الـ فاخ التفظيمي عمى إبداع المكظؼ

عيفان ،كيعتبر مف أحد معكقات

اإلبداع لعدـ مركنتو ،ككجكد خمؿ ي تصميمو ،كعدـ ك كح خطكط السمطة كالعبلقات

بيف الكحدات كاألقساـ.

 عدـ إعطاء الفرصة لمعامميف إلظيار قدراتيـ كطاقاتيـ اإلبداعية إ ا ة لعدـ تمقييـ الدعـ
المطمكب مف الناحية المعنكية.

وقد أوصت الدارسة بما يمي:


ركرة اىتماـ اإلدارة بالمناخ التنظيمي بكا ة أبعاده كعناصره ،لما لو مف تأثير مباشر عمى



ركرة االىتماـ بالييكؿ التنظيمي عبر تصميـ ىياكؿ تنظيمية مرنة تراعي التغيرات

أداء العامميف بالمستشفى ،كزيادة قدراتيـ اإلبداعية.
المستقبمية.

 .8دراسة (عبد الرحيـ )2009 ،بعنكاف" :أثر النمط القيادي لمدراء المكتب اإلقميمي بغزة (األنروا)
عمى تييئة البيئة اإلبداعية لمعاممين".

ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر النمط القيادم السائد لمدراء المكتب اإلقميمي بغزة ،عمى تييئة
البيئة اإلبداعية المناسبة لمعامميف ،كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى النمط القيادم السائد مف بيف

األنماط القيادية ،ككذلؾ التعرؼ عمى أىـ معيقات اإلبداع مف كجية نظر العامميف ،كقد استخدـ

الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ االستبياف كأدكات بحثية تـ تطبيقيا عمى عينة مككنة

مف ( )304مكظؼ مف أصحاب المناصب اإلدارية العميا كالمتكسطة بالمكتب اإلقميمي بغزة.

وقد أظيرت نتائج الدراسة:

 عدـ تبني ككالة الغكث لسياسة تشجيع اإلبداع بصكرة كا حة كمممكسة ،أم أف تطبيؽ
األسمكب اإلبداعي كاف

عيؼ نكعان ما ييا.

 عدـ كجكد نظاـ أك جية مسئكلة لتقييـ المقترحات اإلبداعية أك حتى مف المؤيديف لئلبداع
الذيف يقكمكف بتشجيع المبدعيف كتكجييييـ.

 غياب المكا أة المادية أك المعنكية المبلئمة لتشجيع األ راد العامميف عمى طرح األ كار
كالحمكؿ اإلبداعية لممشكبلت التي تكاجييـ أك تكاجو المنظمة.

وكان من أىم توصيات الدراسة:


ركرة تطكير الميارات التنظيمية كالقيادية ي اإلدارات العميا ،بحيث تككف قادرة عمى

تفيـ الفركؽ الفردية ي المكاىب كالتفكير اإلبداعي مع تطكير أساليب اكتشا يا

كتدعيميا بيف العامميف.

 تجريب األ كار اإلبداعية كإسياـ ي دعـ اإلبداع كتبنيو.
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 3.3الدراسات العربية:

 :1.3.3الدراسات المتعمقة إدارة المعرفة:

 .1دراسة (شماخي )2016 ،بعنكاف " :دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعميم العالي
دراسة عينة كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير جامعة قاصدي مرباح

ورقمة".

ىد ت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى إبراز دكر إدارة المعر ة مف اجؿ

ماف تحقيؽ جكدة التعميـ

العالي  ،كذلؾ مف خبلؿ معالجة اإلشكالية األساسية حكؿ مدل مساىمة إدارة المعر ة ي تحقيؽ

ماف جكدة التعميـ العاؿ م ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ اعتماد االستبانة

كأداة لمدراسة ،كتككف مجتمع الدراسة مف أساتذة جامعة قاصدم مرباح كرقمة ،ك

تـ اختيار عينة

بناء عمى طريقة العينة القصدية البالغ حجميا ( )80مفردة.
الدراسة ن
من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 تكجد بنية تحتية إلدارة المعر ة حسب آراء أ راد العينة.
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف إدارة المعر ة كجكدة التعميـ العالي.

أىم التوصيات التي توصمت إلييا الباحثة:

 ربط مدخمي إدارة المعر ة ك ماف الجكدة ي تحقيؽ أىداؼ الجامعة عمى المدل القريب
كالبعيد.



ركرة تبني إدارة اؿ معر ة كمدخؿ لتطكير كتحسيف األداء الفردم كالمؤسسي لمؤسسات

التعميـ العالي.

 .2دراسة (حسينة )2015 ،بعنكاف " :دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي "دراسة حالة
كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير جامعة محمد خيضر– بسكرة"-

ىد ت ىذه الدراسة إلى إبراز الدكر الذم تمعبو إدارة المعر ة ي بقاء كنمك المؤسسات كمحاكلة
الر ع مف عاليتيا كأدائيا ،ي ظؿ التحديات الكبيرة التي تكاجييا ،حيث تبرز أىمية إدارة المعر ة

مف خبلؿ إ ا ة قيمة لممؤسسة ،كخمؽ ميزة تنا سية كجعؿ المؤسسة أكثر مركنة مف خبلؿ اعتماد
أشكاؿ التنسيؽ كالتصميـ ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف

جميع أساتذة كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ي جامعة محمد خي ر – بسكرة،-

كالبالغ عددىا ( )172أستاذ ،كتـ تكزيع ( )60استبانة عمى األساتذة ي الكمية ،كتـ استرجاع ()40
استباف ،كاستخدمت الباحثة االستباف كأداة لجمع البيانات المطمكبة.

كان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:

 أظيرت الدراسة إف إلدراؾ األ راد دكر ي نجاح إدارة المعر ة ،ألف اإلدارة مكاكبة لمتطكر
التكنكلكجي المعر ي.
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 تكصمت الدراسة إلى أف كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير تطبؽ إدارة
المعر ة بنسبة متكسطة ،كجاءت ي المرتبة الرابعة يمييا التخزيف ثـ التكليد ثـ التكزيع.

كان من أىم توصيات الدراسة ما يمي:

 إعطاء إدارة المعر ة األكلكية ي العمؿ كمشاركة األساتذة ي جميع عممياتيا مع األخذ
بأرائيـ الشخصية ي عيف االعتبار.

ركرة استخداـ كسائؿ تكنكلكجيا حديثة لتكزيع كتطبيؽ المعر ة كتشجيع اإلدارة عمى نقؿ



األ كار.

 السعي الدائـ لتكليد المعر ة كمحاكلة تطبيقيا بشتى الطرؽ كاألساليب.

 .3دراسة (السيد محمد ) 2014 ،بعنكاف" :إدارة المعرفة كمدخل لتعزيز القدرات التنافسية )منظور
إستراتيجي( دراسة تطبيقية عمى شركة فودافون".

ىد ت ىذه الدراسة إلى معر ة مدل تطبيؽ شركة كدا ػػكف مصر لمدخؿ إدارة المعر ة

كتحديد مدل مساىمة ىذا المدخؿ ي بناء قدرات تنا سية لمشركة ،كتحديد أىـ المعكقات

التي تؤثر سمبا عمى عمميات اإلدارة االستراتيجية لممعر ة ي شركة كدا كف ،كىد ت

لتك يح طبيعة إدارة المعر ة كتحديد مدل إمكانية االعتماد عمييا كتكجو إستراتيجي ي
تدعيـ القدرة التنا سية لشركة كدا كف ي مصر.

تككف مجتمع الدراسة مف ( )150مفردة مف مديرم اإلدارة العميا كالكسطى ي شركة

كدا كف ،كتمثمت عينة الدراسة ي حصر شامؿ نظ انر لصغر مجتمع البحث ،كتـ استخداـ

االستبانة كأداة لجمع البيانات ،كاتبعت الدارسة المنيج الكصفي التحميمي.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف اإلدارة االستراتيجية لممعر ة كالقدرات التنا سية لمشرؾة.
 كجكد تأثير معنكم بيف كؿ

مف الثقا ة التنظيمية الداعمة لممعر ة ،قيادة المعر ة ،الييكؿ

التنظيمي المرف ،كالتكنكلكجيا الفاعمة لممعمكمات عمى الترتيب عمى القدرات التنا سية بالشركة

محؿ الدراسة.

ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 قدمت الباحثة إطار مقترح لتطبيؽ مدخؿ إدارة المعر ة مف منظكر إستر

اتيجي ي شركة

كدا كف يمؾنيا مف تحقيؽ قدرات تنا سية ،كما يمكف االسترشاد بيذا اإلطار ي شركات

المحمكؿ األخرل لتدعيـ مكقفيا التنا سي ي بيئة األعماؿ شديدة التنا سية.

 .4دراسة (بكزناؽ )2013 ،بعنكاف " :إدارة المعرفة ودورىا في بناء االستراتيجيات التسويقية :دارسة
ميدانية".

قد ت الدارسة إلى التعرؼ إلى دكر إدارة المعر ة ي بناء كتفعيؿ االستراتيجيات التسكيقية بالمجمع

الصناعي "صيداؿ" لمظفر بحصة سكقية تمكنيا مف االستمرار  ،النمك ،البقاء ،بحثت الدراسة ي
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االىتماـ بالمعر ة لما تك ره مف كفاءات كميارات متجددة باستمرار ،تمكنيا مف خمؽ العديد مف
المزايا التنا سية كالعمؿ عمى استدامتيا.

كاتبعت الدارسة المنيج الكصفي التحميمي مستيد ة عينة قصدية مككنة

مف (  )50مفردة ي

المجمع الصناعي "صيداؿ".

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 كجكد عبلقة ارتباط قكية بيف عمميات إدارة المعر ة كالعكامؿ الرئيسة لئلستراتيجيات التسكيقية.
 أف تطبيؽ إدارة المعر ة ي مجمع "صيداؿ" يساىـ ي بناء كتفعيؿ اإلستراتيجيات التسكيقية
بشكؿ إيجابي.

ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:


ركرة السعي الدائـ إلى كسب المعر ة التي تمبي

االحتياجات اإلستراتيجية كالتنا سية

كالكظيفية القادرة عمى تحقيؽ عمميات التعمـ.



ركرة االىتماـ بالبحث كالتطكير كعدـ اعتبارىا كماليات.

ركرة االعتماد عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ي نقؿ المعر ة.

 .5دراسة (القرني )2013 ،بعنكاف" واقع إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق التنمية اإلدارية المستدامة
بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض".

ىد ت ىذه الدراسة لئلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي التالي  :ما كاقع إدارة المعر ة؟ كما دكرىا ي

تحقيؽ التنمية اإلدارية المستدامة بالمديرية العامة لحرس الحدكد بالرياض  ،كتككف مجتمع الدراسة

أكالن:

باط المديرية العامة لحرس الحدكد ،مف رتبة مقدـ إلى رتبة لكاء ،كعددىـ ( (239

ابطان،

ثاني :عشرة مف قيادات إدارات كأقساـ المديرية العامة لحرس الحدكد لغرض المقابمة المفتكحة ،
ان

ثالثان  :مئتا رسالة كأطركحة عممية ي المديرية العامة لحرس الحدكد تـ تصنيفيا إلى عدة أبعاد،

كمف ثـ القياـ بتحميؿ محتكم لتسعيف رسالة كأطركحة عممية ي اإلدارة ،كقد كانت العينة العشكائية
تتككف ـ ف ))193

ابطان.

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كذلؾ بأسمكبو المسحي ،كتحميؿ المحتكم كاستخدـ الباحث كبلن

مف االستبانة ،كاستمارة تحميؿ المحتكم.

وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

 أف غالبية أ راد العينة المشاركيف ي الدراسة لدييـ إدراؾ بأىمية إدارة المعر ة كمتطمب ىاـ لتحقيؽ
التنمية االدارية المستدامة بمتكسط حسابي (.)3.53

 أف درجة االستفادة مف النتائج كالتكصيات المتعمقة بالدراسات كالمعارؼ المتاحة ي تحقيؽ التنمية
اإلدارية المستدامة جاءت بدرجة متكسطة ،بمتكسط حسابي ).)3.07
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وتوصمت الدراسة إلى التوصيات التالية:


ركرة ك ع آلية تنظيمية الستقباؿ تكصيات البحكث كالدراسات كتكجيييا لمقسـ المختص المباشر
إلبداء اآلراء لتفعيؿ االستفادة منيا.

 إنشاء إدارة لممعر ة ترتبط بمدير عاـ حرس الحدكد مباشرة ،كك ع برنامج حاسب آلي إلدارة
المعر ة ي شبكة االنترنت الداخمية ،لمشاركة المعر ة بكؿ سيكلة كيسر.
 .6دراسة (عبابنة وحتاملة ( 2013 ،بعنوان " دور الثقافة التنظٌمٌة فً دعم إدارة المعرفة فً
المستشفٌات الحكومٌة فً األردن".
ىد ت ىذه الدراسة إلى معر ة دكر الثقا ة التنظيمية السائدة ) البيركؽارطية ،كاإلبداعية ،كالميمة،
كالداعمة ( ي دعـ إدارة المعر ة ) اكتساب المعر ة ،كتخزينيا ،كنقميا ،كتطبيقيا ( ي مستشفيات

القطاع العاـ العاممة ي محا ظة إربد – األردف ،كشمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع مستشفيات

القطاع العاـ العاممة ي محا ظة اربد ،كتـ تكزيع ) (300استبانة عمى جميع شاغمي الكظائؼ

اإلش ار ية ي المستشفيات المبحكثة ،كبمغ عدد االستبانات المسترجعة كالصالحة لمتحميؿ )،)253
كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي.

وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

 إف نمط الثقا ة التنظيمية السائد ي مستشفيات القطاع العاـ ىك النمط البيركقراطي.

 إف درجة ممارسة إدارة المعر ة ي المستشفيات المبحكثة كانت بمستكل متكسط ،ككاف أعبلىا ُبعد
تطبيؽ المعر ة ،كأقميا ممارسة ُبعد نقؿ المعر ة.
 كجكد عبلقة ارتباط إيجابية بيف أنماط الثقا ة التنظيمية السائدة كبيف أبعاد إدارة المعر ة ،حيث كجد

أف أقكل عبلقة كانت بيف إدارة المعر ة كالنمط اإلبداعي ،ككاف أ عفيا بيف إدارة المعر ة كالنمط

البيركقراطي.

وأوصت الدراسة بالتالي:
 تبني ثقا ة تنظيمية إبداعية إلنجاح ممارسة إدارة المعر ة ي القطاع الصحي الحككمي تساعد ي
إيجاد كتخزيف كنشر كتطبيؽ المعر ة لتطكير كتحسيف الخدمات المقدمة لممستفيديف مف خبلؿ
تك ير الحكا ز كتشجيع المبادرات الفردية كالجماعية.



ركرة تأسيس نظـ معمكماتية عالة ،كتك ير كسائؿ تكنكلكجيا حديثة لحؼ المعمكمات كالمعارؼ

الجديدة ،كعقد الدكرات كالندكات التدريبية ككرش العمؿ.

 .7دراسة (الزريقات )2012 ،بعنكاف "أثر إدارة المعرفة في فاعمية القرار في الشركات االستخراجية
األردنية".

ىد ت ىذه الدراسة إلى معر ة أثر إدارة المعر ة ي اعمية اتخاذ القرار ي الشركات االستخراجية
األردنية ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة كتطكيرىا لغرض جمع البيانات كتكزيعيا عمى

مبحكث ،كاعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
أ راد عينة الدراسة كالبالغ عددىـ )(443
ان
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وتوصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا:
 تصكارت المبحكثيف لمتغير إدارة المعر ة كاف مرتفعان.

 ىنالؾ أث انر ألبعاد إدارة المعر ة عمى اعمية اتخاذ القرار ي الشركات االستخراجية األردنية ،كأف
إدارة المعر ة سرت ) (%59.4مف التبايف ي بعد) اعمية اتخاذ القرار).

وتوصي الدراسة بضرورة:

 تبنى الشركات االستخراجية األردنية مسفة إدارية كأساليب تنظيمية تدعـ تطبيؽ إدارة المعر ة مف
قبؿ اإلدارة العميا ،كذلؾ عف طريؽ العمؿ عمى تخصيص المكارد المالية اك البشرية الكا ية كغرس
ثقا ة تنظيمية مرنة كتعاكنية تدعـ المعر ة كالمشاركة ييا لتحقيؽ اعمية اتخاذ القرار.

 .8دراسة (العطكم )2010 ،بعنكاف " :دور أسموب القيادة التحويمية في تفعيل إدارة المعرفة
وأثرىما عمى أداء المنظمة".

ىد ت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر القيادة التحكيمية كادارة المعر ة عمى أداء الشركات الببلستيكية

لمصناعات االنشائية األردنية ،باإل ا ة إلى التعرؼ عمى االختبلؼ ي مفيكـ العامميف ي القيادة
التحكيمية كادارة المعر ة باختبلؼ شخصياتيـ ككظائفيـ  ،كتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث

االستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث تككف ـ جتمع الدراسة مف العامميف ي الشركات الببلستيكية

لمصناعات االنشائية األردنية  ،كبمغت عينة الدراسة (  )165رد مف مكظفي المستكيات الكسطي
كالدنيا حسب أسمكب المسح الشامؿ.

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التي أىميا:

 أف مستكل تكا ر سمكؾ القيادة التحكيمية لدل المديريف العامميف ي شركات الببلستيؾ

لمصناعات اإلنشائية األردنية كاف مرتفعان  ،بينما كاف مستكل تكا ر عمميات إدارة المعر ة
كاف متكسطان.

معنكم لمقيادة التحكيمية كادارة المعر ة عمى مستكل األداء.
ة
 كجكد أثر ذم داللة

 .9ﺩﺭﺍسة ( الخشالي )2009 ،بعنًﺍﻥ " :إدارة المعرفة وأثرىا في األداء التنظيمي :دراسة ميدانية في
الشركات الصناعية األردنية".
ىﺩ ﺕ ىﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلميﺩﺍنية ﺇلى مدل تأثير إدارة المعر ة ي األداء التنظيمي لمشركات الصناعية
األردنية ،كقد أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )  )264عامبلن تـ اختيارىـ ـ ف ( )37شركة

صناعية كجمعت المعمكمات البلزمة منيـ عف طريؽ استبانة صممت ليذا الغرض ،كتـ اعتماد

المنيج الكصفي التحميمي ،كـ ا تـ استخداـ مجمكعة مف األساليب اإلحصائية أىميا معامؿ

االنحدار المتعدد.
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وقد توصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا:
 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العناصر المككنة إلدارة المعر ة (امتبلؾ المعر ة  ،نشر
المعر ة ،كاالستجابة لممعر ة).

 كجكد تأثير معنكم لعناصر إدارة المعر ة ي األداء المقارف.
 كجكد تأثير معنكم لبلستجابة لممعر ة ي األداء المقارف ،يما لـ يكف لعنصرم امتبلؾ المعر ة
كنشرىا تأثير معنكم ي األداء الداخمي.

وكان من أىم ما أوصت بو الدراسة:

 إعطاء اىتماـ أكبر المتبلؾ المعر ة الذاتية مف خبلؿ امتبلؾ األيدم العاممة ممف يمتمككف المعر ة
ي مجاؿ التقنيات المعمكماتية كاليندسية ي الشركات األردنية.


ركرة دخكؿ ىذه الشركات ي عبلقات تكأمة مع بعض الشركات األجنبية لتبادؿ الخبرات

كالمعمكمات كلمتعكيض عف المعارؼ التي يمكف أف تحصؿ عمييا عف طريؽ إتصاليا بالزبائف

الدكلييف.

 عمى الشركات إعطاء الصبغة الرسمية ي كسائؿ نشر المعر ة مف خبلؿ تشكيؿ حمقات الجكدة
كاستخداـ قكائـ المراجعة.

 2.3.3الدراسات المتعمقة باإلبداع التنظيمي:
 .1دراسة (ناصر )2016 ،بعنكاف " :جودة اتخاذ القرار اإلداري وعالقتو بالتفكير اإلبداعي لدى
المشرفين التربويين االختصاصيين في مديرية تربية بابل ،العراق".
ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى جكدة اتخاذ القرار لدل المشر يف التربكييف االختصاصييف،
كالتعرؼ عمى التفكير اإلبداعي لدل المشر يف االختصاصييف ،كالتعرؼ إلى العبلقة بيف جكدة

القرار اإلدارم كالتفكير اإلبداعي لدل المشر يف التربكييف االختصاصييف ،كاستخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف (  )177مشرؼ كمشر ة ،كاستخدـ الباحث االستبانة
ليذا الغرض.
وأىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:
 يمتمؾ جميع أ راد عينة الدراسة ميارة صناعة القرار بدرجة كبيرة كبكزف نسبي

( ،)%83.95كميارات التفكير اإلبداعي بدرجة كبيرة جدان بمغت (.)%87.71

 أف كجكد صناعة القرار تعتمد عمى ميارات متعددة كمنيا ميارة التفكير اإلبداعي.
 القدرة عمى التفكير اإلبداعي ينتج عنو ممارسات منيا صناعة القرار.
أىم التوصيات التي توصل إلييا الباحث:
 تصميـ برامج تدريبية لتنمية التفكير كخمؽ اإلبداع لدل العامميف ي المؤسسات التربكية.
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 .2دراسة (أسامة )2014 ،بعنكاف" :أثر اإلبداع التنظيمي عمى أداء العاممين في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة "حالة شركة وحدة تحويل البالستيك لمجنوب بورقمة".
ىد ت ىذه الدراسة إلى معر ة كاقع اإلبداع التنظيمي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كمدل أثره
عمى األداء الكظيفي لمعامميف ييا ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو مع

ىذا النكع مف الدراسات ي كصؼ مك كع الدراسة ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع عماؿ شركة
كحدة تحكيؿ الببلستيؾ لمجنكب بكرقمة ،باإل ا ة إلى عينة مف مؤسسات مصغرة ك كرشات عمؿ

ليصؿ العدد النيائي لمعينة إلى ( )50مفردة ،كقد تـ تصميـ استبياف الدراسة ككسيمة لجمع البيانات

البلزمة.

من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 يكجد عبلقة ذم داللة إحصائية لممتغيرات المستقمة (اإلبداع التنظيمي ،الطبلقة الفكرية،
المركنة الذىنية ،الحساسية) كاألداء الكظيفي.

 ال يكجد عبلقة ذم داللة إحصائية لممتغير المستقؿ (الشخصية المبدعة) كاألداء الكظيفي.

من أىم التوصيات كان ما يمي:

 ك ع إستراتيجية مبنية عمى معايير دقيقة لمكشؼ عف المبدعيف كالمكىكبيف كالعمؿ عمى
تدريبيـ لتك ير قيادات إدارية مؤىمة قادرة عمى استثمار الطاقات اإلبداعية ي تطكير

األداء الكظيفي ،ألف اكتشاؼ المبدعيف يمثؿ الخطكة األكلي عمى طريؽ اإلبداع.

 إنشاء إدارة حا نة لئلبداع أك إنشاء ما يسمى (بنؾ األ كار) تككف مسئكلة عف دعـ
كتشجيع المبدعيف كالمتميزيف.

 العمؿ عمى إتباع البلمركزية كتفكيض السمطة كمشاركة المرؤكسيف ي اتخاذ الق اررات.

 .3دراسة (عكض )2013 ،بعنكاف " :أثر تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري في التطوير التنظيمي
دراسة ميدانية عمى العاممين في مؤسسات االتصاالت الخموية في لبنان".
ىد ت الدراسة إلى معر ة كاقع اإلبداع اإلدارم ي مؤسسات االتصاالت الخمكية

(Alpha

) Touch & MTCي لبناف كأثره ي التطكير التنظيمي عمى مستكل األ راد كالجماعة كالتنظيـ
مف ىذه المؤسسات.
كلتحقيؽ ىذا اليدؼ أُعدت استبانة كزعت عمى ( )425ؼردان مف العامميف ي ىذه المؤسسات

كاسترجع منيا ( )385استبانة صالحة لمتحميؿ.
كان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:

 أف المؤسسات (عينة الدراسة) تطبؽ عناصر كجكانب اإلبداع اإلدارم كبدرجة جيدة؛ مما
يؤثر إيجابيان ي التطكير التنظيمي عمى المستكيات جميعيا.
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:

 أف حاجة المنظمات لئلبداع كمنيا مؤسسات االتصاالت الخمكية ي لبناف

ركرية ،نظ انر

إلى البيئة التنا سية التي تعمؿ بيا ىذه المؤسسات ،كلتحقيؽ ذلؾ يتطمب إنشاء كحدات
إدارية تعنى باإلبداع اإلدارم كترعاه كتنميو

مف مناخ كبيئة تنظيمية كىيكؿ تنظيمي

يشجع االنتماء كالكالء التنظيمي ،مع اتباع نيج اإلدارة اإلنسانية بما يشجع اإلبداع
اإلدارم.
من أىم توصيات الدراسة:
 استقطاب المبدعيف بالعمؿ بقطاع االتصاالت كتغذية اإلدارات المختمفة بيؤالء المبدعيف.
 عدـ التردد بتطبيؽ األساليب الجديدة كتحمؿ المخاطرة بالعمؿ خك ان مف اإلخفاقات ،لما
ليذا األمر مف أىمية بالغة ي اإلبداع ،كعدـ الخكؼ مف تطبيؽ األساليب التي يتكا ر بيا
نسبة كبيرة مف المخاطرة.
 زيادة االىتماـ مف إدارات مؤسسات االتصاالت باالتصاالت الرأسية كاأل قية لتفعيؿ
االتصاالت داخؿ المؤسسات مما يزيد اإلبداع.
 .4دراسة ( الحكاجرة كشبلش  )2012 ،بعنكاف " :دراسة العالقة بين استراتيجية التوجو نحو السوق
والسموك اإلبداعي في شركات صناعة األدوية األردنية".
ىد ت الدراسة إلى تقييـ العبلقة بيف استراتيجية التكجو نحك السكؽ كالسمكؾ اإلبداعي ي شركات
صناعة األدكية األردنية مف كجية نظر العامميف كالتعرؼ عمى طبيعة

العبلقة بيف استراتيجية

التكجو نحك السكؽ كالسمكؾ اإلبداعي ييا ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )160مكظفان مف مكظفي

شركات صناعة األدكية األردنية ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاشتممت أداة الدراسة
عمى استبانة.

وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 تقييـ العامميف لمسمكؾ اإلبداعي كالتكجو نحك السكؽ بكا ة أبعاده كانت إيجابية.
 ىناؾ عبلقة ايجابية ذات داللة إحصائية مف أبعاد التكجو نحك السكؽ كالسمكؾ اإلبداعي.

وكان من أىم توصيات الدراسة ما يمي:

 أف تتبنى الشركات المبحكثة إيجاد كتطكير نظـ المعمكمات استخباراتية.

 أف تعمؿ عمى تطكير نظاـ لتعزيز السمكؾ اإلبداعي كاالستفادة منو ي تطكير السكؽ.

 .5دراسة (النجار كممكاكم )2009 ،بعنكاف" :نظم المعمومات وأثرىا في مستويات اإلبداع دراسة
ميدانية في شركات التأمين األردنية".

78

ىد ت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير نظـ المعمكمات بأنكاعيا المختمفة ي مستكيات اإلبداع
ي شركات التأميف األردنية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي،

كاستخدـ االستبياف كأدكات بحثية تـ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف ( )14شركة مف شركات التأميف
األردنية بكاقع ( )10استبيانات لكؿ شركة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية.

وقد توصمت الدراسة إلى أن:

 نظـ المعمكمات بأنكاعيا المختمفة تؤثر بشكؿ مباشر ي اإلبداع عمى المستكل الفردم،
الجماعي ،المنظمة.

وقد أوصت الدراسة بما يمي:

 تقديـ الحكا ز المادية كالمعنكية لمعامميف ي شركات التأميف األردنية لتشجيع العامميف عمى
اإلبداع ي العمؿ.

