
 
 الفصل اخلامس

 النتائج و التوصيات

 مقدمة :

تناول الباحث في هذه الدراسة دور إلدارة المعرفة في تحسين أداء العاملين في جهاز 
الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة ، من خالل البيانات التي جمعها من االستبانة المعدة بهذا 

سابقة تفسيرها و ربطها بالدراسات ال الخصوص ، ومن خالل مناقشة األسئلة و اختبار الفرضيات و
ذات العالقة ، سيعرض في هذا الفصل النتائج التي توصل إليها الباحث و كذلك أهم التوصيات 

 و الدراسات المستقبلية.

 أواًل: النتائج

بناًء على تحليل البيانات و مناقشة أسئلة الدراسة و اختبار الفرضيات توصل الباحث إلى النتائج 
غير صنيفها كالتالي: نتائج متعلقة بالمتغير المستقل ) إدارة المعرفة(، والنتائج المتعلقة بالمتالتي تم ت

 التابع ) أداء العاملين(، و نتائج متعلقة باختبار الفرضيات ، و نتائج تحقيق األهداف.

 النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل) إدارة المعرفة( :

قطاع  –عرفة لدى العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية كشفت النتائج أن واقع إدارة الم  .1
 . %66..وزن نسبي متوسط و اتضح ذلك من خالل حصوله على غزة 

كشفت النتائج أن واقع أبعاد إدارة المعرفة لدى العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية في  .2
، و  %65.9 ، و نشر المعرفة  %72.5بواقع  قطاع غزة كانت كالتالي : تخزين المعرفة

 .%6..5بواقع  اكتساب المعرفة، و  %65.0بواقع  تطبيق المعرفة

 النتائج المتعلقة بالمتغير التابع ) أداء العاملين(

مرتفع  زة قطاع غ –العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية  مستوى أداءكشفت النتائج أن  .1
 . %70.1وزن نسبي واتضح ذلك من خالل حصوله على 

 

 : تعلقة باختبار الفرضياتالنتائج الم



 الفرضية األولى :
( بين α ≤ 6...توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )أظهرت النتائج أنه  ..

والداللة  7.0..حيث بلغ معامل االرتباط بينهما  العاملين أداءإدارة المعرفة ومستوى 
 .6...اإلحصائية أقل من 

داللة إحصائية بين اكتساب المعرفة ومستوى أداء يوجد عالقة ذات أظهرت النتائج أنه  .2
 .6...والداللة اإلحصائية أقل من  525..بلغ معامل االرتباط بينهما العاملين حيث 

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تخزين المعرفة ومستوى أداء أظهرت النتائج أنه  .0
 .6...حصائية أقل من والداللة اإل 5.0..بلغ معامل االرتباط بينهما العاملين حيث 

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نشر المعرفة ومستوى أداء أظهرت النتائج أنه  .4
 .6...والداللة اإلحصائية أقل من  726.. بلغ معامل االرتباط بينهماالعاملين 

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعرفة ومستوى أداء أظهرت النتائج أنه  .6
 .6...والداللة اإلحصائية أقل من  ..7.. بلغ معامل االرتباط بينهماث العاملين حي

 الفرضية الثانية :

قيمة  يث كانتإدارة المعرفة بشااااااااااااااكل عام و أداء العاملين حتاثيير بين  يوجاد أناه أظهرت النتاائج
 والتي تسااااااااااااااااو   βكااان مقاادار التااثيير قيمااة و  6.0.وهي أقاال من  0..6.الااداللااة اإلحصاااااااااااااااائيااة 

لمتغير دة تغير ا( بمقدار وحدة واحأداء العاملينذا يعني أناه كلماا تغير المتغير التاابع )هاو ..069
 . 068.6( بمقدار المستقل )إدارة المعرفة
 الفرضية الثالثة :

فراد أ بين مستويات تقديراتتبين من خالل النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  ..
وقيمة  .05..كل عام والعمر حيث كانت قيمة ف مستوى إدارة المعرفة بشحول العينة 

. كما وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 6...وهي أكبر من  7.0..الداللة اإلحصائية 
وهي أكبر من  ..4..بين أداء العاملين والعمر حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 

...6. 
فراد أ بين مستويات تقديرات تبين من خالل النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية .2

 407..مستوى إدارة المعرفة بشكل عام والمؤهل العلمي حيث كانت قيمة ف حول العينة 



. كما وال يوجد فروق ذات داللة 6...وهي أكبر من  200..وقيمة الداللة اإلحصائية 
 .06..إحصائية بين أداء العاملين والمؤهل العلمي حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 

