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  ب

 اإلىداء

  

 ُأىـــــــــــدي لبـــــــــــق رســـــــــــالت  وشـــــــــــذاىا

 لمـــــــــــــن تصتــــــــــــــرُق أصشــــــــــــــا   لمـياىــــــــــــــا  

   
ــــــــــاً  ــــــــــل دون مبســــــــــمك أصـ ــــــــــاه أصف  أم

ـــــــــدًا بكاىـــــــــا   ـــــــــٌم أب ـــــــــ  دا   لـــــــــانـين د يَعين

   
ــــــــِت وغــــــــاَب م ــــــــك شــــــــق روصــــــــ غب  ع

 ن كـــــــــــان لـــــــــــ  ســـــــــــعادت  وم واىـــــــــــاَمـــــــــــ  

   
ــــــدَ  ــــــولٌ مِ ام ــــــا مصــــــعب ىط ــــــدك أب  ع  بع

ـــــــــــــك نازيـــــــــــــة دماىـــــــــــــا    وأصشـــــــــــــا   بفرقت

   
 َمـــــــــن ِلمـــــــــذكريات ِإن ىّبـــــــــت نســـــــــا ميا

 إلــــــى متــــــى يــــــا صبيــــــب يجــــــاوبن  َصــــــداىا   

   
 متســـــــــــا  ً  وييـــــــــــيم خـــــــــــايـ  باص ـــــــــــاً 

 لمـــــــــــــن أصســـــــــــــن لجـــــــــــــوارص  مرلاىـــــــــــــا  

   
 أنـــــــــــادي بـــــــــــين الصا ـــــــــــريند أبــــــــــــ 

 أترجــــــــــــــُ  لينــــــــــــــاي ياقــــــــــــــدة  ــــــــــــــياىا   

   
 أأســـــــــــكب دمـــــــــــوَع صـــــــــــبٍر أم تصـــــــــــبرٍ 

 أت ـــــــــــــــــــــرُع ســـــــــــــــــــــاجدًة لونـــــــــــــــــــــَك الَ   

   
  ــــــــم تـــــــــ ت  يصــــــــوُل الصـــــــــِب خجمـــــــــى

ــــــــــــا   ــــــــــــ  يصواى ــــــــــــديكَ  لــــــــــــدنان زوج  لتي

   
ــــــــــــــ نســــــــــــــاندت ــــــــــــــ د  زرتن   د تصممتن

 خيـــــــــر معـــــــــين يـــــــــ  المصـــــــــن وشــــــــــكواىا  

   
 وىـــــــــــذا مصـــــــــــعٌب بكـــــــــــري ومبســـــــــــم 

 أىديــــــــــــو لوســــــــــــج رســــــــــــالت  وســــــــــــناىا  

   
  ـــــــم أريـــــــ  قـــــــامت  وىـــــــامت د ألىـــــــدي

ــــــــــا   ــــــــــاة ورباى ــــــــــور الصي ــــــــــاد ن ــــــــــة ولن  لين

   
ــــــــــدر  وريــــــــــاض الزىــــــــــر ومعتصــــــــــُم الب

 وصســـــــــين البـــــــــارد ســـــــــالٌة مـــــــــا أبياىـــــــــا   

   
 

 

 



  ت

 شكر وتـدير
 

يَسَطُر ِمْن ِشْغاِف القمِب حمدا وثناء، لمعالم الذي أغدق عمينا الرخاء، فأعطى وأىطل العمم 
النبي الوضاء، المصطفى أحمٌد في السراء والضراء، وأدعو الرحمن  بسخاء، وأصمي وأسمم عمى

 لفمسطين بسناء، ُترفُع فييا الرايات والمواء.
 :ثه أترجُل بكلناٍت مً شغاف الكلب ألبي مصعب، فأقوُل 

أمتخرجة تبكي أطنان الشوق وتييم! أتشكرك أم تتصبر عمى أياٍم ىولين عظيم! َمن يعرفك 
عاش قمُبو بفرقتك َكميُم، تاهلل إني أجمعُت ِعممي يا حبيب َتَجمُّدًا، ُرأيُت ُفؤاُدُه أبا مصعب 

صحيحة وخافقي في َىواِك َسقيُم، َعمى الَعيِد فيما َبيَننا "العيد القديم"،َ ِإنَّ َزمانا َشتََّت الَشمَل 
 َبيَننا فرب الورى عمى جمعنا لقدير.

 اد:أما أىتنا والداي رحياىة الكلب وحيايا الفؤ 

ن غردُت فطيفكما أناجيو، أروم بذكركما في كل الثنايا،  إن خموت فريحانة أنتما ُأشُمِمِكما، وا 
أكفكف دمعي لفضمكما فكيف أقيو! َمْن كاألم في حضنيا الرحيٍم الرؤوم! من كاألب يجمع 

 شتات قمٍب متمزٍق، حناُنو معموم، والداي شكرا لكما، فأنتما ميدي ومنبع العموم.  
 دميية اإلدارة والسياسيةأكا 

خاطبت قممي أن ىذه جامعتي فابتسم حرفي وغرد الحبر، بعممك تألق إحساسي وشذا الفكر، 
ومن ىنا.. أتوجو بالثناء لمدكتور محمد المدىون فمو مداد الشكر، فمن نبتك دكتوري نما 

بعو ِبَقَدر، الزرع وتألق الزىر، كما أشكر مشرفي الدكتور محمود الشنطي الذي ُأسقيُت من ن
فيل ىناك أعذب من سقيا النير! ولمناقشي الخارجي الدكتور سامي أبو طو العرفان ينيمر، 
َسطِّرو عمى ورقي التصحيح وأنا سأسطر لكم المديح والنثر، تزىو اليراعة بعممكم ُمعممي 

 وُيورق السطر، أنتم في لغتي سر البيان، وفي رحاب أكاديميتنا أجمل الِذكُر.
 حلبيب عدىاٌزوجي ا 

رأيت قموب أزواج نضوبا، وبحر سخائك أبا زكي يفيض كالنير، تُباري ِمن يفخُر بكرمو، 
فيسبق عطاؤك كل قنطرة وجسر، َفاِرسي أنت يا مبسٍم لكل ثغر، موطني ورحابي أجدك في 
كل َأمر، عرفت معك شغف خوض الطريق الوعر، فأبث لك يا حبيُب أطياف العرفان 

 والشكر.
 



  ث

  وأحبيتأٍلي 

طيب السجايا عرفتيا معكم، ونبع العطايا ىو أنتم، إخواني فايز فوز النجاة األعرق، وعبد 
السالم كم فرقنا الزمان وأطبق! وخالد الخالد في الروح وأعمق، وزياد زيادة في الجود بل 

 ، وزكريا الحاني المبدعَمن فجري بمبسمو أشرقوأغدق، وعماد البار الودود األصدق، ونعيٌم 
األسبق، ومحمٌد الطفل المدلل األذوق، وأخواتي فتحية وفاطمة ومنى وحورية وياسمين فبين 

 الروح تتعمق.
 آل زوجي األحباب الكراو 

 أرفع لواء الود آلل، وفي ثنايا العراك بين اإلقداِم واإلحجامُترفع السيام،  ىفي وىج الوغ
 .الشكر لكم وأطيب السالم أطيافُيالم! فدتكم نفسي فيل الُمحب  ،أبوزيد الكرام

 مجعية اليور اخلريية 

 ألقُ تَ ك تَ وطان، ببراعة إدارتِ قولنا أَ موبنا ولعُ سان، ىي الماوى لقُ مبا ولِ مثمني قَ ر من تُ شكُ أَ 
ن بادَ  عم (ونِ نعم األب الباني )صالحٌ  ان،نَ وسَ  ارمٌ صَ  سامٌ ليا حُ  تِ ة فأنِ ممّ مَ نا رتُ االكوان، وا 

 نيان.بُ  يرية يا أروعُ معية النور الخيان، جَ كَ 
 ياٌطر احَلوُع لِبكد الََُم 

وخميمتي منبع  حبيبتي أنتِ  صديقتي ابتسال، ماقِ عْ ك من األَ كرُ شْ قال، أَ كما يُ  مسكٌ  ختاموُ 
 وضةٍ جددا في رَ نا األغالل، لنحيا مُ ائِ قَ عن لِ  كُ فَ نْ متى تَ ال، فَ ثَ ك ُتضرب األمْ اهلل بوفائِ اآلمال، تَ 

 الل.وظِ 

 

 

 

 

 

 



  ج

 الدراسة خ صة

دارة المعرفة في تحسين الرشاقة االستراتيجية إدور عمميات إلى ىدفت الدراسة التعرف 
 ولتحقيق أىداف الدراسة، تمّ  ،بقطاع غزةالمنظمات الغير حكومية من وجو نظر العاممين 

. استخدام المنيج الوصفي التحميمي وتمّ  ،ة رئيسية لجمع البيانات الضروريةتطوير االستبانة كأدا
العاممة في قطاع غزة المنظمات الغير حكومية ن مجتمع الدراسة من جميع العاممين في وتكوّ 

عددىم  استخدام أسموب العينة العشوائية الطبقية والبالغ ( موظًفا، حيث تمّ 3167والبالغ عددىم )
التحميل ( استبانة صالحة لغايات 355استرداد ) وتمّ  ،( استبانة400توزيع ) تمّ و  ،( استبانة343)

 االجتماعية %(. واسُتخدم برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم93.2اإلحصائي بنسبة استجابة )
(SPSS)  لتحميل البيانات. 

أىميا: مستوى ممارسة عمميات إدارة المعرفة بشكل  عدة، وتوصمت الدراسة إلى نتائج
الستراتيجية كانت مستوى الرشاقة ا وضحت أنّ أ%(. كما 69.99درجة كبيرة بنسبة )عام كان ب

%(. تؤثر عمميات إدارة المعرفة تأثيًرا جوىرًيا في الرشاقة 70.95بدرجة كبيرة بوزن نسبي )
%( من التباين في المتغير التابع. عدم وجود فروق 84.0االستراتيجية، وقد فسرت ما نسبتو )
عزى لمعرفة تُ راء المبحوثين حول إجمالي عمميات إدارة اآذات داللة إحصائية بين متوسطات 

عزى ووجود فروق تُ  (لمسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرةالجنس، المؤىل العممي، وا)متغير إلى 
ن ىم بمحافظة عزى لممحافظة لمَ سنة. ووجود فروق تُ  30ىم أقل من  نْ لمتغير العمر لصالح مَ 

الرشاقة الشمال. وأظيرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين استجابات أفراد العينة حول 
 (الجنس، العمر، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي)االستراتيجية تعزى لمتغير 

 .يعممون الحافظة الشمال نْ حصائية تبًعا لمحافظة ولصالح مَ إفيما تبين وجود فروق 

استخدام منيج البحوث  ضرورة العمل عمى :وكانت أىم التوصيات عمى النحو التالي
ليا من أثر واضح عمى سد  ِلَما ؛توليد المعرفة الجديدة واكتسابيادائم ل العممية وبشكل

االحتياجات والفجوة المعرفية. إضافة إلى تييئة البيئة المالئمة والمشجعة عمى التعمم المستمر 
وتحويل المعرفة الضمنية الموجودة في عقول العاممين  ،ادل المعرفة ونشرىا بين العاممينوتب

جسدة وصريحة يمكن لمجميع لالستفادة منيا في حل مشكالت العمل وتطوير لتصبح معرفة م
المستفيدين و  شراك أصحاب المصمحةإعمى المنظمات الغير حكومية تعمل  األداء. ضرورة أنْ 

  .تحقيق النتائج المرغوبةالى االستراتيجية في الوصول  الرشاقةفي 
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Abstract 

The objective of the study was to identify the role of 

knowledge management processes in improving the strategic 

agility from the perspective of the employees of Non- 

Governmental Organization in the Gaza Strip. To achieve the 

objectives of the study, the questionnaire was developed as a 

main tool for collecting the necessary data. The descriptive 

analytical approach was used .The study population consisted 

of all the employees from the charitable that work in Gaza 

Strip, their number was 3167 employee. The Stratified random 

sample was used where their number was 343 questionnaires, 

400 questionnaires were distributed and 355 questionnaires 

were collected that were suitable for analysis purposes. 

Response (93.2%). The Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) was used for data analysis. 

The study found several results, the most important of 

which were: The level of knowledge management practice in 

general was significantly high (69.99%). It also explained that 

the level of strategical fitness was also significantly high with  

a relative weigh ( .59.07)% Knowledge management processes 

have a significant impact on strategic agility، and this explained 

84.0% of variance in the dependent variable. There were no 

statistically significant differences between the average 

opinions of the respondents on the total number of knowledge 

management processes attributed to the sex variable, the 

academic qualification, the job title, the number of years of 

experience, and the differences in the age variable for those 

under 30 years. In addition, the existence of differences 

attributed to the province of those in the north. The results 

showed that there were no significant differences between the 
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responses of the sample on the strategic agility due to the 

gender variable, age, academic qualification, years of 

experience, job title, and statistical differences according to the 

governorate in favor who work in the North governorate. 

The most important recommendations are as follows: 

The need for charities to use the scientific research 

methodology permanently to generate new knowledge and 

acquire it because of its clear impact on meeting the needs and 

knowledge gap. In addition to creating a suitable encouraging 

environment to continuous learning and knowledge sharing and 

dissemination among employees and the transformation of 

implicit knowledge in the minds of employees to become a 

clear and explicit knowledge that can benefit everyone in 

solving the problems of work and performance development. 

The need for charities to involve stakeholders, especially 

beneficiaries in Non- Governmental Organization processes in 

reaching and achieving the desired results. 
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 :الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 ةـدمـــم
يشيد العالم في القرن الحالي مرحمة متطورة من التحول من عصر الصناعة إلى عصر 

 اجديدً  اواإلنسانية تسجل انتصارً  المعرفة، وثورة ىائمة في تقنية المعمومات، فما من يوم يمـر إال
تاجيتو سيم في رفاىية اإلنسان، وتزيد من إن ُ ت   تحمل معيا حمواًل  في حقل المعموماتية، والتـي

وتواجو المنظمات العديد من التغييرات والتطورات المتسارعة، في  في إدارة شؤون حياتو. وكفاءتو
سواء  ،والسياسية ،والتكنولوجية ،واالجتماعية ،والثقافية ،االقتصادية :منيا ،العديد من المجاالت

معمومات، وما رافق ذلك بظيور العولمة وحرية االتصال وازدياد حدة المنافسة واالنفتاح وتبادل ال
من زيادة وعي المستيمك بحقوقو مما شكل ضغوطات عمى ىذه المنظمات لتحسين جودة 

 منتجاتيا من السمع والخدمات. 
االستدامة واالستمرارية والبقاء في األجل  وأدركت المنظمات التي تسعى لمنجاح أنَّ 

دعمى مدى رشاقتيا االستراتيجية و الطويل يعتمد  يادة والتمييز في مجال عمميا. راكيا لمر ا 
عن طريق التفاعل  فالرشاقة تعني القدرة والبقاء واالزدىار في بيئة تنافسية متغيرة باستمرار

نسواق المتغيرة و بسرعة مع األ (. sherehiy,2008تاج خدمات ومنتجات جديدة غير متوقعة )ا 
المعاصرة، إذ لم تعد الوسائل  لممفاىيم وفًقابذلك تحتاج المنظمات إلى أساليب ووسائل جديدة و 

المادية ضمان النجاح، بل تجاوز األمر ذلك بكثير فأصبحت المنظمات تبحث عن األساليب 
اإلدارية التي تمكنيا من البقاء والمنافسة والمتمثمة بإدارة المعرفة. وتعمل الرشاقة االستراتيجية 

وتجنب  ،ص الفرص التسويقيةراتيا في اقتناعمى زيادة استفادة المنظمات وتعمميا من خب
عادة تحديد القيمة من عممياتيا  ،دات لتكون األساس لمنجاح المنشودالتيدي واالستدامة وتعزيز وا 

إيجابية وسمبية  اسابقة آثارً وأنشطتيا ومنتجاتيا وخدماتيا مقارنة بالمنافسين. وتترك التحوالت ال
يا مع التغيرات البيئية من مات وتكييفلسرعة استجابة المنظ ًقاوذلك يتحدد طب ؛عمى المنظمات

وتيتم الرشاقة االستراتيجية بزيادة قدرة الشركات لمواجية  وكذلك قدراتيا الُمميزة. ،حوليا
                                                   ُ                               التحديات المختمفة في بيئة أعمال سريعة التغيير، حيث ت عد ضرورة ممحة لمشركات لمعالجة 

 المشاكل والصعوبات الموجودة.

إدارة المعرفة بعممياتيا المختمفة من العوامل  الباحثين عمى أنَّ وأكد العديد من الكتاب و 
أصبحت المعرفة من أىم  (. إذDOVE, 1999المؤثرة بقوة في الرشاقة االستراتيجية لممنظمات )
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نَّ  إدارة عمميات  األصول غير الممموسة التي تفسر نجاح المنظمات في تحقيق أىدافيا. وا 
فة الناجمة عنيا في تنفيذ أنشطة الشركات وعممياتيا تمثل جوىر المعرفة المختمفة وتطبيق المعر 

 (.5907)المحاميد،  ةاالستراتيجيالرشاقة 
 ميًما وحظيت إدارة المعرفة وبشكل متزايد باىتمام الكتاب والباحثين كونيا ُتعتبر عاماًل 

 ظمات تحقيقمعرفة تضمن لممنإدارة ال عنو لتحقيق الميزة التنافسية لممنظمات. إنَّ  ال غنىً 
 وزيـادة القـدرة ،وتشجيع اإلبداع ،المساعدة في اتخاذ القرارات اإلدارية :منيا، من الفوائدر الكثي

وزيادة قيمتيا  ،ىداف االستراتيجية ليذه المنظماتوتحقيق األ ،والتنبؤ بالتغييرات ،التنافسية
عارف ذات قيمة؛ مما ليس كـل المعمومات تمثل معرفة وليس كل الم حيثواالرتقاء بأدائيا. 

واستخداميا في نشاطات وعمميات المنظمة  يفرض عمى إدارة المنظمات التقاط المعرفة المفيـدة
يا لزيادة رشاقتيا تدرك كيف تخمق وتشارك وتستغل المعرفة التنظيمية لدي مما يستوجب أنْ 

 االستراتيجية.

بمساندة المؤسسات  في قطاع غزة بدور حيوي ومحوري المنظمات الغير حكوميةوتقوم 
الحكومية وقطاع األعمال وتقدم العديد من المشاريع التنموية واإلغاثية لممجتمع الفمسطيني. 

من المجتمع المدني الفمسطيني خاصة في  اميمً  اوتشكل ىذه الجمعيات وما تزال رافعة وجزءً 
ى عاتقيا ظل غياب حكومات وطنية ووجود االحتالل اإلسرائيمي. وأخذت ىذه المنظمات عم

 ،ديم المساعدات واليبات والتبرعاتالمساىمة الجادة في بناء الدولة الفمسطينية المستقمة بتق
وتقديم البرامج االجتماعية والتنموية والخدمات التعميمية والصحية بما يعزز صمود الشعب 

 وزيادة قدرتو عمى البقاء واالستمرار والصمود.  ،الفمسطيني

 مشكمة الدراسة : أوًل 
المنظمات العربية بشكل عام والفمسطينية عمى وجو الخصوص تتعرض ألزمات  إنَّ   

 عالوة عمى مالية وغير مالية حادة تيدد مستقبميا. حاّدة في ظل ما يشيده العالم من أزمات
وما تبعو من صراعات إقميمية واضطرابات سياسية، إلى  عدة اندالع الثورات العربية منذ سنوات

بحيث لم تعد  ،عمى الجمعيات الفمسطينية ال اإلسرائيمي والحصار انعكس سمبً جانب االحتال
ى دفع بدل إيجار. وبالتالي الغالبية منيا قادرة عمى الحصول عمى الدعم الكافي لتشغيميا أو حتّ 

أصبحت عاجزة عن التأثير والتحكم في بيئتيا وباألزمات التي تعصف بيا الستكمال مشاريعيا 
في قطاع غزة، فقد  المنظمات الغير حكوميةن الباحثة تعمل بأحد فروع . وكوّ وتأدية رسالتيا

استشعرت وجود مشكمة في "انخفاض الرشاقة االستراتيجية" ليذه الجمعيات من حيث سرعة 
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الفعل المالئمة، والمرونة والتكيف مع ىذه المتغيرات المحيطة. وباالطالع عمى  وداالستجابة ورد
والتي  (5902، البوجي)يا دراسة ناولت الرشاقة االستراتيجية ومنبقة التي تنتائج الدراسات السا

حيث بمغ الوزن النسبي بيذه  ،اء االستراتيجي كان بمستوى متوسطنسبة الذك أظيرت أنَّ 
كاستجابة لتوصيات بعض الدراسات المحمية  تأتيىذه الدراسة  كما أنَّ  (.%0,75الجمعيات )
 ،ىميةلمزيد من الدراسات في الرشاقة التنظيمية في المنظمات األا راءبإج( 5907مثل )ىنية، 

 .أخرى بدراسة الرشاقة االستراتيجية مع متغيراتالتي أوصت ( 5902وكذلك دراسة )سعد، 

عمل دراسة استكشافية من خالل إعداد  وفي سبيل التأكد من مشكمة الدراسة، فقد تمّ 
 المنظمات الغير حكوميةيعممون  اموظفً  (09قائمة استقصاء وزعت عمى عينة تكونت من )

المختمقة الستطالع آرائيم حول المتغير التابع محل الدراسة )الرشاقة االستراتيجية(، ويوضح 
( نتائج الدراسة االستكشافية التي أشارت لمجموعة من الظواىر التي تم 0.0رقم ) الجدول

 التوصل إلييا يمكن عرضيا عمى النحو التالي: 
 

 الدراسة الستكشايية لمتغيرات الدراسة لمى أساس الوسط الصساب (: 1.1) جدول

الوزن 
 الفـرة معارض مصايد موايق النسب 

 م الفـرة

%66.66 0 05 0 
تطمب من العاممين التعامل مع األخطاء 

 كفرص لمتعمم والتحسين.
0.  

%72.21 11 9 10 
لمراجعييا )المستفيدين( الوصول  تتيح

 جونيا.لممعمومات التي يحتا
5.  

%65.54 9 11 10 
يتوفر لدى العاممين فييا الوضوح والفيم 

 .المنظمات الغير حكوميةالكامل لرؤية 
0.  

  .4 تعمل عمى ترجمة رؤيتيا وأىدافيا العامة بواقعية. 10 10 10 %66.70

%66.66 11 8 11 
تستخدم التقنيات الحديثة لتقديم خدماتيا بشكل 

 أكثر جودة وسرعة.
7.  

%68.88 10 12 8 
المنظمات الغير تتالءم األىداف االستراتيجية 

 مع الفرص المتاحة أماميا.حكومية 
7.  
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الوزن 
 الفـرة معارض مصايد موايق النسب 

%66.66 8 14 8 
لتحقيق  المنظمات الغير حكوميةتسعى 

 .تيالتوافق بين العاممين واستراتيجياا
5.  

%67.77 8 15 7 
ن يتحرص عمى إبقاء كفاءات وخبرات العامم

 فييا بأفضل مستوى.
2.  

%68.88 10 12 8 
بما يتناسب  خدماتيامك المرونة في أداء تمت

 مع متطمبات المستفيدين.
0.  

%67.77 9 13 8 
تقوم بدراسة حاجات الجميور ومستوى 

.رضاىم بشكل دور   ٍ  ي 
09.  

%67.77 9 13 8 
تعمل عمى تغيير )توسيع أو تقميص( 

 الخدمات التي تقدميا.
00.  

%68.88 11 10 9 
تشجع العاممين عمى مبدأ المسؤولية المشتركة 

 عن النتائج النيائية.
05.  

%64.43 9 10 11 
تتوقع وتتنبأ باألحداث والمغيرات المؤثرة في 

 أدائيا
00.  

 اإلجــــــــــمـــالــــــــــــــــــــــــ  % 30.0 % 38.2 % 31.8 67.66%

في ضوء نتائج التحميل اإلحصائي لمعينة االستكشافية ةالمصدر: من إعداد الباحث  
 

عدد غير  السابق فقد أظيرت نتائج الدراسة االستكشافية أنَّ ومن خالل الجدول 
وىو نسبة ال ،%( 09موافقين عمى تمتع الجمعيات المبحوثة بالرشاقة االستراتيجية بمغ )ال

الرشاقة االستراتيجية  %(، كما وبينت النتائج أنَّ 02.5ذا ما أضيف إلييا المحايد )إيستيان بيا 
%(، وذلك بناًء عمى ما 75.79حيث الوزن النسبي بمغ )في مجمميا كانت بمستوى متوسط 

تعمل قيادة  أنْ أشارت إليو إجابات عينة الدراسة مقارنة بالمتوسط الحسابي مما يعني ضرورة 
تستمر في تقديم عمميا  أنْ ىذه الجمعيات لتحسين مستوى رشاقتيا االستراتيجية إذا ما أرادت 

 .ه الجمعياتبالوجو المناسب والتي ىي ضمان لبقاء ىذ
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وبناًء لمى ما تـدم يمكن صياغة مشكمة الدراسة بالسؤال الر يس التال : "ما دور  
بـطاع  المنظمات الغير صكوميةلمميات إدارة المعرية ي  تصسين الرشاقة الستراتيجية ي  

 ".غزة 

 ويتفرع منو األس مة الفرلية األتية

 أس مة الدراسة: انًيا: 
العاممة في قطاع  المنظمات الغير حكوميةفي  إدارة المعرفة مستوى ممارسة عممياتما  -0

 غزة حسب رأي أفراد العينة؟

 ؟المبحوثة المنظماتكما يتصورىا أفراد العينة في ا الرشاقة االستراتيجيةما مستوى  -5

 عمميات إدارة المعرفة( بين α≤0.05وجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )تىل  -0
 ة؟والرشاقة االستراتيجي

في  لعمميات إدارة المعرفة( α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى )ىل  -4
 ؟الرشاقة االستراتيجية

( بين متوسطات استجابات α≤0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -7
عزى ( تُ الرشاقة االستراتيجية عمميات إدارة المعرفة،أفراد العينة حول متغيرات الدراسة )

 ؟العممي(الخبرة، المسمى الوظيفي، المؤىل  تالعمر، سنوا)الجنس،  :تغيرات التاليةلمم

 

 أىداف الدراسة:  ال ًا
 يمي: تيدف ىذه الدراسة إلى ما

محافظات العاممة بالمنظمات الغير حكومية في  المعرفة إدارة عممياتواقع  لىإالتعرف  -0
 غزة.

 .منظمات الغير حكوميةالفي  الرشاقة االستراتيجيةمستوى  لىإالتعرف  -5

من  والرشاقة االستراتيجية ارة المعرفةإدعمميات العالقة بين واتجاه طبيعة  لىإالتعرف  -0
 .المنظمات الغير حكوميةوجية نظر العاممين 

 الرشاقة االستراتيجية.في تعزيز  المعرفة إدارة عممياتمعرفة أثر  -4
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متغيري حول المبحوثة العينة  أفراد استجاباتاكتشاف الفروق اإلحصائية بين متوسطات  -7
 :لممتغيرات الديمغرافية تبًعا دارة المعرفة، الرشاقة االستراتيجية(إالدراسة )عمميات 

 )الجنس، العمر، سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي، المؤىل العممي(.

في العمل عمى تقديم توصيات عممية يمكن االستفادة في تحسين الرشاقة االستراتيجية  -7
من حيث السرعة واالستجابة والمرونة وغيرىا من العناصر الغير حكومية  المنظمات

 القتناص الفرص والتكيف مع المتغيرات البيئية.

 

 أىمية الدراسة: رابًعا
 األىمية العممية )النظرية(: -1

  غاية األىمية من موضوعات إدارة المعرفة والرشاقة  موضوعينتبحث ىذه الدراسة في
تبرز أىمية حيث من مداخل الفكر اإلداري الحديث،  اًل عتبر مدختاالستراتيجية، والتي 

متيا صِ وأثر عمميات إدارة المعرفة فييا وَ  ةاالستراتيجيالرشاقة  يا موضوعيناولتلالدراسة 
 بموضوع تكنولوجيا المعمومات، وىو محور تطوير العممية اإلدارية في ظروف االنفتاح

 .والمنافسة والعولمة
 تناولت أثر ممارسة  التي-الباحثةعمى حد عمم -ة من أوائل الدراسات تعتبر ىذه الدراس

تسيم  ، حيث من المتوقع أنْ تحسين الرشاقة االستراتيجيةفي  عمميات إدارة المعرفة
 .المكتبة العربية والفمسطينية عمى وجو التحديد بيذا النوع من الدراسات ثراءإالدراسة في 

 األىمية العممية: -2

 المنظمات اع القرار في لى ُصنَّ توصيات إمجموعة من التقديم ل حاليةتسعى الدراسة ال
، بالمزيد من ممارسة عمميات إدارة المعرفةخالل االىتمام غزة من بقطاع الغير حكومية 

 تقديم ىذه الجمعيات لخدمات متميزة لممواطن الفمسطيني.وىو ما سيسيم في 

 لمزيد من الدراسات والبحوث التي تتناول تفتح ىذه الدراسة الباب أمام الباحثين إلجراء ا
تطبيقيا عمى االنتفاع منيا بوالتي من الممكن الجديدة  اتالموضوعالنوع من ىذا 

 قطاعات أخرى.
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 نموذج متغير الدراسةأ: خامًسا
( وينبثق منو التغيرات 0.5ى جدول )باالستناد إللمميات إدارة المعرية  المتغير المستـل: .0

   التالية:

 اكتساب. 

 تخزين. 

 توزيع. 

 تطبيق. 

 Ojha)( و5902باالستناد عمى دراسة )إسماعيل،  الرشاقة الستراتيجيةالمتغير التاب :  .5

2008) (Santala 2009) و((Nematizadeh , 2017 :وينبثق منيا المتغيرات التالية 

، جيةاختيار األىداف االستراتي، وضوح الرؤية، المقدرات الجوىرية، الحساسية االستراتيجية
 .االلتزام الجماعي، المسؤولية المشتركة

 

 
 (: نموذج متغيرات الدراسة1.1شكل )

 

فيما يخص ابعاد إدارة عمميات  (.0.5) جدولعمى  ادعتمباالة الباحثجرد بواسطة 
 المعرفة

 ،(5902، اسماعيلأما فيما يخص الرشاقة االستراتيجية فتم االعتماد عمى دراسة )
(Santala 2009) و(Nematizadeh , 2017 ،)(Ojha 2008). 
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 متغيرات أبعاد إدارة المعرية الت  تناولتيا الدراسات السابـة: (1.2) جدول

 البعد
 تصصيح تـويم رقابة تطبيق توزي  خزن اكتساب تشخيص

 الدراسة

 2618د لمى
 

√ √ √ √ 
   

 2617لزالدين د
 

√ √ √ √ 
   

 2617أبوزريقد
 

√ √ √ √ 
   

 √ √ √ √ √ 2617أبومعمرد
   

 2616لبد الجوادد
 

√ √ √ √ 
   

 2616لودةد
 

√ √ √ √ 
   

 2615المصريد 
 

√ √ √ √ 
   

 2616العطويد 
 

√ 
 

√ √ 
   

Yaghoubi, 2014 
 

√ 
 

√ 
    

 √ √ √ √ √ 2614المدىوند 
   

 2613وصتمالة لباينةد
 

√ √ √ √ 
   

 2613الـرن د 
 

√ 
 

√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ 2611العمولد 
   

 √ √ √ √ √ 2611الزطمةد 
   

 2611ما   د
 

√ √ 
 

√ 
   

 2612المشاريةد
 

√ √ 
 

√ √ 
  

 2616لودةد 
 

√ 
 

√ √ 
   

 0 0 5 07 07 00 05 4 (15المجموع )

 7 7 09 29 57 77 27 59 النسبة

 ـة ة باللتماد لمى الدراسة الساب*جرد بواسطة الباص

إدارة عمميات المعرفة األكثر شيوًعا واستخداًما في ( يتبين أنَّ أبعاد 0.5) جدولومن ال
 األبحاث السابقة، وىي العمميات األربعة التالية: )اكتساب، تخزين، توزيع، تطبيق(.
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 ير يات الدراسةسادًسا: 
تتكون فرضيات ىذه الدراسة من أربع فرضيات ثم صياغتيا بناء عمى منطق في 

 ي ما تصبوا إليو الدراسة وىي كاآلتي:تخمين العالقة بين المتغيرات، وبحيث تعط
 :الفري ة الر يسية األولى 

 عمميات إدارة المعرفة( بين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 قطاع غزة. في محافظاتالمنظمات الغير حكومية في  والرشاقة االستراتيجية

 :                                                              اآلتية الفرليةالفر يات  لن ىذه الفري ة الر يسية وينب ق

 اكتساب المعرفة( بين α≤0.05إحصائية عند مستوى )عالقة ذات داللة توجد  .0
 قطاع غزة.محافظات  فيالمنظمات الغير حكومية  في والرشاقة االستراتيجية

والرشاقة  عرفةالم تخزين( بين α≤0.05إحصائية عند مستوى )عالقة ذات داللة توجد  .5
 .قطاع غزةفي محافظات المنظمات الغير حكومية  في االستراتيجية

والرشاقة  توزيع المعرفة( بين α≤0.05إحصائية عند مستوى )عالقة ذات داللة توجد  .0
 فظات قطاع غزة.في محاالمنظمات الغير حكومية  في االستراتيجية

طبيق المعرفة والرشاقة ت( بين α≤0.05إحصائية عند مستوى )عالقة ذات داللة توجد  .4
 قطاع غزة.في محافظات المنظمات الغير حكومية  في االستراتيجية

  :الفر ية الر يسية ال انية 

الرشاقة ( في α≤0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ) اتأثيرً  عمميات إدارة المعرفة تؤثر
حسب رأي  قطاع غزةفي محافظات المنظمات الغير حكومية  في االستراتيجية

 .لمبحوثينا

 :الفر ية ال ال ة 

( بين متوسطات استجابات أفراد α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
لممتغيرات الديمغرافية )الجنس، العمر، سنوات  عزيتُ  عمميات إدارة المعرفةالعينة حول 

 الخدمة، المسمى الوظيفي، المؤىل العممي(؟
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 :الفر ية الرابعة  

( بين متوسطات استجابات أفراد α≤0.05لة إحصائية عند مستوى )توجد فروق ذات دال
)الجنس، العمر،  لمخصائص الشخصية والوظيفية تبعا الرشاقة االستراتيجيةالعينة حول 

 سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي، المؤىل العممي(؟

 صدود الدراسة:: سابًعا
 تحددت الدراسة بالحدود اآلتية

ذه الدراسة أثر )المتغير المستقل( عمميات إدارة المعرفة األربعة تناولت ى الصد المو ول : -0
دون دراسة  التابع()اكتساب، تخزين، توزيع، تطبيق(، في الرشاقة االستراتيجية )المتغير 

 خرى.غيرىا من المتغيرات األخرى أو العمميات األ

ق عمى العاممة في قطاع غزة دون التطبيالمنظمات الغير حكومية  الصد المكان : -5
لعوامل الحصار والحواجز والتواصل بسبب قوات االحتالل  االجمعيات بالضفة الغربية نظرً 

 اإلسرائيمي.

المنظمات الغير ىذه الدراسة جميع العاممين بوظائفيم المختمفة في اشتممت  الصد البشري: -0
 في قطاع غزة.حكومية 

نجازىا خالل العام ت الصد الزمان : -4   م.5902م تطبيق ىذه الدراسة وا 

 مصطمصات الدراسة:  امًنا

 ألغراض الدراسة: اسوف تقوم الباحثة بتعريف مصطمحات البحث تحقيقً 

 إدارة المعرية: -1

يا الخبرات المتراكمة، والقيم، والمعمومات السياقية، وتعرف أنَّ  :الصط ص التعريف  -
ات الجديدة، فيي لتقييم ودمج الخبرات والمعموم اعامُ ا وبصيرة الخبراء، التي تقدم إطارً 

ال يتجزأ ليس فقط  اما تصبح المعرفة جزءً  امتأصمة ومطبقة في عقل العارف بيا، وغالبً 
في اإلجراءات التنظيمية والعمميات  افي وثائق ومستودعات المؤسسة، ولكن أيضً 

 .(Butler، 5997والممارسات والقواعد )
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والخبرة لمقدرة عمى اإلدراك  حصيمة االمتزاج الخفي بين المعمومة"التعريف اإلجرا  :  -
وفيم الحقائق من خالل التفكير المجرد، أو االستغالل األمثل لممعمومات عبر التجارب 

في قطاع غزة المنظمات الغير حكومية والخبرات، والتأمل في مكنونات األمور لدى 
 .نحو تحقيق األىداف الكتسابيا وتخزينيا، وتوزيعيا، وتطبيقييا"

 (Knowledge Management Processes) معرية:لمميات إدارة ال -5

ىي حالة تفاعل مستمرة بين الخبرات والميارات الشخصية  ارة المعرية:دإلمميات  -
والمعمومات والشواىد من ناحية أخرى  والقدرات العقمية في أذىان األفراد من ناحية،

 (.7005904 المدىون،شيء ذات قيمة. )

المستمرة التي مجموعة من العمميات  ىي المعرية:عمميات إدارة ل  اإلجرا التعريف  -
عمى اكتساب المعارف من المصادر المختمفة، وحفظيا بالوسائل المالئمة، وخمق تعمل 
مشجعة لتبادليا ونشرىا بين العاممين وحثيم عمى استخداميا في آداء ميام العمل بيئة 

لتنافسية لممؤسسة، ويعبر كساب المزايا اإوحل المشكالت واتخاذ القرارات مما يسيم في 
 (.52-0لمبحوث عمى االستبانة من الفقرة )عنيا بالدرجة التي يحصل عمييا ا

 :الستراتيجية الرشاقة -0
ىي القدرة عمى مواجية التغيرات في بيئة األعمال من خالل  : صط صالتعريف ال -

لو السريعة  االستجابةتصميم نظام استراتيجي ذو مرونة عالية لمشركة من أجل 
 (5904ولمتغيرات وعدم التعرض لممخاطر )العايدي والموسوي، 

ىي القدرة عمى مواجية الظروف البيئية المتقمبة،  :اجرا يً إالرشاقة الستراتيجية  -
واقتناص الفرص من خالل تعزيز نظام استراتيجي متكامل، وامتالك القدرة عمى 

ويعبر عنيا بالدرجة  مستدامة،الالسريعة بما يمكن المنظمة تحقيق المزايا  االستجابة
 (.47-50التي يحصل عمييا المبحوث عمى االستبانة من الفقرة )

ىي شخصية معنوية مستقمة تنشأ  :المنظمات الغير صكومية التعريف الصط ص  -
بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أىداف مشروعة تيم الصالح 

مالي بيدف اقتسامو بين األعضاء أو لتحقيق منفعة العام دون استيداف جني الربح ال
 (5: مادة )5999شخصية. )قانون الجمعيات الخيرية والييئات األىمية، 
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 الخ صة:
تناولت الباحثة خالل ىذا الفصل تحديد المشكمة وتساؤالتيا وموضوع الدراسة، وتطرقت 

والتطبيقية، ومن ثم وضحت  لى أىداف الدراسة، ومن ثم أىمية الدراسة من الناحية النظريةإ
الباحثة المتغيرات المستخدمة في الدراسة، ثم استعرضت الباحثة فرضيات الدراسة المكونة من 

المصطمحات أربع فرضيات رئيسة، كما وضحت حدود الدراسة وفي النياية استعرضت 
 الدراسة. اإلجرائية لمتغيراتالتعريفات و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمييد 
  :المعرية لمميات إدارةالمبصث األول. 
  : الستراتيجية الرشاقةالمبصث ال ان. 
  :المنظمات الغير صكوميةالمبصث ال الث. 

 لُممخص الفص 
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 المبصث األول: 
 لمميات إدارة المعرية

 تمييد:
وفعاليــة  دارة المعرفــة مـن أىــم الوسـائل واألســاليب المسـتخدمة لزيــادة كفـاءةإلقـد أصـبحت 

تؤثر عمـى نوعيـة وجـودة العمـل، بحيـث  التيالمؤسسات، وتطوير قدراتيا اإلبداعية ، والتنافسية، 
ـــــتمكن المؤسســـــات مـــــن القيـــــام بعمميـــــات  ـــــة بـــــأكبر قـــــدر ممكـــــن لتحإت ين الرشـــــاقة ســـــدارة المعرف

، ألىميـــة إدارة المعرفـــة أصـــبحت فـــي عالمنـــا اليـــوم اونظـــرً ، فـــي المؤسســـات األىميـــة االســـتراتيجية
، ظيفية خاصة بيذا الميدان الوظيفيإحدى وظائف المنظمات المعاصرة مما يستمزم استراتيجية و 

ينصـرف نطـاق عمميـا  التـيدارة المعرفة الكيفية، ىي اسـتراتيجية وظيفيـة لممنظمـات إواستراتيجية 
ض من ربـط المعمومـات مـع بعضـيا الـبع المتأتي االستنتاجعمى توليد المعرفة في حقيقتيا، وىي 

ألىميـة إدارة المعرفـة  اونظرً ، (575 ،5900ىو معروف في الوقت الحاضر. )مساعدة،  ومع ما
، ســيتم فــي ىــذا المبحــث تنــاول المنظمــات الغيــر حكوميــةفــي تحســين الرشــاقة االســتراتيجية فــي 

 دارتيـا، كمــا أنَّ ا  مفيـوم المعرفـة، ونشــأتيا، وىرميـة المعرفـة وأنواعيــا، وكـذلك مناقشـة مصــادرىا، و 
ــذلك ســوف تبــين إ دارة المعرفــة أصــبحت تحظــى بأىميــة كبيــرة خاصــة عمــى المســتوى التطبيقــي ل

ىا ومبــررات أىميــة وأىــداف إدارة المعرفــة، وعممياتيــا، ومتطمباتيــا وخصائصــيا وفوائــدىا وعناصــر 
 سوف يتم تناول معوقات إدارة المعرفة. ًراوأخي ،استخداميا، ونظرياتيا

 المعرية : نش ةأوًل 
يـــا فـــي نيايـــة القـــرن إليا، حيـــث وجـــو االنتبـــاه نســـبيً  احـــديثً  دارة المعرفـــة حقـــاًل إيعـــد حقـــل 

لــى تشــخيص إدارة المعرفــة بســبب النمــو المتزايــد، والحاجــة إى إلــالعشــرين، حيــث ظيــرت الحاجــة 
وأضــاف  تتــأقمم مــع التغيــر الســريع فــي الســوق. ال يمكــن أنْ  التــيالمرنــة  اليياكــل التنظيميــة غيــر

لى التفكير الفمسفي من جانب إتعود الجذور الفكرية إلدارة المعرفة ( 77،5990،خرون آو  ي)العم
جـاء  آخـر بعض الجـذور مـن جانـب لى التركيز عمى متطمبات الخبرة في مكان العمل، كما أنَّ ا  و 

دارة المعرفـة كمصـطمح إاسـتخدم  نْ وقـد كـان أول َمـ من جانـب المنـاظير المختمفـة لقـادة األعمـال.
يـــا المرحمـــة ( فـــي بدايـــة ثمانينـــات القـــرن الماضـــي عمـــى أنَّ Donmarchandد )ىـــو: دون مارشـــارن

ـــة بتطـــوير نظـــم المعمومـــا ـــة مـــن الفرضـــيات المتعمق ـــا يمكـــن القـــول النيائي  دارةإظيـــور  إنَّ ت، وىن
 المعرفة كان محصمة لعدد من العوامل منيا:
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 التفكير الفمسفي النظري.  

 متطمبات الخبرة في سوق العمل.  

  التربويينوجيات نظر. 

 وجيات نظر الرياديين وقادة األعمال. 

  المختمفة االقتصاديةالقوى.  

 جيود منظمات األعمال خالل القرن العشرين لزيادة فاعميتيا. 

سيمت أشيدىا العالم  التيالتراكم المعرفي والتطورات السريعة  إنَّ وبذلك يمكن القول 
 .دارة المعرفةإفي والدة مصطمح 
  مفيوم المعرية:

معرفة الشيء من عممو، كما  اقترن مفيوم المعرفة في المغة العربية بالعمم واإلدراك، وأنَّ 
ٍُ    تعالى:سبحانو و  ويقوم العمم مقام المعرفة، لقولو ُه امِْكتّاّب ّيْعرِفًُِّ َُ ِيّي آتّيٌّْا اَّلّ

ْه َّلّْكتُُىِنّ  ّكّىا ُُ ٌْ ْهۖ  ِإَوّنّ فّرِيًقا ِوّ َُ بٌّْاّء
ّ
ْه ّيْعنُّىِنّ  ّيْعرِفُِّن أ َُ ففي  [،047]البقرة:   اْْلّّقّ ّو

الكريمة جاءت المعرفة لمداللة عمى العمم، والمعرفة لغة بحسب المنجد فيي مشتقة من  اآلية
 ىو عميو. إدراك الشيء عمى ما ، ومعرفة الشيء: عممو، والمعرفة:اوعرفانً  عرفةٌ ( فَ رِ )عَ  الفعل

 (.0027)معموف،

في تعريف المعرفة، وتعددت وجيات النظر بسبب اختالف الخمفية  لقد اختمف العمماءو 
ال بحيث قام كل منيم بوضع مفيوم جديد لممعرفة بناء عمى مج ،والمينية لمباحثين  العممية

 :( ما يمي5.1) جدولكما ىو موضح بال ريفات تخصصو وعممو، فمن أىم التع
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 تعريف المعرية(: 2.1) جدول

 المفيوم المصدر

Rastogi,2000,:40)) 
عممية منيجية وتكميمية لتنسيق أنشطة واسعة النطاق من اكتساب، خمق، تخزين، 

لتحقيق األىداف  انشر، تطوير وتوظيف المعرفة من بواسطة األفراد والجماعات سعيً 
 .التنظيمية الرئيسية

 (02505995)المغربي، 
ير والدراسات الميدانية تكوينو من حصيمة البحث العممي والتفك الرصيد الذي تمّ 

شكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عبر أوتطوير المشروعات االبتكارية، وغيرىا من 
 الزمان.

الرفاعي وياسين )
205994) 

لإلدارة وتفعيل المشاركة في كل أصول معمومات المشروع، بما  لٌ متكام نظميٌ  مدخلٌ 
ات، باإلضافة إلى تجارب في ذلك قواعد البيانات، والوثائق، والسياسات، واإلجراء

 وخبرات سابقة يحمميا األفراد العاممون.

King, 2005)) 
ىي عممية واستراتيجية منيجية إليجاد، اكتساب، وتنظيم وتقسيم وتقديم البيانات 

 .والمعمومات والمعرفة لغرض محدد لخدمة منظمة أو مجتمع معين

(jones, 2006,:117) 

المنظمة أو المصادر األخرى وتحويميا إلى  ىي عممية الحصول عمى المعرفة من
معمومات واضحة يمكن لمموظفين استخداميا لتكون ضمن معارفيم الخاصة، مما 

 .يسمح ليم بخمق وزيادة المعرفة التنظيمية

 (7705992 ،عميان)
مجموع الحقائق ووجيات النظر، واآلراء، واألحكام، وأساليب العمل، والخبرات، 

ات، والبيانات، والمفاىيم، واالستراتيجيات والمبادئ التي يمتمكيا والتجارب، والمعموم
 .الفرد أو المنظمة

 (5005990، القرني)
، ا، وامتالكً ا، وتشاركً اونشرً  اق لممعرفة وليدً العممية المنيجية المنظمة لالستخدام الخاّل 

 من أجل استثمار رأس المال الفكري لدى أفراد المنظمات المختمفة.

 (75،5909)حمود، 
الحصيمة النيائية الستخدام واستثمار المعمومات من قبل الباحثين والعاممين، 

 ومتخذي القرارات، والمستخدمين الذين يحولون المعمومات إلى معرفة.

 (0505905، عمى)
راء تساعد في اتخاذ والوقائع، واآل، الفرد لمجموعة من الحقائق ما يمتمكوحصيمة 

، مى األداء بشكل أكثر فعالية، كما وأنيا مجموعة معانٍ قرارات صحيحة، تنعكس ع
 ومفاىيم، ومعتقدات، وتصورات ذىنية تساعد عمى اإلبداع واالبتكار والتميز.

 (5.0)السابقة في الجدول جرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى المراجع )
 إدارة مفيومتعريف متفق عميو ل ال يوجدو أنَّ  ما سبق،من خالل و و أنَّ  الباص ة وتري

حصيمة االمتزاج  دارة المعرفة ىي:إ أنَّ وفي ضوء التعريفات السابقة ترى الباحثة ب ،المعرفة
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وفيم الحقائق من خالل التفكير المجرد، أو  ،لمقدرة عمى اإلدراكالخفي بين المعمومة والخبرة 
لدى مور االستغالل األمثل لممعمومات عبر التجارب والخبرات، والتأمل في مكنونات األ

وتخزينيا، وتوزيعيا،  ياكتسابالفي قطاع غزة نحو تحقيق األىداف المنظمات الغير حكومية 
 .وتطبيقييا

  المعريةىرمية  :ا انيً 
يمكن التميز بين مصطمحات البيانات والحكمة من خالل النظر إلييا كيرم متدرج من 

تمييا المعمومات في المستوى  نو،مإذ تقع البيانات في المستوى األول  ،أربعة مستويات مترابطة
 الشكل:الحكمة تتربع عمى قمة اليرم كما ىرم في  ونجد أنَّ  الثالث،

أو مصنفة  مخزنة،أوصاف بدائية األشياء أو أحداث أو نشاطات وىي  ىيالبيانات:  . أ
البيانات المخزنة في  عمييا:مثال  معنى،يحمل  شيءولكنيا ليست منظمة لتعطي أي 

ا لم يتم استرجاعيا بأحد لغات االستعالم لتعطي معنى مفيدً  نْ إ فيي البيانات،قواعد 
 .(005990، )السبيعي نات بالرغم من تنظيميا وتخزينيافسيبقى اسميا بيا

بيانات خضعت لتفسير وتحميل حتى أصبحت ذات مدلول ومعنى مفيد، أي  المعمومات: . ب
، (7005909)حمود،  عمومات.مخضعت عمميات إدارية وفنية فأصبحت  التييا البيانات أنَّ 

( عمى أنيا نتيجة تجييز البيانات، مثل: النقل أو االختيار 45005905) عمىوعرفيا 
 .والتعديالتوالتحميل، أوىي نتائج التفسيرات 

مزيج من  :يا( بأنَّ 5705997 ،العمي)لممعرفة، فعرفيا  عدة لقد وردت تعريفات المعرية: . ت
فيا )المسند، وعرَّ العاممين، مومات السياقية المتراكمة لدى الخبرات والميارات والقدرات والمع

تعتبر  التيومختمف المنتجات الفكرية  واألفكارمجموعة من المعمومات  "يابأنَّ  (5005990
سواء كانت عميو ظاىرة قابمة لمتداول والمحاكاة، أو  نماذج،أو  أو عالقاتعن حقائق 

األفراد في اإلدارة، بحيث تكون قابمة كانت ضمنية تظير في شكل تصرفات وسموكيات 
 اإلجراءات وفق معايير منيجية. جميع ألغراض عممية أو عممية لتنفيذ لالستخدام

ذ يتم من خالليا ممارسة السموك اإلنساني وفق رؤيا إتعد أعمى مراتب المعرفة،  الصكمة: . ث
وىي التي تمثل ، واضحة تستمد أبعادىا من التراكم المعرفي لمفرد أو الجماعة أو المجتمع

لطبيعة البناء  واالستقرائيةالسموك اإلنساني الذي يتم بالتروي والدقة واستنباط األبعاد 
 (.7005909)حمود،  المعرفي والمعموماتي لمفرد والمنظمة.
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 (.63:2616)صمودد د (: ىرمية المعرية2.1شكل )

 : أنواع المعرية ًا ال
يا تصب في إطار نمطي واحد في المعرفة إلى لممعرفة غير أنَّ  عدة توجد تصنيفات
، ويتم Explicit knowledgeومعرفة صريحة  Tacit knowledgeمعرفة ضمنية كامنة 

 يمي: فيماعرضيا 
، والقيم والقوانين واالتجاىاتىي التفاعل الذي يتم بين كل من المعمومات  ال منية:المعرية  .0

تمثل في محمميا  والتي الخبيرة،والنظم  عمومات،المعمى تكنولوجيا  واالعتمادوأساليب العمل 
خبرات متراكمة يستطيع الفرد أو المنظمة امتالكيا وتستخدم في حل المشكالت، واتخاذ 

 .(75،77،5900)ىمشري، القرارات 

التي تحتوييا المراجع والكتب  رمزةلمكتوبة المىي المعرفة ا المعرية الصريصة)الظاىرة(: .5
ذلك معرفة سيمة الوصف والتحديد، كو ؛لتقارير وأدوات التخزين الرقمية والوثائق والمدونات وا

ويمكن بصفة مستمرة إعادة  آخر،ومن شكل إلى  ،أخرىويمكن سيولة تحويميا من لغة إلى 
نتاجيا، وبالتالي تخزينيا واسترجاعيا، ومن أمثمة المعرفة  التقارير  الصريحة:قراءتيا وا 

، الرسومات، المخططات، العالمات التجارية، قوائم خطط العمل ،المذكرات ،المالحظات
 .(0205995)ياسين، العمل الزبائن، منيجيات 

 .مـارنة بين خصا ص المعرية ال منية والمعرية الصريصة: (2.2) جدول

 المعرية الصريصة المعرية ال منية
 مرمزة غير مرمزة
 موضوعية ذاتية

 غير شخصية شخصية
 سياق مستقل سياق محدد

 سيولة المشاركة عوبةص

Source: Hislop,D.(2009),knowledge Management is organizations, New York: 

Oxford University Press,2nd ed,p.23 
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المعرفة الضمنية ىي: مخزن الخبرات المتراكمة، والخرائط العقمية  بأنَّ  الباص ة:وترى 
ىي معمومات  الصريحة:المعرفة بينما المنظمة ومجموعة الميارات المكتسبة لألشخاص في 

ومن ىنا  في اتخاذ القرار. وبيانات مجمعة ومنظمة قابمة لالستخدام في حل مشكمة معينة أو
لى المعرفة الظاىرة يستطيع أي شخص إعممية تحويل المعرفة الضمنية  مكن القول بأنَّ ي

 والبيانات.اكتسابيا من خالل المعمومات 

 واألىميةالمفيوم  المعريةدإدارة  ارابعً 
  :دارة المعريةإمفيوم 

الختالف وتخصصات الكتاب والباحثين،  ًراالتعريفات التي تناولت إدارة المعرفة نظ تتعدد
ىذه التعريفات وغيرىا تتحدث  من الصعب تحديد تعريف واحد لمفيوم إدارة المعرفة إال أنَّ وعميو 

 سسة لالرتقاء لمستوى أداء أفضل.عن المعرفة وأىميتيا في تحقيق أىداف الفرد والمؤ 

 وتوجد الكثير من التعريفات نذكر منيا كما ىو موضح بالجدول التالي:
 ( مفيوم إدارة المعرية2.3) جدول

 العنوان المؤلف/الباصث

Delong, 2004: 6)) 
منظومة األنشطة اإلدارية القائمة عمى احتواء وتجميع وصياغة كل ما يتعمق 

ة بالمؤسسة بيدف رفع كفاءة األداء وضمان باألنشطة الحرجة وميم
 استمرارية تطور المؤسسة في مواجية المتغيرات المحيطة بيا.

 (5705997، حجازي)

يا تؤثر وبشكل في بناء المنظمات، حيث إنَّ  حيوًيا اإدارة المعرفة دورً معب ت
 ،خرجاتمكبير عمى األداء المنظمي في العادة، األفراد والعمميات وال

 ة إلى األداء العام لممنظمة أو المؤسسة.باإلضاف

 (705997أبو عابد، )

العمميات التي تساعد المؤسسات عمى توليد المعرفة، واختيارىا وتنظيميا، 
واستخداميا، ونشرىا، وتحويل المعمومات الميمة والخبرات التي تمتمكيا 

شكالت المؤسسة، والتي تعتبرىا ضرورية لألنشطة اإلدارية المختمفة كحل الم
 .واتخاذ القرارات، والتعمم والتخطيط االستراتيجي

 (705997الزامل، )

مجموعة من األنشطة والعمميات التي تساعد المنظمة عمى توليد المعرفة 
والحصول عمييا واختيارىا واستخداميا وتنظيميا ونشرىا، والعمل عمى تحويل 

لى إت وقدرات المعرفة بما تتضمن من بيانات ومعمومات وخبرات واتجاىا
المعرفة في صناعة  إدارةمنتجات )سمع أو خدمات( واستخدام مخرجات 
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 العنوان المؤلف/الباصث

القرارات وحل المشكالت ورسم عمميات التعمم وبناء منظومة متكاممة لمتخطيط 
 االستراتيجي. 

والحصول زمة لممنشأة الاإلدارة التي تيتم بتحديد المعمومات والمعارف ال (4005909 )الطاىر ،
 صادرىا المختمفة وحفظيا وتخزينيا وتطويرىا وزيادتيا.عمييا من م

Apora,raosaheb,) 
(2011,239 

عممية منظمة ومستمرة تتضمن إيجاد واكتساب، وتخزين المعرفة ونقميا، 
 .وتطبيقيا بفاعمية لدعم وتعزيز تحقيق األىداف المحددة

 (0005905، المدلل)
ات، والقدرات المتوفرة لدى االستغالل األمثل لممعوقات والخبرات والميار 

المؤسسة وتوجيييا نحو األىداف من خالل تشخيص المعرفة وتوليدىا 
 وتخزينيا، ومشاركتيا وتطبيقيا.

المزيج المتكامل والمترابط والخبرات والتجارب والميارات واالتجاىات ووجيات  (57:2013، ىمشري)
رد، وتشكل بنية معرفية، النظر والمعتقدات والمفاىيم والقيم التي يمتمكيا الف

وتحدد طبيعة سموكو حيال القضايا والمواقف المختمفة وتساعده في اتخاذ 
  .القرارات المناسبة

 (0505905ىبة، )

العمميات والجيود المنظمة التي تساعد الجامعة أو المؤسسة التربوية عمى 
ألداء  جمع وتوليد، وتصنيف، وتخزين وتوزيع المعرفة عمى العاممين بالجامعة

أعماليم بكفاءة، وفعالية ولتحقيق األىداف المرجوة، من أجل إيجاد قيمة 
 لمعمل وتوليد ثقافة متميزة لمجامعة.

 (0005902عمي، )
االستغالل األمثل لممعمومات، والخبرات، والميارات، والقدرات المتوفرة لدى 

وتخزينيا الوزارة، وتوجيييا نحو تحقيق األىداف، من خالل اكتساب المعرفة 
 وتوزيعيا وتطبيقيا.

 المصدر: جرد بواسطة الباص ة باللتماد لمى المراج  المستخدمة بالجدول

: عمميـة ديناميكيـة يـاإدارة المعرفـة بأنَّ  الباص ـة تعرف السابقة، التعريفاتتعدد من خالل و 
يجادىــــ ــــة وا  ــــى تحديــــد المعرف ا مســــتمرة تتضــــمن مجموعــــة مــــن األنشــــطة والممارســــات اليادفــــة إل

وتطويرىــا وتوزيعيــا واســتخدميا وحفظيــا وتيســير اســترجاعيا، ممــا ينــتح عنــو رفــع مســتوى األداء 
وخفض التكاليف وتحسين القدرات المتعمقة بعممية التكيف مع متطمبات التغيير السريع في البيئة 

 المحيطية بالمنظمة.
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 لـدة  اسـيةتت ـمن لناصـر أس إدارة المعريـة بـ ن  تؤكـد الباص ـة  ومن خ ل ممـا سـبق
طريــــق توليــــدىا عــــن نتــــاج المعرفــــة إيــــا إدارة نظاميــــة صــــريحة وواضــــحة، تعمــــل عمــــى أنَّ  :وىــــ 

عـادة واسـتخ نشر المعرفة عبـر الوسـائل المتاحـةو  وتخزينيا،واكتساب المعرفة ومعالجتيا  داميا، وا 
. لتخطــيط واتخــاذ القــرارات وحــل المشــكالت وتوظيفيــا بمــا يخــدم مصــمحة العمــل فــياســتخداميا 

تطـوير الفيـم وابتكـار فـي  لدعم عممية التعمم وبناء منظومة المعرفة والتخطيط االسـتراتيجيكذلك 
 القيمة بتنمية أفكار األفراد.

 أىمية إدارة المعرية:

مع بداية الثروة الثالثـة وتطـور وسـائل االتصـال وتكنولوجيـا المعمومـات وظيـر مـا يسـمى 
لممنظمات عمى اختالف طبيعتيـا ، وفيمـا يمـي  اىامً  ابالعمم الرقمي أصبحت المعرفة سمعة وموردً 

تكتسـبيا إدارة المعرفـة  أنْ  و المعرفة داخل المنظمات ، أو يمكنمعبنستعرض الدور الكبير الذي ت
بعـد التطـور السـريع لالقتصـاد وتحولـو  اأىمية بالغة بالنسبة لممنظمـة التـي تعتمـد عمييـا خصوًصـ

(  إلـى الــدور 4505907، الكبيســي)وفيمـا يمــي أشـار  ،مـن اقتصـاد صــناعي إلـى اقتصــاد ومعرفـة
ر التـي بعـض العناصـ (7905992 ،الزيـادات)الكبير الذي تمعبو المعرفة داخل المنظمات ويحدد 
 :تبرز أىمية إدارة المعرفة، وتتمثل في النقاط التالية

يـة لتوليـد تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة لممنظمات لتخفيض التكاليف ورفـع موجوداتيـا الداخم .0
 اإليرادات الجديدة.

 تعد عممية نظامية تكاممية لتنسيق أنشطة المنظمة في اتجاه تحقيق أىدافيا. .5

ماليـــا الفكـــري، مـــن خـــالل جعـــل  المؤسســـات الفاعمـــة الســـتثمار رأس إدارة تعـــد إدارة المعرفـــة .0
ة الوصــول إلــى المعرفــة المتولــدة عنيــا بالنســبة لألشــخاص اآلخــرين المحتــاجين إلييــا عمميـــ

 سيمة وممكنة.