 ترسيخ القناعة لدل اإلدارة العميا ي شركات التأميف األردنية ب ركرة االىتماـ بالنظـ التي
تحقؽ اإلبداع عمى مستكل المنظمة ،كال سيما االستراتيجية منيا.

 :4.3الدراسات األجنبية:

 :1.4.3الدراسات المتعمقة بإدارة المعرفة:

 .1دراسة ( )Siadat,et,al, 2015بعنكاف" :العوامل المؤثرة عمى التطبيق الناجح إلدارة المعرفة في

التعميم العالي دراسة حالة :وحدة العموم واألبحاث في جامعة أزاد".
Effective Factors On Successful Implementation Of Knowledge Management
In Higher Education Case Study :Sciences& researches Unit, Azad
university.
ىد ت الدراسة إلى تحديد العكامؿ المؤثرة عمى التنفيذ الناجح إلدارة المعر ة ي جامعة )أزاد(
اإلسبلمية ي طيراف ي إيراف ،كح دة العمكـ كاألبحاث ي ( ،(2014ككانت أداة البحث االستبياف،
كتـ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع العينة مف معممي اإلدارة كالعمكـ اإلنسانية

كالمحاسبيف حيث بمغكا ( )137ردان ،كتـ تقدير حجـ العينة ( )101ردان.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 أف الثقا ة التنظيمية ىي العامؿ األساسي لنجاح إدارة المعر ة ،كىي تعتبر العامؿ المساعد إلدارة
المعر ة ي الكثير مف المنظمات كالمؤسسات.

 بالنسبة لبرنامج إدارة المعر ة لؾم يككف ناجحان ،إنو يجب أف تككف ىناؾ ثقا ة مييمنة لتجنب
المعر ة الحصرية ،كخمؽ بيئة مميئة بالمكثكقية كاأللفة.

 يجب عمى أع اء الييئة التدريسية ّأال يقاكمكا استخداـ األساليب الجديدة لمكصكؿ إلى المعر ة
الحديثة.

ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف كحدة العمكـ كاألبحاث بحاجة إلعادة ىيكمة الثقا ة التنظيمية كبناء ىيكؿ تنظيمي جديد.
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 قدمت الدراسة اقتراحات لتحسيف العكامؿ التي تؤثر عمى إدارة المعر ة ي الجامعة.
 .2دراسة ) (Yaghoubi, 2014بعنوان" :القيادة التحويلية وتعزيز عواهل هشاركة
الوعرفة :دراسة هيدانية ايراى".
"Transformational leadership and promoting factors of knowledge sharing
")(An empirical study in Iran
ىد ت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف العبلقة بيف القيادة التحكيمية كتعزيز عكامؿ مشاركة المعر ة،
كتـ اشتقاؽ نمكذج ) (Nonaka& Takeuchi modelي مجاؿ مشاركة المعر ة ،كقد تككف

مجتمع الدراسة مف أع اء الكمية ي جامعة زاىداف لمعمكـ الطبية ي إيراف كالبالغ عددىـ ( (283
كتـ اختيار ) (117مفردة كعينة لمدراسة بطريقة العينة العشكائية البسيطة ،كاستخدمت االستبانة

كأداة لقياس متغيرات الدراسة.
وقد أظهرت النتائج:
 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية مكجبة بيف القيادة التحكيمية كاتجاىات أع اء الكمية حكؿ
عكامؿ التنشئة كالتجسيد كال ـ.

 ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف القيادة التحكيمية كالتذكيب.
 .3دراسة (  (Moradi,et,al, 2012بعنكاف" :العبلقة بيف الثقا ة التنظيمية كادارة المعر ة ،دراسة
تطبيقية عمى جامعة الكسائط المتعددة ي ماليزيا "."MMU
The Relationship Between Organizational Culture And Knowledge
Management.
ىد ت ىذه الدراسة إلى الحصكؿ عمى يـ لمعبلقة بيف الثقا ة التنظيمية كادارة المعر ة ،لدل
العامميف ي بيئة أكاديمية.

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،قاـ العاممكف ي جامعة الكسائط المتعددة ي ماليزيا

بتعبئة االستبياف الخاص بالدراسة بمجمكع ( )322استبياف ،كالذم يتككف مف ) (28قرة ذات صمة

بمتغيرات الدراسة )الثقا ة التنظيمية ،إدارة المعر ة).

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ الثقا ة التنظيمية ،كالثقا ة التنظيمية المف مة كبيف إدارة
المعر ة ي جامعة الكسائط المتعددة تُعزل إلى متغير العمر.
 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية حكؿ الثقا ة التنظيمية القائمة ،كالثقا ة التنظيمية المف مة تُعزل
إلى متغير سنكات العمؿ ي الجامعة ،كالى متغير المؤىؿ العممي.
 عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية حكؿ إدارة المعر ة تُعزل إلى متغير عدد سنكات العمؿ داخؿ
الجامعة.
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ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 قد يككف مف األ

ؿ عند دراسة العبلقة بيف الثقا ة التنظيمية ،كادارة المعر ة أف ينظر مف خبلؿ

عدسة المعر ة االجتماعية ،ىذا المنظكر يسمح لربط االثنيف  ،كالمراقبة ليـ داخؿ اإلجراءات

االجتماعية التي ىي عمى حد سكاء.

 .4دراسة()Kasim, 2010بعنوان" :العالقة بٌن ممارسات إدارة المعرفة واألداء الوظٌفً فً
دوائر الحكومة المالٌزٌة"
"The Relationship of Knowledge Management Practices, Competencies and
"the Organizational Performance of Government Departments in Malaysia.
ىد ت الدراسة إلى بياف الدكر الياـ لممارسات إدارة المعر ة ي تحسيف األداء ككفاءة مؤسسات
القطاع العاـ ،ككيؼ يمكف أف يتحسف األداء الكظيفي الحككمي مف خبلؿ تطبيؽ إدارة المعر ة،
كاعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ي إجراءات الدراسة  ،كاستخدـ االستبانة كأداة لجمع

البيانات البلزمة مف مجتمع الدراسة كالذم يمثؿ جميع المدراء العامميف ي الك ازرات الماليزية كالبالغ
عددىا ( )28ك ازرة ،حيث تـ أخذ عينة عشكائية منتظـ ة تبمغ (  )500مفردة مف مجتمع الدراسة.

وقد توصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا:

 كجكد عبلقة ايجابية بيف ممارسات إدارة المعر ة ككفاءة األداء الكظيفي ي مؤسسات
القطاع العاـ الماليزم.

وكانت أىم توصيات الدراسة:


ركرة يـ االدارة العميا لمعكامؿ كالعناصر التي تساعد ي عالية األداء الكظيفي ،كأم

العكامؿ التي تحد مف تحسف األداء ،كتك ير المكارد البلزمة لمتأثير عمى ممارسات إدارة
المعر ة ي المنظمات ،كعمى اإلدارة العميا تعزيز كخمؽ التميز التنظيمي حيث يتطكر
األ راد شخصيان كمينيان.

 :2.4.3الدراسات المتعمقة باإلبداع التنظيمي:

 .1دراسة (  )Hamidi & Benabdeljlil, 2015بعنكاف " :ىل توجب عالقة بين اإلبداع اإلداري
واإلبداع التكنولوجي؟".

ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى كجكد صمة أك عبلقة بيف اإلبداعات اإلدارية كاإلبداعات

التكنكلكجية ،كتـ تطبيؽ الدراسة عمى جميع قطاعات الشركة الكطنية ي دكلة المغرب ،كذلؾ عبر
المسح الكطني الشامؿ ،كاتبعت الدراسة أسمكب المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة ىذه

الدراسة ،كقد بمغ مجتمع الدراسة ( )2000شركة ،ككانت أداة الدراسة عبارة عف االستبانة.

وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 كجكد عبلقة إيجابية بيف اإلبداع اإلدارم كاإلبداع التكنكلكجي.
 الشركات المبدعة إداريان ليا الفرصة األكبر ي أف تككف مبدعة تكنكلكجيان.
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وتوصمت الدراسة إلى توصيات أىميا:


ركرة قياـ الشركات المغربية بدراسة عبلقة اإلبداع التكنكلكجي كاإلبداع اإلدارم مع
متغيرات أخرل ،ألف مجاالت اإلبداع اإلدارم كاسعة ككبيرة.



ركرة إ ا ة عكامؿ أخرل ي اختبارات العبلقة بيف اإلبداع اإلدارم كالتكنكلكجي لتحقيؽ

يـ أكبر لمعبلقة كاتجاه العبلقة بيف المتغيريف.

 .2دراسة ( )Genti, 2014بعنكاف " :نماذج األعمال اإلبداعية وادارة األزمات".
ىد ت الدراسة إلى تقديـ أساس منطقي حكؿ الحاجة إلى االستثمار ي نماذج األعماؿ اإلبداعية
ك قان لؤلدبيات السابقة لممساعة ي اتخاذ الق اررات الصحيحة عند التعامؿ مع األزمات ،كقد تـ
استخداـ الدراسة المقارنة الثنيف مف الشركات الكبرل ي ألبانيا كىما

،Abertis and Mango

ىي شركة متخصصة ي إدارة البنية التحتية عبر شركات خاصة،

كاستخدـ الباحث المنيج

حيث شركة  Mangoىي منشأة دكلية ي تصميـ كصناعة المبلبس كاألحذية ،بينما
الكصفي التحميمي ،كاشتممت أداة الدراسة عمى استبانة.

Abertis

أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 بينت الحالتيف أف التقدـ التكنكلكجي كمتغيرات أخرل مكنت مف ابتكار نماذج أعماؿ
جديدة ،ي حيف أف الشركات التي ركزت عمى األسكاؽ المحمية كنماذج اؿ أعماؿ التقميدية

سكؼ تؤدم بيا إلى الفشؿ.

 االستنتاج الرئيس ىك بياف أف الفشؿ ي كثير مف الشركات لـ يحدث بسبب األزمة قط،
كلكنو بسبب أف إدارة الشركة لـ تبتكر نماذج جديدة لؤلعماؿ اإلبداعية.

 .3دراسة ( )Zhu & Engels, 2014بعنكاف" :الثقافة التنظيمية واإلبداعات التنظيمية في مجاالت
التعميم العالي :وجيات نظر وردود أفعال المعممين والطمبة".

ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى كجيات نظر المعمميف كالطمبة حكؿ الثقا ة التنظيمية كردكد
األ عاؿ حكؿ اإلبداعات التعميمية كالتعمـ التعاكني كاستخداـ التقنيات التعميمية المبتكرة ،كتـ تطبيؽ

الدراسة عمى مجمكعة مف المعمميف كالطمبة ي ست جامعات صينية ،كاستخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة ،كقد بمغ مجتمع الدراسة (  )1051معممان كطالبان،
ككانت أداة الدراسة عبارة عف االستبانة.

وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 إف الثقا ة التنظيمية تؤثر ي حاجة المعمميف كالطمبة إلى اؿ إبداع ،ككجيات نظرىـ حكؿ
األساليب التعميمية اإلبداعية ،ككذلؾ االستجابة لئلبداعات التعميمية كمستكل تنفيذىا.

أىم التوصيات التي توصمت إلييا:

 مكاكبة التطكر العالمي الكبير ي مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا كتحديات التنا س عمى
المكاىب البشرية.
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 بذؿ المزيد مف الجيكد مف قبؿ السمطات لتعزيز كتطكير اإلبداع ي مجاالت التعميـ
العالي ،كذلؾ ما قد يسمى قيادة التغيير.

 .4دراسة تساكر كأخركف ( )Tsaur & etal, 2011بعنكاف  " :أثر خصائص الوظيفة وتوجو
المنظمة باإلبداع عمى السموك اإلبداعي لمعاممين".

ىد ت الدراسة إلى تحديد أثر خصائص الكظيفة كتكجو المنظمة

باإلبداع عمى السمكؾ اإلبداعي

لمعامميف ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )289مف العامميف ( )63شركة سياحية ،كاستخدـ الباحث
المنيج الكصفي التحميمي ،كاشتممت أداة الدراسة عمى استبانة.

وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزىا:

 تكجد عبلقة ارتباطية بيف السمكؾ اإلبداعي لمعامميف ككؿ مف خصائص الكظيفة كتكجو
الشركة باإلبداع.

 يتأثر السمكؾ اإلبداعي لمعامميف بخصائص الكظيفة كتكجو المنظمة نحك اإلبداع.

 .5دراسة كيي كأخركف ( (Wei & etal, 2010بعنكاف  " :أثر التمكين النفسي والتمكين التنظيمي
والقيادة التبادلية عمى السموك اإلبداعي لمعاممين".

ىد ت الدراسة إلى تحديد أثر التمكيف النفسي كالتمكيف التنظيمي كالقيادة التبادلية عمى السمكؾ
اإلبداعي لمعامميف كتككنت عينة الدراسة مف ( )101ريؽ عمؿ بأحد شركات االتصاالت المتعددة
الجنسيات ي الصيف ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

 ،كاشتممت أداة الدراسة عمى

استبانة.

وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزىا:
 كجكد أثر ايجابي لكؿ مف التمكيف النفسي كالتنظيمي عمى السمكؾ اإلبداعي لمعامميف.

 كجكد أثر سمبي لمقيادة التبادلية عمى السمكؾ اإلبداعي لمعامميف يتحكؿ إلى أثر ايجابي ي حالة
ارتفاع مستكل التمكيف.

 .6دراسة كينج كشينج ( )Wang & Cheng, 2010بعنكاف" :عالقة نمط القيادة العطوف بالسموك

اإلبداعي لمعاممين ،واختبار اذا ما كانت الشخصية اإلبداعية واستقاللية الوظيفة يتوسطا العالقة
بين نمط قيادة العطوف وإبداعية المرؤوسين".

ىد ت الدراسة إلى تحديد عبلقة نمط القيادة العطكؼ بالسمكؾ اإلبداعي لمعامميف ،كاختبار اذا ما

كانت الشخصية اإلبداعية كاستقبللية الكظيفة يتكسطا العبلقة بيف نمط قيادة العطكؼ كابداعية
المرؤكسيف ،كتككنت عينة الدراسة مف ( ) 167زكج مف الميندسيف كمشر ييـ العامميف بشركات
صناعة التكنكلكجيا ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصؼ التحميمي،

كاشتممت أداة الدراسة عمى

استبانة.

وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزىا:
 كجكد عبلقة ايجابية معنكية بيف نمط القيادة العطكؼ كالسمكؾ اإلبداعي لمعامميف.
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 تتكسط الشخصية اإلبداعية كاستقبللية الكظيفة بشكؿ جزئي العبلقة بيف القيادة العطكؼ
كالسمكؾ اإلبداعي.

 .7دراسة ) (Francesco, 2010بعنكاف " :مقارنة بين االبتكارات اإلدارية في منظمة االتحاد
األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية".

ىد ت الدراسة إلى مقارنة بيف االبتكارات اإلدارية ي منظمة االتحاد األكركبي كمنظمة التعاكف
كالتنمية ،حيث استخدمت الدراسة المنيج التاريخي التحميمي

 ،كقد تمثؿ مجتـ الدراسة باالتحاد

األكركبي كمنظمة التعاكف كالتنمية (أمريكا ) ،كاعتمدت الدراسة عمى عينة المس ح الشامؿ .كقد
كانت االستبانة ىي األداة المستخدمة لجمع البيانات.

وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أىميا:

 ال يكجد نمط عاـ مشترؾ لتبني اإلبداع اإلدارم.
 النمط اإلبداع التقميدم ال يمعب أم دكر

ركرم ي اعتماد تقييـ األثر.

 االبتكارات اإلدارية تتنقؿ متبعة مسارات مختمفة ك قا لنكع االبتكار.

كما نتج عن الدراسة عدد من التوصيات من أىميا ما يمي:

 دعـ األنماط العامة النتشار اإلبداع اإلدارم ي اإلدارة العامة الجديدة ي منظمات مثؿ
االتحاد األكركبي كمنظمة التعاكف كالتنمية.

 تنفيذ دكرات تدريبية لتطكير كتنمية اإلبداع اإلدارم عند المكظفيف.

 دعـ اإلبداعات اإلدارية التي تيدؼ إلى التكصؿ لقرار ات عقبلنية ي إطار عمؿ كاضح
كسياس مفيكمة.
ة

 .8دراسة ) (Ling & Mohd, 2010بعنكاف " :تأثير إدارة المعمومات عل ى اإلبداع اإلداري في
شركات التصنيع الماليزية".

ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير إدارة المعمكمات عمى اإلبداع اإلدارم ي شركات التصنيع

الماليزية ،حيث استخدمت الدراسة المنيج الكصفي

 ،كقد تمثؿ مجتـ الدراسة منظمة الصنا

الماليزية ،كاعتمدت الدراسة عمى العينة الحصصية .كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.

وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أىميا:

 كفاءة اكتساب المعر ة ليا تأثير ميـ كايجابي عمى اإلبداع اإلدارم.

 المعر ة المكتسبة مف مصادر خارجية خاصة المعر ة المتخصصة كالتي تعمؿ عمى زيادة
إمكانيات اإلبداع اإلدارم ي الشركات كتمكنيا مف اإلبداع اإلدارم بشكؿ عممي.

كما نتج عن الدراسة عدد من التوصيات من أىميا ما يمي:

 يجب عمى الشركات أف تكتسب المعر ة بكفاءة ك عالية؛ كذلؾ لتحفيز اإلبداع اإلدارم.
 عمى المكظفيف تكسيع حصيمتيـ المعر ية كتجديد معمكماتيـ لتحسيف اآلليات اإلدارية.
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ع

 عمى مدراء التصني ع تشجيع النشاطات التعميمية المستمرة كتزكيد المكظفيف بالتدريب
الميني ليككنكا قادريف عمى القياـ بميارات عديدة.

 :5.3الدراسات التي تربط بين المتغيرين:

 .1دراسة (  )Barari, 2015بعنكاف " :دور تأثير إدارة المعرفة عمى اإلبداع التنظيمي في جامعة

إيران".
The effect role of knowledge management on organizational innovation
in University of Iran.

ىد ت الدراسة إلى تك يح كاظيار دكر إدارة المعر ة عمى االبتكار التنظيمي بيف العامميف ي جامعة

مازندراف ،كتـ إجراء الدراسة عمى حكالي (  )400شخص مف العامميف ي جامعة مازندراف ،كتـ تكزيع

االستباف عمى ( )189مكظفا مف جامعة مازندراف ي إيراف ،كاعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:

 ارتباط جميع مككنات إدارة المعر ة كاالبتكار التنظيمي كتبادليا مع بع يا البعض.
 إلدارة المعر ة تأثير إيجابي ككبير عمى االبتكار التنظيمي.

من أىم توصيات الدراسة ما يمي:

 ينبغي أف يكلي مديرك الجامعات اىتماما أكبر لئلبداع كاأل كار الجديدة.
 تشجيع المكظفيف لتبادؿ المعارؼ المينية لتحسيف مستكل المعر ة.

 .2دراسة ( ،)Kambiz and Aslan, 2015بعنواى" :أ ثر إدارة الوعرفة في اإلبداع التنظيوي :
دراسة هيدانية".
The Impact of Knowledge Management on Organizational Innovation: An
Empirical Study.
ىد ت الدراسة إلى تقييـ نتيجة إدارة المعر ة عمى االبتكار التنظيمي ي شركة خكدركا لصناعة
السيارات اإليرانية ،كالتي تعتبر مجتمع الدراسة ،كتـ اختيار عينة بمغت (  )272مف مديرم النظـ،

كاعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت أداة البحث االستبياف.

كان من أىم نتائج الدراسة:

 أف ىناؾ تأثير إدارة المعر ة عمى االبتكار التنظيمي ي صناعة السيارات اإليرانية.
 أف التعمـ التنظيمي لو تأثير كمتغير كسيط ي العبلقة بيف إدارة المعر ة كاالبتكار التنظيمي.
 .3دراسة ) (Apak and Atay, 2014بعنكاف" :اإلبداع العالمي وتطبيقات إدارة المعرفة في

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركيا والبمقان".
"Global Innovation and Knowledge Management Practice in Small and
"Medium Enterprises (SMEs) in Turkey and the Balkans
ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع إدارة المعر ة كعبلقتيا بالتجارة بيف تركيا كببلد البمقاف ي
كء االقتصاد االقميمي كاال ت ار ي ،حيث اخذت التغيرات االقتصادية بعيف االعتبار لمبحث عف

85

ميزات تنا سية عمى مستكل المشاريع الصغيرة كالمتكسطة ،كقد اجرل الباحث تحميبل لمبيئة الداخمية
باستخداـ نمكذج ) (SWOTحيث استعرض مجمكعة كبيرة مف نقاط القكة كنقاط ال عؼ ،ككذلؾ

الفرص كالمخاطر كمدخؿ كصفي لتحديد الميزات التنا سية ،معتـ دان ي دراستو عمى االسمكب
الكصفي التحميمي.

وتوصلت الدراسة إلى أن:

 تحقيؽ النجاح ي المشاريع الصغيرة يتطمب إدارة عالة ي بيع المنتجات أك تقديـ
الخدمات.

 كأف إدارة المعر ة يمكف اف تكظؼ كأداة لمتميز التنا سي ي مكاجية الطمب ي بعض
الصناعات كاالسكاؽ.

 .4دراسة ) )Kör and Maden, 2013بعنكاف" :العالقة بين إدارة المعرفة واإلبداع في الشركات

التركية التكنولوجية والخدمية".
The Relationship between Knowledge Management and Innovation in
Turkish Service and High-Tech Firms.
ىد ت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف عمميات إدارة المعر ة الفعالة كأنكاع اإلبداع ي
المنظمات ككذلؾ تسميط ال كء عمى تأثير االبتكار كالربط بيف عممية إدارة المعر ة كأنكاع اإلبداع،

جمعت بيانات المسح مف  103مشاركا ي تركيا ،كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات،
كاعتمد الباحث ي دراستو عمى االسمكب الكصفي التحميمي.

وتشير نتائج الدراسة إلى ما يمي:

 أف عمميات إدارة المعر ة تتعمؽ بشكؿ إيجابي باإلبداع ،كىذا بدكره يزيد مف االبتكارات ي
المنظمات.

 .5دراسة (المشار ة )2012 ،بعنكاف " :دور إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية في تنمية
اإلبداع لدى معممييم بمحافظات غزة وسبل تدعيميا".

ىد ت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر إدارة المعر ة لدل مديرم المدارس الثانكية ي تنمية

اإلبداع لدل معممييـ بمحا ظات غزة كسبؿ تدعيمو ،ككذلؾ معر ة أثر متغيرات (الجنس ،المؤىؿ
العممي ،سنكات الخدمة ،التخصص العممي) عمى متكسطات تقديرات المعمميف ليذا الدكر)،

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف

( )530معممان كمعممة بنسبة ( ،)%10حيث تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية مف المجتمع األصمي،
كاستخدمت الباحثة استبانيف :األكلى لقياس درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية إلدارة المعر ة

بمحا ظات غزة مف كجية نظر المعمعميف ،كتككنت مف ( )39قرة مكزعة عمى أبعاد المعر ة (تكليد

المعر ة ،التشارؾ ي المعر ة ،تنظيـ كتخزيف المعر ة ،تطبيؽ المعر ة) ،االستبانة الثانية كانت
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لقياس دكر مديرم المدارس الثانكية بمحا ظات غزة ي تنمية اإلبداع لدل معممييـ ،كتككنت مف
( )14قرة.

كان من أىم نتائج الدراسة:
 جاءت درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية ي محا ظات غزة إلدارة المعر ة مف كجية
نظر معممييـ عالية ،حيث بمغت (.)%73.65

 أف ممارسة مديرم المدارس الثانكية ي محا ظات غزة إلدارة المعر ة مرتبة تنازليان (تنظيـ
كتخزيف المعر ة ،تكليد المعر ة ،تطبيؽ المعر ة ،التشارؾ ي المعر ة).

أىم ما توصمت إليو الدراسة من توصيات ما يمي:

 ك ع نظاـ حكا ز مادية كمعنكية لتشجيع المديريف كالمعمميف عمى نشر المعر ة داخؿ
المدرسة ،كانتاج األ كار اإلبداعية.

 تك ير البنية التقنية التحتية البلزمة كالمبلئمة إلدارة المعر ة ،مف أجيزة كأنظمة الحاسب
اآللي كالشبكات كالبرمجيات ،كمحركات البحث العممي.

 .6دراسة (الكطيفي )2006 ،بعنكاف" :أثر إدارة المعرفة في تنمية القدرة عمى اإلبداع  :دراسة حالة
في جامعة كربالء".

ىﺩ ﺕ ىﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة لتسميط ال كء عمى مدل اىتماـ المعنييف ي جامعة كػرببلء بإدارة المعر ة
كمدل تأثير ذلؾ ي تنمية كتحفيز القدرة عمى اإلبداع ي جامعة كرببل

ء ،كقد اعتمد الباحث

المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ تحديد عينة البحث البالغة ( )75رد ان مػف أصػؿ ( )620تدريسػي
ػي جامعة كرببلء ،كتـ استخداـ استبانة لجمع البيانات ،ككذلؾ المقابمة.

من أىم نتائج الدراسة:

 إف إدارة المعر ة ىي المصدر كالمعيف الدائـ الذم يعمؿ عمػى تعزيػز الميزة التنا سية بيف
المنظمات ،خصكصا المنظمات المعر ية.

 إف اعتماد اإلدارة الفاعمة لممعر ة مف قبؿ القيادات الجامعية ت يؼ قيمػة حقيقية لسمعة
المنظمة العممية كمكانتيا ،كذلؾ مف خبلؿ إدارة كتفعيؿ القاعػدة الفكرية لمنظماتيـ ،كما

كاف تكليد المعر ة كايجادىا كاسػتقطابيا كتشػجيعيا كتبادليا تسمح بتييئة المناخ المناسب
لئلبداع.

 إف االىتماـ بإدارة المعر ة أصبح

من أىم توصيات الدراسة ما يمي:


ركرة ممحة لمكاكبة التطكر السريع ي العمكـ المختمفة.

ركرة إطبلؽ العناف لئلبداعات أك االبتكارات التي يقدميا المبدعكف مف منتسبي

الجامعة ،كتشجيعيا كالعمؿ عمى تبنييا.

 النظر إلى اإلبداعات كالمقترحات عمى أنيا استثمار كليس أعبػاء عمػى ميزانية الجامعة،
كالعمؿ عمى تييئة الكسائؿ كاألدكات المناسبة التي ت ػمف نجاح تطبيقيا.
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 3.6التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة حكؿ مك كع الدراسة يمكف لمباحثة التعقيب عمييا مف عدة
جكانب ،كمنيا:

 .1اىتمت معظـ الدراسات السابقة بإبراز مفيكـ إدارة المعر ة ككيفية االستفادة منو.
 .2أشارت غالبية الدراسات إلى أف تطبيؽ مفيكـ إدارة المعر ة ي العديد مف المجاالت كالمنظمات
(الصناعية ػ ػ ػ ػ التجارية) كاف لو نتائج إيجابية.
 .3من حيث زمن إجرائيا  /تنكعت الفترة الزمنية لمدراسات السابقة إال أف أغمب الدراسات كانت
حديثة نسبيان.
 .4المنيج المتبع /استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج الكصفي التحميمي.
 .5من حيث أدوات الدراسة /تنكعت األدكات المستخدمة ي جمع البيانات كالمعمكمات ما بيف
مقابمة كاالستبياف.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة:
 كفاءة اكتساب المعر ة ليا تأثير ميـ كايجابي عمى اإلبداع اإلدارم.

 أف تطبيؽ إدارة المعر ة يشكؿ عنص انر ىامان ي االرتقاء بالمؤسسات.
 أف ىناؾ تكجيان إيجابيان كقناعة راسخة بتطبيؽ عمميات إدارة المعر ة.
 نظـ المعمكمات بأنكاعيا المختمفة تؤثر بشكؿ مباشر ي اإلبداع عمى المستكل الفردم،
الجماعي ،المنظمة.