 .6...وهي أكبر من 
راد فبين مستويات تقديرات أأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية  تبين من خالل النتائج .3

وقيمة  55..4مستوى إدارة المعرفة بشكل عام والوظيفة حيث كانت قيمة ف حول العينة 
، حيث كانت الفروق لصالح مدير عام أو 6...وهي أقل من  .....الداللة اإلحصائية 

 ،%...7بوسط حسابي  مدير )إدارة، محافظة، وحدة(يليه  %76.6ه بوسط حسابي نائب
كما ويوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أداء العاملين والوظيفة حيث كانت قيمة الداللة 

، حيث كانت الفروق لصالح مدير عام أو نائبه 6...وهي أقل من  .....اإلحصائية 
 .%...7بوسط حسابي  (رة، محافظة، وحدةمدير )إدايليه  ،%..74بوسط حسابي 

راد فبين مستويات تقديرات أأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية  تبين من خالل النتائج .4
 27..0مستوى إدارة المعرفة بشكل عام والرتبة العسكرية حيث كانت قيمة ف حول العينة 

لصالح عميد  ، حيث كانت الفروق6...وهي أقل من  .0...وقيمة الداللة اإلحصائية 
. كما ويوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أداء العاملين %76.4فما فوق بوسط حسابي 

، حيث 6...وهي أقل من  44...والرتبة العسكرية حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 
 .%..76كانت الفروق لصالح عميد فما فوق بوسط حسابي 

راد فبين مستويات تقديرات ألة إحصائية أنه يوجد فروق ذات دال تبين من خالل النتائج .6
 0.646مستوى إدارة المعرفة بشكل عام ومكان العمل حيث كانت قيمة ف حول العينة 

، حيث كانت الفروق لصالح العاملين 6...وهي أقل من  .....وقيمة الداللة اإلحصائية 
ة بين . كما ويوجد فروق ذات داللة إحصائي%72.4في محافظة الوسطى بوسط حسابي  

وهي أقل من  20...أداء العاملين ومكان العمل حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 
 .%...7، حيث كانت الفروق لصالح محافظة غزة بوسط حسابي 6...

 ( يوضح مدى تحقق أهداف الدراسة و مجال تحقيقها.0جدول رقم ) 

 مجال تحقيقه الهدف م



رطة الفلسطينيةمعرفة واقع إدارة المعرفة في جهاز الش  1  

من خالل تحليل مجاالت إدارة 
المعرفة) فقرات االستبانة(،كما هو 
موضح في جدول رقم 

(71(،)71(،)71(،)02) 

في جهاز الشرطة الفلسطينيةتحسين أداء العاملين تحديد مستوى   2  

من خالل تحليل محور أداء العامين  
)فقرات االستبانة( كما هو موضح 

 (07في جدول رقم )

3 
في جهاز أداء العاملين معرفة طبيعة عالقة بين إدارة المعرفة و 
  الشرطة الفلسطينية

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة  
األولي ، كما هو موضح في جدول 

 (02رقم)

4 
في جهاز تحسين أداء العاملين تحديد مستوى اير إدارة المعرفة في 

 الشرطة الفلسطينية

 ةنتائج اختبار الفرضية الرئيس
، كما هو موضح في جدول  اليانية
 (02رقم)

5 

بين  α ≤6.0.إبراز الفروق ذات الداللة اإلحصاااااااائية عند مساااااااتوى 
متوسااااااااااااطات اسااااااااااااتجابات المبحويين حول متغيرات الدراسااااااااااااة )إدارة 

جنس اللمتغيرات الشاااااااااخصاااااااااية والوظيفية )( واالمعرفة، أداء العاملين
 مل(؟مكان الع لعسكرية،الوظيفة، الرتبة ا،العمر ، المؤهل العلمي ، 

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة 
، كما هو موضح في جدول  اليالية
 (01(،)01(،)01(،)02(،)02رقم)

6 

العمل على تقديم توصااااااايات علمية يمكن االساااااااتفادة منها في تعزيز 
إدارة المعرفة و دورها في تحسااااااين أداء العاملين في جهاز الشااااااارطة 

 الفلسطينية في قطاع غزة. 

لتوصيات التي وضعها الباحث في ا
 ضوء نتائج الدراسة

 

 

 

  التوصياتثانيًا : 



من واقع  التحليل اإلحصائي والنتائج التي توصل إليها الباحث فإنه يقترح عددًا من التوصيات  
التي تتعلق بإدارة المعرفة للعاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية ، باإلضافة إلى أدائهم في جهاز 

 الفلسطينية .الشرطة 

 التوصيات المتعلقة بإدارة المعرفة:
العمل على زيادة الوعي لدى العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية حول أهمية إدارة المعرفة و  ..

