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 :مقدمة

 منظمات لتبني الحقيقي الدافع هو الحاضر الوقت في العالم يشهده الذي المستمر التطور إن
 تحقيق في فاعل ايجابي دور من لها لما المعرفة إلدارة الخدمية أو منها االنتاجية سواء األعمال
 تعزيز عن فضال التنظيمية األنشطة كافة في التطورات ومواكبة المستمر للتحسين الشاملة الجودة
  والريادي التنافسي المضمار في موقفها

 معرفة جمع في المنظمة يساعد مدخال بكونها الحديثة اإلدارية النظم إحدى المعرفة أداة وتعد
 التي القوة نقاط وتعزيز تواجهها التي المشاكل لمعالجة وتطبيقها أفضلها واختيار العاملين وأفكار
 (4102ماهر،) العمل سوق في التنافسي مركزها على للحفاظ وذلك الوقت نفس في تمتلكها

 يكون ال والتميز النجاح أن اإلدارات من للعديد تأكد الشديدة والمنافسة العالمية الظروف ظل وفي
 الحفاظ من البد المتغيرة الظروف هذه لمواجهة بل فقط، الخدمات أو المنتجات جودة خالل من
 وضع يوجب الذي األمر ، المستقبلية الفترات في استمرارها وضمان المؤهلة البشرية الموارد على

 مستقبلها هو وما بالمنظمة عالقتها وتوضح ترتب البشرية للموارد وبرامج وخطط استراتيجيات
 .معها الوظيفي

 مع والمشاركة بالتعاون والبرامج الخطط هذه بصيانة المنظمة في البشرية الموارد إدارة وتقوم
 فرد لكل يحدد حيث الوظيفي، والتطوير الوظيفية المسارات إدارة بعملية يسمى ما ضمن العاملين
 خدمته انتهاء وحتى تعيينه من بدءا المنظمة في عمله فترة خالل سيشغلها التي والمراكز المراحل
 لتأهيله الالزمة والترقية االختيار وعمليات المطلوبة ريبيةالتد االحتياجات كذلك وتحدد فيها،

 .الوظيفي مساره ضمن اآلتية الخطوة باتجاه لالنتقال

 االستثمار هذا فإن كافة لمواردها والكفاءة الفعال االستثمار هو المنظمة يهم ما أن اعتبار وعلى
 المناسب الشخص وضع عن الناجم األمثل بالشكل البشرية الكفاءات استثمار خالل من سيتحقق

 ما حقق قد أنه الفرد يدرك فعندما ، لكفاءته المناسبة الوظيفة تأمين حتى أو المناسب، المكان في
 األمر باإلنجاز، لشعوره واالرتياح بالرضا سيشعر الوظيفي مساره في وخدمات آمال من رسمه
 (4102غريب،. )للمنظمة الكبير والوالء األفضل األداء عنه ينتج الذي
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 للمسار التخطيط في المعرفة إدارة عمليات دور على الدراسة هذه ستركز ذلك ضوء وفي
 .الفلسطينية الصحة وزارة في الوظيفي

 :الدراسةوتساؤلت  مشكلةأولا: 

يحتل العنصر البشري دورا محوريا في تطوير المؤسسات اليوم، وفي زيادة االنتاج وما لهذا 
جميع مناحي العمل في المؤسسة وادراكا لهذه األهمية للموارد البشرية األمر من أثر على 

اقتضت الحاجة أن تسعى هذه المؤسسات إلى تبني برامج وأساليب جديدة إلدارة الموارد البشرية 
تتناسب مع أهميتها وحيوية الدور الذي تقوم به، لذلك استشعرت ادارة الموارد البشرية أهمية 

يفي كونه من أبرز الوسائل المستخدمة لتحقيق طموحات الموارد البشرية للمسار الوظ التخطيط
 وتحقيق رضاهم الوظيفي الذي سينعكس بال أدنى شك على انتاجية المؤسسة وفاعليتها التنظيمية

 (4100)عناية،
ونظرا ألهمية وحيوية هذا الموضوع خاصة في الواقع الحالي لوزارة الصحة الفلسطينية والذي 