توفر الفرصة لمحصول عمى الميزة التنافسـية الدائمـة لممنظمـات، عبـر مسـاىمتيا فـي تمكـين  .4
 المؤسسة من تبني من اإلبداعات المتمثمة في طرح سمع وخدمات جديدة.

تدعم الجيود لالستفادة من جميع الموجودات الممموسة وغير الممموسـة، بتـوفير إطـار عمـل  .7
 نظيمية.لتعزيز المعرفة الت

 تسيم في تعظيم قيمة المعرفة ذاتيا عبر التركيز عمى المحتوى. .7
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أىميـة إدارة المعرفـة تـؤثر عمــى كـل مـا يعمـل تحـت إدارتيـا مـن كــوادر  أنَّ  وتـرى الباص ـة
بشـــرية وأدوات وتنظيمـــات، لـــذا يجـــب تحديـــد دور كـــل منيـــا ضـــمن إدارة المعرفـــة وتطويرىـــا تمـــك 

عطاء كل منيا دوره ال  خاص ضمن كتمة واحدة.المكونات وا 

 أىداف إدارة المعرية:

تختمــف وتتنــوع أىــداف إدارة المعرفــة بــاختالف الجيــات، فمــن أىــم األىــداف التــي تســعى 
إلييا إدارة المعرفة في تأكيد مبـدأ الثقافـة المعرفيـة والمحافظـة عمـى أصـول ومبـادئ تحقـق أىـداف 

بالبيانات واألرقـام وبقاعـدة معموماتيـة المنظمة كذلك تيدف إلى المساىمة في رفع أداء الموظفين 
متكاممــــة ودقيقــــة تســــاعدىم فــــي تحســــين أداء عمميــــم ورفــــع كفــــاءتيم اإلنتاجيــــة وتطــــوير قــــدراتيم 

، (7905992 )الزيـــادات، (،5505992 كمـــا يمخصــيا )األكمبـــي،ا وميــاراتيم، ومـــن أىــدافيا أيًضـــ
 لتالي:كا (07505909)فارة وعميان،

 ر عالقاتيا بمثيالتيا.صورة المؤسسة، وتطويتحسين  .1

 بناء قواعد معمومات لتخزين المعرفة وتوفيرىا واسترجاعيا عند الحاجة إلييا. .2

 تسييل عمميات تبادل ومشاركة المعرفة بين جميع العاممين في التنظيم. .3

 زيادة العائد المالي عن طريق تسويق المنتجات، والخدمات بفاعمية أكبر. .4

يــة إلــى معرفــة يمكــن توظيفيــا واســتثمارىا فــي عمميــات تحويــل المعرفــة الداخميــة والخارج .5
 وأنشطة المنظمة المختمفة.

تحســــين عمميــــة صــــنع القــــرار مــــن خــــالل تــــوفير المعمومــــات بشــــكل دقيــــق وفــــي الوقــــت  .6
 المناسب، مما يساعد في تحقيق أفضل النتائج.

و أاإلسـيام فــي حــل المشــكالت التــي تواجــو المنظمـة والتــي قــد تــؤدي إلــى نقــص كفاءتيــا  .7
 ىدر وقتيا وأمواليا.

إرضـــاء العمـــالء بأقصـــى درجـــة ممكنـــة، مـــن خـــالل تقميـــل الـــزمن المســـتغرق فـــي إنجـــاز  .8
 الخدمات المطموبة، وتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة باستمرار.

 .ل بروح الفريق، وتحقيق التفاعل اإليجابي بين مجموعة العمل معتشجيع ال .9

 .لمستمرقافة التعمم والتطوير الذاتي اتييئة بيئة تنظيمية مشجعة وداعمة لث .10
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تبســيط إجــراءات العمــل وخفــض التكــاليف عــن طريــق الــتخمص مــن اإلجــراءات غيــر  .11
 الضرورية.

أخــرى  اىنــاك أىــدافً  فــإنَّ  أىــداف إدارة المعرفــة خــالل اطالعيــا عمــىمــن  الباص ــةوتــرى  
تزويــد قــدرات المنظمــة ل رةبصــورة مســتموتطويرىــا وتحــديثيا توليــد المعرفــة  :منيــا، إلدارة المعرفــة 

يجـاد قيـادة فاعمـة لتحقيـق قـدرات  عمى تحديد نوع رأس المال الفكري من خبراء ومدربين مـرنيين وا 
 .عمميات نشر المعرفة في دارة المؤسساتإ

 بات تطبيق إدارة المعريةممتط: اخامسً 
مــن توفرىــا  دَّ تطبيــق إدارة المعرفــة فــي المنظمــات لــو العديــد مــن المتطمبــات التــي ال ُبــ إنَّ 

ال يـؤدي إلـى تـدمير نظـام إدارة المعرفـة لممنظمـة، ومـن ليتم تنفيذ خطوات إدارة المعرفة بشكل فعّ 
 كل كامل.شىنا قد يقود إلى تدمير المنظمة ب

إدارة المعرفـــة تعـــد أحـــد عناصـــر النمـــو ذات  يـــرى أنَّ  (0005995)المطيـــران، لـــذلك فـــإنَّ 
، وىناك أعـداد متزايـدة بشـكل سـريع مـن المشـاريع لحاضرالحركة التجارية في عصرنا ااالىتمام ب
اكيـــم ألىميـــة ىـــذه اإلدارة ، وإلدر عمـــى منـــافع مؤكـــدة م، لحصـــوليلـــى تطبيـــق إدارة المعرفـــةتتجـــو إ
ــــى إدارة المعرفــــة كأحــــد عوامــــل النجــــاح الميمــــة فــــي  ، فــــإنَّ الحيويــــة األعمــــال التجاريــــة تنظــــر إل

، ينبغـــي عمـــى المجتمعـــات ى ضـــوء ذلـــك، وعمـــليـــا الـــة التـــي ال حـــدودمعاصـــرة الفعّ المجتمعـــات ال
دراك العناصـــر ال ، لتحقيـــق إدارة التـــي تتطمـــب لتطبيـــق إدارة المعرفـــةمـــة ميوالمؤسســـات معرفـــة وا 

 دَّ فـإن ثمـة متطمبـات ال ُبـ .، وفي الجامعات عمى وجو الخصوصمالمعرفة في المنظمة بشكل عا
 ( وىي:5905عميان ،من تحقيقيا )

ويقصـــد بيـــا الحاســـوب  ة ال زمـــة والمتم مـــة بالتـنيـــة )التكنولوجيـــا(:تـــويير البنيـــة التصتيـــ .0
إلـــى  ،وىـــي تشـــير،األمـــور ذات العالقـــة جميـــع والبرمجيـــات ومحركـــات البحـــث اإللكترونـــي و 

 تكنولوجيا المعمومات وأنظمة المعمومات.

توقـف وعمييـا ي ،وتعد من أىم مقومات وأدوات إدارة المعرفة تويير الموارد البشرية ال زمة: .5
نجاح إدارة المعرفة في تحقيق أىدافيا، فـالموارد البشـرية تمثـل أفـراد المعرفـة الـذين تقـع عمـى 
عاتقيم مسؤولية القيام باألنشطة الالزم لتوليـد المعرفـة وحفظيـا وتوزيعيـا والقيـام بالبرمجيـات 

 الالزمة لذات العالقة.
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ادة عنصــر ميــم فــي تبنــي وتطبيــق القيــ فيــو أنَّ  كّ ال شــممــا  دور الـيــادة يــ  إدارة المعريــة: .0
خـرين فــي الـتعمم المسـتمر، فــإدارة المعرفـة تتطمـب نمطــا فالقائـد يعتبــر قـدوة لآ إدارة المعرفـة،

من القيادة يـتمكن مـن قيـادة اآلخـرين لتحقيـق أعمـى مسـتويات مـن اإلنتاجيـة فـي  عاديٍ  غيرَ 
 المنظمة.

ي عمل بما يحتويـو مـن مفـردات قـد عد من المتطمبات األساسية لنجاح أيُ  الييكل التنظيم : .4
مــن ىيكــل تنظيمــي مــرن  دَّ تقيــد الحريــة واإلبــداعات الكامنــة لــدى المــوظفين بالعمــل، لــذا ال ُبــ

 ليستطيع أفراد المعرفة اإلبداع والعمل بحرية الكتشاف وتوليد المعرفة.

نتـــاج وتقاســـم المعرفـــة وتأســـي مـــل ال ــــاي :االع .7 س عـــن طريـــق خمـــق ثقافـــة إيجابيـــة داعمـــة وا 
مجتمــع مشــارك بالمعرفــة والخبــرات الشخصــية وبنــاء شــبكات فاعمــة فــي العالقــة بــين األفــراد 

يجاد ثقافة  .تنظيمية ومجتمعية داعمة لممعرفة وا 
 

فــي تــوفير حاجتــو أىميــة العناصــر الســابقة  أنَّ  تــرى الباص ــةوفــي ضــوء مــا ســبق، 
 العميا أنظمة إدارة المعرفة، لذا فإنَّ  تتبنى اإلدارة أنْ  دَّ ال بُ  إلدارة المعرفة لعنصر القيادة حيث

لقـدرة تطبيق إدارة المعرفة يتطمب قيـادة حكيمـة تتصـف بالقـدرة عمـى شـرح الرؤيـة لآخـرين، وا
، وأصـــبح لتكنولوجيـــا المعمومـــات دور كبيـــر فـــي تعظـــيم قـــدرة العمـــى االتصـــال المـــرن والفّعـــ

 .والمعرفة يئة داخمية تشجع التعممالمنظمة عمى خمق معرفة جديدة وخمق ب

 يوا د إدارة المعرية:

ىي العمل عمـى إيجـاد عالقـة تفاعميـة بـين العـاممين فـي المؤسسـة، لممشـاركة فـي برنـامج 
األعضـاء المشـاركة لـتعم الفائـدة مـن بـرامج إدارة  جميـعإدارة المعرفة، لتحقيـق الثقـة المتبادلـة بـين 

 طبيق إدارة المعرفة:( إلى الفوائد اآلتية لت5995، عبد الوىاب)ويشير ، المعرفة

 تحسين جودة المنتج أو الخدمة. .0

 تشجيع االبتكار. .5

 إيجاد ثقافة تنظيمية تشجع التعمم. .0

 تمكين المنظمة من النمو التطوير الدائم. .4

دارتيا. .7  تشجيع العاممين عمى المشاركة في المعرفة وا 
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 ي:( فوائد إدارة المعرفة في ضوء أنشطتيا المختمفة باآلت5997، حمودة)وتحدد 

تبســـيط العمميـــات وخفـــض التكـــاليف عـــن طريـــق الـــتخمص مـــن اإلجـــراءات المطولـــة أو غيـــر  .0
الضرورية، كما تعمل عمى تحسين خدمات الزبائن عن طريق تخفيض الزمن المستغرق في 

 تقديم الخدمات المطموبة.

عـن طريـق تسـويق المنتجـات والخـدمات بفاعميـة أكثـر، بتطبيـق المعرفـة  زيادة العائـد المـادي .5
 .لمتاحة واستخداميا في التحسين المستمر، وابتكار منتجات وخدمات جديدةا

 وىي: (دارة المعرفةإاط التالية كفوائد تضيف النقسبق أن ْ  بعد االطالع عمى ما ويمكن لمباص ة

 . باألمانحساس الموظف ا  الرضا الوظيفي و  .0

 القدرة عمى استغالل موارد المنظمة بالشكل الصحيح والمطموب. .5

 العمل وتحسين الخدمات المطموبة. آلية تطوير .0

 القدرة عمى تعزيز اتخاذ القرارات. .4

 سيولة تحقيق الميزة التنافسية. .7
 ((Knowledge Management Factorsلناصر إدارة المعرية 

( 5992(، و)عميـــان: 5992(، و)الزيـــادات: 5997و)الســـيد: ، (5997 :الكبيســـي)يـــرى 
بينمــا  .(اتيجيات، واألشــخاص، والتكنولوجيــا، والعمميــاتاالســتر )بــأن عناصــر إدارة المعرفــة ىــي: 

البيانـــات، والمعمومـــات، )( عناصـــر إدارة المعرفـــة فـــي أربعـــة أمـــور ىـــي: 5990حصـــر رزوقـــي )
كمـا األساسـية إلدارة المعرفـة  بعـض العناصـر (5990الخطيـب )وأضـاف  .(والقـدرة، واالتجاىـات

 :يمي
لميــارات، العمــل بــروح الفريــق، المشــاركة، بمــا فــي ذلــك التصــرفات والخبــرات وا األشــخاص: . أ

 واإلبداع واالبتكار.

 وتشمل إجراءات العمل، الممارسات الفضمي، وخرائط المعرفة. العمميات: . ب

 وتشــمل تخـزين المعمومــات وتحميميـا، وشــبكات المعمومـات الداخميــة والخارجيــة، التكنولوجيـا: . ت
 يا.لالزمة لنقل المعرفة وتبادلاوأجيزة الحاسوب وتوابعيا 

 ويشمل البيانات والمعمومات والخبرات والميارات وبراءات االختراع. المصتوى: . ث
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وىـي مجموعـة مـن الحقـائق الموضـوعية غيـر المترابطـة يـتم إبرازىـا وتقـديميا دون  البيانات: . ج
ا ووضـعيا فــي نقيحيـ، تأحكـام أوليـة مسـبقة، وتصــبح البيانـات معمومـات عنـدما يــتم تصـنيفيا

 تمقي.إطار واضح ومفيوم لمم

وىي بيانـات تمـنح صـفة المصـداقية ويـتم تقـديميا لغـرض محـدد، وترقـي بمكانـة  المعمومات: . ح
المعرفة عندما تستخدم لغرض معين، وتقييم نتائج مسبقة ومحددة، أو لغـرض االتصـال، أو 

 المشاركة في الحوار.

مـات يمكـن لقدرة عمـى تحويـل البيانـات إلـى معمو االمعرفة بجانب المعمومات تحتاج  الـدرات: . خ
االســتفادة منيــا، وبعــض األفــراد يمتمكــون القــدرة عمــى التفكيــر بطريقــة إبداعيــة، والقــدرة عمــى 

 تحميل وتفسير وتوظيف المعمومات لتحقيق أىداف المؤسسة.

وىـــي التـــي تــدفع األفـــراد لمرغبــة فـــي التفكيــر والتحميـــل والتصــرف، لـــذلك تشـــكل  التجاىــات: . د
يجـاد الرغبـة إلدارة  ًياأساس ااالتجاىات عنصرً  المعرفة وذلك من خالل حفز فضول األفـراد وا 
 وتحفيزىم لإلبداع.

لـــى حداثـــة إتبـــاين وجيـــات النظـــر حـــول عناصـــر إدارة المعرفـــة يعـــود  أنَّ  وتـــرى الباص ـــة
قتصـــادية لـــى التطـــورات االإ، إضـــافة االقتصـــادية والتكنولوجيـــة وغيرىـــا الموضـــوع وعـــدد مدخالتـــو
فـي  عناصر إدارة المعرفة فـي ميـدان التربيـة فـي المـدارس يتمثـل أنَّ ، كما والتكنولوجية المتسارعة
ــــد اإلنترنــــتإ، التكنولوجيا)حاســــوب لوجيــــة ( وكــــذلك و لكترونــــي وغيرىــــا مــــن الوســــائل التكن، البري

المعمومــات األشــخاص الــذين ســيتعاممون مــع المعرفــة والقــدرات المتمثمــة فــي ميــاراتيم فــي جمــع 
 وتخزين واسترجاع المعمومات.

 ررات استخدام إدارة المعرية:مب

 ( إلى المبررات اآلتية الستخدام إدارة المعرفة:5997أشار )الكبيسي،

ــــة ورفــــع  .0 ــــرة لتخفــــيض الكمف ــــة فــــي النجــــاح المنظمــــة، لكونيــــا فرصــــة كبي تعــــاظم دور المعرف
 موجودات المنظمة لتوليد اإليرادات الجديدة.

المؤسســـية، واألســـاليب  ُبنـــىم، والالعولمـــة ومـــا عكســـتو مـــن تـــأثيرات عمـــى اقتصـــاديات العـــال .5
اإلداريـــــة واألطـــــر التنظيميـــــة والقانونيـــــة لمنظمـــــات األعمـــــال، باإلضـــــافة إلـــــى أنيـــــا جعمـــــت 

 والفضائيات. اإلنترنت :المجتمعات العالمية عمى تماس مباشر بوسائل قميمة الكمفة مثل
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دة مـن المعرفـة عـن وجـود أنـواع متعـد فضـاًل  تشعب إدارة المعرفة وزيادة احتمـاالت تطبيقيـا، .0
 وتنوع النظم والعمميات التي تعمل عمى تطبيقيا.

مكانيـة تعزيزىــا المسـتمر بتطـوير معرفــة )الحركيـةالطبيعـة الديناميـة  .4 ( لمموجــودات المعرفيـة وا 
ــــة مــــن جيــــة، والتقــــدم  ــــدة، فظيــــور األســــواق العالمي ــــة معق ــــدة يجعــــل مــــن إدارتيــــا عممي جدي

 ا الدفع في اتجاه تطوير برامج إلدارة المعرفة.التكنولوجي في عمميات اإلنتاج يحتم عمين

ما فـــي مجـــال التنـــافس اتســـاع المجـــاالت التـــي نجحـــت إدارة المعرفـــة فـــي معالجتيـــا، ال ســـيّ  .7
 واإلبداع والتجديد والتنوع.

القــدرة عمــى تممــس أثــر المعرفــة فــي عمميــات األعمــال فييــا، وقــادرة عمــى قيــاس ىــذا األثـــر  .7
 .أكبربشفافية 

المعموماتيــة والمعرفـة )التــي تمثـل أىــم موجـودات رأس المــال  ال العالميـة أنَّ إدراك أسـواق المــ .5
ـــة ـــزة التنافســـية، وىـــي أىـــم مـــن المصـــادر التقميدي  الفكـــري( فـــي المنظمـــات ىـــي مصـــدر المي

 .)األرض، رأس المال، والعمل(

التغيــــرات الواســــعة والســــريعة فــــي أدوات واتجاىــــات الزبــــون والتــــي جعمــــت األنمــــاط اإلداريــــة  .2
 مة لمواكبة تمك التغيرات.قميدية غير مالئِ الت

مـــن أىـــم مبــــررات تطبيـــق إدارة المعرفـــة: التــــدفق اليائـــل لممعمومــــات  أنَّ  وتـــرى الباص ــــة
وكــذلك والمعــارف فــي ظــل التقــدم العممــي اليائــل فــي مجــال تكنولوجيــا المعمومــات واالتصــاالت، 

كترونيـة لاألعمـال اإلمجـال ظيـور  ظيور الرقمية المعتمدة عمى االتصالية والترابط ممـا أدى إلـى
مـن  دَّ وبالتـالي ال ُبـ مت الوصول إلى مواقـع المنظمـات.ربط العالم بشبكة اتصاالت سيّ في  والذي

تنظــــيم وفمتــــرة ىــــذه المعــــارف والمعمومــــات، وكــــذلك تعــــاظم دور المعرفــــة والمعمومــــات فــــي نجــــاح 
 .طور المنظماتنتاجيتيا، ودورىا في تا  المنظمات والمؤسسات وزيادة كفاءتيا و 

 لمميات إدارة المعرية :سادًسا
دارة المعرفة إجوىر تحسين  إدارة المعرفة عممية مستمرة ومتفاعمة، فمن الواضح أنَّ 

دارة المعرفة المتمثمة في استقطاب أو االستحواذ عمى المعرفة، إنشاء إيتمثل في تحسين عمميات 
إدارة المعرفة عمميات  ( بأنَّ 5995، رانالمطي) المعرفة تقاسميا وتوزيعيا، ويشيرأو توليد 

المعرفة ىو مفيوم ومنيج يستخدم تقنية المعمومات كأداة ووسيمة لتجميع وتخزين الخبرات 
والمعارف لتسييل وتسريع المشاركة بيا ونشرىا بأكبر قدر ممكن، أو أنو اآللية التي تقوم بتنظيم 
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م تكنولوجيا المعمومات من وسائل اتصاالت وتوجيو واستغالل عمميات المعرفة وأنظمتيا باستخدا
ويحدد  لكتروني واليواتف النقالة.حديثة ومن شبكات محمية أو دولية مثل االنترانت والبريد اإل

إنشاء المعرفة الجديدة، االستحواذ عمييا  ( ىذه العمميات كالتالي:Tarbanetalتوربان وزمالءه )
ة(، والتنسيق )وضع المعرفة الجديدة في سياق )بتحديدىا المعرفة ذات قيمة وبطريقة مالئم

الة( اإلدارة العممية ليا )تقيميا، مراجعتيا ، توضيح صمتيا محدد(، حفظيا )بصيغة مالئمة وفعّ 
تكون متاحة ألفراد الشركة حسب الحاجة وفي أي وقت ومكان ()  نشرىا ) أنْ  وأخيًراودقتيا( ، 

ابو شَ عمميات إدارة المعرفة في ست عمميات تَ ( 02،5997)العمي وآخرون، . وحدد(5997نجم، 
المعرفة، اكتساب المعرفة،  )تشخيص :وىي ،بعضيا مع عمميات إدارة المعرفة عند الزيادات

  المعرفة(.توليد المعرفة، تخزين المعرفة، تطوير المعرفة، تويعيا، تطبيق 

لتالية إلدارة ااألربعة ت الباحثة في ىذه الدراسة عمى العمميات ومن ىنا فقد ركزّ 
 ، وىي:(0.5لجدول ) ابين البحوث وطبقً  اوىي األكثر استخدامً  ،المعرفة

األنظمة الذكية تساعد العاممين عمى استنباط الخبرات من الخبراء  : ىي أنَّ اكتساب المعرية .0
فالكم اليائل من ، قات مع البيانات المتوفرة لدييمكما يساعده عمى سرعة إيجاد عال

من  لٍ تي يتم تحميميا يساعد عمى اكتشاف معارف جديدة. ويرى كُ البيانات ال
(Mcshane&glinow,2007,13 َّأن )  عممية اكتساب المعرفة تتضممن قدرة المنظمة عمى

استخالص المعمومات واألفكار من البيئة الخارجية والداخمية ومن الرؤى الخاصة بيا 
الل تعيين األفراد أو اكتساب حدى أقوى وأسرع الطرق الكتساب المعرفة ىو من خا  و 

من مصادر  ونالشركات بشكل كامل وكذلك تدخل المعرفة في المنظمة عندما يتعمم العامم
، أكبر لتوجييات الزبائن أو إدراكٍ خارجية مثل اكتشاف مصادر جديدة من المجيزين 

كتساب بأن ا وترى الباص ة واالستراتيجية األخرى الكتساب المعرفة ىو من خالل التجربة.
 مثل: مختمفة خارجية وداخمية عدة المعرفة تعنى الحصول عمى المعرفة من مصادر

 )المؤتمرات وورش العمل، واستخدام الخبراء والدوريات وغيرىا(.

( ىي الخطوة األولى في عممية استخدام المعرفة Coakes) ،2003:42 : يبينتوزي  المعرية .5
شخص )المناسب( في الوقت )المناسب( وضمن وتعني إيصال المعرفة المناسبة، إلى ال

( Dalkir,2005:22شارت دراسة )أشكل )مناسب(، وبتكمفة )مناسبة(. وضمن ىذا السياق 
توزيع المعرفة ىو عممية تبادل لممعرفة ونقميا إلى الموظفين الذين يحتاجون إلييا  إلى أنَّ 

ألفكار والخبرات والممارسات في الوقت المناسب بيدف القيام بميام جوىرية، وتعني تبادل ا
ن بعضيم ببعض، واستعمال ما يعرفونو يبين العاممين األمر الذي يتطمب اتصال العامم



 
 اثلاينامفصل 

30 

لحل المشكالت عمى نحو مبدع، فالمعرفة حقيقة تنمو عندما يتم تقاسميا واستعماليا. 
يا في ويعتمد توزيع المعرفة عمى إتاحة الفرصة لمجميع لممشاركة في المعرفة، بمعنى وصف

وجعميا متاحة  ،الميتمين بيا جميعإطار من النظام، واإلجراءات التي تسمح بتوزيعيا عمى 
لو  نْ إلى كل من يقصدىا سواء من داخل المؤسسة أو من خارجيا، لكي يستفيد كل مَ 

  (.09،5900عالقة بيا، ومن ثم تتحقق المصمحة )حرب، 

وجود وسيمة لنقل وىي رفة عن شروط توزيع المع (75،5904،المدىون)كما تحدث 
فيمة، تكون الوسيمة مدركة ومت نْ أ ا، أيضً آخر ا، وقد تكون شيئً اقد تكون شخصً المعرفة، 

،  وسيمة الحافز الكافي لمقيام بذلكأن يكون لدى ىذه ال، كذلك  وقادرة عمى نقميا وتوزيعيا
توزيع المعرفة أن َّ  ةوترى الباص  ول دون ىذا النقل المعرفي.حُ عدم وجود معوقات تَ  اوأخيرً 

لى المستفيدين بالمعرفة سواء رسمية إىي عممية المشاركة الفعالة في المعرفة يتم توزيعيا 
  أو غير رسمية.

: ىي عممية تخزين المعرفة تعود إلى الذاكرة التنظيمية والتي تحتوي عمى تخزين المعرية. 3
لمكتوبة والمعمومات المخزنة في بما فييا الوثائق ا ،شكال مختمفةأالمعرفة الموجودة في 

كترونية والمعرفة اإلنسانية المخزنة في النظم والخبرة والمعرفة الموجودة لقواعد البيانات اإل
والمعرفة الفنية المكتسبة من األفراد وشبكات ،في اإلجراءات والعمميات التنظيمية الموثقة 

وعممية استرجاعيا، فالكثير من بين النقاط المعرفة  ًءاويمثل تخزين المعرفة جز ، العمل
القيمة المحتممة إلدارة المعرفة ناتج من خالل عناصر المعرفة المختمفة وموضوعاتيا 

دارتيا وتحديثياوضرورات الرب  . ( 196:2008،عميان) ط فيما بينيا وا 

يجابية، ويتم تحميميا  :ايبأنَّ  (00: 5900،)عيدفيا كما عرَّ  جمع المعرفة بطريقة منظمة وا 
يتم  عي أنْ رانقيتيا، ثم توثيقيا وتنسيقيا وتجزئتيا، ليتم تخزينيا في أفضل صورة، ويوت

 أنَّ  وترى الباص ة .تداوليا بسيول، ونشرىا واستخراجيا بدقة ويسر من قبل أفراد المنظمة
تخزين المعرفة ىي االحتفاظ بالمعرفة في الذاكرة التنظيمية والعمل عمى استرجاعيا 

 ل األفراد في المنظمة.واستخداميا من قب

حيث تتطمب المعرفة ،خرين المعرفة تأتي من العمل وكيفية تعميميا لآ : إنَّ تطبيق المعرية .4
التعميم والشرح، والتعمم يأتي عن طريق التجريب والتطبيق مما يحقق مستوى المعرفة 



 
 اثلاينامفصل 

31 

و ال وأنَّ  ،ليؤخذ تطبيق المعرفة في المقام األو  و يحب أنْ ويعمقيا، وعمى ضوء ذلك فإنَّ 
تستوعب ذلك، وتطبق مفيوم التسامح  وما عمى الشركة إال أنْ  ،يوجد عمل بدون أخطاء

كثقافة تنظيمية ذلك ألن الوحيد الذي ال يخطئ ىو من ال يعمل، وبذلك فإنيا تستوجب 
االحترام واإلعجاب وليس الخوف، وأن نظام المعرفة الكفء ال يكفي لضمان النجاح في 

تطبيق  القوة فيو تكمن في استخدامو، وأنَّ  أنَّ و  ،خطوة إيجابية لمتعمم نزلةمالشركة لكنو ب
المعرفة أكثر أىمية من المعرفة نفسيا، ولن تقود عمميات اإلبداع والتخزين والتوزيع إلى 

ال لممعرفة )العمي تحسين األداء التنظيمي مثمما تقوم بو عممية التطبيق الفعّ 
نفيذ لالستخدام في ت ءمةيق المعرفة جعميا أكثر مال(. ويعني تطب47 :5900وآخرون،

تقوم  و من المفترض أنْ عمى أنَّ  ابالميام التي تقوم بيا استنادً  اأنشطة المنظمة وأكثر ارتباطً 
لالستفادة منيا بعد إبداعيا وتخزينيا وتطوير سبل  ؛ال لممعرفةالمنظمة بالتطبيق الفعّ 

االستخدام يا: ( أنَّ 00 :5990،القرني )فيا كما عر  استرجاعيا ونقميا إلى العاممين.
ال لممعرفة المتوفرة في المؤسسات التربوية بأفضل الطرق لضمان الوصول األفضل، والفعّ 

ن المعرفة تأتي من العمل، وكيفية تعميميا لآخرين حيث  إلى أفضل النتائج الممكنة، وا 
طبيق مما يحسن مستوى تتطمب التعمم والشرح، والتعميم يأتي عن طريق التجريب والت

و أكثر أىمية ذ أنَّ إيؤخذ تطبيق المعرفة في المقام األول،  المعرفة ويعمقيا، لذلك يجب أنْ 
من المعرفة نفسيا، ولن تقود عمميات اإلبداع والتخزين والتوزيع إال بتحسين األداء 

تطبيق المعرفة  أنَّ  وترى الباص ة .ال لممعرفةالتنظيمي مثمما تقوم بو عممية التطبيق الفعّ 
ىي عممية تتضمن وضع المعرفة ووضع التنفيذ من خالل التصنيف والفيرسة والتبويب 

دراك العاممين أنَّ  ،بشكل فاعل ىناك إمكانية لتطبيقيا لمحصول  وأنَّ ، المعرفة متاحة ليم  وا 
 .عمى التميز واالرتقاء بالعمل

 

 معوقات ادارة المعرية:

نظمــات متعــددة أجــرت دراســات حــول معوقـــات إدارة م ( إلــى أنَّ Coakes ،5990)أشــار
ىناك مجموعة من المعوقات الرئيسـة التـي تعرقـل تنفيـذ  المعرفة، وتوصمت ىذه الدراسات إلى أنَّ 

 ادارة المعرفة بشكل فاعل:
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 سيطرة الثقافة التي تكبح التشارك في المعرفة. .0

 المعرفة. إلدارةعدم دعم القيادة العميا  .5

 المعرفة وفوائدىا. إدارة لدور االدراك غير الكافي .0

المعرفـة وبــين تعزيــز الــتعمم  بــإدارةلــى التكامــل بــين نشـاطات المنظمــة المرتبطــة إاالفتقـار  .4
 .المنظمي

 المعرفة. بإدارةلى التدريب المرتبط إاالفتقار  .7

 ة المعرفة ومحتواىا.ر ادإدراك غير الكافي لمفيوم اإل .7

 تخدام وتنفيذ نظام ادارة المعرفة.الوقت الكافي لتعمم كيفية اس إلى االفتقار .5

ال وغيـر الفّعـ لى فيـم مبـادرة إدارة المعرفـة بشـكل صـحيح بسـبب االتصـال غيـرإاالفتقار  .2
 الكفؤ.

تواجــــو إدارة المعرفــــة،  التــــي( إلــــى التحــــديات 5705995،وحســــي  البــــيالوي )كمــــا أشــــار
 ىما:،ومعوقات تطبيقيا في فئتين 

 :لعصر عصر ثورة المعرفة والمعمومـات، ويمتـاز بتـدفق حيث يعتبر ىذا ا التصديات ال ـايية
مشــاركتيا، والعمــل عمــى  ومــن دعــم توليــد المعرفــة أ دَّ تــالي الُبــأفكــار وثقافــات متعــددة، وبال

ـــى المعرفـــة المناســـبة إ ـــة االنفتـــاح ومشـــاركة المعرفـــة مـــع الحاجـــة إل ـــوازن بـــين ثقاف حـــداث الت
 خذ بخصوصية الثقافة السائدة في المجتمع.من فمترة المعرفة واأل دَّ كخاصية فكرية، إذ البُ 

 ومن أبرز المعوقات  )تكنولوجيا المعمومات والذكاء االصطناعي(: تصديات البنية األساسية
 تواجو إدارة المعرفة: التيدارية والتنظيمية اإل

 .عدم توافر الوقت الكافي لدى األفراد العاممين في إدارة المعرفة 

 وائد إدارة المعرفة.نقص الفيم والوعي بأىمية وف 

  عــدم القــدرة عمــى قيــاس العوائــد الماديــة إلدارة المعرفــة، ونقــص الــدعم والتمويــل لتطبيــق
 إدارة المعرفة.

 .نقص الميارات الخاصة ألساليب إدارة المعرفة 

 .نقص التكنولوجيا المناسبة في المؤسسات 
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 دارة الــتعمم عــن بعضــيم الــب عض فــي معظــم انعــزال المتخصصــين فــي إدارة المعرفــة، وا 
 التنظيمات )تقل فرص االتصال والتواصل بينيم(.

تجاىــل اليــدف األساســي إلدارة المعرفــة  معوقــات إدارة المعرفــة ىــي أنَّ  وتــرى الباص ــة:
ضــعف التفكيــر، ذلــك  إلــىة إضــاف المعرفــي،عــدم االىتمــام بالتــدفق ، وعــدم القــدرة عمــى التطــوير

، اوختاًمــ مــن التفكيــر والتركيــز عمــى المســتقبل. داًل التركيــز عمــى الماضــي بــ، العقالنــي واالســتنتاج
ومـن خـالل ىـذه المعوقـات مـن الممكـن إيجـاد حمـول مناسـبة  الفشل فـي إدراك األىميـة التجريبيـة.

 ليا، عن طريق زيادة كفاءة العمل، وتطور الوسائل بالتدريج.

 الممخص:
مـن مفـاىيم بحيـث يتصـل بيـا  استعرضت الباحثة فـي الفصـل الحـالي إدارة المعرفـة، ومـا

فــي ىــذا العصــر، وذلــك مــن خــالل تقــديم  ااســتراتيجيً  اتطرقــت إلــى بدايــة المعرفــة باعتبارىــا مــوردً 
التعاريف التي من شأنيا توضيح وتعميق الفيم ليـذا المصـطمح، ومـن ثـم ىرميـة المعرفـة، وأنـواع 

يــات إدارة المعرفــة، المعرفــة ومصــادرىا، كمــا تطرقــت إلــى إدارة المعرفــة وأىميتيــا، وأىــدافيا، وعمم
وىـــي: )اكتســاب، تخــزين، توزيــع، تطبيــق( وتناولــت الباحثـــة  ا،وقــد ذكــرت أكثــر العمميــات شــيوعً 
 ةالرؤيـــوجـــود قيـــادة حكيمـــة تتصـــف بالقـــدرة عمـــى شـــرح ومنيـــا ضـــروريات تطبيـــق إدارة المعرفـــة 

تــم  اوأخيـرً كمـا تـم ذكـر خصــائص وفوائـد المعرفـة،  ال.خـرين والقـدرة عمـى االتصـال المــرن الفّعـلآ
يات الثقافيـة التحدث عن أىم معوقـات إدارة المعرفـة التـي تواجـو المنظمـة، والتـي تتمثـل فـي التحـد

  .االستراتيجيةوسوف تستعرض الباحثة في المبحث الثاني الرشاقة والبنية األساسية. 
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 : ال ان  المبصث
 الرشاقة الستراتيجية

 :تمييد

كيــف مــع تلــى القــدرة عمــى الإفــي ىــذه األيــام بحاجــة كبيــرة  المنظمــات الغيــر حكوميــة  نَّ إ
وفي ظل الدرجة العالية من حالة  ، وكذلك السرعة في اتخاذ القرارات الصحيحة ،التغيرات البيئية

عدم التأكد لظروف البيئة الخارجية المحيطة بالشـركات، وكـذلك البيئـة المضـطربة بشـكل مسـتمر 
(، لذلك كان ال Abu Radi,2013)اد يجدى نفعً عُ التقميدية لم يَ  التخطيط االستراتيجي بالطرق فإنَّ 
ـــ تســـتخدم األســـاليب اإلداريـــة الحديثـــة التـــي تمكنيـــا مـــن تجـــاوز ىـــذه  أنْ  المنظمـــاتمـــن ىـــذه ا دَّ ُب

(، ومـن أنجـح ىـذه األسـاليب اإلداريـة ىـو أسـموب الرشـاقة االسـتراتيجية، 5900العقبات )الصانع،
قبــــل التطــــرق إلــــى مفيــــوم الرشــــاقة  ة ىــــذا التغييــــر.ة فــــي إدار ائل الميمــــحيــــث يعتبــــر أحــــد الوســــ

االســتراتيجية يجــب توضــح مــا ىــي الرشــاقة بصــورة منفصــمة، فمــن خــالل مراجعــة المصــطمح فــي 
بعــض البــاحثين اســتبدلوىا بمصــمح )خفــة الحركــة( أو )المرونــة العاليــة  أنَّ األدبيــات الســابقة نجــد 

 .في الحركة(

 راتيجية:مفيوم الرشاقة الستأوًل: 
ىـي مصـدر رشـق وتعنـي الخفـة والسـرعة فـي العمـل )معجـم الرائـد(، أمـا فـي معجـم  الرشاقة لغة:

(Oxford( فمعنى الرشاقة )agility(ىو القدرة عمى التحرك السريع والسيل )Aurdan,2011.) 
الرشــاقة ىــي عبــارة عــن نــوع مــن أنــواع لممرونــة، وىــي القــدرة عمــى األعمــال  :االرشــاقة اصــط صً 

متوقعــة فــي طمبــات الســوق أو المخطــط ليــا، واألنشــطة الجديــدة، اســتجابة لمتحــوالت غيــر اليــر غ
 .(Narasimhan,2006,443طمبات العمالء الفريدة من نوعيا )

" الجيش الذب ندفع بو إلى األمام. :تعني (Stratosageinاالستراتيجية ) الستراتيجية اصط صا:
( ىــو فعــل ويعنــي قــاد أو (Stratosa،الجنــرال تعنــي  Agein جــزأينوينقســم ىــذا المصــطمح إلــى 

آمـــر، ويقصــــد بيــــا وظــــائف وأعمــــال والصــــفات التـــي يمتمكيــــا الجنــــرال، فيــــي فــــن قيــــادة الجــــيش 
Wheeler,1988,p3))  ىي فن القيادة ناالستراتيجية إذ. 

 تعريف الرشاقة الستراتيجية:

خـــتالف وحاجـــات وتوقعـــات تعـــددت التعريفـــات بالنســـبة لمرشـــافة االســـتراتيجية، وذلـــك ال
 طموبة، ويمكن إعطائيا التعريفات التالية:مالمستفيدين عند البحث عن الرشاقة االستراتيجية ال
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 تعريف الرشاقة الستراتيجية (: 2.4) جدول

 المفيوم المصدر

 (5992 ،المعاضيدي)
ىــي القــدرة االســتراتيجية عمــى اإلدراك والحصــول عمــى المزايــا التــي تبيحيــا الفــرص 
ـــة  ـــذي يحـــدث فـــي بيئ ـــد ال ـــذ التغييـــر القريـــب والبعي البيئيـــة مـــن خـــالل تخطـــيط وتنفي

  .ال وبالشكل المطموباألعمال بشكل سريع وفعّ 

Hill&Jones ,2009)) 
لغــاء وحــدات العمــل واأل ســواق والصــناعات الموجــودة إلعــادة عمميــة إعــادة ترتيــب وا 

 التركيز عمى مقدرات جوىرية متمايزة.

Park ,2011)) 
قدرة التنظيمية لفحص ومراقبة والتقاط األحداث لمتغيير البيئي )تغيير تفضيل ال

 .الزبون، تحركات المنافسين الجديدة، التكنولوجيا الجديدة( في الوقت المناسب

Arafa ,2013)) 
القدرة عمى الذىاب واإلحساس بالوقت الحقيقي االستراتيجي، وااللتزامات الجماعية 

 .توزيع المواردالسريعة، وسرعة وقوة 

Idris & Al-Rubiae 

(2013: 71-72) 

عمال القدرة عمى التكيف والتوافق المستمر مع التوجو االستراتيجي في بيئة األ
كوظيفة من الوظائف االستراتيجية، والسعي لخمق منتجات وخدمات جديدة بشكل 

 .نماذج وطرائق مبتكرة لخمق القيمة

Farzin&Safari,(201

4) 
التكيف وردة الفعل السريعة من قبل المنظمة تجاه التغيرات غير القدرة عمى 

 .المتوقعة وتقديم الحمول المبتكرة

 (0705907، الحريزات)

القدرة التي تحاول المنظمة امتالكيا وتستعد من خالليا إلحداث التغييرات 
االستراتيجية المطموبة بشكل سريع في ضوء تحقيق االستجابة المناسبة لألحداث 

 .عماليا أبيئية المتسارعة التي تعيشيا وتؤثر في ال

 (00:5907، ىنية)
مجموعة اإلجراءات والعمميات التي تتخذىا شركات الصناعات الغذائية لكي 
 .تتكيف مع التغيرات التي تحيط بيا وتبمور رؤية لكي تستجيب بسرعة التغيرات

 (04:5905 ،المحاسنة)
لتمكـين  وصـواًل  ات المتكونـة التـي تعمـل سـويً انعكاس مجموعة من الفمسـفات والقـدرا

 المؤسسة لمتوجو المستمر نحو الفرص الجديدة في بيئة منظمات األعمال.

 (02:5902، إسماعيل)

فــن التكيــف واالســتجابة والقــدرة عمــى التعامــل مــع المتغيــرات البيئيــة الســريعة التــي 
ة لمنمـــو والتطـــور حيـــث تـــوفر الرشـــاقة الخفـــة الالزمـــة لممنظمـــ ،تعـــيش بيـــا المنظمـــة

 والبقاء واستمرار المنظمة في ظل بيئة متقمبة.

 المصدر: جرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى المراجع المستخدمة بالجدول
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 اإلداريةمفيوم الرشاقة من المفاىيم  وبناًء عمى التعريفات السابقة يمكن استخالص أنّ 
 وذلك لتعدد الخمفيات وخاصة التعريفات؛الحديثة التي تحظى بكثير من االىتمام، وقد تعددت 

يا تعبر عن مدى قدرة المنظمة عمى التعامل مع بالباحثين والكتاب، ولكن تتفق في معظميا، أنَّ 
من نقاط القوة  االستفادةالظروف المحيطة، وسرعة التحرك والمرونة الكافية من خالل 

مى مواجية الظروف البيئية ىي القدرة ع تعرف الباص ة الرشاقة الستراتيجية: والضعف.
المتقمبة، واقتناص الفرص من خالل تعزيز نظام استراتيجي متكامل، وامتالك القدرة عمى 

 السريعة بما يمكن المنظمة تحقيق المزايا المستدامة. االستجابة

 أىمية الرشاقة الستراتيجية: انيًا: 
ـــ إنَّ  ـــة المحيطـــة ب ـــين فـــي البيئ ـــة عـــدم االســـتقرار وعـــدم اليق أي نشـــاط اقتصـــادي مـــن حال

السـمات المالزمــة لممنظمـات اليــوم، وذلــك بسـبب المنافســة المتزايــدة، والتكنولوجيـا المتطــورة، وىنــا 
  :يا مطموبة في جانبينإنَّ  إذتكمن أىمية الرشاقة االستراتيجية في مواجية ىذا التغير السريع، 

 :ديد قدراتياداخل المنظمة بيدف فيم الكفاءات األساسية وتح الجانب األول. 

 : خارج المنظمة لمعرفة البيئة ومن حوليا بوضوح وتحديد الحمفاء والمنظمات  الجانب ال ان
يـا تكمـن المنظمـة مـن تحقيـق الكثيـر مـن األىـداف بدقـة وسـرعة، إنَّ في البيئة السـريعة حيـث 

 ( 5900)الكبيسي ونوري، .وتساىم في تحسين المركز التنافسي لممنظمة

يا ألنَّ  ؛في بيئة أعمال ديناميكية وسريعة التغيير النجاحِ  ستراتيجية مفتاحَ وتعد الرشاقة اال
باإلضافة إلى االستفادة من الفرص في سوق مضطرب  ،القدرة عمى دعم قيادة التغيرات المفاجئة

كـــد عمـــى التفكيـــر ؤ وىـــي ال تعنـــي عـــدم وجـــود اســـتراتيجية لكنيـــا بـــديل التخطـــيط االســـتراتيجي، وت
كد عمى التفكير االستراتيجي والرؤية الواضحة، بمعنى آخر ىي مفيوم مشـترك تؤ و  االستراتيجي،

( 5992حيــث أشــار )المعاضــيدي، . (Santala,2009: 36) .بــين وضــع االســتراتيجيات وتنفيــذه
المتطمبـــات الجوىريــة لنجـــاح المنظمـــات وضـــمان بقائيـــا وديمومتيـــا،  إحـــدىلــى أن الرشـــاقة تعـــد إ

لممدخل التقميدي قد حتمت عمى المؤسسات اعتمـاد خفـة  اياتيا وفقً وكذلك إجراء التغيرات في عمم
 لمتعامل مع المتغيرات المتسارعة.  بدياًل  مدخاًل الحركة االستراتيجية بوصفيا 

ـــــوري ،5907 ،(، )ىنيـــــةSantala,2009)كمـــــا أورد كـــــل مـــــن  (، 5900(، )الكبيســـــي ون
 عــدة نقــاط (Ojha , 2008و) (،5900،( )المعاضــيدي5909(، )مصــطفى ،5900)الصــانع، 

 وىي كالتالي : ،تدل عمى أىمية الرشاقة االستراتيجية في المنظمات
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تعتبر الرشاقة أحد المتطمبات الجوىرية لبقاء واستمرار نجاح المنظمة حيث انيا ميزة  .0
مر الذي سيمكن المنظمة من امتالك رؤية واضحة األ ،تنافسية تتراكم لتصبح مستدامة

 نافسين.لمعرفة موقعيا بين الم

يا تمكن ألنَّ  ؛جاح في بيئة األعمال الديناميكيةالرشاقة االستراتيجية تمثل مفتاح الن أنَّ  .5
 المنظمة من السيطرة والتكيف مع التغيرات المفاجئة.

يا تمكن االستفادة من الفرص في السوق المضطرب، وىذا ال يعني عدم وجود أنَّ  .0
 استراتيجية لكنيا بديل التخطيط االستراتيجي.

 تؤكد الرشاقة عمى التفكير االستراتيجي والرؤية الواضحة. .4

يا تساعد في ألنَّ  ؛تقوم الرشاقة بتجسيد قدرة المنظمة عمى إدارة وضبط التغير المستمر .7
اعداد المنظمات لقبول التغيير من خالل توليد مجموعة من البدائل وتطوير الميارات 

عادة تنظيم وتعبئة الموارد واتخاذ إجراءات  زالة العوائق وا   مام التغيير.أحازمة وا 

وذلك عن ؛ بحيث تمكنيا من النجاح والتفوق ،تمنح الرشاقة المنظمة إطار عمل مرن .7
طريق منح فرق العمل صالحية واسعة في اتخاذ القرارات بدرجة عالية من االستقاللية 

 والمرونة.

  .تيتم بوجود مفيوم مشترك بين االستراتيجيات وتنفيذىا .5

الرشاقة في المنظمات وسيمة إلدارة التغيرات غير المتوقعة والمخاطر التي  يعد وجود .2
 تواجييا من قبل المنظمات األخرى.

توفر الرشاقة االستراتيجية لممنظمة القدرة عمى االستجابة السريعة لمتغييرات التي تشيدىا  .0
من خالل  البيئة الخارجية وتؤىميا إليجاد طرق مبتكرة تنافس من خالليا في أي ظروف،

كما تساىم في صياغة رؤية استراتيجية تعبر من ،التنبؤ بالمتغيرات البيئية والتكيف معيا 
 .اًل ين ترغب في الذىاب مستقبأخالليا المنظمة 

ا ليا مَ لِ  ؛الرشاقة االستراتيجية لممنظمة تتمتع بأىمية كبيرة أنَّ : الباحثة ترىومما سبق 
يا في سوق العمل والمنافسة من ئمع نجاحيا وبقا لتنافسيةامن تأثير عمى المنظمات من المزايا 

، التيديداتخالل تعزيز التفكير االستراتيجي المستقبمي، وضبط التغيرات والسيطرة عمييا وتجنب 
 بما يؤدي لمتفوق.
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 :الستراتيجيةأسباب صاجة المنظمة لمرشاقة  ال ًا: 
نما ألنَّ ألنَّ  الكثير من منظمات األعمال تنتيي وتتالشي ليس إنَّ  يا يا ترتكب األخطاء، وا 

 Kosonen من ، وقد أجاب كلٌ عتادة عمى كونيا صحيحة ألمد بعيدتستمر في فعل األمور الم

Doz&)  عند سؤاليم عن مدى حاجة المنظمات اليوم لمرشاقة االستراتيجية ؟ بأنو لم يعد أمام
مدة خدمتيم تكون أقل ومطموب  نَّ إالتنفيذين الوقت الكافي في إدارة شركاتيم حيث  المديرين
ىم أعمى بسبب التغير السريع في البيئة وذلك بسبب التطور التكنولوجي في اؤ يكون أد منيم أنْ 

العالم اليوم ، ولتجاوز ىذا اليجوم الذي تتعرض لو الشركات وفرق إدارتيا فإن الرشاقة 
م( فقد أشار إلى 5900،ضيدي المعا)أما .  (Ruth,2008)االستراتيجية ىي المفتاح لتحقيق ذلك

أن صعوبة إجراء عمميات التغيير وفقًا لممدخل التقميدي قد حتمت عمى المنظمات اعتماد 
الزبن )لمتعامل مع التغيرات المتسارعة، وبين بديٌل  ستراتيجية عمى اعتبار أنيا مدخلٌ الرشاقة اال

معينة من دورة حياتيا، ولمحفاظ بعض المنظمات تمتاز بالكفاءة العالية في مرحمة  م( أنَّ 5900،
الة الستمرار ىذا عمى ىذا التفوق والتمير ينبغي عمييا اعتماد الرشاقة االستراتيجية كوسيمة فعّ 

التفوق، ويوضح الشكل العالقة بين سرعة التغير وطبيعتو وأين تكمن حاجة المنظمة لمرشاقة 
 .االستراتيجية

 

 

 

 

        
           

 
  الع قة بين سرلة التغيير وطبيعتو :(2.2)كل ش

Source: (Doz & Kosonen, 2008) 
العالقة بين سرعة التغيير وطبيعتو تقوم بدور كبير  ويالحظ من خالل الشكل السابق أنَّ 

و عندما تكون طبيعة التغيير بسيطة وخطية ، فيالحظ أنَّ الوصول إلى الرشاقة االستراتيجيةفي 
اطات المنظمة يكون اىتماميا وتركيزىا عمى األداء التشغيمي والعمميات والنش نَّ وسرعتو بطيئة فإ

أما في حال كانت طبيعة التغيير معقدة مع سرعة تغير بطيئة  ،في البيئة الداخمية لممنظمة
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االستثمار 
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المنظمة انتقمت من  ، والذي يعني أنَّ راتيجي التقميدياىتمام المنظمة عمى التخطيط االست فيتركز
أما حينما يكون مستوى  ،ء التشغيمي إلى التنبؤ بالمستقبلتخطيط قصير األجل باإلدامرحمة ال

، أ إلى تبني الرشاقة االستراتيجيةالمنظمة تمج يعني أنَّ  اطبيعة التغير بسيطًا وسرعتو عالية ىذ
 ؛ألنو يتطمب منيا التحرك بمرونة عالية والتكيف السريع لمواجية التغير في محيط الممنوح

 .ستمرارية بقائيا وديمومة منافستولضمان اوذلك 

 أبعاد الرشاقة الستراتيجية:رابعًا: 
 (  ,Doz & Kosonen 5992أوضـــــحت الدراســـــات التطبيقيـــــة لكـــــل مـــــن )

ىناك ثالثة أبعـاد لمرشـاقة االسـتراتيجية متمحـورة فـي ) الحساسـية  أنَّ ( 5900و)الكبيسي ونوري، 
عــة رب( أ5900) الصــائغ،  تناولــت، بينمــا (انســيابية المــوارد، وحــدة القيــادة، تــدفق أو االســتراتيجية

خــالل مراجعــة عــدد مــن ومــن  .(محــددات لمرشــاقة وىــي )التخطــيط، التنظــيم، األفــراد، التكنولوجيــا
 يتفقـون نيأغمـب البـاحث تيجية نجـد أنَّ المعاصرة، والخاصة بالرشاقة االسترااألدبيات االستراتيجية 

)الحساســية االســتراتيجية، المقــدرات الجوىريــة، وضــوح  :ســتراتيجية ىــيأبعــاد الرشــاقة اال عمــى أنَّ 
ومــن الممكــن  .الرؤيــة، اختيــار األىــداف االســتراتيجية، المســؤولية المشــتركة، االلتــزام الجمــاعي(

 بعاد السابقة عمى النحو التالي:توضيح األ
 

 
 

 

 

 

 

 
 الط ع لمى الدراسات السابـة.بعاد الرشاقة الستراتيجية وذلك بعد أيو ح الشكل : (2.3)شكل 
  (،5907)ىنيــــة ، (،Khoshnood, Nematizadeh 2017عــــداد الباحثــــة باالعتمــــاد عمــــى )إ: مــــن المصــــدر

(Abu Radi, 2013،5900(،)الكبيسي ونوري،)(Ojha,2008)، Doz & Kosonen, 2008 )). 

 

اد الرشاقة أبع
 تراتيجية الس

 المـدرات الجوىرية و وح الرؤية

 اختيار األىداف  الحساسية االستراتيجية

 االلتزام الجماعي مشاركة المسئولية
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  و وح الرؤية: .1

المطموب في اسـتثمار أو اسـتغالل توفر لممنظمة السرعة الضرورية لمتنفيذ واالستقرار ىي 
ا أمكن ذلك، الرؤية ىي عمميـة واقعيـة ذات مصـداقية أكثـر جاذبيـة لممسـتقبل، الفرص المتاحة كممّ 

فعندما تواجو المنظمات تحديات معقدة في ظل بيئة أعمال متقمبة، تـوفر ليـا رؤيـة سـرعة الالزمـة 
 ا نحــو اســتغالل الفــرص المــرتبط بيــالتنفيــذىا وتركــز عمــى جميــع شــركاء فــي سمســمة القيمــة وتــدفعي

(Abu-Radi، 2013:21.) ( 5900كمــا ذكــر ،Abu Rady َّبــأن ) اأساســيً  االرؤيــة تمثــل محرًكــ 
 كما ،لمعمل عمى مختمف المستويات وبترابط منطقي يجعل من المنظمة قادرة عمى تحقيق غاياتيا

مـتالك المنظمـة ديناميكيــة انفيـذ دون الت نَّ  فـي حــين أا جمـياًل ال حمًمـإالرؤيـة بـدون تنفيـذ ليســت  أنَّ 
تـزود المنظمـة بالسـرعة المطموبـة لمتنفيـذ، كمـا تحصـل المنظمـة  إنَّا عابثا، حيث إال انشغااًل ليست 

مـر الـذي األ ؛حـافز السـتغالل الفـرص المتاحـةعمى اتحاد وتعاون شركائيا ويكـون لـدييم الـدافع وال
بــين البصــيرة  الرؤيــة مــا ( أنَّ Hussey ،0005فــي األداء، وقــد أشــار)  أعمــى لــى مســتوياتإيــؤدي 

واإلدراك الذىني، فالبصيرة تدل عمى إعطاء صورة واضـحة وقويـة فـي العقـل، أمـا اإلدراك الـذىني 
 .عة حول إدراك األحداث المستقبميةفيو إعطاء خطة ذىنية مقن

 : الصساسية الستراتيجية .2

ىا وفيميــا التغييــرات وتحديــد ةرفــتيجية مــدى قــدرة المنظمــة عمــى معتبــين الحساســية االســترا
وكــذلك  ،يــا تشــير إلــى مــدى إدراكيــا لمعالمــات المتخمفــة واالتجاىــاتأي إنَّ  ؛لمبيئــة التــي تعمــل فييــا

القـــوى المتقاربـــة، وكيفيـــة تجاوزىـــا لمقيـــود، والعمـــل عمـــى تكـــوين رؤيـــة مســـتقبمية مـــع األخـــذ بنظـــر 
مــدى : يــانَّ أ( ب5907،البــدراني )ا تعرفيــا بينمــ االعتبــار التغيــر المســتمر لمبيئــة التــي نعــيش فييــا.

دراكياالوعي بالتوجو االستراتيجي ليا  لممسمك الذي تستطيع مـن خاللـو تحقيـق رؤيتيـا ورسـالتيا  وا 
وأىـــدافيا االســـتراتيجية مـــن خـــالل فيـــم الفـــرص المؤاتيـــة فييـــا بســـرعة والـــرد والتصـــرف أســـرع مـــن 

ـــد  المنافســـين. ظمـــات تكـــون بحاجـــة دائمـــة لتطـــوير عـــادات المن ( أنَّ Kettunen,2010:12)ويعتق
لمعمومـــات التـــي تبنـــي ســـاعدتيا فـــي تكـــوين الســـمطة المعرفيـــة الكاممـــة لكـــي تـــوفر جميـــع المجديـــدة 

، وكــذلك م فــي اإلجابــة عمــى األســئمة الصــعبة، واستحضــار اإلمكانيــات العقميــة لتســياالســتراتيجية
مــــــــــــــن  لٌ ار ُكـــــــــــــوأشـــــــــــــ .تخدام النظريـــــــــــــات واألبحـــــــــــــاث المتاحـــــــــــــةالحـــــــــــــذر التـــــــــــــام فـــــــــــــي اســـــــــــــ

(Zahra&George,2002:185 َّإلـــــى أن )  نـــــوع مـــــن أنـــــواع القـــــدرة الحساســـــية االســـــتراتيجية ىـــــي
ـــذىب الديناميكيـــة ـــى أنَّ Santala,2009:49، وي القـــدرات الميمـــة واألساســـية التـــي تســـاعد فـــي  ( إل

المفتوحـــة، والحــــوار  تراتيجية ىـــي عمميــــات االســـتراتيجيةمحافظـــة المنظمـــة عمـــى الحساســــية االســـ
 .لداخمي ذو الجودة العالية، ورفع مستوى اليقظة االستراتيجية والشكل التالي يوضح ذلكا
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 الـدرة األساسية الت  من خ ليا يتم المصايظة لمى الصساسية الستراتيجية: (2.4) شكل

Source: Santala .M,(2009:49) 

مــدى قــدرة  مســتمرة لتحقيـق عمميـة معرفيــة الحساسـية االســتراتيجية ىــي أنَّ وتــرى الباص ــة 
دوفيمـا و د البيئيــة المؤسسـة عمــى تحديـد التغيــرات لبنـاء رؤيــة واضــحة د راكيــا فـي الوقــت المناســبا 

 .ضمن أىداف مستقبمية 
  اللتزام الجمال : .3

االلتزام الجماعي أمر ضروري في تحقيق الرشاقة االستراتيجية من خالل اتخاذ القـرارات 
خـر يكـون آإلى التكامل من غيرىا مع فريـق اإلدارة بأكمميـا وبمعنـى التي تكون متكاممة أو أقرب 

النــاتج عــن  النجــاح الجمــاعي ىــو نــاتج عــن قيــادة جميــع أعضــاء الفريــق بــدال مــن القــرار الفــردي
فضـل أا يمـالعقمـين المفكـرين يكـون نتاج ، وىذه قاعدة منطيقـة حيـث إنَّ جدول األعمال الشخصي

الجماعي بالقرارات يكـون مـن خـالل التـزام الفريـق بالكامـل الـذي يجـد االلتزام  من العقل الواحد إنَّ 
وصــنع القــرار يكــون أفضــل مــن خــالل  افــي وضــع القــرارات الجريئــة والمدروســة جيــدً  انفســو مرغًمــ

نـــة مـــع قـــل تحفظـــًا وأكثـــر ثقـــة بالمقار أقـــرارات الجماعيـــة تميـــل إلـــى كونيـــا ال نَّ فـــإالجميـــع وكـــذلك 
ــاوعميــو تكــون قــدرة االســتجابة لالضــطرابات ىــي أيضــًا أكثــر تواز  ،القــرارات الشخصــية والفرديــة  ًن

 .عنـــــــــدما تكـــــــــون شـــــــــكميا الجمـــــــــاعي، وتمثـــــــــل حـــــــــافزًا وزيـــــــــادة فـــــــــي التماســـــــــك داخـــــــــل الفريـــــــــق
(Santala,2009,50) . َّـــى وجـــود حاجـــة لعمـــل التغييـــرات داخـــل الفريـــق، ألن القيـــام  باإلضـــافة إل

دًا ىـــم تمقائيـــًا فـــي تراجـــع الحـــوار والـــدوافع بالعمـــل نفســـو مـــع األشـــخاص نفســـيم لفتـــرات طويمـــة جـــ

 الحساسية االستراتيجية

حوار داخلي 

 عالي 

عمليات 

استراتيجية 

 مفتوحة

يقظة 

استراتيجية 

 عالية
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التغييــر فــي المســؤوليات واألدوار دخــل الفريــق ســيكون وســيمة لمتخفيــف مــن  الشخصــية، لــذا فــإنَّ 
ي: العمـــل تعوامـــل االلتـــزام الجمـــاعي تمخـــص كـــاآل فنجـــد أنَّ  (.Santala ,2009,52)المخـــاطر 

، وتجديــد الفريــق، وأســموب لالمتبــادالجمــاعي كفريــق، والمشــاركة فــي جــدول األعمــال واالعتمــاد 
القيــــادة وقــــدرات الــــرئيس التنفيــــذي يكــــون ليــــا تــــأثير كبيــــر عمــــى نجــــاح تعــــاون الفريــــق وااللتــــزام 

 (Doz & Kosonen, 2008)الجماعي. 

 
 لوامل اللتزام الجمال  :(2.5) شكل

Doz. L.Yves. and Kosonen Mikko,(2008)," Fast Strategy". Wharton School) Publishing). 