م.
 تك ير بنية تحتية مناسبة لممعر ة مف أجيزة كمكارد بشر ة

كيت ح مف نتائج الدراسات السابقة أف عمميات إدارة المعر ة مستخدمة ي معظـ القطاعات المختمفة ،كلكف
تطبيؽ تمؾ المنيجية كاالستفادة منيا مازاؿ محدكدان.

أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

الموضوع  /دراسة عمميات إدارة المعر ة ي المؤسسات ،كالربط بيف

إدارة المعر ة كاإلبداع

التنظيمي لدل العامميف.

المنيج /استخدمت معظـ الدراسات كالدراسة الحالية المنيج الكصفي التحميمي.

األداة /اعتمدت الدراسات استخداـ االستبافة .

أوجو االختالف:

مجتمع الدراسة /تناكلت معظـ الدراسات السابقة المؤسسات غير الحككمية

(عكدة ،)2016 ،كدراسة (عبد الجكاد،

باستثناء دراسة

 ،)2016كتناكلت الدراسة الحالية المؤسسات

الحككمية.
88

الحدود الزمانية /حيث تتعمؽ الحدكد الزمانية بالدراسات بأعكاـ مختمفة.

المنيج /استخدمت بعض الدراسات منيج الكصفي التاريخي مثؿ(.)Francesco, 2010

أىم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

تعد ىذه الدراسة مف الدراسات النادرة التي تتناكؿ
أ .

إدارة المعر ة ي المنظمات الحككمية

كربطو باإلبداع التنظيمي ي حدكد عمـ الباحث.
ب  .التكصؿ إلى صيغ كتكصيات لتطبيؽ عمميات إدارة المعر ة ي المؤسسات الحككمية بما
يحقؽ السمكؾ اإلبداعي لدل العامميف ييا.

مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة:
استفاد الباحث مف الدراسات السابقة ي عدة جكانب منيا:
تحديد المشكمة كتساؤالتيا كأىدا يا.
أ .
ب .اإللماـ ببعض المصادر التي سيمت بناء اإلطار النظرم لمبحث الحالي كاثرائو بمعمكمات حديثة
كىامة.
ت .التعرؼ عمى المنيجية التي سارت عمييا ىذه الدراسات ،كاختيار منيج الدراسة المناسب.
ث .اختيار أدكات الدراسة  ،كالتعرؼ عمى الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة ،كاختيار أنسب الكسائؿ
اإلحصائية لمبحث الحالي.
ج .تزكيد الباحث بأسماء بعض الكتب كاألدبيات السابقة المتعمقة بمك كع الدراسة.
ح .االطبلع عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسات ،كاالستفادة منيا كاالنطبلؽ مف حيث انتيت.
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 7.3الفجوة البحثية:

من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة يمكن مالحظة نقاط التشابو وكذلك االختالف بين الدراسة

الحالية والدراسات السابقة عمى النحو التالي:

جدول رقم ( :)1.3الفجوة البحثية

البيان

ما ركزت عميو الدراسات السابقة

الموضوع

ركزت العديد مف الدراسات عمى

دراسة إدارة المعر ة كربطيا مع

الفجوة البحثية

تركز أم مف الدراسات

 ،)2011التنظيمي مع عمميات

كجكدة التعميـ العالي (ما ي،

 ،)2010كالميزة التنا سية (عبد
الغفكر،

المعر ة بأبعادىا المختمفة ي
تعزيز اإلبداع التنظيمي،

حيث أف قميؿ مف ىذه

إدارة المعر ة عدا بعض الدراسات تناكلت ىذيف

الدراسات التي تمت ي

 ،)2015كاألداء البيئة األجنبية ،مثؿ

المؤسسي (المدىكف،

الحالية

عمى حد عمـ الباحث لـ سيتـ دراسة عبلقة كأثر إدارة

متغيرات أخرل مثؿ تنمية المكارد عمى تناكؿ اإلبداع

البشرية (العمكؿ،

ما ستركز عميو الدراسة

المتغيريف معان.

 ،)2014تركيا كالبمقاف كايراف،

كالقيادة التحكيمية كأثرىما عمى

ككذلؾ دراسة (الكطيفي،

أجريت
األداء (العطكم )2010 ،كاألداء  )2006التي ُ

التنظيمي (الخشالي،

،)2009

ك اعمية القرار (الزريقات،

ي العراؽ ،كدراسة

(المشار ة،

)2012

 ،)2012كالتنمية اإلدارية

التي أُجريت ي البيئة

(القرني.)2013 ،

المحمية.

ركزت العديد مف الدراسات عمى

دراسة اإلبداع اإلدارم كربطو مع
متغيرات أخرل مثؿ القيادة

االستراتيجية (صالح،)2015 ،
كالمناخ التنظيمي (حمدكنة،

 ،)2010كاستراتيجية التكجو

نحك السكؽ (الحكاجرة كشبلش،

 ،)2012كالثقا ة التنظيمية
(اشتيكم.)2012 ،

مجتمع الدراسة لقد طبقت الدراسات السابقة عمى لـ تتك ر دراسة تناكلت
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ىذه الدراسة ستركز عمى

مجتمعات مختمفة منيا دراسة ىذه المتغيرات بالتطبيؽ جميع العامميف ي المحاكـ
عمى الشركات السياحية،

كشركات تصنيع السيارات،

كشركات االتصاالت متعددة

الجنسيات ،كشركات صناعة

عمى العامميف ي

النظامية ي قطاع غزة ،كىك

ئاتيـ (ق اة ،إدارييف،

مف الدراسات السابقة لو

المحاكـ النظامية بجميع قطاع حككمي لـ تتطرؽ أم
كظائؼ عادية).

التكنكلكجيا ،كمنظمة االتحاد

بالتطبيؽ باستثناء دراسة

(عكدة،

األكركبي كمنظمة التعاكف

 ،)2016كدراسة

(عبد الجكاد.)2016 ،

كالتنمية ،كالشركات الصناعية،

كالبنكؾ التجارية ،كالمستشفيات.
المكان

ي

تنكعت أماكف الدراسات السابقة

الدراسة األكلى

ما بيف المحمية كالتي طبقت ي

قطاع غزة التي تربط

مسطيف كالدراسات العربية كالتي

عمميات إدارة المعر ة

الرياض) ،كالدراسات األ جنبية

التنظيمي.

طبقت

ؼم (األردف ،الككيت ،مع عناصر اإلبداع

كالتي طبقت ي )ماليزما ،تركيا،
إيراف ،الصيف ،أمريكا).

جرد بواسطة الباحثة باالعتماد على الدراسات السابقة
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ىذه الدراسة طُبقت ي قطاع

غزة بكا ة محا ظاتو.

الفصل الرابع
اإلطار العام للدراسة
:1.4

مقدمة

:2.4

منهج الدراسة

:3.4

مجتمع الدراسة

:4.4

عٌنة الدراسة

:5.4

أداة الدراسة

:6.4

خطوات بناء االستبانة

:7.4

صدق االستبانة

:8.4

ثبات االستبانة

:9.4

األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة

92

 1.4مقدمة:

تعتبر منيجية الدراسة كاجراءاتيا محك انر رئيسان يتـ مف خبلليا إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة ،كعف

طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلج راء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى النتائج التي يتـ
تفسيرىا ي

تحقيقيا.

كء أدبيات الدراسة المتعمقة بمك كع الد ارسة ،كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى

كيتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة كمجتمعيا كعينتو ،ككذلؾ متغيرات الدراسة كأدكاتيا ،كما يت مف

اإلج راءات التي قامت بيا الباحثة إلعداد أدكات الدارسة كتطبيقاتيا ،كالمعالجات اإلحصائية التي تـ
االعتماد عمييا ي تحميؿ الدراسة.

 2.4منيج الدراسة:

الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي لدراسة الظاىرة ككنو أكثر
ة
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ ت

المناىج استخدامان ي دراسة الظكاىر االجتماعية كاإلنسانية ،كألنو يناسب الظاىرة مك كع الدراسة ،كيصفيا
كما ىي بالكاقع ،كتحميؿ بياناتيا ،كالعبلقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح حكليا كالعمميات التي تت منيا

كاآلثار التي تحدثىا ،كيعرؼ) الحمداني )100 :2006 ،المنيج الكصفي التحميمي بأنو "المنيج الذم يسعى

لكصؼ الظكاىر أك األحداث المعاصرة ،أك الراىنة يك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة

أك مشكمة ،كيقدـ بيانات عف خصائص معينة ي الكاقع ،كتتطمب معر ة المشاركيف ي الدارسة كالظكاىر

التي ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات".
وتم استخدام مصدرين لممعمومات:

المصادر الثانوية  :كالتي تتمثؿ ي الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة ،كالدكريات
أ .
كالمقاالت ،كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مك كع الدراسة ،كالبحث كالمطالعة ي مكاقع

االنترنت المختمفة.

خصيص ليذا الغرض.
صممت
ان
ب .المصادر األولية :كالتي تتمثؿ ي االستبانة كأداة لمدراسةُ ،

 3.4مجتمع الدراسة:

ىك جميع مفردات الدراسة التي تناكلتيا الباحثة ي دراستيا ،كيتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف ي

المحاكـ النظامية ي قطاع غزة ،كالذم يتككف مف شاغمي الكظائؼ الق ائية كاإلش ار ية كالكظائؼ العادية،

كيبمغ عددىـ ( )208مكظفان كمكظفة ،كذلؾ حسب الييكمية المتك رة لدل قسـ الشئكف اإلدارية ي المحاكـ

النظامية.

 4.4عينة الدراسة:

العينة األصمية "الفعمية":
قامت الباحثة باستخداـ طريقة العينة الطبقية العشكائية البسيطة

بيدؼ جمع البيانات األكلية البلزمة

لمدراسة .كالتي تـ تحديدىا باستخداـ جدكؿ تحديد العينة (  ،)Sekaran, 2003ككذلؾ معادلة ثامبسكف
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كعميو إف حجـ عينة الدراسة يتككف مف (  )135مفردة ،كقد تـ استرداد (  )105استبانة بنسبة ،%77.7
كيك ح الجدكؿ رقـ ( )1.4كتكزيع أ راد مجتمع الدراسة حسب كؿ طبقة كحصة كؿ منيا مف عينة الدراسة

كالتالي:

جدول رقم ( :)1.4توزيع أفراد مجتمع الدراسة على المحاكم

(بٌانات غٌر منشورة وفقا للهٌكل التنظٌمً لموظفً المحاكم باالعتماد على دائرة شئون الموظفٌن بتارٌخ 2017/1/18م)
عدد الموظفين في مجتمع الدراسة

المحكمة

النسبة

قضاة

مناصب

عادية

اإلجمالي

إشرافية

المئوية من
المجتمع

عدد

االستبانات
الموزعة

الصمح

12

19

61

92

%44.2

59

البداية

14

9

57

80

%38.4

52

االستئناف

4

3

10

17

%8.1

11

العميا

9

3

3

15

%7.2

10

اإلدارية

3

-

1

4

%1.9

3

اإلجمالي

42

34

132

208

%100

135

 )105استبانة صالحة لمتحميؿ

حيث تـ تكزيع (  )135استبانة عمى مجتمع الدراسة ،كقد تـ استرداد (
اإلحصائي بنسبة (.)%77.7

وقد تم حساب حجم العينة باستخدام معادلة ( ) )Moore ، 2003التالية:
2

حيث:

 Z 
n 
) (1
 2m 
 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ (مثبلن Z=1.96 :لمستكل داللة .)   0.05

عبر عنو بالعبلمة العشرية (مثبلن) 0.05 :
كي ّ
 :mالخطأ اليامشيُ :

يتـ تصحيح حجـ العينة ي حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة:

n
حيث

N

nN
ُالم َع ّدؿ)(2
N  n 1

=

تمثؿ حجـ المجتمع  ،ك باستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
الم َع ّدؿ باستخداـ المعادلة ( )2يساكم:
حيث أف مجتمع الدراسة  ،N = 208إف حجـ العينة ُ
384  208
 135.14
208  384  1
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=

الم َع ّدؿ
ُ

n

كبذلؾ إف حجـ العينة المناسب ي ىذه الحالة يساكم ( )135مكظفان عمى األقؿ.

العينة االستطالعية:

ت ّككنت عينة الدراسة االستطبلعية مف ( )30مكظؼ ،تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف العامميف ي المحاكـ
النظامية ي قطاع غزة بغرض تقنيف أدا ة الدراسة ،كالتحقؽ مف صبلحيتو ا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية،
كقد تـ إدخاليـ ي التحميؿ اإلحصائي النيائي لعدـ كجكد مشاكؿ ي الصدؽ كالثبات.

 5.4أداة الدراسة:

تـ جمع البيانات ي ىذه الدراسة باستخداـ أداة االستبانة ،كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى عمميات إدارة المعر ة

كعبلقتيا بتحسيف اإلبداع التنظيمي ي المحاكـ النظامية ي قطاع غزة  ،حيث تعتبر االستبانة األداة

الرئيسة المبلئمة لمدارسة الميدانية لمحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات التي يجرل تعبئتيا مف قبؿ
بط األداة مف حيث

درسات سابقة ،كتـ عمؿ إجراءات
المبحكثيف ،حيث تـ إعدادىا باالعتماد عمى ا
صدقيا كثباتيا ،ككانت االستبانة عمى النحك التالي:

 .1الجزء األول  :البيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي ،المؤىؿ
العممي ،مكاف العمؿ).

 .2الجزء الثاني :كيتككف مف مجمكعة مف الفقرات لقياس عمميات إدارة المعر ة (تكليد ،تخزيف ،تكزيع،
 ،)2014كدراسة (عبد

تطبيؽ) باالعتماد عمى الدراسات السابقة الحقان مثؿ دراسة (المدىكف،

الجكاد ،)2016 ،عمى النحك التالي:

البعد األول :تكليد المعر ة ،كيتككف مف ( )5قرات.

البعد الثاني :تخزيف المعر ة ،كيتككف مف ( )6قرات.

البعد الثالث :تكزيع المعر ة ،كيتككف مف ( )5قرات.

البعد الرابع :تطبيؽ المعر ة ،كيتككف مف ( )6قرات.

 .3الجزء الثالث :كيتككف مف مجمكعة مف الفقرات لقياس مستكل اإلبداع التنظيمي بعناصره المختمفة
(األصالة ،الطبلقة ،المركنة ،ركح المخاطرة ،التحميؿ ،الحساسية لممشكبلت ،الخركج عف

المألكؼ) ،مثؿ دراسة (عبد الرحيـ،

 ،)2009كدراسة (العطار ،)2012 ،كدراسة (السكيطي،

 ،)2013كقد تككف ىذا الجزء مف ( )22قرة.

تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستباف حسب جدكؿ (:)2.4
جدول رقم ( :)2.4درجات مقياس ليكرت الخماسي

االستجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

جدول رقم ( :)2.4درجات مقياس ليكرت الخماسي
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:6.4

خطوات بناء االستبانة:

قامت الباحثة بإعداد االستبانة مف خبلؿ اتباع عدة خطكات ،ككاف منيا:
االطبلع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بمك كع الدراسة ،كاالستفادة منيا ي بناء االستبانة
أ .
كصياغة قراتيا.
ب .تحديد المجاالت التي شممتيا االستبانة.
ت .تحديد الفقرات التي يت منيا كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة.
ث .مراجعة االستبانة كتنقيحيا مف قبؿ المشرؼ.
ج .تـ تصميـ اإلستبانة ي صكرتيا األكلية.

ح .عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف مف أع اء ىيئة التدريس ي الجامعات الفمسطينية
ي مجاؿ اإلدارة كاإلحصاء ،كعددىـ (  )8محكميف ،ك ؽ الممحؽ رقـ (  )1الذم يبيف أسماء
أع اء لجنة المحكميف.
خ .تـ تعديؿ بعض قرات االستبانة ك ؽ آراء المحكميف ،حتى كصمت االستبانة إلى صكرتيا النيائية
ك ؽ الممحؽ رقـ (.)2

 :7.4صدق االستبٌان:
صدؽ االستبانة يعني "أف يقيس االستبياف ما ك ع لقياسو" (الجرجاكم،

 )105 :2010كما يقصد

بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ ي التحميؿ مف ناحية ،كك كح قراتيا
كمفرداتيا مف ناحية أخرل ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا"

(عبيداتوآخرون:2001 ،

.)179
كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
صدق آراء المحكمين "الصدق الظاىري":
أ .
عددا مف المحكميف المتخصصيف ي مجاؿ الظاىرة أك
يقصد بصدؽ المحكميف " ىك أف يختار الباحث ن
المشكمة مك كع الدراسة" (الجرجاكم )107 :2010،حيث تـ عرض اإلستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف
تألفت مف ثمانية متخصصيف ي إدارة األعماؿ كمناىج البحث العممي كاإلحصاء كتحميؿ البيانات ،كأسماء

المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)1كقد استجابت الباحثة آلراء المحكميف كقامت بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ
ي

كء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف ي صكرتو النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)2
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ب .صدق المقياس:

أوال :االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ قرة مف قرات اإلستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي إلية ىذه
الفقرة ،كقد قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبانة كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف

كؿ قرة مف قرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 -االتساق الداخمي لـ " عمميات إدارة معرفة "

يك ح جدكؿ ( )3.4معامؿ االرتباط بيف كؿ قرة مف قرات مجاؿ " تكليد المعر ة " كالدرجة الكمية لممجاؿ،
كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما

ك ع لقياسو.

جدول ( :)3.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " توليد المعرفة " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

المختمفة.

تك ر المحاكـ النظامية كسائؿ تكنكلكجية تساعد العامميف ي اكتساب

المعر ة.

 .3يتفاعؿ العاممكف مع بع يـ إليجاد حمكؿ لمشاكؿ العمؿ.
.4

تشجع المحاكـ النظامية عمى إجراء البحكث بشكؿ مستمر لممساعدة عمى
تكليد المعر ة.

 .5تشجع المحاكـ عمى ابتكار المعر ة مف خبلؿ نظاـ الحكا ز كالمكا آت.

معامل بيرسون

.2

تقكـ المحاكـ بالرصد المنظـ لممعر ة المتاحة كالمتجددة مف مصادرىا

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.799

*0.000

.818

*0.000

.735

*0.000

.805

*0.000

.841

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

يك ح جدكؿ ( )4.4معامؿ االرتباط بيف كؿ قرة مف قرات مجاؿ " تخزيف المعر ة " كالدرجة الكمية لممجاؿ،

كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما

ك ع لقياسو.
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جدول ( :)4.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تخزين المعرفة " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

 .1تستخدـ المحاكـ النظامية تكنكلكجيا المعمكمات ي تخزيف المعر ة.

.876

*0.000

 .2يتـ تخزيف المعر ة حسب معايير معر ية كآليات كا حة كمحددة.

.780

*0.000

 .3تقكـ المحاكـ بتقييـ جكدة المعر ة المخزنة كتحديثيا باستمرار.

.688

*0.000

 .4تتميز المحاكـ النظامية بسرعة كدقة خزف المعمكمات كالمعر ة.

.633

*0.000

.738

*0.000

.487

*0.004

.5

تتميز األجيزة التقنية المستخدمة بالمحاكـ النظامية لتخزيف المعر ة باألماف

كالخصكصية.

 .6يتـ الحصكؿ عمى المعر ة المخزنة مف أماكنيا المختمفة بسيكلة.
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

يك ح جدكؿ ( )5.4معامؿ االرتباط بيف كؿ قرة مف قرات مجاؿ " تكزيع المعر ة " كالدرجة الكمية لممجاؿ،

كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما

ك ع لقياسو.

جدول ( :)5.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " توزيع المعرفة " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

 .1تعمؿ المحاكـ النظامية عمى تبادؿ المعر ة ي جميع مستكياتيا اإلدارية.

.875

*0.000

 .2تشجع المحاكـ النظامية األ راد لعرض أ كارىـ الجديدة المرتبطة بالعمؿ.

.913

*0.000

 .3تييئ المحاكـ النظامية المناخ المبلئـ لتبادؿ المعر ة بيف العامميف.

.760

*0.000

 .4نظاـ العمؿ ي المحاكـ مصمـ بشكؿ يساعد عمى نشر المعر ة.

.756

*0.000

.910

*0.000

.5

تشجع المحاكـ النظامية العامميف عمى التكاصؿ مع بع يـ لتبادؿ الخبرات

كاآلراء.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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يك ح جدكؿ ( )6.4معامؿ االرتباط بيف كؿ قرة مف قرات مجاؿ " تطبيؽ المعر ة " كالدرجة الكمية لممجاؿ،
كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما

ك ع لقياسو.

جدول ( :)6.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تطبيق المعرفة " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

تيتـ المحاكـ النظامية ي تكظيؼ المعارؼ المكتسبة بيدؼ تحسيف

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.840

*0.000

.914

*0.000

.910

*0.000

.4

تنشر المحاكـ ثقا ة تدعـ عممية التطبيؽ الفعاؿ لممعر ة.

.749

*0.000

.5

تشرؼ رؽ عمؿ متخصصة مف داخؿ المؤسسة عمى تطبيؽ المعر ة.

.747

*0.000

.747

*0.000

.2
.3

.6

الخدمات المقدمة لمجميكر.

يتك ر لدل المسئكليف ي المحاكـ النظامية رؤية كا حة نحك
استراتيجيات كمداخؿ تنفيذ كتطبيؽ إدارة المعر ة.
تقكـ المحاكـ النظامية بتكظيؼ المعر ة ي حؿ المشكبلت كتحسيف
أساليب كاجراءات العمؿ.

تعمؿ المحاكـ النظامية عمى إزالة العقبات كالصعكبات التي تحد مف

قدرة المكظفيف عمى تطبيؽ المعر ة.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

 االتساق الداخمي لـ " اإلبداع التنظيمي "يك ح جدكؿ (  )7.4معامؿ االرتباط بيف كؿ قرة مف قرات مجاؿ "

اإلبداع التنظيمي " كالدرجة الكمية

لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ

صادقان لما ك ع لقياسو.
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جدول ( :)7.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلبداع التنظيمي " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

.1

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

أحاكؿ تطبيؽ طرؽ كأساليب جديدة لحؿ أية مشكمة أكاجييا ي العمؿ.

.332

*0.036

.3

أنجز أعمالي بأسمكب متطكر كجديد.

.486

*0.003

.4

أحرص عمى تقديـ االقتراحات كاأل كار الجديدة.

.433

*0.008

لدم القدرة عمى تقديـ أكثر مف كرة خبلؿ ترة زمنية قصيرة.

.681

*0.000

.5

أستطيع التعبير عف أ كارم بطبلقة أك صياغتيا ي كممات مفيدة.

.633

*0.000

.6

لدم الحجة القكية كالقدرة عمى اإلقناع.

.363

*0.024

لدم ميارة ائقة ي النقاش كالحكار.

.589

*0.000

أحرص عمى التعبير عف مقترحاتي حتى إذا كانت مخالفة لرؤسائي.

.577

*0.000

.572

*0.001

.510

*0.002

.758

*0.000

.477

*0.004

.580

*0.000

.370

*0.022

 .15أمتمؾ القدرة عمى تبسيط كتنظيـ أ كارم عند مكاجية المشاكؿ بالعمؿ.

.554

*0.001

 .16أحصؿ عمى معمكمات كتعميمات مفصمة قبؿ تكميفي بالعمؿ.

.524

*0.002

.548

*0.001

 .18أستطيع تكقع مشكبلت العمؿ قبؿ حدكثيا.

.685

*0.000

 .19تكجد لدم رؤية دقيقة لمشكبلت العمؿ.

.749

*0.000

.2

.7
.8
.9

أسعى لمحصكؿ عمى األ كار كاالقتراحات التي تساىـ ي حؿ مشكبلت
العمؿ.

 .10أحرص عمى االستفادة مف االنتقادات كالمبلحظات التي تكجو لي.
.11
.12

غالبان ما أقترح أساليب جديدة ي العمؿ رغـ عممي بالمخاطرة المترتبة

عميو.

أىتـ بتقديـ أ كار مستحدثة ي العمؿ ،حتى كاف كاجو تطبيقيا بعض

المعكقات.

 .13تقكـ اإلدارة بالمحاكـ باتخاذ الق اررات المناسبة ي الظركؼ الصعبة.
.14

.17

الق اررات التي يتـ اتخاذىا ي المحاكـ تتـ ك قان لدراسة معمقة كمستفي ة
كال تتـ بشكؿ عشكائي.

لدم القدرة عمى الربط بيف األشياء المتباعدة كادراؾ العبلقات بينيا
كتفسيرىا بيدؼ حؿ المشكبلت.
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 .20أ
.21
.22

ؿ التجربة كالخكض ي مجاالت جديدة غير مألك ة.

تشجع المحاكـ عمى التفكير بمشكمة قديمة كمستمرة كمحاكلة إيجاد طرؽ

جديدة لحميا.

يختمؼ أسمكب أداء العامميف ي المحاكـ مع غيرىـ مف األ راد ي

الجيات األخرل.

.594

*0.000

.524

*0.002

.337

*0.034

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة الكصكؿ

إلييا ،كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة.

يبيف جدكؿ (  )8.4أف جميع معامبلت االرتباط ي جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيان

عند مستكل

معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما ك عت لقياسو.

جدول ( :)8.4معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة
المجال
تكليد

معامل بيرسون

القيمة

.935

*0.000

.757

*0.000

.934

*0.000

.932

*0.000

.876

*0.000

.564

*0.001

لالرتباط

المعر ة.

تخزيف
تكزيع

المعر ة.
المعر ة.

تطبيؽ

المعر ة.

عمميات إدارة
اإلبداع

معرفة.

التنظيمي.

االحتمالية)(Sig.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

 8.4ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة ىك أف يعطي االستبياف نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية ،كيقصد بو
أي ا إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ ييا ،أك ما ىي درجة اتساقو
كانسجامو كاستم ارريتو عند تكرار استخدامو ي أكقات مختمفة (الجرجاكم.)97 :2010،
كقد تحققت الباحثة مف ثبات إستبانة الدراسة مف خبلؿ معامؿ ألفا كركنباخ

 ،Coefficientككانت النتائج كما ىي مبينة ي جدكؿ (.)9.4
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Cronbach's Alpha

جدول ( :)9.4معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
عدد

المجال
تكليد

المعر ة.

تخزيف
تكزيع

المعر ة.
المعر ة.

تطبيؽ

المعر ة.

عمميات إدارة
اإلبداع

معرفة.

التنظيمي.

جميع المجاالت معا

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

5

0.858

6

0.810

5

0.899

6

0.904

22

0.959

22

0.875

44

0.932

كيتبيف مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )9.4أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح
بيف ( ،)0.959،0.810بينما بمغت لجميع قرات اإلستبانة (  ،)0.932كىذا يعنى أف الثبات مرتفع كداؿ

إحصائيا.

كبذلؾ تككف اإلستبانة ي صكرتيا النيائية كما ىي ي الممحؽ رقـ (  )2قابمة لمتكزيع .كتككف الباحثة قد

تأكدت مف صدؽ كثبات إستبانة الدراسة مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة كصبلحيتيا لتحميؿ
النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار ر ياتيا.

 9.4األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة:
تـ تفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package for the Social
.(SPSS) Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة ي جدكؿ (.)10.4
جدول ( :)10.4يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
المجال
تكليد

المعر ة.

تخزيف
تكزيع
تطبيؽ

المعر ة.
المعر ة.
المعر ة.
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القيمة

قيمة االختبار

االحتمالية
)(Sig.

0.607

0.855

0.951

0.327

0.738

0.648

0.685

0.736

عمميات إدارة

معرفة.

0.518

0.951

التنظيمي.

0.684

0.738

جميع مجاالت االستبانة

0.491

0.969

اإلبداع

يت ح مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )10.4أف القيمة االحتمالية ) (Sig.ؿجميع مجاالت الدراسة أكبر
مف مستكل الداللة

0.05

كبذلؾ إف تكزيع البيانات ؿىذه المجاالت يتبع التكزيع الطبيعي حيث تـ استخداـ

االختبارات المعممية لتحميؿ البيانات كاختبار ر يات الدراسة.
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .1النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصؼ عينة الدراسة.
 .2المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم.