ات تعاني منها الوزارة بشكل يؤثر على أدائها وروح أعضائها وانجازاتها، فقد تولد لدى أفرز تحدي
الباحث االحساس بأهمية  هذه الدراسة من خالل ما لمسه في مجال عمله بالوزارة من تدني 

لعدم  باإلضافةمستوى أداء بعض العاملين وتأثرهم عند التعرض ألقل قدر من الضغوط، 
امج التدريبية نتيجة عدم القدرة على تحديد االحتياجات التدريبية واعتماد التعيين االستفادة من البر 

في الوظائف أو الترقية للمناصب األعلى على األقدمية المدعومة بالواسطة والمحسوبية، وتجاهل 
يتمتع بها  مبدأ الجدارة ، إلى تدني مستويات األداء، واغفال المواصفات والمؤهالت التي يجب أن

غل كل وظيفة. مما دفع الباحث لدراسة تفاصيل هذه المشكلة للتعرف على واقع تخطيط شا
المسار الوظيفي وذلك من خالل الدراسة المكتبية، حيث أشارت العديد من نتائج الدراسات 

( التي أشارت إلى وجود ضعف في تخطيط الموارد البشرية وأن 4102السابقة كدراسة)البراهمة،
عام الزلت تفتقر وجود أصحاب الكفاءات والمؤهلين لوضع تلك المنهجيات، مؤسسات القطاع ال

( والتي أشارت إلى ضرورة زيادة الجهد من قبل المسؤولين في 4102كذلك دراسة)العصب،
( والتي توصلت إلى أن وزارة 4100مجال تطوير المسارات الوظيفة وكذلك دراسة)الفاضل،

ية المسار الوظيفي جاءت نتائجها ما بين ضعيفة بنسبة التربية والتعليم في مجال تخطيط وتنم
( إلى أن ضعف المكانة 42ص4112وتشير دراسة )المرسي، %24ومتوسطة بنسبة  72%
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هم ن وعدم وجود فرص التقدم والترقي الوظيفي يصيباالجتماعية التي تمنحها الوظيفة للعاملي
 بالجمود ويؤدي إلى تدني مستوى األداء. 

راسة استكشافية على هذه المؤشرات وتدعيما لمشكلة الدراسة قام الباحث بعمل دوانطالقا من 
 :النحو التالي

 الدراسة الستكشافية:

، وعينة من ة من خالل استطالع رأي المسئولينمبدئي استكشافيةقام الباحث بإجراء دراسة 
المشكالت التي تتعلق ، للتعرف على أهم المستشفيات التابعة للمحافظات الجنوبيةالعاملين في 

 المعملية االختبارات باستخدام، حيث تم تحليل فقرات االستبانة ات الدراسةبموضوع
 وتم استخدام الحصاء الوصفي والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  وتحليل جميع فقرات االستبيان 

 :البيانات جمع ومصادر الدراسة أدوات
 :التالية المصادر من البيانات جمع سيتم فرضياتها، واختبار الدراسة أهداف تحقيق أجل من
 البيانات جمع إلي الباحثون لجأ البحث لموضوع التحليلية الجوانب لمعالجة: األولية المصادر .0

 .الغرض لهذاً   خصيصا صممت للبحث، رئيسة كأداة االستبانة خالل من األولية
 والدوريات واألجنبية العربية الكتب من إليه التطرق يتم فيما وتتمثل: الثانوية المصادر .4

 المتعلقة واألجنبية العربية الدراسات على االطالع إلى باإلضافة اإللكترونية، والمواقع والمقاالت
 وذلك األخرى، الدول وفي المنطقة في الموضوع هذا تناولت التي األبحاث وكذلك بالموضوع

 .الدراسة من النظري الجانب ومعالجة لتغطية
 النظري األدب وعلى المستخدمة واألدوات السابقة الدراسات من عدد على الباحث اطالع بعد

 ادارة  عمليات قياس اجل من خاصة استبانة بتطوير قام,  وأهدافها الدراسة بموضوع المتعلق
 االستبانات أسئلة ببعض الباحث استرشد وقد  الوظيفي المسار بتخطيط وعالقتها  المعرفة
 ومناسبة مالئمة لتكون وتعديلها األسئلة هذه صياغة إعادة بعد وذلك أخرى دراسات من السابقة