المديرين الرشاقة االستراتيجية مطموبة في استراتيجية الشركات، لذلك نالحظ أن َّ  كما أنَّ 
الوقت ال يحتمل البحث عن البدائل والتنقل  ألنَّ  ؛التنفيذيين يجدون صعوبة في اتخاذىم لمقرارات
عددة ويحتاج إلى تحميل سريع وبمستويات مت ،ىنا يكون معقدًا في مثل ىذه الحاالت

(Kettunen، 2010:21 كما حدد )lencioni , 2002: 188) خمسة عوامل قد تؤدي إلى )
مكانية اتخاذ القرار الصحيح يجب عمى المنظمة االىتمام  إحداث الخمل في العمل الجماعي وا 

 بيا، وىي:
 .التركيز عمى النتائج .0

 .المساءلة .5

 .االلتزام .0

االلتلزام 
 الجماعي

العمل الجماعي 
 كفريق

أسلوب القيادة 
وقدرات الرئيس 

 التنفيذي

المشاركة بجدول 
 األعمال 

 تجديد الفريق
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 .الخالف اإليجابي .4

 .توافر الثقة .7

االلتزام الجماعي ىو التزام فريق المؤسسة بأكممو في تحقيق الرشاقة  أنَّ  وترى الباص ة
وذلك  ؛والتفاعل مع بعضيم البعض لوضع قرارات جزئية مدروسة ومتفق عمييا ،االستراتيجية

 .لى الثقة الجماعية والنجاحإيؤدي 
 المـدرات األساسية الجوىرية:  .4

ة المواجيـــــة نحـــــو تحقيـــــق أعمـــــى ىـــــي الميـــــارات الخاصـــــة بالمنظمـــــة والســـــمات المعرفيـــــ
دراك المنظمــــة  ــــل وعــــي وا  ــــائن مقارنــــة مــــع المنافســــين، وتمث المســــتويات الممكنــــة مــــن رضــــا الزب

المنظمـــة التـــي ال تـــدرك قـــدراتيا  نَّ إ إذ بالمقـــدرات المطموبـــة لكيفيـــة أداء العمـــل أو معرفـــة كيـــف،
د القائمـة الخاصـة األساسية سـتكون عمميـة تعقـب الفـرص بشـكل سـيئ، وضـرورة ىنـا إيجـاد وتحـد

 بأنَّيـاتعـرف  .كمـا(Long,2000:25. )بالميارات والمعرفة التـي تتناسـق مـع المقـدرة الجوىريـة ليـا
مصــدرا لمتمــايز عــن طريــق  إنشــاء الخصــائص والقــدرات الفريــدة لممنظمــة التــي يمكــن مــن خالليــا

" :يـــا نَّ أب (5907،ىنيـــة )، كمـــا عرفيـــا (5905تطـــوير وتنســـيق ودمـــج المـــوارد المتاحـــة )محمـــد، 
الخبــرات والــتعمم التنظيمــي المتــراكم فــي المنظمــة والــذي ينــتج عــن المعــارف والميــارات المطموبــة 

 وىنـاك خصـائص. لـى احترافيـة فعميـة فـي أداء أنشـطتيا الداخميـة "إعمال والتـي تـؤدي إلنجاز األ
 (:5905وىي كالتالي )محمد، ،تتسم بيا المقدرات الجوىرية عدة

  :ـــد عالقتيـــا باليـــدف ـــة باليـــدف التـــي تري ـــي ليـــا عالق ـــالموارد والميـــارات الت تيـــتم المنظمـــة ب
 ليو.إالوصول 

 .الندرة في الموارد والقابميات التي ال تمتمكيا المنظمات األخرى 

  يـا تسـتطيع تقميـدىا لكـن نَّ مات المنافسة ال تسـتطيع تقميـدىا أو إالمنظ نَّ أصعوبة التقميد: أي
 بتكمفة عالية. أوبصعوبة 

 تســتفيد مــن ميزاتيــا التنافســية دون تحويميــا  نْ أالمنظمــات التــي تريــد  نَّ إابمــة لمتحويــل: غيــر ق
 لممنافسين فعمييا تبني قدرات غير قابمة لمتحويل.

  لــيس ليــا بــديل: عنــدما ييــأس المنافســون مــن عــدم قــدرتيم تحويــل القــدرات فيقومــون بالدراســة
 عن توفير بديل ليا.
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 مصادر المـدرات الجوىرية:

 وىما: ،المقدرات الجوىرية ليا مصدرين أساسيين (: أنَّ 5905ى )محمد، تر 
 : ويقصد بيا اكتساب المعارف والميارات والقدرات الجديدة. التعمم التنظيم 

 يمتمكيــا األفــراد  التــيتمــك الخبــرات والمعــارف والميــرات والقــدرات  ىــي: رأس المــال البشــري
 من خالل التدريب والتطوير ونظام الحوافز. اإلنتاج، والتي تقاس ويستخدمونيا في عممية

  األىداف الستراتيجية:اختيار  .5

نتاجي أو خدمي إأو اختالف نشاطيا  أم كبيراً  اأي منظمة ميما كان حجميا صغيرً  ىي
ىداف االستراتيجية ترتبط برسالة المنظمة ويتم واختيار األ ،ىدافأو مجموعة من األ اتمتمك ىدفً 

لى إرة العميا، وغالبُا ما تكون األىداف ىي النتائج التي تسعى المنظمة صياغتيا من قبل اإلدا
مة مع الفرص الحالية أو الناشئة، فيو غاية ءتحقيقو وتأىيل، وتعزيز أو تطوير قدراتيا لمموا

 ( Nikoo &Sina ,2007:49)  نجاحياتحقق  ومسعى كل منظمة تريد أنْ 

يا وضع أنَّ عى المنظمات لتحقيقيا بمعنى تمثل األىداف االستراتيجية النتائج التي تس
حيث تعتبر األىداف األساس المنطقي والموجو الفعمي  ،ليوإمستقبمي تطمح المنظمة لموصول 

تمثل األىداف التوجو االستراتيجي  انشطتيا، أيضً أالمنظمات عمى اختالف أنواعيا و  لجميع
لريادة في مجال معين )رضوان، جل من تحقيق التميز واألالذي يحمل الطموح والتحدي طويل ا

 النحو التالي: وىي عمىد (5904

 تحدد بوضوح مسارات التوجو االستراتيجي لممنظمة. -0

 جرائي قابل لممالحظة والقياس إترسم المستقبل المرغوب لممنظمة بشكل  -5

البديل  رلإلدارة العميا عند اختيا اومعيارً  التخاذ القرارات حيث تمثل دلياًل  اتعد مرشدً  -0
 ستراتيجي المناسب.اال

 تمثل األىداف األساسية الالزمة لتقييم األداء التنظيمي. -4

 تساعد عمى حفز العاممين وشحذ ىمميم نحو اإلنجاز. -7

يمتمكـون القـوة  لـى أصـحاب المصـالح الـذينإتساعد قـادة المنظمـات فـي توضـيح احتياجـاتيم  -7
  والسيطرة.
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 وى : دإلى خمسة أنواع (Hamel, 2007)صسب  الستراتيجيةتصنف األىداف كما 

 :وىي تتعمق بخدمة المجتمع ككل. أىداف مجتمعة 

  :تتعامل معو المنظمةذي الوترتبط بالجميور أىداف المخرجات . 

  :وترتبط بخصائص المنتج أو الخدمةأىداف المنتج. 

  :وتختص بعمل المنظمة ككل كأىداف، البقاء، النمو، والكفاءة.أىداف النظام 

 :بط باالسـتعماالت التـي مـن أجميـا تخصـص المنظمـة القـوة التـي تولـدىا وترت أىداف مشتـة
 إلى تحقيق أىداف أخرى. اسعيً 

 : مشاركة المسؤولية

تشير إلى مسـؤولية أطـراف فاعمـة ومتعـددة ومـدى مسـاىمتيا فـي تحقيـق نتـائج ومخرجـات 
اس لممـدى ، تمثل مقيتكوين نتائج بشكل تراكمي وتجميعيمن االعتماد عمى  بشكل منفصل بداًل 

مـع  عالقاتيـان َّ أذ إعالقـات مـع شـركاء سمسـمة القيمـة،  القيمة المتراكمـة لممنظمـة مـن خـالل بنـاء
 عالقـات المنظمـة مـع الشـركاء سمسـمة القيمـة يمكـن أنْ  ، لـذا فـإنَّ الزبون مسـاىمة فـي خمـق القيمـة

: (5907002، كمـا عرفيـا) ىنيـة، ( Nikoo &Sina ,2007:49)يـدمرىا  يخمق القيمـة ويمكـن أنْ 
ـــائج  نَّ إ ـــة لمســـاىمتيم فـــي تكـــوين نت ـــر مـــن األطـــراف الفاعم ـــين طـــرفين أو أكث المســـئولية تكـــون ب

مــن االعتمــاد عمــى تكــوين نتــائج بشــكل تراكمــي تجميعــي، وىــو  ومخرجــات بشــكل منفصــل بــداًل 
 ،ح نــاجم عــن المســؤولية التعاونيــةىــذا المصــطم نَّ أأي  ؛ناشــئ مــن تضــافر العمــل بشــكل مشــترك

سـواء فـي  ،لك سيشمل العديـد مـن األمثمـة كمـا فـي حـرب االئـتالف والتحالفـات االسـتراتيجيةذ نَّ وا  
و في المجال السياسي، وحسب المسؤولية المشتركة بين افراد المنظمـة أ المعنى التجاري والعممي

 :تحدد كالتالي

 .درجة عالية من الثقة بالمرؤوسين وقدراتيم 

 الية المشاركة.استعمال نظام الحوافز المبني عمى فع 

 نواعو.أفراد وكذلك االتصال بجميع درجة عالية من التداخل بين الرؤساء واأل 

 .مشاركة الجميع في تحسين أساليب العمل وتقييم نتائجو 
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 قدرات الرشاقة الستراتيجية:خامسًا: 
عمــى القيــام بسمســمة مــن األعمــال  المنظمــات الغيــر حكوميــةتســاعد الرشــاقة االســتراتيجية 

ميــام المحـــددة عــن طريـــق مجموعـــة مقــدرات تـــوفر ليــا الطرائـــق الالزمـــة لعمميــة تنفيـــذ الرشـــاقة وال
 :باآلتي( ىذه المقدرات park,2011,23وقد حدد ) ،االستراتيجية

 :رشاقة الستشعار .1

( ويعرفيـا Kettunen,2010,11وتمثل وحدة اإلدراك وشدة الوعي واالىتمـام لـدى المؤسسـة )
(park,2011,24 عمــى ) َّاألحــداث مــن  واقتصــاصيــا قــدرة المؤسســة عمــى فحــص ومراقبــة أن

الحديثـة(  والتكنولوجيـاالتغير في البيئة )تحركات المنافسـين الجديـدة، تغييـر تفضـيل الزبـون، 
عمميــة االستشــعار تشــير إلــى ميمــة الرصــد االســتراتيجي لمــا يــدور  نَّ إ فــي الوقــت المناســب.

يكـون ليـا تـأثير كبيـر عمـى اسـتراتيجية المؤسسـة،  من أحداث في البيئة التي من الممكن أنْ 
العديد من األنشـطة مثـل الحصـول  وتشمل ىذه الميمة والعمل التنافسي، واألداء المستقبمي.

، والعمـل عمـى عمى معمومات ليا عالقة باألحداث، والتي يكـون التغييـر البيئـي فييـا واضـحاً 
( ويشـير 077، 5900لعابـدي،ا) اة سـمفً ميمة والتـي ليـا قواعـد محـددالغير تنقية المعمومات 

santala,2009,49) ــــــى ــــــدرات أساســــــية تحــــــافظ فييــــــا المؤسســــــة عم ــــــالث ق ــــــى وجــــــود ث ( إل
عاليـة الدقـة، وتمكـين  اسـتراتيجيةالعمميات االستراتيجية المفتوحـة، يقضـو  :وىي ،االستشعار

 الحوار الداخمي ذو الجودة العالية.
ى كشف واستقطاب أحداث األعمال الميمة فـي الوقـت يا قدرة المؤسسة عمبأنَّ وترى الباص ة 

 ا ليا من تأثير كبير وميم عمى مكانة واستراتيجية المؤسسة.مَ لِ  ؛المناسب

  رشاقة اتخاذ الـرار: .2

ىـــي قـــدرة المؤسســـة عمـــى جمـــع وخـــزن وىيكمـــة وتقســـيم المعمومـــات التـــي تتعمـــق بعمميـــا مـــن 
األحـداث المتعمقـة باألعمـال مـن دون  مصادرىا المتنوعة لغرض ترجمة اآلثار المترتبة عمى

والقيـام بوضـع  ، ات التي تقوم بترجمـة ىـذه األحـداثوالقيام بمعرفة الفرص والتيديد ، تأخير
الخطـط التــي مــن خالليــا يــتم توجيــو إعــادة تكــوين المالكــات وعمــل إجــراءات تنافســية جديــدة 

(park,2011,10 وعميو تكون عممية اتخاذ القـرار عمميـة متكاممـة ) مـع فريـق اإلدارة بالكامـل
تعزيـز جـدول األعمـال الشخصـية لكي يقود جميع أعضاء الفريق إلى النجاح الجماعي بـدل َ 

عــض األنشــطة المترابطــة التــي تتــألف ب( وىنــاك Doz$Kosonen,2008,10الخاصــة بيــم )
عـــن طريقيــــا ميمـــة صــــنع القـــرار تتــــرجم الكثيــــر مـــن األحــــداث وتحـــدد الفــــرص والتيديــــدات 



 
 اثلاينامفصل 

47 

(Thomas et al.1993,239 وعمــى الفريــق االلتــزام بوضــع قــرارات مدروســة بصــورة جيــدة )
وأكثــر ثقــة مــن  اًظــتكــون أقــل تحف يــا تميــل إلــى أنْ ألنَّ  ؛وجريئــة الوقــت نفســو مــن قبــل الجميــع

فــز عمــى زيــادة ، وعميــو تكــون االســتجابة لالضــطرابات ذات تــوازن أكبــر لتحالقــرارات الفرديــة
( فعــــــن طريــــــق ىــــــذه األنشــــــطة تســــــتطيع ىــــــذه (antala,2009,50ق التماســــــك داخــــــل الفريــــــ

وتقوم باستخداميا لغـرض تحقيـق أقصـى قـدر لتـأثير  ، المؤسسات تحديد الفرص والتيديدات
 .(Houghton et al ,2004,20الفرص وتساعد عمى تقميل تأثير التيديدات )

لمعمومــات جمــع وتخــزين اقــدرة أعضــاء المؤسســة عمــى  تخــاذ القــرار ىــيا أنَّ  وتــرى الباحثــة
وتحميـل عناصـر التيديـدات، حة وترجمتيا بالوضع المطمـوب، لتحميـل الفـرص و بصورة صحي
 ، واتخاذ الخطط الفعمية في الوقت المناسب.القوة والضعف

  رشاقة الممارسة: .3

عــادة المــواوتعنــي قــدرة المؤسســة عمــى إعــادة تكــوين ديناميكيــة  رد فييــا، تعــديل العمميــات، وا 
لــى إتوريـد وفــق خطـط العمـل الجديــدة والمنتجـات وخــدمات التسـعير تشـكيل عالقـات سمســة ال

( ، ويؤكــد الــبعض عمــى مبــادئ العمــل المبنيــة park,2011,26الســوق فــي الوقــت المناســب )
 Eisenhardt& Martin (2000 105)القـرار لمواجيـة التغييـر البيئـي  عمـى ميمـة صـنع

Teece et al. ,1997ياتيـا وفـق اإلجـراءات والمـوارد ، أي تـتمكن المؤسسـات مـن تغييـر عمم
( وتشـمل   Thomas et al. , 1993 :243وكذلك إعادة تصميم الييكل التنظيمـي  ،المختمفة

مجموعة من اإلجراءات من المؤسسات التنافسية الجديدة فـي السـوق  اأنشطة الممارسة أيضً 
لعمـل عمـى وا،عـن تقـديم أسـعار جديـدة  اًل عن طريق تقديم خدمات أو منتجات جديدة ، فض

 Putton & Duncan)تغييــر فــي السياســات مــع الحمفــاء االســتراتيجيين وكبــار الزبــائن )

,1987 : 283) ; (Thomas et  al. , 1993 ،  َّكثرة التغيرات البيئية الناتجـة عـن  ونالحظ إن
حاجــة المســتيمك لمســمع والخــدمات، وتقــادم  غنــىً ال ، فــزيــادة نســبة عــدم التأكــد فــي األســواق

ت بشــــكل ســــريع أدى لتحفيــــز المؤسســــات لكــــي تعيــــد النظــــر فــــي قــــدراتيا مــــن أجــــل المنتجــــا
 Sambamurthyقة غيــر متوقعــة ) امــا تكــون الرشــ ااالســتجابة ليــذا التغييــر الســريع، فغالًبــ

,2003 :241.) 
عــادة بنــاء  تــرى الباص ــةومـن خــالل مــا سـبق  بأنيــا القـدرة عمــى تمكــين المؤسســة مـن تغيــر وا 

تعـديل العمميـات التجاريـة وفـق اإلجـراءات والمـوارد المختمفـة، وتقـديم المنظمة بشكل جـذري و 
 اختراعات حديثة وجديدة ألسواق وذلك في الوقت المناسب.
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قـدرة  نسـتنتج أنَّ  عـدي سـرعة االسـتجابة والمسـؤولية المشـتركة يمكننـا أنْ توضـيح بُ خـالل من 
 المنظمـةيـا تكمـن فـي قـدرة المنظمة عمى التكيـف السـريع مـع التغيـرات فـي البيئـة المحيطـة ب

شراكيم بشكل كبير في التخطيط  ،اـعمى توفير الوصول لممعمومات لعمالئيا واالحتفاظ بي وا 
كثــرة التغيــرات البيئيــة الناتجــة عــن زيــادة نســبة عــدم  ونالحــظ أنَّ  والتنفيــذ ألعمــال المنظمــة.

قـــادم المنتجـــات تالتأكـــد فـــي األســـواق، باإلضـــافة إلـــى حاجـــة المســـتيمك لمســـمع والخـــدمات، وَ 
 االســتجابة ليــذبشــكل ســريع أدى لتحفيــز الجمعيــات لكــي تعيــد النظــر فــي قــدراتيم مــن أجــل ا

 ا ما تكون الرشاقة غير متوقعالبً التغيير السريع، فغ

 مراصل بناء الرشاقة الستراتيجية:سادسًا: 
ن فـــي اإلجابـــة عمـــى تســـاؤل مفـــاده: كيـــف يمكـــ امنظمـــات األعمـــال اليـــوم تيـــتم كثيـــرً  إنَّ 

م( فــي دراســتو 5900، نــووي)عمــى ىــذا التســاؤل فقــد أورد  ولإلجابــةتصــبح رشــيقة؟ لممنظمــة أن ْ 
تتبعيـــا المنظمـــات  وأنْ  دَّ الشــكل، فـــيمن خــالل ىـــذا الشــكل يمكـــن أن نجـــد خطــوات متسمســـمة ال ُبــ

 & Morganمـن  ومن جانب آخر فقد أشار كلٌ  لحقيق ما تصبو إليو من الرشاقة االستراتيجية.

Page,2008 َّالمنظمـــات تتقـــدم مـــن خـــالل أربعـــة مراحـــل عنـــدما تتعمـــق األمـــر بتحويـــل  ( إلـــى أن
، التطـــور، التصـــور، والتجديـــد(، وتتضـــمن أول )التكيـــف األعمـــال التجاريـــة، وىـــذه المراحـــل ىـــي:

مرحمتي التصـور والتجديـد تتطمـب إجـراءات  مرحمتين فقط تعديالت طفيفة وتدريجية، في حين أنَّ 
، وىـي موضـحة االسـتراتيجيةمـدى تنـامي الرشـاقة  ا، وتمثل ىذه المراحل ايضً ةجذرية وأكثر أىمي

 التالي:في الشكل 
 

 
 مراصل بناء الرشاقة الستراتيجية :(2.6) شكل

Source :( Santala , 2009) 
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الرشـاقة االسـتراتيجية تـدفع بالمنظمـة إلـى التكييـف  أنَّ  السـابق ويالحظ مـن خـالل الشـكل
ــدييا تصــورات ع د، ومــن ثــم تســمح بتطــور عمميــا ومــن ثــم توجــبيــا المحيطــةمــع البيئــة  ديــدة ، ل

ـــــالي تســـــتطع المنظمـــــة   ـــــى الرشـــــاقة تجـــــدد فـــــي اســـــتراتيجيتيا مـــــن خـــــالل اال نْ أوبالت عتمـــــاد عم
مــن  اتفقــد جــزءً  يــا مــن الطبيعــي أنْ فإنَّ  ،تنمــو المنظمــات وتصــبح ناجحــة  ، وعنــدمااالســتراتيجية

، (Doz & Kosonen,2008) تجديد وتصحب الممارسات صعبةقدرتيا عمى التكيف والتعيير وال
اليـا وفـي ىـذه المرحمـة تحتـاج المنظمـة إلـى إعـادة النظـر فـي نشـاطاتيا وأعم( 55:5907)ىنيـة، 

الفــرص لمحفــاظ  واقتصــاص، وضــرورة القيــام بعمميــات التطــوير ومــا تقدمــو مــن منتجــات وخــدمات
لمرحمــة تمثــل الموقــع الــذي تكــون فيــو الرشـــاقة عمــى ديمومــة الرشــاقة االســتراتيجية لــدييا، وىــذه ا

 يوالحفـاظ عمـى موقعيـا الريـادي الـذ االستراتيجية ضرورة قصوى لتـتمكن المنظمـة مـن االسـتمرار
إلـى االىتمـام بيـذا  اج أيًضـى المنظمات الصغيرة تحتـا، وحتّ اقة في مجال عممياؤىميا لتكون سبّ ي

، ويكمن الحل ليـذه فضل من استراتيجية دون رشاقةست أالرشاقة بدون استراتيجية لي ، ألنَّ األمر
ــــطكــــال ت ىــــو أنْ  المعضــــمة نَّ ون المنظمــــة رشــــيقة فق ــــة تكــــو  مــــا يجــــب أنْ ، وا  ن رشــــيقة مــــن الناحي

، وىذا يعنـي الحفـاظ عمـى المرونـة لالسـتجابة بسـرعة مـع الظـروف المتغيـرة والفـرص االستراتيجية
 .(Long, 2000الناشئة )

 المرونة الستراتيجية:يجية و الستراتلرشاقة اسابعًا: 
ا من وجزءً  ايعدىا امتدادً  نْ الرشاقة ىي نفسيا المرونة، ومنيم مَ  يري بعض الباحثين بأنَّ 

فقـد  بـين المفيـومين مـن حيـث المعنـى والمضـمون. اىناك فرقً  خر اعتبر أنَّ المرونة، والبعض اآل
الحـدود  نَّ ، وا  عمـال رشـيقةلمرونـة شـرط أساسـي لتصـبح منظمـة األان َّ أ (5900، الصانع)ذكرت 

 أنَّ ( 50:5907)ىنيــة، كمــا أشــار  دبــين طبيعــة المرونــة والرشــاقة ال تــزال غيــر واضــحة المعــالم
مشــــتركة بــــين المرونــــة والرشــــاقة مــــن حيــــث إدارة التغييــــر الــــذي يحــــدث فــــي البيئــــة  ىنــــاك قواســــمَ 

ىنـــاك  وبالتـــالي فـــإنَّ ، المحيطـــة، حيـــث تركـــز المرونـــة عمـــى إدارة التغييـــر الـــذي يمكـــن التنبـــؤ بـــو
ؤ بــو باســتخدام طــرق مــا الرشــاقة فتركــز عمــى إدارة التغييــر الــذي ال يمكــن التنبــ، أجابة مبكــرةاســت

الرشـاقة تعتبـر أكثـر قـدرة عمـى التغييـر فـي النظـام  أنَّ Safar) ،2013)فيمـا ذكـر  .اسـتجابة مبكـرة
مــى التغييــر فــي النظــام المرونــة ىــي القــدرة ع ليتوافــق مــع ســياق عمــل غيــر معــروف فــي حــين أنَّ 
و من الصعب التفريق والتمييز نَّ أ وترى الباص ة ليتوافق مع سياق عمل معروف وواضح المعالم. 

بين الرشـاقة والمرونـة، فالرشـاقة ىـي امتـداد لممرونـة االسـتراتيجية، ولكـي تصـبح المنظمـة ناجحـة 
 ومرتبطة مع بعضيا يجب الجمع بين الرشاقة والمرونة.
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 :زات المنظمة الرشيـةممي امنًا: 
فراد والعمميـات التجاريـة تستند المنظمة الرشيقة عمى دمج نظام تكنولوجيا المعمومات واأل

والتغيـرات فـي البيئـة، والرشـاقة  لألحـداثداخل منظمة منسقة ومرنة قادرة عمى االستجابة بسـرعة 
عمـــى بيئـــة العمـــل فــي ىـــذه المنظمـــات التـــي تعتمـــد عمـــى ردة الفعـــل عمـــى التحـــديات التـــي تيـــيمن 

والســعي لتحقيــق النجــاح مــن خــالل الحصــول عمــى الحصــة الســوقية والربحيــة وجــذب الزبــائن فــي 
المنظمــــات الرشــــيقة تقــــيم باســــتمرار أداء المــــوظفين داخــــل الحــــدود  األســــواق التنافســــية، كمــــا أنَّ 

عد مـن كيفيـة تفكر بشكل أب المنظمات الرشيقة يجب عمييا أنْ  التنظيمية، ومن الجدير بالذكر أنَّ 
التعامــل مــع التغيــرات، إنمــا يجــب عمييــا التفكيــر فــي كيفيــة اســتعمال الفــرص المحتممــة فــي بيئــة 

مكانيـــة الحصـــول عمـــى مكانـــة خاصـــة مضـــطربة،   )خـــذة بعـــين االعتبـــار قـــدراتيا وكفاءاتيـــاآوا 

Apicha, 2012) ( 5900، وقد لخصAudran,   ) الخصائص التي تميز المنظمة الرشيقة عـن
  :ة التقميدية في الجدول التاليالمنظم

 
 (: الفرق بين المنظمة التـميدية والرشيـة2.5جدول )

 الرشيـة المنظمة المنظمة التـميدية المعيار

 ىيكل شبكي ذو شكل أفقي مسطح ىرمي/ رأسي الييكل التنظيمي

 االختصاصاتتعدد  امتالك الخبرة كفاءة الوحدات والفرق

 المركزي مركزي رارتدفق المعمومات وصناعة الق

 التنسيق والتسوية السيطرة والمراقبة يريندور المد

 التكيف والمسئولية واالستقاللية وجود االحترام والكفاءة نوعية األفراد

(Source: Audran , 2011) 
المنظمات الرشيقة توازن األنواع المختمفة من اليياكل التنظيمية،  مما سبق يتضح أنَّ 

 تكون أقرب إلى الالمركزية، وتعدد لمنظمات تفضل األشكال التي تميل إلى أنْ لكن العديد من ا
االتصاالت وتعدد التخصصات، واليدف من كل ذلك ىو الوصول إلى منظمة تحارب الجمود، 

 .بوجود فريق عمل كفؤ ومتعاون ويعتمد اتخاذ القرارات بصورة جماعية
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 الممخص:
صـطالًحارشتناولت الباحثة من خالل ىذا المبحث ال ، ثـم اقة االستراتيجية وعرفتيا لغًة وا 

تحـــدثت عـــن مفيـــوم الرشـــاقة، واستعرضـــت أىميتيـــا، وأبعـــاد الرشـــاقة والتـــي تتمثـــل خمســـة أبعـــاد 
)وضـــوح الرؤيـــة، المقـــدرات األساســـية الجوىريـــة، تحديـــد األىـــداف االســـتراتيجية، مشـــاركة  ،وىـــي:

ن ثــم تحــدثت عــن متطمبــات تطبيــق الرشــاقة، المســئولية، اتخــاذ اإلجــراءات(،  وقــدرات الرشــاقة ومــ
لى مراحل بناء الرشاقة االسـتراتيجية، لمرشاقة، وتطرقت إ المنظمات الغير حكوميةحاجة  وأسباب

 وشــرحت الباحثــة الفــرق بــين الرشــاقة االســتراتيجية والمرونــة االســتراتيجية، وفــي نيايــة المبحــث تــمّ 
 الحديث عن مميزات المنظمات الرشيقة.
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 : المبصث ال الث
  ي  قطاع غزة المنظمات الغير الصكومية

  :تمييد
يـا تـدل عمـى ألنَّ  من المظاىر الحضـارية فـي أي مجتمـع؛ المنظمات الغير الحكوميةتعد 

لمقيـــام  المنظمـــاتمـــدى الرقـــي الـــذي وصـــل إليـــو أفـــراد ىـــذا المجتمـــع مـــن أجـــل إنشـــاء مثـــل ىـــذه 
، وتتصـــف منظمـــات المجتمـــع اقتصـــادية، سياســـية ،عيـــةاطات مختمـــف، ســـواء أكانـــت اجتمابنشـــ

مجتمعـات ، نابعة من تطورىا التاريخي بشكل مخالف لتطور ال فريدةالمدني الفمسطيني بخاصية 
، فيــوم النظــري لممجتمــع المــدني نفســو، وبطريقــة تتنــاقض حتــى مــع المالمدنيــة فــي الــدول األخــرى

، ففـي حـين رة والدولـةتمأل المجـال مـا بـين األسـالتنظيمات التطوعية الحرة التي الذي يمثل جميع 
شــير الكثيــر مــن الكتــاب ، يع المــدني وتطــورت ضــمن إطــار الدولــةنشــأت معظــم منظمــات المجتمــ

 فمسـطيني فـي ظـل غيـاب الدولـة، وغيـابدني اللـى حقيقـة نشـوء منظمـات المجتمـع المـوالباحثين إ
لمواطنة، وكان ىدفيا األساسي ، وغياب السيادة عمى أرض وضعف مقومات ااالستقالل الوطني
طينية فــي ، ولكــن بعــد قيــام الســمطة الفمســب الفمســطيني وفضــح جــرائم االحــتاللدعــم صــمود الشــع

والييئـات األىميـة فــي  ، خاصـة بعـد إصــدار قـانون الجمعيـات الخيريـةم تغيـر الوضـع0004العـام 
 ير الخــدمات، حيــث أضــحى التركيــز األساســي فــي عمــل ىــذه المنظمــات عمــى تــوفم5999العــام 

(Costantini & Others, 2011, 7) 

تـــي يقـــوم عمييـــا مـــن الركـــائز الميمـــة ال المنظمـــات الغيـــر حكوميـــة،، تعـــد وفـــي فمســـطين
، فقــد عاشــت بيــا ىــذا المجتمــع رُّ ُمــويَ   لتــي مــرَّ ، فــي ظــل الظــروف الصــعبة االمجتمــع الفمســطيني

وب واحــتالل متكــرر، فمنــذ ، مــن حــر فــي ظــل األزمــات المتكــررة –ومنــذ فتــرة طويمــة  –فمســطين 
تيــا ويــالت الحــرب العالميـــة بدايــة القــرن الماضــي كانــت فمســـطين مــن بــين دول العــالم التـــي طال

يــنغص  ، وبعــد ذلــك قــدوم االحــتالل البريطــاني، وبعــده االحــتالل اإلســرائيمي الــذي ال يــزالاألولــى
مـن قيــام  دَّ ن ال ٌبـ، ففـي ظـل ىـذه الظـروف الصـعبة والمتالحقـة كـاعمـى الشـعب الفمسـطيني حياتـو

مـــــن أجـــــل تقـــــديم خـــــدماتيا ومســـــاعداتيا لممجتمـــــع ات خيريـــــة فـــــي األراضـــــي الفمســـــطينية، جمعيـــــ
ــاالفمســطيني  تخصصــات بعــد يــوم، ونشــأت جمعيــات ذات  ، وقــد أخــذت الجمعيــات بــالتطور يوًم

، كالجمعيــــات التــــي نشـــأت لرعايــــة األيتــــام واألســــر المحتاجــــة وأســــر فريـــدة بــــالمجتمع الفمســــطيني
 (75،5992، ) النباىين .والمتضررين من االحتالل شيداء والجرحى واألسرىال
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ويتنــاول  ،فــي محافظــات غــزة المنظمــات الغيــر حكوميــةلــذلك ســوف نســمط الضــوء عمــى 
ـــــة: مفيـــــوم  ـــــةىـــــذا الفصـــــل الموضـــــوعات اآلتي ـــــر حكومي ، وأىـــــدافيا، وأىميتيـــــا، المنظمـــــات الغي

ا، وتعــدادىا، والتحــديات التــي تواجييــا فــي وخصائصــيا، ومجــاالت عمميــا، ولمحــة تاريخيــة عنيــ
 .عمميا في محافظات غزة

 :المنظمات الغير صكوميةمفيوم  أوًل:
ـــ المنظمـــات الغيـــر حكوميـــةلقـــد تعـــددت تعريفـــات مفيـــوم  الجيـــة المعرفـــة  الخـــتالفا تبًع

 كما يمي:والزمان والمكان 

وجـب اتفـاق شخصية معنوية مسـتقمة تنشـأ بم :يابأنَّ  م5999 ة( لسن0تعريف قانون رقم )
ام دون اسـتيداف شـخاص لتحقيـق أىـداف مشـروعة تيـم الصـالح العـأبين عدد ال يقـل عـن سـبعة 

، بيـدف اقتســامو بـين األعضـاء أو لتحقيــق منفعـة شخصــية )قـانون الجمعيــات جنـي الـربح المــالي
 أنَّ  فـرأى اعامً ًفاوعرفيا الدكتور عبد الرافع موسى تعري. (5999(0الخيرية والييئات األىمية رقم )

يحكــم طريقــة ا ( يــدخمون نظاًمــمــن األعضــاء )طبيعيــين أو معنــويين ىــي: كــل مجموعــة المنظمــة
القــانون المصــري  كمــا بــين (.0002مــن أجمــو )عبــد الرافــع ، تْ ئَ ِشــنْ ونظــم تحقيــق اليــدف الــذي أُ 

كــل جماعــة ذات تنظــيم مســتمر لمــدة معينــة تتــألف مــن أشــخاص  :يــابأنَّ  م5995( ســنة 24رقــم)
، وذلك لغرض غيـر الحصـول عمـى 09يقل عددىم عن  ، الاو اعتباريين أو منيما معً طبيعيين أ

: أي شخص اعتباري 5992( سنة 70القانون األردني رقم ) يا. وعرفَّ (5900ربح مادي. )كنانة،
ألحكــام القــانون ا وفقَّــ ( ويــتم تســجيميا5يقــل عــددىم عــن ) مؤلــف مــن مجموعــة مــن األشــخاص ال

 يسـتيدف جنـي الـريح واقتسـامو أو ام بأنشـطة عمـى أسـاس تطـوعي دون أنْ لتقـديم خـدمات أو القيـ
تحقيـــق أي أىـــداف سياســـية تـــدخل  تحقيـــق أي منفعـــة ألعضـــائو أو ألي شـــخص محـــدد بذاتـــو أو

ضـــمن نطـــاق أعمـــال وأنشـــطة األحـــزاب السياســـية وفـــق أحكـــام التشـــريعات النافـــذة. )التشـــريعات 
ـــدولي أنَّ . وأوضـــح (5900األردنيـــة،  ـــاة  :يـــاالبنـــك ال ـــدفع المعان منظمـــات خاصـــة تقـــوم بأنشـــطة ل

. كمـا (09،5907والدفاع عن مصالح الفقراء وحماية البيئـة وتحقيـق التنميـة المجتمعيـة. )األغـا، 
األمـــم المتحـــدة: منظمـــات ليـــا رؤيـــة محـــددة تيـــتم بتقـــديم خـــدماتيا لمجماعـــات واألفـــراد،  عرفتيـــا

إلنمائيــــة، وتعمــــل فــــي المشــــاريع اإلنمائيــــة وتحســـين أوضــــاع الفئــــات التــــي تتجاوزىــــا التوجيــــات ا
عـــادة التأىيـــل، كمـــا تيـــتم بثقافـــة المجتمـــع والـــدفاع عـــن الحقـــوق  والطـــوارئ واإلنمائيـــة والطـــوارئ وا 

منظمـات بأنيـا  (،5905لشـوبكي، وعرفيـا )ا (.5990االقتصادية واالجتماعية لألفـراد )الكسـادي،
 خاصة تطوعية وغير ىادفة لمربح، وتعمل بشكل مستقل
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عن الحكومة، وتساىم في تنمية المجتمع، وقد أنشئت مـن قبـل مجموعـة مـن األشـخاص 
في إطـار المجتمـع المـدني، يعممـون لخدمـة المجتمـع وتحقيـق الرفاىيـة لـو، كمـا أن العائـد المـادي 

 لبرامجيا يوجو لتمويل أنشطة المنظمة بشكل أساسي.

اع الحكـــومي والقطـــاع بأنيـــا منظمـــات مســـتقمة عـــن القطـــ( 7905902وتـــرى )إســـماعيل، 
الخــاص، تنشــأ عمــى المســتوى الــوطني واإلقميمــي والــدولي، ال تيــدف لمــربح، وتقــوم عمــى أســاس 
التطــوع، ليــا صــفة قانونيــة وىياكــل تنظيميــة ورؤيــة ورســالة محــددة تســعى لتقــديم خــدمات متنوعــة 

 ومختمفة لفئات متنوعة ومختمفة.

مـا ىـي إال مجموعـة مـن لغير حكوميـة المنظمات ا ومن خالل مما سبق ترى الباحثة أنَّ 
 ، بيـدف مسـاعدةعمى القيام بتقـديم خـدمات مختمفـة األفراد أو المؤسسات الذين يتفقون فيما بينيم

اء تقـديم ىـذه ، دون االلتفات إلى العائد المادي أو الربح مـن ور المجتمع والعمل عمى رقيو وتقدمو
، وكـــذلك متعـــددة األنشـــطةالغيـــر حكوميـــة  المنظمـــات ، ومـــن ىنـــا نـــدرك أنَّ المســـاعدة أو الخدمـــة

، أو الييئات يات فيطمق عمييا، تارة الييئات األىمية، وتارة أخرى الجمعيات الخيريةمتعددة المسم
فاألساس الـذي يميـز  .أو منظمات المجتمع المدني ،مؤسسات العمل األىمي ، أو حكوميةغير ال
تقـدم  يـا إمـا أنْ جميـع النـاس دون تمييـز، فإنَّ ، ىـو تقـديم خـدماتيا لالمنظمات الغيـر حكوميـة ىذه 

 خدماتيا ألعضائيا، أو لفئة من أعضائيا.

 :المنظمات الغير صكوميةأىداف   انيًا:
فــي اصــالح المجتمعــات وتقــديم المســاعدات  ميًمــا ادورً المنظمــات الغيــر حكوميــة تمعــب 

ص عمــى التبــرع تحــر والرعايــة لممحتــاجين، وىنــاك فئــة كبيــرة مــن النــاس فــي مختمــف أنحــاء العــالم 
، وفيمـا المنظمـات الغيـر حكوميـة لى أىـداف إوسوف نتطرق ، المنظمات الغير حكومية لصالح 

بعــــض  (20،5900)العــــالول،، (00،5907)األغــــا،، (7،5995)بيســــان،  يمــــي أشــــار كــــل مــــن:
 :وىي تتمثل في النقاط التالية  المنظماتأىداف 

  اد بشكل عام.االستجابة لضرورة تحسين األوضاع الحياتية لألفر 

  االستجابة لتمبية احتياجات مجتمعية، ذات طابع مدني، والتي تقع خـارج مسـؤولية أو اىتمـام
 أو أولوية الحكومة.
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  اإلســيام فــي عمميــة التغييــر االجتمــاعي مــن خــالل التــأثير بــالقوانين والتشــريعات والسياســات
 تيم المجتمع. العامة وتعبئة الرأي العام إزاء موضوع محدد أو مجموعة مواضيع 

 .المساىمة في تطوير التعميم وتقديم التدريب الذي يرفع كفاءة أفراد المجتمع 

  ممارسة دور الرقيب عمى القطاع العام، بما يخدم الصالح العام لممواطنين، وعدم ىدر موارد
 الدولة. 

 تحسين األوضاع المعيشية لممجتمع بشكل عام ولمفئات الميمشة بشكل خاص. 

 المناصـــرة والحشـــد بالتـــأثير فـــي الـــرأي العـــام تجـــاه بعـــض القضـــايا التـــي تخـــص  القيـــام بـــدور
 المجتمع. 

 :المنظمات الغير صكوميةخصا ص   ال ًا:
، فأشـــــار كـــــل مـــــن: منظمـــــاتبـــــاختالف الالمنظمـــــات الغيـــــر حكوميـــــة تتنـــــوع خصـــــائص 

، (77،5900)الـــــــــواوي،، (5900)الزىـــــــــر، ،(27،5995أبـــــــــو النصـــــــــر، (، )0،5992)يوســـــــــف،
 وىي: ،تيةاآل بعض الخصائص ىلإ (79،7005904)اليجين، ، (09،5900)العالول، 

  مستقمة بشكل كامل عن األجيزة الحكومية، لكنيا قد تتمقى مسـاعدات حكوميـة ال تـؤثر عمـى
 إرادتيا وقراراتيا.

 ئـدىا لالسـتمرار فـي ال تيدف إلى جني األرباح لكنيا قد تمارس األعمال الربحية لتستخدم عا
 تقديم خدماتيا.

  َّن األساسيين لحيوية ىذه الجمعيات.التبرع والتطوع يعدان العنصري إن 

  َّيا منظمات غير مسيسة أي غير منخرطة في نشاط سياسي أو حزبي.إن 

  َّع مجاالت عمميا.تمتاز باتسا الجمعيات الخيرية إن 

  َّتيـــتم بشـــكل أساســـي برعايـــة مصـــالح الفئـــات المســـتفيدة ولـــيس مصـــالح  الجمعيـــات الخيريـــة إن
نْ  (ا أعضائي ليـا ذمـة ماليـة مسـتقمة خاصـة بيـا  .من أنشطة الجمعية كانوا يستفيدون أحياًنا وا 

يراداتيا من ذمة المانحين إبحيث تنتقل أمواليا   الجمعية بوصفيا شخصية اعتبارية. لى ذمةوا 

  شخصية اعتبارية وتتمتع بالشخصية القانونية.المنظمات الغير حكومية تعتبر 

 ن فقط.تتكون من أشخاص طبيعيي 
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  .ال يتوجب تخصيص مال ليا عند تأسيسيا 

  الحـال فـي المؤسسـات  العرق كما ىـو ، عضويتيا طوعية ال عالقة ليا بالقرابة، أوإرثيةغير
 العشائرية أو الدينية.

 .معفية من الضرائب عمى مشترياتيا التي تخدم أنشطتيا الخدمية التي تقدميا لممجتمع 

 :يةالمنظمات الغير صكوممجالت لمل  رابعًا:
حســب أىــدافيا والغــرض مــن إنشــائيا، منيــا عمــى تعمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة كــل 

فيناك الجمعيات التعاونيـة، ومؤسسـات اإلغاثـة، وثقافيـة، واجتماعيـة وتنمويـة ... إلـر، وأكثـر مـا 
يــتم الخمــط بــين المنظمــات الغيــر حكوميــة والتعاونيــة ىــي جمعيــو اختياريــة ينظميــا األفــراد عمــى 

طيــة عمــى حاجــاتيم عــن طريــق العمــل المتبــادل، حيــث يكــون الــدافع األول لإلنتــاج أســس ديمقرا
والتوزيــع ىــو خدمــة األفــراد، ولــيس الــربح، وحيــث يكــون المبــدأ )ليــذا التنظــيم( ىــو أنَّ أداء العمــل 

(. وتتكــون المنظمــات غيــر الحكوميــة 1956المفيــد يعــود بالنجــاح وبأفضــل الجــزاء )أبــو الخيــر، 
المـــدني فـــي قطــاع غـــزة مـــن الجمعيـــات األىميــة والخيريـــة والمؤسســـات غيـــر  ومؤسســات المجتمـــع

اليادفة لمربح سواء اكانت محمية او دولية، وبمـغ تعـداد المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي قطـاع غـزة 
( مؤسســــة وفقــــا لــــدليل الجمعيـــات الخيريــــة والييئــــات االىميــــة المحميــــة 786) 2012حتـــى العــــام 

المنظمـات الغيـر أن مـن مجـاالت عمـل  (20،5995النصـر،  )أبـويـرى  (.2014الصادر عـام )
 ما يمي:حكومية 

 :حيـث تقـدم الرعايـة االجتماعيـة فـي شـكل اإلعانـات الخيريـة والمسـاعدات  الخدمات واإلغا ة
افة إلـــى االجتماعيـــة، وتقـــدم خـــدمات أساســـية فـــي مجـــاالت الصـــحة والتعمـــيم والثقافـــة، باإلضـــ

 وارئ.ثناء الطتقديم الخدمات اإلغاثية أ

 :ــة تقــدم بــرامج ومشــروعات لتنميــة المجتمعــات المحميــة، وتعمــل عمــى زيــادة مشــاركة  التنموي
المـــواطنين فـــي ىـــذه الجيـــود، وتحـــرص عمـــى زيـــادة تمكـــين ســـكان المجتمـــع وخاصـــة الفئـــات 

  الميمشة )مثل المرأة والفقراء والمعاقين والمسنين( في ىذه العمميات.

 : والفئــات المظمومــة والميمشــة، وتبنــي قضــايا حقــوق  تــدافع عــن حقــوق الجماعــات الصـــوق
 .وحماية المستيمكاإلنسان والبيئة 
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 ي  يمسطين:المنظمات الغير صكومية نش ة وتطور  خامسًا:
يعــود أنــو المنظمــات الغيــر حكوميــة الــى نشــأة وتطــور  (049،5997)أبــو ســيف، وأشــار 

لـذي ، وارن التاسـع عشـرحـديث إلـى منتصـف القـبروز الجمعيـات الخيريـة الفمسـطينية بمفيوميـا ال
 نوضحيا عمى النحو اآلتي: يمكن أنْ  عدة مراحل عبر أخذ بالتطور تدريجًيا

وامتـــازت ىــذه المرحمـــة بحريــة تكـــوين الجمعيــات، وتحفيـــز  مرصمــة أواخـــر الصكـــم الع مــان : -0
صـدار قـانون الجمعيـات العثمـاني لعـام  الـذي م، و 0090الطوائف المسيحية عمى تشـكيميا، وا 

ليو من خالل اإلشعار لمجيـات اإلداريـة ال عمـى موافقتيـا مـن سفة حرية العمل إيقوم عمى فم
 ة بالطابع االجتماعي البحت.خالل الترخيص، كما تميزت الجمعيات في ىذه المرحم

المنظمـات الغيـر  (ات الخيريـةالجمعيـ)لعبـت  (:1948-1917مرصمة النتـداب البريطـان  ) -5
ــــة  ــــة دوًراو حكومي ــــا فــــي ىــــذه المرحم ــــة ومصــــادرة  ميًم ــــى صــــعيد مقاومــــة اليجــــرة الييودي عم

األراضــي وعمــى المطالبــة باالســتقالل والوحــدة العربيــة ومقاومــة تأســيس وطــن قــومي ييــودي 
فــي فمســطين، باإلضــافة إلــى تركيزىــا عمــى تقــديم المســاعدات اإلغاثيــة إلــى منكــوبي الحــرب 

يـات فـي ىـذه المرحمـة وكان أبرز أعمـال الجمع. (50،5995والالجئين الفمسطينيين )بيسان،
مقاومة اليجرة الييودية ومصادرة األراضـي باعتبارىـا الخطـر الـرئيس فـي تمـك المرحمـة، وقـد 

يخـدم ال  طغى العمل السري عمى أنشطتيا بسبب قوانين االنتداب التي تسيطر عمى كـل مـا
ي فــ حيــث لعبــت العــائالت المشــيورة دوًرا لتمــك الجمعيــات مصــالح االنتــداب، وكــان مالحًظــا

 (5990تشكيل الجمعيات وقيادتيا. )أبراش، 
وقــد سـاد خالليــا الحكـم األردنــي فــي  (:1967-1948بــين النكبــة إلــى النكسـة ) مرصمـة مــا -0

الضــفة الغربيــة والحكــم المصــري فــي قطــاع غــزة، وخضــعت الجمعيــات الخيريــة فــي الضــفة 
فاســتمر العمــل أمــا فــي القطــاع  م،0077( لســنة 00الغربيــة لقــانون الجمعيــات األردنــي قــو )

فــي  مــت ىــذه المرحمــة ترجًعــا، حيــث مثَّ (74، 5997العثمــاني ) مــرزوق ، بقــانون الجمعيــات
دور ووجــود الجمعيــات الخيريــة نتيجــة حالــة اإلحبــاط التــي أصــابت المجتمــع الفمســطيني بعــد 

ين النكبــــة، إضــــافة لتشــــديد قبضــــة النظــــام األردنــــي والمصــــري عمــــى حريــــة وحركــــة المــــواطن
الجمعيـات قـد تركـز حـول نشـاط ىـذه  ، وبالرغم من ذلك فإنَّ في الضفة والقطاعالفمسطينيين 
مشاريع التوطين والتأكد عمى حق العودة باعتبارىا محور العمل ليذه المرحمـة  مقاومة جميع

 .(55057،5997(، )األشقر، 55،5995)بيسان، 
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حيـــاء شــيدت عــودة  (:1987-1967بـــين النكســة إلــى النتفا ـــة األولــى ) مرصمــة مــا -4 وا 
، ظم قــوة منظمــة التحريــر الفمســطينيةونشــوء منظمــات العمــل األىمــي الفمســطيني نتيجــة تعــا

حيــث قامــت المنظمــة بإنشــاء االتحــادات الشــعبية فــي الخــارج بيــدف العمــل لتعزيــز صــمود 
ـــــل، دون تركيزىـــــا ـــــو المحت ـــــي أرض وطن ـــــي  الشـــــعب الفمســـــطيني ف ـــــى العمـــــل التنمـــــوي ف عم

لمنظمة مـن بيـروت فـي بدايـة الثمانينـات كـان التوجـو يقضـي ، ولكن وبعد خروج االسبعينات
بتركيز الفصـائل الفمسـطينية المختمفـة عمـى إنشـاء أطـر ولجـان وىيئـات جماىيريـة وجمعيـات 

، وتقــديم خــدمات ليــا ممارســة العمــل السياســي مــن جيــةخيريــة فــي الــداخل تســتطيع مــن خال
( كمـــا تصـــاعد فـــي ىـــذه 55،5995تنمويـــة لمجميـــور الفمســـطيني مـــن جيـــة أخـــرى )بيســـان، 

المرحمة إنشـاء وتطـور الجمعيـات الخيريـة اإلسـالمية والتـي كانـت تعمـل خـارج إطـار منظمـة 
في دعـم صـمود الشـعب الفمسـطيني فـي الـداخل ) درويـش،  يا دور ميمالتحرير والتي كان ل

 لمؤسسات مينية وتنموية، حيث لم تستطع الجمعيات (.لم تشيد ىذه الفترة تطوَرا45،5990
الخيريــة تجــاوز دورىــا اإلغــاثي بســبب اقتصــار دورىــا عمــى مقاومــة المحتــل والصــمود أمــام 
سياســة التخمــي عــن األرض والمقاومــة، والتــي كانــت أولويــة شــعبية فــي ذلــك الوقــت )األغــا، 

05،5907.) 
شيدت ىذه المرحمة انتقـال توجيـات الجمعيـات  (:1993-1987نتفا ة األولى )ال  مرصمة -7

ـــة الخيريـــة نحـــو ال جمـــع بـــين عنصـــري البنـــاء والمقاومـــة وذلـــك بيـــدف التحضـــير لبنـــاء الدول
 ( نقـاًل 5995مينيـة )بيسـان، الفمسطينية المستقمة، فتشكمت العديـد مـن الجمعيـات والمراكـز ال

وقـــد كانـــت مرحمـــة متميـــزة فـــي عمـــل الجمعيـــات الخيريـــة فـــي  (.0005عـــن )عبـــد اليـــادي، 
وجــود توجــو جديــد لــدى الفصــائل والمجتمــع  األولــى، والتــي ســاىمت فــي االنتفاضــةأعقــاب 

الخــدمات  اعتبــار الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة الحمقــة المركزيــة لمنضــال، وتشــكيل لجــان تقــدم
 سياسـية، وتمحـور عمـل الجمعيـات أيًضـاخضـاع التنميـة لمتنميـة الوعدم إ ،التنموية لمجميور

 الجمعيـــات الخيريـــة دوًرابـــذلك أضـــافت عمــى التحضـــير لبنـــاء الدولـــة الفمســـطينية المســـتقمة، و 
  .(05،5907وىو دور البناء )األغا،  ؛لعمميا آخرَ 

-1994نتفا ــة األقصــى ال انيــة )بــين قــدوم الســمطة الوطنيــة الفمســطينية وا مرصمــة مــا -7
شيدت ىذه المرحمـة طفـرة فـي المجتمـع المـدني الفمسـطيني مـن حيـث الكـم اليائـل   (:2666

ومـــن حيـــث تنـــوع ،ت فـــي غضـــون ســـنوات قميمـــة لممؤسســـات والجمعيـــات الخيريـــة التـــي وجـــد
ــــو ســــيف،  ــــي أوكمتيــــا ىــــذه المؤسســــات لنفســــيا )أب (، لكــــن الســــطمة 040،5997الميــــام الت

الفمســطينية عممــت طــوال ىــذه الفتــرة لمحاولــة اســتيعاب ىــذه الجمعيــات والمؤسســات ضــمن 
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نون إطارىــا ممــا خمــق بعــض أوجــو الخــالق بينيــا وبــين المنظمــات األىميــة، حتــى اعتمــاد قــا
م، والــذي نظــم العالقــة القانونيــة 5999( لســنة 0الجمعيــات الخيريــة والييئــات األىميــة رقــم )

ووحــد القــوانين المعمــول بيــا فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، إال أن العالقــة المينيــة بقيــت 
التنـافس عمــى عـدة  أســبابر مـن التنــازع، ويرجـع ذلـك إلـى أقـرب الـى الغمـوض، شــابيا الكثيـ

(، وقـــد 5999ج دراســـات التنميـــة، الخـــتالق فـــي وجيـــات النظـــر السياســـية )برنـــامالتمويـــل وا
 (77،5900ت الجمعيات في ىذه الفترة الطابع الميني والتخصصي )الواوي، أخذ

 االعتمـادتم  (:2667-2666بين انتفا ة األقصى ال انية وبداية صكم صماس ) مرصمة ما -5
، وذلـــك بعـــد تنـــازع بـــين 5999( لســـنة 0) قـــانون الجمعيـــات الخيريـــة والييئـــات األىميـــة رقـــم

الجمعيــات الخيريــة ومعــد القــانون ثــم بــين المجمــس التشــريعي والرئاســة، ثــم صــدر فــي العــام 
( الالئحــة التنفيذيـــة لقــانون الجمعيـــات )األغـــا، 0بموجــب قـــرار مجمــس الـــوزراء رقـــم ) 5990

والصحية، باإلضافة ازداد دور المنظمات األىمية في تقديم الخدمات اإلغاثية . (02،5907
عطائيــا االنخــراط الفعمــي فــي االنتفاضــة وا   إلــى بعــض األنشــطة التنمويــة، فيمــا عجــزت عــن

كمــا اســتطاعت مــن خــالل التعبئــة والضــغط مــن تعــديل قــانون االنتخابــات  ،الطــابع الشــعبي
 (44،5995وأثرت في صياغة الدستور الفمسطيني وغيره من القوانين )المؤقت وآخرون، 

ـــ -2 بـــدأت مرحمـــة  (:2618 -2667لـــى اآلن )صمـــاس )الصصـــار والنـســـام( وا   ة صكـــممرصم
الحصـــار بعـــد االنتخابـــات التشـــريعية الثانيـــة والتـــي فـــازت بيـــا حركـــة حمـــاس بغالبيـــة مقاعـــد 

تمت بوقف مساعدات الدول المانحة لمحكومة الفمسطينية العاشرة ، والتي أالمجمس التشريعي
ـــاق مكـــةمـــة الوحـــدة الوطالتـــي شـــكمتيا حمـــاس وحكو  ـــة بعـــد اتف ـــل ني ـــم تحوي ـــل ت ، وفـــي المقاب

، ممـا أعطـى مـدني التـي تمتـزم بأجنـدة المـانحينمساعدات المانحين إلى منظمات المجتمع ال
منظمــات المجتمــع المــدني وخاصــة الجمعيــات الخيريــة عمــى الجانــب اإلغــاثي وعمــى تســيير 

فمـة الحريــة التـي تســببت قوافـل فـك الحصــار البحريـة منيـا والبريــة ، والتـي كـان مــن أبرزىـا قا
كمـا  لعبـت الجمعيـات الخيريـة  ،القطاع وفتح معبر رفح بشكل جزئـي بتخفيف الحصار عن

أثناء وبعد الحرب اليمجية التي قـام بيـا الكثـان الصـييوني فـي نيايـة العـام دوًرا إغاثًيا ميًما 
الغربيــة م، وفــي المقابــل عممــت الجمعيــات الخيريــة فــي الضــفة 5990م وبدايــة العــام 5992

وفق أجندة وسياسات الخطة التنموية التي أعدتيا الجمعيات الخيرية في الضفة الغربية وفق 
أجنــدة وسياســات الخطــة التنمويــة التــي أعــدتيا حكومــة ســالم فيــاض بــالتوافق مــع المــانحين، 

 كمـا أنيـا لعبـت دوًرا بـارًزا، (00000،5900)العـالول، كانت تتمقـى التمويـل بنـاًء عمييا والتي
مـا تتمقـاه في عمميات اإلغاثة والتنميـة، خاصـة فـي ظـل الحصـار المفـروض عمـى القطـاع، ب
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م 5909يـــــــون دوالر فـــــــي العـــــــام مم 299والتـــــــي تجـــــــاوزت  مـــــــن مســـــــاعدات كبيـــــــرة ســـــــنوياً 
(، وىذا يفوق ضعف حجم الميزانية السنوية لمسمطة الفمسطينية في قطاع غزة 5900،)البيك

اظم تـــأثير أكبـــر مائــة جمعيـــة منيـــا عمــى المجتمـــع بمـــا مميـــون دوالر، وتعــ 505والمقــدرة ب 
مـــــن إجمــــالي مصـــــروفات كـــــل (% 29 )م والـــــذي مثـــــل أكثــــر مـــــن5909أنفقتــــو فـــــي العــــام 

 (5900)بكرون ، جميعو خيرية. (247)الجمعيات الخيرة في قطاع غزة والبالغ عددىا 

 :العاممة ي  مصايظات غزةالمنظمات الغير صكومية تعداد  سادسًا:

العاممة في محافظات غـزة والمسـجمة المنظمات الغير حكومية عدد  إلى أنَّ  (5.6) جدولاليشير 
 جمعية ) إحصائية من دائرة الجمعيات، بوزارة الداخمية(. ( 007)لدى وزارة الداخمية ىو 

 العاممة ي  مصايظات غزة صسب المصايظة:المنظمات الغير صكومية توزي  

العاممـة فـي ممنظمـات الغيـر حكوميـة لددي ( والـذي يوضـح التوزيـع العـ5.7) جدوليشير 
بــين محافظــات ممنظمــات الغيــر حكوميــة لالعــدد األكبــر  محافظــات غــزة عمــى المحافظــات إلــى أنَّ 

العاممـة المنظمات الغير حكوميـة من إجمالي  (%70 )محافظة غزة والتي وصمت إلى غزة  وىو
ة خيريـــة عاممـــة فـــي جمعيـــ( 007 )جمعيـــة خيريـــة مـــن أصـــل (505)فـــي محافظـــات غـــزة بواقـــع 

القطـــاع ككـــل، ويعـــزى ذلـــك إلـــى اعتبـــار غـــزة المحافظـــة الرئيســـية فـــي القطـــاع والتـــي تتركـــز فييـــا 
تيـــا حـــافز مركزي كمـــا أنَّ  ،بـــين محافظـــات غـــزة الخمـــس يـــا األكثـــر عـــدًداوأنَّ  ،الـــوزارات الحكوميـــة

 حيث سيولة الوصول والمواصالت. لمجمعيات التخاذىا مقًرا
 لمى المصايظات العاممة ي  مصايظات غزةممنظمات الغير صكومية ل ديعد  الالتوزي :(2.6) جدول

 (0/2/5902عيات، مديرية الشئون العامة بوزارة الداخمية، )المصدر: )إحصائية من دائرة الجم

 

 لدد الجمعيات اسم المصايظة م
 005 شمال غزة    .0

 497  غزة   .5

 02 دير البمح  .0

 055 خانيونس  .4

 20 رفح  .7

 935 ي  قطاع غزة ممنظمات الغير صكومية العاممةلالعدد اإلجمال  
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 العاممة ي  مصايظات غزة صسب نوليا:المنظمات الغير صكومية توزي  

العاممـة فـي المنظمـات الغيـر حكوميـة ( والـذي يوضـح التوزيـع العـددي 5.5) جدوليشير 
ـــى أن ـــة  (%47.7 )محافظـــات غـــزة حســـب نوعيـــا إل ـــة فـــي مـــن إجمـــالي الجمعيـــات الخيري العامم

 (007)معية خيريـة مـن أصـل(ج457في مجال الخدمات االجتماعية بواقع)محافظات غزة تعمل 
يعزوه الباحث لحالة الحصار الخانق  جمعية خيرية عاممة في القطاع من جميع األنواع، وىو ما

وكــذلك الحــروب الثالثــة التــي تعاقبــت عمـــى  ،ســنوات 09يزيــد عــن  الــذي يحيــاه القطــاع منــذ مــا
قطاع والتي جعمت الحاجة ممحة لعمل غالب الجمعيات في المجال االجتمـاعي واإلغـاثي عمـى ال

فـــي التـــدخل المنظمـــات الغيـــر حكوميـــة وجـــو الخصـــوص، كمـــا يـــدلل عمـــى قصـــر نظـــرة وثقافـــة 
 المطموب واقتصارىا عمى جانب المساعدات واإلعانات.