 .3اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaلمعر ة ثبات قرات اإلستبانة.

 .4اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا كانت
البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

 .5معامؿ ارتباط بيرسكف (  )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط،

استخدمتو الباحثة لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة ،كالعبلقة بيف المتغيرات.

كقد

 .6اختبار  Tي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعر ة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت
إلى درجة المكا قة المتكسطة كىي  3أـ زادت أك قمت عف ذلؾ .كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة

المتكسط لكؿ قرة مف قرات االستبانة.

 .7نمكذج تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد (  ،)Multiple Linear Regression- Modelإليجاد
تأثير المتغيرات المستقمة مجتمعة عمى التابع.

 .8اختبار  Tي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعر ة ما إذا كاف ىناؾ ركقا ت
ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 .9اختبار تحميؿ التبايف األحادم )  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعر ة ما
إذا كاف ىناؾ ركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.

الباحثة لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى ثبلث مجمكعات أكثر.
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استخدمتو

الفصل الخامس
تحلٌل البٌانات واختبار فرضٌات الدراسة ومناقشتها
:1.5

مقدمة

:2.5

الوصف اإلحصائً لعٌنة الدراسة وفق البٌانات الشخصٌة والوظٌفٌة

:3.5

المحك المعتمد فً الدراسة

:4.5

تحلٌل فقرات االستبانة

:5.5

اختبار فرضٌات الدراسة
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:1.5

مقدمة:

تـ ي ىذا المبحكث تحميؿ الخصائص الشخصية كالكظيفية لعينة الد ارسة بعد أف تـ جمعيا مف خبلؿ

االستبانة المصممة لمبحث ،كذلؾ إلج راء االختبا رات البلزمة عمييا كربطيا مع مجمكعة متغيرات أخرل

)الجنس ،العمر ،سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ).

إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسة االجتماعية ( )SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ

عر يا كتحميميا ي ىذا الفصؿ.

 :2.5الوصف اإلحصائً لعٌنة الدراسة وفق البٌانات الشخصٌة والوظٌفٌة:
ك يما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة ك ؽ البيانات الشخصية كالكظيفية
 -توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

جدول ( :)1.5توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

82

78.1

أنثى

23

21.9

المجموع
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100.0

يت ح مف جدكؿ ( )1.5أف ما نسبتو  %78.1مف عينة الدراسة ذككر ،بينما  %21.9إناث ،كبذلؾ تفكؽ
نسبة الذككر عمى نسبة اإلناث ،كيرجع السبب ي ذلؾ أف طبيعة المجتمع الفمسطيني ذككرم ،ككذلؾ

طبيعة عمؿ المحاكـ كالتي يحبذ أف يككف أغمب مكظفييا مف الذككر لقدرتيـ عمى التحمؿ ال سيما بيئة

عمؿ المحاكـ تحتاج إلى الذككر لتعامميـ مع الشرطة كالمتيميف بشكؿ كبير ،ككما أف طبيعة عمؿ المحاكـ

تتطمب بذؿ مجيكدان عاليان ،ككذلؾ الحركة الزائدة ال سيما أف عمميـ مرتبط بالشرطة كالتكقيفات كالنيابة

العامة.

توزيع عينة الدراسة حسب العمر

جدول ( :)2.5توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ مف  30سنة

28

26.7

مف  30سنة إلى أقؿ مف 40

40

38.1

مف  40إلى أقؿ مف  50سنة

18

17.1

مف  50سنة أكثر

19

18.1

المجموع

105

100.0
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يت ح مف جدكؿ ( )2.5أف ما نسبتو  %26.7مف عينة الدراسة أعمارىـ أقؿ مف  30سنة %38.1 ،تتراكح
أعمارىـ مف  30سنة إلى أقؿ مف  40سنة %17.1 ،تتراكح أعمارىـ مف  40إلى أقؿ مف  50سنة ،بينما

 %18.1أعمارىـ  50سنة أكثر.

كتعزك الباحثة أف نسبة  %38.1مف عينة الدراسة أعمارىـ ما بيف  30إلى أقؿ مف  40كذلؾ بسبب أف
مجتمعنا الفمسطيني تي ،كأف تكظيؼ ىذه الفئة تـ بعد االنقساـ سنة

أعمارىـ ي العشرينات ،كقد مر عمى تمؾ الفترة

2007ـ ،ككانت ي ذلؾ الكقت

 10أعكاـ ،التالي تككف أعمارىـ تتراكح ك ؽ الفئة

المذككرة ،كما أف قانكف الخدمة المدنية يشترط لمتكظيؼ كؽ سف
رص التكظيؼ لمفئات المتكسطة.

 18عامان ،كذلؾ إف المؤسسات تمنح

 -توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة

جدول ( :)3.5توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ مف  5سنكات

27

25.7

مف  5إلى أقؿ مف  10سنكات

53

50.5

مف  10إلى أقؿ مف  15سنة

18

17.1

 15سنة أكثر

7

6.7

المجموع

105

100.0

يت ح مف جدكؿ (  )3.5أف ما نسبتو  %25.7مف عينة الدراسة سنكات خدمتيـ أقؿ مف

 5سنكات ،

 %50.5تتراكح سنكات خدمتيـ مف  5إلى أقؿ مف  10سنكات %17.1 ،تتراكح سنكات خدمتيـ مف 10
إلى أقؿ مف  15سنة ،بينما  %6.7سنكات خدمتيـ  15سنة أكثر.

كتعزك الباحثة أف نسبة  %50.5مف عينة الدراسة سنكات الخدمة ليـ مف  5إلى أقؿ مف  10سنكات ،كذلؾ
بسبب أف أغمب العامميف ي المحاكـ تـ تكظيفيـ سنة 2007ـ بعد أحداث االنقساـ ي قطاع غزة ،كنتيجة
رص التكظيؼ التي ك رتيا الحككمة لمشباب ي ذلؾ الكقت لشغؿ األماكف الكظيفية الخالية بسبب

استنكاؼ عدد كبير مف المكظفيف السابقيف ،كبذلؾ تككف مدة خبرتيـ ال تزيد مف  10سنكات.
 -توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

جدول ( :)4.5توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي
قضائية

وظائف

إشرافية

وظائف

العدد

النسبة المئوية %

رئيس محكمة

4

3.8

قا ي

3

2.9

رئيس قمـ

10

9.5

رئيس قسـ

23

21.9

106

وظائف عادية

رئيس شعبة

2

1.9

مكظؼ إدارم

59

56.2

1

1.0

3

2.9

105

100.0

ُمح َ ر
مراسؿ كآذف
المجموع

يت ح مف جدكؿ ( )4.5أف ما نسبتو  %3.8مف عينة الدراسة مسماىـ الكظيفي رئيس محكمة%2.9 ،

قا ي %9.5 ،رئيس قمـ %21.9 ،رئيس قسـ %1.9 ،رئيس شعبة %56.2 ،مكظؼ إدارم%1.0 ،
ُمح َ ر %1.9 ،مراسؿ ،بينما  %1.0مسماىـ الكظيفي آذف.
كتعزك الباحثة أف نسبة  %56.2مف عينة الدراسة ىـ مكظفيف إدارييف ،كذلؾ يعكد إلى الييكؿ التنظيمي

ي المحاكـ النظامية ،كالتي تككف ييا نسبة الكظائؼ اإلدارية أعمى مف غيرىا ،كما أنو ينسجـ مع الييكؿ

التنظيمي لمكظفي المحاكـ كالذم تبيف يو أف عدد العامميف ي الكظائؼ اإلدارية بمغت أعمى نسبة مقارنة

مع الكظائؼ األخرل ،بمعدؿ  132مفردة مف أصؿ  208مفردة.
 -توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

جدول ( :)5.5توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

دكتكراه

-

-

ماجستير

8

7.6

بكالكريكس

63

60.0

دبمكـ متكسط

24

22.9

ثانكية عامة أقؿ

10

9.5

المجموع

105

100.0

يت ح مف جدكؿ ( )5.5أف ما نسبتو  %7.6مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي ماجستير %60.0 ،مؤىميـ

العممي بكالكريكس %22.9 ،مؤىميـ العممي دبمكـ متكسط ،بينما  %9.5مؤىميـ العممي ثانكية عامة أقؿ .
كتعزك الباحثة أف نسبة  %60.0مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي بكالكريكس ،ككف أف مف شركط شغؿ

الكظائؼ اإلش ار ية الحصكؿ عمى البكالكريكس ،كىي الحد األدنى لشغؿ ىذه الكظائؼ ،كيت ح مف خبلؿ

الجدكؿ أف نسبة ثانكية عامة أقؿ تبمغ  %9.5كىي تشمؿ المراسميف كاألذنة كىي ال تشترط ألصحابيا
حصكليـ عمى درجة عممية عالية.
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 -توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل

جدول ( :)6.5توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل
مكان العمل

العدد

النسبة المئوية %

محاكـ الصمح

56

55.9

محاكـ االستئناؼ

12

11.8

المحكمة العميا

11

10.8

محكمة البداية

26

25.5

المحكمة االدارية

-

-

يت ح مف جدكؿ ( )6.5أف ما نسبتو  %55.9مف عينة الدراسة يعممكف ي محاكـ الصمح%11.8 ،
يعممكف ي محاكـ االستئناؼ %10.8 ،يعممكف ي المحكمة العميا ،بينما  %25.5يعممكف ي محكمة

البداية.

كتعزك الباحثة أف نسبة  %55.9مف عينة الدراسة يعممكف ي محاكـ الصمح ككنيا تمثؿ محاكـ الدرجة
األكلى ،كالتي تتناكؿ معظـ الق ايا ،كتحتاج إلى أكبر عدد مف المكظفيف كيكجد بيا عدة أقساـ إدارية

كتكسع عمميا مقارنة بالمحاكـ األخرل ،أما المحاكـ األخرل كمحكمة االستئناؼ كالعميا يي محاكـ ال
تتطمب عدد مكظفيف كبير بسبب

3.5

يؽ اختصاصيا.

المحك المعتمد فً الدراسة ):(Ozen et al., 2012

لتحديد المحؾ المعتمد ي الدراسة قد تـ تحديد طكؿ الخبليا ي مقياس ليكرت الخماسي مف خبلؿ حساب

المدل بيف درجات المقياس ( )4=1-5كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة ي المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ

الخمية أم ( )0.80=5/4كبعد ذلؾ تـ إ ا ة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة ي المقياس (بداية المقياس كىي
كاحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما ىك مك ح ي

الجدكؿ التالي:
جدول ( :)7.5يوضح المحك المعتمد في الدراسة
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي المقابل لو

مف 1.80 - 1

مف %36- %20

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

عيؼ

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متكسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

مرتفعة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

مرتفعة جدان
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درجة الموافقة
عيؼ جدان

الباحث عمى ترتيب المتكسطات الحسابية
ة
كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة ،اعتـ دت
عمى مستكل المجاالت ؿالستبياف كمستكل الفقرات ي كؿ مجاؿ ،كقد حددت الباحثة درجة اؿمكا قة حسب

المحؾ المعتمد لمدراسة.

:4.5

تحلٌل فقرات االستبانة:

أوال :تحميل فقرات " عمميات ادارة المعرفة"

 -تحميل فقرات مجال " توليد المعرفة "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كاختبار  tكالترتيب لمعر ة درجة المكا قة .
النتائج مك حة ي جدكؿ (.)8.5
جدول ( :)8.5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار  tوالترتيب لكل فقرة من
فقرات مجال " توليد المعرفة "

الفقرة

م

المتوسط االنحراف الوزن

قيمة

الحسابي المعياري النسبي االختبار

sig

الترتيب

درجة

الموافقة

تقكـ المحاكـ بالرصد المنظـ

 .1لممعر ة المتاحة كالمتجددة

3.34

0.93

66.80

3.69

0.000

3

متوسطة

مف مصادرىا المختمفة.
تك ر المحاكـ النظامية

.2

كسائؿ تكنكلكجية تساعد

العامميف ي اكتساب

3.35

0.99

67.05

3.65

0.000

2

متوسطة

المعر ة.
.3

يتفاعؿ العاممكف مع بع يـ

إليجاد حمكؿ لمشاكؿ العمؿ.

3.58

1.05

71.62

5.65

0.000

1

مرتفعة

تشجع المحاكـ النظامية

.4

عمى إجراء البحكث بشكؿ
مستمر لممساعدة عمى تكليد

2.76

1.21

55.24

-2.02

0.023

4

متوسطة

المعر ة.

تشجع المحاكـ عمى ابتكار

 .5المعر ة مف خبلؿ نظاـ

2.52

1.32

50.49

-3.66

0.000

5

ضعيفة

الحكا ز كالمكا آت.

جميع فقرات المجال معاً

3.12

0.85
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62.34

1.41

0.081

متوسطة

مف جدكؿ ( )8.5يمكف استخبلص ما يأتي:
 -المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة " يتفاعؿ العاممكف مع بع يـ إليجاد حمكؿ لمشاكؿ العمؿ " يساكم

( 3.58الدرجة الكمية مف  )5أم أف الكزف النسبي  ،%71.62كىذا يعني أف ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد
العينة عمى ىذه الفقرة  ،كتفسر الباحثة ذلؾ نتيجة كجكد العبلقات االجتماعية التي تنشأ بيف العامميف،
كالعبلقات غير الرسمية التي تقكم عبلقة األ راد ببع يـ البعض ،كتشجعيـ عمى تبادؿ المعارؼ.

 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " تشجع المحاكـ عمى ابتكار المعر ة مف خبلؿ نظاـ الحكا زكالمكا آت " يساكم  2.52أم أف الكزف النسبي  ،%50.49كىذا يعني أف ىناؾ غير مكا قة مف قبؿ
أ راد العينة عمى ىذه الفقرة ،كىذا يرجع إلى عدـ كجكد ميزانية ك عؼ اإلمكانيات كشح المكارد المالية
التي تمزـ لتفعيؿ نظاـ المكا آت كالحكا ز ،ككذلؾ األزمة االقتصادية كالمالية التي تمر بيا الحككمة،

كالتي تؤثر عمى الركاتب بشكؿ سمبي ،مما ي عؼ الدعـ المادم البلزـ لتشجيع أنظمة الحكا ز.
 ٍلبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " تكليد المعر ة " يساكم  3.12أم أف الكزف
النسبي  ،%62.34كىذا يعني أف ىناؾ درجة متكسطة مف قبؿ أ راد العينة عمى قرات ىذا المجاؿ ،
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى سعي المكظفيف إلى اكتساب المعر ة مف مصادرىا المختمفة كباستخداـ الكسائؿ
التكنكلكجية المتك رة ،كقدرتيـ عمى التفاعؿ يما بينيـ لمحصكؿ عمى المعارؼ ،ككذلؾ مشاركتيـ ي

الندكات كالدكرات التدريبية كالتي تزيد مف معار يـ ،إال أف النسبة بحاجة لمتعزيز مف خبلؿ تك ير أنظمة

الحكا ز كالمكا آت.

كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة ما ي ( )2011كالتي أظيرت نسبة تكليد المعر ة بدرجة  ،%62.52كدراسة

المصرم (  )2015حيث أظيرت نسبة اكتساب المعر ة

 %63.378كىي نسبة قريبة مف نتائج الدراسة

الراىنة ،ككذلؾ دراسة حسينة ( )2015كالتي أظيرت نتائجيا أف تكليد المعر ة جاء بدرجة متكسطة بمتكسط

حسابي (.)3.287

كاختمفت النتائج اختبل ان نسبيان مع بعض الدراسات كدراسة منصكر (

المعر ة  %40.08كىي نسبة

 )2016كالتي أظيرت نسبة تكليد

عيفة ،كيرجع ذلؾ إلى عدـ تطبيؽ إدارة المعر ة ي الجياز العسكرم كعدـ

كجكد قسـ خاص إلدارة المعر ة ك عؼ اإلمكانيات مقارنة بالمحاكـ النظامية ،ككذلؾ دراسة خميفة

( )2011كالتي بينت نتائجيا أف بعد تكليد المعر ة بمغ كزنو النسبي  ،%49.85كدراسة المشار ة ( )2012
بنسبة  %73.24حيث كانت نسبة تكليد المعر ة كبيرة لحرصيـ عمى تكليد المعر ة مف مصادرىا،

كتشجيعيـ عمى ممارسة تجاربيـ كالتي تزيد كتثرم الجانب المعر ي لدييـ ،ككذلؾ دراسة بدر ) (2010التي

أظيرت نتائجيا كجكد اتجاىات إيجابية بدرجة عالية لدل عينة الدراسة حكؿ تكليد المعر ة حيث بمغت نسبتيا
 ،%76.74كما اختمفت مع دراسة عكدة (  )2010كالتي أظيرت نتائجيا ارتفاع بعد تكليد المعر ة حيث بمغ
كزنو النسبي  ،%84.58حيث أف ىذه البيئات التنظيمية ليذه المؤسسات تشجع بشكؿ كبير عمى تكليد

كاكتساب المعر ة.
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 تحميل فقرات مجال " تخزين المعرفة "تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كاختبار  tكالترتيب لمعر ة درجة المكا قة .
النتائج مك حة ي جدكؿ (.)9.5
جدول ( :)9.5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار  tوالترتيب لكل فقرة من
فقرات مجال " تخزين المعرفة "

الفقرة

م

المتوسط االنحراف الوزن

قيمة

الحسابي المعياري النسبي االختبار

sig

الترتيب

درجة

الموافقة

تستخدـ المحاكـ النظامية

 .1تكنكلكجيا المعمكمات ي

3.82

0.78

76.38

10.74

0.000

1

مرتفعة

تخزيف المعر ة.

يتـ تخزيف المعر ة حسب

 .2معايير معر ية كآليات

3.65

0.80

73.01

8.24

0.000

3

مرتفعة

كا حة كمحددة.
تقكـ المحاكـ بتقييـ جكدة

 .3المعر ة المخزنة كتحديثيا

3.27

0.95

65.38

2.90

0.002

6

متوسطة

باستمرار.
تتميز المحاكـ النظامية

 .4بسرعة كدقة خزف المعمكمات

3.70

0.88

73.92

8.02

0.000

2

مرتفعة

كالمعر ة.

تتميز األجيزة التقنية

.5

المستخدمة بالمحاكـ

النظامية لتخزيف المعر ة

3.60

0.94

72.00

6.57

0.000

4

مرتفعة

باألماف كالخصكصية.

يتـ الحصكؿ عمى المعر ة

 .6المخزنة مف أماكنيا

3.47

0.99

69.41

4.79

0.000

5

مرتفعة

المختمفة بسيكلة.

جميع فقرات المجال معاً

3.59

0.65

مف جدكؿ ( )9.5يمكف استخبلص ما يمي:

71.71

9.21

0.000

مرتفعة

 -المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تستخدـ المحاكـ النظامية تكنكلكجيا المعمكمات ي تخزيف المعر ة

"

مساكم ( 3.82الدرجة الكمية مف  )5أم أف الكزف النسبي  ،%76.38كىذا يعني أف ىناؾ مكا قة مف قبؿ
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أ راد العينة عمى ىذه الفقرة  ،كىذا يفسر مدل إدراؾ العامميف ألىمية استخداـ التقنيات التكنكلكجية لتخزيف
المعر ة ،ال سيما كأنيا تسيؿ عممية الكصكؿ إلييا ،كحفظيا بما ي مف الخصكصية كاألماف.
 -المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة " تقكـ المحاكـ بتقييـ جكدة المعر ة المخزنة كتحديثيا باستمرار " يساكم

 3.27أم أف الكزف النسبي  ،%65.38كىذا يعني أف ىناؾ نسبة متكسطة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه

الفقرة ،كذلؾ بسبب عدـ كجكد نظاـ تقييـ أك معايير رسمية متبعة لتقييـ جكدة المعر ة ،كعدـ كجكد كحدة

كحدة بتقييـ جكدة المعر ة.
 ٍلبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " تخزيف المعر ة " يساكم  3.59أم أف الكزف
النسبي  ،%71.71كىذا يعني أف ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى قرات ىذا المجاؿ  ،كتعزك

الباحثة ذلؾ إلى إدراؾ العامميف إلى أىمية المعر ة كأىمية تخزينيا ،كسيكلة الكصكؿ إلييا مما يتحتـ
استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية لتخزيف المعر ة ،كاتباع آليات معينة لتخزينيا بشكؿ آمف كبما ي مف

الخصكصية ليا ،حيث أف طبيعة عمؿ المحاكـ يتطمب درجة عالية مف األماف كالخصكصية لحساسيتيا

كارتباطيا بمعمكمات تخص المكاطنيف.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

المشار ة (  )2012كالتي أظيرت نتيجة تخزيف المعر ة

بدرجة مرتفعة بمغت  ،%76.97كدراسة بدر (  )2010كالتي أظيرت أف نتيجة التخزيف مرتفعة حيث بمغت

 ،%77.98ككذلؾ دراسة الزطمة (  )2011كالتي أظيرت نتائج الدراسة أف بعد تخزيف المعر ة حصؿ عمى
كزف نسبي بمغ  ،%74.45أم بدرجة مرتفعة.

كاختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة عبد الجكاد (
المعر ة  %46.95كىي نسبة

عيفة ،كالتي أظيرت سبب

 )2016كالتي ك حت أف نسبة تخزيف
عؼ مستكل تخزيف المعر ة إلى

ا تقار

الجياز لقسـ معر ة مستقؿ بذاتو  ،باإل ا ة ال تقاره لمكسائؿ التكنكلكجية المتطكرة أدت لصعكبة تخزيف
المعر ة كالمحا ظة عمييا  ،كبذلؾ إف البيئة التنظيمية غير مؤىمة أك مييئة لتطبيؽ عمميات إدارة المعر ة

كما ي المحاكـ النظامية ،كدراسة خميفة (  )2011كالتي أظيرت نتائجيا أف بعد تخزيف المعر ة بمغ كزنو

النسبي  %66.4كىي نسبة متكسطة مقارنة بالدراسة الحالية.
 -تحميل فقرات مجال " توزيع المعرفة "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كاختبار  tكالترتيب لمعر ة درجة المكا قة .
النتائج مك حة ي جدكؿ (.)10.5
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جدول ( :)10.5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار  tوالترتيب لكل فقرة من
فقرات مجال " توزيع المعرفة "
الفقرة

م

المتوسط االنحراف الوزن

قيمة

الحسابي المعياري النسبي االختبار

sig

الترتيب

درجة

الموافقة

تعمؿ المحاكـ النظامية عمى

 .1تبادؿ المعر ة ي جميع

3.10

1.10

61.92

0.89

0.188

1

متوسطة

مستكياتيا اإلدارية.

تشجع المحاكـ النظامية

 .2األ راد لعرض أ كارىـ

2.94

1.09

58.83

-0.54

0.295

4

متوسطة

الجديدة المرتبطة بالعمؿ.
تييئ المحاكـ النظامية

 .3المناخ المبلئـ لتبادؿ المعر ة

2.82

1.06

56.38

-1.74

0.042

5

متوسطة

بيف العامميف.
نظاـ العمؿ ي المحاكـ

 .4مصمـ بشكؿ يساعد عمى

2.99

1.09

59.81

-0.09

0.464

3

متوسطة

نشر المعر ة.

تشجع المحاكـ النظامية

.5

العامميف عمى التكاصؿ مع
بع يـ لتبادؿ الخبرات

3.10

1.17

61.90

0.83

0.204

2

متوسطة

كاآلراء.

جميع فقرات المجال معاً

2.99

0.92

59.82

-0.10

0.460

متوسطة

مف جدكؿ ( )10.5يمكف استخبلص ما يمي:

 -المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تعمؿ المحاكـ النظامية عمى تبادؿ المعر ة ي جميع مستكياتيا اإلدارية

" مساكم ( 3.10الدرجة الكمية مف

 )5أم أف الكزف النسبي  ،%61.92كىذا يعني أف ىناؾ

درجة

متكسطة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة  ،كذلؾ بسبب كجكد العبلقات االجتماعية التي يككنيا األ راد
يما بينيـ ،ككذلؾ كجكد االتصاالت المتبادلة يما بينيـ كتبادؿ كجيات النظر ،مما يسيؿ عمييـ تبادؿ

المعر ة.

 -المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة " تييئ المحاكـ النظامية المناخ المبلئـ لتبادؿ المعر ة بيف العامميف

مساكم  2.82أم أف الكزف النسبي  ،%56.38كىذا يعني أف ىناؾ درجة متكسطة مف قبؿ أ راد العينة
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"

عمى ىذه الفقرة  ،كىذا يرجع إلى عدـ تك ر اإلمكانيات كاالحتياجات البلزمة لمعامميف بالمحاكـ كالتي تسيـ
ي تبادؿ المعر ة.
 ٍلبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " تكزيع المعر ة " مساكم  2.99أم أف الكزف

النسبي  ،%59.82كىذا يعني أف ىناؾ مكا قة متكسطة مف قبؿ أ راد العينة عمى قرات ىذا المجاؿ ،
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كجكد عبلقات إيجابية بيف العامميف كالتي تسيـ ي نقؿ كتبادؿ المعر ة يما

بينيـ ،ككذلؾ السماح ليـ بتقديـ أ كار جديدة عف العمؿ مما يسيـ ي تبادؿ اآلراء ككجيات النظر يما

بينيـ ،كرغبتيـ ي الحصكؿ عمى كـ أكبر مف المعمكمات كاالستزادة منيا ،إال أف ىذه النسبة كاف كانت
تمثؿ مكا قة مف قبؿ عينة الدراسة إال أنيا متكسطة إلى حد ما مقارنة بما يتطمبو العمؿ ،كتحتاج إلى

تحسيف لتأثيرىا عمى األداء كاإلنتاج ،كالعكائد المترتبة عمييا.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة أبك عكدة ( )2016كالتي أظيرت مكا قة عينة الدراسة عمى

بعد تكزيع المعر ة بدرجة متكسطة ،كذلؾ يرجع إلى حرص قيادة القطاع األمني عمى االرتقاء بالمستكم

المعر ي لمعسكرييف لما لذلؾ مف أىمية تنعكس عمى أدائيـ كبالتالي عمى جكدة الخدمات المقدمة  ،حيث بمغ
كزنيا النسبي  ،%66.21ككذلؾ دراسة ما ي (  )2011حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أف بعد تكزيع

المعر ة جاء بدرجة متكسطة حيث بمغ  ،%66.94ككذلؾ دراسة العتيبي (  )2007كالتي بينت نتائجيا أف
نسبة تكزيع كتشارؾ المعر ة كانت متكسطة حيث بمغت

 ،%68.95ككذلؾ دراسة خميفة (  )2011كالتي

أشارت نتائجيا أف بعد تكزيع كتبادؿ المعر ة جاءت بدرجة متكسطة بكزف نسبي .%63.45

كاختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة بدر (

 )2010كالتي أظيرت نتائجيا أف الكزف النسبي

لتكزيع المعر ة بمغ  %78.97كتعد نسبة مرتفعة مقارنة بالدراسة الحالية كيرجع ذلؾ إلى كجكد عبلقات

إيجابية بيف المعمميف كتشجيعيـ عمى نقؿ المعر ة كتبادليا يما بينيـ ،ككذلؾ اختمفت مع دراسة المدىكف

( )2014كالتي أظيرت النتائج مستكم تكا ر عمميات إدارة المعر ة ي ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ي قطاع

غزة كاف مرتفع كحصؿ بعد تكزيع المعر ة عمى نسبة  ،%79.89ككذلؾ دراسة الزطمة (  )2011حيث بمغ
بعد تكزيع المعر ة  %72.00أم بدرجة مرتفعة ،كىذا يرجع إلى الثقا ة التنظيمية السائدة بيف العامميف ي
تمؾ المؤسسات كالتي تشجعيـ عمى تبادؿ كتشارؾ المعر ة يما بينيـ ،ككذلؾ العبلقات اإليجابية بيف

العامميف تسيـ بشكؿ كبير ي تبادؿ المعمكمات كعدـ احتكارىا ،كما اختمفت مع دراسة عبد الجكاد ()2016
كالتي أظيرت نتيجة عينة الدراسة عمى بعد تكزيع المعر ة بدرجة

إلى

عيفة حيث بمغ  ،%43.46كىذا يرجع

عؼ اإلمكانيات المتك رة ي جياز الخدمات الطبية مقارنة بالمحاكـ النظامية.