 .البحث ألغراض
 :الدراسة وعينة مجتمع

الدائرة اإلدارية موظفين الفئة الثانية واالولى  في بأجراء الدراسة على   الباحث قام -
 - األوروبي غزة مستشفى)  وهيالفلسطينية  جنوب قطاع غزه التابعة لوزارة الصحة  مستشفيات
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( اإلماراتي الهالل مستشفى -النجار مستشفى -األقصى شهداء مستشفى-  الطبي ناصر ومجمع
 الجدول حسب موز الموظفين عدد أن المستشفيات لهذه الرسمية اإلحصاءات خالل من تبين وقد

  :التالي
 وكان غزة قطاع جنوب في  مستشفيات( 5) على توزيع تم بحيث,  استبانة(  71)  توزيع تم

 التالي الشكل على التوزيع
المستهدفة وعدد الستبانات العينة و للموظفين  اإلجمالييوضح العدد  (1)جدول رقم 

 الموزعة

 اسم المستشفى
العدد الجمالي 

 للموظفين
الجمالي العدد 

 للدوائر الدارية

لعينة  العدد الجمالي
موظفين الفئة  الدراسة

 واألولية الثانية

عدد الستبانات 
على  الموزعة
 الدراسةعينة 

 8 26 112 993 مجمع  ناصر الطبي
 2 39 161 841 م. الوروبي

 7 38 116 121 م. شهداء القصى 
 4 12 71 196 م. النجار

 1 17 23 134 م. الهالل الماراتي
 071المجموع                                                               
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 : عمليات إدارة المعرفة -0

للتعرف على درجة الموافقة تم استخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب، والجدول 
 ( يوضح ذلك.2التالي )

 (2جدول )

 المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لفقرات عمليات إدارة المعرفة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

1.  
تقوم اإلدارة بالرصد المنظم للمعرفة المتاحة والمتجددة من مصادرها 

 المختلفة.
71.72 3 

2.  
 2 73.10 توفر اإلدارة وسائل تكنولوجية تساعد العاملين في اكتساب المعرفة.

 1 74.48 يتفاعل العاملين مع بعضهم إليجاد حلول لمشاكل العمل.  .3

4.  
لإلدارة بجذب الكفاءات من الوزارة للمساهمة في اكتساب هناك اهتمام 

 المعارف الجديدة.
60.00 4 

  69.83 اكتساب المعرفة بشكل عام 

1.  
يتوفر لدى المؤسسة وسائل تخزين متعددة )أرشفة الكترونية وثائق 

 ورقية،،( ومتطورة لحفظ المعرفة.
77.14 1 

 2 71.03 المستفادة من التجارب السابقة.تهتم اإلدارة بتوثيق الدروس   .2

3.  
تهتم اإلدارة بالمحافظة على الموظفين ذوي المعرفة العالية لمنع انتقالهم 

 إلى جهات أخرى.
68.97 3 

 4 64.83 يتم تقييم جودة المعرفة المخزنة وتحديثها باستمرار.  .4

  70.52 تخزين المعرفة بشكل عام 

 1 70.34 اإلدارة على تبادل المعرفة في جميع مستوياتها اإلدارية.تعمل   .1

2.  
تمتلك اإلدارة طرق مختلفة )مذكرات، تقارير، بريد الكتروني، 

 اجتماعات( لتوزيع المعرفة على العاملين.
68.97 2 

 4 64.83 تشجع اإلدارة األفراد لعرض أفكارهم الجديدة المرتبطة بالعمل.  .3

4.  
يتم توزيع المعرفة عن طريق عقد دورات تدريبية من قبل مختصين ذوي 

 خبرة وكفاءة.
66.90 3 

  67.76 توزيع المعرفة بشكل عام 
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1.  
يمنح للعاملين الصالحيات الكافية والحرية لتطبيق المعلومات والمعرفة 

 المتجددة في مجال عملهم.
67.59 2 

2.  
جراءات يتم توظيف المعرفة في حل  المشكالت وتحسين أساليب وا 

 العمل داخل المؤسسة.
68.28 1 

3.  
عند تقييم أداء العاملين يأخذ بعين االعتبار مدى تطبيقهم للمعرفة 

 المكتسبة في مجال عملهم.
66.90 3 

4.  
زالة الصعوبات التي تحد من قدرة  تعمل اإلدارة على تذليل العقبات وا 

 المعرفة.الموظفين على تطبيق 
62.07 4 

  66.21 تطبيق المعرفة بشكل عام 

  68.58 جميع الفقرات معا 

 