 .مة ي  مصايظات غزة صسب نولياالعامالمنظمات الغير صكومية (: التوزي  العددي 2.7) جدول 

 نسبة الجمعيات لدد الجمعيات نوع الجمعية م

 45.45% 425 الجمعيات االجتماعية   .0

 2.77% 29 الجمعيات األجنبية  .5

 2.00% 57 الثقافة والفنون  .0

 7.00% 77 الجمعيات الطبية   .4

 7.77% 75 جمعيات األمومة والطفل   .7

 7.47% 70 جمعيات الشباب والرياضة   .7

 4.40% 45 الجمعيات الزراعية   .5

 0.54% 07 جمعيات التعميم العالي   .2

 0.54% 07 الجمعيات النقابية   .0

 5.00% 52 جمعيات المعاقين   .09

 0.79% 04 جمعيات حقوق اإلنسان  .00

 0.95% 09 جمعيات البيئة   .05

 9.07% 0 الجمعيات العائمية والعشائرية   .00

 9.27% 2 جمعيات فروع الضفة الغربية   .04
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 نسبة الجمعيات لدد الجمعيات نوع الجمعية م

 9.70% 7 جمعيات الخريجين  .07

 9.40% 4 جمعيات السياحة واألثار   .07

 9.50% 5 جمعيات األخوة  .05

 9.50% 5 جمعيات الصداقة  .02

 9.00% 0 جمعيات التعميم  .00

 166% 935 العاممة ي  مصايظات غزةالمنظمات الغير صكومية لدد ونسب 

 (0/2/5902)بوزارة الداخمية. العامة  الشؤونالمصدر: إحصائية من دائرة الجمعيات، مديرية 

 

 نسمة ي  مصايظات غزة: 1666لكل المنظمات الغير صكومية لدد 

العاممـة فـي محافظـات غــزة المنظمـات الغيــر حكوميـة عـدد  ( إلـى أنَّ 5.5) جـدوليشـير ال
نســـمة، وىـــو يـــنخفض عـــن  0999جمعيـــة لكـــل  9.40جمعيـــة خيريـــة بمعـــدل  (007)وصـــل إلـــى

عــزى ىــذا نســمة، وقــد يُ  0999جمعيــة لكــل  9.55والــذي يصــل إلــى  المعــدل العــام لمضــفة الغربيــة
مر إلى توزيع السكان في الضفة الغربية عمى مساحات جغرافية أوسع وكثرة عدد القرى، بينما األ

النســبة  كمــا يشــير إلــى أنَّ  فــي محافظــات غــزة ىنــاك تكــدس لمســكان فــي منــاطق جغرافيــة ضــيقة.
جمعيــة  9.57زة ىــي لمحافظــة غــزة والتــي وصــمت إلــى األكبــر لعــدد الجمعيــات بــين محافظــات غــ

والتــي تتركــز ،عــزى ذلــك إلــى اعتبــار غــزة المحافظــة الرئيســية فــي القطــاع ويُ ، نســمة  0999لكــل 
تيـا مركزي بين محافظـات غـزة الخمـس، كمـا أنَّ  يا األكثر عدًداك وأنّ فييا الوزارات الحكومية والبنو 

نَّ نســب بقيــة كمــا يظيــر أ ة الوصــول والمواصــالت.حيــث ســيولحــافز لمجمعيــات التخاذىــا مقــًرا 
وجميعيا نسب تقل عن نصف نسـبة محافظـة غـزة، وبالتـالي ىـذا مؤشـر  المحافظات متقاربة جًدا

 عمى حاجة ىذه المحافظات الفتتاح المزيد من الجمعيات الخيرية.
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 نسمة ي  مصايظات غزة 1666لكل المنظمات الغير صكومية (: لدد 2.8) جدول

 المصايظة اسم م
لدد السكان 

 م2616نياية 
لدد الجمعيات 

 2617خ ل 
الجمعيات  لدد

 1666الخيرية لكل 

 9.07 005 020,075 شمال غزة  .0

 9.57 405 777,220 غزة  .5

 9.07 02 555,097 دير البمح  .0

 9.04 055 075,570 خانيونس  .4

 9.04 20 505,074 رفح  .7

كوميــة المنظمــات الغيــر حاألعــداد والنســب اإلجماليــة 
العاممــــــة فــــــي محافظــــــات غــــــزة مقارنــــــة بعــــــدد ســــــكان 

 المحافظات
0,005,575 007 9.40 

 9.55 5505 5,055,907 الضفة الغربية 

إحصــائية مــن دائــرة الجمعيــات، مديريــة الشــؤون العامــة بــوزارة  الجــدول مــن إعــداد الباحثــة بــالرجوع إلــى :المصــدر
 5999( لســــنة 0لجمعيــــات الخيريــــة والييئـــات األىميــــة رقــــم )تقريــــر تقيــــيم أثـــر قــــانون ا، (0/2/5902الداخميـــة. )

 .(5907والئحتو التنفيذية عمى أداء الجمعيات معيد )ماس، 

 العاممة ي  مصايظات غزة:المنظمات الغير صكومية الصعوبات والتصديات الت  تواجو  سابعًا:
يا تعاني من مجموعة من ال أنَّ كفاءة ونجاح الجمعيات الخيرية إعمى الرغم من 

عوبات والتحديات التي قد تعرقل عمميا وتؤثر عمييا بشكل واضح، لذلك سوف نسمط الص
والتحديات في البيئة الداخمية والخارجية التي تعاني منيا الجمعيات  الصعوباتالضوء عمى 
 الخيرية وىي:

 :صعوبات وتصديات البي ة الداخمية

عميم المتحكمين في ارتباط نشأة بعض الجمعيات بنشاط شخصي لبعض األفراد مما يج -0
 الجمعية، والذي يتسبب باختفاء ىذه الجمعية بغياب ىؤالء األفراد.

لى الخطط التنموية الشاممة، والتي تعكس في جداول زمنية تبرز مدى افتقار الجمعيات إ -5
 تحقيق األىداف التي وضعت لبرامج ومشاريع الجمعيات.
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ذي ينتج عن تغميب بعضيم غياب التجانس والتكامل بين أعضاء بعض الجمعيات وال -0
 (40،5907من التقدم )األغا،  ية، مما يتسبب بتخمف في العمل بدالً لمصمحتو الشخص

ارتفاع في مستوى تدخل مجالس اإلدارة في اإلدارة التنفيذية مما يقوض التفويض واإلبداع  -4
قية خاممين أو اثنين والب ايكون عضوً  ا الفاعمين في مجمس اإلدارة أحياًنافي العمل، كما أنً 

 (07،5990)المشيراوي، 

 االزدياد المضطر لعدد المستفيدين الذين يحتاجون لتقديم الخدمات من الجمعيات الخيرية. -7

تحديثيا  ضعف قواعد البيانات في غالب الجمعيات الخيرية وضعف تغذيتيا بالبيانات أو -7
احتياجات المانحين  يفقد الجمعيات القدرة عمى التحرك السريع وتمبية بشكل مستمر، وىو ما
 .(00،09،5990))الحداد، عبد الواحد، 

 صعوبات وتصديات البي ة الخارجية:

توتر العالقة بين الجمعيات الخيرية والسمطة، والذي أرجعو تقرير التنمية اإلنسانية في  -0
 .(%20)، إلى التنافس عمى التمويل الخارجي بنسبة 5999فمسطين الصادر عام 

سبتمبر، 00عقاب أحداث سطينية عمى الجمعيات الخيرية في ألفمالتضييق من السمطة ا -5
تجميد أرصدتيا، ثم ازدادت وتيرة ىذا  والذي وصل إلغالق بعض الجمعيات الخيرية أو

 .م5995التضييق في أعقاب االنقسام الفمسطيني عام 

صعوبة تحويل األموال إلى الجمعيات الخيرية اإلسالمية في محافظات غزة ضمن سياسة  -0
، م5995الفمسطيني عام  االنقسامجفيف المنابع التي اتبعتيا السمطة الفمسطينية في أعقاب ت

 (79،5900وعدم تعامل البنوك معيا )الواوي، 

تكامل فيما بينيما، التنسيق بين الجمعيات الخيرية وعدم تبادل الخبرات والتعاون وال ضعف -4
المشروعات أو خدمة نفس تكرار  أوعمى األنشطة المنفذة من حيث الجودة  مما يؤثر سمًبا

 .عدة مراتالفئة 

ومة والجمعيات الخيرية، غياب االستراتيجيات التنموية والتي ىي مسئولية مشتركة بين الحك -7
في دور الجمعيات الخيرية في التنمية المحمية، وىنا تبرز مشكمة الشراكة مع  يسبب ضعًفا

 (. 09،5900شياب، الحكومة والتي ال تزال دون المستوى المطموب. )
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 الممخص:
في سد المنظمات الغير حكومية تناولت الباحثة في ىذا المبحث تمييد يوضح دور 

الفجوة عن القطاع العام تجاه الشعب الفمسطينيين، ثم تحدثت عن أىم التعريفات لمفيوم 
ية المنظمات الغير حكوموطبيعة عمميا، ثم تناولت أىداف وخصائص المنظمات الغير حكومية 

في فمسطين في مختمف المنظمات الغير حكومية ، كما تحدثت عن التطور التاريخي عن 
ليومنا ىذا، كما ذكرت  لعمل الجمعيات وصواًل  الفترات من الحكم العثماني وقانونو الناظم

 اوأخيرً العاممة في محافظات غزة ونسبتيا لمسكان، المنظمات الغير حكومية الباحثة تعداد 
المنظمات الغير عوبات والتحديات في البيئتين الداخمية والخارجية التي تواجييا عن الصتحدثت 
 العاممة في محافظات غزة في عمميا. حكومية
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 الفصل ال الث
 الدراسات السابـة

 :مـدمة

ارة المعرفة ددراسات السابقة في مجالي عمميات إييدف ىذا الفصل الستعراض ال  
تناولت جانب  التيوتحسين الرشاقة االستراتيجية، وقد وجدت الباحثة القميل من الدراسات 

تناولت إدارة  التيوفرة من الدراسات  تخاصة المحمية منيا، في حين وجد االستراتيجيةالرشاقة 
البيئة ىذه الدراسات قامت بدراسة الموضوعين من جوانب مختمفة، وحسب  المعرفة، إال أنَّ 

الموجودة فييا، ويعتبر استطالع األبحاث والدراسات السابقة من مراحل منيجية البحث العممي، 
ت السابقة فيما ويحقق الباحث من خالل ىذه المرحمة فوائد عديدة، منيا التعرف إلى المساىما

 ، والتعرف إلى المناىج المستخدمة وأدوات جمع المعمومات وأساليببحثاليتعمق بموضوع 
التحميل اإلحصائي، ووفًقا لموضوع البحث فإنَّ مجاالت األبحاث والدراسات التي اىتم بيا 

، والرشاقة االستراتيجية وعددىا  الباحث باالطالع عمييا شممت عمميات إدارة المعرفة من جية
 ، وفيما يمي سنتناول الدراسات السابقة، والتي تمَّ االطالع عمييا.وعددىا  من جية أخرى

 صور األول: الم
 :لمميات إدارة المعريةالدراسات الت  تناولت متغير 

 أوًل: الدراسات الفمسطينية:

المعرية ودورىا ي  تصسين جودة الخدمات ي   ةبعنوان: "إدار ( 2618دراسة )البراىمةد  .1
 ."بمدية قطاع غزة

مدية قطاع إلى إدارة المعرفة ودورىا في تحسين جودة الخدمات في ب ىدفت الدراسة التعرفَ 
عمى طبيعة الدراسة واألىداف التي تسعي لتحقيقيا فقد استخدم الباحث المنيج  غزة، وبناءً 

ون مجتمع الدراسة من لجمع البيانات، وتكّ  كأداةً  الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة
يعممون بوظائف إشرافية ا ( موظفً 504عددىم )موظفي بمديتي خانيونس ورفح والبالغ 

داري استخدام أسموب الحصر الشامل بتوزيع االستبانة عمى كامل المجتمع، وقد تم  ة. وتمّ وا 
%( من 25.7( استبانة صالحة لغايات التحميل اإلحصائي بنسبة استجابة )000استرداد )

 لتحميل البيانات. spss)تمك البمديات، واستخدم برنامج التحميل اإلحصائي )
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مستوى إدارة  أظيرت النتائج أنَّ  توجد :يم  ما أىمياوتوصمت الدراسة إلى نتا ج لدة من 
وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تالمعرفة مجتمعة )توليد، تخزين، توزيع، تطبيق( كما 

 إدارة المعرفة وتحسين جودة الخدمات في بمديتي خانيونس ورفح.

ضمن  ضعيااستحداث وحدة خاصة بإدارة المعرفة يتم و : وكان من أىم التوصيات ما يم 
الييكل التنظيمي وتشرف عمييا فرق متخصصة تتولى مسؤولية تطبيق إدارة المعرفة داخل 
البمديات. تقديم إدارة البمديات حوافز ومكافآت مناسبة لموظفييا المتميزين الذين يقدمون 

 أفكار ومعارف متميزة وذلك من باب تشجيعيم عمى االستمرار بذلك.

دارة المعرية ي  تصسين مستوى جودة إأ ر لمميات  "بعنوان: (2618دراسة )لم د  .2
 :"ن الوطن مالخدمات المـدمة ي  وزارة الداخمية واأل

من الوطني الشق دارة المعرفة بوزارة الداخمية واألإلى أثر عمميات ىدفت الدراسة التعرف إ
 ددىمويقدر ع ،راسة من العاممين في الوزارةالد مجتمعون وتكّ  ،بقطاع غزة العسكري

، وتم توزيع ا( موظفً 057د بمغت عينة الدراسة )، وقفي قطاع غزة ا( موظفً 05774)بـ
واعتمد  ،%(05.79( استبانة بنسبة )042اد )االستبانة كأداة رئيسية، حيث تم استرد

 . ث عمى المنيج الوصفي التحميميالباح
 ة المعرفة فيدرجة تطبيق عمميات إدار  إن   من أىميا: دةوتوصمت الدراسة إلى نتا ج لد
الشق العسكري كانت بدرجة متوسطة بوزن نسبي ، وزارة الداخمية واألمن الوطني

عد تطبيق %(، وبُ 72.24عد التخزين في المرتبة األولى وبوزن نسبي )%(، وجاء بُ 77.20)
تؤثر عمميات إدارة المعرفة يا كما أنَّ  %(.74.25المعرفة بالترتيب األخير بوزن نسبي )

 ما وتفسر ،ماتفي جودة الخد (بيق المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفةا )تطبأبعادى
 %( يعود07.5(، والباقي )في المتغير التابع )جودة الخدماتمن التباين  %(70.0نسبتو )

 بينما لم يكن ىناك أثر لبعد اكتساب المعرفة. ،لعوامل أخرى
لدى العاممين في الوزارة حول العمل عمى زيادة الوعي  وكان من أىم التوصيات ما يم :

، والتأسيس عمى ىذه المفاىيم الميمة في تحسين جودة الخدمة أىمية إدارة المعرفة وأثرىا
تشجيع العاممين عمى توليد  كذلك .ام وصورة الوزارة لدى المستفيدينتحسين األداء الع في

حرية التعبير ، وذلك بإتاحة مساحة أكبر لالخالقة والمبدعة في مجال عمميم األفكار
 والمعرفة والمشاركة في اتخاذ القرارات والتجريب كأساس لمتعمم واكتساب المعارف.
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  ـاية تطوير ي  المعرية إدارة لمميات أ ر( بعنوان: "2617د دراسة )لز الدين .3
 ".(غزة قطاع ي  الفمسطينية الجامعات لمى تطبيـية دراسة)التميز

إدارة المعرفة في تطوير ثقافة التميز لدى العاممين  فت الدراسة التعرف إلى أثر عممياتىدَ 
 تطوير االستبانة أداةً  في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة. ولتحقيق أىداف الدراسة، تمَّ 

استخدام المنيج الوصفي  رئيسة لجمع البيانات باالعتماد عمى الدراسات السابقة، وتمَّ 
يميين، واإلداريين، واألكاديميين بوظائف إدارية ن مجتمع الدارسة من األكادوتكوً  التحميمي.

 ةالباحث تحيث قام ا.( موظفً 0009في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة والبالغ عددىم )
( استبانة 552استرداد ) ، وقد تمَّ ا( موظفً 055باختيار عينة طبقية عشوائية بسيطة بمغت )

%(، واستخدم برنامج التحميل 27.0صالحة لغايات التحميل اإلحصائي بنسبة استجابة )
 ( لتحميل البيانات.SPSSاإلحصائي )

مستوى ممارسة عمميات إدارة المعرفة في  أن   نتا ج لدة أىميا: وتوصمت الدراسة إلى
عد تخزين المعرفة ، وحصل بُ (%50.7) بوزن نسبي، و الجامعات الفمسطينية كانت مرتفعة

 بوزن نسبيو عد اكتساب المعرفة يميو بُ ، و (%57.0) بوزن نسبي ،عمى المرتبة األولى
عد ، وفي المرتبة األخيرة بُ (%55.0)بوزن نسبي و عد تطبيق المعرفة ، ويميو بُ (54.4%)

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  كما .(%50.0) بوزن نسبيو توزيع المعرفة 
(0.05≥α ،توزيع المعرفة، و ة، تخزين المعرفو ( لعمميات إدارة المعرفة )اكتساب المعرفة
غزة، وقد تطبيق المعرفة( في تطوير ثقافة التميز في الجامعات الفمسطينية في قطاع و 

 من التباين في ثقافة التميز. (9.500)فسرت عمميات إدارة المعرفة نسبة 

اإلمكانات والقدرات  حرص الجامعة عمى امتالك ت :وكانت أىم التوصيات لمى النصو اآل
 واإلبداعية،ع العاممين عمى توليد األفكار المتميزة يتشج ،كشفيادييا أو التي يصعب تقمي
عمى تفويض العاممين الصالحيات  العملو  .أو تردد المبادرة دون خوفوالتمتع بروح 

 والمعرفة المتجددة في مجال عمميم. ،الكافية وتمكينيم، ومنحيم الحرية لتطبيق المعمومات

 اإلبداع تصسين ي  المعرية إدارة لمميات دور: " ( بعنوان2617دراسة )أبو زريقد  .4
 ".النظامية المصاكم ي  التنظيم 

ىدفت الدراسة التعرف إلى دور عمميات إدارة المعرفة )توليد، تخزين، توزيع، تطبيق( في 
استخدام المنيج  تحسين اإلبداع التنظيمي في المحاكم النظامية، ولتحقيق أىداف الدراسة تمَّ 

ن مجتمع الدراسة من جميع العاممين في المحاكم النظامية في يمي، وتكوّ الوصفي التحم
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 ،( مفردة007ا وموظفة، وتم توزيع االستبانة عمى )( موظفً 592قطاع غزة والبالغ عددىم )
( استبانة بنسبة 097اختيارىم بطريق العينة الطبقية العشوائية البسيطة، وتم استرداد ) تمّ 
(55.2.)% 

مستوى ممارسة عمميات إدارة المعرفة  أنَّ  من أىميا: دإلى نتا ج لدةوتوصمت الدراسة 
 ا، حيث بمغ وزنيا النسبيمجتمعة )توليد، تخزين، توزيع، تطبيق( كان متوسطً 

( 9.050النتائج وجود عالقة طردية متوسطة بمعامل ارتباط ) أظيرتكما  .(70.00%)
ت إدارة المعرفة ومستوى اإلبداع ( بين عممياα ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )

لعمميات إدارة المعرفة ذو داللة إحصائية عمى  موجبٍ  ن وجود تأثيرٍ التنظيمي، كما تبيّ 
 اإلبداع التنظيمي.

من  ،العمل عمى تقديم الدعم المادي والمعنوي لألفراد وكان من أىم التوصيات ما يم :
 مى اكتساب المزيد من المعرفة.خالل نظام الحوافز والمكافآت بأنواعيا بما يشجع ع

يجاد أساليب وطرق و  تطوير أساليب إجراءات العمل، والخروج عن آلية العمل الروتينية، وا 
عطي جديدة لحل مشاكل تعرضت ليا المحاكم، والنظر لممشكالت من زوايا مختمفة، مما يُ 

 أكبر لتوليد حمول مبتكرة. افرصً 

 الـرارات اتخاذ ي  المعرية إدارة ممارسة دور( بعنوان: " 2617دراسة )أبو معمرد  .5
 ". غزة قطاع ي  الغوث وكالة مدراء لمى تطبيـية دراسة الستراتيجية

  االستراتيجية القرارات اتخاذ في المعرفة إدارة ممارسات دور إلى لتعرفا الدراسة ىدفت
 العاممين المديرين من الدراسة مجتمع نتكوّ  حيث غزة، قطاع في الغوث وكالة مديري ىلد
 برنامج، رئيس نائب قسم، رئيس منطقة، رئيس برنامج، رئيس) والوسطى العميا الطبقة في

 أصحاب من( تدريب مركز مدير مدير، نائب قسم، مدير منطقة، مدير منطقة، رئيس نائب
 أسموب استخدام وتمّ  ومديرة، امديرً ( 470)بـ عددىم ويقدر( 05،02،59) الوظيفية الدرجات
 الباحثة استخدمت وقد رئيسة، كأداة استبانة توزيع تم وقد الدراسة، لمجتمع ملالشا المسح
 أنْ  يمكن خاللو من الذي( SPSS) االحصائي التحميل وبرنامج التحميمي، الوصفي المنيج
 .الدراسة أىداف تتحقق

 بين إحصائية داللة ذات عالقة وجدت :الدراسة إلييا توصمت الت  النتا ج أىم ومن
 المعرقة، توزيع المعرفة، تخزين المعرفة، إنشاء المعرفة، تشخيص) ةفالمعر  إدارة ممارسات
 السياسي، السموك والشمول، الرشد) االستراتيجية القرارات اتخاذ أبعادو ( المعرفة تطبيق
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 إلدارة المديرين ممارسة درجة كما أنَّ  .(الالمركزية درجة االتفاق، درجة االتصال، درجة
 االستراتيجية القرارات اتخاذ نسبة بمغت بينما ،%(52.40) بمغت الغوث وكالة في المعرفة

(57.52)%. 
 استراتيجية األونروا تبني :أىميا من دالتوصيات من العديد إلى الدراسة خمصت وقد

 إدارة بأىمية العميا اإلدارة وعي زيادة بيدف وذلك ؛عممياتيا وتعزيز المعرفة إلدارة واضحة
 بالقيادة االىتمام ضرورةو .والتقدم التطور مرتكزات من اساسيً أ امرتكزً  تعد كونيا ؛المعرفة
تاحة ،المعرفة إدارة في والعاممين اإلدارية  المعرفة عمى والحصول لمتعمم ليم الفرص وا 
 .وتطويرىا المعرفة مياراتيم لتنمية المناسبة

 إدارة لمميات مارسةم تعزيز ي  الـيادية األنماط ( بعنوان: " دور2616دراسة )أبولودةد  .6

 الجنوبية". بالمصايظات الفمسطين  وى األمنقُ  لمنتسب  المعرية

 في )الترسمية التبادلية، التحويمية،( القيادية األنماط ممارسة دور إلى التعرفىدفت الدراسة 

 ولتحقيق، الجنوبية بالمحافظات الفمسطيني األمن قوى لمنتسبي المعرفة إدارة عمميات ممارسة

 عمى باالعتماد الضرورية البيانات لجمع رئيسة كأداة االستبانة تطوير تمّ  ،راسةالد أىداف

 من الدراسة مجتمع نوتكوّ  ،التحميمي الوصفي المنيج استخدم تمّ  وكذلك ،السابقة الدراسات

اإلدارات  في لمعاممين باإلضافة الجنوبية، المحافظات في األمني القطاع في العاممين جميع
 طبقية عينة باختيار الباحث قام حيث ،اعسكريً  اموظفً ( 17654) عددىم البالغو  المركزية

 ا.عسكريً  اموظفً ( 057) بمغت بسيطة عشوائية
 القطاع في المعرفة إدارة عمميات ممارسة درجة أنَّ  :أىميا دلدة نتا ج إلى الدراسة وتوصمت

 نسبي بوزن معرفةال اكتساب ُبعد وجاء ،(68.35%) نسبي بوزنو  مرتفعة كانت األمني
 نسبي وبوزن األخيرة بالمرتبة المعرفة توزيع ُبعد جاء بينما ى،األول المرتبة في( %70.75)
 حول المبحوثين آراء متوسطات بين حصائيةإ داللة ذات فروق وجود عدمو  %(.66.21)

 وجدت ابينم ،)العممي المؤىل الخدمة، سنوات الرتبة، العمر،( إلىى عز تُ  المعرفة إدارة عمميات

 .الذكور ولصالح الجنس لمتغير اتبعً  حصائيةإ داللة ذات فروق
 عمى تشجع لكي؛ محفزة تنظيمية ثقافة خمق اآلت : النصو لمى التوصيات أىم وكانت

عادةو  .المؤسسة داخل العاممين بين والخبرات المعرفة وتبادل وتحويل االتصال  تصميم ا 

 تعمل لممعرفة إدارة وحدات واستحداث ،مرونة أكثر لتصبح ؛األمني بالقطاع التنظيمية اليياكل
 .المستويات كافة في وتطبيقيا وانتقاليا لتبادليا آليات يجادا  و  ،المطموبة المعارف تحديد عمى
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 الميزة تصـيق ي  ودورىا المعرية إدارة ( بعنوان: "متطمبات2615دراسة )لبد الغفورد  .7

 ".غزة قطاع جامعات التنايسية ي 

 الجامعات في المعرفة إدارة متطمبات تمعبو أنْ  يمكن الذي الدور إلى التعرف ةىدفت الدراس
 في تخرجيم المتوقع الطمبة نظر وجية من غزة قطاع في ليا تنافسية ميزة لخمق الفمسطينية

 العالقة إلى لمتعرف الدراسة سعت مام(، ك5900/5904) لمعام األول الدراسي الفصل

 التنافسية لمميزة مختارة عناصر(، و المستقل المتغير) المعرفة إدارة متغير بين االرتباطية
 العالقة، تمك عمى المتغيرات الديمغرافية بعض فروق داللة إلى باإلضافة ،ع(التاب المتغير)

 المنيج عمى أىدافيا تحقيق في ، وقد اعتمدت الدراسةذلك ضوء في الفرضيات تصميم وتم

 مفردة، (527ت)بمغ التي الطبقية العشوائية عينةال أسموب واستخدمت التحميمي، الوصفي

 لمدراسة. كأداة االستبانة واستخدمت
 إدارة متطمبات توفير عمى تعمل الجامعات أنَّ : أىميا دلدة نتا ج إلى الدراسة توصمت وقد

 ،(73.09%) بنسبة البشرية وىالقُ  الترتيب؛ عمى كانت األبعاد، من مجموعة في المعرفة
 والقيادة ،(71.40%) بنسبة المعمومات تكنولوجياو  ،(72.31%) بنسبة ميةالتنظي الثقافةو 

 والميزة المعرفة إدارة متطمبات بين قوية عالقة دوجت كما (.68.93%) بنسبة التنظيمية

 . التنافسية

 لتبادل الطمبة مع التواصل تسييلل السعي عمى الجامعات إدارة حثَّ  :التوصيات أىم من وكان

 تقييم ضرورةو  .بالجامعة لالرتقاء اءالبنّ  النقد تتقبل وأنْ  لممعرفة، الوصول في امواإلسي األفكار

 الطمبة ظروف وأنَّ  ماسيَّ  ،تنافسية ميزة سيكسبيا ذلك ألنَّ  لمطمبة؛ المالية لمظروف الجامعات

 . صعب عام بشكل
 الغوث وكالة مدارس مديري ممارسة درجة ": بعنوان( 2615دراسة )أبو صطبد  .8

 ". المعرية إدارة بمستوى ول قتيا المدرس د الستراتيج  لمتخطيط غزة ظاتبمصاي

 غزة بمحافظات الغوث وكالة مدارس مديري ممارسة درجة إلى التعرف الدراسة ىدفت
 المنيج الباحث واستخدم المعرفة، إدارة بمستوى وعالقتيا المدرسي، االستراتيجي لمتخطيط
 الدراسة عينة وتكّونت الدراسة، أىداف لتحقيق تبانتيناس بتصميم وقام التحميمي، الوصفي

 عينة اختيار تمّ  ولقد غزة، بمحافظات الغوث وكالة مدارس من ومعممة امعممً ( 070) من
 .بسيطة طبقية عشوائية

 الغوث وكالة مدارس مديري ممارسة درجة :أىميا دلدة نتا ج إلى الدراسة توصمت وقد
 ذات فروق توجد ال. كبيرة تقدير بدرجة%( 29.59) مغتب المعرفة إلدارة غزة بمحافظات
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 مديري ممارسة لدرجة الدراسة عينة أفراد تقدير درجات متوسطات بين إحصائية داللة
 ذكر،) الجنس لمتغير عزىتُ  المعرفة إدارة لمستوى غزة بمحافظات الغوث وكالة مدارس
 الدراسة عينة أفراد تقدير درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجدو  (.أنثى
 عزىتُ  المعرفة إدارة لمستوى غزة بمحافظات الغوث وكالة مدارس مديري ممارسة لدرجة
 لصالح الخدمة سنوات ولمتغير األدبي، التخصص معممي لصالح التخصص، لمتغير
 .سنوات09 من األكثر
 بوكالة التعميمو  التربية دائرة منح :منياد التوصيات من العديد إلى الدراسة خمصت وقد

 أكثر بفاعمية المعرفة إدارة لممارسة المدارس لمديري الالزمة والصالحيات الثقة، الغوث
 عمى المدارس مديري تدريب والعمل عمى .المدرسي االستراتيجي التخطيط عممية لتدعيم
 ضرورةو  .المدرسي االستراتيجي التخطيط عممية في واستثمارىا المعرفة، توليد وآليات طرق
 التحميل بنتائج وربطيا الغوث وكالة مدارس في المعرفة إلدارة محوسب برنامج تبني

 الضعف نقاط معالجة ليا يتسنى كي عمييا التعميم إدارة الطالع ؛لممدارس االستراتيجي
 .المدارس بمستوى لالرتقاء القوة نقاط عمى واالرتكاز

 ةي  تفعيل لمميات إدار  جيةالستراتي ةدور الـياد": بعنوان( 2615دراسة )المصريد  .9
 ".الوطن  واألمنالداخمية  ةالمعرية بوزار 

في تفعيل عمميات إدارة المعرفة بوزارة  االستراتيجيةدفت الدراسة التعرف إلى دور القيادة ى
 .الشق المدني بقطاع غزة -الوطني واألمنالداخمية 

 وزارة(،ى وكيل س شعبة حتّ رئياإلشرافية )من العاممين في الوظائف  الدراسةمجتمع  ونتكّ 
الباحث اعتمد  ،الداخمية الشق المدني بقطاع غزة ( موظًفا في وزارة055ويقدر عددىم )

في  اإلشرافيةعمى المسح شبو الشامل لمجتمع الدراسة من جميع العاممين في الوظائف 
في استخدم الباحث المنيج الوص(، 055)وزارة الداخمية "الشق المدني" والبالغ عددىم 

 .التحميمي

بمغت نسبة واقع ممارسات القيادة  ياأنَّ  :ومن أىم النتا ج الت  توصمت إلييا الدراسة
 %(، بينما72.47غزة ) الشق المدني بقطاع –الوطني واألمنبوزارة الداخمية  االستراتيجية

زة الشق المدني بقطاع غ –الوطني واألمننسبة واقع عمميات إدارة المعرفة بوزارة الداخمية 
 والمؤىالت الخبراتبالكادر الوظيفي ذوي  االىتماميوجد ضعف في  كما (.75.07%)

توفير وسائل تكنولوجية متطورة لتجميع وتوثيق التجارب  العممية، كما يوجد ضعف في
 .والخبرات لممساعدة في اكتساب المعرفة
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ارة المعرفة العمل عمى تطوير عمميات إد :من أىم التوصيات الت  توصمت إلييا الدراسة
تطوير قدرات الجيات المعنية و  .الوطني "الشق المدني" بقطاع غزة واألمنبوزارة الداخمية 

عمى المعرفة بسيولة  في الوزارة عمى تنظيم المعرفة المكتسبة، وتعزيز فرصة الحصول
 .من مراكز الحفظ

 

 : الدراسات العربيةا انيً 

ة صالة األداء التنايس  لمشركات دراس م( أ ر المعرية لمى2618 ددراسة ) ص ح الدين .1
 .الشركة المصرية ل تصالت

ىدفت الدراسة إلى تحديد مدى وجود أثر لتطبيق إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية 
لمشركة المصرية لالتصاالت ، ولتحقيق أىداف الدراسة فقد قامت الباحثة بتصميم قائمة 

ة عمى أربعة أبعاد وىي بعد اكتساب المعرفة عبارة مقسم 45استقصاء اشتممت عمى 
وتطويرىا ، بعد تنظيم المعرفة وتقسيميا ، بعد نقل المعرفة واستخداميا، وأخيرًا البعد الرابع 
لقياس الميزة التنافسية وفي ضوء ذلك جرى جمع البيانات وتحميميا واختبار الفروض 

وقد اعتمدت الدراسة عمى عينة  (spssباستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
مفردة من اإلداريين بثالث سنتراالت من الشركة المصرية لالتصاالت  79ميسرة مكونة من 

 .وتم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية لتحميل البيانات

وجود مستوى مرتفع من إدارة المعرفة في  :وصل إلى مجمولة من النتا ج أىمياصيث تم الت
مصرية لالتصاالت ، ويؤثر بعد اكتساب المعرفة وتطويرىا بالشركة المصرية الشركة ال

لالتصاالت تأثيرًا ذو داللة معنوية عمى الميزة التنافسية ، ويؤثر بعد تنظيم المعرفة وتقييميا 
لمعاممين بالشركة المصرية لالتصاالت تأثيرًا ذو داللة معنوية عمى الميزة التنافسية ، يؤثر 

عرفة واستخداميا لمعاممين بالشركة المصرية لالتصاالت تأثيرًا ذو داللة معنوية بعد نقل الم
عمى الميزة التنافسية ، تؤثر إدارة المعرفة لمعاممين في الشركة المصرية لالتصاالت تأثيرًا 

 ذو داللة معنوية عمى الميزة التنافسية 

بتطبيق إدارة المعرفة بكافة ضرورة االستمرار  :التوصيات الت  أوصت بيا الباص ةومن أىم 
 ضرورة تبني مبدأ جمع المعرفة. كما أوصت بىا في الشركة المصرية لالتصاالتأبعاد

ضرورة  .ظيم المعرفة المحصمة من العاممينتخزين وتنو  .المتاحة لدى العاممين بالشركة
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ة في ت التدريبياإلكثار من الدوراو  .اممي المعرفة كمصدر حيوي لممعرفةالمحافظة عمى ح
عداد خطط ورسم و  .الزم من أجل تطبيق إدارة المعرفةتوفير الدعم ال .مجال نقل المعرفة ا 
راسة أوضاع المنافسة االىتمام بدثم  .قيادات حول تقنيات إدارة المعرفةسياسات تدريبية لم

 .بصفة مستمرة
ارة ممارسة لمميات تبادل المعرية بين وز  واق  :"بعنوان (2617وسالم د )أميندراسة  .2

لمشريين التربويين التربية والتعميم والجامعات األردنية من وجية نظر مديري المدارس وا
 ."ي  مصايظة جرش

ة التربية والتعميم كشف عن واقع ممارسة عمميات تبادل المعرفة بين وزار الىدفت الدراسة 
فظة مشرفين والتربويين في محاردنية من وجية نظر مديري المدارس والألوالجامعات ا

في تقديرات أفراد عينة  الوظيفي(، والمسمى )الجنسمن متغيري  ، ومعرفة أثر كلجرش
 امشرفً  (052)، وتم اختيار عينة مكونة من رجة ممارسة عمميات تبادل المعرفةالدراسة لد

، ولغايات تحقيق أىداف الدراسة ية، واستخدم المنيج الوصفي المسحومدير  اومشرفة ومديرً 
 .مسة أبعاد لعمميات تبادل المعرفة( فقرة موزعة عمى خ45ة مكونة من )تم بناء استبان

تقديرات مديري المدارس والمشرفين  أنَّ  :توصمت الييا الدراسة  من أىم النتا ج الت
التربويين في محافظة جرش لدرجة ممارسة عمميات تبادل المعرفة بين وزارة التربية والتعميم 

 احصائيً إ دالة ا، ولم تظير نتائج الدراسة فروقً ة متوسطةردنية جاءت بدرجعات األوالجام
في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة عمميات تبادل المعرفة بين وزارة التربية 

 .(عزى لمتغيري )الجنس، والمسمى الوظيفيت األردنية تُ والتعميم والجامعا

 ؛البحث والتجريب والتطويرتشجيع عمميات  :توصيات الت  توصمت إلييا الدراسةأىم ال
وذلك بوضع سياسة عمل واضحة داعمة لحرية البحث العممي ومحفزة لمعاممين في وزارة 

دعوة الخبراء والمختصين من قبل وزارة التربية و .التربية والتعميم والجامعات األردنية
ضرات ذات والتعميم والجامعات لممشاركة في ورش العمل والبرامج تدريبية والندوات والمحا

، وحث والتميز داعبباإلالعمل عمى تنظيم مؤتمرات خاصة  وضرورة .بالمعرفة العالقة
قسام الدوائر واأل منسقيعمى تطبيق المعرفة عن طريق  العاممين في الوزارة والجامعة

 المختمفة في كل منيما.
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ويـ  دراسة إدارة المعرية وأ رىا لمى البتكار التس :"م( بعنوان2617دراسة )إبراىيم د .3
 ."لمى الـطاع المصري  السودان 

وذلك لمدور الذي تمعبو في نجاح المنظمات  ؛ ًياتنافس ااستراتيجيً  اتعتبر المعرفة عنصرً 
وتحوليا نحو االقتصاد المعرفي فضاًل عن دورىا في تمكين المنظمات من مجابية حدة 

عمال الخدمية لعممية إدارة واقع ممارسات منظمات األ إلىتعرف الالدراسة ىدفت .المنافسة 
في من موظ المعرفة وعالقتيا باالبتكار التسويقي، حيث كان المستيدف من الدراسة عينةً 

وكانت  ،استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميميالمصارف السودانية بالخرطوم، 
( 059وزعت ) حيثاالستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات من عينة عشوائية بسيطة 

 من خالل مراجعة األدبيات السابقة صيغت فرضيات،%( 07.2، بنسبة استرداد )تبانةاس
  .(smart Plsعن طريق ) الدراسة ذلك األثر وتمت معالجة البيانات إحصائيً  عدة

وجود عالقة إيجابية بين تطبيق المعرفة واالبتكاري في البراىين : وأظيرت نتا ج الدراسة
يوجد تأثير  كما .الخدمة في العمميات ب المعرفة واالبتكار فييوجد أثر بين اكتسا المادية.

 .ق المعرفة واالبتكار في العممياتإيجابي بين تطبي
ضرورة زيادة الوعي بأىمية إدارة المعرفة لدى  :منيالدةد صمت الدراسة إلى توصيات تو  

ار االبتك عمى تحقيقوالعمل  .المنظمات منظمات األعمال وتأكيد دورىا في تطوير
أكبر بإدارة  اورؤساء األقسام في المنظمات اىتمامً  يرينيتطمب من المدو ألنَّ  ؛التسويقي

 المعرفة وتعزيزىا ونقميا لتحقيق االبتكار.
: "أ ر المناخ التنظيم  لمى إدارة المعرية دراسة لينة من ( بعنوان2617)معاشد دراسة  .4

 .بورقمةً  القتصاديةالمؤسسات 

أثر المناخ التنظيمي عمى إدارة المعرفة لعينة من المؤسسات  إلىىدفت الدراسة التعرف 
، وقد تمثمت في مؤسسة الوحدة مؤسسات (0)عمى اعتمدت، حيث بمدينة بورقمة االقتصادية
وعيادة الضياء  ،رتتق والمستشفى العمومية سميمان عميرات ،ورقمةب لالتصاالتالعممية 

وطبقت  ،كأداة رئيسية لجمع البيانات األولية ةاناالستبعمى  االعتماد، حيث تم ورقمة كعينة
 (.09)عمى عينة مستيدفة والتي تمثمت في العاممين في المجال اإلداري بمغ عددىم 

يوجد تأثير إيجابي لممناخ التنظيمي عمى إدارة  أىم النتا ج الت  توصمت إلييا الدراسة:
 .(9.55المعرفة بقوة )
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ن : "دور البنية التصتية إلدارة المعرية ي  جودة بعنواAl haraisa )  ,2616دراسة )  .5
جامعة الطفيمة  –ردن  الخدمات اإللكترونية". دراسة تطبيـية ي  الـطاع المصري  األ 

 .األردن –التـنية 

The Role of Knowledge Management Infrastructure in the Quality of 

Electronic Services: Applied Study in the Jordanian Banking Sector 
تحديد دور البنية التحتية إلدارة المعرفة في جودة الخدمات اإللكترونية ىدفت الدراسة إلى 

( من البنوك األردنية الموجودة في مدينة عمان، وكانت عينة الدراسة والتحميل 7في )
ولتحقيق       ً                                        ( عميال  يتعاممون مع البنوك المستيدفة بالدراسة، 527من))المستجيبين( مؤلفة 

( فقرة لجمع البيانات المطموبة 55أىداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من)
                    ّ                                                      من عينة الدراسة، وتم  استخدام تحميل االنحدار المتعدد الختبار فرضيات الدراسة.

  َّ                                        أن  البنية التحتية إلدارة المعرفة ليا تأثير  :الدراسة إلييا توصمت الت  النتا ج أىم ومن
 ابي عمى جودة الخدمات اإللكترونية المقدمة في القطاع المصرفي األردني.إيج

ْ                            يجب أن  تركز البنوك بشكل كبير عمى  واستناًدا إلى ىذه النتا ج ُتوص  الدراسة بالتال :      
البنية التحتية إلدارة المعرفة التي تتكون من: التكنولوجيا والييكمية والثقافة من أجل تحقيق 

لكترونية، واكتساب عمالء جدد، والحفاظ عمى العمالء الحاليين مما جودة الخدمات اإل
يؤدي إلى الوصول إلى ميزة تنافسية، كما توصي الدراسة بإجراء المزيد من األبحاث 
والدراسات المستقبمية حول دور البنية التحتية إلدارة المعرفة في جودة الخدمات اإللكترونية 

 .والسياقاتفي مختمف المجاالت 
( بعنوان: "دور إدارة المعرية ي   مان تصـيق جودة التعميم 2616اسة )شماخ د در  .6

العال  دراسة لينة كمية العموم القتصادية والعموم التجارية ولموم التسيير جامعة 
 قاصدي مرباح ورقمة".

ىدفت الدراسة إلى إبراز دور إدارة المعرفة من أجل ضمان تحقيق جودة التعميم العالي، 
ن خالل معالجة اإلشكالية األساسية حول مدى مساىمة إدارة المعرفة في تحقيق وذلك م

ضمان جودة التعميم العالي، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وتم اعتماد 
ون مجتمع الدراسة من أساتذة جامعة قاصدي مرباح ورقمة، وتّم لمدراسة، وتكّ االستبانة أداة ً 

 ( مفردة.29ناًء عمى طريقة العينة القصدية البالغ حجميا )اختيار عينة الدراسة ب
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توجد بنية تحتية إلدارة المعرفة حسب آراء  من أىم النتا ج الت  توصمت إلييا الدراسة:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة وجودة التعميم العالي. كذلك ،أفراد العينة

ربط مدخمي إدارة المعرفة وضمان الجودة في  باص ة:أىم التوصيات الت  توصمت إلييا ال
ضرورة تبني إدارة المعرفة كمدخل و  تحقيق أىداف الجامعة عمى المدى القريب والبعيد.

 لتطوير وتحسين األداء الفردي والمؤسسي لمؤسسات التعميم العالي.

   "دراسةالمؤسس األداء تصسين ي  المعرية إدارة ( بعنوان: " دور2615دراسة )صسينةد  .7

 بسكرة "– خي ر مصمد جامعة التسيير ولموم والتجارية القتصادية العموم كمية صالة

ىدفت الدراسة إلى إبراز الدور الذي تمعبو إدارة المعرفة في بقاء ونمو المؤسسات، ومحاولة 
الرفع من فعاليتيا وأدائيا، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجييا، حيث تبرز أىمية إدارة 
المعرفة من خالل إضافة قيمة لممؤسسة، وخمق ميزة تنافسية وجعل المؤسسة أكثر مرونة 
من خالل اعتماد أشكال التنسيق والتصميم، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، 

لجمع البيانات المطموبة. وتكّون مجتمع الدراسة من جميع  واستخدمت الباحثة االستبانة أداةً 
، -بسكرة –العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في جامعة محمد خيضر أساتذة كمية 

 كمية، وتمّ ( استبانة عمى األساتذة في ال79توزيع ) ( أستاًذا، وتمّ 055البالغ عددىا )و 
 .( استبانة49استرجاع )

إدارة في نجاح  ااك األفراد دورً أظيرت الدراسة أنَّ إلدر  كان من أىم نتا ج الدراسة ما يم :
إلى أنَّ كمية يا توصمت كما أنَّ  المعرفة، ألنَّ اإلدارة مواكبة لمتطور التكنولوجي المعرفي.

العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير تطبق إدارة المعرفة بنسبة متوسطة، وجاءت في 
 المرتبة الرابعة، يمييا التخزين، ثم التوليد، ثم التوزيع.

إعطاء إدارة المعرفة األولوية في العمل، ومشاركة  اسة ما يم :كان من أىم توصيات الدر 
ضرورة و  األساتذة في جميع عممياتيا مع األخذ بآرائيم الشخصية في عين االعتبار.

 استخدام وسائل تكنولوجيا حديثة لتوزيع وتطبيق المعرفة وتشجيع اإلدارة عمى نقل األفكار.
 بيقيا بشتى الطرق واألساليب.السعي الدائم لتوليد المعرفة ومحاولة تط
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 الدراسات األجنبية  ال ًا

( بعنوان:" ت  ير إدارة المعرية Zulhawati Zumrotul Munawaroh, 2016دراسة ) .1
 "أندونيسيا". –المرشدين ". دراسة جاكرتا  أداء ال ـاية التنظيمية لمى

Effect of Knowledge Management and Organizational Culture on 

Performance Guides 

الغرض من ىذه الدراسة ىو تحديد تأثير إدارة المعرفة والمتغيرات الثقافية عمى أداء 
المرشدين، ىذا البحث عبارة عن بحث توضيحي، تّم أخذ العينات عن طريق جمع العينات 

 ( شخًصا موزعين عمى النحو التالي047)  العشوائية البسيطة وبمغ عدد مجتمع الدراسة
( 020( شخًصا من النساء، وكان عدد المستجيبين) 27( شخًصا من الرجال، و)570)

، كل بند الستبانةعن طريق استخدام تقنيات أداة ا الدراسةشخًصا، وّتم جمع بيانات ىذه 
في ىذه األداة يقيس الصالحية والموثوقية، وتقنية تحميل البيانات المستخدمة ىي تحميل 

 .االنحدار الخطي المتعدد

( 11تظير نتائج الدراسة أنَّ إدارة المعرفة ) :الدراسة إلييا توصمت الت  النتا ج أىم ومن
(، وىذا يعني أنَّ إدارة المعرفة Yعمى أداء المرشدين السياحين ) وميمةليا آثار إيجابية 

 الثقافة التنظيمية يمكن أْن تحسن من أداء األدلة.

قد أوصت ىذه الدراسة بضرورة تطوير  :سةالدرا إلييا توصمت الت  التوصيات أىم ومن
بما في ذلك زيادة مستوى مياراتيم ومعرفتيم بالعمل، وكفاءتيم،  ألنفسيماألدلة السياحين 

لك ة والتعميم؛ وذودافعيم في االنضباط الذاتي وااللتزام باإلضافة إلى تطبيق أساسيات القياد
 لمتنافس في مجال السياحة.

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

Marufu إدارة المعرية كاستراتيجية لمبـاء وتصسين الميزة التنايسية ي  الـطاع )
 .السياص  لدولة زيمبابوي

Knowledge Management as a Survival Strategy to Enhance Competitive 

Advantage in the Zimbabwean Tourism and Hospitality industry 
لقد تعرض قطاع صناعة السياحة لدولة زيمبابوي لبيئة عمل مضطربة نتيجة لمتحديات 

متوقعة الاالقتصادية غير المستقرة والتي تؤثر عمى اقتصاد الدولة، وفي ىذه البيئة غير 
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يستطيع التفكير الذكي أْن يخمق االستدامة، وبالتالي تيدف ىذه الدراسة إلى االستفادة من 
إدارة المعرفة كاستراتيجية لمبقاء وتعزيز الميزة التنافسية في صناعة السياحة في مة ءمال

لقد جاء ىذا البحث من خالل مالحظة أنَّو عمى الرغم من تقدم زيمبابوي في  زيمبابوي.
قطاع السياحة في وقت تواجد العمالت المتعددة، إال أنو ال تزال البالد دولة مستيمكة مع 

لقد استخدم الباحثون تصميًما  عمى وجود اقتصاد قائم عمى المعرفة.عدم وجود أي دليل 
إدارة المعرفة في سياسات الموارد البشرية والثقافة  منيجيةبحثًيا وصفًيا لدراسة إدراج 

والييكمية ونظم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع الفنادق والسياحة في زمبابوي، 
 تبيانات والمقابالت لجمع البيانات.ولقد تّم استخدام تقنيات االس

النتائج الرئيسية ليذه الدراسة ىي أنَّ سياسات  :الدراسة إلييا توصمت الت  النتا ج أىم ومن
ال تتوافق مع ممارسات إدارة المعرفة، كما أنَّ االفتقار إلى نظام إدارة  البشريةالموارد 

تقاسم المعارف واالستفادة منيا،  المعرفة في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يؤثر عمى
داعمة تعوق الغير  لبيروقراطية والثقافة الفردية أوكما وجدت الدراسة أنَّ اليياكل التنظيمية ا

تدفق المعمومات من الموظفين األذكياء إلى المبتدئين، كما يحدث سوء إدارة المعرفة بسبب 
فتقار إلى سياسات إلدارة رأس المال عدم وجود إجراءات واضحة إلدارة الموارد البشرية، واال

 الفكري، باإلضافة لالفتقار إلى ثقافة التعمم واليياكل التنظيمية.

توصي الدراسة بأْن تقوم الموارد البشرية بدعم نظام  وكان من أىم ما أوصت بو الدراسة:
اليياكل المكافآت مع نظام إدارة المعرفة ودعم ثقافة تبادل المعرفة والعمل الجماعي وتقميل 

البيروقراطية، ىذا سيكون تحول عام عن نيج إدارة المعمومات التقميدية الذي يتم بموجبو 
التعمم الجماعي وتعزيز تخزين البيانات التي ال يوجد ليا معنى حقيقي، وتقاسميا والتقاطيا، 

باإلضافة إلى التحول النموذجي من اليياكل التنظيمية  الذي يعزز التآزر واالنسجام.
طويمة إلى ىياكل أكثر تسطًحا ومصفوفة، بحيث يمكن أْن تتدفق المعرفة بحرية من ال

 خالليا في الكيانات المختمفة.

 

 



 
 اثلامثامفصل 

81 

( بعنوان: "العوامل المؤ رة لمى التطبيق الناجح إلدارة Siadat,et,al, 2015دراسة ) .3
 .المعرية ي  التعميم العال  دراسة صالة: وصدة العموم واألبصاث ي  جامعة أزاد"

Effective Factors On Successful Implementation Of Knowledge 

Management In Higher Education Case Study :Sciences& researches Unit, 

Azad university. 
 )أزاد (جامعة في المعرفة إلدارة الناجح التنفيذ عمى المؤثرة العوامل تحديد إلى الدراسة ىدفت

  البحث أداة وكانت ،)5904واألبحاث في ) العموم وحدة إيران، في طيران في اإلسالمية
، وتّم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي، وتكون مجتمع العينة من معممي اإلدارة االستبانة

 ( فرًدا.090( فرًدا، وتم تقدير حجم العينة )005والعموم اإلنسانية والمحاسبين حيث بمغوا )
 لنجاح األساسي العامل ىي التنظيمية الثقافة أنَّ  :الدراسة إلييا توصمت الت  النتا ج أىم ومن

 المنظمات من الكثير في المعرفة إلدارة المساعد العامل تعتبر وىي المعرفة، إدارة

 ثقافة ىناك تكون أنْ  يجب فإنَّو ناجًحا، يكون لكي المعرفة إدارة لبرنامج بالنسبةو .والمؤسسات

 أعضاء عمى يجبكما  .واأللفة بالموثوقية مميئة بيئة وخمق ية،الحصر  المعرفة لتجنب مييمنة

 .الحديثة المعرفة إلى لموصول الجديدة األساليب استخدام يقاوموا أالّ  التدريسية الييئة

 إلعادة بحاجة واألبحاث العموم وحدة أنَّ  :الدراسة إلييا توصمت الت  التوصيات أىم ومن

 لتحسين اقتراحات الدراسة قدمت كما يد.جد تنظيمي لىيك وبناء التنظيمية الثقافة ىيكمة

 .الجامعة في المعرفة إدارة عمى تؤثر التي العوامل

(د بعنوان: "أ ر إدارة المعرية ي  اإلبداع Kambiz and Aslan, 2015دراسة ) .4
 دراسة ميدانية".  :التنظيم 

The Impact of Knowledge Management on Organizational Innovation:          

An Empirical Study. 
تقييم نتيجة إدارة المعرفة عمى االبتكار التنظيمي في شركة خودروا  إلى الدراسة ىدفت

( 555لصناعة السيارات اإليرانية، والتي تعتبر مجتمع الدراسة، وتم اختيار عينة بمغت )
  .تبانةاالس البحث أداة وكانت من مديري النظم، واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي،

إلدارة المعرفة عمى االبتكار التنظيمي في  اأنَّ ىناك تأثيرً  كان من أىم نتا ج الدراسة:
  َّ                                                    أن  التعمم التنظيمي لو تأثير كمتغير وسيط في العالقة بين و .اإليرانيةصناعة السيارات 

 إدارة المعرفة واالبتكار التنظيمي.
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 ي  المعرية إدارة وتطبيـات العالم  اإلبداع " بعنوان: (Apak and Atay, 2014)دراسة  .5

 والبمـان". تركيا ي  والمتوسطة الصغيرة المشاري 

"Global Innovation and Knowledge Management Practice in Small and 

Medium Enterprises (SMEs) in Turkey and the Balkans. 
 في البمقان وبالد تركيا بين بالتجارة القتياوع المعرفة إدارة واقع إلى التعرف الدراسة ىدفت

 لمبحث االعتبار بعين االقتصادية التغيرات ُأخذت حيث واالفتراضي، االقميمي ضوء االقتصاد

 تحميال الباحث أجرى والمتوسطة، وقد الصغيرة المشاريع مستوى عمى ميزات  تنافسية عن

 القوة نقاط من كبيرة مجموعة استعرض ، حيث (SWOT) باستخدام نموذج الداخمية لمبيئة

معتمًدا  التنافسية، الميزات لتحديد وصفي كمدخل الفرص والمخاطر وكذلك الضعف، ونقاط
 .الوصفي التحميل األسموب عمى دراستو في

 بيع في فّعالة إدارة يتطمب الصغيرة المشاريع في النجاح تحقيق :نَّ أ إلى الدراسة وتوصمت

 في تنافسي لمتميز كأداة توظف أنْ  يمكن المعرفة إدارة كما أنَّ . الخدمات تقديم أو المنتجات

 .واألسواقالصناعات  بعض في الطمب مواجية
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 المصور ال ان :
 الستراتيجيةالدراسات الت  تناولت مو وع الرشاقة  

 

 : الدراسات الفمسطينيةأوًل 

ودورىا ي  تصسين  ممارسة الرشاقة الستراتيجية ىبعنوان: "مد( 2618د )إسماليل .1
 ."جودة الـرارات ي  المنظمات غير الصكومية

بيان دور الرشاقة االستراتيجية في تحسين جودة القرارات في المنظمات  إلىىدفت الدراسة 
، وقامت الباحثة بتحديد الباحثة المنيج الوصفي التحميمي غير الحكومية. واستخدمت

، عمر المنظمة كثر من مميون شيكلألموازنة ىي: ا ،لثالثة معاييرًقا مجتمع الدراسة وف
مجتمع كثر ، وبذلك بمغ أف( 57 )يزيد عدد العاممين فييا عن سنوات ، (09)كثر من أ

ورؤساء  يرين ( من المد500فراد مجتمع الدراسة من )أ( منظمة وتمثل 40الدراسة )
امل حيث تم ، واستخدمت الباحثة أسموب المسح الشألقسام في المنظمات غير الحكوميةا

واستخدمت الباحثة ،%( 05.5( استبانة بنسبة) 500( استبانة تم استرداد )500توزيع )
  ،لى مجموعة من النتائجإاالستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات، وقد توصمت الدراسة 

( ألبعاد الرشاقة α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :أىميا
)المسؤولية المشتركة، الحساسية االستراتيجية، اختيار األىداف االستراتيجية، االستراتيجية 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند و  االلتزام الجماعي( في تحسين جودة القرارات.
( في متوسطات استجابة المبحوثين حول الرشاقة االستراتيجية α≤0.05مستوى داللة )

لجنس، العمر، عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، المؤىل لمتغيرات الديمغرافية )ا ُتعزى
 العممي( في المنظمات غير الحكومية.

ضرورة تعرف المنظمات غير الحكومية عمى المفاىيم  ىم توصيات الدراسة:أومن 
ضرورة عمل المنظمات غير و  اإلدارية الحديثة ومحاولة تطبيقيا بما يتناسب معيا.

مالئمة تتوافر فييا اإلمكانات المادية والمالية والبشرية الحكومية عمى توفير بيئة 
 .امتحول الى منظمة رشيقة استراتيجيً والمعموماتية ونظم العمل واآلليات المناسبة ل
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ي  تنمية الموارد البشرية ي   الستراتيجيةدور الرشاقة  : "بعنوان (2618دراسة )سعد:  .2
 المؤسسات األىمية الفمسطينية ".

دور الرشاقة االستراتيجية في تنمية الموارد البشرية في  إلىاسة التعرف ىدفت الدر 
ىمية الفمسطينية بقطاع غزة، وقد تناول الباحث ىذا الموضوع في ضوء المؤسسات األ

ىمية الكبيرة التي تحظى بيا الرشاقة االستراتيجية في تنمية العنصر البشري، واستخدم األ
شرافية وتكونت عينة الدراسة من أصحاب الوظائف اإل الباحث المنيج الوصفي التحميمي،

واستخدم الباحث  ا       ً ( مبحوث  500في المؤسسات االىمية الفمسطينية، والبالغ عددىم )
 استخدام أسموب المسح الشامل.             ّ الدراسة، وتم                ً االستبانة أداة  

 يم،التنظ استخدام الرشاقة االستراتيجية:)التخطيط،    َّ بأن   وقد أظيرت نتا ج الدراسة:
توجد . و %( بدرجة كبيرة50.055)بنسبة نية ىمية الفمسطيالتكنولوجيا( في المؤسسات األ

بين تنمية ة ممارسة الرشاقة االستراتيجية و عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين درج
 .ىمية الفمسطينيةفي المؤسسات األ الموارد البشرية

فيوم الرشاقة االستراتيجية في ضرورة تعزيز استخدام م وكانت أىم توصيات الدراسة:
 غزة.المؤسسات الفمسطينية بقطاع 

:" مدى ممارسة الرشاقة الستراتيجية ول قتيا بتميز بعنوان (2616دراسة )ىنية:  .3
 "  .األداء المؤسس  لدى قطاع الصنالات الغذا ية ي  قطاع غزة

داء ا بتميز األاالستراتيجية وعالقتي مدى ممارسة الرشاقة إلىىدفت الدراسة التعرف 
ا                               ً ع غزة، وقد استخدم الباحث أبعاد  المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطا

 وقد استخدم الباحث المنيج .اء المؤسسيدلمتميز في األ ا     ً أبعاد  و لمرشاقة االستراتيجية 
 ولإلجابةحصائية المناسبة الختبار صحة الفرضيات الوصفي التحميمي واالختبارات اإل

ت الدراسة، واستخدم الباحث أسموب الحصر الشامل في إجراء الدراسة عن تساؤال
الميدانية حيث انحصر مجتمع الدراسة في شركات الصناعات الغذائية المسجمة كعضو 

( شركة، ولكن تم 75في اتحاد الصناعات الغذائية في قطاع غزة، والتي بمغ عددىا)
( شركات تعبئة االستبانة 4( شركة، وذلك لرفض )77( استبانة عمى )094توزيع )
 .%(099ل، وكانت نسبة االسترداد )( شركات مغمقة ال تعم2ولوجود )
مستوى ممارسة الرشاقة  :الدراسة إلى العديد من النتا جد نمخص أىميا ييما يم  خمصت

االستراتيجية والتميز في األداء المؤسسي في شركات الصناعات الغذائية كانت بدرجة 
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%(، 55.57االستراتيجية )يرين، فقد بمغ المتوسط النسبي لمرشاقة قوية لكال المتغ
توجد عالقة طردية قوية ذات  ،%(52.77ميز في األداء المؤسسي )النسبي لمت والمتوسط

داللة إحصائية بين ممارسة الرشاقة االستراتيجية وبين التميز في األداء المؤسسي لدى 
د أثر ذو داللة إحصائية لمرشاقة . يوجع الصناعات الغذائية في قطاع غزةقطا

االستراتيجية عمى التميز في األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع 
الرشاقة االستراتيجية المؤثرة عمى "التميز في       َ أبعاد                                 َّ غزة حيث أظيرت نتائج الدارسة أن  

االستجابة، اختيار الجوىرية، سرعة  المقدراتاألداء المؤسسي" ىي )المسؤولية المشتركة، 
 باقي األبعاد تأثيرىا ضعيف.                        َّ األىداف االستراتيجية( وأن  

ضرورة وجود  :كان أىميا لدةد لى توصياتإدراسة وي   وء تمك النتا ج خمصت ال
 خطة استراتيجية شاممة تتسم بالمرونة لشركات الصناعات الغذائية.