 تحميل فقرات مجال " تطبيق المعرفة "تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كاختبار  tكالترتيب لمعر ة درجة المكا قة .
النتائج مك حة ي جدكؿ (.)11.5
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جدول ( :)11.5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار  tوالترتيب لكل فقرة من
فقرات مجال " تطبيق المعرفة "

الفقرة

م

المتوسط االنحراف الوزن

قيمة

الحسابي المعياري النسبي االختبار

sig

الترتيب

درجة

الموافقة

تيتـ المحاكـ النظامية ي

.1

تكظيؼ المعارؼ المكتسبة

بيدؼ تحسيف الخدمات

3.43

1.17

68.57

3.76

0.000

1

مرتفعة

المقدمة لمجميكر.
يتك ر لدل المسئكليف ي
المحاكـ النظامية رؤية

 .2كا حة نحك استراتيجيات

2.81

1.12

56.15

-1.76

0.041

6

متوسطة

كمداخؿ تنفيذ كتطبيؽ إدارة

المعر ة.

تقكـ المحاكـ النظامية

.3

بتكظيؼ المعر ة ي حؿ

المشكبلت كتحسيف أساليب

3.25

1.06

65.00

2.41

0.009

2

متوسطة

كاجراءات العمؿ.
تنشر المحاكـ ثقا ة تدعـ

 .4عممية التطبيؽ الفعاؿ

2.97

1.11

59.41

-0.27

0.395

4

متوسطة

لممعر ة.

تشرؼ رؽ عمؿ متخصصة

 .5مف داخؿ المؤسسة عمى

2.84

1.12

56.73

-1.49

0.069

5

متوسطة

تطبيؽ المعر ة.

تعمؿ المحاكـ النظامية عمى

.6

إزالة العقبات كالصعكبات

التي تحد مف قدرة المكظفيف

2.98

1.05

59.62

-0.19

0.426

3

متوسطة

عمى تطبيؽ المعر ة.

جميع فقرات المجال معاً

3.05

0.89

مف جدكؿ ( )11.5يمكف استخبلص ما يمي:
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61.02

0.59

0.279

متوسطة

 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تيتـ المحاكـ النظامية ي تكظيؼ المعارؼ المكتسبة بيدؼ تحسيفالخدمات المقدمة لمجميكر " مساكم ( 3.43الدرجة الكمية مف  )5أم أف الكزف النسبي  ،%68.57كىذا
يعني أف ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة  ،كذلؾ إلدراؾ المحاكـ ألىمية المعارؼ كدكرىا
ي تحسيف الخدمات المقدمة لممكاطنيف ،ككذلؾ إدراؾ تأثيرىا عمى إنتاجية كأداء العامميف.

 -المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية " يتك ر لدل المسئكليف ي المحاكـ النظامية رؤية كا حة نحك

استراتيجيات كمداخؿ تنفيذ كتطبيؽ إدارة المعر ة " مساكم  2.81أم أف الكزف النسبي  ،%56.15كىذا

يعني أف ىناؾ حياد مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة ، .كىذا يرجع إلى عدـ االعتماد عمى الخطة
االستراتيجية الخاصة بالمحاكـ لتطبيؽ إدارة المعر ة ،كعدـ تنفيذىا باآللية المطمكبة.

بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " تطبيؽ المعر ة " يساكم  3.05أم أف الكزفالنسبي  ،%61.02كىذا يعني أف ىناؾ حياد مف قبؿ أ راد العينة عمى قرات ىذا المجاؿ  ،كتعزك

الباحثة ذلؾ إلى عدـ تطبيؽ المعر ة لتحسيف أساليب العمؿ أك حؿ المشكبلت التي تكاجو العمؿ

بالشكؿ الكا ي أك الفعاؿ ،كعدـ إدراؾ أىمية تطبيؽ المعر ة ،ككذلؾ حاجة تطبيؽ إدارة المعر ة إلى

متخصصيف ككحدة عمؿ متفرغة إلنجاحو بالشكؿ المطمكب ،كقد يعكد ذلؾ لخكؼ العامميف مف التجريب
أك الكقكع ي الخطأ ،كمحاسبة اإلدارة ليـ ،مما يعني أف مساحة التجريب كالمغامرة لـ تأخذ مساحة

كبيرة ي المحاكـ.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة دراسة عكدة (  )2016حيث أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى
أف بعد تطبيؽ المعر ة كاف متكسطان بكزف نسبي  ،%66.34ككذلؾ دراسة الرقب (  )2011أشارت نتائجيا
إلى أف الكزف النسبي لتطبيؽ إدارة المعر ة كاف متكسطان حيث بمغ  %67.93ك سرت ذلؾ إلى كجكد كعي

ألىمية تطبيؽ إدارة المعر ة ي أنشطة الجامعة ،ككذلؾ دراسة ما ي (  )2011حيث أشارت النتائج إلى
أف الكزف النسبي لبعد تطبيؽ إدارة المعر ة حاز عمى درجة متكسطة بكزف نسبي .%59.41

كاختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة المدىكف (  )2014كالتي أظيرت النتائج مستكم تكا ر
عمميات إدارة المعر ة ي ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ي قطاع غزة كاف بدرجة مرتفعة ،حيث حصؿ بعد
تطبيؽ المعر ة عمى نسبة  ،%73.17ككذلؾ دراسة بدر (  )2010كالتي بينت النتائج التي بينت ممارسة

مدير المدارس الثانكية ي محا ظات غزة لميارة تطبيؽ المعر ة كانت مرتفعة بنسبة  ،%82.31ككنيا
تناكلت الكظائؼ اإلش ار ية ي المدارس ،حيث أف أصحاب ىذه الفئة تكمف أىدا يـ ي تطبيؽ إدارة المعر ة
ي مؤسساتيـ لغاية أك ألخرل ،كدراسة عكدة (  )2010كالتي بينت ممارسة العامميف ي الجامعات

المعرؼ مرتفعان بكزف نسبي  ،%85.25كالتي تناكلت
ة
الفمسطينية لعمميات إدارة المعر ة ي بعد تطبيؽ
العامميف ي الجامعات حيث تتكا ر لدييـ المعر ة كآليات تطبيقيا بحكـ طبيعة كمكاف عمميـ ،كما اختمفت

مع دراسة عبد الجكاد ( )2016كالتي أظيرت نتائجيا كجكد

عؼ ي بعد تطبيؽ إدارة المعر ة حيث بمغ

كزنيا النسبي  ،%49.25كيرجع ذلؾ إلى عدـ استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة ي اإلدارة مقارنة
بالمحاكـ التي تستخدـ األساليب التقنية ي تطبيؽ المعر ة.
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تحميل جميع فقرات عمميات إدارة المعرفة
تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كاختبار  tكالترتيب لمعر ة درجة المكا قة.
النتائج مك حة ي جدكؿ (.)12.5
جدول ( :)12.5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار  tوالترتيب
لجميع فقرات عمميات إدارة المعرفة

البند
تكليد

المعر ة.

تخزيف
تكزيع

المعر ة.
المعر ة.

تطبيؽ المعر ة.
جميع فقرات عمميات إدارة

المعرفة

المتوسط االنحراف الوزن

قيمة

3.12

0.85

62.34

1.41

0.081

3.59

0.65

71.71

9.21

0.000

مرتفعة

2.99

0.92

59.82

-0.10

0.460

متوسطة

4

3.05

0.89

61.02

0.59

0.279

متوسطة

3

3.20

0.72

63.93

2.81

0.003

متوسطة

الحسابي المعياري النسبي االختبار

مف جدكؿ (  )12.5تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع

درجة

sig

الترتيب
متوسطة

2
1

الموافقة

قرات عمميات إدارة المعر ة يساكم 3.20

(الدرجة الكمية مف  )5أم أف الكزف النسبي  ،%63.93كىذا يعني أف ىناؾ مكا قة متكسطة مف قبؿ أ راد

العينة عمى قرات عمميات إدارة المعر ة بشكؿ عاـ ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى قياـ المكظفيف بتطبيؽ عمميات
إدارة المعر ة بما يبلئـ التقنيات التكنكلكجية كالبيئة التنظيمية المكجكدة عميان ي المحاكـ ،كذلؾ إف

المكظفيف ليس لدييـ إدراؾ كا ي حكؿ العكائد التي قد تحققيا تطبيؽ ىذه العمميات ي المحاكـ ،إال أف ىذه
النسبة مازالت لـ تصؿ إلى المستكل المطمكب كالمأمكؿ ،حيث يجب بذلؾ المزيد مف الجيد لتعزيز المعر ة

بالمحكمة ،كالعمؿ عمى حسف إدارتيا.

كيت ح مف خبلؿ الجدكؿ (  )12.5أف عممية تخزيف المعر ة حصؿ عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي

 ،%71.71بينما حصؿ بعد تكزيع المعر ة عمى المرتبة األخيرة بكزف نسبي  ،%59.82كتعزك الباحثة ذلؾ
إلى التقنيات التكنكلكجية المتك رة ي المحاكـ لتخزيف المعارؼ بسبب خصكصيتيا ،كدرجة السرية كاألماف

التي يجب أف تتك ر ليا ،كيرجع سبب حصكؿ بعد تكزيع المعر ة عمى أدنى درجة ككف أف ىناؾ مف

العامميف مف يتحفظ عمى المعارؼ المتك رة لديو بدا ع المنا سة أك تكلي المناصب العميا ،كاعتبارىا مصدر
قكة ،كبالتالي ينتج عنو عدـ تبادؿ المعر ة بالشكؿ المطمكب ،كذلؾ عدـ تك ر بيئة كمناخ تنظيمي مبلئـ

لتبادؿ المعارؼ بيف العامميف.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات التي بينت أف نسبة تكا ر عمميات إدارة المعر ة كاف متكسطان،

كدارسة ما ي ( )2011حيث بمغت نسبة تكا ر مستكل عمميات إدارة المعر ة  ،%64.24كدراسة المصرم

( )2015حيث كانت نسبة كاقع عمميات إدارة المعر ة بك ازرة الداخمية كاألمف الكطني – الشؽ المدني بقطاع
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غزة بكزف نسبي  ،%67.15كدراسة أبك عكدة (  )2016حيث بمغت نتائج تطبيؽ عمميات إدارة المعر ة
 %68.35لدل الجياز األمني ي المحا ظات الجنكبية.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الزطمة (  )2011حيث كانت درجة تك ر عمميات إدارة المعر ة

مرتفعة بكزف نسبي  ،%71.63كدراسة المدىكف (  )2014حيث كاف مستكل تك ر عمميات إدارة المعر ة

مرتفعان بكزف نسبي  %75.17ي ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ي محا ظات غزة ،كما اختمفت مع دراسة عبد

الجكاد ( )2016كالتي أظيرت

عؼ ي مستكل عمميات إدارة المعر ة حيث بمغت  ،%44.94كىذا يرجع

إلى عدـ كجكد كحدة لممعر ة بجياز الخدمات الطبية كاستقبلليتيا بذاتوا.
ثانيا :تحميل فقرات مجال " اإلبداع التنظيمي "
تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كاختبار  tكالترتيب لمعر ة درجة المكا قة .
النتائج مك حة ي جدكؿ (.)13.5
جدول ( :)13.5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار  tوالترتيب لكل فقرة من
فقرات مجال " اإلبداع التنظيمي "

الفقرة

م

المتوسط االنحراف الوزن

قيمة

الحسابي المعياري النسبي االختبار

sig

الترتيب

درجة

الموافقة

أحاكؿ تطبيؽ طرؽ كأساليب

 .1جديدة لحؿ أية مشكمة

4.24

0.64

84.76

19.72

0.000

3

مرتفعة جداًا

أكاجييا ي العمؿ.
.2
.3

أنجز أعمالي بأسمكب

4.21

0.68

84.19

18.36

0.000

4

مرتفعة جداًا

أحرص عمى تقديـ

4.11

0.75

82.29

15.21

0.000

6

مرتفعة

متطكر كجديد.
االقتراحات كاأل كار الجديدة.

لدم القدرة عمى تقديـ أكثر

 .4مف كرة خبلؿ ترة زمنية

3.92

0.79

78.43

11.75

0.000

13

مرتفعة

قصيرة.

أستطيع التعبير عف أ كارم

 .5بطبلقة أك صياغتيا ي

4.00

0.80

80.00

12.74

0.000

10

مرتفعة

كممات مفيدة.

.6

لدم الحجة القكية كالقدرة
عمى اإلقناع.

4.08

0.69
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81.52

16.00

0.000

8

مرتفعة

.7

لدم ميارة ائقة ي النقاش
كالحكار.

4.03

0.69

80.58

15.08

0.000

9

مرتفعة

أحرص عمى التعبير عف

 .8مقترحاتي حتى إذا كانت

3.95

0.79

79.02

12.18

0.000

12

مرتفعة

مخالفة لرؤسائي.
أسعى لمحصكؿ عمى األ كار

 .9كاالقتراحات التي تساىـ ي

4.24

0.65

84.81

19.58

0.000

2

مرتفعة

حؿ مشكبلت العمؿ.
أحرص عمى االستفادة مف

 .10االنتقادات كالمبلحظات التي

4.32

0.71

86.48

19.00

0.000

1

مرتفعة جداًا

تكجو لي.

غالبان ما أقترح أساليب جديدة

 .11ي العمؿ رغـ عممي

3.73

0.88

74.62

8.43

0.000

18

مرتفعة

بالمخاطرة المترتبة عميو.
أىتـ بتقديـ أ كار مستحدثة

 .12ي العمؿ ،حتى كاف كاجو

3.82

0.83

76.35

10.00

0.000

16

مرتفعة

تطبيقيا بعض المعكقات.
تقكـ اإلدارة بالمحاكـ باتخاذ

 .13الق اررات المناسبة ي

3.08

1.12

61.52

0.69

0.244

22

متوسطة

الظركؼ الصعبة.
الق اررات التي يتـ اتخاذىا ي
.14

المحاكـ تتـ ك قان لدراسة

معمقة كمستفي ة كال تتـ

3.21

1.14

64.23

1.90

0.030

21

متوسطة

بشكؿ عشكائي.
أمتمؾ القدرة عمى تبسيط

 .15كتنظيـ أ كارم عند مكاجية

4.09

0.62

81.71

17.89

0.000

7

مرتفعة

المشاكؿ بالعمؿ.

.16

أحصؿ عمى معمكمات

كتعميمات مفصمة قبؿ تكميفي

3.82

1.01
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76.31

8.22

0.000

17

مرتفعة

بالعمؿ.
لدم القدرة عمى الربط بيف
.17

األشياء المتباعدة كادراؾ
العبلقات بينيا كتفسيرىا

4.00

0.72

80.00

14.08

0.000

10

مرتفعة

بيدؼ حؿ المشكبلت.

.18
.19
.20

أستطيع تكقع مشكبلت

العمؿ قبؿ حدكثيا.

تكجد لدم رؤية دقيقة

لمشكبلت العمؿ.
أ

ؿ التجربة كالخكض ي

مجاالت جديدة غير مألك ة.

3.88

0.80

77.69

11.22

0.000

14

مرتفعة

3.84

0.88

76.76

9.78

0.000

15

مرتفعة

3.68

0.94

73.59

7.33

0.000

19

مرتفعة

تشجع المحاكـ عمى التفكير

.21

بمشكمة قديمة كمستمرة

كمحاكلة إيجاد طرؽ جديدة

3.30

1.18

65.96

2.57

0.006

20

متوسطة

لحميا.

يختمؼ أسمكب أداء العامميف

 .22ي المحاكـ مع غيرىـ مف

4.14

0.86

82.86

13.62

0.000

5

مرتفعة

األ راد ي الجيات األخرل.

جميع فقرات المجال معاً

3.90

0.45

77.90

20.39

0.000

مرتفعة

مف جدكؿ ( )13.5يمكف استخبلص ما يمي:
 -المتكسط الحسابي لمفقرة العاشرة " أحرص عمى االستفادة مف االنتقادات كالمبلحظات التي تكجو لي"

يساكم ( 4.32الدرجة الكمية مف  )5أم أف الكزف النسبي  ،%86.48كىذا يعني أف ىناؾ مكا قة بشدة مف

قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة  ،كذلؾ بسبب كجكد العبلقات االجتماعية الجيدة بيف العامميف ،كاالتصاالت
غير الرسمية ،كالتي تجعميـ يتقبمكف االنتقادات ككجيات النظر المختمفة.

 -المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة عشر " تقكـ اإلدارة بالمحاكـ باتخاذ الق اررات المناسبة ي الظركؼ

الصعبة " يساكم  3.08أم أف الكزف النسبي  ،%61.52كىذا يعني أف ىناؾ حياد مف قبؿ أ راد العينة
عمى ىذه الفقرة  ،كىذا يرجع إلى عدـ اتباع رؤية كا حة أكمعايير منظمة ي اتخاذ الق اررات التي يستمزميا
العمؿ ،كعدـ اتباع استراتيجية كا حة التخاذ الق اررات البلزمة.

بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " اإلبداع التنظيمي " يساكم  3.90أم أف الكزف
النسبي  ،%77.90كىذا يعني أف ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى قرات ىذا المجاؿ  ،كتعزك الباحثة
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ذلؾ إلى إتاحة الفرص لمعامميف عمى تقديـ أ كار جديدة ،كتشجيعيـ البتكار كتقديـ كؿ ما ىك جديد مف
حمكؿ لممشاكؿ كاأل كار كاالقتراحات ،كذلؾ كجكد العبلقات االجتماعية الجيدة بيف العامميف ،كالتي تسيـ ي
تقبؿ اآلراء المخالفة ككجيات النظر كاالنتقادات ،كتعزز مف تقديـ األ راد أل كارىـ كعر يا بطبلقة كحرية.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

ساعد (  )2016كالتي أظيرت نتائجيا أف نسبة القيادة

اإلبداعية لدل المسئكليف العامميف بك ازرة الصحة ي المحا ظات الجنكبية كانت عالية كجاءت بكزف نسبي

 ،%80.6ككذلؾ دراسة السكيطي (  )2013كالتي أظيرت نتائجيا أف لجكانب اإلبداع اإلدارم لدل مديرم
المصارؼ العاممة ي ال فة الغربية كانت متكسطة بكزف نسبي  ،%64.4كيرجع ذلؾ عمى تييئة إدارات
المصارؼ لممناخ التنظيمي المناسب لئلبداع ،كاستخداميا لمتقنيات الحديثة ي العمؿ ،كدراسة المشار ة

( )2012كالتي بينت نتائجيا أف الكزف النسبي لتنمية اإلبداع لدل المعمميف كاف مرتفع حيث بمغ

 ،%73.36ككذلؾ دراسة الزعبي كالعزب (  )2005كالتي أظيرت نتائجيا أف مستكل اإلبداع اإلدارم كاف
مرتفعان بكزف نسبي .%78

كاختمفت نتائج الدراسة نسبيان مع دراسة عكض (  )2013كالتي بينت نتائجيا أف استجابات المبحكثيف حكؿ

عناصر اإلبداع التنظيمي كانت متكسطة بكزف نسبي  ،%53كدراسة أبك نامكس (  )2016التي بينت أف

مستكل السمكؾ اإلبداعي لدل العامميف ي الخدمات الطبية العسكرية متكسطان حيث بمغ  ،%59.438كىذا

يرجع إلى تعيف القيادة ي مؤسسة الخدمات الطبية دكف التأكد مف قدراتيـ اإلبداعية كىذا أدل إلى كجكد

قيادات تمتمؾ القدرات اإلبداعية بدرجة متكسطة ،كدراسة العاجز كشمداف (  )2010كالتي كانت ييا درجة

اإلبداع متكسطة ،كما اختمفت مع دراسة عبد الرحيـ (  )2009كأظيرت نتائجيا أف مستكل اإلبداع اإلدارم
عيؼ ي ككالة الغكث بمتكسط حسابي (  ،)5.02نظ انر لعدـ تشجيع كتبني اإلبداع كعدـ كجكد آليات

حديثة لتنمية اإلبداع.

 5.5اختبار فرضٌات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين عمميات إدارة
المعرفة واإلبداع التنظيمي في المحاكم النظامية في قطاع غزة.

يبيف جدكؿ ( )14.5أف معامؿ االرتباط يساكم  ،.323كأف القيمة االحتمالية (  ).Sigتساكم  0.000كىي

أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية متكسطة ذات داللة إحصائية بيف عمميات
الباحث ذلؾ إلى كجكد آليات
ة
إدارة المعر ة كاإلبداع التنظيمي ي المحاكـ النظامية ي قطاع غزة ،كتعزك
لتشجيع اإلبداع التنظيمي ي المحاكـ ،ال سيما تكا ر المعارؼ التي تسيـ ي تنمية اإلبداع لدل العامميف،
كما أف إدارة المعر ة تحقؽ الكثير مف العكائد لممؤسسة ،سكاء كانت ي األداء أك اإلنتاج أك عكائد مالية،
كىذا ما أدركتو اإلدارة العامة لممحاكـ ،كسعت إلى تطبيقو ،إال أف حداثة مفيكـ إدارة المعر ة كعدـ كجكد

كعي كامؿ لدل العامميف نحك عمميات إدارة المعر ة كأىميتيا جعؿ تأثيره عمى مستكل اإلبداع متكسطان،
ككذلؾ عدـ كجكد قسـ متخصص ي إدارة المعر ة ي عؼ مف مستكل اإلبداع التنظيمي.
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يت ح مف الجدكؿ أف بعد "تخزيف المعر ة" احتؿ المرتبة األخيرة بعامؿ ارتباط

 0.201مف حيث عبلقتو

باإلبداع التنظيمي ،كىذا يرجع إلى عدـ كجكد قسـ متخصص إلدارة المعر ة يتابع آلية تخزينيا كحفظيا

بالشكؿ المطمكب.

كيتبيف مف الجدكؿ أف تطبيؽ عمميات إدارة المعر ة جاء ي المرتبة األكلى مف حيث عبلقتو بمستكل

اإلبداع التنظيمي بمعامؿ ارتباط (  ،)0.375ككف أف استخداـ المعر ة المكجكدة يساعد عمى تعزيز اإلبداع
كاالبتكار ،كتجريب طرؽ كأساليب جديدة ،كالعمؿ عمى حؿ مشكبلت بطرؽ غير تقميدية ،كالنظر إلييا مف

زكايا متعددة.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

الطيار (  )2010ي ك ازرة الصحة العراقية حيث أظيرت

نتائجيا كجكد عبلقة إيجابية بيف عمميات إدارة المعر ة كمستكل ممارسة اإلبداع ،كدراسة دكسة (

)2006

كالتي تمت ي الشركات العامة لصناعة البطاريات ،كالتي أظيرت نتائجيا كجكد عبلقة إيجابية بيف ممارسة

عمميات إدارة المعر ة كمستكل اإلبداع التنظيمي حيث بمغ المتكسط العاـ  ،3.700كدراسة كاظـ ( )2013
كالتي أظيرت نتائجيا كجكد عبلقة إيجابية بيف عمميات إدارة المعر ة كمراحؿ اإلبداع التنظيمي.
جدول ( :)14.5معامل االرتباط بين عمميات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي
معامل

الفرضية

بيرسون

االحتمالية
)(Sig.

.284

*0.002

.201

*0.020

.240

*0.007

.375

*0.000

.323

*0.000

لالرتباط

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α≤ 0.05بيف تكليد
المعر ة كاإلبداع التنظيمي.
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α≤ 0.05بيف تخزيف
المعر ة كاإلبداع التنظيمي.
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α≤ 0.05بيف تكزيع

المعر ة كاإلبداع التنظيمي.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≤ 0.05بيف تطبيؽ

المعر ة كاإلبداع التنظيمي.

 )α ≤ 0.05بين

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (

عمميات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي.
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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القيمة

الفرضية الرئيسة الثانية :تؤثر عمميات إدارة المعرفة (توليد ،تخزين ،توزيع ،تطبيق) تأثي ارً ذا داللة

إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في مستوى اإلبداع التنظيمي في المحاكم النظامية في قطاع غزة.
الختبار ىذه الفر ية تـ استخداـ

"االنحدار الخطي المتعدد " لمعر ة أثر عمميات إدارة المعر ة (تكليد،

تخزيف ،تكزيع ،تطبيؽ) ي اإلبداع التنظيمي ي المحاكـ النظامية ي قطاع غزة ،كقد تبيف ما يمي:

 معامؿ االرتباط =  ،0.385كمعامؿ التحديد =  ،0.148كىذا يعني أف  %14.8مف التغير ي اإلبداعالتنظيمي (المتغير التابع) تـ تفسيره مف خبلؿ العبلقة الخطية كالنسبة المتبقية
عكامؿ أخرل تؤثر عمى اإلبداع التنظيمي.

 %88.6قد ترجع إلى

قيمة االختبار  Fالمحسكبة بمغت  ،4.357كما أف القيمة االحتمالية تساكم  0.003مما يعني ر ضالفر ية الصفرية كالقبكؿ بكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف عمميات إدارة المعر ة كمستكل اإلبداع

التنظيمي ي المحاكـ النظامية ي قطاع غزة.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف تكا ر المعر ة ي المحاكـ يشجع اإلبداع لدل العامميف ،كيجعميـ يتجنبكف

الركتيف ي تأدية مياميـ ،كتقديـ أ كار كحمكؿ جديدة لمشاكميـ ،كما أف اإلبداع يحتاج إلى العديد مف أنكاع

المعر ة ،كيستند إلى كفاءة تطبيقيا ،كذلؾ إف اإلدارة تحتاج إلى اإلبداع ألىمية دكره ي اتخاذ الق اررات

كحؿ المشكبلت ،كما أف اإلدارة تسعى دائمان إلى مقاكمة التغيير لدل العامميف ،كمف ىنا إف تطبيؽ إدارة
المعر ة يسيـ ي كسر حاجز الخكؼ لدل العامميف مف التغيير ،ك تح المجاؿ أماميـ لئلبداع ،كما أف

اليدؼ الرئيسي ألم مؤسسة ىك الكصكؿ إلى النجاج ،كاإلدارة الناجحة ىي التي تستخدـ المعر ة ي الكقت

المناسب ،كتُطبقيا بكفاءة ك عالية ،دكف أف تفقد رصة استثمار تكا رىا لتحقيؽ ميزة ليا أك لحؿ مشكمة
قائمة ،كما أف التقنيات الحديثة ك رت المزيد مف الفرص الستخداـ المعر ة ،كما أف تطبيؽ المعر ة يؤدم
إلى ابتكار معر ة جديدة ككسر العمؿ الركتيني ،كا ا ة ما ىك جديد لمعمؿ بغرض التميز.

-تك ح النتائج متغير تكليد المعر ة  ،قيمة اختبار  tتساكم  0.414كما أف القيمة االحتمالية تساكم

 0.680كىي أكبر مف  0.05كىذا يعني عدـ كجكد تأثير ؿتكليد المعر ة ي مستكل اإلبداع التنظيمي

ي المحاكـ النظامية ي قطاع غزة ،كىذا يعني أف تكليد المعر ة كحصكؿ العامميف عمى المعر ة ال يؤثر

عمى مستكل اإلبداع لدييـ ،كيرجع ذلؾ ألف ىناؾ مف العامميف مف يحتكر المعر ة لنفسو ،كال يتبادليا مع

اآلخريف بغرض التميز اك المنا سة ال سيما ي المناصب العميا كرئاسة القمـ ي المحاكـ ،حيث يرل
العامؿ أنو يستطيع إثبات نفسو ي تمؾ المناصب.