بشننكل عننام  لجميننع فقننرات عمليننات إدارة المعرفننة( تبننين أن الننوزن النسننبي 4مننن الجنندول السننابق )
بشنكل عملينات إدارة المعرفنة على فقنرات  المبحوثينوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل  68.58%
بينمنا ، %69.83اكتسناب المعرفنة بشنكل عنام ، وقند بلغنت درجنة الموافقنة علنى مجنال %68.58عام 

 بلغات درجاة الموافقاة وقاد، %70.52تخزين المعرفة بشكل عاام بلغت درجة الموافقة على مجال 
المعرفنة بشنكل  بلغنت درجنة الموافقنة علنى تطبينقوأخينرا  ،%67.76المعرفنة بشنكل عنام  على توزيع

 .%66.21عام 

مجنننال اكتسننناب  فنننييتضنننح منننن الجننندول ان هنننناك موافقنننه لننندى المبحنننوثين بدرجنننه جينننده خاصنننه 
ومجنننال تخزينهنننا بدرجنننه اكبنننر بينمنننا هنننناك معوقنننات لتطبيقهنننا وكنننذلك ان مننندى اسنننتجابة  المعرفنننة

 في االستبانة .للعبارات والقدرة على االجابة الموضوعية لها الفهم الجيد  يتم على المبحوحين
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 :تخطيط المسار الوظيفي -2

للتعرف على درجة الموافقة تم استخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب، والجدول 
 .( يوضح ذلك2التالي )

 (3جدول )

 المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لفقرات تخطيط المسار الوظيفي

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

تعتمد اإلدارة على تقنيات حديثة في تخطيط المسار الوظيفي للعاملين   .1
 فيها. 

3.17 63.45 3 

 8 60 3 تفضل اإلدارة تزويد العامليين بنطاق محدد من المهام و الواجبات.   .2

3.  
تفضل اإلدارة تزويد العامليين بنطاق واسع من المسئوليات 

 والصالحيات.
3.17 63.45 3 

 9 56.02 2.81 تمنح اإلدارة الفرصة لتطوير مهارتهم وقدراتهم.    .4

 6 62.07 3.1 تعمل اإلدارة على توفير فرص تدريبيه للعاملين في المستشفيات.   .5

 5 62.14 3.11 تعمل اإلدارة على قياس رضا العاليين عن وظائفهم وبشكل مستمر.  .6

7.  
تعمل اإلدارة على توفير معلومات كافية للعامليين عن وظائفهم الحالية 

 والمستقبلية.  
3.24 64.83 2 

والتقدم في  للترقيةتوفر اإلدارة فرص عادلة للعاملين في المستشفيات   .8
 المراكز الوظيفية.

2.72 54.48 10 

 7 61.38 3.07 تؤكد اإلدارة على التعاون والتفاعل بين كافة العاملين فيها.  .9

11.  
تأخذ اإلدارة الجوانب الشخصية للعاملين بعين االعتبار عن تخطيط 

 المسار الوظيفي.
3.38 67.59 1 

   61.54 3.07 معا الفقراتجميع  

 

 بشكل عام فقرات تخطيط المسار الوظيفيجميع لتبين أن الوزن النسبي ( 3) السابق جدولالمن 

 تخطيط المسار الوظيفيوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل المبحوثين على فقرات  61.54%
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تأخذ اإلدارة الجوانب الشخصية للعاملين  " 11، وقد حصلت الفقرة %61.54بشكل عام بنسبة 
، %67.59 " على أعلى درجة موافقة بوزن نسبي بعين االعتبار عن تخطيط المسار الوظيفي.

والتقدم في  للترقيةتوفر اإلدارة فرص عادلة للعاملين في المستشفيات  " 8بينما حصلت الفقرة 
 .%54.48" على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  المراكز الوظيفية

يتضح من الجدول أن هناك موافقة لدى المبحوثين بشكل متوسط فيما يتعلق بتخطيط المسار 
ار الوظيفي ال سيما االهتمام  بإدارة مما يدل على ضرورة االهتمام أكثر بتخطيط المسالوظيفي 

المؤسسة للمساهمة في تطوير تخطيط المسار الوظيفي وكذلك مدى االستجابة للمبحوثين 
 لإلجابة على فقرات االستبانة يتم على االدراك الجيد للعبارات والقدرة على االجابة الدقيقة .