ل قتيا بالميزة التنايسية لدى و  الستراتيجيةعنوان: " الرشاقة ب (2616دراسة )لمرو:  .4
 .والمعمومات العاممة ي  يمسطين "شركات التصالت 

)التخطيط، والتنظيم، العالقة بين الرشاقة االستراتيجية بأبعادىا: إلىىدفت الدراسة التعرف 
بالميزة التنافسية لدى  القدرة عمى استغالل الفرص (د، والتكنولوجيا، واإلبداع، و األفراو 

تصاالت والمعمومات العاممة في فمسطين، تكون مجتمع الدارسة من شركات شركات اال
االتصاالت والمعمومات العاممة في فمسطين، حيث بمغ عدد الشركات المشمولة بالدراسة 
ثماني شركات، ولتحقيق ىدف الدارسة تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي من 

وعي، وقد اعتمدت الباحثة عمى أداتين لجمع النل اعتماد التحميل بنوعيو الكمي و خال
 (70 )،  فقد قامت الباحثة بتصميم استبانة مكونة منتبانة االسسة المقابمة و البيانات لمدرا

مجاالت، وقد تم عرضيا عمى المحكمين المختصين، لمتحقق من  (5)فقرة موزعة عمى 
حيث  (،27)استرجع منيا استبانة  05صحتيا،  وتحقيقيا ألىداف الدارسة، وقد تم توزيع 

ومعالجتيا لمخروج بنتائج، كذلك قامت الباحثة  SPSSتم إدخال ىذه البيانات إلى برنامج 
التنفيذيين لمشركات المشمولة بالدارسة حيث تم  المديرينبإجراء مقابمة مع 

المعمومات  العاممة تنفيذيين في شركات االتصاالت و  يرين مد (5)مقابالت مع (5)إجراء
 .     ً سؤاال   (07)قد تكونت المقابمة من مسطين، و في ف

وجود عالقة ارتباطية  :خمصت الدراسة إلى العديد من النتا جد نمخص أىميا ييما يم 
 التكنولوجيا، فراد،األ التنظيم، موجبة طردية بين الرشاقة االستراتيجية بأبعادىا )التخطيط،
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 لمرشاقة االستراتيجية أثرو  ،التنافسيةالفرص( وتحقيق الميزة  القدرة عمى استغالل االبداع،
ى عدد من إلقد خمصت الدراسة و  .ز الميزة التنافسية ليذه الشركاتفي إبرا إيجابي وكبير 

ة لممحافظة ضرورة تبني الشركات نيج الرشاقة االستراتيجي :التوصيات كان من أبرزىا
 .عمى ميزتيا التنافسية

 : انيا: الدراسات العربية

كاديميين عنوان: "الرشاقة الستراتيجية لدى الـادة األ ب (2617 دراسة )ال مور: .1
 ".ردنية من وجية نظر أل اء ىي ة التدريسول قتيا بالتميز التنظيم  لمجامعات األ 

ين كاديميشاقة االستراتيجية لدى القادة األلى استقصاء العالقة بين الر إ دراسةىدفت ال
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ومع اختالف ردنية من والتميز التنظيمي لمجامعات األ

كاديمية والسمطة المشرفة والتخصص ومصدر النظر باختالف الجنس والرتبة األ وجيات
الحصول عمى آخر مؤىل وسنوات الخبرة، ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج 

جية مكونة من الرشاقة االستراتي :ولىاأل ؛نيتخدام استبانتوتم اس ، الوصفي االرتباطي
 ساسية التكنولوجية،المقدرات األ االىداف، ( فقرة موزعة عمى )وضوح الرؤية،47)

  التخطيط االستراتيجي(، عمال،التنظيم وتنفيذ األ جراءات،الشراكة في المسؤولية واتخاذ اإل
 ( فقرة موزعة عمى )تميز القادة والمرؤوسين،04التميز التنظيمي مكونة من ) :الثانية
تميز الثقافة التنظيمية(، وتم التأكد من صدقيما وثباتيما، تكونت  الييكل التنظيمي، تميز

 ( عضو ىيئة تدريس.459عينة الدراسة من )
كاديميين شاقة االستراتيجية لدى القادة األدرجة ممارسة الر    َّ أن   وقد أظيرت نتا ج الدراسة:

ة ممارسة متوسطة لجميع ( وبدرج0.52-0.95ردنية تراوحت ما بين )في الجامعات األ
( وبدرجة 5.57-5.00المجاالت، بينما درجة ممارستيم لمتميز التنظيمي تراوحت ما بين )

وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية  ممارسة منخفضة لجميع المجاالت.
ردنية من وجية نظر أعضاء لمجامعات األبين الرشاقة االستراتيجية والتميز التنظيمي 

ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة الرشاقة  ا         ً ىناك فروق     َّ أن   يئة التدريس.ى
لمتغيرات من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تعزى  األكاديمييناالستراتيجية لمقادة 

نسانية عمى التوالي، وعدم وجود فروق ناث والكميات اإلالجنس والتخصص لصالح اإل
كاديمية وسنوات الخبرة ومصدر الحصول لرتبة األعزى لمتغيرات ا                  ُ ذات داللة إحصائية ت  

 عمى آخر مؤىل والسمطة المشرفة.
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أ ر رأس المال البشري لمى الخفة "( بعنوان: 2617 والعموشد دالرواسان) دراسة .2
 .")دراسة ميدانية ي  شركات السياصة األردنية( الستراتيجية

كمكونات لرأس المال  القدرةدرجة توافر المعرفة والميارة و  إلىىدفت الدراسة التعرف 
عن الوقوف عمى مستوى الخفة اإلستراتيجية لدى شركات السياحة والسفر البشري فضاًل 

وذلك من خالل  عمى الخفة اإلستراتيجية، ،ختبار أثر رأس المال البشريتّم او  ،األردنية
غت السياحة األردنية بمتوزيع االستبانة عمى عينة عشوائية من العاممين في شركات 

نحدار الخطي البسيط ، وتم استخدام عدد من الوسائل اإلحصائية كاالا( فردً 040)
 .نحدار المتعدد القياسواال

درجة توفر المعرفة والقدرة والميارة كانت عالية، ونفس  أنَّ  :وقد أظيرت نتا ج الدراسة
داللة إحصائية  يتضح وجود أثر ذالشيء ينطبق عمى مكونات الخفة اإلستراتيجية، وا

 مال البشري والخفة اإلستراتيجية.بين رأس ال

ىتمام بعممية التدريب لتطوير المعارف اال :توصيات التى توصمت إلييا الدراسةأىم ال
 والميارات، والقدرات، ورصد وتشخيص الفرص والتيديدات والقدرة عمى التعامل معيا.

ستراتيجية ي  األداء المؤسس  ت  ير الرشاقة اإل" :بعنوان (2617دراسة )ياسرد  .3
ستط ع امصايظة كرب ء المـدسة م   المستدام )دراسة صالة ي  مديرية توزي  كيرباء

 لينة من المدراء.

، في يجية في األداء المؤسسي المستداملى إيجاد تأثير الرشاقة االستراتإىدفت الدراسة 
عمى وفق  وقد أعدت، حث لمب  أداةً  انةاستخدم الباحث استمارة االستبو  .المؤسسات
، وتم استخدام مقياس عد عرضيا عمى مجموعة من المحكمينرت الخماسي، وبكمقياس لي

ذا وزعت االستمارة عمى عينة من إكرونباخ لمتأكد من مدى صالحياتيا كأداة لمبحث،  فاأل
 ، (29يمتمكون الخبرة والمعرفة والبالغ عددىم ) نالمالك القيادي واليندسي واإلداري ممّ 

استخدام  النتائج تمَّ  إلى وبيدف الوصول ، ( استمارة صالحة لمتحميل77عادة )وتم است
 لقياس عالقات االرتباط والتأثير.( spss ver.5909 )برنامج

التوصية بضرورة تعزيز الرشاقة اإلستراتيجية في المؤسسات  وقد أظيرت نتا ج الدراسة:
 المحمية.
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دور التعمم الستراتيج  ي  تصـيق الرشاقة  : "بعنوان (2616دراسة )الموا ية:  .4
 ردنية "دارسة ميدانية".ستراتيجية ي  الجامعات الخاصة األ ال

عن دور التعمم االستراتيجي في الرشاقة االستراتيجية في       َ الكشف  إلى ىدفت الدراسة 
م تطوير أداة الدراسة لمتعم                َّ ىداف الدارسة تم  أدنية، ولتحقيق األر الجامعات الخاصة 

داريين في واإل نكاديميياألت الدراسة عمى القادة   ِ بق                                    ُ االستراتيجي والرشاقة االستراتيجية، ط  
، ووزعت استبانات الدراسة ا    ً قائد   (599)والبالغ عددىم  ،ردنيةأخمس جامعات خاصة 

 (070)د االستبانات الصالحة لمتحميل صبح عدأوبذلك  ؛استبانة( 45)عمييم استبعد منيا 
حصائية ساليب اإلمن عينة الدراسة واستخدمت األ (%57.7)ما نسبتو     ً كمة   ّ ش           ُ استبانة م  
 سئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.أعن  لإلجابةالمناسبة 

المبحوثين في الجامعات مستوى الرشاقة االستراتيجية لدى    َّ أن   وقد أظيرت نتا ج الدراسة:
بأبعاده لمتعمم االستراتيجي حصائية إم ذو داللة مي أثريوجد و  .           ٌ ردنية مرتفع  الخاصة األ
والمسؤولية المشتركة، واتخاذ  االستراتيجية، ىدافاألساسية، واأل الرؤية، والقدرات)وضوح 

 ميمال يوجد أثر  جراءات( في الرشاقة االستراتيجية في الجامعات الخاصة االردنية.اإل
ة في الجامعات ستراتيجيعده )تشارك المعرفة( في الرشاقة اال  ُ بب                    ِ لمتعمم االستراتيجي   

 ردنية.الخاصة األ

" الع قة الت  يرية بين استراتيجيات الستشعار البي    بعنوان: (2616دراسة )صسين:  .5
والتجديد الستراتيج  من خ ل الدور الوسيط لمرشاقة الستراتيجية بصث تصميم  آلراء 

 ."ين ي  شركة زين العراق ل تصالتلينة من المدير 

ى تحديد التأثير الوسيط لمرشاقة االستراتيجية بين استراتيجيات لإيسعى ىذا البحث 
نواع أومن أجل تحقيق ذلك تم اعتماد  ،االستشعار البيئي والتجديد االستراتيجي

تدرج، استراتيجية التنبؤ( استراتيجيات االستشعار البيئي )استراتيجية االنغالق، استراتيجية ال
بعاد الرشاقة االستراتيجية )الحساسية أعتماد ( وجرى اPiercy , 2009لى)إ ا      ً استناد  

 , Mavengereلى )ا إ                              ً يجية، القدرات الجماعية( استناد  االستراتيجية، االستجابة االسترات

 ا                             ً لعممية، ادارة المعرفة( استناد  بعاد التجديد االستراتيجي )ابداع اأماد ( فيما تم اعت2013
لمبحث  ا                           ً كة زين العراق لالتصاالت ميدان  شر ( وقد تم اختيار  ,5994Folkeringa et alلى)إ

وقد ، قسام والوحدات والشعبن رؤساء األم ا     ً ( عضو  074استمارة استبانة شممت ) من خالل
حصاءات مذجة المعادلة الييكمية( وبعض اإلاستخدام التحميل العاممي التوكيدي )ن   َّ تم  
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 ا                         ً نحدار المتعدد المتدرج وفق  يل االوتحم، وتحميل االرتباط وتحميل االنحدار البسيط  ،الوصفية
& Kenny , 1986ا جاء في اختيار المتغير الوسيط المنصوص عميو في دراسة ) َ م   ِ ل  

Baron. ) 
العالقة بين ا                  ً اتيجية يتوسط جزئي  متغير الرشاقة االستر  وقد أظيرت نتا ج الدراسة:

 ة البحث.استراتيجيات االستشعار البيئي والتجديد االستراتيجي عمى مستوى الشركة عين
 

 : الدراسات األجنبيةاً  ال ً 

 بعنوان: (Nikoo Tabe Khoshnood1 & Sina Nematizadeh :2617دراسة ) .1

Strategic Agility and Its Impact on the Competitive Capabilities in Iranian 

Private Banks " 

 .رانية"يصة اإلالتنافسية في البنوك الخا "الرشاقة االستراتيجية وأثرىا في القدرات

لى شرح مفيوم الرشاقة االستراتيجية ومحدداتيا، وكشف أىميتيا في القطاع إىدفت الدراسة 
المصرفي والتحقيق تأثيرىا عمى القدرات التنافسية لمبنوك الخاصة في إيران، من حيث 

، وفيما يتعمق بجمع البيانات، فيي وصفية ىذه الدراسة ىي دراسة تطبيقية            َّ ىدفيا ، فإن  
ارتباطية، يتكون السكان اإلحصائيون من ىذا البحث من مديرين وخبراء يعممون في البنوك 

في     ً       ً                                مدير ا وخبير ا من البنوك بتشكيل عينة الدراسة  (079)اإليرانية الخاصة، قام ما مجموعو 
لدراسة تأثير             ٍ تطوير نموذج     َّ تم   ،جريت                   ُ إلى الدراسات التي أ  ا                           ً ىذه الدراسة التي تستند أوال  

اختبارات تحميل العوامل  ومن ثم باستخدام ،رشاقة االستراتيجية عمى القدرات التنافسيةال
 .تمت مراجعة ىذا النموذج واعتماده، معادلة بيرسون لممعادلة الييكميةو  ،المؤكدة

الرشاقة االستراتيجية ليا تأثير كبير عمى القدرات التنافسية    َّ أن   :وقد أظيرت نتا ج الدراسة
عاد الرشاقة االستراتيجية بمتوسطات حسابية مرتبة أبجاءت  كما صة في إيران.لمبنوك الخا
 جراءاتواتخاذ إ( 4.05ىداف االستراتيجية )( واختيار األ4.02: وضوح الرؤية )كما يمي

 .( وىي نسب مرتفعة0.07) ساسيةوالقدرات األ( 0.47) ومشاركة المسؤوليات( 0.75)

ر وضوح الرؤية االستراتيجية من خالل عممية حوار تطويالدراسة: وكان من أىم توصيات 
الخارجيين  عالي الجودة مع المستفيدين الداخميين )الموظفين والمساىمين( والمستفيدين

واستعادة وتحسين قدرات  الجماعي،التطوير الدائم والمستمر والعمل و  )العمالء والموردين(.
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وخمق التماسك بين  ،ة لممسؤولية المشتركةفريق اإلدارة العميا من أجل تطوير الروح المعنوي
 لممنظمة. االستراتيجيةلتحقيق الرؤية  االستراتيجيةأعضاء الفريق نحو تحقيق األىداف 

 :عنوانب ( Dehahi & Navaabakhsh , 2014دراسة ) .2

 Study the Effect of Organizational Factors to Implementing the Agility 

Strategy in Isfahan Municipality  
 صفان" .أالرشاقة الستراتيجية ي  بمدية  " ت  ير العوامل التنظيمية لتنفيذ

تأثير العوامل اإلدارية لتنفيذ استراتيجية خفة الحركة في بمدية إلى ىدفت الدراسة التعرف 
، وىذا مسح وصفي. كانت أداة جمع البيانات عبارة ه(0005-0000)أصفيان في الفترة من

. لتأكيد صحة االست (77)كون من تت نةاعن استب استخدام المستشارين      َّ ، تم  ةنبا    ً                 سؤاال 
المديرين والموظفين  ،االستبانة ه، تم توزيع ىذيين لممدرسين وبعض آراء المديريناألكاديم

                           َّ يشير تحميل البيانات إلى أن  درجة في البمدية بطريقة عشوائية و  00الذين ىم أعمى من 
، والرغبة في تمكين الموظفين واإلدارة ي تشمل التفكير االستراتيجية التالعوامل اإلداري
 الة في تنفيذ استراتيجية خفة الحركة.               ّ التشاركية ىي فع  

لمعوامل التنظيمية عمى تنفيذ خفة الحركة                ٍ وجود تأثير عال   :وكان من أىم نتا ج الدراسة
لمييكل                ٍ وجود تأثير عال   ( وىو مستوى مرتفع.0.27االستراتيجية في بمدية أصفيان بنسبة )

مستوى ( و 0.22في بمدية أصفيان بنسبة )التنظيمي عمى تنفيذ خفة الحركة االستراتيجية 
 مرتفع.

ادلة واحترام القائد تكون ثقافة المنظمة تستند عمى الثقة المتب         ْ ضرورة أن   :وقد أوصت الدراسة
التنظيمي والتغيير، والعمل  نشاء قيم مثل ثقافة العمل الجماعي وثقافة التعمم   ا  و  والموظفين،

 .تساعد المنظمات لتصبح أكثر رشاقة                                     َّ الفعال، وىذه األنواع من القيم يمكن أن  

  :عنوانب (Ade Oyedijo Ph.D  :2612دراسة ) .3

 Strategic Agility and Competitive Performance in the Nigerian 

Telecommunication Industry:  An Empirical Investigation  
 ." تجريب واألداء التنايس  ي  صنالة التصالت النيجيرية: بصث  الستراتيجية "الرشاقة

تبحث ىذه الورقة العالقة بين الرشاقة االستراتيجية واألداء التنافسي باستخدام البيانات 
( شركات في صناعة االتصاالت في نيجيريا. تم استخدام مقياس من 0المتولدة من تسعة )

   ً       ً                            بند ا مستمد ا من األدبيات الموجودة لقياس  (50)كرت من خمس نقاط يستند إلى فئة لي
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باستخدام وتقييم مواقع شركات عينات االختبار عمى أبعاد مختمفة من السرعة االستراتيجية. 
، تم تمخيص تقييم المستجيبين عمى جميع عناصر خفة الحركة المخبرين ةمتعدد انةاستب

لكل شركة مشاركة، تم  استراتيجيمحصول عمى مؤشر رشيق االستراتيجية ومتوسطيا ل
بواسطة أعضاء  اتم االنتياء مني التي انةإنشاء بيانات الرشاقة االستراتيجية من االستب

( لكل شركة، تم جمع بيانات عن نمو األرباح وعائدات المبيعات TMTفريق اإلدارة العميا )
 .داء من سجالت الشركاتستقرار األوالقوة المالية وكفاءة التشغيل وا

ة االستراتيجية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الرشاق :وقد أظيرت نتا ج الدراسة
الرشاقة االستراتيجية تؤثر عمى األداء التنافسي لشركات          كما أن   .واألداء التنافسي

كبير ليا تأثير  االستراتيجيةالرشاقة  .(0.400ي نيجيريا )مع معامل قدره االتصاالت ف
 .(R2 = 0.610عمى األداء التنافسي وىي مؤشر جيد عمى األداء التنافسي )

مساعدة الباحثين عمى فيم العالقة بين الرشاقة االستراتيجية واألداء  وقد أوصت الدراسة:
ذا كان عمى شركات إ التنافسي بشكل أفضل في صناعة االتصاالت في نيجيريا.

، ة في أسواقيا الوطنية واإلقميميةكاثر وتنافس بفعاليتعيش وتت                      ْ االتصاالت في نيجيريا أن  
نسانية وتكنولوجية وتخطيطية                     ْ فيجب عمى مديرييا أن                                                              يطوروا سمات وممارسات تنظيمية وا 

 تجعميم يصبحون خبيرين بشكل استراتيجي.
 Study of the regulatory requirements necessary( Attafar,et,al.2012دراسة ) .4

to implement the fit strategy in the miners case of a grou. 

 –عنوان " دراسة المتطمبات التنظيمية ال زمة لتنفيذ الرشاقة الستراتيجية ي  المنظمات ب
 .صالة مجمولة النتخاب الصنالية دراسة

، ستراتيجية في المنظمات بشكل عامىدفت الدراسة إلى بيان المتطمبات الالزمة الرشاقة اال
العينة العشوائية دراسة في مجموعة االنتخاب الصناعية، وقد تم اعتماد أسموب  وكحالة

 وتمَّ ، ( استبانة599وقد تم توزيع ) ،في الشركة يرين، وتكونت من جميع المدالختيار العينة
 .( استبانة صالحة لعممية التحميل077استرداد )
لتحتية لتنفيذ الرشاقة االستراتيجية البيئة ا أنَّ  :لى العديد من النتا جإت الدراسة وقد توصم

ويتضمن الييكل  ،ل تنظيميعام :وىي ،واألكثر أىمية يتم تجميعيا في ثالث عوامل
ىو العامل  :، والعامل الثانيوالثقافة، والعمميات، والتكنولوجيا واالستراتيجية،، التنظيمي
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، أما العامل الثالث عاممينشاركة اإلدارة، وتمكين ال، ومداري ويشمل التفكير االستراتيجيةاإل
 .دي ويشمل المستوى الميني، والدافعية، وااللتزامفيو العامل الفر 

 ,A study entitled The development of agility( Kettunen,2012دراسة ) .5

productivity, agility, and strateg 

 تـنية ": تطور الرشاقة النتاجية والرشاقة الستراتيجية ي  الشركات البعنوان

طار متكامل الستراتيجية األعمال وتطوير منيجيات المنتجات إىدفت الدراسة إلى وضع 
الشركات تحتاج في ظل ظروف محددة في بيئات األسواق المعقدة وسريعة التغير، ألن َّ 

ر يااخت إلى الرشاقة االستراتيجية لمحفاظ عمى الميزة التنافسية في العصر الراىن ، وقد تمَّ 
ث أجريت كنولوجيا المعمومات في فنمندة لكي تطبق عمييا ىذه الدراسة ، حيشركات ت

أنو مع خبرة الشركات خالل السنوات  دَ جِ التنفيذيين ، وقد وُ  يرينمقابالت شخصية مع المد
في  الماضية وجود جزء من نموذج الدراسة قد تحقق ، وىنا آثار إيجابية متوقعة وجدت

 .العمميات التشغيمية لمشركات

إلى اعتماد األساليب المتطورة في تطوير المنتجات من خالل  :وقد أوصت نتا ج الدراسة
قسام لدى الشركة التغير في جميع األ المبادرة ِبَقبولو .لرشاقة االستراتيجية طويمة األمدا

 .من تجنبو بداًل 

 يميز الدراسة الصالية م  الدراسات السابـة: ما
 لسابقة اتضح لمباحث ما يمي:من خالل االطالع عمى الدراسات ا

 معظم الدراسات السابقة تناولت دراسة  يميز ىذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة أنَّ  ما
عمى حدة ، بحيث قامت بدراسة أحد  والرشاقة االستراتيجية كاًل ة دارة المعرفإعمميات 

األنماط  تميز،) جودة الخدمات، تطوير ثقافة ال:المتغيرين مع متغيرات مختمفة، منيا 
القيادية، والقيادة االستراتيجية، والقرارات االستراتيجية، والييكل التنظيمي، واألداء 
المؤسسي، واإلبداع التنظيمي، والموارد البشرية، وتميز األداء، والقدرات التنافسية، وجودة 

، )أبو (5905)عز الدين ، (، 5902التعميم العالي، والقيادة التحويمية( مثل دراسة)عمى ، 
عبد ، )(5907)أبو حطب، (، 5907، ) أبو عودة ،(5905)أبو معمر، (، 5905زريق 

 Al haraisa،(Kambiz and )  ,5907) ، (5907)المصري،  (،5907الغفور، 

Aslan, 2015 الرشاقة )من الدراسات بدراسة المتغير التابع  العديد( بينما قامت
تحسين جودة القرارات، تنمية الموارد  )خرى منيا:مع عدد من المتغيرات األ (االستراتيجية
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، القدرات (البشرية، تميز األداء المؤسسي، التنافسية لمشركات عمى األداء العممياتي
(، 5902سماعيل، إالخاصة، مثل دراسة: )  التنافسية في المستشفيات األردنية

-حدود عمم الباحثة في -م(، بينما تعتبر الدراسة الحالية 5907(، ) ىنية ،5902)سعد،
  .عربية ومحمية ،تقوم بالربط بين المتغيرين التييا الدراسة األولى  بين نظيراتيا أنَّ 

  اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخداميا المنيج الوصفي التحميمي مع
 معظم الدراسات.

 ي االستبانة.اتفقت الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في أداة جمع المعمومات وى 

  تنوعت الدراسات السابقة في بيئة تطبيقيا بين مدارس وجامعات وبنوك وشركات
 ومؤسسات 

 السابـة: تالدارسامدى الستفادة من 
 .تالفي تكرار موضوع البحث سواء من حيث العنوان أو بيئة ومجال التطبيق 

 دراسة تكوين صورة ذىنية شاممة عن موضوع الدراسة أسيم في صياغة مشكمة ال
 وفرضياتيا.

  تكوين محصمة معرفية كبيرة عن متغيرات الدراسة إدارة عمميات المعرفة والرشاقة
 . االستراتيجية

  تكوين صورة متكاممة عن إجراءات الدراسة من حيث المنيج واألدوات واألساليب
 اإلحصائية والمجتمع والعينة.

  باالعتماد عمى تصاميم لمقاييس بناء االستبانة التي تعتمد عمى متغيري الدراسة، وذلك
 متوفرة تم إعادة صياغتيا بما يتناسب بيئة بمدنا.

  إثراء اإلطار النظري لمدراسة، وتوفير الوقت والجيد من خالل الرجوع لمكتب والمراجع
 التي اعتمدت عمييا ىذه الدراسات.
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 الفجوة البص ية:
 وكذلك التشابو نقاط مالحظة يمكن السابقة الدراسات عمى االطالع خالل من 

 :التالي النحو عمى السابقة والدراسات الحالية بينالدراسة االختالف
 (: الفجوة البص ية3.1) جدول

 ما ستركز لميو الدراسة الصالية الفجوة البص ية ما ركزت لميو الدراسات السابـة البيان
ركزت الدراسات السابقة عمى دراسة متغير  المو وع

 :بطو مع متغيرات أخرى مثلإدارة المعرفة ور 
 )عز( جودة الخدمات و5902)عمي، دراسة 
زريق  و)أبو بثقافة التمييز (5905الدين،

، رأبو معم)التنظيمي،  باإلبداع (5905،
عبد ( اتخاذ القرارات االستراتيجية، )5905
أبو ( تحقيق الميزة التنافسية، )5907، رالغفو 
 ، األنماط القيادية.ةعود

ات أخرى عمى دراسة كما ركزت دراس
 ضمع بع االستراتيجيةمتغيرات الرشاقة 

الدراسات في األبعاد والمتغيرات الفرعية، 
الميزة الرشاقة االستراتيجية مع  تناولتحيث 

(، 5907عمرو،دراسة ) التنافسية مثل
جودة القرارات في  (5902و)إسماعيل، 
( تنمية الموارد 5902سعد، المنظمات، و)
 ( األداء المؤسسي.5907 البشرية، و)ىنية،

 عدم تطرق
ابقة الدراسات الس

بين  الربط إلى
 مًعا:المتغيرين 

المتغير المستقل 
المعرفة(  )إدارة

والمتغير التابع 
 )الرشاقة

 .االستراتيجية(

 

التركيز خالل الدراسة عمى تم 
دراسة تأثير عمميات إدارة 

أثرىا  وأالمعرفة كمتغير مستقل 
جية عمى الرشاقة االستراتي

 كمتغير تابع.

 

مجتم  
 الدراسة

معظم الدراسات السابقة ركزت عمى مجتمعات 
)عبد الغفور، مثل  الجامعات مختمفة منيا

)عز الدين، ، (5907حسينة، ) (،5907
ووزارة  (،5907، بأبو حطوالمدارس ) (5905

(، 5902)عمي، (، 5907)المصري،الداخمية 
 (5902والبمديات )البراىمة، 

راسة لم تتوفر د
تناولت ىذه 
المتغيرات بالتطبيق 

المنظمات عمى 
 الغير حكومية
باستثناء دراسة 

 (5902)سعد، 
 .(5902إسماعيل،)

عمميات  عمى تطبيقيتم التركيز 
دارة المعرفة وتحسن الرشاقة إ

المنظمات  االستراتيجية في
 غزة،في قطاع الغير حكومية 

قميل من ىذه الدراسات  إنَّ حيث 
 ا.متغيرين معً تناولت ىذين ال



 

 

 

 

 

 

 

 

 تمييد 
  منيج الدراسة. : أوًل 

  ًلينة الدراسةو مجتم  ا:  اني. 

  ً أداة الدراسة.ا:  ال 
  ًالستبانةخطوات بناء ا: رابع. 

  ًالستبانة بات و صدق ا: خامس. 
  ًي  الدراسة األساليب اإلصصا ية المستخدمةا: سادس. 
 الممخص 
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 لفصل الراب :ا
جراءات الدراسة  منيجية وا 

  تمييد:
جراءاتيا محورً  نجاز الجانب التطبيقي من إا يتم من خاللو ا رئيسً تعتبر منيجية الدراسة وا 

وعن طريقيا يـتم الحصـول عمـى البيانـات المطموبـة إلجـراء التحميـل اإلحصـائي لمتوصـل  الدراسة،
وبالتـالي تحقـق  الدراسـة،الدراسة المتعمقة بموضوع إلى النتائج التي يتم تفسيرىا في ضوء أدبيات 

 األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا. 

وكـذلك  الدراسـة،ا لممـنيج المتبـع ومجتمـع وعينـة وبناء عمى ذلك تناول ىذا الفصل وصـفً 
وينتيـي  وثباتيـا،ومـدى صـدقيا  وتطويرىا،أداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا 

وفيمــا  النتــائج،عالجــات اإلحصــائية التــي اســتخدمت فــي تحميــل البيانــات واســتخالص الفصــل بالم
 ليذه اإلجراءات. يمي وصفٌ 

 الدراسة يةمنيج: أوًل 
الذي  التحميمي الوصفي المنيج باستخدام الباحثة قامت الدراسة أىداف تحقيق أجل من

 مكوناتيا واآلراء بين العالقةبياناتيا، و  وتحميل الدراسة، موضوع الظاىرة وصف خاللو من يحاول

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا تطرح التي

"المنيج الذي يسعى  بأنَّو: التحميمي الوصفي المنيج (09905997الحمداني ) ويعرف
لوصف الظواىر أو األحداث المعاصرة، أو الراىنة فيو أحد أشكال التحميل والتفسير المنظم 

ة أو مشكمة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع، وتتطمب معرفة لوصف ظاىر 
 المشاركين في الدارسة والظواىر التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات". 

 وقد استخدمت الباص ة مصدرين أساسين لممعمومات:

ســة إلــى مصــادر : حيــث اتجيــت الباحثــة فــي معالجــة اإلطــار النظــري لمدراالمصــادر ال انويــة .0
البيانات الثانوية والتي تتمثـل فـي الكتـب والمراجـع العربيـة واألجنبيـة ذات العالقـة، والـدوريات 
والمقــاالت والتقـــارير، واألبحـــاث والدراســات الســـابقة التـــي تناولــت موضـــوع الدارســـة، والبحـــث 

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

لتحميميــة لموضــوع الدراســة لجــأت إلــى جمــع البيانــات : لمعالجــة الجوانــب االمصــادر األوليــة .5
 ليذا الغرض.ا رئيسة لمدراسة، صممت خصيصً  أداةً  االستبانةاألولية من خالل 
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  الدراسة: ولينة مجتم  انيا: 
العاممة في قطاع  المنظمات الغير حكوميةيتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاممين في 

 0يكون قد مضى عمى تأسيسيا  ( أنْ 0لية(، بشرط: )غزة عمى مختمف أنواعيا )محمية ودو 
يكون  ( أنْ 5) واضحة،ى تستقر الجمعية وتكون مجاالت عمميا سنوات عمى األقل وذلك حتّ 

ى العاممين ويمكن ى تكون ىناك عممية إدارية مطبقة عمفأكثر وذلك حتّ  (2)عدد موظفييا 
شيكل،  2,000,000))سنة تزيد عن  تكون مصروفات الجمعية خالل ( أنْ 0) خيًرادراساتيا. وأ
مجتمع الدراسة يتكون  لمجدول التالي فإنَّ  ات تأثير في المجتمع. وعميو ووفقً ى تكون ذاوذلك حتّ 

 ، موزعين عمى محافظات قطاع غزة الخمس.اموظفً  (0075)جمعية تضم( 42)من 
 (: يو ح مجتم  الدراسة ولينتو4.1) جدول

 التوزي  الفعم  لدد العينة موظفينلدد ال لدد الجمعيات المصايظة م
 47 02 079 5 الشمال 0
 509 002 0200 09 غزة 5
 72 79 472 4 الوسطى 0
 74 47 457 7 خان يونس 4
 00 00 090 0 رفح 7

 499 040 0075 42 المجموع

 .0/7/5902لداخمية المصدر: بيانات باالستعانة باإلدارة العامة لمشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة ا

 لينة الدراسة: 
 العينة الستط لية

استبانة، تم اختيارىم بطريقة عشوائية من ( 30)تّكونت عينة الدراسة االستطالعية من 
بغرض تقنين أداة الدراسة، والتحقق من صالحيتيا ، المنظمات الغير حكوميةالموظفين العاممين في 

 بعادىم من عينة الدراسة التي تم التطبيق عمييا. است تمّ و لمتطبيق عمى العينة األصمية، 
 العينة األصمية "الفعمية":

ىناك اختالفات بين الجمعيات  وذلك ألنَّ  ؛تم استخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية
في المحافظات المختمفة يرجع الختالف طبيعة نشاط كل جمعية والخدمات التي تقدميا 

 ( حيث تمَّ Moore ،5990( شخص بناء عمى معادلة )040راسة )لمجميور، وبمغ حجم عينة الد
 احتساب حجم العينة من المعادلة اآلتية:
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2

2

Z
n

m

 
  
  (1)  

 حيث:

Zمثاًل : القيمة المعيارية ا( لمقابمة لمستوى داللة معموم :Z  =0.07  لمستوى داللةα≤0.05.) 

m (. 9.97: عشرية ) مثاًل )الخطأ اليامشي(: ويعبر عنو بالعالمة ال± 

 ثم يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النيائية من المعادلة اآلتية:

(2) n الُمَعّدل  = 1 

nN

N n  

 حجم العينة يساوي: ( نجد أنَّ 0حجم العينة، وباستخدام المعادلة ) Nحيث تمثل 
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n

 

 ( يساوي:5حجم العينة الُمَعّدل باستخدام المعادلة ) ، فإنَّ N   =0075مجتمع الدراسة  حيث أنَّ 

=
69.342

13843167

3167384






 nالُمَعّدل 

 عمى األقل. ا( موظفً 040ة يساوي )حجم العينة المناسب في ىذه الحال وبذلك فإنَّ 

بنسبة  استبانة (077)وقد تم استرداد  ،عمى مجتمع الدراسة نةاستبا (499)حيث تم توزيع 
(22.2%.) 

 :أداة الدراسة ال ا: 
حول" دور ممارسة عمميات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة  استبانةتم إعداد 
في قطاع غزة "، حيث تتكون من ثالث أقسام رئيسة المنظمات الغير حكومية االستراتيجية في 

 ىي:
المؤىل  العمر، الجنس،وىو عبارة عن الخصائص الديمغرافية لممستجيبين ): الـسم األول

 المحافظة(. الوظيفي،المسمى  الخبرة،عدد سنوات  العممي،

 (4)موزع عمى فقرة، (52)ويتكون من ،المعريةلمميات إدارة وىو عبارة عن  الـسم ال ان :
 مجاالت وىي:
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 .( فقرات5ويتكون من ) دالمعريةاكتساب المجال األول: 

 ( فقرات.5ويتكون من ) ،المعريةالمجال ال ان : تخزين 

 ( فقرات.5ويتكون من ) ،المعريةالمجال ال الث: توزي  

 ( فقرات.5ويتكون من ) دالمعريةتطبيق المجال الراب : 

 ( فقرة. 07ويتكون من ) ،الستراتيجيةالرشاقة وىو عبارة عن  الـسم ال الث:

 09بحيث كمما اقتربت الدرجة من  بانةلفقرات االست 09-0من وقد تم استخدام المقياس 
( يوضح 4.5عمى الموافقة العالية عمى ما ورد في العبارة والعكس صحيح، والجدول التالي ) دلَّ 

 ذلك:
 درجات المـياس المستخدم ي  الستبانة: (4.2) جدول

 الستجابة
موايق بدرجة 
  قميمة جدا

موايق 
بدرجة كبيرة 

 جدا
 09 0 2 5 7 7 4 0 5 0 جةالدر 

  الستبانةخطوات بناء ا: رابعً 
دور ممارسـة عمميـات إدارة المعرفـة فـي  " إلـىلمتعـرف قامت الباحثة بإعـداد أداة الدراسـة 

"، واتبعـــت الباحثـــة  فـــي قطـــاع غـــزةالمنظمـــات الغيـــر حكوميـــة تحســـين الرشـــاقة االســـتراتيجية فـــي 
 االستبانة:الخطوات التالية لبناء 

واالســتفادة  الدراســة،الدراســات الســابقة ذات الصــمة بموضــوع األدب اإلداري و عمــى  عاالطــال .0
 وصياغة فقراتيا. االستبانةمنيا في بناء 

ـــة عـــددً  .5 ـــد مجـــاالت  ااستشـــارت الباحث  االســـتبانةمـــن أســـاتذة الجامعـــات والمشـــرفين فـــي تحدي
 .وفقراتيا

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا  .0

 فقرات التي تقع تحت كل مجال.تحديد ال .4

 في صورتيا األولية.  االستبانةتم تصميم  .7

 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. .7
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ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية واإلدارية المحكمين  ن( م05عمى ) االستبانةتم عرض  .5
يبــين أســماء ( 5واإلحصــائية فــي كــل مــن الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة. والممحــق رقــم )

 أعضاء لجنة التحكيم.

مــن حيــث الحــذف أو اإلضــافة  االســتبانةالمحكمــين تــم تعــديل بعــض فقــرات  آراءفــي ضــوء  .2
 (0ممحق ) ( فقرة،44عمى ) في صورتيا النيائية االستبانةلتستقر  والتعديل،

 صدق الستبانة:خامسا: 
: 5909جرجـــاوي،يقـــيس االســـتبيان مـــا وضـــع لقياســـو" )ال " أنْ  :صـــدق االســـتبانة يعنـــي

تـدخل فـي التحميـل  (، كما يقصـد بالصـدق "شـمول االستقصـاء لكـل العناصـر التـي يجـب أنْ 097
من ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانيـة، بحيـث تكـون مفيومـة لكـل مـن يسـتخدميا" 

 بطريقتين: االستبانة(. وقد تم التأكد من صدق 05005990)عبيدات وآخرون، 
 صكمين "الصدق الظاىري":صدق  راء الم .0

مجـال  فـي المتخصصـين المحكمـين مـن عـدًدا الباحـث يختـار أنْ و "ىـ :يقصد بصدق المحكمـين
 االسـتبانة( حيـث تـم عـرض 095: 5909الدراسـة" )الجرجـاوي، موضـوع المشـكمة الظـاىرة أو

ذوي خبرة في المجاالت األكاديميـة متخصصين  (05)منعمى مجموعة من المحكمين تألفت 
وأسـماء المحكمـين بـالممحق   دارية واإلحصائية فـي كـل الجامعـات والمؤسسـات الحكوميـة.واإل
وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما يمـزم مـن حـذف وتعـديل فـي  (،5)رقم 

 الممحـــق  انظـــر-النيائيـــة  افـــي صـــورتي انةاالســـتب تضـــوء المقترحـــات المقدمـــة، وبـــذلك خرجـــ
 (.0)رقم 

 :المـياس صدق .5

 Internal Validityأول: التساق الداخم  

المجــال  مــع االســتبانةيقصــد بصــدق االتســاق الــداخمي مــدى اتســاق كــل فقــرة مــن فقــرات 
وذلــك مــن  لالســتبانةىــذه الفقــرة، وقــد قامــت الباحثــة بحســاب االتســاق الــداخمي  والــذي تنتمــي إليــ

والدرجـــة الكميـــة  الســـتبانةاخـــالل حســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مجـــاالت 
 لممجال نفسو.
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 التساق الداخم  لـ" لمميات إدارة المعرية " -
 معامل الرتباط بين كل يـرة من يـرات مجال " اكتساب المعرية " : (4.3) جدول

 والدرجة الكمية لممجال

 الفـرة م
معامل 
 بيرسون
 ل رتباط

الـيمة 
الصتمالية 

(Sig). 

0.  
لمنظم لممعرفة المتاحة والمتجددة من مصادرىا تقوم الجمعية بالرصد ا

 المختمفة.
.691 *0.000 

5.  
ُتشجع الجمعية عمى إجراء البحوث بشكل مستمر لممساعدة عمى توليد 

 المعرفة.
.837 *0.000 

0.  
تعتمد الجمعية عمى فرق العمل ذات التنوع المعرفي لتوليد المعرفة 

 واكتشافيا.
.843 *0.000 

 0.000* 827. بعضيم إليجاد حمول لمشاكل العمل. يتفاعل العاممون مع  .4

 0.000* 714. توفر الجمعية وسائل تكنولوجية تساعد العاممين في اكتساب المعرفة.  .7

7.  
ىناك اىتمام بجذب الكفاءات من خارج الجمعية لممساىمة في اكتساب 

 المعارف الجديدة.
.700 *0.000 

 0.000* 793. القة والمبدعة.يتم تشجيع العاممين عمى توليد األفكار الخ  .5

 .α ≤ 9.97عند مستوى داللة  ًيااالرتباط دال إحصائ *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اكتساب المعرفة " 4.0جدول )يوضح 
 معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ن أنَّ بيِّ والدرجة الكمية لممجال، والذي يُ 

 9.97 ≥α  ع لقياسو.ضِ ا وُ مَ لِ  ًقالك يعتبر المجال صادوبذ 
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 "  تخزين المعريةمعامل الرتباط بين كل يـرة من يـرات مجال " : (4.4جدول )
 والدرجة الكمية لممجال

 الفـرة م
معامل 
 بيرسون
 ل رتباط

الـيمة 
الصتمالية 

(Sig). 

0.  
ثائق كترونية، و إليتوفر لدى الجمعية وسائل تخزين متعددة )أرشفة 

 ورقية...( ومتطورة لحفظ المعرفة. 
.876 *0.000 

 0.000* 836. تيتم الجمعية بتوثيق الدروس المستفادة من التجارب السابقة.  .5

0.  
تيتم الجمعية بالمحافظة عمى الموظفين ذوي المعرفة العالية لمنع انتقاليم 

 إلى جيات ُأخرى.
.838 *0.000 

 0.000* 894. مومات والمعرفة.تتميز الجمعية بسرعة ودقة خزن المع  .4

 0.000* 855. .إلييا يتم تصنيف المعمومات وتوثيقيا بطريقة يسيل الوصول  .7

7.  
تتميز األجيزة التقنية المستخدمة بالجمعية لتخزين المعرفة باألمان 

 والخصوصية.
.754 *0.000 

 0.000* 845. يتم تقييم جودة المعرفة المخزنة بالجمعية وتحديثيا باستمرار.  .5

 .α ≤ 9.97عند مستوى داللة  ًيااالرتباط دال إحصائ *

"  تخزين المعرفة ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.4جدول )يوضح 
 معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  ن أنَّ بيِّ والدرجة الكمية لممجال، والذي يُ 

9.97 ≥α ، لقياسو. عَ ضِ ا وُ مَ لِ  ًقاوبذلك يعتبر المجال صاد 
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 "  توزي  المعريةمعامل الرتباط بين كل يـرة من يـرات مجال " : (4.5جدول )
 والدرجة الكمية لممجال

 الفـرة م
 معامل بيرسون

 ل رتباط

الـيمة الصتمالية 
(Sig). 

 0.000* 814. تعمل الجمعية عمى تبادل المعرفة في جميع مستوياتيا اإلدارية.  .0

5.  
لكتروني، إمختمفة )مذكرات، تقارير، بريد  اطرقً و ك الجمعية تمتم

 .( لتوزيع ونشر المعرفة عمى العامميناجتماعات
.832 *0.000 

 0.000* 831. ُتشجع الجمعية األفراد لعرض أفكارىم الجديدة المرتبطة بالعمل.  .0

4.  
يتم توزيع المعرفة عن طريق عقد دورات تدريبية من قبل مختصين 

 كفاءة.ذوي خبرة و 
.698 *0.000 

7.  
ُتييئ الجمعية الوقت والمناخ المالئمين لتبادل المعرفة بين 

 العاممين.
.858 *0.000 

ُتشجع الجمعية العاممين عمى التواصل مع بعضيم لتبادل اآلراء   .7
 والخبرات.

.838 *0.000 

ىم بالخبرات التي يمتمكونيا دون الخوف ءَ العاممون زمال يشاركٌ   .5
 عمى وظائفيم.

.753 *0.000 

 .α ≤ 9.97عند مستوى داللة ًيا االرتباط دال إحصائ   *

"  توزيع المعرفة ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.5جدول )يوضح 
 معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ن أنَّ بيِّ والدرجة الكمية لممجال، والذي يُ 

 9.97 ≥α ، لقياسو. عَ ضِ لما وُ  ًقاال صادوبذلك يعتبر المج 
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 معامل الرتباط بين كل يـرة من يـرات مجال " تطبيق المعرية " : (4.6جدول )
 والدرجة الكمية لممجال

 الفـرة م
 معامل بيرسون

 ل رتباط

الـيمة الصتمالية 
(Sig). 

0.  
ُيدرك العاممون في الجمعية أىمية إدارة المعرفة في دعم األنشطة 

 عمميا. الخاصة ب
.714 *0.000 

5.  
يتوفر لدى المسؤولين في الجمعية رؤية واضحة نحو استراتيجيات 

 .ومداخل تنفيذ وتطبيق إدارة المعرفة
.811 *0.000 

0.  
تمنح الجمعية العاممين الصالحيات الكافية لتطبيق المعرفة في مجال 

 عمميم.
.895 *0.000 

4.  
جراءات يتم توظيف المعرفة في حل المشكالت وتحسين أسا ليب وا 

 العمل داخل الجمعية.
.878 *0.000 

7.  
تيتم الجمعية في توظيف المعارف المكتسبة في تحسين الخدمات 

 المقدمة لمجميور.
.851 *0.000 

7.  
عند تقييم أداء العاممين تأخذ الجمعية بعين االعتبار مدى تطبيقيم 

 لممعرفة المكتسبة في مجال عمميم.
.797 *0.000 

5.  
زالة الصعوبات التي تحد من تعمل الجمعية  عمى تذليل العقبات وا 

 قدرة الموظفين عمى تطبيق المعرفة.
.773 *0.000 

 .α ≤ 9.97عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائيً    * 

تطبيق المعرفة "  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.7جدول )يوضح 
 معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية أنَّ  نبيِّ والدرجة الكمية لممجال، والذي يُ 

 9.97 ≥ α،  ًلقياسو. عَ ضِ ا وُ مَ لِ  اوبذلك يعتبر المجال صادق 
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 " الرشاقة الستراتيجية "التساق الداخم  لـ -
 معامل الرتباط بين كل يـرة من يـرات مجال " الرشاقة الستراتيجية ": (4.7جدول )

 جالوالدرجة الكمية لمم 

 الفـرة م
 معامل بيرسون

 ل رتباط

الـيمة 
 .(Sigالصتمالية)

 0.000* 668. يتوفر لدى العاممين الوضوح والفيم الكامل لرؤية الجمعية.  .0

 0.000* 619.  .تعمل الجمعية عمى ترجمة رؤيتيا وأىدافيا العامة بواقعية  .5

 0.000* 743.  .لمشتركييا ُتحدد الجمعية العمميات األكثر أىمية التي تخمق قيمة مضافة  .0

4.  
ن فييا بأفضل مستوى يعمى إبقاء كفاءات وخبرات العامم تحرص الجمعيةُ 

 ممكن.
.704 *0.000 

 0.000* 656. حسنة في المجتمع. سمعةً  الجمعيةُ  تمتمكُ   .7

 0.000* 742. تستخدم الجمعية أفضل وسائل تقنية المعمومات لالستجابة ألي تغييرات ممكنة  .7

 0.000* 796. ألىداف االستراتيجية لمشركة مع الفرص المتاحة أماميا.تتالءم ا  .5

2.  
األساليب الحديثة والتقنيات من أجل تحقيق  جميعتستخدم الجمعية 
 أىدافيا المرغوبة. 

.687 *0.000 

 0.000* 868. توجد مرونة في أداء الخدمات بما يتناسب مع متطمبات المستفيدين المختمفة.  .0

09.  
المراجعين لفئات متنوعة تمكنيا من تقديم الخدمة المناسبة  تُقسم الجمعية

 لكل فئة.
.664 *0.000 

 0.000* 792. لمتعمم والتحسين. االتي تحدث من العاممين فرصً  األخطاءَ  الجمعيةُ  عتبرُ تُ   .00

05.  
ُتشجع الجمعية العاممين عمى مبدأ تحمل المسؤولية المشتركة عن النتائج 

 النيائية لمعمل. 
.624 *0.000 

00.  
ُتشرك الجمعية المراجعين في عمميتي التخطيط والتنفيذ لتعزيز دورىم 

 لموصول ألفضل النتائج.
.577 *0.000 

 0.000* 837. ُتكيف الجمعية استراتيجيتيا لتتالءم مع الظروف المتغيرة.  .04

 0.000* 779. تسعى الجمعية لتحقيق التوافق بين العاممين واستراتيجيات الشركة.  .07

07.  
الجمعية عمى تحديد اإلجراءات التي من شأنيا تطوير المنتجات تعمل 

 والخدمات.
.815 *0.000 

 .α  ≤ 9.97عند مستوى داللة  ًيااالرتباط دال إحصائ   *
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الرشاقة 4.5جدول )يوضح 
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  ن أنَّ بيِّ " والدرجة الكمية لممجال، والذي يً  االستراتيجية

 لقياسو. عَ ضِ ا وُ مَ لِ  اوبذلك يعتبر المجال صادقً ، α ≤ 9.97    معنوية
 Structure Validityا: الصدق البنا    انيً 

مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي  يعتبر الصدق البنائي أحدَ 
مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية تريد األداة الوصول إلييا، ويبين 

 .االستبانةلفقرات 
 ل ستبانةوالدرجة الكمية  الستبانةمعامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت : (4.8جدول )

 المجال
 معامل بيرسون

 ل رتباط
الـيمة 
 (.Sig)الصتمالية

 0.000* 914. اكتساب المعرفة.

 0.000* 904. تخزين المعرفة.

 0.000* 947. .توزيع المعرفة

 0.000* 942. تطبيق المعرفة.

 0.000* 990. .لمميات إدارة المعرية

 0.000* 968. .الرشاقة الستراتيجية

 .α ≤ 9.97عند مستوى داللة  ًيااالرتباط دال إحصائ *

دالة  ةاالستبانجميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  ( أنَّ 4.8يبين جدول )
ا مَ لِ  ةصادق االستبانةوبذلك تعتبر جميع مجاالت ، α ≤ 9.97عند مستوى معنوية ًياإحصائ

 لقياسو. تْ عَ ضِ وُ 

  :Reliability الستبانة بات 

 عـدة مـرات تطبيقـو عيـدأُ  إذا النتـائج االسـتبيان نفـس يعطـي يقصد بثبـات االسـتبانة ىـو أن

لمقيــاس قــراءات متقاربــة عنــد كــل مــرة يســتخدم إلــى أي درجــة يعطــي ا اة، ويقصــد بــو أيًضــمتتاليــ
فييــا، أو مــا ىــي درجــة اتســاقو وانســجامو واســتمراريتو عنــد تكــرار اســتخدامو فــي أوقــات مختمفــة 

 (. 05: 5909)الجرجاوي،
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 خاونبراسة من خالل معامل ألفا كر الد استبانةوقد تحققت الباحثة من ثبات 

Cronbach's Alpha Coefficient(.4.8ج كما ىي مبينة في جدول )، وكانت النتائ 
 

 الستبانةمعامل ألفا كرونباخ لـياس  بات : (4.9جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لدد الفـرات المجال

 0.888 7 اكتساب المعرفة.

 0.931 7 تخزين المعرفة.

 0.906 7 .توزيع المعرفة

 0.917 7 تطبيق المعرفة.

 0.971 28 .لمميات إدارة المعرية

 0.937 16 .قة الستراتيجيةالرشا

 0.979 44 اجمي  المجالت معً 

مل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل قيمة معا ( أنَّ 4.9واضح من النتائج الموضحة في جدول )
(، وىذا 0.979) االستبانة(، بينما بمغت لجميع فقرات 0.888،0.906)حيث تتراوح بين ، مجال

  .اإحصائيً  ودالٌ  مرتفعٌ  الثباتَ  يعنى أنَّ 

( قابمة لمتوزيع. 0في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق ) االستبانةوبذلك تكون 
الدراسة مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة  استبانةوتكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات 

 وصالحيتيا لتحميل النتائج واإلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا. االستبانة
 Normality Distribution Test: طبيع   اختبار التوزي  ال

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnovســمرنوف  -اختبــار كولمجــوروف  تــم اســتخدام

Test وكانــت النتــائج كمــا ىــي الختبــار مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــو ،
 (.4.10مبينة في جدول )
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  يو ح نتا ج اختبار التوزي  الطبيع: (4.16جدول )

 (.Sig)الـيمة الصتمالية  قيمة الختبار المجال

 0.137 1.158 اكتساب المعرفة.

 0.078 1.274 تخزين المعرفة.

 0.475 0.844 .توزيع المعرفة

 0.515 0.818 تطبيق المعرفة.

 0.068 1.299 .لمميات إدارة المعرية

 0.150 1.137 .الرشاقة الستراتيجية

 0.135 1.162 جمي  مجالت الستبانة

أكبر من  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( أنَّ 4.09واضح من النتائج الموضحة في جدول )
 حيث تمَّ ، توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وبذلك فإنَّ ،  0.05مستوى الداللة 

 لتحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.  العمميةاستخدام االختبارات 

 

 األساليب اإلصصا ية المستخدمة: اسادسً 
 Statistical Packageمن خالل برنامج التحميل اإلحصائي  االستبانةتم تفريغ وتحميل 

for the Social Sciences  (SPSS) َّاستخدام األدوات اإلحصائية التالية: ، وقد تم 

 سة.لوصف عينة الدرا(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .0

 واالنحراف المعياري. المتوسط الحسابي والوزن النسبي  .5

 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) .0

الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  .4
 إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو.

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientسون )معامل ارتباط بير  .7
. وقد استخدمتو الباحثة لحساب يقوم ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بين متغيرين

 وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت. ،االتساق الداخمي والصدق البنائي لالستبانة
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متوسط درجة االستجابة قد  ما إذا كان معرفة( لT-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .7
أم زادت أو قمت عن ذلك. ولقد استخدمتو  7.7وىي ؛ إلى الدرجة المتوسطة  وصل

 الباحثة لمتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 (.Linear Regression- Model Multipleنموذج تحميل االنحدار الخطي المتعدد ) .5

( لمعرفة ما إذا كان ىناك Independent Samples T-Test) عينتين في حالة Tاختبار  .2
 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة. 

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي .0
أكثر من  لمعرفة ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو

  البيانات.

 :الممخص
و يعتبر من المحاور نَّ إتناولت الباحثة في ىذا الفصل منيج الدراسة المستخدم، حيث 

األساسية إلنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة وىو المنيج الوصفي التحميمي، وأسباب اختياره، 
وتم تحديد مجتمع الدراسة  ومصادر جمع البيانات األولية والثانوية التي تم اعتمادىا لمدراسة،

في قطاع غزة، وقد تم تحديد حجم العينة  المنظمات الغير حكوميةالمكون من العاممين في 
(، ثم استعرضت الباحثة األداة المستخدمة وىي أداة االستبانة، وسبب اختيارىا وخطوات 040ب)
المحكمين المتخصصين التأكد من صدق وثبات االستبانة بعرضيا عمى مجموعة من  وتمَّ ،ا ئيبنا

، وطريقة خنبااالتساق الداخمي، ومعامل ألفا كرو في المجال، وتم إجراء صدق المقياس عن 
 التجزئة النصفية.

 ا، تم استعراض المعالجات اإلحصائية المستخدمة واالختبارات التي تمت في الدراسة.وأخيرً 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تمييد 
  :الوصف اإلصصا   لعينة الدراسة ويق الخصا ص الديمغرايية.أوًل 

  :المصك المعتمد ي  الدراسة. انًيا 

  :تصميل يـرات الستبانة. ال ًا 
  :اختبار ير يات الدراسة.رابعا 
 الخ صة 
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 الخامسالفصل 
 تصميل البيانات واختبار ير يات الدراسة ومناقشتيا

  : تمييد
، وذلك من خالل تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسةل ًضايتضمن ىذا الفصل عر 

والتي تم التوصل إلييا من خالل  االستبانةاإلجابة عن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
لذا تم إجراء المعالجات  ،لممستجيبينوالوقوف عمى الخصائص الديمغرافية  فقراتيا،تحميل 

إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية  الدراسة، استبانةبيانات المتجمعة من اإلحصائية لم
لمحصول عمى نتائج الدراسة التي تم عرضيا وتحميميا في ىذا  (SPSS)لمدراسات االجتماعية 

 الفصل. 

 الوصف اإلصصا   لعينة الدراسة ويق الخصا ص الديمغرايية
 خصائص الديمغرافيةوفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق ال

 توزي  لينة الدراسة صسب الجنس -
 (: توزي  لينة الدراسة صسب الجنس5.1جدول )

 النسبة الم وية % العدد الجنس

 46.8 166 ذكر

 53.2 189 أنثى

 100.0 355 المجموع

بينمــــا  ذكــــور،مــــن عينــــة الدراســــة  (%46.8)مــــا نســــبتو  ( أنَّ 5.1يتضــــح مــــن جــــدول )
اإلنـــاث فــي مجـــال العمــل فـــي المجتمــع الفمســـطيني  تزايــد لباحثــة بـــأنَّ وتفســـر ا إنــاث. (53.2%)

ثبـــات ذواتيـــن ووجـــودىن مـــن خـــالل إحـــرص اإلنـــاث عمـــى ل ،المنظمـــات الغيـــر حكوميـــةوخاصـــة 
اإلنــاث  ألنَّ ؛ وتعــزو الباحثـة ىــذا الفـرق المتقــارب بــين الـذكور واإلنــاث العمـل فــي شـتى الميــادين،

كما أنَّ ىناك جمعيات بأكمميا تخـتص بعمـل المـرأة ، مية المنظمات الغير حكو تفضل العمل في 
الجمعيــات الخيريــة تفضــل  كمــا أنَّ وتوجياتيــا بتمكــين المــرأة وتعزيــز دور المــرأة بالــدول الناميــة. 

توظيــف اإلنــاث كأحــد الشــروط الواجــب توافرىــا لضــمان عــدم التميــز فــي الوظــائف بــين الجنســين 
كثـر مــن السـيدات، وىـذا دليــل واضـح عمــى الـدور واألىميــة وطبيعـة التعامـل مــع الفئـة المســتفيدة ت
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التـــي يوكميـــا المجتمـــع الفمســـطيني لممـــرأة ودورىـــا الفعـــال فـــي البنـــاء، وىـــذا ينطمـــق مـــن توجييـــات 
بوجـوب الرفـق  -صـل اهلل عميـو وسـمم–اإلسالم الحنيف وعنايتو بالمرأة، وتوصيات رسولنا الكريم 

حــق التعمــيم والتعبيـر عــن الــذات، وىــذا عكـس مــا يؤكــد مــا عطائيــا حقوقيــا كاممـة ومنيــا ا  بـالمرأة و 
 ( عمــى أنَّ 2015مســح القــوى العاممــة، –الجيــاز المركــزي لإلحصــاء الفمســطيني  )جــاء فــي تقريــر

 مشاركة المرأة قميمة أما الذكور لدييا النسبة األكبر في الوظائف.