-يتبيف أف متغير تخزيف المعر ة  ،قيمة اختبار  tتساكم

0.024

كما أف القيمة االحتمالية تساكم

0.981

كىي أكبر مف  0.05كىذا يعني عدـ كجكد تأثير ؿتخزيف المعر ة ي مستكل اإلبداع التنظيمي

ي

المحاكـ النظامية ي قطاع غزة ،كىذا يرجع إلى عدـ تحديث المعر ة بشكؿ مستمر ،كما أف تخزينيا

دكف استخداميا كاستغبلليا لف يككف لو تأثير عمى العامؿ أك عمى أدائو ي العمؿ.
تزيع المعر ة  ،قيمة اختبار  tتساكم
-متغير ك

-0.937

كما أف القيمة االحتمالية تساكم

0.351

كىي أكبر

تزيع المعر ة ي مستكل اإلبداع التنظيمي ي المحاكـ النظامية
مف  0.05كىذا يعني عدـ كجكد تأثير ؿك
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ي قطاع غزة ،كذلؾ بسبب المنا سة عمى المناصب العميا ي المحاكـ ال سيما منصب رئاسة القمـ،
كرئاسة األقساـ ،ىذا مبرر يجعؿ العامميف يحتفظكف بالمعر ة ألنفسيـ ،كبالتالي إف ذلؾ ال ُيكجد أم نكع
مف اإلبداع التنظيمي لدييـ.
-متغير تطبيؽ المعر ة ،قيمة اختبار  tتساكم

2.783

كما أف القيمة االحتمالية تساكم

0.006

كىي أقؿ مف

 0.05كىذا يعني كجكد تأثير ايجابي ؿتطبيؽ المعر ة ي مستكل اإلبداع التنظيمي ي المحاكـ النظامية
ي قطاع غزة ،كىذا يعني أنو بتطبيؽ العامميف لممعر ة سيزيد مف التعمـ كالقدرة عمى إنتاج أ كار جديدة،

كابتكار معر ة جديدة ،كتزيد مف القدرة عمى حؿ المشكبلت التي تكاجو العمؿ بالكقت المناسب كالسرعة

المطمكبة ،كامكانية تقديـ اقتراحات كآراء ككجيات نظر مختمفة ،كما أنو ال ائدة مف المعر ة دكف تطبيقيا
بالشكؿ الذم يخدـ المؤسسة كي يؼ ليا جديد.

جدول ( :)15.5تحميل االنحدار الخطي المتعدد -الفرضية الرئيسة الثانية
معامالت

قيمة اختبار
T

القيمة االحتمالية
Sig.

المقدار الثابت

3.319

14.224

0.000

تكليد المعر ة

0.036

0.414

0.680

تخزيف المعر ة

0.002

0.024

0.981

تكزيع المعر ة

-0.075

-0.937

0.351

تطبيؽ المعر ة

0.223

2.783

0.006

المتغيرات المستقمة

االنحدار

معامؿ االرتباط = 0.385

معامؿ التحديد = 14.8

قيمة االختبار 4.357 = F

القيمة االحتمالية = 0.003

الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )α ≤ 0.05بين متوسط

استجابات العاممين حول إدارة المعرفة تبعاً لمبيانات الشخصية والتنظيمية التالية (الجنس ،العمر ،سنوات

الخدمة ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي).

تـ استخداـ اختبار "  Tلعينتيف مستقمتيف" لمعر ة ما إذا كاف ىناؾ ركؽ ذات داللة إحصائية كىك اختبار
معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات .كذلؾ تـ استخداـ اختبار "

لمعر ة ما إذا كاف ىناؾ ركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة

أكثر.

التبايف األحادم "
 3متكسطات أك

ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط استجابات العاممين حول إدارةالمعرفة إلى الجنس.
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مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )16.5تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"  - Tلعينتيف

مستقمتيف " أكبر مف مستكل الداللة  0.05لجميع المجاالت ،كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد ركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى الجنس.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تكا ر كاتاحة المعر ة لمجميع دكف استثناء ،حيث ال يكجد قيكد عمى استخداميا
لمجنسيف ،ككف أف ليما نفس الفرص ي اكتساب المعر ة كتخزينيا ككذلؾ حرية استخداميا.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة بدر (  )2010حيث أظيرت نتائجيا أنو ال تكجد ركؽ ي
درجة ممارسة إدارة المعر ة تُعزل لمتغير الجنس ،كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الرقب (  )2011كالتي

تكصمت إلى أف متغير الجنس ال يؤثر ي تطبيؽ إدارة المعر ة ي الجامعات الفمسطينية ي قطاع غزة ،

ككذلؾ دراسة الزطمة (  ،)2011كالتي أظيرت عدـ كجكد ركؽ تبعان لمتغير الجنس حكؿ إدارة المعر ة،
كدراسة عكدة ( ،)2010كالتي أكدت عدـ كجكد ركؽ ذات داللة احصائية لكاقع إدارة المعر ة ي الجامعات

الفمسطينية تعزم لمتغير الجنس  ،ككذلؾ دراسة أبك عكدة (  )2016كالتي أظيرت عدـ كجكد ركؽ تبعان
لمتغير الجنس حكؿ تطبيؽ عمميات إدارة المعر ة ي القطاع األمني ي المحا ظات الجنكبية.

كاختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة عبد الغفكر (  )2015كالتي أظيرت كجكد ركؽ ذات داللة
احصائية بيف متطمبات إدارة المعر ة كالميزة التنا سية ي جامعات غزة تعزم لمجنس ،كاختمفت ىذه النتائج مع

دراسة الزعبي كأبك الغنـ ( ،)2012كالتي أظيرت كجكد ركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمذككر نحك إدارة

المعر ة.

جدول ( :)16.5نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – الجنس

تخزيف
تكزيع
تطبيؽ

المعر ة.
المعر ة.
المعر ة.

عمميات إدارة

معرفة.

قيمة االختبار

تكليد

المعر ة.

().Sig

المجال

ذكر

أنثى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

3.15

3.02

0.635

0.527

3.59

3.58

0.059

0.953

2.98

3.02

-0.168

0.867

3.04

3.09

-0.220

0.826

3.20

3.19

0.064

0.949

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط استجابات العاممين حول إدارة

المعرفة إلى العمر.

مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )17.5تبيف أف القيمة االحتمالية

) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  0.05لمجاؿ " تكليد المعر ة " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد ركؽ
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ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى العمر ،كتفسر الباحثة
ذلؾ أف العمر ال يشكؿ عبئان ي الحصكؿ عمى المعر ة مف مصادرىا المختمفة ،حيث أف جميع المكظفيف
باختبلؼ أعمارىـ يسعكف لمحصكؿ عمى المعر ة سكاء بدا ع التنا س أك التميز أك غيرىا.

أما بالنسبة لباقي المجاالت قد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف
استنتاج أنو تكجد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل

إلى العمر ،كذلؾ لصالح الذيف أعمارىـ مف

 40سنة أكثر ،ككنيـ قد يككنكا أصحاب خبرة أكثر مف

غيرىـ ،كلدييـ كـ كبير مف المعر ة مقارنةن بغيرىـ مف العامميف األقؿ مف ىذا العمر،

كتعزك الباحثة ذلؾ

إلى أف العامميف ي المحاكـ باختبلؼ أعمارىـ لدييـ القدرة عمى تكزيع كتبادؿ المعر ة يما بينيـ ال سيما

كحسف تطبيقيا بما يؤدم
مف تزيد أعمارىـ عف  40سنة أكثر إف لدييـ الخبرات الكا ية ي تخزيف المعر ة ُ
الغرض ،ككنيـ يتممككف ميارات كخبرات أكثر مف غيرىـ.
كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة الزعبي كأبك الغنـ ( ،)2012كالتي أظيرت نتائجيا كجكد
ركؽ تُعزل لمتغير العمر ،ككذلؾ دراسة عمار (  ،)2012كالتي أظيرت نتائجيا كذلؾ كجكد ركؽ تُعزل

لمتغير العمر ،ككذلؾ دراسة المصرم (  )2015كالتي أظيرت نفس النتائج ،كاختمفت مع دراسة أبك عكدة

( )2016كالتي أظيرت عدـ كجكد ركؽ تُعزل لمتغير العمر ،ككذلؾ دراسة المدلؿ (  )2012التي بينت
عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ متطمبات تطبيؽ إدارة المعر ة كأثرىا عمى مستكل األداء تعزم
لمتغير العمر.

جدول ( :)17.5نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

 30سنة

من 40
سنة

من 50

فأكثر

قيمة االختبار

تكليد

المعر ة.

إلى أقل

إلى أقل

سنة

().Sig

المجال

أقل من

من 30

من 40

من 50

القيمة االحتمالية

المتوسطات

3.17

2.86

3.41

3.32

2.463

0.067

تخزيف

المعر ة.

3.67

3.36

3.74

3.78

2.785

*0.045

تكزيع

المعر ة.

3.04

2.70

3.37

3.19

2.856

*0.041

تطبيؽ

المعر ة.

3.21

2.73

3.26

3.30

3.134

*0.029

3.28

2.92

3.45

3.41

3.685

*0.014

عمميات إدارة

معرفة.

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط استجابات العاممين حولإدارة المعرفة إلى عدد سنوات الخدمة.

مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )18.5تبيف أف القيمة االحتمالية

) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  0.05لجميع المجاالت كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد ركؽ ذات

داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى سنكات الخدمة ،ك تعزك

الباحثة ذلؾ إلى أف جميع العامميف باختبلؼ سنكات الخدمة لدييـ يـ ككعي حكؿ عمميات إدارة المعر ة
كحرصيـ جميعان عمى اكتساب المعارؼ كالحصكؿ عمييا كتبادليا مع اآلخريف كتطبيقيا بالشكؿ األ

ؿ،

الباحث ذلؾ إلى أف أكثر مف  %50مف أ راد الدراسة مف أصحاب الخبرات المتساكية كالتي تقؿ عف
ة
كتعزك
10سنكات ،كأف معظميـ تـ تعيينو بعد أحداث االنقساـ سنة 2007ـ ،كبالتالي تككف خدمتيـ متقاربة مف

بع يـ البعض ،كىذا ينسجـ مع ما كرد ي جدكؿ (  )3.5مف خصائص أ راد العينة كأف نسبتو %50.5
منيـ تتراكح خدمتيـ مف  5إلى أقؿ مف  10سنكات.
كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة أبك عكدة (  )2016كالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ
ذات داللة إحصائية حكؿ عمميات إدارة المعر ة تُعزل إلى متغير سنكات الخدمة ي الجياز األمني ،كاتفقت
كذلؾ مع دراسة المدلؿ (  )2012التي بينت عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ متطمبات تطبيؽ

إدارة المعر ة كأثرىا عمى مستكل األداء لمتغير سنكات الخدمة ،وتتفق معدراسةعمار( )2012كالتي
أظيرت عدـ كجكد ركؽ تُعزل لمتغير سنكات الخدمة حكؿ إدارة الجكدة الشاممة  ،ككذلؾ دراسة عبد الجكاد
( )2016كالتي بينت عدـ كجكد ركؽ حكؿ متطمبات تطبيؽ إدارة المعر ة تُعزل لمتغير سنكات الخدمة.
كاختمفت نتائج الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة الزطمة (  )2011كالتي أظيرت نتائجيا كجكد ركؽ

ذات داللة إحصائية تُعزل لمتغير سنكات الخدمة ،كدراسة أبك عبدة (  )2012كالتي أظيرت نتائجيا كجكد
ركؽ ذات داللة إحصائية تُعزل لمتغير سنكات الخدمة ،كدراسة العتيبي ( )2006كالتي بينت نتائجيا كجكد
ركؽ ذات داللة إحصائية تُعزل لمتغير سنكات الخبرة.
جدول ( :)18.5نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخدمة

سنوات
تكليد

المعر ة.

تخزيف
تكزيع

المعر ة.
المعر ة.

من 10
سنوات

سنة

فأكثر

قيمة االختبار

5

إلى أقل

().Sig

المجال

أقل من

من 5

10

القيمة االحتمالية

المتوسطات

3.45

2.97

3.06

3.040

0.052

3.71

3.48

3.67

1.493

0.230

3.27

2.82

3.05

2.197

0.116
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تطبيؽ

المعر ة.
معرفة.

عمميات إدارة

3.25

2.90

3.16

1.713

0.185

3.42

3.06

3.25

2.512

0.086

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط استجابات العاممين حولإدارة المعرفة إلى المسمى الوظيفي.

مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )19.5تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف
األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  0.05لجميع المجاالت كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد ركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى المسمى الكظيفي،

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أنو كباختبلؼ المسمى الكظيفي لمعامميف إف ذلؾ ال يمنع يميـ لعمميات إدارة
المعر ة كقدرتيـ عمى تبادليا كتكزيعيا يما بينيـ ،كآلية خزنيا باألساليب التكنكلكجية المتاحة ،ككذلؾ
تطبيقيا بالشكؿ المطمكب ،كيرجع سبب التقارب بيف المسميات الكظيفية ككف أغمبيا كظائؼ إدارية

كصاحبيا يككف إداريان كلديو خبرة إدارية ككعي تجاه إدارة المعر ة كعممياتيا ،ال سيما أف معظميـ مف

المسميات اإلش ار ية.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة مع دراسة الشر ا ) (2008التي أظيرت عدـ كجكد ركؽ

لدكر إدارة المعر ة كتكنكلكجيا المعمكمات ي تحقيؽ المزايا التنا سية ي المصارؼ العاـ لة ي قطاع غزة تعزل

إلى المسمى الكظي ي ،كدراسة أبك عكدة (  )2016كالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ ذات داللة

إحصائية تُعزل لمتغير الرتبة ،كدراسة المصرم (  )2015كالتي بينت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ تُعزل لمدرجة
الكظيفية ،كدراسة المطر ي ( )2013كالتي بينت عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية تُعزل لمتغير المرتبة

الكظيفية.

كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة العتيبي ) (2007التي أظيرت كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطات استجابة المبحكثيف تعزل إلى المستكل الكظيؼم ،كدراسة شاىيف ) (2010التي أظيرت كجكد
ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ الثقا ة التنظيمية تعزل إلى متغير نكع الكظيفة  ،ككذلؾ دراسة عبد الجكاد

( )2016كالتي أظيرت كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابة المبحكثيف تعزل لمتغير
المينة إلى مف يعمؿ ي الكادر اإلدارم.

جدول ( :)19.5نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي

تكليد

المعر ة.

تخزيف

المعر ة.

قيمة االختبار

محكمة

قمم

قسم

شعبة

إداري

().Sig

المجال

رئيس

قاضي

رئيس

رئيس

رئيس

موظف

أخرى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

3.55

3.33

2.84

3.10

1.80

3.13

3.85

1.754

0.117

3.42

3.17

3.24

3.89

3.23

3.57

3.52

1.756

0.116
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تكزيع
تطبيؽ

المعر ة.
المعر ة.

عمميات إدارة
المعرفة

3.40

2.93

2.62

2.95

2.10

3.02

3.85

1.348

0.244

3.58

3.37

2.65

2.99

2.92

3.05

3.75

1.089

0.374

3.49

3.20

2.84

3.25

2.56

3.20

3.73

1.190

0.318

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط استجابات العاممين حولإدارة المعرفة إلى المؤىل العممي.

مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )20.5تبيف أف القيمة االحتمالية

) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة  0.05لمجاؿ " تكزيع المعر ة " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد ركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى

لصالح الذيف مؤىميـ العممي ثانكية عامة أقؿ ،كىذا يرجع إلى

المؤىؿ العممي ،كذلؾ

عؼ مستكل تحصيميـ العممي ،كقد يككف

ذلؾ لعدـ امتبلكيـ الكعي الكا ي لعمميات إدارة المعر ة ككنيا مف المفاىيـ الحديثة.

أما بالنسبة لباقي المجاالت قد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف
استنتاج أنو ال تكجد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت

تعزل إلى المؤىؿ العممي  ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف معظـ الكظائؼ اإلدارية كاإلش ار ية تتطمب الحصكؿ
عمى مؤىؿ عممي ،ال سيما أف أغمب أ راد عينة الدراسة مف الحاصميف عمى درجة البكالكركيس حيث بمغت
نسبتيـ  %60مف مجتمع الدراسة ،كبالتالي امتبلكيـ نفس كجيات النظر حكؿ عمميات إدارة المعر ة.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ما ي (  )2011التي بينت عدـ كجكد ركؽ ذات داللة

إحصائية ي اتجاىات المدراء ي البمديات الكبرل ي قطاع غزة نحك تبني مفيكـ إدارة المعر ة ي أقساـ
القبكؿ كالتسجيؿ بجامعة القدس المفتكحة بغزة ،كدراسة الزطمة ( )2011حيث بينت عدـ كجكد ركؽ ذات

داللة إحصائية لمتغير المؤىؿ العمـ م ،ككذلؾ دراسة أبك عكدة (  )2016أنو ال تكجد ركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات تقدمارت عينة الدراسة تعزل إلى المؤىؿ العممي  ،كدراسة المصرم (  )2015كالتي
أظيرت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية لمتغير المؤىؿ العممي.

كتختمؼ ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ارس كاألغا (  )2011التي أظيرت كجكد ركؽ ذات
داللة إحصائية بيف حممة الدبمكـ المتكسط كحممة البكالكريكس ي تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة ي أقساـ

القبكؿ كالتسجيؿ بجامعة القدس المفتكحة بغزة ،كدراسة عكدة (  )2010كالتي أكدت عمى كجكد ركؽ ذات

داللة إحصائية لكاقع إدارة المعر ة ي الجامعات الفمسطينية ي بعدم التشارؾ ي المعر ة كتطبيؽ المعر ة
تعزم لمتغير المؤىؿ العممي  ،كدراسة المعاني (  )2009كالتي بينت نتائجيا كجكد ركؽ ذات داللة

إحصائية ي اتجاىات المديريف ي مراكز الك ازرات األردنية نحك تبني ك ازراتيا لمفيكـ إدارة المعر ة تعزل

إلى متغير المؤىؿ العممي.
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جدول ( :)20.5نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤىل العممي

المعر ة.

تخزيف

المعر ة.

تكزيع
تطبيؽ

المعر ة.

عمميات إدارة معرفة

فأقل

قيمة االختبار

تكليد

المعر ة.

متوسط

عامة

().Sig

المجال

ماجستير بكالوريوس

دبموم

ثانوية

القيمة االحتمالية

المتوسطات

2.75

3.02

3.39

3.38

1.956

0.125

3.63

3.52

3.67

3.76

0.548

0.651

2.53

2.87

3.25

3.52

2.989

*0.035

2.52

2.98

3.27

3.37

2.071

0.109

2.88

3.11

3.40

3.51

2.176

0.095

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط

استجابات العاممين حول اإلبداع التنظيمي تبعاً لمبيانات الشخصية والتنظيمية التالية (الجنس ،العمر،
سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي).

تـ استخداـ اختبار "  Tلعينتيف مستقمتيف" لمعر ة ما إذا كاف ىناؾ ركؽ ذات داللة إحصائية كىك اختبار
معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات .كذلؾ تـ استخداـ اختبار "

لمعر ة ما إذا كاف ىناؾ ركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة

التبايف األحادم "
 3متكسطات أك

أكثر.

ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط استجابات العاممين حول

اإلبداع التنظيمي تُعزى إلى الجنس.
مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )21.5تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"  - Tلعينتيف

مستقمتيف " أكبر مف مستكل الداللة  ،0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى الجنس ككف أف اإلناث كالذككر لدييـ ذات الفرصة ي اإلبداع
بعمميـ كال يكجد ما يعيؽ ذلؾ  ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تساكم الفرص ي إبداع العامميف سكاء إناثان أك

ذكك انر ،كال يكجد ما يمنع الطر يف مف اإلبداع ي عمميـ أك ما يحد مف ذلؾ ،ال سيما أف البيئة كالمناخ

التنظيمي كاحد ،كعدـ كجكد تفرقة بيف الطر يف ي العمؿ ،ككذلؾ األنظمة كالقكانيف كالتعميمات ي العمؿ

ٍل
متساك.
تسرم عمى الطر يف بشكؿ
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كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة جبر (  ،)2010كالتي بينت أنو ال تكجد ركؽ ذات داللة
احصائية استجابة المبحكثيف لمدراسة حكؿ اإلبداع اإلدارم كأثره عمى األداء الكظيفي تعزل لمتغير الجفس،
ككذلؾ دراسة أبك جربكع (  ،)2014كالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية عند بيف

متكسطات استجابات المبحكثيف ي دكر رؽ العمؿ ي تنمية اإلبداع اإلدارم تعزل لمتغير الجنس ،كدراسة
ساعد (  )2016كالتي بينت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ القيادة اإلبداعية تُعزل

لمتغير الجنس.

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة العجمة ( ،)2009كالتي بينت أنو تكجد ركؽ ذات داللة احصائية بيف

إجابات المبحكثيف حكؿ العبلقة بيف اإلبداع اإلدارم كمستكل األداء الكظيفي تعزل لمتغير الجنس  ،ككذلؾ
دراسة أبك نامكس (  )2016كالتي أظيرت كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير لمتغير الجنس

لصالح الذككر ،كدراسة عبد الرحمف (  )2003كالتي بينت نتائجيا كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية تعزل

لمتغير الجنس ،كدراسة سالـ كآخركف ( )2011كالتي أظيرت نتائجيا كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ
دكر اإلبداع التسكيقي كالتكنكلكجيا ي تحقيؽ الميزة التنا سية لمبنكؾ العاممة ي محا ظات غزة تُعزل لمتغير

الجنس.

جدول ( :)21.5نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – الجنس
قيمة االختبار

اإلبداع

التنظيمي.

3.89

3.92

-0.245

().Sig

المجال

ذكر

أنثى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.807

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط استجابات العاممين حول

اإلبداع التنظيمي تُعزى إلى العمر.
مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )22.5تبيف أف القيمة االحتمالية

) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى العمر،

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف جميع الفئات العمرية ي

المحاكـ تخ ع لنفس القكانيف كالتعميمات كالظركؼ دكف تمييز.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة العجمة (  ،)2009كالتي بينت أنو ال تكجد ركؽ ذات داللة

احصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ العبلقة بيف اإلبداع اإلدارم كمستكل األداء الكظيفي تعزل لمتغير

العمر ،كما تتؼؽ مع دراسة أبك جربكع (  )2014كالتي أظيرت عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية،

كدراسة ساعد ( )2016كالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ القيادة اإلبداعية

تُعزل لمتغير العمر ،كدراسة عبد الرحيـ (  )2009كالتي بينت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية
تُعزل إلى متغير العمر.
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كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة جبر (  )2010كالتي بينت أنو تكجد ركؽ ذات داللة احصائية ي استجابة
المبحكثيف لمدراسة حكؿ اإلبداع اإلدارم كأثره عمى األداء الكظيفي تعزل لمتغير العمر لصاؿح الفئة العمرية

أقؿ مف  40سنة ،كما اختمفت مع دراسة ر ا (  )2003كالتي أظيرت أنو تكجد ركؽ ذات داللة إحصائية
بيف استجابة المبحكثيف حكؿ مستكل اإلبداع اإلدارم كمستكل األداء الكظيفي كعبلقة المتغير األكؿ بالثاني

إلى العمر.

جدول ( :)22.5نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

 30سنة من 40
سنة

اإلبداع

التنظيمي.

3.95

3.83

من 50

فأكثر

3.95

3.91

قيمة االختبار

إلى أقل

إلى أقل

سنة

0.490

().Sig

المجال

أقل من

من 30

من 40

من 50

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.690

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط استجابات العاممين حولاإلبداع التنظيمي تُعزى إلى سنوات الخدمة.

مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )23.5تبيف أف القيمة االحتمالية

) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى سنكات الخدمة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف طكؿ سنكات الخدمة

ليس شرطان أف يككف ليا تأثير عمى اإلبداع التنظيمي ك ي سمكؾ العامميف ،ككنو يمكف أف يككف اإلبداع
التنظيمي متكاجد لدل الفرد بما يتعمؽ بقدراتو ،كسمككياتو ،كليس بسنكات خدمتو قط.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة بكر (  )2012كالتي بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد ركؽ

ذات داللة إحصائية تُعزل لمتغير سنكات الخدمة ،كدراسة كمخ (  )2000كالتي أظيرت نتائجيا أنو ال يكجد
ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى سنكات الخدمة ،ككذلؾ دراسة
أؼاد عينة
أبك نامكس (  )2016كالتي أظيرت نتائجيا أنو ال يكجد ركؽ ذات داللة إحصائية ي استجابات ر

الدراسة لمسمكؾ اإلبداعي لدل العامميف بالخدمات الطبية العسكرية ي محا ظات غزة مف كجية نظر العامميف

ييا تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة ،ككذلؾ دراسة أبك جربكع (  )2014كالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد

ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف ي دكر رؽ العمؿ ي تنمية اإلبداع اإلدارم

تعزل لمتغير سنكات الخدمة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة القطاكنة ( )2000التي أجرتيا
عمى المشر يف اإلدارييف ي الك ازرات األردنية

سنكات الخدمة.

مف عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير
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كاختمفت نتائجيا مع بعض الدراسات كدراسة السريدم (

 )2010كالتي بينت أنو تكجد رؽ ذات داللة

احصائية بيف أ راد عينة الدراسة لصاؿح الخدمة التي تزيد عف  6سنكات ،كدراسة عبد الرحيـ (  )2009كالتي
أظيرت نتائجيا كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف أ راد عينة الدراسة لصالح المكظفيف ذك الخبرة

16

سنة أكثر ،كدراسة الغامدم (  )2012كالتي أظيرت نتائجيا كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ

الممارسة العممية لمقيادة اإلبداعية لدل القادة األكاديمييف بجامعة الباحة تُعزل لسنكات الخدمة لصالح الذيف
عدد سنكات خبرتيـ أكثر مف  10سنكات.
جدول ( :)23.5نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخدمة

سنوات
اإلبداع

التنظيمي.

3.95

من 10
سنوات
3.84

سنة

فأكثر
3.97

قيمة االختبار

5

إلى أقل

0.970

().Sig

المجال

أقل من

من 5

10

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.383

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط استجابات العاممين حول

اإلبداع التنظيمي تُعزى إلى المسمى الوظيفي.
مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )24.5تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى المسمى الكظيفي  ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف المسمى الكظيفي
ال يؤثر عمى اإلبداع ككف أف اإلبداع يككف طاقة داخمية يمتمكيا األ راد بغض النظر عف مسمياتيـ

الكظيفية ،كال يعتبر المسمى الكظيفي سببان ي إظيارىا أك إخراجيا عمى أرض الكاقع.

كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة أبك جربكع (  )2014كالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد

ركؽ ذات داللة إحصائية لعينة الدراسة تُعزل لمفئة الكظيفية ،كدراسة بكر ( )2012كالتي بينت نتائجيا عدـ
كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية تُعزل لمتغير المسمى الكظيفي ،كدراسة أبك نامكس ( )2016كالتي أظيرت

نتائجيا عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية تُعزل لمتغير الرتبة الكظيفية ،كدراسة ساعد (  )2016كالتي
أظيرت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ القيادة اإلبداعية تُعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
كاختمفت نتائج الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة السممي( )2012كالتي أظيرت نتائجيا كجكد ركؽ ذات

 )2012كالتي

داللة إحصائية تُعزل لمتغير المسمى الكظيفي لصالح مديرم المدارس ،كدراسة الغامدم (
بينت نتائجيا كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية تُعزل لمتغير المسمى الكظيفي لصالح الذيف عمميـ رئيس

قسـ.
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جدول ( :)24.5نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي

التنظيمي

4.27

3.99

3.99

3.86

3.82

3.77

قيمة االختبار

اإلبداع

4.13

محكمة

قمم

قسم

شعبة

إداري

1.121

().Sig

المجال

رئيس

قاضي

رئيس

رئيس

رئيس

موظف

أخرى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.356

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط استجابات العاممين حولاإلبداع التنظيمي تُعزى.إلى المؤىل العممي.