ومن منطلق أهمية توظيف إدارة المعرفة لتنمية وتخطيط المسار الوظيفي ودراسة مدى عالقتها 
به وذلك لزيادة تفهم الموظفين لعملهم ودرجاتهم الوظيفية وزيادة قدرتهم على مواجهة المشكالت 
وانجاز العمل في أقصر وقت وبأقل تكلفة وجهد ومن منطلق تعقد مهام الوظائف في العصر 

ي وحاجتها إلى عاملين يتمتعون بمهارات وقدرات مرتفعة للوفاء بمهام العمل في ضوء الحال
فرص المسار الوظيفي التي تفرض االهتمام بتخطيط المسار الوظيفي تبلورت مشكلة الدراسة في 

 السؤال الرئيسي التالي:: ياا ثان
 الفلسطينية؟ المستشفيات في يالوظيف المسار بتخطيط المعرفة ادارة عمليات عالقة ما

 :التالية الفرعية األسئلة منه وينبثق
 الفلسطينية؟ المستشفيات في المعرفة ادارة عمليات مستوى ما. 0
 الفلسطينية؟ المستشفيات الوظيفي المسار تخطيط مستوى ما. 4
 المستشفيات في الوظيفي المسار بتخطيط وعالقتها المعرفة دارةإ عملياتستوى ممارسة م ما. 7

 الفلسطينية؟
بين عمليات إدارة المعرفة  1.5. هل توجد عالقة ذات دالة إحصائية عند مستوى ألفا اقل من 2

 وتخطيط المسار الوظيفي في المستشفيات الفلسطينية.
 استجاباتبين متوسطات  1.5. هل توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى ألفا اقل من 5

 المسمى العمر،, الجنس) الديمغرافية للمتغيرات تبعا   المعرفة ادارة عمليات أبعاد حول نثيالمبحو 
 (.الخدمة ،سنوات العلمي المؤهل الوظيفي،
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 استجابات متوسطات بين 1.5. هل توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى ألفا اقل من 2 
 العمر،, الجنس) الديمغرافية للمتغيرات تبعا   الوظيفي المسار تخطيط مستوى حول المبحوثين
 (.الخدمة سنوات ، العلمي المؤهل ، الوظيفي المسمى

 
 متغيرات الدراسة وأنموذج الدراسةثانياا: 

، (1614 المدهون،) ،(1617 رزق، أبو) عمليات ادارة المعرفة:: المتغير المستقل .1
 :منه ويتفرع (1613 المصالحة،)

 (.تطبيق المعرفة - المعرفةتوزيع  - تخزين المعرفة -توليد المعرفة )

 تخطيط المسار الوظيفي. : المتغير التابع .1

 ، سنوات الخدمة(.)الجنس, العمر، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي:المتغير الديمغرافي .3
 .بينها والعالقة الدراسة لمتغيرات توضيحيا نموذجا( 1) رقم الشكل يمّثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 عمليات ادارة المعرفةأبعاد 

   .المعرفة توليد •

 .المعرفة تخزين •

 . المعرفة توزيع •

 .المعرفة تطبيق •

 الجنس.1
 الفئة العمرية.1
 المؤهل العلمي.3
 المسمى الوظيفي.4
 سنوات الخدمة.1

 

 

 

تخطيط المسار 

 الوظيفي

 المتغيرات

 الديمغرافية

 المتغير المستقل
 المتغير التابع
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 الدراسةفرضيات ثالثاا: 
 الفرضية الرئيسية األولى:

بين عمليات إدارة المعرفة  1.5ألفا اقل من  ات داللة احصائية عند مستوىذيوجد عالقة 
 وتخطيط المسار الوظيفي في المستشفيات الفلسطينية.
 ويتفرع من الفرضية الرئيسية الفروض الفرعية التالية:

 بين توليد المعرفة و  1.5ألفا اقل من  عند مستوى توجد عالقة ذات داللة احصائية
 تخطيط المسار الوظيفي.