 توزي  لينة الدراسة صسب العمر -
 سب العمر(: توزي  لينة الدراسة ص5.2جدول )

 النسبة الم وية % العدد العمر

 24.5 87 سنة 30أقل من 

 49.9 177 سنة 40إلى أقل من  30من 

 20.3 72 سنة 50إلى أقل من  40من

 5.4 19 سنة فأكثر 50

 100.0 355 المجموع

من عينة الدراسة أعمارىم أقل من  (%24.5) ما نسبتو ( أنَّ 5.2يتضح من جدول )
تتراوح أعمارىم  (%20.3 )سنة، 40إلى أقل من  30تراوح أعمارىم من ت (%49.9)سنة، 30
حصول الباحثة  وعز وقد تُ  سنة فأكثر. 50أعمارىم (%5.4)سنة، بينما 50إلى أقل من  40من

إلى الرغبة الواضحة في االعتماد  %(70( عمى نسبة تقارب )40-30َمْن ىم بالفئة العمرية )
ا مَ ا يتمتعون بو من أفكار إبداعية مبنية عمى أسس عممية، ولِ مَ لِ  انظرً  يا؛عمى عنصر الشباب في
فيم بمنزلة ميزة قوية لممؤسسة،  القدرة عمى البحث عن التطوير،و  النشاط يتمتع بو الشباب من

وخاصة أنَّ ىذه الفئة تجمع بين القدرة والتأىيل والخبرة. كما أن بيانات الجدول تدل عمى 
( دليل عمى استمرار 30ار السنية نسبة َمْن كانوا بأقل من )التوظيف المتنوع لجميع األعم

التوظيف واستقطاب المؤىمين المتميزين من الخريجين الجدد، أما نسبة من كانت أعمارىم أكثر 
 %(فقد يكون السبب فتح باب التقاعد ليم.6) ز( فيم نسبة ال يتجاو 50من )
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 توزي  لينة الدراسة صسب المؤىل العمم  -
 (: توزي  لينة الدراسة صسب المؤىل العمم 5.3جدول )

 النسبة الم وية % العدد المؤىل العمم 

 2.0 7 ةدكتورا

 17.7 63 ماجستير

 62.8 223 بكالوريوس

 17.5 62 دبموم متوسط

 100.0 355 المجموع

مــــن عينــــة الدراســــة مــــؤىميم العممــــي  (%2.0)( أن مــــا نســــبتو5.3يتضــــح مــــن جــــدول )
 بينمـــا بكـــالوريوس،مـــؤىميم العممـــي  (%62.8) ماجســـتير،ؤىميم العممـــي مـــ (%17.7 دكتـــوراه،)

المنظمـــات الغيـــر غالبيـــة مـــوظفي  وتبـــين النتـــائج أنَّ  مـــؤىميم العممـــي دبمـــوم متوســـط.(% 17.5)
 اممـا يشـير إلـى وجـود كـوادر مـؤىمين عممًيـ البكـالوريوس،يحممون الدرجة العممية األولى حكومية 

وتعتبر قاعـدة لممؤسسـة فـي اسـتثمار  ، لمنظمات الغير حكوميةالشغل الوظائف التخصصية في 
كمــا أنَّ  ،ىــذه الكــوادر فــي خمــق وتوليــد معــارف جديــدة تســتفيد منيــا المؤسســة فــي تحســين أدائيــا

مؤىل البكالوريوس أصبح شرًطا أساسًيا يشـغل معظـم الوظـائف ال سـّيما اإلشـراقية والتخصصـية. 
 المنظمــات الغيــر حكوميــةطبيعــة %( وذلـك؛ ألنَّ 4) زال يتجــاو حممــة الــدكتوراة  وتـرى الباحثــة أنَّ 

ليسـت المنظمات الغير حكومية الدكتوراة حيث طبيعة العمل في ال تدعو لمحاجة إلى أفراد حممة 
 (%17.7)ماجســـتير كانـــت النســـبةلم، أمـــا النســـبة التـــي تتطمـــب ىـــذه المواصـــالتمـــن األكاديميـــة 

بتحســين أدائيــم مــن المنظمــات الغيــر حكوميــة لــدى مــوظفي  اىنــاك توجًيــ تعـزو الباحثــة ذلــك أنَّ وُ 
وخاصـة مـع وجـود العديـد مـن الجامعـات التـي تمـنح شـيادة  ،اخالل الحصـول عمـى شـيادات عميـ

الماجســتير، والتــي تعمــل عمــى حجــم الفجــوة بــين الفصــمين النظــري والتــوظيفي، وييــدف فــتح آفــاق 
بموم فينـاك بعـض الوظـائف الفنيـة والكتابيـة مستقبمية أماميم ولتحسـين وضـعيم الـوظيفي، أمـا الـد

 تتطمب الدبموم.
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 توزي  لينة الدراسة صسب سنوات الخبرة -
 (: توزي  لينة الدراسة صسب سنوات الخبرة5.4جدول )

 النسبة الم وية % العدد سنوات الخبرة

 19.7 70 سنوات 5أقل من 

 36.1 128 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 32.4 115 سنة 15إلى أقل من  10من 

 11.8 42 سنة فأكثر 15

 100.0 355 المجموع

من عينة الدراسة سنوات خبرتيم أقل  (%19.7)ما نسبتو  ( أنَّ 5.4يتضح من جدول )
 (%32.4 )سنوات، 10إلى أقل من  5تتراوح سنوات خبرتيم من  (%36.1)سنوات، 5من 

سنة  15سنوات خبرتيم  (%11.8)سنة، بينما 15إلى أقل من  10تتراوح سنوات خبرتيم من 
سنوات ىي النسبة األعمى  (10أقل من  -5)من من سنوات خبرتيم  النتائج أنَّ  تظيرو فأكثر. 

رة متنوعة بلديو خ ًراكونيا تمتمك كادالمنظمات الغير حكومية وىذه النسبة تصب في صالح 
، ويشير أنَّ الجمعيات وقد يكون السبب أنَّيا منسجمة مع توارير تأسيس ىذه الجمعياتومتعددة، 

من (%80)( سنوات يقارب5نسبة سنوات خبرتيم ما فوق ) كما أنَّ  تمتمك قوة متنوعة من الخبرة،
 ، وىذا يشير إلى قدرة التحسين والتطوير.العينة

 توزي  لينة الدراسة صسب المسمى الوظيف  -
 (: توزي  لينة الدراسة صسب المسمى الوظيف 5.5جدول )

 النسبة الم وية % العدد المسمى الوظيف 

 13.0 46 مدير دائرة

 23.9 85 رئيس قسم

 11.8 42 منسق مشروع/ مدير مشروع

 12.1 43 محاسب

 26.8 95 إداري/ مساعد إداري

 12.4 44 سكرتير

 100.0 355 المجموع
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ســماىم الــوظيفي مــن عينــة الدراســة مُ  (%13.0)مــا نســبتو  ( أنَّ 5.5يتضــح مــن جــدول )
%( مســـمياتيم مختمفـــة 64ومـــا يقـــارب) ســـماىم الـــوظيفي رئـــيس قســـم،مُ  (%23.9 )،مـــدير دائـــرة

ــــوظيفي منســــق مشــــروع/ مــــدير  (%11.8) ومتخصصــــة ،إدارة، ومنســــق، ومســــاندة، مســــماىم ال
مســـماىم الـــوظيفي إداري/ مســـاعد  (%26.8 )ســـماىم الـــوظيفي محاســـب،مُ  (%12.1 )مشـــروع،

أنَّ ىـذه النســبة منطقيـة وتــدل  الباحثـة وتــرى. سـماىم الــوظيفي سـكرتيرمُ  (%12.4)إداري، بينمـا 
عمــى ســالمة الييكــل التنظيمــي، والــذي كمَّمــا اتجينــا إلــى أعمــى الييكــل التنظيمــي قــّل عــدد األفــراد 
العـاممين فـي المسـتوى األعمـى، كمـا أنَّ طبيعــة عمـل الجمعيـات تحتـاج إلـى إداريـين، وســكرتارية، 

ظـائف التـي ىـي أسـاس وقـوام العمـل بيـا، ويحتـاج ومحاسبين، ومنسـقين مشـاريع، وغيرىـا مـن الو 
 أيًضا إلى ىيئات اشرافية إلدارة العمل بشكل ناجح.

 توزي  لينة الدراسة صسب المصايظة -
 (: توزي  لينة الدراسة صسب المصايظة5.6جدول )

 النسبة الم وية % العدد المصايظة
 17.7 63 الشمال
 43.7 155 غزة

 17.5 62 الوسطى
 15.2 54 خانيونس
 5.9 21 رفح

 100.0 355 المجموع

مــن عينــة الدراســة يتبعــون محافظــة  (%17.7)مــا نســبتو  ( أنَّ 5.6يتضــح مــن جــدول )
 (%15.2)يتبعــــون محافظــــة الوســــطى، (%17.5 )يتبعــــون محافظــــة غــــزة، (%43.7)الشــــمال،

يتبعــون محافظــة رفــح. وتتضــح مــن خــالل الجــدول  (%5.9)يتبعــون محافظــة خــانيونس، بينمــا 
أنَّ محافظة غزة حازت عمى نسبة أكبر من الُقوى العاممة، بينما تعتبر محافظـة رفـح أقـل لسابق ا

نسبة؛ وذلـك لطبيعـة غـزة والتـي تمثـل عاصـمة لقطـاع غـزة تتمركـز الجمعيـات بيـا، كمـا وأنَّ عـدد 
وبالتــالي يحتــاج إلــى عــدد كبيــر مــن العــاممين لمقــدرة عمــى  مــن المحافظــات األخــرى،ســكانيا أكبــر 

 .غطية الخدمات لمفئات المستفيدةت
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 :(Ozen et al., 2012)المصك المعتمد ي  الدراسة 
 الباحث عمى ترتيب اعتمد االستجابة، مستوى عمى والحكم الدراسة نتائج لتفسير

 وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى انةلالستب المجاالت مستوى عمى الحسابية المتوسطات
 :التالي الجدول في موضح ىو لمدراسة، كما المعتمد المحك حسب الموافقة درجة ةالباحث تحدد

 يو ح المصك المعتمد ي  الدراسة: (5.7جدول )

 درجة الموايـة الوزن النسب    المتوسط الصساب  
 منخفضة جدا 28% -10من % 2.8 -1من 
 منخفضة 46% - 28أكبر من % 4.6 - 2.8أكبر من 
 متوسطة  64%- 46أكبر من %  6.4 - 4.6أكبر من 
 كبيرة 82%- 64أكبر من % 8.2 – 6.4أكبر من 
 كبيرة جدا 100% -82أكبر من  % 10 – 8.2أكبر من 

 :تصميل يـرات الستبانة 
 : تصميل يـرات " لمميات إدارة المعرية "أوًل 

  استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف  ": تمتصميل يـرات مجال " اكتساب المعرية
النتائج موضحة  .لمعرفة درجة الموافقة tلوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار المعياري وا
 (.5.8في جدول )

لكل  tالمتوسط الصساب  والنصراف المعياري والوزن النسب  والترتيب وقيمة اختبار: (5.8جدول )
 يـرة من يـرات مجال " اكتساب المعرية "

المتوسط  الفـرة م
 الصساب 

النصراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسب 

 الموايـة
قيمة 
 الختبار

الـيمة 
 الصتمالية

1.  
تقـــوم الجمعيـــة بالرصـــد المـــنظم 
لممعرفــة المتاحــة والمتجــددة مــن 

 مصادرىا المختمفة.
 0.000 12.30 كبيرة 4 67.64 1.93 6.76

2.  
ُتشـــــجع الجمعيـــــة عمـــــى إجـــــراء 
البحــــــــــــــوث بشــــــــــــــكل مســــــــــــــتمر 
 لممساعدة عمى توليد المعرفة.

 0.000 7.02 متوسطة 7 63.12 2.17 6.31

3.  
تعتمـــــــد الجمعيــــــــة عمــــــــى فــــــــرق 
ـــــــوع المعرفـــــــي  العمـــــــل ذات التن

 لتوليد المعرفة واكتشافيا.
 0.000 9.89 كبيرة 5 66.26 2.14 6.63
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المتوسط  الفـرة م
 الصساب 

النصراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسب 

 الموايـة
قيمة 
 الختبار

الـيمة 
 الصتمالية

يتفاعـــل العـــاممون مـــع بعضــــيم   .4
 0.000 15.57 كبيرة 1 71.95 2.05 7.19 إليجاد حمول لمشاكل العمل.

5.  
تــــــــــــــــوفر الجمعيــــــــــــــــة وســــــــــــــــائل 

تســاعد العــاممين فــي  وجيــةتكنول
 اكتساب المعرفة.

 0.000 14.50 كبيرة 2 70.51 2.01 7.05

6.  
ىنـــاك اىتمـــام بجـــذب الكفـــاءات 
مـــن خـــارج الجمعيـــة لممســـاىمة 
 في اكتساب المعارف الجديدة.

 0.000 10.24 كبيرة 6 66.10 2.04 6.61

يتم تشجيع العاممين عمـى توليـد   .7
 0.000 11.72 كبيرة 3 68.69 2.19 6.87 األفكار الخالقة والمبدعة.

 0.000 15.08 كبيرة  67.80 1.60 6.78 اجمي  يـرات المجال معً  

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.8من جدول )

يتفاعل العاممون مع بعضيم إليجاد حمول لمشاكل  لمفقرة الرابعة "المتوسط الحسابي 
، وىذا يعني (%71.95)لنسبي( أي أن الوزن ا10)الدرجة الكمية من  (7.19)يساوي " العمل
. وتعزو الباحثة الفقرة فقرات ىذا المجالىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى  أنَّ 

ذلك إلدراك الجيات المعنية ألىمية العمل، المشترك بين العاممين ولتعزيز روح التعاون بينيم 
شكالت التي تواجييم، فإنَّ خاصة في مجال إنجاز ميام العمل، والبحث عن الحمول والم

لييا، وجمع المعمومات إليتّم التعرف المشكالت ُتمر بمراحل عدة، بدًءا من تحميميا وتعريفيا 
، جماعية اعنيا، ومعرفة تحديد طرق حّميا، بوضع الحمول الممكنة واألمر الذي يتطمب جيودً 

مقارنة الحمول مع ل بيا، حيث كّمما كانت ىناك أفكار أكثر كانت الحمول أفضل ويسمح التفاع
المنظمات أقسام مكانية العمم بيا وتنفيذىا في إواألخذ بعين االعتبار  بعضيا البعض ودراستيا،

ويدل ذلك عمى  .، والمعوقات التي قد تواجييا وتأكيدىا عمى األقسام المختمفةالغير حكومية
اح بأنَّو مسئولية مشتركة تتم تغميب الروح الجماعية عمى الفردية، وأنَّ العاممين يفيمون النج

 بتظافر الجيود.

ُتشجع الجمعية عمى إجراء البحوث بشكل مستمر "  :الثانيةلمفقرة لمتوسط الحسابي ا
 ، وىذا يعني أنَّ (%63.12)الوزن النسبي أي أنَّ  6.31لممساعدة عمى توليد المعرفة " يساوي 

وترى الباحثة أنَّ توليد المعرفة ه الفقرة. ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذ
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الطبيعة  حيث أنَّ جيد بشري، وألىمية كٍل من المعرفة الضمنية والظاىرة في عمميات التوليد، 
ذلك من خالل  التراكمية لتوليد المعرفة تؤثر عمى أىمية ابتكار المعرفة الجديدة، والذي يتم

يد رأس مال معرفي جديد في قضايا جديدة مشارك فرق العمل وجماعات العمل الداعمة لتول
يجاد الحمول الجديدة ليا بصورة ابتكاريو مستمرة، وىذا   قما يتفتساىم في تعريف المشكالت وا 

ىذه النسبة المتوسطة تفيد ضعف استخدام المناىج العممية  أنَّ وترى الباص ة  األولى. الفقرةمع 
عمييا في عممية  االعتمادمصادر التي يمكن الدقيقة في تشخيص الفجوة المعرفية ثم تحديد ال

نجاز األعمال إا لمبحوث في التوليد، وىذا ينسجم عمى العامة العرب والذي ال يولي اىتمامً 
 نجاز.المختمفة والذي يمنح التفوق واإل

 6.78اكتساب المعرفة " يساوي لمجال " المتوسط الحسابي  بشكل عام يمكن القول بأنَّ 
ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة  ، وىذا يعني أنَّ (%67.80) سبيالوزن الن أي أنَّ 

مكونات  جميععمى فقرات ىذا المجال. وتعزو الباحثة ذلك إلى اكتساب المعرفة تمتد الى 
ومن ذلك مشاركة الموظفين عمى  المنظمات الغير حكوميةمنظومة العمل من األفراد في 
وربما خمق معرفة جديدة، وتوليد مفاىيم وأفكار حديثة وابتكارية، مصادر المعارف المتعددة، ول
بمدى قدرتيا عمى توليد واكتساب  المنظمات الغير حكوميةنجاح  يعود ذلك إلدراكيم بارتباط
، باإلضافة استخدام العديد من الوسائل، المنظمات الغير حكوميةمعارف جديدة تميزىا عن 

ي ورشات العمل والمحاضرات والتدريب والتعميم أثناء العمل، والطرق واألدوات منيا المشاركة ف
لدييا الحرص والتشجيع عمى اكتساب المعارف  المنظمات الغير حكومية أنَّ  وترى الباص ة

 ال في اكتساب المعرفة.، مما ليا األثر الفعّ ةالتكنولوجي من خالل امتالكيا أدواتالجديدة 
تحسين الخدمة المقدمة بأنَّ عممية مات الغير حكومية المنظ إدراكإلى  أيًضا وتفسر الباحثة

حاجة وتعتمد عمى ال تقميل الوقت والجيد والتكاليف والنوعية في العمل، لممستفيدين بما في ذلك
من الداخل والخارج بيدف االرتقاء بتزويد الجديدة إلى توجيو االىتمام الكتساب المعارف الالزمة 

، والذي يمكنيم من تحقيق الالزمة والمفيدة ليم في مجال عمميمالموظفين الخبرات والمعمومات 
 المزايا التنافسية المستدامة.
والتي بينت أن ( 2017عز الدين،)مع بعض الدراسات كدراسة  اتفـت ىذه النتا ج

بوزن نسبي و مستوى ممارسة عمميات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية كانت مرتفعة 
يا بينت موافقة بدرجة كبيرة لبعد إنشاء المعرفة حيث إنَّ ( 2017عمر،م)ودراسة ، %(74.4)

%( ، واتفقت مع دراسة ) أبو 76.71لمديري وكالة الغوث في قطاع غزة، وذلك بوزن نسبي )
يا بينت موافقة بدرجة كبيرة لبعد اكتساب المعرفة لمنتسبي قوى األمن إنَّ ( حيث 2016عودة، 

( 2016، ودراسة )أبو فييم،  (%70.75)ية وذلك بوزن نسبي الفمسطيني بالمحافظات الجنوب
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%(، ) أبو 85.9)وذلك بوزن نسبي يا بينت موافقة بدرجة كبيرة لبعد اكتساب المعرفةإنَّ حيث 
( والتي أوضحت أنَّ ىناك درجة موافقة بدرجة كبيرة عمى ُبعد توليد المعرفة، 2015حطب ،

( 2014ودراسة المدىون )ث بمحافظات غزة، لمديري مدارس الغو  %(79.20وبمغت نسبتو )
والتي أظيرت النتائج مستوى توافر عمميات إدارة المعرفة في وزارة التربية والتعميم في قطاع غزة 

( حيث حصل ُبعد اكتساب المعرفة عمى درجة 2018)عمي، دراسةواختمفت م  ا. كان جيدً 
لتي أظيرت موافقة بدرجة ( وا2018%(، ودراسة )البراىمة،66.9متوسطة بوزن نسبي )

 و)أبدراسة %(، 62.5متوسطة حيث حصل فييا ُبعد اكتساب المعرفة بوزن نسبي)
 مستوى ممارسة عمميات إدارة المعرفة اكتساب المعرفة أظيرت النتائج أنَّ  والتي(، 2017زريق،
ت ( أظيرت النتائج أنَّ الشركا2015%(، ودراسة )المحاميد، 62.3متوسط بوزن نسبي ) عمى

الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي تمارس عممية خمق واكتساب المعرفة بدرجة متوسطة، 
(، أظيرت النتائج بأنَّ ُبعد اكتساب المعرفة لمعاممين لموظائف 2015ودراسة )المصري،

%(. وتعزو 63.37اإلشراقية بوزارة الداخمية الشق المدني حصل عمى وزن نسبي متوسط )
 إلى اختالف مكان ومجتمع الدراسة.  الباحثة ذلك نسبة

 " تصميل يـرات مجال " تخزين المعرية 

 tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار 
 (.5.9النتائج موضحة في جدول ) .لمعرفة درجة الموافقة

لكل  tن النسب  والترتيب وقيمة اختبارالمتوسط الصساب  والنصراف المعياري والوز: (5.9جدول )
 " تخزين المعريةيـرة من يـرات مجال " 

 الفـرة م
المتوسط 
 الصساب 

النصراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسب 

درجة 
 الموايـة

قيمة 
 الختبار

الـيمة 
 الصتمالية

1.  

يتــــــوفر لــــــدى الجمعيــــــة وســــــائل 
تخــــــــــــــزين متعــــــــــــــددة )أرشــــــــــــــفة 

لكترونيـــــــة، وثـــــــائق ورقيـــــــة...( إ
 ومتطورة لحفظ المعرفة. 

 0.000 22.72 كبيرة 1 78.58 1.95 7.86

2.  
ـــدروس  تيـــتم الجمعيـــة بتوثيـــق ال
 0.000 15.02 كبيرة 5 71.02 2.00 7.10 المستفادة من التجارب السابقة.

3.  

تيــتم الجمعيـــة بالمحافظــة عمـــى 
المـــوظفين ذوي المعرفـــة العاليـــة 
ــــــــى جيــــــــات  ــــــــع انتقــــــــاليم إل لمن

 ُأخرى.

 0.000 11.41 كبيرة 7 68.02 2.14 6.80
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 الفـرة م
المتوسط 
 الصساب 

النصراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسب 

درجة 
 الموايـة

قيمة 
 الختبار

الـيمة 
 الصتمالية

4.  
تتميـــــز الجمعيـــــة بســـــرعة ودقـــــة 

 0.000 17.82 كبيرة 4 72.71 1.87 7.27 خزن المعمومات والمعرفة.

5.  
ــــــــــــتم تصــــــــــــنيف المعمومــــــــــــات  ي
وتوثيقيا بطريقة يسيل الوصول 

 لييا.إ
 0.000 18.25 كبيرة 2 74.12 1.97 7.41

6.  
تتميـــــــــــــــز األجيـــــــــــــــزة التقنيـــــــــــــــة 
المســـــتخدمة بالجمعيـــــة لتخـــــزين 

 رفة باألمان والخصوصية.المع
 0.000 17.50 كبيرة 3 73.14 1.95 7.31

7.  
يتم تقييم جودة المعرفة المخزنـة 

 0.000 13.94 كبيرة 6 70.79 2.13 7.08 بالجمعية وتحديثيا باستمرار.

 0.000 21.13 كبيرة  72.63 1.57 7.26 اجمي  يـرات المجال معً  

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.9من جدول )

يتوفر لدى الجمعية وسائل تخزين متعددة )أرشفة "  :لمفقرة األولىوسط الحسابي المت
( أي 10)الدرجة الكمية من  7.86كترونية، وثائق ورقية...( ومتطورة لحفظ المعرفة " يساوي إل
ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة  ، وىذا يعني أنَّ (%78.58)الوزن النسبي  أنَّ 

سبب ىذه النتيجة ألنَّ الجمعيات تعمل باستمرار عمى  أنَّ وترى الباحثة  ىذا المجال.فقرات عمى 
جمب أفضل التقنيات الحديثة والمعدات التي تسيل العمل، وحفظو ضمن قواعد البيانات، ويمكن 
لمعاممين استرجاعيا وقت الحاجة. إنَّ وجود ىذه الوسائل تدل عمى أعداد أولية توثق البيانات 

ية وتوضع اإلجراءات والخطوات والشروط لتقديم الخدمة. كما أنَّ ظروف قطاع غزة ومنيا الداخم
الحروب جعمت االعتماد َعاٍل عمى ىذه األجيزة في حفظ البيانات والنسر االحتياطي وتقميل 

 مساحات التخزين، وسيولة تبادل المعمومات في شبكة اإلنترنت.
تم الجمعية بالمحافظة عمى الموظفين ذوي المعرفة تي" : لمفقرة الثالثةالمتوسط الحسابي 

، وىذا (%68.02)الوزن النسبي أي أنَّ  6.80العالية لمنع انتقاليم إلى جيات ُأخرى " يساوي 
وترى الباحثة أنَّ ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  يعني أنَّ 

الميارات والخبرات العالية، وبناء عمى ذلك تحتفظ بيم الموظفين أصحاب المعرفة لدييم القدرة و 
وتمنحيم فرصة جيدة لعدم االنتقال منيا وبالتالي التأثير السمبي عمى الجمعية. كما أنَّ السبب قد 
يعود لمتكاليف المالية التي قد تفرضيا الجمعيات جراء خسارة العقول وعمال المعرفة، من 
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العمل في الجمعيات لو ميارة خاصة في كتابة المشاريع  توظيف جديد وتدريب وغيره، حيث إنَّ 
المدعومة والممولة، والتي تحتاج إلى عاممين ليم ميارات وقدرات خاصة، إال أنَّ ىذه الفقرة 
األخيرة تدل عمى الوضع العام والحصار الذي يعطل استدامة الحوافز بشكل كامل، 

بالبقاء في الجمعية، باإلضافة إلى جانب العوامل والتعويضات التي توفر مزايا لمعاممين، ترغبيم 
 األخرى.

 7.26" يساوي  لمجال " تخزين المعرفةالمتوسط الحسابي  بشكل عام يمكن القول بأنَّ 
ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة  ، وىذا يعني أنَّ (%72.63)الوزن النسبي  أنَّ أي 

درجة االستجابة ليذه الفقرات درجة موافقة  ذلك إلى أنَّ  عمى فقرات ىذا المجال. وتعزو الباحثة
 لى أنَّ إبدرجة كبيرة، وىذا يعني موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرات، وىذا يعود 

 ،بالمقارنة مع مؤسسات أخرى، والمعمومات لتخزين المعرفة ةساليب حديثالجمعيات ألاستخدام 
تقميدية غير عتمد عمى أساليب يجعميا تمومات وىذه المعرفة و لخوف من فقدان ىذه المعا كما أنَّ 

تدريب الموظفين عمى بعض أنظمة تكنولوجيا سبًبا أخًرا أنَّ في تحزينيا، وترى الباحثة 
عقد ورش عمل في مجال قواعد البيانات، وتنمية ميارة إعداد حيث ت، سياًل أصبح المعمومات 

عارف وتصنيفيا بطريقة يسيل تفسيرىا والرجوع إلييا التقارير الموجزة والمخططات لتنظيم الم
وقت الحاجة، وتوحيد استخدام تطبيقات معالجة النصوص لتفسير عممية استرجاع المعرفة، 

لمجمعية والمؤسسات التي   الذاكرة التنظيمية التي تمثلعممية تخزين المعرفة  أنَّ  وتعزو الباص ة
لضمان سير العمل في الجمعيات لييا، إبل الوصول سُ سواء بالنسيان أو تعثر تسعى لعدم فقدىا 

واستدامة المعرفة المتواجدة والمخزنة حين الحاجة إلييا، وبالذات عند صنع القرارات التي تعتمد 
 عمى تجميع وتصنيف المعمومات.

( والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في 2018)البراىمة، مع دراسة  اتفـت ىذه النتا ج
( حيث 2018%(، ودراسة )عمي، 71.3معرفة في بمديات قطاع غزة بوزن نسبي)ُبعد تخزين ال

إنَّيا أوضحت أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة لُبعد تخزين المعرفة في وزارة الداخمية واألمن الوطني 
 عممية تخزينمستوى  التي أوضحت أنَّ  (2017)عز الدين ،ودراسة  (،68.84بوزن نسبي )

دراسة )أبو زريق (، و %75.9)لفمسطينية كانت مرتفعة بوزن نسبيالمعرفة في الجامعات ا
وزن نسبي عمى (، التي أوضحت أن ُبعد تخزين المعرفة في المحاكم النظامية 2017،
 ة بدرجة كبيرة لبعد تخزين المعرفةقنت موافيا بيَّ ( حيث إنَّ 2017أبومعمر،)ودراسة، %(71.71)

 عمى( والتي أظيرت موافقة بدرجة كبيرة 2016عودة ، أبو)%(، ودراسة 71.70بوزن نسبي )
( حيث 2015(، ودراسة )المصري،%70.75)بوزن نسبي في القطاع األمني تخزين المعرفة

أظيرت موافقة بدرجة كبيرة في بُعد تخزين المعرفة لمعاممين في الوظائف اإلشراقية بوزارة 
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( التي أوضحت 2015، ب%(، ودراسة )أبو حط71.31الداخمية، الشق المدني بوزن نسبي )
وتعزو %(، 82.80أنَّ ىناك درجة موافقة بدرجة كبيرة عمى ُبعد تخزين المعرفة بوزن نسبي )

إلى أىمية تخزين المعرفة وتحديثيا وتصنيفيا باستخدام أساليب حديثة لمحفاظ عمى  الباص ة ذلك
 نسبًيا اختمفتو لحاجة. أمن وسرية البيانات ولضمان سيولة استردادىا واالستفادة منيا في وقت ا

ا بوزن مستوى تخزين المعرفة كانت كبيرة جدً  ( التي أظيرت أنَّ 2016فييم، )أبو مع دراسة 
( حيث إنَّ ُبعد تخزين المعرفة حصل عمى وزن نسبي 2010(، ودراسة )عودة،%94.4نسبي)

 إلى اختالف مكان ومجتمع الدراسة. وتعزو الباص ة ذلك%(، 85)
  توزي  المعرية "تصميل يـرات مجال " 

 tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار 
 (.5.10النتائج موضحة في جدول ) .لمعرفة درجة الموافقة

لكل  tالمتوسط الصساب  والنصراف المعياري والوزن النسب  والترتيب وقيمة اختبار: (5.16جدول )
 " توزي  المعريةمجال "  يـرة من يـرات

 الفـرة م
المتوسط 
 الصساب 

النصراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسب 

درجة 
 الموايـة

قيمة 
 الختبار

الـيمة 
 الصتمالية

1.  
تعمــــــــل الجمعيــــــــة عمــــــــى تبــــــــادل 
ـــــع مســـــتوياتيا  ـــــة فـــــي جمي المعرف

 اإلدارية.
 0.000 15.95 كبيرة 2 71.58 1.94 7.16

2.  

ـــ مفـــة مخت اتمتمـــك الجمعيـــة طرًق
ـــــــــــارير، بريـــــــــــد  )مـــــــــــذكرات، تق

كترونــي، اجتماعــات( لتوزيــع إل
 .ونشر المعرفة عمى العاممين

 0.000 18.43 كبيرة 1 74.41 1.97 7.44

3.  
ُتشجع الجمعية األفـراد لعـرض 
أفكــــــــارىم الجديــــــــدة المرتبطــــــــة 

 بالعمل.
 0.000 14.97 كبيرة 3 70.72 1.96 7.07

4.  
يــتم توزيــع المعرفــة عــن طريــق 

بيــــة مــــن قبــــل عقــــد دورات تدري
 مختصين ذوي خبرة وكفاءة.

 0.000 12.43 كبيرة 4 68.94 2.09 6.89

5.  
ُتييــئ الجمعيــة الوقــت والمنــاخ 
المالئمــين لتبــادل المعرفــة بــين 

 العاممين.
 0.000 9.10 كبيرة 7 65.42 2.14 6.54
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المتوسط  الفـرة م
 الصساب 

النصراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسب 

 الموايـة
قيمة 
 الختبار

الـيمة 
 الصتمالية

6.  
ُتشـجع الجمعيــة العـاممين عمــى 
التواصـــل مـــع بعضـــيم لتبـــادل 

 اآلراء والخبرات.
 0.000 12.88 كبيرة 5 68.57 1.97 6.86

7.  
ىــــــــم ءيشــــــــارك العــــــــاممون زمال

بــالخبرات التــي يمتمكونيــا دون 
 الخوف عمى وظائفيم.

 0.000 10.58 كبيرة 6 67.22 2.16 6.72

 0.000 17.20 كبيرة  69.55 1.58 6.95 ًعاجمي  يـرات المجال م 

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.10من جدول )
  مختمفة )مذكرات، تقارير، بريد  اتمتمك الجمعية طرقً انية " لمفقرة الثالمتوسط الحسابي

)الدرجة الكمية  7.44لكتروني، اجتماعات.( لتوزيع ونشر المعرفة عمى العاممين " يساوي إ
ىناك موافقة بدرجة كبيرة من  ، وىذا يعني أنَّ (%74.41)الوزن النسبي ( أي أنَّ 10من 

تحقق مزايا  لائوسذلك أنَّ ضرورة ىذه ال الباص ةوتعزو  قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
اتصال سريعة وسيمة، حيث يصل البريد اإللكتروني إلى صندوق بريد وسيمة  عديدة فيي
، باإلضافة إلى المذكرات والتقارير واالجتماعات ووسائل أو دقائق يو في ثوانٍ إلالمرسل 

رسال البريد اإلمختمفة وناجحة في نشر العرفة، و   وذلك يقمل الجيد والوقت. يلكترونا 
أنَّ معظم العاممين في المنظمات بما فييا الجمعيات تمتمك ىذه الوسائل  وترى الباص ة

وَيْسُيل عمى الجميع استخداميا في نشر المعمومات بالسرعة التي تضمن النشر عمى أوسع 
 النطاق.

  المالئمين لتبادل المعرفة ُتييئ الجمعية الوقت والمناخ "  :لمفقرة الخامسةالمتوسط الحسابي
ىناك موافقة  ، وىذا يعني أنَّ (%65.42)الوزن النسبي أي أنَّ  6.54بين العاممين " يساوي 

وترى الباحثة أنَّ إتاحة المناخ والبيئة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
ك يؤدي إلى إدراك فذلالمنظمات الغير حكومية والوقت المالئم والمناسب لمموظفين في 

العمميات المعرفية بصورة أفضل، ولكن ىذه النسبة تحتاج المزيد من الجيود، حيث كان 
ترتيبيا الفقرة مكان األخير؛ فإنَّ ضرورة توفير ثقافة تنظيمية تسمح بتناقل المعرفة 
لآخرين، وتعمل عمى تييئة األوقات الجتماع العاممين مع بعضيم سواًء بشكل رسمي أو 

رسمي، لمحديث في شئون العمل، وتحويل المعرفة الضمنية التي في عقوليم إلى  غير
 صريحة، عبر نشر التجارب والخبرات التي تأتي مع تنوع العمالة المطموبة بالجمعيات.
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أي  6.95" يساوي  لمجال " توزيع المعرفةبشكل عام يمكن القول المتوسط الحسابي 
ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى  عني أنَّ ، وىذا ي(%69.55)الوزن النسبي أنَّ 

 فقرات ىذا المجال.

عمى االرتقاء المعرفي  المنظمات الغير حكوميةلى حرص إوتعزو الباحثة ذلك 
، كما يعكس وفي المحصمة أداء الجمعية ا لذلك من أىمية تنعكس عمى أدائيممَ لِ  ؛لمموظفين
نَّ ع سعييا دراك الجمعيات واىتماميا بتشجيع الموظفين عمى عرض إ مى النمو والمنافسة، وا 

، ومساندة وصقل المعرفة  ،وتشكيل فرق عمل ،حضور الندوات وورش العمل، و أفكارىم الجديدة
بين األطراف نقل المعرفة الخاصة بأنشطتيا وُيساعد في  من أصحاب الخبرةبعضيم البعض 

 كما تعزودمة، وتقميل تكاليف التدريب التقميدي، التي تؤدي لتحسين جودة الخدمة المق، المختمفة
لمتطور التقني بوجود شبكات محمية يستخدميا العاممون لتوزيع المعرفة وتبادليا قيما  الباحثة ذلك

 .بينيم
التي أظيرت أنَّ  (،2018،عزالدين)كدراسة  اتفـت ىذه النتا ج م  بعض الدراسات

، %(71.3الفمسطينية كانت مرتفعة بوزن نسبي )في الجامعات  توزيع المعرفةمستوى ممارسة 
لمعاممين في وزارة عد توزيع المعرفة بُ أظيرت موافقة كبيرة في  والتي(، 2014دراسة المدىون)و 

 دراسة واختمفت م . بدرجة مرتفعة%(79.89)نسبىالتربية والتعميم العالي بقطاع غزة بوزن 
، %(66.52رفة حصل عمى وزن نسبي )ُبعد توزيع المع (، التي أشارت بأنَّ 2018)عمي، 

( والتي أظيرت موافقة بدرجة متوسطة في ُبعد توزيع المعرفة لمعاممين 2018ودراسة )البراىمة، 
حيث أشارت نتائج  (2017 زريق، وبأ)دراسة %(، وكذلك 63.2في البمديات بوزن نسبي )

، %(59.82نسبي )متوسط بوزن كان بمستوى المعرفة توزيع مستوى ممارسة الدراسة أنَّ 
التي ّبينت أنَّ ىناك موافقة بدرجة متوسطة لُبعد توزيع المعرفة ( 2016عودة،  )أبوودراسة 

(، ودراسة %66.21) ينسب لمنتسبي ُقوى األمن الفمسطيني بالمحافظات الجنوبية وذلك بوزن
ة وحصل عمى ( حيث بّينت أنَّ ىناك موافقة بدرجة متوسطة لُبعد توزيع المعرف2016)أبو فييم، 
 .ومجتمع الدراسة وبيئة العمل، ى اختالف مكانإلذلك  وتعزو الباص ة%(، 65.72وزن نسبي )

 " تصميل يـرات مجال " تطبيق المعرية 

 tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار 
 (.5.11)النتائج موضحة في جدول  .لمعرفة درجة الموافقة
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 tالمتوسط الصساب  والنصراف المعياري والوزن النسب  والترتيب وقيمة اختبار: (5.11جدول )
 لكل يـرة من يـرات مجال " تطبيق المعرية "

المتوسط  الفـرة م
 الصساب 

النصراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسب 

 الموايـة
قيمة 
 الختبار

الـيمة 
 الصتمالية

1.  
ممون فــي الجمعيــة أىميــة ُيــدرك العــا

ـــــي دعـــــم األنشـــــطة  ـــــة ف إدارة المعرف
 الخاصة بعمميا. 

 0.000 15.64 كبيرة 1 71.32 1.95 7.13

2.  
يتــــوفر لــــدى المســــؤولين فــــي الجمعيــــة 
رؤيـــــــة واضــــــــحة نحــــــــو اســــــــتراتيجيات 

 .ومداخل تنفيذ وتطبيق إدارة المعرفة
 0.000 14.15 كبيرة 5 70.29 2.02 7.03

3.  
ن تمـــــــــــــــــــنح الجمعيـــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــاممي

الصــــــــــــالحيات الكافيــــــــــــة لتطبيــــــــــــق 
 المعرفة في مجال عمميم.

 0.000 15.09 كبيرة 3 70.55 1.92 7.05

4.  
يـــــــتم توظيـــــــف المعرفـــــــة فـــــــي حـــــــل 
المشــــــــــــكالت وتحســــــــــــين أســــــــــــاليب 

جراءات العمل داخل الجمعية.  وا 
 0.000 15.97 كبيرة 4 70.46 1.81 7.05

5.  
تيتم الجمعية في توظيـف المعـارف 
ت المكتســــــبة فــــــي تحســــــين الخــــــدما

 المقدمة لمجميور.
 0.000 16.00 كبيرة 2 70.95 1.86 7.09

6.  
عند تقيـيم أداء العـاممين تأخـذ الجمعيـة 
بعــين االعتبــار مــدى تطبــيقيم لممعرفــة 

 المكتسبة في مجال عمميم.
 0.000 12.23 كبيرة 6 68.48 2.06 6.85

7.  
تعمـــل الجمعيـــة عمـــى تـــذليل العقبـــات 
زالة الصـعوبات التـي تحـد مـن قـدرة  وا 

 موظفين عمى تطبيق المعرفة.ال
 0.000 9.67 كبيرة 7 66.21 2.16 6.62

 0.000 17.93 كبيرة  69.78 1.54 6.98 اجمي  يـرات المجال معً  

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.11من جدول )

  ُيدرك العاممون في الجمعية أىمية إدارة المعرفة في دعم "  :لمفقرة األولىالمتوسط الحسابي
( أي أن الوزن 10)الدرجة الكمية من  7.13صة بعمميا " يساوي األنشطة الخا

ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه  ، وىذا يعني أنَّ (%71.32)النسبي
ذلك بسبب أنَّ الثقافة  التنظيمية السائدة التي تأثرت بثقافة الممولين  وترى الباحثة .الفقرة
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مات وقياس رضاىم بأساليب مختمفة فيما يتطمب التأسيس من طمب التحسين المستمر لمخد
لمفاىيم حديثة وىي: )إدارة المعرفة(، وىذا يشير إلى إدراك العاممين ألىمية ىذا المفيوم 

و  ،من التحديث لألفراد ايخمق نوعً ومتطمباتو، وعممياتو، والفائدة التي تعود عمييم؛ ألنَّو 
ميم و بيذا يتصرفون و يتخذون قرارات أكثر عمى عمم بكل جديد فيما يخص عمن و صبحي

؛ لتقوية روح التعاون وخمق من األخطاءن صوابا و يختصرون الكثير من الوقت و يقممو 
روح االبتكار واإلبداع بالعمل يتيح لنا خميط سحري من الميارات والكفاءات والخبرات عمى 

دة من جميع الميارات ىيئة أفكار جديدة وتطور ميني يوفر فرصة لمجمعية من االستفا
فردي بل بشكل جماعي مما يمنح الجمعية القدرة  لوالخبرات التي يتمتع بيا األفراد ال بشك

 في تحقيق أىدافيا. 

  زالة الصعوبات التي لمفقرة السابعة" المتوسط الحسابي تعمل الجمعية عمى تذليل العقبات وا 
ي الوزن النسب أي أنَّ %(66.21)تحد من قدرة الموظفين عمى تطبيق المعرفة " يساوي 

 ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. ، وىذا يعني أنَّ %(66.21)
النتيجة منطقية إذ إنَّ إدراك أىمية الشيء أو المفيوم تختمف عن أن   وترى الباحثة

م، وترى الباحثة أنَّ اإلجراءات التي تمزم تذليل المشكالت والعقبات التي تطرأ عند االستخدا
ظروَف الحصار والضائقة المالية سبٌب في الحد من القدرة عمى إزالة الصعوبات، إذن إدارة 
المعرفة تحتاج لمتطمبات وبنية تحتية وبشرية وتدريب لمعاممين، كما أنَّ العامل النفسي 

حاَل وخوف العاممين من الخاطر والتجارب بإنجاز العمل بأشياء جديدة يعقبو عقاب 
 أخطائيم ليحد من قدرتيم عمى تطبيق األفكار العكسية.

 6.98تطبيق المعرفة " يساوي لمجال " المتوسط الحسابي  بشكل عام يمكن القول بأنَّ 
ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة  ، وىذا يعني أنَّ (%69.78) الوزن النسبي أي أنَّ 

المنظمات الغير عمى قدرة تدل النتيجة ر الباحثة ومن وجية نظ عمى فقرات ىذا المجال. 
حتاج ت بقدر معقول ولكنيا عمى تطبيق مفاىيم إدارة المعرفة واالستفادة من نتائجياحكومية 

 لممالحظة، وىذا يرجع ألنَّ  انتائج ىذا التطبيق تتطمب وقتً  حيث إنَّ  ،لممزيد من الجيود
د حموليم لممشكالت بشكل عام إلى تطبيق ما يمجئون عنالمنظمات الغير حكومية الموظفين في 

من أساليب معرفية تساعد في حل المشكمة، وكذلك جميع ما نقل إلييم واكتسبوه ه وما تعممو  هقرأو 
من معارف ومفاىيم وخبرات اآلخرين في مواجية ما يطرأ من تعقيدات خالل تأديتيم ألعماليم، 

ن المعرفة، التي تتمقاىا وما اكتسبتيا من مفاىيم في ذروة االستفادة م العاممين يعممون أنَّ  وألنَّ 
ما لدى الموظفين ألىمية  إلى حدٍ  اىناك وعيً  تنمية الميارات العممية، ويمكن تفسير ذلك بأنِّ 
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المجاالت باعتبار أن المعرفة لن تكون ذات جدوى  جميعتطبيق إدارة المعرفة، بيدف التميز في 
، وتفسر المنظمات الغير حكومية بما يضمن تحقيق أىداف إذا لم يتم استثمارىا واستخداميا 

حيث اكتساب المعرفة من  (اكتساب، توزيع، تخزين)لعمميات  المعرفة نتاجٌ  تطبيقَ  أنَّ  اأيضً 
م تخزين وتوزيع المعرفة وبالتالي يتم االعتماد عمى رسائل وتقنيات حديثة ثالمصادر المختمفة 
نَّ عمميات إدارة المعرفة تحتاج لفريق متخصص في إدارة ، وربما سبب ذلك أفي تطبيق المعرفة

عممياتيا، وإليجاد قيادة تؤسس ثقافة عدم الخوف وعدم الموم حال فشل ذلك. أو ألنَّ التطبيق 
 قلممعارف ىو الحالة العممية لممعارف النظرية، إذن ىناك فرق بين ما يرسم من خطط وما يطب

راوح مكانيا دون تطبيقيا أما كونيا غير قابمة تبقى تُ  بعض الخطط والبرامج ، حيث إنَّ عمميا
 لمتطبيق أو غير ذات جدوى في تحسين الخدمات المقدمة وتبسيط اإلجراءات المتبعة.

التي أظيرت أنَّ ( 2017الدين، )عزمع بعض الدراسات كدراسة  واتفـت ىذه النتا ج
كانت مرتفعة بوزن نسبي المعرفة في الجامعات الفمسطينية  ُبعد تطبيقمستوى ممارسة 

( حيث إنَّ ُبعد تطبيق المعرفة لمديري وكالة الغوث في 2017، ودراسة )أبو معمر،%(72.1)
( 2015%(، ودراسة )المصري، 77.39قطاع غزة حصمت عمى درجة كبيرة بوزن نسبي )

%( لمعاممين في وزارة 68.21والتي أشارت بأنَّ ُبعد تطبيق المعرفة حصل عمى وزن نسبي )
( التي أفادت أنَّ ىناك درجة موافقة بدرجة 2015الداخمية واألمن الوطني، ودراسة )أبو حطب، 

%( لمديري مدارس وكالة الغوث 82.20كبيرة عمى ُبعد تشارك المعرفة بوزن نسبي )
في وزارة  بُعد تطبيق ( والتي أظيرت النتائج أنَّ 2014المدىون ،بمحافظات غزة، ومع دراسة )

( التي 2012ودراسة )المشارفة،  ،(%73.17)نسبة ب كانعميم العالي في قطاع غزة التربية والت
%(، ودراسة 72.8أوضحت أنَّ مستوى ممارسة ُبعد تطبيق المعرفة كانت كبيرة بوزن نسبي )

( حيث بمغت درجة ممارسة العاممين في الجامعات الفمسطينية لُبعد تطبيق 2010)عودة،
، وتعزو الباحثة سبب االتفاق بالنتائج يعود إلى التشابو في %(85.25المعرفة بوزن نسبي )

( 2018)البراىمة، مع دراسة  اختمفتبينما  بعض األساليب والفنيات المستخدمة في الدراسة.
والتي أظيرت نتيجة عينة الدراسة عمى ُبعد تطبيق المعرقة لمعاممين في بمديات قطاع غزة، 

( حيث حصل ُبعد تطبيق المعرفة عمى درجة 2018%(، ودراسة )عمي، 64.6بوزن نسبي )
مستوى تطبيق  أنَّ  التي أفادت(، 2017و زريق ،بأ%(، ودراسة )64.87متوسطة بوزن نسبي )

عد ( حيث كان بُ 2016أبو عودة،)دراسة كذلك و  %(63.93بوزن نسبي ) المعرفة متوسطٌ 
ىناك موافقة  أنَّ  وضحتأ( التي 2016ودراسة )فييم،  ،(%66.34)تطبيق المعرفة بنسبة 

( 2011الزطمة ،) ةساومع در  ،%(62بدرجة متوسطة لُبعد تطبيق المعرفة، وذلك بوزن نسبي )
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عد تطبيق إدارة المعرفة بدرجة متوسطة بوزن نسبي والتي أظيرت ممارسة العاممين لبُ 
 ذلك إلى اختالف خصائص البيئة، ومجتمع الدراسة. وتعزو الباص ة. %(64.45

 ـرات " لمميات إدارة المعرية "تصميل جمي  ي 

 tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار 
 (.5.12النتائج موضحة في جدول ) .لمعرفة درجة الموافقة

 tالمتوسط الصساب  والنصراف المعياري والوزن النسب  والترتيب وقيمة اختبار: (5.12جدول )
 " لمميات إدارة المعرية "  يـرات لجمي 

 المجال
المتوسط 
 الصساب 

النصراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسب 

درجة 
 الموايـة

قيمة 
 الختبار

الـيمة 
 الصتمالية

 0.000 15.08 كبيرة 4 67.80 1.60 6.78 اكتساب المعرفة.
 0.000 21.13 كبيرة 1 72.63 1.57 7.26 .تخزين المعرفة

 0.000 17.20 كبيرة 3 69.55 1.58 6.95 .عرفةتوزيع الم
 0.000 17.93 كبيرة 2 69.78 1.54 6.98 تطبيق المعرفة.

لمميات جمي  يـرات "
 0.000 19.75 كبيرة  69.99 1.43 7.00 "إدارة المعرية

ـــةالمتوســـط الحســـابي لجميـــع فقـــرات  ( تبـــين أنَّ 5.12مـــن جـــدول )  عمميـــات إدارة المعرف
ىنـاك  وىـذا يعنـي أنَّ  ،(%69.99)الـوزن النسـبي  ( أي أنَّ 10ة الكمية مـن )الدرج 7.00يساوي 

البعد  وجاء. بشكل عام عمميات إدارة المعرفةموافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات 
يــة تخــزين المعرفــة تعــود إلــى الــذاكرة التنظيميــة مذلــك عم؛و المرتبــة األولــى ب تخــزين المعرفــةالثـاني 

تـوي عمــى المعرفـة الموجـودة فــي أشـكال مختمفــة، بمـا فييـا الوثــائق المكتوبـة والمعمومــات والتـي تح
ظم الخبيــرة والمعرفــة لكترونيــة والمعرفــة اإلنســانية المخزنــة فــي الــنُّ المخزنــة فــي قواعــد البيانــات اإل

اد ومن الموجودة في اإلجراءات والعمميات التنظيمية الموثقة والمعرفة الضمنية المكتسبة من األفر 
و مـع الـزمن تتـراكم المعرفـة التنظيميـة، ويسـاعد فـي ذلـك برمجيـات المجموعـة، شبكات العمل، وأنَّ 
بــــين النقــــاط المعرفــــة وعمميــــة ا ل جســــرً مثّــــويُ  إدارة تخــــزين واســــترجاع المعرفــــة أنَّ  وتــــرى الباص ــــة

رف والحفــاظ جمعيــات لتخــزين المعــااللــى تــوافر التقنيــات التكنولوجيــة فــي إاســترجاعيا، باإلضــافة 
عمــى ســريتيا، واىتمــام  الجمعيــات بحفــظ المعمومــات كونيــا أحــد المصــادر التــي يســتند إلييــا فــي 

مقارنة بأبعاد عمميـات المعرفـة، وذلـك  عد اكتساب المعرفة في المرتبة األخيرة،بُ  . بينما كانالقرار
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رفـــة المطموبـــة ألن اكتســـاب المعرفـــة تعتمـــد عمـــى تشـــخيص الفجـــوة المعرفيـــة، ودراســـة نوعيـــة المع
وتوافرىــا بالجمعيــات، وكــذلك الموجــودة حالًيــا، وىــذه تتطمــب دراســة معمقــة تبــرز خاصــة فــي ظــل 
التوظيــف بالجمعيــات التــي تعتمــده العقــود المؤقتــة. كمــا أنَّ عمميــة اكتســاب المعرفــة تحتــاج إلــى 

وىــذا ال أدوات، منيــا: ورش العمــل، وحضــور المــؤتمرات الخارجيــة، ومحاكــاة التجــارب الســابقة، 
يتناســب مــع ظــروف الحصــار، وانشــغال الجمعيــات بالخــدمات التشــغيمية واإلغاثيــة عــن االىتمــام 

 بالنواحي التطويرية.

الجمعيـــــات ســـــعت إلـــــى تشـــــجيع  نَّ حتـــــل المركـــــز الثالـــــث وذلـــــك ألاف؛ أمـــــا البعـــــد الثالـــــث
ريـق وسـائل ويكون ذلـك عـن ط لممعمومات،المشاركة، وتشمل التوزيع والنشر، والمشاركة والتدفق 

األقـراص و ، والوسـائل التقنيـة؛ كالبريـد اإللكترونـياالتصال المقـروءة كالكتـب والـدوريات والوثـائق، 
أعطــت نتــائج إيجابيــة فــي مجــال المنظمــات الغيــر حكوميــة  المرنــة، االنترنــت، وتــرى الباحثــة أنَّ 

ًيــا. لمتنوعــة معرفا فــرق المشــروعتقميــل وقــت االنتقــال التوصــيل إلــى أســاليب لتوزيــع المعرفــة وىــي 
الموظفين في  وىذا يدل عمى أنَّ  (،%69.78)عد الرابع المرتبة الثانية  بوزن نسبي،البُ وقد احتل 

صــــوى مــــن معــــارفيم فــــي المجــــال العممــــي والتطبيقــــي الجمعيــــات الخيريــــة يحــــاولون االســــتفادة القُ 
أعمـاليم عـن طريـق  زمـات التـي يواجيونيـا فـياأل جميـعلـى مواجيـة إيم يسعون كما أنَّ  ،لمعارفيم

واســتعادة الحقيقــة مــن المعــارف فــي تطبيــق أفضــل مــا يمتمكــون مــن معــارف فــي مجــال عمميــم، 
سـس العمميـة لتطبيـق المعرفـة ضـمن األُ  المنظمات الغيـر حكوميـةميدان عمميم، ويشير إلى دعم 

تتيح ليم تشجع الموظفين و  أنَّيا السميمة لموصول إلى أفضل النتائج وتحقيق األىداف، باإلضافة
نْ  كان دون مستوى الطموح مع بناء قاعدة بيانات تخـدم الجميـع وتسـاىم  فرص تطبيق المعرفة وا 

مــن خــالل تطبيــق المعرفــة  وتــوفير المســتمزمات لــذلك   المنظمــات الغيــر حكوميــةفــي تحقيــق قــوة 
مـــن أىـــم مقومـــات نجـــاح الجمعيـــات الخيريـــة ىـــي قـــدرتيا عمـــى المحـــاق  ذلـــك أنَّ  وتعـــزو الباص ـــة

، وأنَّ تطبيق المعرفة يؤدي إلى التفوق واإلنجاز، وتحقيق أحداث المتغيرات والحفاظ عمى قدرتياب
 سمعة ومكانة سوقية عالية.

 

( بحيـــث أظيـــرت 2018ىـــذه النتـــائج مـــع بعـــض الدراســـات كدراســـة )عـــز الـــدين،واتفقـــت 
غـزة بشـكل جيـد، الدراسة توافر مستوى عمميات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية في قطاع 

جميــع عمميــات ( والتــي أظيــرت نتيجــة 2018دراســة )البراىمــة، %(، و 73.5حيــث بمغــت نســبتو)
%(، ودراســـــــة )أبـــــــو 69.8) المعرقــــــة لمعـــــــاممين فـــــــي بمـــــــديات قطـــــــاع غـــــــزة، بـــــــوزن نســـــــبي إدارة

( حيــث بينــت أن درجــة جميــع مجــاالت إدارة المعرفــة موافقــة بدرجــة كبيــرة لمنتســبي 2016عــودة،
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%(، ودراســـة )أبـــو حطـــب، 68.35الفمســـطيني بالمحافظـــات الجنوبيـــة بـــوزن نســـبي ) قُـــوى األمـــن
ـــــة الغـــــوث 2016 ـــــى مســـــتوى أداء إدارة المعرفـــــة فـــــي مـــــديري مـــــدارس وكال ( والتـــــي توصـــــمت إل

صـل حيـث ح، (2014،المـدىون)دراسـة %( و 80.20بمحافظات غزة بدرجة كبيرة بـوزن نسـبي )
ــــة بُ  ــــع المعرف ــــة بدر فــــي عــــد توزي ــــى وزن نســــبى )وزارة التربي ، ودراســــة (%79.89جــــة مرتفعــــة عم

%(. 71.63( حيـــث بمغـــت ممارســـة عمميـــات إدارة المعرفـــة عمـــى وزن نســـبي )2011)الزطمـــة، 
درجـة جميــع مجـاالت إدارة المعرفــة موافقــة  ( حيــث بينــت أنَّ 2017عــز الـدين،)اتفقـت مــع دراسـة 

( بحيث أظيـرت الدراسـة 2016دراسة )أبو عودة ،و %(، 73.5بدرجة كبيرة، وذلك بوزن نسبي )
ـــد وبنســـبة  ـــة بقطـــاع غـــزة بشـــكل جي ـــات إدارة المعرفـــة فـــي المؤسســـات األمني ـــوافر مســـتوى عممي ت

( أظيــرت تــوافر مســتوى عمميــات إدارة المعرفــة فــي وزارة 2014 المــدىون،)، ودراســة(68.35%)
مع  ًيانسب  جواختمفت ىذه النتا(. %75.17)التربية والتعميم العالي بقطاع غزة بشكل جيد بنسبة

( حيـــث أظيـــرت درجـــة ممارســـة عمميـــات إدارة المعرفـــة فـــي وزارة الداخميـــة 2018)عمـــي،  دراســـة
( حيـــث أوضـــحت نتـــائج 2017 ) أبـــو زريـــق،%( ودراســـة66.83واألمـــن الـــوطني بـــوزن نســـبي )

 متوســطةدرجــة ممارســة عمميــات إدارة المعرفــة فــي المحــاكم النظاميــة فــي قطــاع غــزة  الدراســة أنَّ 
( حيــث أوضــحت درجــة ممارســة عمميــات 2015، ودراســة )المصــري،  (%63.9)ســبي بــوزن ن

%(، ودراســة )أبــو الخيــر 67.156إدارة المعرفــة بــوزارة الداخميــة واألمــن الــوطني بحيــث بمغــت  )
فـــي جامعـــة  ن( حيـــث بمغـــت نســـبة تـــوافر عمميـــات إدارة المعرفـــة لـــدى األكـــاديميي2012واألغـــا، 

( حيــث حصــمت عمميــات 2011%(، ودراســة) العــالول، 63.78القــدس المفتوحــة بــوزن نســبي )
 %(.54إدارة المعرفة عمى درجة ضعيفة بنسبة )
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  انيا: تصميل يـرات مجال " الرشاقة الستراتيجية "

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار 
t (.5.13ائج موضحة في جدول )النت .لمعرفة درجة الموافقة 

لكل  tالمتوسط الصساب  والنصراف المعياري والوزن النسب  والترتيب وقيمة اختبار: (5.13جدول )
 يـرة من يـرات مجال " الرشاقة الستراتيجية "

 الفـرة م
المتوسط 
 الصساب 

النصراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسب 

درجة 
 الموايـة

قيمة 
 الختبار

ة الـيم
 الصتمالية

ـــوفر لـــدى العـــاممين الوضـــوح   .1 يت
 0.000 17.35 كبيرة 2 74.15 2.07 7.41 والفيم الكامل لرؤية الجمعية.

تعمـــــل الجمعيـــــة عمـــــى ترجمـــــة   .2
 0.000 17.87 كبيرة 4 73.04 1.89 7.30  .رؤيتيا وأىدافيا العامة بواقعية

3.  
ُتحدد الجمعية العمميـات األكثـر 
فة أىمية التي تخمـق قيمـة مضـا

   .لمشتركييا
 0.000 15.73 كبيرة 10 70.14 1.80 7.01

4.  
تحـــــرص الجمعيـــــة عمـــــى إبقـــــاء 

ن فييــا يكفــاءات وخبــرات العــامم
 بأفضل مستوى ممكن.

 0.000 14.41 كبيرة 9 70.23 1.98 7.02

ــــك الجمعيــــة ســــمعة حســــنة   .5 تمتم
 0.000 24.36 كبيرة 1 80.80 1.99 8.08 في المجتمع.

6.  
سـائل تستخدم الجمعية أفضـل و 

تقنيـــــــة المعمومـــــــات لالســـــــتجابة 
 .ألي تغييرات ممكنة

 0.000 18.87 كبيرة 3 73.68 1.85 7.37

7.  
تــــتالءم األىــــداف االســــتراتيجية 
لمشـــــركة مـــــع الفـــــرص المتاحـــــة 

 أماميا.
 0.000 15.10 كبيرة 8 70.48 1.92 7.05

8.  
 جميـــــــــــــعتســـــــــــــتخدم الجمعيـــــــــــــة 

األساليب الحديثة والتقنيات مـن 
 مرغوبة. أجل تحقيق أىدافيا ال

 0.000 16.34 كبيرة 5 71.57 1.90 7.16

9.  
توجـد مرونـة فـي أداء الخـدمات 
بمـــــــا يتناســـــــب مـــــــع متطمبـــــــات 

 المستفيدين المختمفة.
 0.000 15.40 كبيرة 7 70.87 1.93 7.09
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المتوسط  الفـرة م
 الصساب 

النصراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسب 

 الموايـة
قيمة 
 الختبار

ة الـيم
 الصتمالية

10.  
تُقسم الجمعية المراجعين لفئات 

متنوعة تمكنيا من تقديم 
 الخدمة المناسبة لكل فئة.

 0.000 15.33 كبيرة 6 71.42 2.01 7.14

11.  
األخطـــاء التـــي  عتبـــر الجمعيـــةُ تَ 

 اتحــــــدث مــــــن العــــــاممين فرًصــــــ
 لمتعمم والتحسين.

 0.000 13.48 كبيرة 11 69.60 2.03 6.96

12.  
ُتشـــجع الجمعيـــة العـــاممين عمـــى 
مبدأ تحمل المسؤولية المشتركة 

 عن النتائج النيائية لمعمل. 
 0.000 12.63 كبيرة 12 69.29 2.12 6.93

13.  

عيـــة المــراجعين فـــي ُتشــرك الجم
عمميتــــــــــي التخطــــــــــيط والتنفيــــــــــذ 
لتعزيز دورىم لموصـول ألفضـل 

 النتائج.

 0.000 7.37 كبيرة 16 64.14 2.32 6.41

14.  
ــــــة اســــــتراتيجيتيا  ــــــف الجمعي ُتكي
 0.000 11.98 كبيرة 13 68.92 2.18 6.89 لتتالءم مع الظروف المتغيرة.

15.  
تسـعى الجمعيـة لتحقيـق التوافـق 

ـــــــين العـــــــاممين واســـــــترات يجيات ب
 الشركة.