 أيرها على تحسين أدائهم الوظيفي.
 .هتمام بجذب الكفاءات من خار  جهاز الشرطة للمساهمة في اكتساب المعارف الجديدةاالزيادة  .2
 الجهات المختصة على إجراء البحوث و الدراسات بشكل ةع قيادة جهاز الشرطة الفلسطينيتشجي  .0

 .مستمر للمساعدة على توليد المعرفة
العمل على  زيادة اعتماد جهاز الشرطة على فرق العمل ذات التنوع المعرفي لتوليد المعرفة  .4

 .واكتشافها
ة لتطبيق المعلومات والمعرفة المتجددة العمل على منح المزيد من الصالحيات الكافية والحري .6

 .للعاملين  في مجال عملهم
 للمعرفة يقهمتطب خاصة بمدى عناصر تتضمن بحيث العاملين أداء لتقييم الحالية النماذ  تطوير .5

 العاملين .  ألداء المهمة التقييم عناصر كثحد المكتسبة في مجال عملهم، واستخدامها
 الخبرات دون الخوف من أن تؤير على أوضاعهم الوظيفية.زيادة تشجيع العاملين بتبادل   .7
زالة الصعوبات التي تحد من قدرة العاملين على تطبيق  العمل على زيادة  .. تذليل العقبات وا 

 .المعرفة
 التوصيات المتعلقة بأداء العاملين :

استخدامه  والعمل على استخدام نتائج تقييم أداء العاملين في تحديد االحتياجات التدريبية لهم  ..
 .  أدائه وتحسين في تطوير العمل

   العمل على زيادة الدورات التدريبية للعاملين بما يغطي احتياجاتهم التدريبية. .2
 .العاملين بتطوير أدائهم ومهاراتهم بشكل مستمرو تشجيع ضرورة حث  .0
ى و ضرورة تزويد جهاز الشرطة العاملين فيه بنتائج تقييم أدائهم بشكل مستمر يوضح مست .4

 .أدائهم



العمل على االستعانة بذو  الخبرة عند تقييم العاملين و تقييمهم بشكل مهني و علمي و االبتعاد  .6
 عن الروتين.

العمل المستمر على تحفيز العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية للوصول إلى األهداف  .5
 المنشودة منهم.

ي في مقابل األعمال اإلضافية الت ضرورة توفير حوافز مادية يقدمها جهاز الشرطة للعاملين .7
 تؤدى خار  أوقات الدوام الرسمي حتى يكون اإلقبال عليها فعال و أداء مميزًا.

 
 الدراسات المستقبلية المقترحة :

 واقع تقييم أداء العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية. .1

 واقع إدارة المعرفة في القطاع الحكومي و سبل تطورها. .2

 يا في تحسين مستوى أداء العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية.دور اإلدارة العل .3

 
 
 
 
 
 

 (13جدول رقم ) 
 خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة

 إدارة المعرفة

 الربامج و األنشطة التوصيات
اجلهة املسئولة 

 عن التنفيذ
 االطار )الفرتة الزمنية(

العمل على زيادة الوعي لدى العاملين في  
رطة الفلسطينية حول أهمية إدارة جهاز الش

 المعرفة و أثرها على تحسين أدائهم الوظيفي.

الدورات التدريبية و ورش العمل و 
 الندوات و النشرات و المجالت

وحدة التخطيط و 
التطوير في جهاز 

 الشرطة.

 بشكل مستمر

زيادة االهتمام بجذب الكفاءات من خارج 
 ارفجهاز الشرطة للمساهمة في اكتساب المع

 الجديدة.

عمل حمالت توعية و محاضرات 
تعريفية  داخل األجهزة األمنية 

قيادة الشرطة  
بالتنسيق مع إدارة 

شهور مع المتابعة  3خالل 
 و التقييم



األخرى عن طبيعة عمل جهاز 
 الشرطة

اإلدارة  التنظيم و
 بالشرطة

تشجيع قيادة جهاز الشرطة الفلسطينية  
راء البحوث و الجهات المختصة على إج

الدراسات بشكل مستمر للمساعدة على توليد 
 المعرفة

اعداد دراسات و أبحاث و أوراق 
 عمل

التخطيط و  وحدة
التطوير في جهاز 

 .الشرطة
 بشكل مستمر

العمل على  زيادة اعتماد جهاز الشرطة على 
فرق العمل ذات التنوع المعرفي لتوليد المعرفة 

 واكتشافها.