 المعرفة وعملية تخزين بين  1.5ألفا اقل من  توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى
 تخطيط المسار الوظيفي.

 بين توزيع المعرفة وعملية  1.5ألفا اقل من  توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى
 وظيفي.تخطيط المسار ال

 بين تطبيق المعرفة وعملية  1.5ألفا اقل من  توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى
 تخطيط المسار الوظيفي.

 الفرضية الرئيسية الثانية:
بين عمليات إدارة المعرفة  1.5توجد عالقة ذات دالة إحصائية عند مستوى ألفا اقل من 

 ينية.وتخطيط المسار الوظيفي في المستشفيات الفلسط
 الفرضية الرئيسية الثالثة:

بين متوسطات استجابات  1.5توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى ألفا اقل من 
المبحوثين حول أبعاد عمليات ادارة المعرفة تبعا  للمتغيرات الديمغرافية )الجنس, العمر، المسمى 

 الوظيفي، المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة(.
 ة:رابعالفرضية الرئيسية ال

 استجابات متوسطات بين 1.5توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى ألفا اقل من 
 العمر،, الجنس) الديمغرافية للمتغيرات تبعا   الوظيفي المسار تخطيط مستوى حول المبحوثين
 (.الخدمة سنوات ، العلمي المؤهل ، الوظيفي المسمى
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 الدراسة: فأهدارابعاا: 

 :إلى أساسي وبشكل الدراسة هذه تهدف

  بحوثين مفي المستشفيات الفلسطينية كما يرها ال عمليات ادارة المعرفةمستوى التعرف على
 بالمؤسسة.

 تخطيط المسار الوظيفي في المستشفيات الفلسطينية.مستوى  الكشف عن 
 في المستشفيات الفلسطينية. الوظيفيتخطيط المسار و ادارة المعرفة  بين اختبار العالقة 
  في المستشفيات الفلسطينية.  الوظيفيتخطيط المسار  واثرها على ادارة المعرفة بيان أبعاد 
 وتخطيط المسار , ادارة المعرفة) استجابات المبحوثين حول بين متوسطاتالفروق  تحديد أهم

 (  في المستشفيات الفلسطينية.الوظيفي
  تعزيز عمليات ادارة المعرفة العمل على تقديم توصيات علمية يمكن االستفادة منها في

 المستشفيات الفلسطينية. الوظيفيوتخطيط المسار 
 الدراسااااة: أهميةخامساا: 

 تتمثل أهمية الدراسة في ثالث جوانب:

 :ألهمية النظريةا -1

  تعتبر هذه ،حيث هذه الدراسة بالحداثة واألهمية النسبية تثيرهاتتسم القضية البحثية التي 
دراسة أبعاد  تحاول التي )في حدود علم الباحث( الميدانية القليلة الدراسات الدراسة من

 المستشفيات الفلسطينية. الوظيفيتخطيط المسار عالقتها بعمليات ادارة المعرفة و 
 هذا والعربية والباحثين المهتمين في  الفلسطينيةالمكتبة هذه الدراسة  تثريأمل الباحث أن ي

من خالل تسليط المجال في تحقيق النقلة النوعية المرجوة لدى المستشفيات الفلسطينية 
  .الوظيفيوعالقتها بتخطيط المسار  ادارة المعرفة الضوء على

 :األهمية التطبيقية -1

   كافة إدارات ودوائر في  القيادة والمسئولينمن المتوقع أن تسهم الدراسة الحالية في تزويد
 المعرفةادارة حول أبعاد بمعلومات المستشفيات العاملة في المحافظات الجنوبية المختلفة 

 .لمستشفيات الفلسطينيةا الوظيفي فيوعالقتها بتخطيط المسار 



13 
 

  وزارة الصحة الفلسطينية لتطير اداة المعرفة  فيتقديم النصح واالرشاد لمتخذي القرار
 المستشفيات الفلسطينية.تخطيط المسار الوظيفي في  فيواالهتمام 

 األهمية للباحث: -3

 يفيالوظفة وعالقتها بتخطيط المسار عمليات ادارة المعر إكساب الباحث المعرفة حول 
 .، كما أنه يضيف للباحث المعرفة والخبرة في مجال البحث العلميالمستشفيات الفلسطينية.