 0.000 11.14 كبيرة 15 68.01 2.19 6.80

16.  
تعمــــــل الجمعيــــــة عمــــــى تحديــــــد 
ــــــي مــــــن شــــــأنيا  اإلجــــــراءات الت

 تطوير المنتجات والخدمات.
 0.000 11.44 كبيرة 14 68.83 2.27 6.88

 0.000 20.05 كبيرة  70.95 1.49 7.09 اجمي  يـرات المجال معً  

 ي:( يمكن استخالص ما يم4.13من جدول )

  تمتمك الجمعية سمعة حسنة في المجتمع " يساوي "  :لمفقرة الخامسةالمتوسط الحسابي
ىناك  ، وىذا يعني أنَّ (%80.80)الوزن النسبي ( أي أنَّ 10)الدرجة الكمية من  8.08

لجمعيات ا أنَّ وترى الباص ة موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
غزة أسّست أساًسا لتقديم المساعدات إلى جانب المنظمات الرسمية في قطاع  المنتشرة

الحكومية لخدمة المجتمع المحمي، فيو يقدم خدمات فريدة مجانية ومتنوعة، منيا: في 
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األقميات كالمرأة  نمجال الصحة، والتعميم، والتدريب، واإلغاثة والتطوير، ومنيا ما ُيمكِّ 
 الي تكتسب سمعة طيبة وحسنة.والطفل وذوي اإلعاقة دون أجر، وبالت

  ُتشرك الجمعية المراجعين في عمميتي التخطيط "  :لمفقرة الثالثة عشرالمتوسط الحسابي
 الوزن النسبي أي أنَّ  6.41والتنفيذ لتعزيز دورىم لموصول ألفضل النتائج " يساوي 

ىذه الفقرة.  ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ، وىذا يعني أنَّ (64.14%)
أنَّ ىذه النتيجة تعبر عن عدم احتياجات أطراف المصمحة األخرى المتعمقة الباحثة وترى 

بعمل الجمعيات، إذ إنَّ التخطيط والتنفيذ لمخطة االستراتيجية يتم بشكل مركزي دون إشراك 
معيات حقيقة ليذه الجيات في ىذه العمميات، ويتم االعتمادية التعدادية الموجودة داخل الج

فقط دون تحميل لحاجات األطراف الخارجية، وخاصة المستفيدين، وعدم ترجمة ىذه 
نَّ إشراك جميع األطراف في عممية التخطيط بشكل  األىداف يمكن العمل عمى تحقيقيا، وا 

 شامل يؤدي إلى ثمار إيجابية.

  َّيساوي الرشاقة االستراتيجية لمجال " المتوسط الحسابي  بشكل عام يمكن القول بأن "
ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  ، وىذا يعني أنَّ (%70.95) الوزن النسبي أي أنَّ  7.09

من  كبيرةدرجة الموافقة بدرجة  ذلك أنَّ  تعزو الباص ة أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.
قوية القدرة الالنتيجة  ويمكن أْن يكون السبب ليذهقبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال، 

وامتالك رؤية واضحة ورسالة وتحويميا لواقع المستقبل والتنبؤ بو،  فعمى استشرالمجمعيات 
، لدييا استجابة واضحة لمتغيرات المحيطة بيا، لكي تبقى في ممموس عبر خطة كاممة

وىذا ما يجعل الموظفين في الجمعيات رشيقة استراتيجيًا في تعامميا مع  ،المنافسة إطار
الرشاقة االستراتيجية مفتاح  رىوت لمجمعيات الخيرية في قطاع غزة.بما يعود ذلك ر البيئة، و 

وخفة في التعامل مع الفئات المستيدفة،  ةنو مر التوفر  فيي، وفي امً مي االنجاح وتمعب دورً 
لقبول و  ،ير المستمرغيدارة ضبط التإعمى ومتطمبات التغيرات المعقدة لمبيئة، وتساعد 

 ،عداد تنظيم وتعبئة المواردا  ليد مجموعة من البدائل وتطوير الميارات و التغيير من خالل تو 
كما أنَّيا تعمل عمى إحداث نوع من زالة العوائق أمام التغيير، ا  و  ،جراءات حازمةإواتخاذ 

التوافق بين األىداف لمعاممين والجمعيات ليتم العمل عمى تحقيقيا، دون تضارب أو 
 ل اإلجراءات التطويرية لتقديم خدمة الرضا لممراجعين.صراعات، واالستفادة من تحديد ك

الرشاقة االستراتيجية  والتي أظيرت أنَّ مستوى(  2018مع دراسة) سعد، اتفـت الدراسة
( 2018ودراسة )إسماعيل،  ( بدرجة كبيرة،71.611%بنسبة )في المؤسسات األىمية جاء 

بوزن نسبي ية كانت بدرجة مرتفعة والتي أفادت أنَّ مستوى الرشاقة  في القرارات الحكوم
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مستوى الرشاقة االستراتيجية في شركات التي بينت أنَّ (، 2016 ىنية،)ودراسة ، %(81.8)
بمغ المتوسط النسبي لمرشاقة االستراتيجية  حيث، مرتفعةالصناعات الغذائية كانت بدرجة 

توى الرشاقة مس أنَّ وقد نتج عن ىذه الدراسة ( 2016 المواضية،)%(.ودراسة 77.75)
مع دراسة  واختمفت الدراسة. ردنية مرتفعاالستراتيجية لدى المبحوثين في الجامعات الخاصة األ

( أوضحت النتائج وجود موافقة بدرجة متوسطة من المبحوثين عمى واقع تطبيق 2018البوجي،)
ي الحكومية حيث بمغ الوزن النسب عناصر الذكاء االستراتيجي في المنظمات الصحية غير

( بمغ المتوسط الحسابي لمجال الرشاقة االستراتيجية 2015،)البدراني%(. ودراسة 67.07)
( حيث كانت 2013الكبيسي ونوري، )ضعيفة، ودراسة درجة موافقة  بمستوى%( 42.3)

 .الموافقة لمجال الرشاقة االستراتيجية بدرجة متوسطة

 اختبار ير يات الدراسة
( α ≤ 0.05القة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد ع الفر ية الر يسة األولى:

في قطاع المنظمات الغير حكومية بين عمميات إدارة المعرفة وتحسين الرشاقة االستراتيجية في 
الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "معامل بيرسون لالرتباط"، والجدول التالي و  غزة.

 يوضح ذلك.
ي    بين لمميات إدارة المعرية وتصسين الرشاقة الستراتيجيةط معامل الرتبا (:5.14جدول )

 الجمعيات األىمية ي  قطاع غزة

 الفر ية
 معامل بيرسون

 ل رتباط
الـيمة 
 (.Sig)الصتمالية

( بين اكتساب α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 ت األىمية في قطاع غزة.المعرفة وتحسين الرشاقة االستراتيجية في الجمعيا

.780 *0.000 

( بين تخزين α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 المعرفة وتحسين الرشاقة االستراتيجية في الجمعيات األىمية في قطاع غزة.

.850 *0.000 

( بين توزيع α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 ة وتحسين الرشاقة االستراتيجية في الجمعيات األىمية في قطاع غزة.المعرف

.818 *0.000 

( بين تطبيق α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 المعرفة وتحسين الرشاقة االستراتيجية في الجمعيات األىمية في قطاع غزة.

.855 *0.000 

( بين عمميات α ≤ 0.05مستوى داللة ) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
 إدارة المعرفة وتحسين الرشاقة االستراتيجية في الجمعيات األىمية في قطاع غزة.

.910 *0.000 

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  ًيااالرتباط دال إحصائ*
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.( Sigالقيمة االحتمالية ) ، وأنَّ 910.معامل االرتباط يساوي  ( أنَّ 5.14جدول )يبين 
طردية قوية وىذا يدل عمى وجود عالقة  ،0.05وىي أقل من مستوى الداللة  0.000ي تساو 

المنظمات ذات داللة إحصائية بين عمميات إدارة المعرفة وتحسين الرشاقة االستراتيجية في 
أفراد مجتمع الدراسة لدييم دراية  في قطاع غزة. وتعزو الباحثة ىذه النتيجة أنَّ الغير حكومية 
لفريدة والميارات العممية والنظرية والفنية والتقنية التي يمتمكيا العاممين لدييا األمر بالخصائص ا

 .ليو المنظمةإالذي يسيل من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتحقيق ما تطمح 
داع بلى ارتباط الجمعيات وعمميا بتحسين األداء من الميارات المعرفية والتطور واإلإويرجع ذلك 

أىمية وجود رؤية المنظمات الغير حكومية  إدراكلى إويرجع ذلك  .رونة والتغير لألفضلوالم
 .بداعواإل واضحة تقودىا نحو االستمرار والبقاء والتمييز وأىمية التطور

عمى الكادر البشري ذو الخبرة المنظمات الغير حكومية لى اىتمام إ ويرجع السبب
بحيث تكون  ،ستراتيجية مناسبة لرؤيتيا ورسالتيابوضع أىداف ا وكذلك المشاركة والكفاءة
مع توفر مرونة في تقديم ىذه  ،ة مع الفرص المتوفرة والقطاعات التي تقدم ليا الخدمةمَ متوائِ 

ى تتمكن المنظمات مع تحقيق أىدافيا والوصول واستخدام أساليب تقنية حديثة حتّ  ،الخدمات
، فيذا يعني الحفاظ عمى مقدراتيا الجوىرية افيامما يساعدىا في تحقيق أىدإليو؛  لى ما تطمحإ

جراءات دراك الجمعيات عمى تبني اإلإلى إباإلضافة وىو ُبعد أساسي في الرشاقة االستراتيجية، 
بداعية وتحسين أفضل الخدمات، مما يقمل من الوقت والجيد وتحسين النوعية وتوجيو اإل

 ،داء المعرفيوتطبيق المعرفة لتحسين األ االىتمام بشكل أكبر لعميمة اكتساب وتخزين وتوزيع
وتزويد الموظفين بالخبرات والمعمومات الالزمة والمفيدة  ،رتقاءوتحسين الرشاقة االستراتيجية لال
 لى عقد ورشات العمل والمحاضرات والتدريب وتنمية الميارات.إليم في مجال عمميم، باإلضافة 

ين المتغيرين؛ ألنَّ توافر وممارسة عمميات ويمكن إرجاع سبب العالقة الطردية والقوية ب
المعرفة يعمل عمى مساعدة الجمعيات بالقيام بأعماليا عمى أكمل وجو، وتتفادى األخطاء، 

بالمتغيرات، وذلك  ؤبحيث تممك االنفتاح والمرونة مع البيئة الخارجية بشكل خاص، والقيام بالتنب
عوقات، والتكيف مع المستقبل بامتالك رؤية التخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجية الظروف والم

منطقية مدروسة. كذلك فإنَّ وعي الجمعيات بأىمية الحفاظ عمى مقدراتيا ومواردىا المادية، 
والمعنوية وارتباط الجمعيات بالممولين الخارجيين والدوليين، والذين ُىم في حالة رقابة لصيقة 

ا، وىي شروط الستمرار تقديم الدعم، والمتالك عمى مدى االستفادة من الموارد ومدى اليدر فيي
نَّ الجمعيات تستمر وفق رؤية واضحة المعالم،  رؤية تحدد المسارات والخطوات المستقبمية، وا 

قدرة  ألنَّ  ؛الرشاقة االستراتيجية ترتبط بإدارة المعرفة وعممياتياوتخطيط مسبق. وكذلك فإنَّ 
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فاعمة  ةاممين والمعرفة الصريحة المنتشرة ىي أداالمنظمة عمى استخدام المعرفة في عقول الع
عمميات إدارة  إنَّ  لتنسيق االستراتيجيات واألساليب لردود األفعال لمتغيرات الصادقة في األسواق.

يا كما أنَّ  يات التي تفسر الرشاقة االستراتيجية وظيورىا والحاجة إلييا.لاآلبمكانة المعرفة ىي 
في الحفاظ عمى المنظمات في ىذه البيئة المعقدة والمضطربة  إلى أىميتيا صراحةتشير وبكل 

مة في عصر المعمومات والعولمة، فإن القدرات العقمية والمعرفية دالتي تتميز بالمنافسة المحت
وغزارة استخدام مفيوم المنظمات المتعممة  أصبحت منفصمة كثيًرا من القوى الجسمانية. إنَّ 

ق المعمومات الموجودة بداخميا ويكسبيا المزايا التنافسية والقدرات ن الجمعيات لتطبيُيمكّ  المعرفة
طبيعة الذكاء العام  عمى المبادأة والمبادرة والتي تعتبر من خصائص الريادة، وبالمفيوم العام فإنَّ 

 وبالمفيوم األضيق المتخصص فإنَّ  ،والرشاقة االستراتيجية تعود حتًما إلى التعمم والمعارف
راتيجية ىي إدراك لمتغيرات التي تحيط بالمنظمات فتزودىا بالكثير من التأقمم الرشاقة االست

 والتعمم مع بيئتيا.
ونظًرا لندرة الدراسات التي جمعت دراسة العالقة بين المتغيرين فإنَّ الباحثة تستعين 
بمجموعة من الدراسات السابقة، والتي أوضحت عالقة إدارة المعرفة وعممياتيا بمتغيرات 

( والتي 2017يمية أخري، ومنيا اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )أبو معمر، تنظ
أوضحت أنَّ عمميات إدارة المعرفة ترتبط بعالقة إيجابية مع اتخاذ القرارات االستراتيجية في 

( والتي أكدت عمى عالقة طردية بين التخطيط 2015وكالة الغوث، ودراسة )أبو حطب، 
( التي 2016ات إدارة المعرفة في مدارس وكالة الغوث، وكذلك )أبو عودة، االستراتيجي وعممي

أوضحت وجود عالقة طردية بين األنماط القيادية وعمميات المعرفية، واتفقت مع )إبراىيم، 
( التي أوضحت وجود عالقة إدارة المعرفة واالبتكار التسويقي في منظمات األعمال 20179

ين إدارة المعرفة وجودة التعميم العالي كما أّكدتو دراسة )شماخي، الخدمية، وكذلك وجود عالقة ب
(، وتستعين الباحثة بعالقة الرشاقة االستراتيجية مع متغيرات ُأخرى مثل دراسة 2016

( والتي بّينت وجود عالقة بين الرشاقة االستراتيجية وجودة القرارات في 2018)إسماعيل، 
( التي أظيرت أنَّ الرشاقة االستراتيجية ترتبط 2016ية، المنظمات غير الحكومية، ودراسة )ىن

طردًيا مع التميز في األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية بغزة، ودراسة 
( أوضحت وجود عالقة بين الرشاقة االستراتيجية والميِّزة التنافسية لدى شركات 2016)عمرو،

(، والتي أظيرت وجود عالقة 2017ور، االتصاالت والمعمومات في فمسطين. ودراسة )الضم
بين الرشاقة االستراتيجية والتميز التنظيمي لمجامعات األردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة 

الرشاقة ( والتي بّينت وجود عالقة بين AdeOyedijo Ph.D ،2012التدريس، ودراسة )
 .اإلستراتيجية واألداء التنافسي في صناعة االتصاالت النيجيرية
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تـــؤثر عمميــات إدارة المعرفـــة تــأثيرًا ذو داللــة إحصـــائية عنــد مســـتوى  ــية الر يســـة ال انيــة: الفر 
(0.05 ≥ α في الرشاقة )في قطاع غزة.المنظمات الغير حكومية في  االستراتيجية 

 الختبار ىذه الفرضية تم استخدام االنحدار الخطي المتعدد والجدول التالي يوضح ذلك:
 نصدار المتعدد (: تصميل ال 5.15جدول )

 .Sigالـيمة الصتمالية  Tقيمة اختبار  معام ت النصدار المتغيرات المستـمة
 0.054 1.931 0.314 المقدار الثابت
 0.002 3.118 0.116 اكتساب المعرفة.
 0.000 10.206 0.355 تخزين المعرفة.
 0.000 4.151 0.171 توزيع المعرفة.
 0.000 8.165 0.320 تطبيق المعرفة.

 0.840معامل التحديد الُمعدَّل=  0.917 معامل االرتباط =
 0.000القيمة االحتمالية =  F  =452.197قيمة االختبار 

 ( يمكن استنتاج ما يمي:5.15من النتائج الموضحة في جدول )

  = (%84)، وىذا يعني أن0.84، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 0.917معامل االرتباط 
تفسيره من  في الجمعيات األىمية في قطاع غزة تمّ  االستراتيجيةلرشاقة من التغير في ا

خرى تؤثر في الرشاقة والنسبة المتبقية قد ترجع إلى عوامل أُ  ،خالل العالقة الخطية
 في قطاع غزة. المنظمات الغير حكومية في  االستراتيجية

 قيمة االختبارF  0.000الية تساوي القيمة االحتم ، كما أنَّ 452.197المحسوبة بمغت 
بين مما يعني رفض الفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة ذات داللة إحصائية 

في المنظمات الغير حكومية في  االستراتيجيةعمميات إدارة المعرفة وتحسين الرشاقة 
 قطاع غزة. 

  تطبيق ، توزيع المعرفة ،تخزين المعرفة ،المعرفة اكتساب) :المتغيرات جميعتبين أن
  .في قطاع غزةالمنظمات الغير حكومية في  االستراتيجية في الرشاقةتؤثر (  عرفةالم

  في المنظمات الغير حكومية في  االستراتيجيةأىمية المتغيرات المؤثرة في " الرشاقة
تطبيق ، ومن ثم تخزين المعرفةىي عمى الترتيب:  tقطاع غزة " حسب قيمة اختبار 

 . اكتساب المعرفة اوأخيرً  ،توزيع المعرفة، ومن ثم المعرفة
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تعد  نظمات الغير حكوميةمالمعرفة بالنسبة لمإدارة عمميات  السبب أنَّ  وترج  الباص ة
يرادات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداتيا الداخمية لتوليد اإللمجمعيات الخيرية فرصة كبيرة 

 ي اتجاه تحقيق أىدافيا،تعد عممية نظامية تكاممية لتنسيق أنشطة المنظمة المختمفة ف الجديدة،
دارة المعرفة إتتيح  .لالحتفاظ باألداء المعتمد عمى الخبرة والمعرفة وتحسينوالجمعيات تعزز قدرة 

المعرفة المطموبة، وتوثيق المتوافر منيا وتطويرىا والمشاركة بيا وتطبيقيا  الجمعيات تحديد
ماليا الفكري، من خالل جعل  مار رأسدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعمة الستثإتعد  وتقييميا،
لييا عممية سيمة إلى المعرفة المتولدة عنيا بالنسبة لألشخاص اآلخرين المحتاجين إالوصول 

بداعية لمواردىا البشرية لخمق معرفة تعد أداة تحفيز لممنظمات لتشجيع القدرات اإلفيي  .ممكنة
تحفيز  في وتسيم ات في توقعاتو،جيدة والكشف المسبق عن العالقات غير المعروفة والفجو 

لمحصول عمى  الفرصة رة، وتوفرالمنظمات لتجديد ذاتيا ومواجية التغيرات البيئية غير المستق
الميزة التنافسية الدائمة لممنظمات، غير مساىمتيا في تمكين المنظمة من تبني المزيد من 

الستفادة من جميع تدعم الجيود لة، و بداعات المتمثمة في طرح سمع وخدمات جديداإل
 .يةطار عمل لتعزيز المعرفة التنظيمإالممموسة، بتوفير  الموجودات الممموسة وغير

وتنمية قدرة المنظمة عمى التعامل مع المتغيرات دارة المعرفة إتحقق عمميات  إنَّ 
ية مكانوا  وتوفر منظومة الكفاءات المحورية لمجمعيات  ،اواالستعداد لمتكيف معي االتنافسية مبكرً 

نتاجية تفعيل قوتيا التنافسية بسبب احتياجيا لرصيد معرفي يستخدم في استغالل الطاقات اإل
طالق الطاقات الفكرية ا  وفي تقديم سمع وخدمات متميزة عالية الجودة تمبي رغبات العمالء، و 

المستويات بما يساىم في رفع كفاءة العمميات  جميعوقدرات األفراد الفنية بالجمعيات عمى 
ويييئ فرص تطور المنظمة بمعدالت ، نتاجية وتوفير الحمول األفضل لممشكالتحسين اإلوت

لى إمتناسبة مع قدراتيا، والفرص المتاحة لدييا من خالل االستغالل المكثف لنتائج المعرفة 
يحقق التكامل بين قدرات الموارد البشرية المبدعة من ذوي  و جانب الخبرة المتراكمة لألفراد،

يوفر المعرفة الالزمة الختبار نماذج التميز و  ومتطمبات تقنيات االتصاالت والمعمومات، المعرفة
يساعد الجمعيات عمى استعادة توازنيا و  التنافسي المناسب لممنظمة حسب مواردىا االستراتيجية،

خمق بيئة تشجع الفرد في الجمعيات و وتقميل خسائرىا أثناء تعرضيا لألزمات خاصة التنافسية، 
الرشاقة االستراتيجية من  إلىباإلضافة ، ى المشاركة بالمعرفة لرفع مستوى معرفة اآلخرينعم

 .مرونة وغيرىا والتأكد من أنو يجري تطوير وتجديد وتحديث المعرفة بصورة مستمرة
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ية تكنولوجية حديثة ووسائل متقدمة تساعد عمى عممية تخزين المعرفة في أو ولعلَّ ع
جراءات عملو  لاشكأعمى والبيانات ات توثيق التجارب والمعموم تبقى ىذه المعرفة  حتَّى  ا 

لى جانب عممية الدقة في التخزين والتصنيف إالعاممين،  بعضبعد تقاعد وغياب  ةستمر م
لييا وقت الحاجة، مع االحتفاظ بالعقول إوتبويب ىذه المحتويات ألىميتيا، وليسيل الوصول 

االعتماد عمى كذلك تي تمنع انتقاليم ألماكن أخرى، و والكفاءات، ومحاولة تقديم الحوافز ال
منسجمة ومرنة الجمعية  لتبقى وذلك لتحديثيا، ىذه المعارف، مدى جدوىأساليب متطورة لتقييم 

الحفاظ عمى العاممين  كما أنَّ  و تعزيز لمرشاقة االستراتيجية.ا، وىذا ىمع أي تغيير يحدث حولي
لتحقيق الرؤية وعامل ومَسيل راتيجية التي تمتد لسنوات ىو الحفاظ عمى تحقيق األىداف االست

مكاناتيا، ومواطن قوتيا.راتيادحفاظ عمى مق وكما أنَّ تتبناىا المنظمة، التي   ، ومعداتيا، وا 

العاممون من  ووالفائدة الحقيقة من عمميات المعرفة تتمخص في مدى تطبيق ما يتعمم
مية واألداء اإلداري والمالي، وكذلك فإنَّ سياسة تحسين جودة الخدمات، وتحسين العمميات الداخ

عطاء منح الصالحيات لمتطبيق لمعاممين ىو تطبيق لمدروس المستفادة من المعرفة  التمكين وا 
الحوار والمناقشات والقرارت، وحّتى تحديد اإلمكانات المطموبة  ةالمكتسبة في مجال مشارك

. كما أنَّ تطبيق المعرفة يعني نجاحيا وتحسين الحساسية االستراتيجية للمجمعيات، وىو ما يمث
خدماتيا ومنتجاتيا وبالتالي ىو يعمل عمى بناء سمعة تنظيمية جيدة، وصورة ذىنية إيجابية لدى 
المستفيدين، والتي يتسنى االعتماد عمى الكفاءة والميارة، وىو ما يعنى بشكل أو بآخر بالمقدرات 

يا واقًعا ىو تطبيق لمرؤية المستقبمية وىو يخمق حًسا الجوىرية. إنَّ تطبيق المعرفة أو جعم
 جماعًيا مشترًكا لتحقيق األىداف.

وأيضًا فإن نشر المعرفة في جميع المستويات اإلدارية المتمثمة لمييكل التنظيمي عبر 
استخدام وسائل البريد اإللكتروني والوثائق الورقية، واالجتماعات، وورش العمل والتدريب 

كل منيم، مع توفير ثقافة دائمة بالمعنى الحقيقي لنشر المعرفة  وادل ما يمتمكالمستمر لتب
يجاد ُمناخ وبيئة  ووتشجيع العاممين عمى مساندة زمالئيم، وتقمبيم وتزويدىم بكل ما ى جديد. وا 

تسيل التواصل بكل اتجاىاتيا بين العاممين وبين األقسام والوحدات المختمفة، فيما بينيم وبين 
ن وبين رؤسائيم في العمل، إنَّ المعرفَة مصدُر قوة لَمن يمتمكيا، فإنَّ المنظمة يجب أْن العاممي

تسعى إلى حفظ حقوق أولئك العمال الميرة المتميزين، والثناء عمييم، وىذا أحد مفاىيم الرشاقة 
لمعرفِة االستراتيجية المتعمقة بالحفاظ عمى المقدرات وتنمية رأس المال البشري، حيث إنَّ نَشر ا

ُيصبح التزاًما جماعًيا وقيمة مشتركة لمعمل، ويعمل عمى تحقيق الخطة االستراتيجية برسالتيا 
 وأىدافيا، وجميع مكوناتيا.
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عممية اكتساب المعرفة تشمل البحث من أفضل المعارف، والمعارف إضافة إلى ذلك، ف
المخطط من المصادر إجراءات لمرصد استخدام المطموبة والعمل عمى جذبيا وامتالكيا من 

ا والحرص مل بينيعافىرة، والتاالمطموبة واالعتماد عمى الفرق الجماعية والعمالة المتنوعة الم
الخصائص الريادية الفريدة والميارات العممية )النظرية ، بحيث توفر عمى امتالك العاممين لدييا

ساب المعارف المختمفة، أحدث الوسائل التقنية التي تساعد عمى اكت مع استخداموالعممية(، 
تاحة إمن الخارج، حين عدم توفرىا بالداخل وكذلك  الكفاءات والمستشارينوالعمل عمى جذب 
زيادة وتحسين األمر الذي يساعد في ر؛ ، والتطور وطرح األفكاباإلبداعالفرصة لمعاممين 

 ،ةبيئدة لتحميل النمستسيم في بناء رؤية عممية اكتساب المعرفة تُ إنَّ ، حيث االستراتيجيةالرشاقة 
 العمل الجماعي المشترك.روح قدراتيا، وتأسيس مفيوم م عمى جميعوالحفاظ 

ونظًرا لندرة الدراسات التي بّينت أثر العالقة بين عمميات إدارة المعرفة في الرشاقة 
االستراتيجية فإنَّ الباحثة تستعين بمجموعة من الدراسات السابقة، والتي أوضحت أثر إدارة 

لمعرفة في متغيرات وعوائد تنظيمية مختمفة، ومنيا: اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ا
( والتي تؤثر عمى أبعاد عمميات المعرفة في تحسين جودة الخدمات المقدمة في 5902)عمي، 

%( في المتغير جودة الخدمات، وكذلك تتفق مع دراسة 70.0وزارة الداخمية وفسرت نسبتو )
( والتي بينت أنَّ لعمميات إدارة المعرفة أثر في ثقافة التميز وُفسِّرت نسبتو 5905 )عز الدين،

( التي بينت وجود أثر عمميات المعرفة في تحسين 5905، أبو زريق%(، وكذلك دراسة )50،0)
( التي Kambiz and Aslan, 2015)اإلبداع التنظيمي لدى المحاكم النظامية بغزة، ودراسة )

في شركة صناعة السيارات اإليرانية، ودراسة  إدارة المعرفة في اإلبداع التنظيمير أّكدت وجود أث
(5907،Al haraisaوالتي أّكدت وجود أثر ل ) جودة تحسين مبنية التحتية إلدارة المعرفة في

( 5907األردني، كما اتفقت أيًضا مع )حسنية، الخدمات اإللكترونية". في القطاع المصرفي 
العموم االقتصادية  ةيكم فياألداء المؤسسي  نيالمعرفة في تحسعمميات  التي أثبتت أثر

، Zulhawati Zumrotul Munawaroh)بجامعة سكرة، واتفقت أيًضا مع دراسة  والتجارية
( والتي بّينت وجود أثر إيجابي إلدارة المعرفة في تحسين أداء المرشدين السياحين في 5907

( التي أظيرت وجود أثر إلدارة المعرفة في Apak and Atay, 2014)إندونيسيا، ودراسة 
نجاح المشاريع الصغيرة، والمتوسطة في تركيا والبمقان، كما اتفقت مع دراسة )الرواسان 

في شركات  المال البشري االستراتيجية برأسالخفة ( والتي أخدت تأثير 5905والعموش، 
التعمم االستراتيجي لتي أكدت وجود أثر ( وا5907، وكذلك دراسة )المواضية، السياحة األردنية

 & Dehahiاألردنية، ودراسة )في تحقيق الرشاقة االستراتيجية في الجامعات الخاصة 
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Navaabakhsh , 2014 الرشاقة االستراتيجية في  فيمعوامل التنظيمية عاٍل ل تأثير( وجود
 . صفانأبمدية 

( بين α ≤ 0.05ائية عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصالفر ية الر يسة ال ال ة: 
متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول عمميات إدارة المعرفة ُتعزى لممتغيرات 

 المحافظة " الوظيفي،المسمى  الخبرة،عدد سنوات  العممي،المؤىل  العمر، الجنس،غرافية "مالدي
 :ويشتق من ىذه الفر ية الر يسة الفر يات الفرلية التالية

 ( 0.05توجد يروق ذات دللة إصصا ية لند مستوى دللة ≥ α بين متوسطات درجات )
 الجنس. إلى تـدير أيراد لينة الدراسة صول لمميات إدارة المعرية غزة ُتعزى

 لعينتين مستقمتين " والجدول التالي يوضح ذلك. -  T" الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار
 الجنس –لعينتين مستـمتين "  -  Tبار" (: نتا ج اخت5.16جدول )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 الختبار
الـيمة الصتمالية 

(Sig). أن ى ذكر 
 0.252 1.146 6.69 6.88 .اكتساب المعرفة

 0.468 0.726 7.21 7.33 .تخزين المعرفة

 0.776 0.285 6.93 6.98 .توزيع المعرفة

 0.507 0.665 6.93 7.04 .تطبيق المعرفة

 0.408 0.829 6.94 7.07 جمي  مجالت لمميات إدارة المعرية

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبين أنَّ 5.16من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت  0.05لعينتين مستقمتين " أكبر من مستوى الداللة  -  Tالختبار"

و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ا، وبذلك يمكن استنتاج أنَّ مجتمعة معً 
وتعزو  . الجنسعزى إلى ا تُ تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معً 

لى تكافؤ الجنسين من الموظفين والموظفات في التأىيل إعدم وجود فروق بين الجنسين  الباص ة
جراءات العمل وظروفو واإلمكانات المتاحة ال تفرق الجمعيات في تعامميا بين  إذليما،  وا 

الموظفين عمى أساس الجنس بل ىناك مساواة واضحة بين الجنسين في الواجبات والحقوق، 
ال في وىذا ربما يدلل عمى األىمية التي يوكميا المجتمع الفمسطيني لممرأة من خالل دورىا الفعّ 
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عطائيا حقوقيا كاممة من التعميم ا  بالمرأة و  من توجيات اإلسالم الحنيف وعنايتو ًقاالبناء منطم
عزى عدم وجود فروق حول عمميات إدارة المعرفة تُ  اوالمعرفة والتعبير عن الرأي، ويوضح أيضً 

مصادر المعرفة، وتخزينيا، وتطبيقيا، متاحة لمجميع، وال توجد  بسبب أنَّ  كلمتغير الجنس، وذل
 .فةت إدارة المعر معوقات تواجو أي من الجنسين في ممارسة عمميا

( حيث أظيرت 2018)البراىمة، مع بعض الدراسات كدراسة  اتفـت ىذه النتا ج
و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المبحوثين حول عمميات إدارة أنَّ النتائج 
فروق و ال توجد أظيرت النتائج أنَّ والتي ( 2017،عز الدين، ودراسة )عزى إلى الجنسالمعرفة تُ 

عزى إلى بين متوسطات آراء المبحوثين حول عمميات إدارة المعرفة تُ ذات داللة إحصائية 
و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية والتي أظيرت النتائج أنَّ ( 2018، ودراسة )عمي، الجنس

أمين )دراسة ، و عزى إلى الجنسبين متوسطات آراء المبحوثين حول عمميات إدارة المعرفة تُ 
في تقديرات أفراد عينة الدراسة إحصائية دالة ذات فروق ( والتي أكدت عدم وجود 2017 وسالم،

عزى لمتغير لدرجة ممارسة عمميات تبادل المعرفة بين وزارة التربية والتعميم والجامعات األردنية تُ 
ذات دالة إحصائية في ( والتي أظيرت عدم وجود فروق 2016، ودراسة )أبو فييم، الجنس
لدى العاممين في وزارة  المعرفة إدارةأفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة عمميات  تقديرات

واختمفت ىذه  االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لمتغير الجنس حول عمميات إدارة المعرفة،
( والتي أّكدت وجود فروق ذات داللة 2016مع بعض الدراسات كدراسة )أبو عودة،  النتا ج

ت إدارة المعرفة لمنتسبي ُقوى األمن الفمسطيني بالمحافظات الجنوبية ُتعزى إحصائية بين متطمبا
( حيث أكدت نتائج دراستيم وجود 2015لمتغير الجنس لصالح الذكور، ودراسة )عبد الغفور،
، والميزة التنافسية في جامعات غزة ُتعزى فروق ذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة المعرفة

لدرجة  وجود فروق ذات داللة إحصائية( التي توصمت إلى 2011عالول، لمجنس، ودراسة )ال
لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية في الجامعات الفمسطينية  نممارسة األكاديميي
 لصالح اإلناث.

وتفسر ذلك بسبب اختالف البيئة واختالف قدرات الجنسين حول طبيعة العمل 
 عباء المطموبة لدييم.والخدمات المقدمة، وتحمل األ
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 ( 0.05توجد يروق ذات دللة إصصا ية لند مستوى دللة ≥ α بين متوسطات درجات )
 إلى العمر. تـدير أيراد لينة الدراسة صول لمميات إدارة المعرية غزة ُتعزى

 :" التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار
 العمر –(: نتا ج اختبار" التباين األصادي " 5.17جدول )

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 الختبار

الـيمة 
 الصتمالية

(Sig). 
 30أقل من 
 سنة

إلى أقل  30من 
 سنة 40من 

سنة  40
 ي ك ر

 0.034* 3.416 7.03 6.56 6.97 .اكتساب المعرفة

 0.017* 4.114 7.46 7.03 7.54 .تخزين المعرفة

 0.022* 3.844 7.14 6.73 7.24 .عرفةتوزيع الم

 0.022* 3.860 7.17 6.75 7.24 .تطبيق المعرفة
 0.006* 5.129 7.20 6.76 7.28 جمي  مجالت لمميات إدارة المعرية

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائي عند مستوى داللة 

المقابمة  (.Sig)مالية القيمة االحت ( تبين أنَّ 5.17من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة 

و توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة ا وبذلك يمكن استنتاج أنَّ معً 
لك لصالح الذين وذ ؛العمرعزى إلى ا تُ الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معً 

 سنة. 30أعمارىم أقل من 
تتطمب طاقة الشباب بشكل أكبر من  ممارسة عمميات إدارة المعرفة أنَّ ب وتفسر النتيجة

الخبرات  نغيرىم؛ ألنَّيم في حاجة لتعمم المعرفة واكتسابيا حتى يثبتوا ويطوروا أنفسيم، ويتبادلو 
متساوية عند جميع الفئات  عمميم، وتكون مع َمْن ُىم أكثر خدمة في محاولة تطبيقيا في ميام

فجميع الموظفين في الجمعيات وبغض  منيا،ومن السيل الحصول عمييا واالستفادة  العمرية،
وكذلك اكتسابيا فيي متاحة  المختمفة،النظر عن أعمارىم يمكن ليم تبادل المعرفة بالطرق 

 . عمموومع إمكانية تطبيقيا كل من مجال  ا الختصاصيم،لمجميع وفقً 
( والتي بينت وجود 2010، )عودةمع بعض الدراسات كدراسة  اتفـت ىذه النتا ج

( 2012، ودراسة )الشريف، فروق ذات داللة إحصائية حول عمميات إدارة المعرفة لمتغير العمر
ودراسة   فروق ذات داللة إحصائية حول عمميات إدارة المعرفة لمتغير العمر،التي أكدت وجود 

مع بعض  فت ىذه النتا جمتخوا. لمتغير العمرُتعزى فروق ( التي بينت وجود 2009)المعاني، 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول ( التي أوضحت 2018)عمي،  الدراسات كدراسة
عدم وجود فروق ( التي أظيرت 2018، ودراسة )البراىمة، عمميات إدارة المعرفة لمتغير العمر

( والتي 2017ية، ودراسة )عزالدين، العمر  لمفئة ميات إدارة المعرفةذات داللة إحصائية حول عم
. ودراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول عمميات إدارة المعرفة لمتغير العمرأكدت 

وق ذات داللة إحصائية حول عمميات إدارة ر عدم وجود ف( والتي أظيرت 2016، عودة أبو)
 العمر. لمتغيرالمعرفة 

  توجد يروق( 0.05ذات دللة إصصا ية لند مستوى دللة ≥ α بين متوسطات درجات )
 إلى المؤىل العمم . تـدير أيراد لينة الدراسة صول لمميات إدارة المعرية ُتعزى

 ." التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار
 المؤىل العمم  –األصادي " (: نتا ج اختبار" التباين 5.18جدول )

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 الختبار

الـيمة 
الصتمالية 

(Sig). 
دراسات 
دبموم  بكالوريوس لميا

 متوسط
 0.267 1.326 6.99 6.67 6.93 .اكتساب المعرفة

 0.075 2.611 7.66 7.21 7.07 .تخزين المعرفة

 0.202 1.609 7.20 6.84 7.11 .توزيع المعرفة

 0.074 2.628 7.37 6.93 6.78 .المعرفة تطبيق

 0.123 2.106 7.33 6.91 7.00 جمي  مجالت لمميات إدارة المعرية

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  أنَّ  ( تبين5.18من النتائج الموضحة في جدول )
مجتمعة لجميع المجاالت والمجاالت  0.05الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

معا وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة 
 .المؤىل العمميعزى إلى ا تُ الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معً 

المنظمات ن في و المؤىل العممي الذي يحممو الموظف تأثير عدم ذلك إلى وتعزو الباص ة
أصحاب  نَّ ، حيث يرجع السبب ألعمميات إدارة المعرفة حولاستجاباتيم في الغير حكومية 

المؤىالت األقل لدييم خبرة طويمة تجعميم يتساوون مع أقرانيم ممن يحممون مؤىل ماجستير 
ال تحتاج إلى مؤىالت عميا المنظمات الغير حكومية ي دارة المعرفة فإعمميات كما أنَّ  ودكتوراه،

، لجميع العاممين موعي واإلدراك المشتركويرجع ذلك لعمى األداء المعرفي، فالخبرة كافية لمحكم 
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اكتسابيا، تخزينيا، توزيعيا، )عمميات المعرفة ألىمية بغض النظر عن المؤىل العممي 
 .المنظمات الغير حكومية، بما يعود بالتحسين عمى جودة الخدمات المقدمة من (وتطبيقيا

( التي أوضحت عدم 2018)عمي،  راسات كدراسةمع بعض الد واتفـت ىذه النتا ج
، ودراسة ؤىل العمميوجود فروق ذات داللة إحصائية حول عمميات إدارة المعرفة لمتغير الم

لمتغير المؤىل العممي، ودراسة )أبو  ُتعزىعدم وجود فروق  كدت( التي أ2018)البراىمة، 
ية حول عمميات إدارة المعرفة ( والتي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ2016عودة، 
، )عزالديندراسة مع بعض الدراسات ك واختمفت ىذه النتا ج .المؤىل العمميلمتغير ُتعزى 
( والتي أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية حول عمميات إدارة المعرفة لمتغير 2017

ائية حول وجود فروق ذات داللة إحص ( والتي أظيرت2014، ودراسة )جودة، المؤىل العممي
( التي بينت وجود 2009ودراسة )المعاني، ، لمتغير المؤىل العممي ُتعزى عمميات إدارة المعرفة

وجود فروق ذات داللة أكدت ( والتي 2010دراسة )عودة، المؤىل العممي، و  عزى لمتغيرفروق تُ 
 المؤىل العممي. إحصائية حول عمميات إدارة المعرفة لمتغير

 توجد يروق ذات دللة إ( 0.05صصا ية لند مستوى دللة ≥ α بين متوسطات درجات )
 إلى لدد سنوات الخبرة. تـدير أيراد لينة الدراسة صول لمميات إدارة المعرية ُتعزى

 ." التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار
 لدد سنوات الخبرة –" (: نتا ج اختبار" التباين األصادي 5.19جدول )

 المجال
 

 المتوسطات
قيمة 
 الختبار

الـيمة 
الصتمالية 

(Sig). 
 5أقل من 
 سنوات

إلى أقل  5من 
 10من 

 سنوات

إلى  10من 
 15أقل من 
 سنة

سنة  15
 ي ك ر

 0.163 1.716 6.51 6.80 6.67 7.12 .اكتساب المعرفة
 0.086 2.216 6.98 7.24 7.15 7.66 .تخزين المعرفة

 0.220 1.480 6.82 6.89 6.86 7.31 .توزيع المعرفة

 0.449 0.885 6.91 6.90 6.92 7.25 .تطبيق المعرفة
 0.139 1.844 6.80 6.95 6.92 7.35 جمي  مجالت لمميات إدارة المعرية

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  أنَّ  ( تبين5.19من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05ن األحادي " أكبر من مستوى الداللة الختبار" التباي
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و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة وبذلك يمكن استنتاج أنَّ  ،امعً 
عزى إلى عدد سنوات الخبرة. وتعزو ا تُ الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معً 

وأن المنظمات الغير حكومية ضوح عمميات إدارة المعرفة التي تمارسيا الباحثة ذلك إلى و 
تحقيق الميزة التنافسية عمى مستوى الموظفين في الجمعيات، وتعزو  إلى الجمعيات تسعى

المنظمات الغير ن خالل فترة عمميم في و لى الخبرة التراكمية التي يكتسبيا الموظفذلك إالباحثة 
 منيم.في ممارسة األعمال المطموبة  مما يزيدىم معرفة ،حكومية

أظيرت والتي  (2017، عز الدين)مع بعض الدراسات كدراسة  واتفـت ىذه النتا ج
، عزى إلى الخبرةحول عمميات إدارة المعرفة تُ النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

ة حول عمميات ( التي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي2018ودراسة )البراىمة، 
( والتي أظيرت عدم وجود 2016إدارة المعرفة لمتغير سنوات الخدمة ، ودراسة )أبو عودة، 

 اختمفت، وعزى لمتغير سنوات الخدمةفروق ذات داللة إحصائية حول عمميات إدارة المعرفة تُ 
( التي أوضحت وجود فروق ذات داللة 2018)عمي، مع بعض الدراسات كدراسة  ىذه النتا ج

( والتي 2016فييم، أبو ودراسة ) حصائية حول عمميات إدارة المعرفة لمتغير سنوات الخدمة،إ
أظيرت عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة 
عمميات إدارة المعرفة لدى العاممين في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لمتغير الجنس 

 .ميات إدارة المعرفةحول عم
 ( 0.05توجد يروق ذات دللة إصصا ية لند مستوى دللة ≥ α بين متوسطات درجات )

 إلى المسمى الوظيف . تـدير أيراد لينة الدراسة صول لمميات إدارة المعرية ُتعزى
 ." التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار

 المسمى الوظيف  –(: نتا ج اختبار" التباين األصادي " 5.26) جدول

 المجال
قيمة  المتوسطات

 الختبار

الـيمة 
الصتمالية 

(Sig). 
مدير 
 دا رة

ر يس 
 قسم

منسق 
 سكرتير داريإ مصاسب مشروع

 0.061 2.130 7.19 6.83 6.49 7.03 6.42 7.01 .اكتساب المعرفة
 0.062 2.127 7.68 7.41 7.23 7.36 6.83 7.32 .تخزين المعرفة
 0.088 1.937 7.28 6.77 6.83 7.30 6.71 7.30 .توزيع المعرفة
 0.054 2.203 7.50 6.90 7.05 7.09 6.61 7.15 .تطبيق المعرفة

جمي  مجالت لمميات 
 0.055 2.187 7.43 6.96 6.92 7.21 6.66 7.19 إدارة المعرية
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المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  أنَّ  تبين( 5.20من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة وبذلك يمكن استنتاج أنَّ  ا،معً 
 وتعزو الباص ةعزى إلى المسمى الوظيفي. ا تُ عة معً الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتم

ىذه النتيجة إلى أنَّ جميع العاممين ميما اختمفت درجة الوظيفة أو الميام، فكل وظيفة تتطمب 
أىداف نظرية، وميارات عممية، كما أنَّ المعرفة متاحة لمجميع، وليست مختصة بفئة دون 

 عميو منتحديد لكل موظف ما  تمّ سيا، كما الجمعيات أْن ترتقي بنف تأخرى، إذا ما أراد
وبالتالي يجعمو مسؤواًل  أدائو، معرفة معايير تقييملويسعى الموظف  من تقييم وترقية، مسؤوليات،

ومعرفة كل النواحي المعرفية الخاصة بيا تحقيق متطمبات عممو، لأمام نفسو بالدرجة األولى 
 وبذل الحرص الكافي لذلك.

 تظير التي أ( 2017، أمين وسالم)دراسة مع بعض الدراسات ك ىذه النتا جواتفـت 
في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة عمميات  يةحصائإلة الدذات فروق  دأنَّو ال توج

، سمى الوظيفيعزى لمتغير المُ تبادل المعرفة بين وزارة التربية والتعميم والجامعات األردنية تُ 
حول فروق ذات داللة إحصائية  دلتي أظيرت أنو ال توج( وا2017ودراسة )أبو معمر، 

( والتي أظيرت 2017)عز الدين، المسمى الوظيفي، عمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير 
زى لمتغير المسمى و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول عمميات إدارة المعرفة تعُ النتائج أنَّ 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول ( التي أوضحت 2018)عمي، ودراسة الوظيفي، 

( التي أظيرت عدم 2018سمى الوظيفي، ودراسة )البراىمة، عمميات إدارة المعرفة لمتغير المُ 
سمى الوظيفي ، ودراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية حول عمميات إدارة المعرفة لمتغير المُ 

ة إحصائية حول عمميات إدارة ( والتي أظيرت عدم وجود فروق ذات دالل2016)أبو عودة، 
أبو )مع بعض الدراسات كدراسة واختمفت ىذه النتا ج . سمى الوظيفيعزى لمتغير المُ المعرفة تُ 
عمميات إدارة المعرفة لدى لة إحصائية الل( والتي أظيرت وجود فروق ذات د2016فييم، 

حول مى الوظيفي المسلمتغير تعزى العاممين في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 
 عمميات إدارة المعرفة.
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 ( 0.05توجد يروق ذات دللة إصصا ية لند مستوى دللة ≥ α بين متوسطات درجات )
 إلى المصايظة. تـدير أيراد لينة الدراسة صول لمميات إدارة المعرية ُتعزى

 وضح ذلك" التباين األحادي " والجدول التالي ي الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار
 المصايظة –(: نتا ج اختبار" التباين األصادي " 5.21جدول )

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 الختبار

الـيمة 
الصتمالية 

(Sig). ريح خانيونس الوسطى غزة الشمال 

 0.000* 7.701 6.90 6.10 6.83 6.64 7.63 .اكتساب المعرفة

 0.001* 4.743 7.18 6.88 7.71 7.03 7.77 .تخزين المعرفة

 0.000* 8.782 7.28 6.30 7.08 6.74 7.83 .توزيع المعرفة

 0.000* 6.072 6.97 6.42 7.36 6.78 7.59 .تطبيق المعرفة

جمي  مجالت 
 0.000* 7.236 7.08 6.45 7.26 6.80 7.67 لمميات إدارة المعرية

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  ئًيا* الفرق بين المتوسطات دال إحصا

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ض( تبين أنّ 5.21ائج الموضحة في جدول )من النت
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة 

و توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة وبذلك يمكن استنتاج أنَّ  ،امعً 
وذلك لصالح الذين ؛ عزى إلى المحافظةا تُ المجاالت والمجاالت مجتمعة معً الدراسة حول ىذه 

حيث  ،ماكن العملألى وجود فروق وذلك الختالف إيتبعون محافظة الشمال. وتعزو الباحثة ذلك 
يتبعون جية رسمية واحدة ترسم ليم سياسة عامة يتم تنفيذىا، لذلك يوجد اختالف في  ال

وحرص الجمعيات والثقافة الخاصة بكل جمعية ومنطقة، رشادات، التعميمات والتوجييات واإل
وحرصيم عمى تحقيق التميز عمى مستوى الجمعيات كونيم  ،عمى التنافس بين الجمعيات األخرى
يركائز من عممية تقديم المساعدة و   تسييرىا.مانيم بقدرتيم عمى التأثير فييا وحسن ا 

( α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق الفر ية الر يسة الرابعة:      
ُتعزى لممتغيرات  االستراتيجيةبين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول الرشاقة 

 ".الديمغرافية "الجنس، العمر، المؤىل العممي، عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، المحافظة
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 فرعية التالية:ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات ال
( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد يروق ذات دللة إصصا ية لند مستوى دللة ) -

 الجنس. إلى تـدير أيراد لينة الدراسة صول الرشاقة الستراتيجية ُتعزى

لعينتين مستقمتين " والجدول التالي  -  T" الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار
 يوضح ذلك.

 الجنس –لعينتين مستـمتين "  -  Tنتا ج اختبار" (: 5.22جدول )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 الختبار

الـيمة 
الصتمالية 

(Sig). أن ى ذكر 

 0.607 0.515 7.06 7.14 الرشاقة االستراتيجية.

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبين أنَّ 5.22من النتائج الموضحة في جدول )
وبذلك يمكن استنتاج أنو ال  0.05تين مستقمتين " أكبر من مستوى الداللة لعين -  Tالختبار"

وتعزو  .الجنسعزى إلى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 
التي  تإلى أنَّ ِكال الطرفين من الذكور واإلناث يعيشون نفس الظروف والتحدياذلك الباص ة 

يرىا عمييم وعمى المنظمات التي يعممون بيا، بالتالي يعممون في بيئة من تحدتيا البيئة، وتأث
( 2018دراسة )سعد،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كالرشاقة االستراتيجية لممنظمة. 

 زى لمتغيرعاالستراتيجية تُ الرشاقة والتي أظيرت أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول 
(، 2013، ودراسة )الصانع (،2014، رضوان) دراسة، و (2018يل،سماع)إدراسة ، و الجنس
في متوسطات  احصائية داللة فروق ذات عدم وجودوالتي أفادت ب (2016حسنية،)ودراسة 

 .الجنسلمتغير زى عاستجابة المبحوثين حول الرشاقة االستراتيجية تُ 
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ن متوسطات درجات ( بيα ≤ 0.05توجد يروق ذات دللة إصصا ية لند مستوى دللة ) -
 إلى العمر. تـدير أيراد لينة الدراسة صول الرشاقة الستراتيجية غزة ُتعزى

 :" التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار
 العمر –(: نتا ج اختبار" التباين األصادي " 5.23جدول )

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 الختبار

ـيمة ال
الصتمالية 

(Sig). 
 30أقل من 
 سنة

إلى أقل  30من 
 سنة 40من 

سنة  40
 ي ك ر

 0.056 2.907 7.24 6.91 7.33 .الرشاقة االستراتيجية

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  أنَّ  ( تبينَّ 5.23)من النتائج الموضحة في جدول 
وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد  0.05ة الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الدالل

وتعزو  .العمرعزى إلى فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 
ذلك إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى الرغبة الواضحة في االعتماد عمى  الباص ة

ة االستراتيجية لمجمعية التي لممشاركة في تحسين الرشاق في الجمعيات العمرية جميع الفئات
يعمل بيا، فكل منيم يستطيع أْن يسيم في تحقيق أبعاد الرشاقة االستراتيجية، بما يمتمك من 

تطوير أفكار إبداعية تتميز بالمرونة وعدم التجمد، َفُيم لدييم َفْيٌم لرؤية الجمعية، ويسعون لم
والرقي وتحسين السمعة ، ة االستراتيجيةوالمشاركة وتعزيز روح العمل الجماعي والتفكير، والمرون

و ( والتي أظيرت أنَّ 2018مع بعض الدراسات كدراسة )سعد، واتفـت ىذه النتا ج. في المنظمة
واتفقت ىذه العمر.  زى لمتغيرعال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الرشاقة االستراتيجية تُ 

عدم وجود داللة لتي أظيرت وا( 2018اسماعيل ،)النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
 ى لمتغير العمر.عز حول الرشاقة االستراتيجية تُ حصائية إ
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( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد يروق ذات دللة إصصا ية لند مستوى دللة ) -
 إلى المؤىل العمم . تـدير أيراد لينة الدراسة صول الرشاقة الستراتيجية ُتعزى

 ." التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك خدام اختبارالختبار ىذه الفرضية تم است
 المؤىل العمم  –(: نتا ج اختبار" التباين األصادي " 5.24جدول )

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 الختبار

الـيمة 
الصتمالية 

(Sig). 
دراسات 
 بكالوريوس لميا

دبموم 
 متوسط

 0.156 1.871 7.43 7.03 7.01 الرشاقة االستراتيجية.

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  تبين أنَّ  (5.24من النتائج الموضحة في جدول )
و ال توجد وبذلك يمكن استنتاج أنَّ  0.05الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

عزى إلى المؤىل العممي. فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة  قفرو وجود  ذلك إلى عدم زو الباص ةوتع

في المنظمات الغير حكومية ن في و الذي يحممو الموظف، عزى إلى المؤىل العمميالدراسة تُ 
حول الرشاقة االستراتيجية ؛ ألنَّ جميعيم لدييم وعي بأىمية بذل الجيد لموصول  استجاباتيم

%( يحممون درجة 83ن الرشاقة االستراتيجية كما خصائص العينة أخذت)لمستوًى راٍق م
البكالوريوس، والباقي دبموم متوسط، بما يعني تقارب مستوى مرتفع من التأىيل لمعاممين، 

عمى  دتحقيق الرشاقة االستراتيجية لممنظمة عمى مؤىل يعوق بقدر ما يعتم روبالتالي ال يقتص
لك من خبراء بذل الجيود واستخدام األساليب العممية التقنية لمتنبؤ الرغبة، والقدرة عمى تحقيق ذ

مع بعض  واتفـت ىذه النتا ج .ببيئة العمل من رؤية مستقبمية لتستوعب أي أحداث طارئة
( والتي أظيرت أنو ال توجد فروق 2018دراسة )سعد،و  ،(2018سماعيل،)إالدراسات كدراسة 

دراسة المؤىل العممي. وأيًضا  زى لمتغيرعتراتيجية تُ ذات داللة إحصائية حول الرشاقة االس
التي  Abu Radi,2013)) ،((Ojha , 2008، (2016دراسة )ىنية ،، و (2018الضمور ،)

عزى لممتغيرات بينت عدم وجود فروق في استجابات المبحوثين حول الرشاقة االستراتيجية تُ 
 عممي.المؤىل ال الديمغرافية
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( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05صا ية لند مستوى دللة )توجد يروق ذات دللة إص -
 إلى لدد سنوات الخبرة. ُتعزى تـدير أيراد لينة الدراسة صول الرشاقة الستراتيجية

 ." التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار
 لدد سنوات الخبرة – (: نتا ج اختبار" التباين األصادي "5.25جدول )

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 الختبار

الـيمة 
الصتمالية 

(Sig). 
 5أقل من 
 سنوات

إلى  5من 
 10أقل من 
 سنوات

إلى  10من 
 15أقل من 
 سنة

15 
سنة 
 ي ك ر

 0.168 1.693 7.04 7.05 6.96 7.45 الرشاقة االستراتيجية.

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  أنَّ  ( تبين5.25من النتائج الموضحة في جدول )
و ال توجد وبذلك يمكن استنتاج أنَّ  0.05الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

عزى إلى عدد سنوات الخبرة. فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 
لى سنوات الخبرة تصب إعزى ئية تُ وق ذات داللة احصار ذلك إلى عدم وجود ف وتعزو الباص ة

رة متنوعة ومتعددة، بحيث تعزز قدرة بلديو خ ًرافي صالح الجمعية الخيرية كونيا تمتمك كاد
المؤسسة عمى خمق وتوليد معارف جديدة، وتطبيق ىذه المعارف ألغراض المرونة والرشاقة 

المنظمات فوظيفة  ،يمعمى مدار السنوات خدمتالمنظمات الغير حكومية االستراتيجية، وحرص 
مع بعض الدراسات  واتفـت ىذه النتا ج ثابتة في بعض األمور كالمرونة. الغير حكومية

في متوسطات استجابة إحصائية عدم وجود داللة والتي بينت ( 2018سماعيل ،)إكدراسة 
 دراسة، و زى لمتغيرات الديمغرافية سنوات الخيرةعالمبحوثين حول الرشاقة االستراتيجية تُ 

( والتي أظيرت أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الرشاقة االستراتيجية 2018)سعد،
عدم وجود فروق ذات والتي أكدت ( 2018الضمور ،)سة ادر سنوات الخدمة،  زى لمتغيرعتُ 

دراسة )أبو ىاشم، مع واختمفت  عزى لسنوات الخبرة.تُ حول الرشاقة االستراتيجية حصائية إداللة 
 .لتي بيَّنت وجود فروق ُتعزى لسنوات الخدمة( ا2013
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( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد يروق ذات دللة إصصا ية لند مستوى دللة ) -
 سمى الوظيف .مُ الإلى  تـدير أيراد لينة الدراسة صول الرشاقة الستراتيجية ُتعزى

 .جدول التالي يوضح ذلك" التباين األحادي " وال الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار
 المسمى الوظيف  –(: نتا ج اختبار" التباين األصادي " 5.26جدول )

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 الختبار

 الـيمة
 ةالصتمالي
(Sig) 

مدير 
 دا رة

ر يس 
 قسم

منسق 
 سكرتير داريإ مصاسب مشروع

الرشاقة 
 االستراتيجية.

7.25 6.77 7.21 7.10 7.08 7.47 1.504 0.188 

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبين أنَّ 5.26من النتائج الموضحة في جدول )
وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد  0.05الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

عزى إلى المسمى الوظيفي. فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 
النتائج ال توجد فروق في المسمى الوظيفي وىي عدم وجود فروق  بأنَّ  تظير ىنا والتفسير

ظيار الحدود ا  مقاة عمى عاتقو، و لتكوين تصور واضح لكل موظف عن الميام والمسؤوليات المُ 
الوظيفية والصالحيات لكل منصب، وتوضيح التسمسل اليرمي لموظيفي وتحديد المسار 

عند تطبيق النظام التقني، وتحديد الميارات والمعارف الواجب  الوظيفي، ورسم حدود االعتماد
 (2018سماعيل ،)إمع بعض الدراسات كدراسة  واتفـت ىذه النتا ج تنميتيا لدى الموظفين.

عدم والتي أظيرت  Ojha , 2008))(، ودراسة 2013)زقوت، (، ودراسة2018ودراسة )سعد،
جابة المبحوثين حول الرشاقة االستراتيجية في متوسطات است داللة احصائيةفروق ذات وجود 

 .مسمى الوظيفيتغيرات الديمغرافية الُ ممزى لعتُ 
( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد يروق ذات دللة إصصا ية لند مستوى دللة ) -

 إلى المصايظة. تـدير أيراد لينة الدراسة صول الرشاقة الستراتيجية ُتعزى
 ." التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك ام اختبارالختبار ىذه الفرضية تم استخد

 المصايظة –(: نتا ج اختبار" التباين األصادي " 5.27جدول )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 الختبار

الـيمة 
الصتمالية 

(Sig). ريح خانيونس الوسطى غزة الشمال 

 0.000* 6.004 7.31 6.55 7.35 6.90 7.71 الرشاقة االستراتيجية.

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  ًيا* الفرق بين المتوسطات دال إحصائ
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المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  تبين أنَّ  (5.27من النتائج الموضحة في جدول )
وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق  0.05الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة 

وذلك لصالح  ؛عزى إلى المحافظةوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ ذات داللة إحصائية بين مت
الدرجة  أنَّ إلى الذين يتبعون محافظة الشمال. وتعزو الباحثة ذلك من خالل الجدول السابق 

وذلك لطبيعة الشمال تتمتع  (%7.71) األولى في المحافظات ىي محافظة الشمال نسبتو
المنطقة الواقعة باإلضافة لطبيعة الكادر الوظيفي الذي  وذلك لطبيعةأكبر بالرشاقة االستراتيجية 

وذلك لما يتمتع من غزة من أعباء أكبر وضغوطات العمل  ؛عاليةاليتمتع بالرشافة االستراتيجية 
في غزة باختالف الشمال الذي يمثل عدد من جمعيات أقل المنظمات الغير حكومية أكثر لكثرة 

توحد في المعايير  د. كما أنَّو ال يوجيجية تمتاز بأكثروقدرتيم الحيوية والرشاقة االسترات
الموضوعة التي تحكم عمل الجمعيات فتجعميا غير متقاربة في حجم الموازنات والمشاريع 
عداد موظفييا. وتنتمي لقطاعات مختمفة وىو القطاع الخدماتي واإلغاثي، كما أنَّ اختالف  وا 

يا لممستفيدين ىو أحد التفسيرات لوجود اختالف إجراءات العمل، واختالف الخدمات التي تقدم
الرشاقة االستراتيجية، وتعامل الجمعيات مع بيئتيا، كما أنَّ اختالف مصادر تمويل ىذه 
الجمعيات قد يؤدي إلى اختالف أو تباين وجود فروق في الرشاقة االستراتيجية بين الجمعيات 

 طبًقا لممحافظة.

(، 2018( ودراسة )سعد،2018سات كدراسة )إسماعيل ،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدرا
( و )الكبيسي ونوري، 2015مع دراسة )البدراني ، واختمفت، حيث كانت ىناك درجة كبيرة

( حيث كانت الموافقة عمى ىذا البعد بدرجة دون المتوسط، كما جاءت درجة الموافقة 2013
 (. 2010فوق المتوسط في دراسة )مصطفى، 

 الممخص
الباحثة في ىذا الفصل التحميل اإلحصائي لمبيانات، ونتائج الدراسة استعرضت 

في  الميدانية، بيدف التعرف إلى أثر عمميات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة االستراتيجية
، وقد تناولت خصائص العينة، ومن ثم التطرق إلى تساؤالت الجمعيات األىمية في قطاع غزة"

افر، ودرجة تطبيق المستوى، وأجاب عمييا باستخدام المعالجات الدراسة الخاصة بمستوى التو 
اإلحصائية المناسبة، ثم اختبار الفرضيات واختباراتيا، ومدى تطابقيا أو اختالفيا مع الدراسات 

المستقل وىو أثر عمميات إدارة المعرفة،  نالسابقة، ثم تطرقت الباحثة إلى تحميل فقرات المتغيري
)الرشاقة االستراتيجية( ومن ثم عمل ممخص لنتائج الفرضيات والتعقيب والمتغير التابع وىو 

 .عمييا



 

 

 

 
 

 

 تمييد

 أوًل: نتا ج الدراسة.