مف النتائج المك حة ي جدكؿ (  )25.5تبيف أف القيمة االحتمالية

) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  ،0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى المؤىؿ العممي ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف المؤىؿ العممي ليس

لو دكر ي تعزيز اإلبداع التنظيمي ،قد يككف ىناؾ أشخاص ليسكا ذك مؤىؿ عممي كيمتمككف نكعان مف

اإلبداع ،إذ ال يعتبر المؤىؿ العممي مقياسان لئلبداع التنظيمي لدل األ راد.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة أبك جربكع ( )2014كالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف ي دكر رؽ العمؿ ي تنمية اإلبداع اإلدارم تعزل
لمتغير المؤىؿ العممي ،ككذلؾ دراسة أبك نامكس (  )2016كالتي بينت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف لمسمكؾ اإلبداعي لدل العامميف بالخدمات الطبية العسكرية ي

محا ظات غزة مف كجية نظر العامميف ييا تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،ككذلؾ دراسة حمدكنة ( ،)2010

كالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية تُعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،ككذلؾ دراسة جبر
( )2010كالتي بينت نتائجيا عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ اإلبداع اإلدارم كأثره عمى األداء
الكظيفي تُعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
كما كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة األغا (

 )2008كالتي أظيرت نتائجيا كجكد ركؽ ذات داللة

إحصائية تُعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كدراسة بف مر اح (  )2006كالتي بينت نتائجيا كجكد ركؽ ذات

داللة إحصائية تُعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
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جدول ( :)25.5نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤىل العممي

3.86

فأقل

3.80

قيمة االختبار

اإلبداع

التنظيمي.

3.70

3.95

متوسط

عامة

0.988

().Sig

المجال

ماجستير بكالوريوس

دبموم

ثانوية

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.402

إف ما تكصمت إليو الباحثة مف معيقات يرجع إلى الركتيف ي العمؿ كعدـ االبتكار كالتطكير أك تحسيف

أساليب العمؿ ،كعدـ كجكد حرية كا ية لدل العامميف ي ممارسة أعماليـ ك رض القيكد عمييـ كاآلراء ال

سيما مف اإلدارة العميا ،كىذا يتطمب كجكد آليات عمؿ متطكرة كحديثة كتقنيات تكنكلكجية تسمح لمعامميف

بممارسة أعماليـ بحرية كاسعة كثقة عالية مف اإلدارة ،كاتاحة الفرص ليـ لئلبداع كاإلنجاز بشكؿ أ
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ؿ.

الفصل السادس
النتائج والتوصٌات
:1.6

مقدمة

:2.6

نتائج الدراسة

:3.6

توصٌات الدراسة

:4.6

الدراسات المقترحة
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:1.6

مقدمة:

بعد االنتياء مف الدراسة بكامؿ جكانبيا النظرية كالتطبيقية كاجراء التحميؿ اإلحصائي لبيانات االستبانات
بناء
الخاصة بعينة الدراسة ،استطاعت الباحثة التكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات المقترحة ن
عمييا ،كالتي مف شأنيا تحسيف اإلبداع التنظيمي ي ظؿ تطبيؽ عمميات إدارة المعر ة لدل العامميف ي
المحاكـ النظامية بقطاع غزة.

 :2.6نتائج الدراسة:
 .1النتائج المتعلقة بالمتغٌر المستقل (عملٌات إدارة المعرفة):
كشفت نتائج الدراسة أف مستكم ممارسة عمميات إدارة المعر ة ي المحاكـ النظامية كانت متكسطة بكزف
نسبي  ،%63.93ككاف ترتيب عمميات إدارة المعر ة عمى النحك التالي:
أ.

المرتبة األكلى :بعد تخزيف المعر ة بكزف فسبي .%71.71

المرتبة الثانية :بعد تكليد المعر ة بكزف فسبي .%62.34
ب .

المرتبة الثالثة :بعد تطبيؽ المعر ة بكزف نسبي .%61.02
ت .

المرتبة األخيرة :بعد تكزيع المعر ة بكزف نسبي .%59.82
ث .

 .2النتائج المتعلقة بالمتغٌر التابع (اإلبداع التنظٌمً):
أظيرت النتائج أف مستكل اإلبداع التنظيمي ي المحاكـ النظامية كاف مرتفع ،حيث أف المتكسط الحسابي

لمجاؿ " اإلبداع التنظيمي " يساكم  3.90كبمغ الكزف النسبي .%77.90

 .3النتائج المتعلقة بفرضٌات الدراسة:
أ .النتائج الخاصة بالعالقة واألثر بٌن المتغٌرات:
أظيرت النتائج كجكد عبلقة طردية متكسطة ذات داللة إحصائية عند مستكل

( )α ≤ 0.05بيف

عمميات إدارة المعر ة كمستكل اإلبداع التنظيمي بمعامؿ ارتباط العبلقة (  ،)0.323حيث احتؿ تطبيؽ

المعر ة المرتبة األكلى مف حيث عبلقتو باإلبداع التنظيمي بمعامؿ ارتباط  ،0.375تبله تكليد المعر ة
بمعامؿ ارتباط  ،0.284ثـ تبله تكزيع المعر ة بمعامؿ ارتباط  ،0.240ثـ احتؿ المرتبة األخيرة تخزيف

المعر ة بمعامؿ ارتباط  ،0.201كما أظيرت نتائج الدراسة أف لعمميات إدارة المعر ة تأثي انر مكجبان ذك
داللة إحصائية عمى اإلبداع التنظيمي ،كتفسر ما نسبتو

 %11.4مف التبايف ي المتغير التابع

(اإلبداع التنظيمي) ،كتبيف أف بعد التطبيؽ قط ىك مف يؤثر عمى اإلبداع التنظيمي ،بينما (تكليد،
تكزيع ،تخزيف المعر ة) ال يؤثر عمى اإلبداع التنظيمي.
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ت .النتائج الخاصة بالفروق اإلحصائٌة:
 أظيرت الدراسة عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات العينة حكؿ عمميات إدارةالمعر ة تُعزل لمتغير الجنس ،سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي ،كالمؤىؿ العممي باستثناء بعد "تكزيع
المعر ة" قد ُكجدت ركؽ لصالح حممة شيادة الثانكية العامة أقؿ ،بينما أظيرت النتائج كجكد ركؽ

تعزل لمتغير العمر لصالح الفئة  40ألقؿ مف  50سنة ،باستثناء بعد "تكليد المعر ة" ،مـ يكف ىناؾ
ركؽ بيف استجابات العينة.

 أظيرت الدراسة عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ اإلبداع التنظيمي تُعزل لممتغيراتالديمغ ار ية (الجنس ،العمر ،سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي ،المؤىؿ العممي).

 .4النتائج المتعلقة بخصائص العٌنة:
 -أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة الذككر أعمى مف نسبة اإلناث ،حيث بمغت نسبة الذككر

 %78.1مف

عينة الدراسة.

 أظيرت نتائج الدراسة أف معظـ أ راد العينة تتراكح أعمارىـ مف  30سنة إلى أقؿ مف  40سنة بنسبة ،%38.1بينما ما نسبتو  %17.1تتراكح أعمارىـ مف  40إلى أقؿ مف  50سنة.

 أظيرت نتائج الدراسة أف ما نسبتو  %67.6سنكات خدمتيـ مف  5إلى  15سنة ،بينما ما نسبتو %6.7تتراكح سنكات خدمتيـ مف  15سنة أكثر.

 أظيرت الدراسة أف ما نسبتو  %1.0مف عينة الدراسة مسماىـ الكظيفي آذف ككذلؾ ُمح َ ر ،بينما مانسبتو  %56.2مسماىـ الكظيفي مكظؼ إدارم.
 أف ما نسبتو  %67.6مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي بكالكريكس أعمى ،بينماالدراسة مؤىميـ العممي ثانكية عامة أقؿ.

 %9.5مف عينة

 أف ما نسبة العامميف ي محاكـ الصمح عالية حيث بمغت نسبتيـ  ،%55.9بينما أقؿ نسبة ىـ العامميفي المحكمة العميا حيث بمغت  %10.8مف عينة الدراسة.

:3.6

توصٌات الدراسة

أ .التوصيات المتعمقة بنتائج الدراسة:
العمؿ عمى تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لؤل راد مف خبلؿ نظاـ الحكا ز كالمكا آت بأنكاعيا بما
أ .
يشجع عمى اكتساب المزيد مف المعر ة.

ب .العمؿ عمى بناء نظاـ لتقييـ جكدة المعر ة المخزنة ،كمراجعتيا بصفة مستمرة ،ك ركرة تحديث
المعر ة ك ؽ آليات منظمة كباستخداـ التقنيات الحديثة المتطكرة.

ت .تسييؿ الحصكؿ عمى المعر ة المطمكبة لجميع العامميف ي الكقت المناسب ،حتى يتمكنكا مف
استخداميا ي تنفيذ المياـ ،كك ع الق اررات المتعمقة بعمميـ.

ث  .ركرة أف تقكـ اإلدارة العميا بتشجيع التجديد كاالبتكار كتجريب أساليب العمؿ المبتكرة
األ كار الجديدة ،كالعمؿ عمى إزالة العكائؽ التي تقتؿ األ كار اإلبداعية.
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كتطكير

ج .تييئة مناخ تنظيمي مناسب كاتاحة رص أكبر مف الحرية كالتجريب ،لتشجيع العامميف عمى ابتكار
المعر ة كتبادليا يما بينيـ دكف خكؼ مف العقاب ،كنشر ثقا ة أف التجريب باألخطاء ىي رصة

لمتعمـ.

ح  .ركرة كجكد رؤيا كا حة نحك استراتيجيات المعر ة بما ي مف الحصكؿ عمييا كتخزينيا كتكزيعيا
كتطبيقيا بالشكؿ السميـ.

خ .إنشاء رؽ عمؿ متخصصة تتكلى مسئكلية تطبيؽ إدارة المعر ة ي المحاكـ ،كمتابعة عمميات
االستخداـ ،كالتعرؼ عمى العكائؽ التي تمنع المكظفيف مف تطبيقيا ،كذلؾ لبلستفادة مف كجكد

المعر ة بشكؿ أمثؿ.

اتخاذ الق اررات بعد دراستيا بشكؿ تفصيمي كمعمؽ كليس بشكؿ عشكائي ،كتحديد البدائؿ المتاحة،
د .
كاختيار البديؿ األ

ؿ مف خبلؿ مشاركة العامميف ،كذلؾ بيدؼ تكحيد صناعة القرار.

تقبؿ االقتراحات كاأل كار الجديدة كاستغبلليا بشكؿ صحيح كتطكيرىا بما يخدـ مصمحة المؤسسة،
ذ .
كمتابعة االقتراحات كاأل كار الحديثة مف خبلؿ عقد االجتماعات كالندكات لمتابعة سيرىا.

ر .تطكير أساليب إجراءات العمؿ ،كالخركج عف آلية العمؿ الركتينية ،كايجاد أساليب كطرؽ جديدة
لحؿ مشاكؿ تعر ت ليا المحاكـ ،كالنظر لممشكبلت مف زكايا مختمفة ،مما يعطي رص أكبر

لتكليد حمكؿ مبتكرة.

ب .توصيات عامة:
أ.

 ركرة نشر كتبادؿ المعر ة بيف العامميف مف خبلؿ استخداـ التقنيات التكنكلكجية المتاحة ،كتك ير

المناخ التنظيمي المناسب لمعامميف.

ب .تبني المحاكـ لمفيكـ إدارة المعر ة كالتأسيس ليذه المفاىيـ الحديثة التي ترتبط بيا ،كيتكقع أف
تحدث طفرة ي أدائيا ،كالتي تزيد مف كفاءة األداء كتحسف اإلنتاج.

ت .تطكير اليياكؿ التنظيمية بحيث تصبح أكثر مركنة بما يحقؽ التنسيؽ كالتفاعؿ ي المكجكدات

المعر ية ،كتزيد مف مستكل اإلبداع التنظيمي ،كالعمؿ عمى استحداث كحدة خاصة بإدارة المعر ة،
بحيث تتكلى اإلشراؼ عمى تطبيؽ عمميات إدارة المعر ة ي المحاكـ بكفاءة ك عالية.

ث .االىتماـ بالبنية التحتية كالتكنكلكجية كتك ير الميزانية الكا ية ليا ،كايجاد قاعدة بيانات شاممة كتتمتع
بدرجة مف الخصكصية كاألماف.

:6.4

الدراسات المقترحة:

 معكقات تطبيؽ عمميات إدارة المعر ة ي المحاكـ النظامية بقطاع غزة.
 آليات تعزيز اإلبداع التنظيمي ي المؤسسات الحككمية ي قطاع غزة.
 دكر الثقا ة التنظيمية ي تعزيز اإلبداع التنظيمي ي المؤسسات الحككمية.
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جدول رقم ( :)1.6خطة عمل لتنفيذ التوصيات
م.
.1

التوصية
العمؿ عمى تقديـ

آليات التنفيذ

الدعـ المادم كالمعنكم

 تقديـ المكا آتبأنكاعيا.

لؤل راد مف خبلؿ نظاـ الحكا ز كالمكا آت

 -عقد الدكرات

بأنكاعيا بما يشجع عمى اكتساب المزيد مف

الجيات المسئولة عن
تطبيقيا

دائرة شئكف المكظفيف.
دائرة العبلقات العامة.

التدريبية ككرش

المعر ة.

العمؿ كالندكات بيف

الرئيس كالمرؤكس.

.2

العمؿ عمى بناء نظاـ لتقييـ جكدة المعر ة

تفعيؿ أنظمة
الرقابة.

المخزنة ،كمراجعتيا بصفة مستمرة ،ك ركرة

تحديث المعر ة ك ؽ آليات منظمة كباستخداـ

التقنيات الحديثة المتطكرة.

.3

تفعيؿ نظاـ تقييـ

اإلدارة العامة.
دائرة الرقابة كالتفتيش.

الجكدة ك ؽ معايير
منظمة.

تسييؿ الحصكؿ عمى المعر ة المطمكبة لجميع

العامميف ي الكقت المناسب ،حتى يتمكنكا مف
استخداميا ي تنفيذ المياـ ،كك ع الق اررات

 -استخداـ الكسائؿ

دائرة شئكف المكظفيف.

التقنية الحديثة.

دائرة العبلقات العامة.

 -المشاركة ي

الندكات ككرش

المتعمقة بعمميـ.

العمؿ الخاصة

بتكعية المكظفيف.

.4

ركرة أف تقكـ اإلدارة العميا بتشجيع التجديد

كاالبتكار كتجريب أساليب العمؿ المبتكرة

كتطكير األ كار الجديدة ،كالعمؿ عمى إزالة

العكائؽ التي تقتؿ األ كار اإلبداعية.

 عقد كرش العمؿالتكعكية.

دائرة شئكف المكظفيف.
دائرة العبلقات العامة.

 تك ير الدعـ البلزـماديان كمعنكيان.

 -تك ير المناخ كالبيئة

التنظيمية المناسب.

 تفعيؿ نظاـ الحكا زكالمكا آت.

.5

تييئة مناخ تنظيمي مناسب كاتاحة رص أكبر
مف الحرية كالتجريب ،لتشجيع العامميف عمى

ابتكار المعر ة كتبادليا يما بينيـ دكف خكؼ
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 -تك ير األجيزة

دائرة شئكف المكظفيف.

كالمستمزمات

دائرة العبلقات العامة.

لمعامميف.

المكتب الفني.

مف العقاب ،كنشر ثقا ة أف التجريب باألخطاء

ىي رصة لمتعمـ.

.6

 تقديـ المكا آتبأنكاعيا.

ركرة كجكد رؤيا كا حة نحك استراتيجيات
المعر ة بما ي مف الحصكؿ عمييا كتخزينيا

 -إعداد دراسات بما

اإلدارة العامة.

ىك مكجكد كما ىك

المكتب الفني.

مطمكب.

كتكزيعيا كتطبيقيا بالشكؿ السميـ.

 -ك ع آليات

دائرة شئكف المكظفيف.

مدركسة كمفصمة

لمحصكؿ عمى
المعر ة.

.7

إنشاء رؽ عمؿ متخصصة تتكلى مسئكلية

تقسيـ المياـ

كتخصيصيا بيف

تطبيؽ إدارة المعر ة ي المحاكـ ،كمتابعة

العامميف.

عمميات االستخداـ ،كالتعرؼ عمى العكائؽ

دائرة شئكف المكظفيف.
دائرة العبلقات العامة.

التي تمنع المكظفيف مف تطبيقيا ،كذلؾ

لبلستفادة مف كجكد المعر ة بشكؿ أمثؿ.

.8

اتخاذ الق اررات بعد دراستيا بشكؿ تفصيمي

 -التخطيط.

كمعمؽ كليس بشكؿ عشكائي ،كتحديد البدائؿ

المتاحة ،كاختيار البديؿ األ

اإلدارة العامة.

 -تحميؿ الق اررات.

ؿ مف خبلؿ

مشاركة العامميف ،كذلؾ بيدؼ تكحيد صناعة

القرار.

.9

تقبؿ االقتراحات كاأل كار الجديدة كاستغبلليا

 عقد االجتماعاتلمتابعة تنفيذ

بشكؿ صحيح كتطكيرىا بما يخدـ مصمحة

المؤسسة ،كمتابعة االقتراحات كاأل كار الحديثة
مف خبلؿ عقد االجتماعات كالندكات لمتابعة

األ كار.

دائرة شئكف المكظفيف.
دائرة العبلقات العامة.

 -ك ع آلية لمرقابة.

سيرىا.

 .10تطكير أساليب إجراءات العمؿ ،كالخركج عف
آلية العمؿ الركتينية ،كايجاد أساليب كطرؽ

 إعداد خطط جديدةلسير العمؿ.

 -استخداـ األساليب

جديدة لحؿ مشاكؿ تعر ت ليا المحاكـ،

العممية لتحسيف

كالنظر لممشكبلت مف زكايا مختمفة ،مما

األداء.

يعطي رص أكبر لتكليد حمكؿ مبتكرة
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دائرة شئكف المكظفيف.

المصادر والمراجع

 .1المصادر
 .2المراجع العربٌة
 .3المراجع األجنبٌة
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المصادر:
أ .القرآف الكريـ.
ب .السنة النبكية.
المراجع العربية:

 األخرس ،جبر ( " :)2016اإلدارة االستراتيجية وفق النموذج األوروبي لمتميز

 EFQMوأثرىا

عمى اإلبداع اإلداري في القطاع الحكومي الفمسطيني " ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،أكاديمية

اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،مسطيف.

 أسامة ،محجكبي ( " :)2014أثر اإلبداع التنظيمي عمى أداء العاممين في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة "حالة شركة وحدة تحويل البالستيك لمجنوب بورقمة"،

رسالة ماجستير ،كمية العمكـ

االقتصادية كالتجارية ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة.

 إبراىيـ ،عبد الستار (" :)2002اإلبداع قضاياه وتطبيقاتو" ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة.
 اشتيكم ،محمد ( " :)2012أثر الثقا ة التنظيمية عمى

اإلبداع اإلدارم :دراسة تطبيقية عمى

مستشفى الك اء لمتأىيؿ الطبي" ،مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية  ،العدد (  ،)19ص

( 40ػ ػ ػ .)84

 األغا ،رائد ( " :)2008الميارات القيادية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخموية

الفمسطينية (جوال) بين الواقع والمنظور المعياري" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،غزة ،مسطيف.

 األكمبي ،عمي ( " :)2008إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات " ،مؤسسة الكراؽ لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 بدر ،يسرم (" :)2010تطوير ميارات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء مفيوم
إدارة المعرفة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،مسطيف.

 البرقعاني ،جبلؿ ( " :)2012التفكير الناقد واإلبداعي ــــــ دراسات نظرية ــــــ ميدانية

" ،الطبعة

األكلى ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 بكر ،نادية (" :)2012المدير المتميز كدكره الفعاؿ ي قيادة األداء بالذكاء العاطفي بالتطبيؽ عمى

قطاع االتصاالت بمصر" ،مجمة مركز صالح عبد ا﵀ كامل لالقتصاد اإلسالمي  ،الطبعة ( ،)16

مصر.

 بف مر اح ،نجكل ( " :)2006العالقة ما بين سموك القيادة واإلبداع اإلداري عند المرؤوسين

دراسة ميدانية عمى موظفات جامعة الممك عبد العزيز " ،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد كاإلدارة،

جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة ،المممكة العربية السعكدية.

 بكزناؽ ،حسف )" :(2013إدارة المعرفة ودورىا في بناء االستراتيجيات التسويقية " دارسة
ميدانية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الحاج لخ ر.
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 تك يؽ ،عبد الرحمف ( " :)2004اإلدارة بالمعرفة :تغيير ما ال يمكن تغييره" ،مركز الخبرات المينية
لئلدارة ،القاىرة ،مصر.

 جاد الرب ،سيد (" :)2012القيادة االستراتيجية" ،اإلسماعيمية ،مصر.

 أبك جادك ،صالح ( " :)2004تطبيقات عممية في تنمية الفكر اإلبداعي باستخدام نظرية الحل

االبتكاري لممشكالت" ،الطبعة األكلى ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع كدار يا ا العممية لمنشر كالتكزيع
كالطباعة ،عماف ،األردف.

 جبر ،عبد الرحمف ( " :)2010اإلبداع اإلداري وأثره عمى األداء الوظيفي :دراسة تطبيقية عمى
مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة ،مسطيف.

 جمدة ،سميـ ،كعبكم ،زيد ( " :)2006إدارة اإلبداع واالبتكار " ،الطبعة األكلى ،دار كنكر المعر ة
لمنشر كالتكزيع.

 جكبتا ،ب ار يف ( " :)2008اإلبداع اإلداري في القرن الحادي والعشرون

" ،الطبعة األكلى ،دار

الفجر لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 حجازم ،ىيثـ (" :)2005إدارة المعرفة مدخل نظري" ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 حسنية ،سميـ إبراىيـ ( " :)1998نظم المعمومات اإلدارية (نما) " ،مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع،
عماف ،األردف.

 حسينة ،قمبك ( " :)2015دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي "دراسة حالة كمية العوم

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير جامعة محمد خيضر – بسكرة  ،" -رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية ،جامعة محمد خي ر– بسكرة ،الجزائر.

 حسف ،صالح (" :)2004القيادة :أساسيات ونظريات ومفاىيم" ،الطبعة األكلى ،دار الكندم لمنشر
كالتكزيع ،عماف.

 الحقباني ،تركي عبد الرحمف ( " :)1997أثر المتغيرات التنظيمية عمى اإلبداع اإلداري :دراسة

استطالعية عمى الموظفين العاممين في األجيزة الحكومية في مدينة الرياض " ،رسالة ماجستير

غير منشكرة ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.
 الحراحشة ،محمد ،كآخركف (" :)2006أثر التمكيف اإلدارم ك الدعـ التنظيمي ي السمكؾ اإلبداعي

كما يراه العاممكف ي شركة االتصاالت األردنية :دراسة ميدانية " ،مجمة العموم اإلدارية  ،مجمد

( ،)33العدد ( ،)2األردف.

 حمدكنة ،أر ت ( " :)2010أثر المناخ التنظيمي عمى اإلبداع لدى العاممين بمجمع الشفاء
الطبي" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،مسطيف.

 الحمداني ،مك ؽ (" :)2006مناىج البحث العممي" ،مؤسسة الكراؽ لمنشر ،عماف ،األردف.

 حمكد ،خ ير (" :)2010منظمة المعرفة" ،الطبعة األكلى ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.
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 الحكاجرة ،كامؿ ،كشبلش  ،عنبر ( " :)2012دراسة العبلقة بيف استراتيجية التكجو نحك السكؽ

كالسمكؾ اإلبداعي ي شركات صناعة األدكية األردنية " ،مجمة المنار  ،مجمد (  ،)18العدد األكؿ،

األردف.

 حيدر ،عبد المطيؼ ( " :)2004األدكار الجديدة لمؤسسات التعميـ ي الكطف العربي ي ظؿ
مجتمع المعر ة" ،مجمة كمية التربية ،العدد ( ،)21جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 خبير ،سيد (" :)2008التحديات التي تواجو اإلدارة اإلبداعية" ،ندكة ،القاىرة ،مصر.

 الخشالي  ،شاكر ( " :)2009إدارة المعر ة كأثرىا ي األداء التنظيمي :دراسة ميدانية ي الشركات
الصناعية األردنية" ،المجمة العربية لإلدارة ،مجمد ( ،)29عدد ( ،)1األردف.

 الخفاؼ ،عبد المعطي ( " :)2009مبادئ اإلدارة الحديثة " ،الطبعة األكلى ،دار دجمة ناشركف
كمكزعكف ،عماف.

 خميفة ،أحمد ( " :)2011مساىمة إدارة المعرفة في تحسين عممية صناعة القرار االستراتيجي

– بالوادي " ،رسالة

بالمؤسسات االقتصادية ،دراسة حالة :عينة من المؤسسات االقتصادية

ماجستير ،كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير كالعمكـ التجارية ،الجزائر.

 خيرم ،أسامة ( " :)2012إدارة اإلبداع واالبتكارات " ،ص( ،)39دار الراية لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.

 خير اهلل ،جماؿ (" :)2009اإلبداع اإلداري" ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 داسي ،كىيبة ( " :)2006إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية :دراسة تطبيقية في
المصارف السورية" ،رسالة ماجستير ،دمشؽ ،سكريا.

 الرقب ،محمد ( " :)2011متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة "،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،مسطيف.

 ر يؽ ،مرزكقي ( " :)2010القيادة اإلدارية وعالقتيا باإلبداع اإلداري

" ،الممتقى الدكلي ،صنع

القرار ي المؤسسة االقتصادية ،جامعة بك ياؼ ،الجزائر.
 دكسة ،طالب (" :)2006المعر ة اإلدارية كأثرىا عمى اإلبداع المنظمي :بحث ميداني ي الشركة
العامة لصناعة البطاريات" ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،العدد ( ،)63العراؽ.

 الزريقات ،خالد (" :)2012أثر إدارة المعر ة ي اعمية القرار ي الشركات االستخراجية األردنية"،
دراسات العموم التربوية ،المجمد ( ،)37العدد ( ،)2الجامعة األردنية.

 الزىرم ،رندة ( " :)2002اإلبداع اإلدارم ي ظؿ البيركقراطية" ،عالم الفكر  ،المجمد ( ،)30العدد
(.(3

 الزعبي ،خالد ،كالعزب ،حسيف (  " :)2005قياس اتجاىات العاممين ألثر المناخ التنظيمي في
تبني السموك اإلبداعي :دراسة ميدانية عمى شركة كيرباء محافظة إربد" ،األردف.
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 الزطمة ،ن اؿ ( " :)2011إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء دراسة تطبيقية عمى الكميات

والمعاىد التقنية المتوسطة العاممة في قطاع غزة " ،رسالة ماجستير غير منشكر ،كمية التجارة،

الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،مسطيف

 الزيادات ،محمد (" :)2008اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة" ،الطبعة األكلى ،دار صفاء لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 الزعبي ،خالد ،كأبك الغنـ ،خالد ( " :)2012أثر كظائؼ إدارة المعر ة ي مستكل جكدة الخدمات
المقدمة مف سمطة المياه كشركة الكيرباء األردنية مف كجية نظر العامميف دراسة ميدانية عمى

محا ظات جنكب األردف" ،مؤتة لمبحوث والدراسات ،المجمد ( ،)27العدد ( ،)2األردف.

 ساعد ،نيى ( " :)2016دور القيادة اإلبداعية في تحسين مستوى الثقافة التنظيمية في وزارة
الصحة الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشكر ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة ،غزة ،مسطيف.

 سالـ ،محمد ،كالعجرمي ،عبير ،كأحمد ،نييؿ ،كالغمارم ،كساـ (  " :)2011دكر اإلبداع التسكيقي

كالتكنكلكجيا ي تحقيؽ الميزة التنا سية لمبنكؾ العاممة ي محا ظات غزة مف كجية نظر العمبلء"،

سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد ( ،)13العدد ( ،)2جامعة األزىر ،غزة.