 حدود الدراسةسادساا: 

 مجمع محافظة جنوب قطاع غزة. سيتم تطبيق  الدراسة على مستشفياتالمكاني:  الحد(
ناصر الطبي، مستشفى غزة األوروبي، مستشفى شهداء األقصى، مستشفى أبو يوسف 

 النجار، مستشفى الهالل االماراتي(
 :م4101سوف يتم تطبيق الدراسة في العام  الحد الزماني 
 :سوف يتم تطبيق هذه الدراسة على كافة العاملين داخل المستشفى. الحد البشري 
  :سيتم دراسة أبعاد عمليات ادارة المعرفة وعالقتها بتخطيط المسار الحد الموضوعي

 محافظة جنوب قطاع غزة. المستشفيات الفلسطينية الوظيفي
 :لى موظفين وزارة الصحة الفلسطينية /   سيتم اجراء الدراسة ع مجتمع وعينة الدارسة

 . الجنوبية للمحافظات التابعة لمستشفياتالفئة االولى والثانية في  الدوائر االدارية ل
 الدراسة: تمصطلحاسابعاا: 

 المعرفة (Knowledge ) 
 إلى إضافة الحسه والمدركات والخبرات المعلومات بين ما ومتنوعا متباينا   مزيجا   المعرفة تشكل
عبيد، ) ويعرف بالسليقة يأتي وقد والمعلومات للخبرات نتاجا   يكون قد الذي الحكم على القدرة

 واألحكام والمعتقدات والمفاهيم المعاني من مجموعة: أنها على المعرفة( 00: 4105
 واألشياء الظواهر لفهم المتكررة لمحاوالته نتيجة اإلنسان لدى تتكون التي الفكرية والتصورات
 ".  به المحيطة
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 عَرفَ  من ميمي   ومصدر اسم:  هي الجامع المعاني معجم في ورد كما لغة والمعرفة /
 التعلم حصيلة أنها على أيضا وعرفها ، عليه وما ه على الشيء إدراك: المعرفة ب عرف
 ". العصور عبر

  دارة ونشر  المعرفة:إدارة يقصد بها التقنيات واألدوات والموارد البشرية المستخدمة لجمع وا 
ينظر إلى إدارة المعرفة على أنها إدارة ما  بحيث .ضمن مؤسسة ما واستثمار المعرفة

موثق في مستندات  وما هيمتلكه األفراد من مهارات تستند إلى المعرفة، وليس فقط 
 في المؤسسات. المعرفة يرتبط بعملية اتخاذ القرار إدارةالهدف من و المؤسسة. 

 التنموية األهداف تحديد خالل من يتم واع علمي مجهود عن عبارة هو:  التخطيط تعريف 
 الموارد حدود في الخطة سنوات خالل لتحقيقها المثلي والسياسات اإلجراءات واختيار
 (4105، عواريب.  ) المتاحة

 تحدث التي الوظيفية التغيرات من متعاقبة سلسلة عن عبارة هو: الوظيفي المسار تعريف 
 الذي والنجاح الوظيفي بالتقدم مرتبطة التغيرات هذه كانت سواء العملية الموظف حياة في

 وتحمل أفضل وظيفية مكانة أو أعلى أجر على الحصول يرافقه والذي عمله في يحرزه
 أعلى وظيفة إلى رأسيا   بالترقية الوظيفية التغيرات هذه عن ويعبر أكبر ومسئوليات أعباء
 (4117:47 ، الحكيم. ) المتعمد التنظيمي الهيكل ضمن

 يركز الوظيفي المسار تخطيط فأن ماهر أحمد حسب:  الوظيفي المسار تخطيط تعريف 
 ناحية من يتقلدها التي الوظائف وبين ، ناحية من األفراد بين والتطابق التوافق تحقيق على
 الموارد إدارة بها تقوم التي المختلفة الوظائف خالل من التوافق هذا تحقيق ويتم ، أخرى

 ( 4114:722 ، ماهر.)  البشرية
 الفرد قدرات بين تربط النظامية الجهود هي أو نظامية عملية أنه على يعرفه من وهناك