مفتوحة و تشجيع الحوارات ال
توعية العاملين بأهمية العمل 
الجماعي و المكافأة على العمل 

 الجماعي

3خالل  قيادة الشرطة شهور مع  
 المتابعة و التقييم

العمل على منح المزيد من الصالحيات  
الكافية والحرية لتطبيق المعلومات والمعرفة 

 المتجددة للعاملين في مجال عملهم.

دأ خ مبالتدوير الوظيفي ، و ترسي
 الالمركزية 

الشرطة  قيادة
بالتنسيق مع 

اإلدارات المختلفة 
 للشرطة

3خالل  شهور مع  
 المتابعة و التقييم

تطوير النماذج الحالية لتقييم أداء العاملين 
بحيث تتضمن عناصر خاصة بمدى تطبيقهم 

للمعرفة المكتسبة في مجال عملهم، 
واستخدامها كأحد عناصر التقييم المهمة 

 العاملين . ألداء

إعداد نماذج تقييم جديدة و شاملة 
من خالل االطالع على نماذج 

 تقييم االداء العالمية

التخطيط و  وحدة
التطوير في جهاز 

 .الشرطة

3خالل  شهور مع  
 المتابعة و التقييم

زيادة تشجيع العاملين بتبادل الخبرات دون 
الخوف من أن تؤثر على أوضاعهم 

 الوظيفية.

ملين الذين يتبادلون مكافأة العا
 الخبرات لتشجيع غيرهم.

الشرطة  قيادة
بالتنسيق مع 

اإلدارات المختلفة 
 للشرطة

3خالل  شهور مع  
 المتابعة و التقييم

زالة   العمل على زيادة  تذليل العقبات وا 
الصعوبات التي تحد من قدرة العاملين على 

 تطبيق المعرفة.

 الدورات التدريبية و ورش العمل 

الشرطة  قيادة
بالتنسيق مع 

اإلدارات المختلفة 
 للشرطة

 بشكل مستمر

 

 أداء العاملين

 الربامج و األنشطة التوصيات
اجلهة املسئولة عن 

 التنفيذ
 االطار )الفرتة الزمنية(

العمل على استخدام نتائج تقييم أداء 
العاملين في تحديد االحتياجات التدريبية لهم 

 .تحسين أدائهو استخدامه في تطوير العمل و 

رفع نتائج تقييم أداء العاملين 
لوحدة التخطيط و التطوير  
لتحيد الدورات التدريبية التي 

 يحتاجها العاملين

وحدة التخطيط و 
في جهاز  التطوير

 .الشرطة

 بشكل مستمر

العمل على زيادة الدورات التدريبية للعاملين 
 بما يغطي احتياجاتهم التدريبية.

 

ة و ورش عمل دورات تدريبي
عمل حسب احتياجات العاملين 

 خالل فترة الدوام .

التخطيط و  وحدة
التطوير في جهاز 

 .الشرطة

 

 بشكل مستمر

 



ضرورة حث و تشجيع العاملين بتطوير 
 أدائهم ومهاراتهم بشكل مستمر.

مكافأة العاملين الذين يطورون 
 أدائهم و نشر قصص نجاهم

الشرطة  قيادة
ت ابالتنسيق مع اإلدار 
 المختلفة للشرطة

 بشكل مستمر

ضرورة تزويد جهاز الشرطة العاملين فيه 
بنتائج تقييم أدائهم بشكل مستمر يوضح 

 مستوى أدائهم.

تسليم نتائج تقييم أداء العاملين 
 لهم فور صدورها

الشرطة  قيادة
بالتنسيق مع اإلدارات 

 المختلفة للشرطة

 بشكل مستمر

م رة عند تقييالعمل على االستعانة بذوي الخب
العاملين و تقييمهم بشكل مهني و علمي و 

 االبتعاد عن الروتين.

تشكيل لجنة تقييم دائمة  من 
 ذوي الخبرات و الكفاءات

الشرطة  قيادة
بالتنسيق مع إدارة 
 التنظيم و اإلدارة

 شهور و بشكل 3خالل 

 مستمر

العمل المستمر على تحفيز العاملين في 
للوصول إلى جهاز الشرطة الفلسطينية 

 األهداف المنشودة .

من خالل تذليل العقبات و تهيئة 
األجواء المناسبة للعمل و 

 االبداع

الشرطة  قيادة
بالتنسيق مع اإلدارات 

 المختلفة للشرطة

 بشكل مستمر

ضرورة توفير حوافز مادية يقدمها جهاز 
الشرطة للعاملين في مقابل األعمال اإلضافية 

دوام الرسمي حتى التي تؤدى خارج أوقات ال
 يكون اإلقبال عليها فعال و أداء مميزًا.

مكافأة الذين يقوموا  بأعمال 
 إضافية

 بشكل مستمر الشرطة قيادة

 

 