 السمطاف ،يد ( " :)2004التحديات اإلدارية في القرن الواحد والعشرون

" ،مطابع الخالد

لؤلك يست ،الرياض.

 السممي ،يد ( " :)2012القيادة التنظيمية وعالقتيا بالمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية

المتوسطة بمدينة جدة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.

 السكارنة ،ببلؿ ( " :)2011اإلبداع اإلداري " ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.

 السكيطي ،شبمي ( " :)2013واقع اإلبداع اإلداري لدى المصارف العاممة في الضفة الغربية

"،

جامعة القدس المفتكحة ،مسطيف.

 السيد ،مركة )" :(2014إدارة المعرفة كمدخل لتعزيز القدرات التنافسية" منظور إستراتيجي :دراسة
تطبيقية عمى شركة فودافون"  ،رسالة ماجستير ،جامعة بنيا ،مصر .

 شاىيف ،عكني ،زايد ،حناف ( " :)2009اإلبداع " ،الطبعة األكلى ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،
عماف ،األردف.

 شقكرة ،منير ( " :)2012إدارة التغيير وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في
محافظات غزة من وجية نظر المعممين"

 ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة

األزىر ،غزة ،مسطيف.

 الشريؼ ،راشد (" :)2012عمميات إدارة المعر ة ي المنظمات اإلدارية مف كجية نظر المكظفيف"،
مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ،العدد ( ،)144الككيت.
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 الشقحاء ،عادؿ (" :)2003عالقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري" ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية ،السعكدية.
 الشماع ،خميؿ محمد ،حمكد ،خفير كاظـ (" :)2005نظرية المنظمة طرح " ،دار المسيرة لمنشر ،
عماف ،األردف.
 الشربيني ،زكريا ،صادؽ ،يسرية (" :)2002أطفال فوق القمة" ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 الشبيني ،ىاشـ (" :)1997اإلبداع ماىيتو كمقكماتو كأساليب قياسو" ،مجمة التنمية اإلدارية  ،العدد
( ،)75القاىرة.

 الشيمي ،عبد الرحمف ( " :)2011دور إدارة الموارد البشرية في منظمات األعمال المصرية في
ظل اقتصاد المعرفة" ،رسالة دكتكراة غير منشكرة ،جامعة القاىرة ،مصر.

 صالح ،ماىر ( " :)2015القيادة اإلستراتيجية وعالقتيا بالسموك اإلبداعي لدى المديرين بوزارة

الصحة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،مسطيف.

 الصالح ،أسماء (" :)2011اإلبداع المؤسسي وتنمية المورد البشري في المنظمات غير الحكومية
(األىمية)" ،حمب ،سكريا.

 الصير ي ،محمد (" :)2003اإلدارة الرائدة" ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 الطاىر ،عبلء (" :)2010إدارة المعمومات والمعرفة" ،الطبعة األكلى ،دار الراية لمنشر ،األردف.
 الطجـ ،عبداهلل (" :)2000التطوير التنظيمي" ،الطبعة الثانية ،دار حا ظ لمنشر كالتكزيع ،جدة.

 أبك عابد ،محمكد محمد ( " :)2005دكر القائد ي إدارة المعر ة " ،مجمة رسالة المكتبة  ،المجمد
( ،)40العدد (.)1

 الطيار ،ىديؿ (" :)2010إدارة المعرفة وتأثيرىا عمى ممارسة اإلبداع اإلداري كما يراىا العاممون
في وزارة الصحة العراقية" ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرمكؾ ،إربد ،األردف.

 الطيطي ،محمد ( " :)2001تنمية قدرات التفكير اإلبداعي " ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 عبابنة ،رائد ،كحتاممة ،ماجد ( " :)2013دكر الثقا ة التنظيمية

ي دعـ إدارة المعر ة

المستشفيات الحككمية ي األردف" ،المجمة األردنية في إدارة األعمال ،المجمد ( ،)9العدد (.)4

ي

 عبد الرحيـ ،لينا (" :)2009أثر النمط القيادي لمدراء المكتب اإلقميمي بغزة (األنروا) عمى تييئة
البيئة اإلبداعية لمعاممين " ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
مسطيف.

 عبد الغفكر ،صالح ( " :)2015متطمبات إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية في
جامعات قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكر ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة ،غزة ،مسطيف.
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 عبد الجكاد ،لميس ( " :)2016إدارة الجود الشاممة ومستوى مساىمتيا في تحقيق إدارة المعرفة

بالخدمات الطبية العسكرية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة ،
مسطيف .

 عبد الكىاب ،سمير ( " :)2005متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية :دراسة حالة
مدينة القاىرة" ،مركز دراسات كاستشارات اإلدارة العامة ،القاىرة ،مصر.

 عبد الكىاب ،عمي ( " :)1994العالقات اإلنسانية في اإلنتاج والخدمات

" ،مكتبة عيف شمس،

القاىرة.

 عبد الكاحد ،سميماف (" :)2010عمم نفس الموىبة رؤية سيكولوجية وانعكاسات تربوية " ،الطبعة
األكلى ،مصر العربية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.

 عبد الرحمف ،ر ا ( " :)2003اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي دراسة تطبيقية عمى
األجيزة األمنية بمطار الممك عبد العزيز الدولي بجدة" ،رسالة ماجستير ،جدة.

 أبك عبدة ،اطمة ( " :)2011درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في مدارس محافظة
نابمس من وجية نظر المديرين فييا" ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،نابمس ،مسطيف.

 العجمة ،تك يؽ (" :)2009اإلبداع اإلداري وعالقة المديرين باألداء الوظيفي لمديري القطاع دراسة

تطبيقية عمى و ازرات قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية التجارة  ،الجامعة اإلسبلمية ،

غزة ،مسطيف.

 العفكف ،نادية ،كالصاحب ،منتيى ( " :)2012التفكير أنماطو ونظرياتو وأساليب تعميمو وتعممو "،
دار الصفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 العطار ،ىيثـ ( " :)2012مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك عمى إبداع العاممين دارسة

مقارنة لوجيات نظر العاممين في جامعتي األزىر واإلسالمية بغزة " ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،مسطيف.

 العطكم ،محمد ( " :)2010دور أسموب القيادة التحويمية في تفعيل إدارة المعرفة وأثرىما عمى
أداء المنظمة" ،دراسة تطبيقية عمى شركات البالستيك لمصناعات اإلنشائية األردنية"

 ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا ،األردف.

 عمياف ،ربحي مصطفى (" :)2008إدارة المعرفة" ،الطبعة األكلى ،دار صفاء ،عماف.

 العمكؿ ،سمر (" :)2011دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات

الفمسطينية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة ،مسطيف.

 العمي ،عبد الستار ،كقنديمجي ،كالعمرم ( " :)2006المدخل إلى إدارة المعرفة " ،الطبعة األكلى،
دار المسيرة لمنشر ،عماف ،األردف.

 العمي ،عبد الستار ،كآخركف ( " :)2009المدخل إلى إدارة المعرفة " ،الطبعة الثانية ،دار المسير،
عماف.
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 العتيبي ،عالية ( " :)2010مقومات اإلبداع اإلداري لدي مديرات المدارس الثانوية في محافظة
جده في ضوء مواكبة متطمبات التقدم التكنولوجي من وجية نظر المعممات" ،جدة.

 العتيبي ،ياسر (" :)2007إدارة المعرفة وامكانية تطبيقيا في الجامعات السعودية دراسة تطبيقية
عمى جامعة أم القرى" ،رسالة دكتكراة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 العنزم ،سعد" :)2001 ( ،رأس المال الفكري :الثروة الحقيقية لمنظمات
والعشرين" ،المجمد ( ،)8العدد (.)25

أعمال القرن الحادي

 العنزم ،سعد ،كنعمة ،نغـ حسيف ( " :)2001أثر رأس الماؿ الفكرم ي اداء المنظمة  :دراسة
ميدانية ي عينة مف شركات القطاع الصناعي المختمط

" ،م جمة العموم االقتصادية

واالدارية ،

المجمد ( ،)8العدد (.)28

 عبيد ،عصاـ ( " :)2015تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات"  ،جامعة أسيكط كاإلماـ محمد بف
سعكد اإلسبلمية ،مصر.

 عكدة ،راس ( " :)2010واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وسبل تدعيميا " ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،مسطيف.

 عكدة ،صالح ( " :)2016دور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمميات إدارة المعرفة لمنتسبي
قوى األمن الفمسطيني بالمحافظات الجنوبية"  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،أكاديمية اإلدارة

كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،مسطيف.

 عكض ،عاطؼ (  " :)2013أثر تطبيؽ عناصر اإلبداع اإلدارم ي التطكير التنظيمي

 :دراسة

ميدانية عمى العامميف ي مؤسسات االتصاالت الخمكية ي لبناف " ،مجمة جامعة دمشق لمعموم
االقتصادية والقانونية ،المجمد ( ،)29العدد ( ،)3سكريا.
 عيد ،السيد ( " :)2011الميارات اإلدارية في القيادة وآثارىا في مكافحة الفساد " ،كمية التجارة،
جامعة قناة السكيس ،مصر.
 الغامدم ،يد ( " :)2012درجة الممارسة العممية واالحتياجات التدريبية لمقيادة اإلبداعية كما
يتصورىا القادة األكاديميون بجامعة الباحة

" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل،

السعكدية.
 الغالبي ،طاىر (" :)2011دكر تكليد المعر ة ي تعزيز اإلبداع التنظيمي" ،دراسات إدارية ،المجمد
( ،)4العدد ( ،)7إدارة األعماؿ ي كمية اإلدارة كاالقتصاد ،جامعة البصرة ،العراؽ.
 غنيـ ،أحمد محمد (" :)2004نظم دعم القرار" ،القاىرة ،مصر.
 أبك ارة ،يكسؼ ( " :)2004العبلقة ي استخداـ مدخؿ إدارة المعر ة كاألداء"،
المجمد ( ،)4العدد (.)4-3
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مجمة الرابطة ،



ؿ اهلل عمي ( " :)1986المعكقات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقا ية ي

ؿ اهلل،

العالـ العربي ك أثرىا ي تكجيات اإلبداع االدارم " ،المجمة العربية لالدارة  ،المجمد ( ،)10العدد
( ،)3عماف.
 الف مي،

ؿ ( " :)2003العكامؿ المؤثرة عمى دكر المدير كككيؿ إبداع :دراسة تحميمية ميدانية

ي دكلة الككيت" ،مجمة جامعة الممك سعود /العموم اإلدارية ،المجمد ( ،)15العدد ( ،)2الككيت.
 الفياض ،محمكد (" :)1995أثر النمط القيادي عمى اإلبداع اإلداري لمشركات الصناعية المساىمة
العامة االردنية" ،رسالة ماجستير ي الجامعة األردني ،األردف.
 القانكف األساسي المعدؿ.
 قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة 2001ـ.
 قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة 2001ـ.
 القحطاني ،سالـ ( " :)2002المعكقات التنظيمية لئلبداع عند مكظفي التطكير اإلدارم باألجيزة
الحككمية ي المممكة العربية السعكدية " ،مجمة جامعة الممك سعود /العموم اإلدارية ،المجمد (،)14
العدد ( ،)2السعكدية.
 القحطاني ،سالـ ( " :)2009إدارة المعر ة كتطبيقاتيا ي القطاع السعكدم الكاقع كالمأمكؿ"،
المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية ،الرياض.
 القرني ،بندر ( " :)2013واقع إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق التنمية اإلدارية المستدامة
بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض " ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية
لمعمكـ األمنية ،الرياض.
 القريكتي ،محمد قاسـ ( " :)2000دراسة لمسموك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات
اإلدارية" ،دار الشركؽ ،عماف.
 قطامي ،يكسؼ ( " :)1990تفكير األطفال وتطوره وطرق تعميمو"

 ،الطبعة األكلى ،المؤسسة

العربية ،بيركت.
 قنديمجي ،عامر ،كالجنابي ،عبلء الديف (

" :)2005نظم المعمومات اإلدارية وتكنولوجيا

المعمومات" ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 كاظـ ،حمزة ( " :)2013عممية إدارة المعر ة كتأثيرىا ي مراحؿ اإلبداع التنظيمي :دراسة
استطبلعية آلراء عينة مف تدريسي ىيئة التعميـ التقني" ،مجمة التقني  ،المجمد (  ،)26العدد ( ،)4
بغداد ،العراؽ.
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 الكبيسي ،عامر خ ير ( " :)2004إدارة المعرفة وتطوير المنظمات"  ،المكتب الجامعي الحديث،
مصر.
 الكبيسي ،صبلح الديف (" :)2002إدارة المعرفة وأثرىا في اإلبداع التنظيمي ،دراسة استطالعية
مقارنة لعينة من شركات القطاع الصناعي المختمط" ،رسالة دكتكراة غير منشكرة ،بغداد ،العراؽ.
 الكبيسي ،صبلح الديف (" :)2005إدارة المعرفة" ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة.
 كمخ ،محمد ( " :)2000المقومات الشخصية والمينية لمقيادة التربوية الفاعمة من وجية نظر
أعضاء الييئة التدريسية بكميات التربية في محافظات غز

ة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،مسطيف.
 ما ي ،إسماعيؿ ( " :)2010دور إدارة المعرفة في ضمان جودة التعميم العالي :حالة دراسية
الجامعة اإلسالمية "  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
مسطيف.
 المعاني ،أيمف ( " :)2009اتجاىات المديريف ي مراكز الك ازرات األردنية لدكر إدارة المعر ة ي
األداء الكظيفي" ،المجمة األردنية في إدارة األعمال ،المجمد ( ،)5العدد ( ،)3األردف.
 محجكب ،بسماف ( " :)2004عمميات إدارة المعرفة لمتحول إلى جامعة رقمية

" ،مجمة الرابطة،

المجمد ( ،)4العدد ( ،)3عماف ،األردف.
 المدلؿ ،عبد اهلل ( " :)2012تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية وأثرىا عمى
األداء" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،مسطيف.
 الممكاكم ،إبراىيـ (" :)2007إدارة المعرفة :الممارسات والمفاىيم" ،دار الكراؽ ،عماف ،األردف.
 منصكر ،نعمة (" :)2007اإلبداع اإلدارم" ،مقالة منشكرة ،مجمة ثقافتنا التربوية ،العدد (.)1
 المطر ي ،محمد ( " :)2013المناخ التنظيمي ودوره في تطبيق إدارة المعرفة من وجية نظر
العاممين في إمارة منطقة المدينة المنورة"  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية
لمعمكـ األمنية ،الرياض.
 السريدم ،أحمد (" :)2010آراء العاممين في القطاع الخاص عن ميارات مدرائيم في قيادة فريق
العمل" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي ،المممكة المتحدة.
 الشريؼ ،عبد الممؾ طبلؿ (" :)2012تطبيؽ عمميات إدارة ي المنظمات اإلدارية مف كجية نظر
المكظفيف" ،مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ،العدد ( ،)144الككيت.
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 شماخي ،خكلة (" :)2016دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعميم العالي دراسة عينة
كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير جامعة قاصدي مرباح ورقمة

" ،رسالة

ماجستير ،كمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير ،قسـ العمكـ التجارية ،الجزائر.
 المشار ة ،ىدل (" :)2012دور إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية في تنمية اإلبداع لدى
معممييم بمحافظات غزة وسبل تدعيمو"،

رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة ،مسطيف .

 الصاكم ،ياسر ( " :)2007إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات " ،دار السحاب ،الطبعة األكلى،
عماف.
 مقابمة ،عاطؼ ،كالقمش ،مصطفى ،كالجكالدة ،ؤاد (

" :)2012درجة ممارسة مديرم المدارس

الثانكية الحككمية ي محا ظة جرش إلدارة المعر ة مف كجية نظر المعمميف"،

مجمة الجامعة

اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،المجمد ( ،)20العدد ( ،)2عماف ،األردف.
 المدىكف ،محمكد (" :)2014عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي " دراسة
تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة" ،أطركحة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة
كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،مسطيف.
 المصرم ،سمماف (" :)2015دور القيادة اإلستراتيجية في تفعيل عمميات إدارة المعرفة بوزارة
الداخمية واألمن الوطني " ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة،
مسطيف.

 أبك نامكس ،رائدة ( " :)2016فاعمية القيادة وعالقتيا بالسموك اإلبداعي لدى العاممين بالخدمات
الطبية العسكرية في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا،
غزة ،مسطيف.
 ناصر ،عقيؿ (  :)2016جكدة اتخاذ القرار اإلدارم كعبلقتو بالتفكير اإلبداعي لدل المشر يف

التربكييف االختصاصييف ي مديرية تربية بابؿ" ،مجمة جامعة بابل ،المجمد ( ،)24العدد ( ،)1ص

 ،467-454العراؽ.

 النجار ،ايز ،كممكاكم ،نازـ ( " :)2009نظم المعمومات وأثرىا في مستويات اإلبداع دراسة

ميدانية في شركات التأمين األردنية" ،كمية الدراسات االقتصادية كاإلدارية ،جامعة جدارا ،األردف.

 النمر ،سعكد ( " :)1992اإلبداع اإلدارم (دراسة سمككية )" ،مجمة المدير العربي  ،العدد ( ،)117
السعكدية.
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 "واقع اإلبداع اإلاري وأساليب تطويره في جياز قوات األمن:)2005 (  عبد الرحمف، ىيجاف

، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير غير منشكرة،"الخاصة
.السعكدية

. الرياض، الطبعة األكلى،" "المدخل اإلبداعي لحل المشكالت:)1999(  عبد الرحمف، ىيجاف

 " أثر إدارة المعرفة في تنمية القدرة عمى اإلبداع بحث تطبيقي في:)2006 (  كامؿ، الكطيفي
 معيد، مركز البحكث،"

. العراؽ، جامعة بابؿ، كمية اإلدارة كاالقتصاد،"جامعة كربالء

 "اإلدارة االلكترونية وآفاق تطبيقاتيا العربية:)2005 ( ، سعد، ياسيف
. الرياض،اإلدارة العامة
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ملحق ( :)1قائمة بأسماء المحكمٌن
ملحق ( :)2االستبانة فً صورتها النهائٌة
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ممحق رقم (:)1
قائمة بأسماء المحكمين
م.

مكان العمل

االسم

الجامعة اإلسبلمية

.1

أ .د .ماجد الف ار

.2

د .محمد المدىكف

.3

د .سامي أبك الركس

.4

د .ك يؽ األغا

جامعة األزىر

.5

د .يكسؼ بحر

الجامعة اإلسبلمية

.6

د .رامز بدير

جامعة األزىر

.7

د .عبلء الديف السيد

جامعة األقصى

.8

د .خميؿ ما ي

.9

د .عماد لبد

.10

أ .سامي األشرـ

أكاديمية اإلدارة كالسياسة
الجامعة اإلسبلمية

أكاديمية اإلدارة كالسياسة
جامعة مسطيف
رئيس محكمة صمح جباليا
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ملحق ( :)2االستبانة فً صورتها النهائٌة
تسم اهلل انشمحه انشدْم
أكادمييـــت اإلدارة والسيـاســت للدراســاث العليا – غــسة
برنامج القيادة واإلدارة

عسيسي املشارك /

حفظو هللا ورػاه،،

السالم عليكن ورحوة هللا وبركاته

الموضوع :تعبئة استبانة

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف" :دكر عمميات إدارة المعر ة ي تحسيف اإلبداع التنظيمي ي المحاكـ

النظامية" ،كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمي درجة الماجستير ي القيادة كاإلدارة.

كنظ انر ألىمية الدراسة ي مجاؿ البحث العممي كادارة األعماؿ كأثرىا ي تحسيف إنتاج العامميف ،إنو

يشر ني مساىمتكـ ي تعبئة ىذا االستبافة  ،أرجك التف ؿ بإعطائي جزءان مف كقتكـ الثميف كالتكرـ بتعبئة

االستبانة كاثرائيا بمبلحظاتكـ بما تركنو مناسبان ،عممان أنو سيتـ التعامؿ مع إجاباتكـ بسرية تامة ،كلف
تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

إعداد الباحثت /فاتن نبيل أبو زريق
جوال رقم0592799551:

161

القسم األول :البٌانات الشخصٌة والوظٌفٌة:
م المربع الذم يتناسب مع حالتؾ:
برجاء ك ع عبلمة ( √( ؼ
.1

الجنس:

.2

العمر:

.3

سنوات الخدمة:

ذكر





 أنثى

أقؿ مف  30سنة



 مف  40سنة كأقؿ مف 50

.4

 مف -50سنة أكثر

 أقؿ مف  5سنكات

 مف  5أقؿ مف  10سنكات

 مف  10أقؿ مف  15سنة

 مف  15سنة أكثر

المسمى الوظٌفً:

 .5المؤهل

.6

مف  30سنة إلى أقؿ مف 40

 رئيس محكمة

 قا ي

 رئيس قمـ

 رئيس قسـ

 رئيس شعبة

 مكظؼ إدارم

ُ مح َ ر

 مراسؿ

 آذف

العلمً:
 دكتكراة

 ماجستير

 دبمكـ متكسط

 ثانكية عامة أقؿ

 بكالكريكس

مكان العمل:
 محاكـ الصمح /حدد ................

 محاكـ االستئناؼ /حدد ...................

 المحكمة العميا /حدد ...............

 محكمة البداية /حدد ......................

 المحكمة اإلدارية /حدد .............
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القسم الثاني :عمميات إدارة المعرفة
فيما يمي مجموعة من العبارات المتعمقة بعمميات إدارة المعرفة ،يرجي وضع عالمة ( √( في المكان الذي يتناسب مع رأيك

م.

موافق

العبارة

بشدة
5

البعد األول :توليد المعرفة
.1
.2

تقكـ المحاكـ بالرصد المنظـ لممعر ة المتاحة كالمتجددة مف مصادرىا
المختمفة.
تك ر المحاكـ النظامية كسائؿ تكنكلكجية تساعد العامميف ي اكتساب
المعر ة.

.3

يتفاعؿ العامؿكف مع بع يـ إليجاد حمكؿ لمشاكؿ العمؿ.

.4

تشجع المحاكـ النظامية عمى إجراء البحكث بشكؿ مستمر لممساعدة

.5

عمى تكليد المعر ة.
تشجع المحاكـ عمى ابتكار المعر ة مف خبلؿ نظاـ الحكا ز كالمكا آت.

البعد الثاني :تخزين المعرفة
.6

تستخدـ المحاكـ النظامية تكنكلكجيا المعمكمات ي تخزيف المعر ة.

.7

يتـ تخزمف المعر ة حسب معايير معر ية كآليات كا حة كمحددة.

.8

باستمرر.
ا
تقكـ المحاكـ بتقييـ جكدة المعر ة المخزنة كتحديثيا

.9

تتميز المحاكـ النظامية بسرعة كدقة خزف المعمكمات كالمعر ة.

.10

تتميز األجيزة التقنية المستخدمة بالمحاكـ النظامية لتخزيف المعر ة

.11

باألماف كالخصكصية.
يتـ الحصكؿ عمى المعر ة المخزنة مف أماكنيا المختمفة بسيكلة.

البعد الثالث :توزيع المعرفة
.12

تعمؿ المحاكـ النظامية عمى تبادؿ المعر ة ي جميع مستكياتيا اإلدارية.

.13

تشجع المحاكـ النظامية األ ارد لعرض أ كارىـ الجديدة المرتبطة بالعمؿ.

.14

تىيئ المحاكـ النظامية المناخ المبلئـ لتبادؿ المعر ة بيف العامميف.

.15

نظاـ العمؿ ي المحاكـ مصمـ بشكؿ يساعد عمى نشر المعر ة.

.16

تشجع المحاكـ النظامية العامميف عمى التكاصؿ مع بع يـ لتبادؿ
الخبرات كاآلراء.
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موافق
4

محايد
3

غير

موافق
2

غير

موافق
بشدة
1

م.

موافق

العبارة

بشدة
5

موافق
4

محايد
3

غير

موافق
2

البعد الرابع :تطبيق المعرفة
.17
.18
.19

تىتـ المحاكـ النظامية ي تكظيؼ المعارؼ المكتسبة بيدؼ تحسيف الخدمات
المقدمة لمجميكر.
يتك ر لدل المسئكليف ي المحاكـ النظامية رؤية كا حة نحك استارتيجيات
كمداخؿ تنفيذ كتطبيؽ إدارة المعر ة.
تقكـ المحاكـ النظامية ب تكظيؼ المعر ة ي حؿ المشكبلت كتحسيف أساليب
كاجراءات العمؿ.

.20

تنشر المحاكـ ثقا ة تدعـ عممية التطبيؽ الفعاؿ لممعر ة.

.21

تشرؼ رؽ عمؿ متخصصة مف داخؿ المؤسسة عمى تطبيؽ المعر ة.

.22

تعمؿ المحاكـ النظامية عمى إزالة العقبات كالصعكبات التي تحد مف قدرة
المكظفيف عمى تطبيؽ المعر ة.

القسم الثاني :اإلبداع التنظيمي
فيما يمي مجموعة من العبارات المتعمقة باإلبداع التنظيمي  ،يرجي وضع عالمة ( √( في المكان الذي يتناسب
مع رأيك.
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موافق

العبارة

بشدة
5

.23

أحاكؿ تطبيؽ طرؽ كأساليب جديدة لحؿ أية مشكمة أكاجييا ي
العمؿ.

.24

أنجز أعمالي بأسمكب متطكر كجديد.

.25

أحرص عمى تقديـ االقتراحات كاأل كار الجديدة.

.26
.27
.28

نذٌ انقذرة ػهً حقذَم أكثر من فكرة خالل فخرة زمنُت
قصُرة.
أسخطُغ انخؼبُر ػن أفكارٌ بطالقت أو صُاغخها فٍ
كهماث مفُذة.
نذٌ انحجت انقىَت وانقذرة ػهً اإلقناع.
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.29

نذٌ مهارة فائقت فٍ اننقاش وانحىار.

.30

أحرص ػهً انخؼبُر ػن مقخرحاحٍ حخً إرا كانج
مخانفت نرؤسائٍ.

.31
.32

أسعى لمحصكؿ عمى األ كار كاالقتراحات التي تساىـ
ي حؿ مشكبلت العمؿ.
أحرص عمى االستفادة مف االنتقادات كالمبلحظات التي
تكجو لي.

.33

غالبان ما أقترح أساليب جديدة ي العمؿ رغـ عممي

.34

أىتـ بتقديـ أ كار مستحدثة ي العمؿ ،حتى كاف كاجو

بالمخاطرة المترتبة عميو.

تطبيقيا بعض المعكقات.

.35

تقكـ اإلدارة بالمحاكـ باتخاذ الق اررات المناسبة ي

.36

الق اررات التي يتـ اتخاذىا ي المحاكـ تتـ ك قان لدراسة

.37

أمتمؾ القدرة عمى تبسيط كتنظيـ أ كارم عند مكاجية

.38
.39

الظركؼ الصعبة.

معمقة كمستفي ة كال تتـ بشكؿ عشكائي.
المشاكؿ بالعمؿ.

أحصؿ عمى معمكمات كتعميمات مفصمة قبؿ تكميفي
بالعمؿ.
لدم القدرة عمى الربط بيف األشياء المتباعدة كادراؾ
العبلقات بينيا كتفسيرىا بيدؼ حؿ المشكبلت.

.40

أستطيع تكقع مشكبلت العمؿ قبؿ حدكثيا.

.41

تكجد لدم رؤية دقيقة لمشكبلت العمؿ.

.42

أفضلالتجربةوالخوضفيمجاالتجديدةغير
مألوفة.
تشجع المحاكـ عمى التفكير بمشكمة قديمة كمستمرة

.44

يختمؼ أسمكب أداء العامميف ي المحاكـ مع غيرىـ مف

.43

كمحاكلة إيجاد طرؽ جديدة لحميا.
األ راد ي الجيات األخرل.
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