  انًيا: توصيات الدراسة.

  ال ًا: الخطة التنفيذية.

 رابًعا: الدارسة المـترصة.
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 الفصل السادس
 النتا ج والتوصيات

 تمييد:
ىذا الفصل ممخًصا ألىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وذلك بعد إجراء  يتضمن

اإلحصائي لبيانات االستبانة الخاصة بعينة الدراسة كما يتطرق إلى أىم التوصيات المقترحة في 
في ممنظمات الغير حكومية لضوء نتائج الدراسة والتي قد تساعد في زيادة الرشاقة االستراتيجية 

 ن خالل االىتمام بممارسة عمميات إدارة المعرفة.قطاع غزة م

 أوًل: نتا ج الدراسة
 :)النتا ج المتعمـة بالمتغير المستـل )لمميات إدارة المعرية 

أظيرت النتائج أنَّ مستوى عمميات إدارة المعرفة كما يتصورىا ويدركيا أفراد العينة بشكل 
في قطاع غزة، وجاء غير حكومية المنظمات ال%(، 69.99عام كان بدرجة كبيرة بنسبة )

 ترتيب عمميات إدارة المعرفة عمى النحو التالي:
 :(.72.63)عممية تخزين المعرفة بنسبة  المرتبة األولى% 

 :(.69.78)عممية تطبيق المعرفة بنسبة  المرتبة ال انية% 

 :(.69.80)عممية توزيع المعرفة بنسبة  المرتبة ال ال ة% 

 :67.80كتساب المعرفة بنسبة عممية ا المرتبة الرابعة% 

 :)النتا ج المتعمـة بالمتغير التاب  )الرشاقة الستراتيجية 

في قطاع ممنظمات الغير حكومية لكشفت نتائج الدراسة أنَّ مستوى الرشاقة االستراتيجية 
 %(، وكان ترتيب الفقرات عمى النحو اآلتي:70.95غزة كانت كبيرة بوزن نسبي )

 بالمرتبة األولى  تمتمك الجمعية سمعة حسنة في المجتمع" :جاءت الفـرة الخامسة "
( أي أن وزن النسبي 10)الدرجة الكمية من  8.08حيث المتوسط الحسابي يساوي 

ىناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.80.80)  %(، وىذا يعني أن َّ

 :ي عمميتي التخطيط والتنفيذ " ُتشرك الجمعية المراجعين ف جاءت الفـرة ال ال ة لشر
دورىم لموصول ألفضل النتائج " بالمرتبة األخيرة، حيث المتوسط الحسابي  لتعزيز
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%(، وىذا يعني أنَّ ىناك موافقة كبيرة من 64.14أي أنَّ الوزن النسبي ) 6.41يساوي 
 قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 :النتا ج المتعمـة بالفر يات 

 لع قة بين المتغيرين:النتا ج الخاصة با .1

  أظيرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 (≥ 0.05 α  بين عمميات إدارة المعرفة والرشاقة االستراتيجية وبمغ معامل ارتباط )

 (.0.910العالقة )

 ية بالرشاقة كما أظيرت أنَّ أكثر عمميات إدارة المعرفة ارتباًطا ذو داللة إحصائ
( تاله 0.855االستراتيجية ىو عممية تطبيق المعرفة، حيث كانت قيمة االرتباط )

(، ثم عممية توزيع المعرفة 0.85عممية تخزين المعرفة، حيث كان معامل االرتباط )
(، ثم جاء في المرتبة األخيرة عممية اكتساب 0،818ارتبط بعالقة موجبة تساوي )
 (.0.780موجبة بينو وبين الرشاقة االستراتيجية بمغت )المعرفة حيث وجدت عالقة 

 النتا ج الخاصة باأل ر بين المتغيرين: .2
  أظيرت نتائج الدراسة أنَّ عمميات إدارة المعرفة تؤثر تأثيًرا جوىرًيا في الرشاقة

%( من التباين في المتغير التابع )الرشاقة 84االستراتيجية، وتفسر ما نسبتو )
 باقي المتغير قد يعود لعوامل أخرى خارج نطاق الدراسة. االستراتيجية( وأنَّ 

  )بينت نتائج الدراسة أنَّ أىم العوامل تأثيًرا في الرشاقة االستراتيجية وحسب قيمة)ت
الجدولية ىو: )تخزين المعرفة، تطبيق المعرفة، توزيع المعرفة، اكتساب المعرفة( 

 يب.( عمى الترت3.118(، )4.151(، )8.165(، )10.206)
 النتا ج المتعمـة بالفروق اإلصصا ية: .3

أظيرت الدراسة النتائج المتعمقة بالفروق اإلحصائية لكل من المتغيرين، عمى النحو 
 اآلتي:

 ( 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ α بين متوسطات آراء )
نس، العمر، المبحوثين حول إجمالي عمميات إدارة المعرفة ُتعزى إلى متغير )الج

المؤىل العممي، الُمسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة( مع وجود فروق ُتعزى لمتغير 
سنة، ووجود فروق حول المحافظة لصالح  53العمر؛ ولصالح َمْن ُىم أقل من 

 محافظة الشمال.
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 ( 0.05عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ α بين آراء أفراد )
الجنس، العمر، المؤىل )ي الرشاقة االستراتيجية ُتعزى لمتغير العينة حول إجمال

العممي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي( بينما وجدت فروق تبًعا لممحافظة ولصالح 
 َمْن يعممون بمحافظة الشمال.

  النتا ج المتعمـة باإلجابة لمى أس مة الدراسة وتصـيق أىداييا مو صة ي  الجدول
 اآلت :

 النتا ج المتعمـة باإلجابة لن أس مة الدراسة وتصـيق أىداييا(: 6.1جدول )

 مجال تصـيـو اليدف
ما مستوى ممارسة عمميات  السؤال األول:

المنظمات الغير حكومية إدارة المعرفة في 
 العاممة بقطاع غزة؟

ادارة التعرف إلى واقع عمميات اليدف األول: 
العاممة المنظمات الغير حكومية المعرفة في 

 قطاع غزة؟ب

 (.12-5( إلى )7-5تم تحميل من جدول )
أظيرت النتائج أنَّ مستوى ممارسة عمميات إدارة 
المعرفة بشكل عام كان بدرجة كبيرة بنسبة 

%(، وجاء في المرتبة األولى: عممية 69.99)
%(. تاله عممية 72.63تخزين المعرفة بنسبة )
%(. ثم عممية 69.78تطبيق المعرفة بنسبة )

%( في المرتبة 69.55لمعرفة بنسبة )توزيع ا
األخيرة: عممية اكتساب المعرفة 

 %(.67.80بنسبة)
ما مستوى الرشاقة االستراتيجية  السؤال ال ان :

من وجية نظر المنظمات الغير حكومية في 
 أفراد العينة؟

التعرف إلى مستوى الرشاقة اليدف ال ان : 
 .المنظمات الغير حكوميةاالستراتيجية في 

 (.13-5تحميل النتائج من جدول )تم 
كشفت النتائج أنَّ مستوى الرشاقة االستراتيجية 

%( 70.95كان بدرجة متوسطة بوزن نسبي)
جاءت الفقرة " تمتمك الجمعية سمعة حسنة في 

المتوسط الحسابي  بالمرتبة األولى حيث المجتمع"
( أي أن 10)الدرجة الكمية من  8.08يساوي 

ىناك  ىذا يعني أنَّ ، و (%80.80)وزن النسبي
 موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
جاءت "ُتشرك الجمعية المراجعين في عمميتي 
التخطيط والتنفيذ لتعزيز دورىم لموصول ألفضل 
النتائج " بالمرتبة األخيرة حيث المتوسط الحسابي 

 (%64.14)أي أن الوزن النسبي 6.41يساوي 
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 مجال تصـيـو اليدف
موافقة كبيرة من قبل أفراد ىناك  وىذا يعني أنَّ 

 العينة عمى ىذه الفقرة
ىل توجد عالقة ذات داللة  السؤال ال الث:

( بين α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )
عمميات إدارة المعرفة والرشاقة االستراتيجية 

 حسب رأي المبحوثين؟
التعرف إلى اتجاه وطبيعة  اليدف ال الث:

لرشاقة العالقة بين عمميات إدارة المعرفة وا
 االستراتيجية من وجية نظر رأي أفراد العينة.

 (14-5تم تحميل النتائج وىي في الجدول رقم )
  أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية

 ≤قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 
0.05 α  دارة المعرفة إ( بين عمميات

والرشاقة االستراتيجية وبمغ معامل ارتباط 
 (.0.910العالقة )

  َّدارة المعرفة إأكثر عمميات  كما أظيرت أن
ارتباًطا ذو داللة إحصائية بالرشاقة 
االستراتيجية ىو عممية تطبيق المعرفة حيث 

( تاله عممية 0.855كانت قيمة االرتباط )
تخزين المعرفة حيث كان معامل االرتباط 

(، ثم عممية توزيع المعرفة ارتبط 0.85)
ثم جاء في  (،0.818بعالقة موجبة تساوي )

المرتبة األخيرة عممية اكتساب المعرفة حيث 
وجدت عالقة موجبة بينو وبين الرشاقة 

 (.0.780االستراتيجية بمغت )
ىل يوجد أثر ذو داللة  السؤال الراب :

( لعمميات α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )
 إدارة المعرفة في الرشاقة االستراتيجية؟
ات إدارة اليداف الرابع: معرفة أثر عممي

 المعرفة في الرشاقة االستراتيجية؟

تم استخدام تحميل االنحدار المتعدد باستخدام 
-5( وىو موضح في جدول )Stepwiseطريقة )

15.) 
  ِّدارة إعمميات  أظيرت نتائج الدراسة أن

المعرفة تؤثر تأثيًرا جوىرًيا في الرشاقة 
%( من 84االستراتيجية وتفسر ما نسبتو )

تغير التابع )الرشاقة التباين في الم
باقي المتغير قد يعود  االستراتيجية( وأنَّ 

 لعوامل أخرى خارج نطاق الدراسة.
  بينت نتائج الدراسة أن أىم العوامل تأثيًرا في

 (ت)وحسب قيمة  الرشاقة االستراتيجية
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 مجال تصـيـو اليدف
تخزين المعرفة، تطبيق، توزيع  : )الجدولية ىو

(، 8.165(، )10.206) (المعرفة، اكتساب
 ( عمى الترتيب.3.118(، )4.151)

ىل توجد فروق ذات داللة  السؤال الخامس:
( بين α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )

متوسطات استجابات أفراد العينة حول متغيري 
الدراسة المستقل والتابع )عممية المعرفة، 
الرشاقة االستراتيجية( ُتعزى لممتغيرات 

ي، الديمغرافية )الجنس، العمر، المؤىل العمم
 سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، المحافظة(؟

 اليدف الخامس:
اكتشاف الفروق اإلحصائية بين متوسطات 
استجابات أفراد العينة المبحوثة حول متغيري 
الدراسة ) عمميات إدارة المعرفة، الرشاقة( تبًعا 
لممتغيرات الديمغرافية )الجنس، العمر، سنوات 

 العممي(. الخدمة، المسمى الوظيفي، المؤىل

 Independent t Testتم استخدام تحميل 
and ANOVA   كما ىو موضح في الجداول

( فيما يخص الفروق 19 – 5إلى  16 -5)
 – 5حول عمميات ادارة المعرفة وفي الجداول )

( فيما يخص الفروق حول  23 – 5إلى  20
 الرشاقة االستراتيجية.

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
( بين متوسطات آراء α ≤ 0.05) مستوى

دارة إالمبحوثين حول إجمالي عمميات 
الجنس، العمر، )عزى إلى متغير المعرفة تُ 

المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، عدد 
عزى لمتغير مع وجود فروق تُ  (سنوات الخبرة

سنة  53ىم أقل من  نْ ولصالح مَ  ؛العمر
ووجود فروق حول المحافظة لصالح محافظة 

 .الشمال
  عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند

( بين آراء أفراد العينة α ≤ 0.05مستوى )
عزى اقة االستراتيجية تُ شحول إجمالي الر 

الجنس، العمر، المؤىل العممي، )لمتغير 
بينما  (سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي

 نْ وجدت فروق تبًعا لممحافظة ولصالح مَ 
 يعممون بمحافظة الشمال.

تقديم نتائج توصيات يمكن  السادس: اليدف
ا في تحسين الرشاقة االستفادة منيا والبناء عميي

من ممنظمات الغير حكومية االستراتيجية ل
 خالل زيادة ممارسة عمميات إدارة المعرفة.
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  انيًا: توصيات الدراسة
 من خ ل نتا ج الدراسة الصالية يإن  الباص ة توص  باآلت :

 لمميات إدارة المعرية: –غير المستـل توصيات خاصة بالمت 

عمى استخدام منيج البحوث العممية وبشكل المنظمات الغير حكومية ضرورة أْن تعمل  .1
دائم وفق منيجية واضحة لممساعدة عمى توليد المعرفة الجديدة واكتسابيا؛ ِلَما ليا من 

 أثر واضح عمى سد االحتياجات والفجوة المعرفية.

لموارد البشرية الكفء وعمال المعرفة الميرة خارج الجمعية العمل عمى استقطاب ا .2
الكتساب وضم معارف جديدة وخبرات متنوعة تضم إلى المعارف الموجودة حالًيا في 

 .لمنظماتىذه ا

زيادة االىتمام بالعاممين ذوي الميارات والمعارف وتييئة مناخ داخل ىذه الجمعيات  .3
لمحفاظ عمييم ومن استقالتيم لجيات عمل يشجعيم عمى البقاء واستمرار العمل بيا 

 أخرى.

تقييم المعرفة المخزنة بداخل الجمعية والمعمومات الموجودة في قواعد البيانات  .4
وتحديثيا باستمرار لتقييم جودتيا ومدى االستعارة منيا فيما يخص عمل ىذه 

 الجمعيات.

عرفة ونشرىا بين تييئة البيئة المالئمة والمشجعة عمى التعمم المستمر وتبادل الم .5
العاممين، وتحويل المعرفة الضمنية الموجودة في عقول العاممين لتصبح معرفة مجسدة 

 وصريحة يمكن لمجميع لالستفادة منيا في حل مشكالت العمل وتطوير األداء.

تشجيع العاممين عمى مشاركة بعضيم البعض بما يمتمكون من معمومات قيمة وخبرات  .6
دون الخوف عمى فقدان مناصبيم الوظيفية والشعور بعدم متراكمة وميارات عالية 

 األمان وفقدان مصدر من مصادر القوة التي يتمتعون بيا.

تذليل العقبات والصعوبات والعراقيل التي تحدد من قدرة العاممين عمى تطبيق المعارف  .7
 المكتسبة، وخمق ثقافة تنظيمية تحفز عمى توليد المعارف.

ء لمعاممين بحيث يشمل في معاييره مدى ونسبة تطبيق العاممين تطوير نظام تقييم األدا .8
لما اكتسبوا من معارف، من خالل الوسائل المختمفة في مجال عمميم، واعتماد نظم 

 الترتيبات والحوافز عمى نتائج ىذا التقييم.
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 :)توصيات خاصة بالمتغير التاب  )الرشاقة الستراتيجية 

)المراجعين( في الرشاقة االستراتيجية لموصول  إشراك أصحاب المصمحة والمستفيدين .1
 الى تحقيق النتائج المرغوبة.

العمل عمى خمق التوازن بين األىداف الشخصية لمعاممين وأىداف الجمعيات من أجل  .2
 تحقيق قدر كبير من التوافق بين العاممين واالستراتيجيات المستخدمة.

ومنيا؛ إعادة ىندسة العمميات لتبسيط  العمل عمى استخدام األساليب اإلدارية المتقدمة، .3
 إجراءات العمم بحيث تؤدي إلى تطوير وزيادة جودة الخدمات المقدمة.

المرونة الكافية لتعديل استراتيجياتيا وخططيا بشكل المنظمات الغير حكومية امتالك  .4
عام لتتالءم مع ما يستجد من ظروف طارئة؛ وذلك باستخدام تحميل التنبؤ الخارجية 

 يطة بيا.المح

لجماعي تشجيع العاممين عمى العمل المشترك، وبث روح التعاون من خالل العمل ا .5
وتحسين األداء المؤسسي ليا باالنتقاالت من  وفرق العمل لتحقيق أىداف المنظمات

العمل الفردي إلى العمل الجماعي، والحرص عمى المسؤولية المشتركة لجميع العاممين 
 .المنظماتاتجاه أداء 
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 خطة لمل لتنفيذ التوصيات: ال ًا: 
 (: 6.2بناء عمى نتائج وتوصيات الدراسة قامت الباحثة بإعداد خطة عمل لتنفيذىا، كما في جدول )

 (: خطة لمل لتنفيذ التوصيات6.2جدول )

 البرامج واألنشطة التوصية م
الجية المسؤولة لن 

 التنفيذ
 المدة الزمنية

ت المنظماتعمل  ضرورة أنْ   .1
عمى استخدام  الغير حكومية

منيج البحوث العممية وبشكل 
 دائم وفق منيجية واضحة 

لمعاممين ة وميني ةعممي وراتعقد د-
بغية االرتقاء بالعمل واكتساب 

 المعارف وتوليدىا.

دائرة التخطيط والشئون 
 اإلدارية

 مرة كل عام

العمل عمى استقطاب الموارد   .2
البشرية الكفء وخبراء 

لميرة خارج الجمعية المعرفة ا
الكتساب وضم معارف 

 جديدة وخبرات متنوعة 

الحــرص عمى بـــنــاء وتكوين عالقات -
مستمرة بالكميات والجامعات 

 الستقطاب خبراء المعرفة.
اإلعالن عن مراكز وظيفية برواتب -

محفزة لذوي الخبرات المعرفية 
 المرتبطة بالعمل.

 دائرة العالقات العامة
 ريةالموارد البش

حسب 
 اإلحتياج

العاممين ذوي بزيادة االىتمام   .3
وتييئة  ،الميارات والمعارف
 المنظماتمناخ داخل ىذه 

يشجعيم عمى البقاء واستمرار 
العمل بيا لمحفاظ عمييم ومن 
 استقالتيم لجيات عمل أخرى.

 إعداد خطة متكاممة لمترقية -
، تكون واضحة ومعمنة لجميع والتوظيف

يا الطرق العاممين، يوضح في
باعيا لمترقية اتواإلجراءات التي بنبقي 

واالرتقاء من الوظيفة الدنيا إلى الوظيفة 
 األعمى.

 وضع سمم لمترقيات والحوافز. -

 بشكل دائم شئون الموظفين

تقييم المعرفة المخزنة بداخل   .4
الجمعية والمعمومات الموجودة 
في قواعد البيانات وتحديثيا 

ومدى باستمرار لتقييم جودتيا 
االستعارة منيا فيما يخص 

 .المنظماتعمل ىذه 

تحديث البيانات والمعمومات بشكل  -
دوري من خالل التواصل مع الفئة 

 المستيدفة.
عقد ورش عمل لتقييم فاعمية -

 .المعمومات المطموبة التي يتم جمعيا

 بشكل دائم دائرة المعمومات
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 البرامج واألنشطة التوصية م
الجية المسؤولة لن 

 التنفيذ
 المدة الزمنية

تييئة البيئة المالئمة   .5
والمشجعة عمى التعميم 

مستمر وتبادل المعرفة ال
 ،ونشرىا بين العاممين

وتحويل المعرفة الضمنية 
الموجودة في عقول العاممين 
لتصبح معرفة مجسدة 
وصريحة يمكن لمجميع 

 لالستفادة منيا.

تشكيل فرق عمل وفق معايير عادلة -
وموضوعية لتأدية الميام بشكل 

 جماعي 
عقد دورات وورشات عمل عن أىمية -

 والعمل بروح الفريق.العمل الجماعي 

 خالل العام دائرة الموارد البشرية

تشجيع العاممين عمى مشاركة   .6
بعضيم البعض بما يمتمكون 
من معمومات قيمة وخبرات 

 .متراكمة وميارات عالية

منح حوافز لمعاممين الذين ينجحون  -
باإلنجاز في فرق العمل الجماعي من 

 خالل عقد مسابقات لفرق العمل.
ماعات دورية لمعاممين وفقا عقد اجت -

 لممستويات اإلدارية.

 بشكل دائم دائرة الموارد البشرية

تذليل العقبات والصعوبات    .7
والعراقيل التي تحد من قدرة 
العاممين عمى تطبيق 

في أداء  ةكتسبالمالمعارف 
وخمق ثقافة  ،ميام عمميم
تحفز عمى توليد تنظيمية 

 المعارف الجديدة.

زمات ألإدارة ا عقد دورات في فن -
 إلشباعيم بميارات حل المشكالت.

عقد مسابقة عممية في ميارات  -
 اكتساب المعارف وفرص التعمم.

تحديد لجان مختصة بتذليل  -
 الصعاب.

 دائرة الموارد البشرية-
 دائرة التخطيط-

 دائمبشكل -
 

نظام تقييم األداء تطوير   .8
لمعاممين بحيث يشمل في 
ق معاييره مدى ونسبة تطبي

العاممين لما اكتسبوا من 
 معارف

برنامج قياس األداء من خالل  -
 .االستبانة

 

  دائرة التخطيط -
 دائرة الرقابة-

 بشكل دوري
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 البرامج واألنشطة التوصية م
الجية المسؤولة لن 

 التنفيذ
 المدة الزمنية

شراك أصحاب المصمحة إ  .9
 الرشاقةوالمستفيدين في 

الى موصول ل االستراتيجية
 تحقيق النتائج المرغوبة.

عقد رحالت لممتخصصين  -
 بتبادل والمستفيدين من المؤسسة أماًل 

األفكار والخبرات، ومعرفة الصورة 
 الذىنية لدييم.

 خالل العام اإلدارة العميا

العمل عمى خمق التوازن بين   .10
األىداف الشخصية لمعاممين 

أجل من  المنظماتوأىداف 
تحقيق قدر كبير من التوافق 
بين العاممين واالستراتيجيات 

 المستخدمة.

بادل القيام بمقاءات دورية لمنقاش وت -
األفكار وتحقيق التوافق بين أىداف 

 المنظمة واألىداف الشخصية.
 تنفيذ رحالت لمعاممين -

 دائرة التخطيط
 وشئون الموظفين

 بشكل دوري

المنظمات الغير امتالك   .11
المرونة الكافية حكومية 

لتعديل استراتيجياتيا 
وخططيا بشكل عام لتتالءم 

د من ظروف جمع ما يست
 طارئة.

 ين المديرين.مناقشات ب -
 التقارير التي يقدميا المديرون. -
 العصف الذىني. -

بشكل دوري  اإلدارة العميا
 شيري

تشجيع العاممين عمى    .12
العمل المشترك وبث روح 

من خالل العمل التعاون 
فرق العمل لتحقيق و  الجماعي

وتحسين ، المنظماتىداف أ
األداء المؤسسي ليا 
باالنتقاالت من العمل الفردي 

ى العمل الجماعي إل
والحرص عمى المسؤولية 
المشتركة لجميع العاممين 

 .المنظمات اتجاه أداء

 عقد دورات "فرق العمل الجماعي". -
 .عقد ورش عمل "أسموب المشاركة" -

 شيور 6كل  دائرة التخطيط والتدريب
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 : الدراسات المستـبمية المـترصة:رابعاً 
عمميات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة  إعادة تطبيق الدراسة الحالية، وىي دور .1

بالضفة الغربية وعمى مؤسسات المنظمات الغير حكومية االستراتيجية بالتطبيق عمى 
 أخرى مثل مؤسسات القطاع العام.

دراسة أثر عوامل تنظيمية أخرى عمى الرشاقة االستراتيجية مثل: )التخطيط االستراتيجي  .2
 سر التباين بصورة أفضل مما توصمت لو ىذه الدارسة.والقيادة االستراتيجية( لعّميا تف

دراسة متغيرات وسيطة مثل: األداء الوظيفي، رأس المال الفكري في العالقة بين  .3
 عمميات إدارة المعرفة والرشاقة االستراتيجية.

المنظمات دراسة أثر )المناخ التنظيمي( في تقرير ممارسة عمميات إدارة المعرفة في  .4
 قطاع غزة.بالغير حكومية 
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 المصادر والمراج 
 .الـر ن الكريم 

 أوًل: الكتب العربية
 ( إدارة منظمات المجتمع المدني: دراسة في الجمعيات األىمية 2007أبو النصر، مدحت :)

الجودة، الطبعة من منظور التتمكين والشراكة والشفافية والمساءلة والقيادة والتطور والتشبيك و 
 األولى، غيتراك لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.

 ( دور عمميات إدارة المعرفة في فاعمية أنشطة 2010أبوفارة، يوسف: عميان، حمد ،)
 المؤسسات األىمية في القدس الشرقية.

 ( إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات، الرياض.2008األكمبي، عمي ذيب ،) 

  م، 1999-1998( تقرير التنمية البشرية في فمسطين لمعام 2000اسات التنمية )برنامج در
 جامعة بير زيت لمتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، رام اهلل، فمسطين.

 ( تقرير التنمية البشرية في فمسطين لمعام 2000برنامج دراسات التنمية :)1999-1998 ،
 األمم المتحدة اإلنمائي، رام اهلل، فمسطين.جامعة بير زيت بالتعاون مع برنامج 

 ( إدارة المعرفة في التعميم، دار الوفاء لدنيا الطباعة 2007البيالوي، حسن وحسين، سالمة )
 والنشر، اإلسكندرية.

  ( منظمة المعرفة، الطبعة األولى، دار صفاء لمنشر والتوزيع2010حمود، خضير ،) 

 ( اتجاىات معاص2008الزيادات، محمد :) صفاء رة في إدارة المعرفة، الطبعة األولى، دار
 لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 ( المدخل الى إدارة المعرفة، 2006العمي، عبد الستار وُقنديجمي والعمري :)ألولىالطبعة ا ،
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 ( إدارة المعرفة، الطبعة األ2008عميان، ربحي :)لمنشر والتوزيع، عمان،  صفاء، دار ولى
 .األردن

 ( إدارة المعرفة، الطبعة الثانية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، 2012عميان، ربحي :)
 األردن.
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 ( ، اإلدارة االستراتيجية : مفاىيم ، عمميات ، حاالت تطبيقية " 2013مساعدة ، ماجد" )
 باعة .الطبعة األولى ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والط

 ( إدارة نظم المعرفة: الرأس المال الفكري، األردن: 2007المطيران، مطيران ،)
 جامعةالزيتونة.

 ( المنجد في المغة واألعالم، المطبعة الكاثوليكية، بيروت: دار 1986معموف، لويس ،)
 .28المشرق، الطبعة 

 ( نظم المعمومات اإلدارية األسس والمبادئ2002المغربي، عبد الحميد ،) المكتبة ،
 العصرية، المنصورة.

 ( إدارة المعرفة، الممارسات والمفاىيم، دار الوراق لمنشر 2007الممكاوي، إبراىيم الخموف :)
 والتوزيع، عمان، األردن.

 ( إدارة المعرفة: المفاىيم واالستراتيجيات والعمميات، عمان: الوراق لمنشر 2005نجم، نجم ،)
 والتوزيع، الطبعة األولى.

  ،(. االستعداد لمتغير االستراتيجية من خالل تفعيل دور تكنولوجيا 2011طو. )نووي
 المعمومات بالمؤسسة. الجزائر: جامعة سعد دحمب.

 ( ،إدارة المعرفة: الطريق الى التميز والريادة، عمان، األردن، 2013ىمشري، عمر أحمد )
 دار صفاء لمنشر والتوزيع.

 ( إدارة المعر 2007ياسين، سعد غالب ،) فة: المفاىيم، النظم، التقنيات، دار المناىج لمنشر
 والتوزيع، عمان.

 الرسا ل العممية: انيًا: 
 ،إدارة المعرفة وأثرىا عمى االبتكار التسويقي دراسة عمى القطاع  م(2017)إبراىيم، ياسر

المصرفي السوداني .رسالة ماجستير، كمية الدراسات التجارية، الخرطوم جامعة السودان 
 م والتكنولوجيا.لمعمو 

 ،( : " درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة 2015)أبو حطب، أشرف
لمتخطيط االستراتيجي المدرسي، وعالقتيا بمستوى إدارة المعرفة "رسالة ماجستير ، إدارة 

 األعمال الجامعة اإلسالمية،غزة ،فمسطين.
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 (، 2017أبو زريق، فاتن نبيل) :رة المعرفة في تحسين اإلبداع التنظيمي " دور عمميات إدا
برنامج الدراسات العميا المشترك بين أكاديمية  ماجستير،في المحاكم النظامية". رسالة 

 .اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ، جامعة األقصى ، غزة

 دور ممارسة إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات االستراتيجية  :(2017معمر، تياني، ) أبو "
 دراسة تطبيقية عمى مدراء وكالة الغوث في قطاع غزة ".

 ،إدارة عمميات ممارسة تعزيز في القيادية األنماط " دور ممارسة :(2016)صالح،  أبوعودة 
رسالة ماجستير أكاديمية -ةالجنوبي بالمحافظات الفمسطيني قوى األمن لمنتسبي المعرفة

 قصى ، غزة ، فمسطين.اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ، جامعة األ

 ،مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية ودورىا في تحسين جودة  :(2018) سما إسماعيل
، رسالة ماجستير إدارة األعمال، جامعة األزىر، كمية القرارات في المنظمات غير الحكومية

 االقتصاد والعموم اإلدارية، غزة فمسطين.

 ( مدى مساىمة الجمعيات 2015األغا، مصطفى ) ،الخيرية في التنمية بمحافظات غزة
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج القيادة واإلدارة، 

 العميا، غزة ، فمسطين.

 ،واقع ممارسة عمميات تبادل المعرفة بين وزارة  " ( 2017)محمد، وسالم ، حسني، أمين
ن وجية نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين في التربية والتعميم والجامعات األردنية م

 . رسالة ماجستير كمية العموم التربوية الجامعة األردنية، األردن."محافظة جرش

 ( إدارة المعرفة ودورىا في تحسين جودة الخدمات في بمدية قطاع 2018البراىمة، حازم )
 فمسطين. غزة، العميا،ات ". رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسغزة، 

  ،داء المؤسسي في (:" دور الذكاء االستراتيجي في تطوير األ2018)البوجي، رييام ممدوح
المنظمات الصحية غير الحكومية بقطاع غزة". رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسة 

 لمدراسات العميا ، غزة ، فمسطين.

 ( ، أثر الخفة ا2015الحريزات ، محمد ، ) الستراتيجية في ضوء القدرات التنافسية لمشركات
عمى األداء العممياتي . دراسة تطبيقية في  شركات الصناعات اليندسية في األردن ، رسالة 

 ماجستير ، جامعة الشرق األوسط ، األردن .
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 ،العالقة التأثيرية بين استراتيجيات االستشعار البيئي والتجديد :(" 2016)حسين، عادل
يجي من خالل الدور الوسيط لمرشاقة االستراتيجية بحث تحميمي آلراء عينة من االسترات

 .المديرين في شركة زين العراق لالتصاالت"

 ( دور2015حسينة، قمبو " :) كمية حالة المؤسسي "دراسة األداء تحسين في المعرفة إدارة 
"، رسالة - بسكرة– خيضر محمد التسيير جامعة وعموم والتجارية االقتصادية وممالع

بسكرة، – خيضر محمد ماجستير غير منشورة، كمية العموم االقتصادية والتجارية، جامعة
 الجزائر.

 ( .أثر خصائص المعمومات االستراتيجية في تحقيق الخفة االستراتيجية 3013الزين، نور .)
ن ودور القدرات التنافسية كمتغير معدل: دراسة تطبيقية عمى شركة ألبا ىاوس في األرد

 )رسالة ماجستير غير منشورة(.

 ( األدوار القيادية لمديري التربية والتعميم في ضوء 2009السبيعي، عبيد بن عبد اهلل" .)
متطمبات إدارة التغيير"، رسالة دكتوراة في اإلدارة التربوية والتخطيط، كمية التربية، جامعة أم 

 القرى، المممكة العربية السعودية.

 في تنمية الموارد البشرية في المؤسسات  االستراتيجيةدور الرشاقة (،" 2018ر، )سعد، عم
األىمية الفمسطينية ". رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ، غزة ، 

 فمسطين.

 ،واقع تطبيق إدارة المعرفة في ضوء التحوالت المعاصرة في ( 2012) طالل الشريف
نظر القيادات األكاديمية مع اقتراح تصور لتطبيقيا دراسة الجامعات السعودية من وجية 

 ، ام القرى، الممك عبد العزيز، الطائف، الباحة، في السعودية.تتطبيقية عمى الجامعا

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

جامعة قاصدي مرباح  رسالة ماجستير غير منشورة كمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية،
 ورقمة ، الجزائر.

 ( المنظمة المتعممة ودورىا في تعزيز اخالقيات 2017الشوبكي ، رنا جياد إسماعيل": )
ير الحكومية في قطاع غزة ، رسالة ماجستير ، العمل ، دراسة ميدانية عمى المنظمات غ

 جامعة االزىر ، غزة .
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 ،( ."أثر محددات الرشاقة االستراتيجية الفاعمية التنظيمية: "  دراسة 2013ايمان )  الصانع
 حالة لشركة االسمنت األردنية الفارج. رسالة ماجستير ، جامعة الشرق األوسط، األردن.

 ثر إدارة المعرفة عمى األداء التنافسي لمشركات دراسة م( أ2018)، سينصالح الدين، نا
مصر، جامعة عين  كمية التجارة، حالة الشركة المصرية لالتصاالت، رسالة ماجستير،

 شمس.

  :كاديميين وعالقتيا بالتميز (: "الرشاقة االستراتيجية لدى القادة األ2017)الضمور
 ئة التدريس".ردنية من وجية نظر أعضاء ىيالتنظيمي لمجامعات األ

 ( مدى توافر متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 2011العالول، عبد الماجد :)
الجمعيات الخيرية الكبرى في قطاع غزة وأثرىا عمى االستعداد المؤسسي ضد الفساد. رسالة 

 ماجستير غير منشورة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية: غزة، فمسطين.

 ( : إدارة الجودة الشاممة ومستوى مساىمتيا في 2016صور ، )، لميس من عبد الجواد
تحقيق إدارة المعرفة بالخدمات الطبية العسكرية . رسالة ماجستير ، برنامج الدراسات العميا 
 المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ، جامعة األقصى ، غزة ، فمسطين.

  ،التنافسية         الميزة تحقيق في ودورىا المعرفة إدارة مبات(: "متط2015)عبد الغفور، صالح
رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات  ."غزة قطاع جامعات في

 العميا ، غزة ، فمسطين.

 ( ،أثر2017عزالدين، ىبة خالد :)  دارة المعرفة في تطوير ثقافة التميز )دراسة إعمميات
 غزة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة( رسالة ماجستير في جامعة األزىر. تطبيقية عمى

 ،(: " دور أسموب القيادة التحويمية في تفعيل إدارة المعرفة وأثرىما2010)العطوي، محمد 
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا، "المنظمة أداء عمى

 .األردن

  ،(: "دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في  2011)العمول، سمر
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة". رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية جامعة 

 األزىر، فمسطين.
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 ( ،2018عمي، آمين نعيم:) دارة المعرفة في تحسين مستوى جودة الخدمات إعمميات  أثر
اخمية واألمن الوطني. رسالة ماجستير برنامج الدراسات العميا المشترك في وزارة الد المقدمة

 بين أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ، جامعة األقصى ، غزة ، فمسطين.

 (: " الرشاقة اإلستراتيجية وعالقتيا بالميزة التنافسية لدى شركات 2016) .عمرو، ىبة
سطين ".". رسالة ماجستير كمية الدراسات العميا، االتصاالت والمعمومات العاممة في فم

 جامعة الخميل.

 ،رسالة  (: "واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وسبل تدعيميا"2010)عودة، فراس
 التربيةالجامعة اإلسالمية، فمسطين. ماجستير غير منشورة،كمية

 ،اإلدارية المستدامة التنمية تحقيق في ودورىا المعرفة إدارة واقع" (2013)القرني، بندر 
نايف  بالرياض". رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة، الحدود لحرس العامة بالمديرية

 العربية لمعموم األمنية بالرياض.

 ( إدارة المعرفة وأثرىا في اإلبداع التنظيمي، أطروحة 2005الكبيسي، صالح الدين :)
 ة اإلدارة واالقتصاد، بغداد.دكتوراة غير منشورة، الجامعة المستنصرية، كمي

 (: "دور إدارة المعرفة في ضمان جودة التعميم العالي: حالة 2010)سماعيل،وا   اضي،م
دراسية   الجامعة اإلسالمية.رسالة ماجستيرغير منشورة، كمية التجارة الجامعة 

 اإلسالمية،غزة ،فمسطين

 في العالقة بين القدارت (: " الدور الوسيط لمبراعة التنظيمية 2017)، لميس، المحاسنة
الديناميكية والرشاقة التنظيمية دارسة ميدانية عمى الشركات األردنية لمصناعات الصيدالنية 

 كمية األعمال جامعة الشرق األوسط. ،ر". رسالة ماجستي

 ( دور إدارة المعرفة في تحقيق جودة التعميم العالي" رسالة ماجستير 2008المحاميد، ربا ،)
 جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض.غير منشورة، 

 ( .دور عمميات إدارة المعرفة في بناء المقدرات الجوىرية: دراسة 2012محمد، صفاء )
ألراء عينة من أساتذة المراكز العممية البحثية والخدمية )رسالة ماجستير غير منشورة(. 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميان غزة.
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 (: تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية وأثرىا 2012، عبداهلل )المدلل
رسالة ماجستير ، برنامج الدراسات العميا المشترك بين أكاديمية اإلدارة عمى مستوى األداء. 

 والسياسة لمدراسات العميا ، جامعة األقصى ، غزة ، فمسطين.

  ،دراسة   المؤسسي األداء بتميز وعالقتيا المعرفة إدارة عمميات" (:2014)المدىون، محمود
. رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة "والتعميم التربية وزارة عمى تطبيقية

 لمدراسات العميا ، غزة ، فمسطين.

 ( أثر القيادة التحويمية في تطبيق إدارة المعرفة دراسة حالة: "جامعة 2006مرزوق، بدرة :)
بسكرة". رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االقتصادية والتجارية  -خضيرمحمد 

 وعموم التسيير، جامعة محمد خيضر: بسكرة، الجزائر.

 ( متطمبات نجاح تطبيق إدارة المعرفة في العمل األمني، 2009المسند، طارق صالح ،)
 ، الرياض.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية

  ،(: "دور القيادة االستراتيجية في تفعيل عمميات إدار المعرفة بوزارة   2015)المصري،سممان
الداخمية واألمن الوطني". رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات 

 العميا ، غزة ، فمسطين.

 ( بعض متطمبات خفة الحركة في ضوء2010مصطفى، ايمان " )  ترابط أدوات تقاسم
المعرفة وابعاد التعمم االستراتيجية، دراسة استطالعية الراء عينة من مديري شركة اسيا سيل 

 لالتصاالت المتنقمة في العراق ". أطروحة دكتوراة ، جامعة الموصل ، العراق .

  ،ت ( "أثر المناخ التنظيمي عمى إدارة المعرفة دراسة عينة من المؤسسا2017باية )معاش
 الجزائر.-قتصادية بورقمة.  رسالة ماجستير جامعة قاصدي مرباح ورقمةاال

  :(: " دور التعمم االستراتيجي في تحقيق الرشاقة 2016)المواضية، يوسف عطيوي
رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة  ردنية "دارسة ميدانية".االستراتيجية في الجامعات الخاصة األ

 ردنية.األ

 ( تقيم األداء الميني لمراقبي الحسابات في إدارة الجمعيات في 2014اليجين، حسني :)
وزارة الداخمية )من وجية نظر إدارات الجمعيات الخيرية في قطاع غزة(.رسالة ماجستير 

 غير منشورة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية غزة. فمسطين.

 ،دة الخدمات  اإللكترونية".دراسة (: "دور البنية التحتية إلدارة المعرفة في جو 2016)اليريسة
 .األردن –ردني ،جامعة الطفيمة التقنية تطبيقية في القطاع المصرفي األ
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 ( : مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء 2016أنور ) ىنية ، محمد
 المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة. في الجامعة اإلسالمية .بغزة.

 (: دور الجمعيات األىمية الفمسطينية في تخفيض معدالت الفقر في 2013واوي، أحمد )ال
قطاع غزة )دراسة حالة جمعية الصالح اإلسالمية( رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 

 التجارة، الجامعة اإلسالمية غزة. فمسطين.

 : المج ت والدوريات: ال اً 
 ( المجتمع المدني2001أبراش، إبراىيم :)  ، الفمسطيني: من الثورة الى الدولة. مجمة رؤية

 (.6العد )

 ( دور القائد في إدارة المعرفة، مجمة رسالة المكتبة، 2005أبو عابد، محمود :)
 (21-5(، )1(، العدد)40المجمد)

 ( إدارة والي مال الزكاة، ومصرف العاممين عمييا، ، مجمة الشريعة 2006األشقر،عمر :)
 ، جامعة الكويت، العدد الثالثون.والدراسات اإلسالمية

 ،واقع تطبيق عمميات إدارة المعرفة في جامعة ( 2012) أحمد، أبو الخير، ناصر: األغا
جراءات تطويرىا ، مجمة جامعة األقصى )سمسمة العموم اإلنسانية( المجمد القدس المفتوحة وا 
 ، يناير.62_30السادس عشر، العدد األول ص

  ،تحقيق جودة المنتوج باستعمال الرشاقة التنظيمية دراسة حالة (: " 2017)اندراوس، رفل
المجمد  99قتصادية واإلدارية العدد في شركة النعمان العامة ". مجمة العموم اال

 .125-103ص23

 ،ثره في تحقيق خفة الحركة أ( "عالقة التمكين اإلداري بفرق العمل و 2015) البدراني، إيمان
ربيل ".مجمة جامعة األنبار أعمى عدد من مستشفيات محافظة  االستراتيجية ، دراسة ميدانية

 (.4(، العدد )7قتصادية واإلدارية ،المجمد )لمعموم اال

  ،(: " تصور مقترح لتطبيق عمميات إدارة المعرفة في جامعة عمر 2015)البرعصي، فتحي
 .4ليبيا". المجمة الميبية العالمية، العدد -المختار

 2008( لسنة 51عيات األردني رقم )التشريعات، "قانون الجم" 
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 ( .قياس أثر المعرفة في توظيفيا لدى المنظمات األردنية" المؤتمر 2005حجازي، ىيثم )
نيسان  27-25العممي الدولي السنوي الخامس )اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية(، 

 جامعة الزيتونة، األردن.

 ( تطبيق إدارة المعرفة 2013حرب، محمد خميس ) بالجامعات لتحقيق التميز في البحث
 التربوي، دراسات تربوية ونفسية، مجمة التربية بالزقازيق، مصر.

 ( .مناىج البحث العممي، أساسيات البحث العممي. عمان: 2006الحمداني، موفق .)
 مؤسسة الوراق لمنشر.

 ( تقييم أثر قانون الجمعيات الخيرية والييئات األىمية 2016دودين، محمود :)( لسنة 1رقم )
والئحتو التنفيذية عمى أداء الجمعيات. بحث معيد لمعيد أبحاث السياسات  2000

 االقتصادية الفمسطيني )ماس(ن القدس رام اهلل، فمسطين.

  (اثر محددات الرشاقة االستراتيجية عمى التميز التنظيمي دراسة 2014رضوان ، طارق" )     
ة التمويل والتجارة ، كمية التجارة ، جامعة تطبيقية عمى قطاع االتصاالت مصر، مجم

 .1-44( ،3طنطا، ع)

 ( دور إدارة المعرفة في تقميل مخاطر 2004الرفاعي، غالب وياسين، سعد غالب )
دراسة ميدانية، ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر العممي الدولي السنوي الرابع، جامعة -االئتمان

 الزيتونة، عمان، األردن.

 ،(: أثر رأس المال البشري عمى الخفة 2017، )مثنى ،شوالعمو  ،محمود الرواسان
قتصادية اإلستراتيجية )دراسة ميدانية في شركات السياحة األردنية(. مجمة العموم اال

 .(86.99(، الصفحات)23(، المجمد)100واإلدارية، العدد)

 ( تشخيص مؤشرات الذكاء االستراتيجي ل2014العابدي ،عمي. الموسوي ، ىشام" ) ضمان
السيادة االستراتيجية من خالل خفة الحركة االستراتيجية" دراسة تحميمية في شركات كورك 

 لالتصاالت المتنقمة في العراق ، مجمة الغري لمعموم االقتصادية واإلدارية

 ( متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية، ورقة عمل 2007عبد الوىاب، سمير :)
 ة بعنوان: مدن المعرفة، المعيد العربي إلنماء المدن، المدينة المنورة.مقدمة لمندوة الدولي

 ( دارة المعرفة، مجمة جامعة دمشق، 2012عمي، أحمد  (1)28( المعمومات وا 
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 ( عمميات إدارة المعرفة التنظيمية وعالقتيا بكفاءة تطبيق الحكومة 2016فييم، مروة ،)
وتكنولوجيا المعمومات، مجمة كمية االقتصاد  اإللكترونية مع التطبيق عمة وزارة االتصاالت

 ، جامعة القاىرة، مصر.232-197( :2)17والعموم السياسية، 

 ( ،(. تأثير مبادئ حمقة القرار)2013الكبيسي، صالح الدين. ونوري، أسماءOODA عمى )
خفة الحركة االستراتيجية: دراسة ميدانية في عدد من مستشفيات مدينة بغداد. مجمة 

 202_170(، 3ر، كمية اإلدارة واالقتصاد في جامعة بغداد، ع)الدناني

 ( الدور التنموي لمجمعيات التطوعية في اإلمارات، مجمة الشئون 2003الكسادي، عادل )
 (.24العامة، العدد )

 ( قانون الجمعيات والييئات األىمية رقم 1المادة )2000لسنة  1. 

 ( قانون الجمعيات والييئات األىمية2المادة )  2000لسنة  2رقم. 

 ( ،جامعة بير زيت لمتعاون مع برنامج األمم المتحدة 2002مركز بيسان لمبحوث واالنماء )
 اإلنمائي، رام اهلل، فمسطين.

 ( قدرات تقنية المعمومات واثرىا في خفة الحركة 2011المعاضيدي، معن وعد )
طبية في نينوي. المجمة االستراتيجية: دراسة استطالعية في الشركة العامة لممستمزمات ال

 .108-85(، 29)7العراقية لمعموم اإلدارية، 

 ( .اآلستعداد لمتغيير االستراتيجي استنادا عمى قدرات 2008المعاضيدي، معن وعداهلل .)
تقانة المعمومات: دراسة حالة منظمة صناعية. بحث مشارك في المؤتمر العممي الدولي 

المعرفة، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة السنوي الثامن، إدارة التغيير ومجتمع 
 .24-1الزيتونة، األردن: 

  ،اتجاىات المديرين في مراكز الوزارات األردنية لدور إدارة المعرفة في (، 2009)المعاني
، 5ي، عمان: الجامعة األردنية، المجمة األردنية في إدارة األعمال، المجمداألداء الوظيف

 .3العدد

  (، نظم إدارة المعرفة ودورىا في تفعيل عممية البحث والتطوير، ورقة 2006)ناصر، أكرم
مقدمة إلى المؤتمر الرابع حول "آفاق البحث العممي والتطور التكنولوجي في الوطن العربي" 

 .2006كانون أول  14-11المنعقد في وزارة التعميم العالي السورية، دمشق، من



 
 مىصادر وامىراجع ا

178 

 الرشاقة اإلستراتيجية في األداء المؤسسي المستدام (: بعنوان تأثير 2017)، ياسر،ياسر
ستطالع عينة من امحافظة كربالء المقدسة مع  )دراسة حالة في مديرية توزيع كيرباء

قسم إدارة األعمال، المجمة العراقية لمعموم -المدراء. جامعة القادسية كمية اإلدارة واالقتصاد
 (.55(، العدد)14دارية ، المجمد)اإل
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 (: 1ممصق )
 تسييل ميمة باصث
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 (: 2ممصق )
 قا مة ب سماء المصكمين

 

 مكان العمل الدرجة العممية السم الرقم

 أكاديمية اإلدارة والسياسة أستاذ مساعد المدىون أ.د محمد إبراىيم  .1

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارك سامي أبو الروسأ.   .2

 الجامعة اإلسالمية  دكتوراه د. وسيم الهبيل  .3

 غزة-جامعة األزهر دكتوراه د. وفيق األغا  .4

 جامعة األزهر أستاذ مساعد خليل ماضيد.     .5

 امعة اإلسالميةالج أستاذ مساعد د. ياسر الشرفا  .6

 كلية فلسطين التقنية أستاذ مساعد د. منصور األيوبي  .7

 جامعة األقصى دكتوراه د. أشرف مشمش  .8

 جامعة األقصى أستاذ مساعد د. عالء السيد  .9

 ديوان الموظفين أستاذ مساعد د. نبيل الموح  .10

 وزارة النقل والمواصالت دكتوراه د. أيمن راضي  .11

 جامعة األزهر عدأستاذ مسا د. محمد فارس  .12
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 (: 3ممصق )
 الستبانة ي  صورتيا النيا ية

 
 نـــرك بيـــالمشت برنامـج الدراســـات العميـــا   

 

 اـأكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العمي  
 

 ـــــــــزةــــــــــــــــــى بغـــــــــــــــــــة األقصــــــــــــــــــــامعــــــوج  
 

ـــــــــادة واإلدارة تــخـــــصـــــــــــــــص      الـــــــــيـــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 األخ الكريم/ األخت الكريمة

 تحية طيبة وبعد
 

 االستبانة المرفقة عبارة عن أداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء بحث بعنوان:
"

وذلك استكمااًل لمحصول عمى درجة الماجستير في القيادة واإلدارة من أكاديمية اإلدارة والسياسة 
بغزة. لذا، آمل منكم التكرم باإلجابة عمى جميع بنود االستبانة من وجية نظركم مع مراعاة الدقة 

النتائج التي سيتم التوصل  والموضوعية، حيث أن الدقة في اإلجابة ستنعكس بالتأكيد عمى دقة
( إلى 1بين )مع العمم أن اإلجابة عمى بنود المحورين الثاني والثالث من االستبانة تتراوح ، إلييا
دّل ذلك عمـى مـوافقتكم العالية عمى ما ورد  10(، حيث أنو كمما اقتربت اإلجابة من الدرجة 10)

التي تعممون بيا. عمما بأن المنظمات في الفقرة المعنّية من وجية نظركم فيما ىو مطبق في 
 البيانات المقدمة في ىذا البحث ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط.

 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
 

 الباحثة

 تحرير شعبان الشريف
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 ب.( في المكان المناسيرجى وضع إشارة )

 

ين التالي ين: َ         َ    ي  المصور           

، حيث أنو كمما اقتربت اإلجابة من الدرجة 10إلى  1نأمل منكم التكرم باستخدام التدرج من 
ّ                                                                                دل  ذلك عمـى مـوافقتكم العالية عمى ما ورد في الفقرة المعنية من وجية نظركم فيما ىو  10  

 مطبق في الجمعية التي تعممون بيا.

 
 يـة(       لالية عيفة       )درجة الموا
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فيما يمي مجموعة من العبارات المتعمقة بممارسة عمميات إدارة المعرفة، في الجمعية التي تعمل 
 التي تناسب رأيك أمام كل عبارة. 10-1الدرجة من بيا يرجي وضع 

 

 11- 1الدرجة  العبــارات م.

 )الصصول لمى المعرية واكتسابيا من مصادرىا المختمفة وابتكار معارف جديدة( اكتساب المعرية: أوًل:

  بالرصد المنظم لممعرفة المتاحة والمتجددة من مصادرىا المختمفة. تقوم الجمعية .1

  بحوث بشكل مستمر لممساعدة عمى توليد المعرفة.الإجراء  عمى ُتشجع الجمعية .2

  عمى فرق العمل ذات التنوع المعرفي لتوليد المعرفة واكتشافيا. عيةالجمعتمد ت .3

  مع بعضيم إليجاد حمول لمشاكل العمل. العاممونيتفاعل  .4

  وسائل تكنولوجية تساعد العاممين في اكتساب المعرفة. الجمعيةوفر ت .5

6. 
عارف لممساىمة في اكتساب الم الجمعيةىناك اىتمام بجذب الكفاءات من خارج 

 الجديدة.
 

  يتم تشجيع العاممين عمى توليد األفكار الخالقة والمبدعة. .7

 )تجمي  وتصنيف وترتيب المعرية ي  مراكز معمومات ليسيل استخداميا واسترجاليا(  انيًا: تخزين المعرية:

وسائل تخزين متعددة )أرشفة الكترونية، وثائق ورقية...(  الجمعيةتوفر لدى ي .1
 لحفظ المعرفة. ومتطورة 

 

  توثيق الدروس المستفادة من التجارب السابقة.ب الجمعيةيتم ت .2

لى إانتقاليم  لمنعبالمحافظة عمى الموظفين ذوي المعرفة العالية  تيتم الجمعية .3
 .ىخر جيات أُ 

 

  بسرعة ودقة خزن المعمومات والمعرفة. الجمعيةتميز ت .4

  بطريقة يسيل الوصول الييا.يتم تصنيف المعمومات وتوثيقيا  .5

  .لتخزين المعرفة باألمان والخصوصية بالجمعيةتتميز األجيزة التقنية المستخدمة  6

  .وتحديثيا باستمراربالجمعية  المعرفة المخزنةيتم تقييم جودة  .7
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 11- 1الدرجة  العبــارات م.

 )نـل ونشر المعرية لمعاممين وايصاليا ي  الوقت والمكان المناسب(  ال ًا: توزي  المعرية:

  .مستوياتيا اإلداريةتبادل المعرفة في جميع عمى  الجمعية تعمل .1

2. 
( اجتماعات.مذكرات، تقارير، بريد الكتروني، ) طرق مختمفة الجمعيةمتمك ت

 المعرفة عمى العاممينونشر لتوزيع 
 

  .بالعمل عرض أفكارىم الجديدة المرتبطةلاألفراد  الجمعيةشجع تُ  .3

4. 
عن طريق عقد دورات تدريبية من قبل مختصين ذوي خبرة  يتم توزيع المعرفة

 .وكفاءة
 

  .لتبادل المعرفة بين العاممين ينالوقت والمناخ المالئم الجمعيةييئ تُ  .5

  .والخبرات اآلراءالعاممين عمى التواصل مع بعضيم لتبادل  الجمعيةشجع تُ  6

  وظائفيم.ن الخوف عمى دو  يمتمكونيا التيبالخبرات  زمالئيم يشارك العاممون .7

 )ى  لممية الممارسة والستخدام الفعم  لممعرية الت  تم اكتسابيا وتوليدىا( رابعًا: تطبيق المعرية:

1. 
ُيدرك العاممون في الجمعية أىمية إدارة المعرفة في دعم األنشطة الخاصة 

 بعمميا. 
 

يجيات ومداخل تنفيذ يتوفر لدى المسؤولين في الجمعية رؤية واضحة نحو استرات .2
 وتطبيق إدارة المعرفة

 

  تمنح الجمعية العاممين الصالحيات الكافية لتطبيق المعرفة في مجال عمميم. .3

جراءات العمل داخل  .4 يتم توظيف المعرفة في حل المشكالت وتحسين أساليب وا 
 الجمعية.

 

5. 
المقدمة  تيتم الجمعية في توظيف المعارف المكتسبة في تحسين الخدمات

 لمجميور.
 

6. 
عند تقييم أداء العاممين تأخذ الجمعية بعين االعتبار مدى تطبيقيم لممعرفة 

 المكتسبة في مجال عمميم.
 

زالة الصعوبات التي تحد من قدرة الموظفين  .7 تعمل الجمعية عمى تذليل العقبات وا 
 عمى تطبيق المعرفة.
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 عمى كل فقرة من الفقرات الخاصة بمستوى الرشاقةالتي تناسب رأيكم  10-1وضع الدرجة من  يرجى
 االستراتيجية في الجمعية التي تعمل بيا:

 16_ 1 الرشاقة الستراتيجية م.

  الجمعية. لرؤيةوالفيم الكامل ضوح الو  يتوفر لدى العاممين  .1

  يا وأىدافيا العامة بواقعية تعمل الجمعية عمى ترجمة رؤيت  .2

    .ُتحدد الجمعية العمميات األكثر أىمية التي تخمق قيمة مضافة لمشتركييا  .3

  مستوى ممكن. بأفضلعمى إبقاء كفاءات وخبرات العاممون فييا  الجمعيةتحرص   .4

  تمتمك الجمعية سمعة حسنة في المجتمع.  .5

  لالستجابة ألي تغييرات ممكنةتستخدم الجمعية أفضل وسائل تقنية المعمومات   .6

  أماميا. مع الفرص المتاحةلمشركة األىداف االستراتيجية  تتالءم  .7

  المرغوبة. جل تحقيق أىدافيا أكافة األساليب الحديثة والتقنيات من  الجمعيةتستخدم   .8

  .توجد مرونة في أداء الخدمات بما يتناسب مع متطمبات المستفيدين المختمفة  .9

  لجمعية المراجعين لفئات متنوعة تمكنيا من تقديم الخدمة المناسبة لكل فئة.تُقسم ا  .11

  .فرص لمتعمم والتحسينالتي تحدث من العاممين األخطاء  الجمعية تعتبر  .11

  ُتشجع الجمعية العاممين عمى مبدأ تحمل المسؤولية المشتركة عن النتائج النيائية لمعمل.   .12

13.  
عمميتي التخطيط والتنفيـذ لتعزيـز دورىـم لموصـول ألفضـل في  ُتشرك الجمعية المراجعين

 النتائج.
 

  ُتكيف الجمعية استراتيجيتيا لتتالءم مع الظروف المتغيرة.  .14

  واستراتيجياتيالتحقيق التوافق بين العاممين  المنظمات الغير حكوميةتسعى   .15

  الخدمات.تعمل الجمعية عمى تحديد اإلجراءات التي من شأنيا تطوير المنتجات و   .16

 وشكرًا لحسن تعاونكم

 انتيت
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 :(4ممصق )
 الدراسات السابـة 

 العينة األداة المنيج لنوان الدراسة الباصث

البوجي،
2018) 

دور الذكاء االستراتيجي في تطوير 
األداء المؤسسي في المنظمات الصحية 

 غير الحكومية بقطاع غزة

المنيج 
الوصفي 
 التحميمي

 االستبانة
 ت الصحيةموظفي المنظما

 غير الحكومية بقطاع غزة

 2016فييم، 

عمميات إدارة المعرفة التنظيمية وعالقتيا 
بكفاءة تطبيق الحكومة اإللكترونية مع 
التطبيق عمى وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعمومات بجامعة القاىرة، 

 مصر

المنيج 
الوصفي 
 التحميمي

 االستبانة
موظفين وزارة االتصاالت 

المعمومات، وتكنولوجيا 
 بجامعة القاىرة، مصر.

)البرعصي، 
2015) 

تصور مقترح لتطبيق عمميات إدارة 
 ."ليبيا -المعرفة في جامعة عمر المختار

المنيج 
 الوصفي

 االستبانة
ىيئة التدريس بالفرع الجامعي 

 "البيضاء

البدراني، 
2015)  

عالقة التمكين اإلداري بفرق العمل واثره في 
الستراتيجية، دراسة تحقيق خفة الحركة ا

ميدانية عمى عدد من مستشفيات محافظة 
 ." اربيل

الوصفي 
 االستبانة واالختياري

بعض المؤسسات الصحية في 
محافظة أربيل. تم انتقاء كل من 
 مستشفى )رزكاري، والجميوري(

)المدىون، 
2014) 

عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز 
 األداء المؤسسي دراسة تطبيقية عمى

 وزارة التربية والتعميم

المنيج 
 الوصفي

 االستبانة

جميع العاممين في وزارة 
التربية والتعميم العالي وجميع 
المديريات عمى مستوي 

 محافظات غزة

)األغا، أبو 
 (2012الخير، 

واقع تطبيق عمميات إدارة المعرفة في جامعة 
جراءات تطويرىا  القدس المفتوحة وا 

المنيج 
 الوصفي

 االستبانة
جميع المشرفين األكادميين 
 في جامعة القدس المفتوحة

)العمول، 
2011) 

دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد 
البشرية األكاديمية في الجامعات 

 الفمسطينية في قطاع غزة".

المنيج 
 الوصفي

 االستبانة
األكاديميين العاممين في 

الجامعات الفمسطينية بقطاع 
 غزة

الشريف، 
2012 

يق إدارة المعرفة في ضوء التحوالت واقع تطب
المعاصرة في الجامعات السعودية من وجية 
نظر القيادات األكاديمية مع اقتراح تصور 

 لتطبيقيا دراسة تطبيقية عمى الجامعات

المنيج 
 الوصفي

 االستبانة

العاممين والمدراء في األقسام 
اإلدارية في كل من جامعة، ام 
القرى، الممك عبد العزيز، 

 ئف، الباحة، في السعودية.الطا
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 العينة األداة المنيج لنوان الدراسة الباصث

2010عودة،   
واقع إدارة المعرفة في الجامعات 

 "الفمسطينية وسبل تدعيميا
المنيج 
 الوصفي

 االستبانة

العاممين اإلداريين )عمداء 
كميات، مديرو الدوائر 

واألقسام اإلدارية ونوابيم( في 
كل من الجامعة اإلسالمية 
وجامعة األزىر، وجامعة 

 األقصى

 المعاني،
2009 

اتجاىات المديرين في مراكز الوزارات 
األردنية لدور إدارة المعرفة في األداء 

 الوظيفي

المنيج 
 الوصفي

 االستبانة
العاممين االدارين في مراكز 

 الوزارات األردنية

 

 

 

 

 
 