 ( 4100:71 ، عدوان) أخرى جهة من تحقيقها فرص وبين جهة من ، وطموحاته

 :من المنظمة، واحتياجات الفرد وقدرات إمكانات بين التوافق تحقيق هو المسار الوظيفي 
 والمفيدة المناسبة العمل فرص تهيئ التي التنظيمية واإلجراءات القرارات مجموعة خالل
 .من خالل التدرج الوظيفي  الوظيفية الفرد حياة مدار على والمنظمة للفرد
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 السابقة: تالدارساثامناا: 

 :العربية باللغة الدراسات

 التنظيمي اإلبداع تحسين في المعرفة إدارة عمليات دور" بعنوان( 1617 ق،ريز  أبو) دراسة
 (غزة".)النظامية المحاكم في

 في( التطبيق التوزيع، التخزين، التوليد،) المعرفة إدارة عمليات دور على التعرف الدراسة هدف
 الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . النظامية المحاكم في التنظيمي اإلبداع تحسين

 المحاكم في العاملين من المكون الدراسة مجتمع لكافة استبانة تصميم تم حيث التحليلي،
  موظف( 015) الدراسة عينة على توزيعه وتم موظفا ،( 415) عدد غزة بقطاع النظامية
 اإلحصائي البرنامج باستخدام البيانات تحليل تم بحيث البسيطة، العشوائية العينة طريقة باستخدام

(SPSS .)المتوسط المستوى: أهمها النتائج من للعديد الدراسة توصلت سبق ما على وبناء 
 أن الدراسة أظهرت كذلك غزة، بقطاع النظامية المحاكم في المعرفة إدارة عمليات لممارسة
 بين إحصائية داللة ذات طردية عالقة يوجد كما مرتفع، بشكل كان التنظيمي اإلبداع مستوى
 في المعرفة إدارة لعمليات موجب تأثير وجود مع التنظيمي اإلبداع ومستوى المعرفة إدارة عمليات
 يؤدي مما لألفراد والمعنوي المادي الدعم تقديم بضرورة الدراسة أوصت وعليه. التنظيمي اإلبداع

جراءات أساليب كافة تطوير وضرورة لمعرفة، من المزيد الكتساب  العلمية للطرق وفقا   العمل وا 
 والتفاعل التنسيق يحقق بما مرونة أكثر تصبح بحث التنظيمية الهياكل تطوير خالل من والعملية

 .المتاحة المعرفية الموجودات مع

 أداء تحسين على الوظيفي المسار وتطوير تخطيط أثر: "بعنوان( 1617 لعصب،) دراسة
 (الجزائر". )أدرار بولية العمومية األشغال مديرية حالة: العاملين

 بمديرية العاملين أداء في الوظيفي المسار وتطوير تخطيط أثر على التعرف الدراسة هدف
 المسار وتطوير تخطيط مفهوم إدراك مدى ابراز الى وهفت أدرار، لوالية العمومية االشغال
 قمنا الدراسة إشكالية ولمعالجة. المبحوثين بين االرتباطية العالقة ومعرفة العاملين، لدى الوظيفي
( 22) عددها البالغ الدراسة عينة على توزيعه تم ثيح البيانات، جمع لغرض االستبيان باستخدام
 الى بحاجة الموظفين أغلب أن أهمها، من والتي النتائج من مجموعة إلى توصلت وقد. موظف
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 وأداء الوظيفي المسار تخطيط بين متوسطة ارتباطية عالقة ووجود تدريبية، بدورات القيام
 لمساراتهم التخطيط في العمال مساعدة أهمها توصيات بعدة الدراسة أوصت وعليه. العاملين
 من الجهد وزيادة العاملين، واحتياجات طلبات على بناء مستمرة تدريبية برامج وتوفير الوظيفية

 .الوظيفية للمسارات التطوير مجال في المسؤولين قبل

 مستوى على الوظيفي واإلحالل الوظيفي المسار تحديد أثر" بعنوان( 1612 البراهمة،) دراسة
 العام القطاع مؤسسات على ةتطبيقي ةاألردني "،دراس العام القطاع مؤسسات في العام األداء

 .األردني

 األداء مستوى على الوظيفي واإلحالل الوظيفي المسار تحديد أثر على التعرف الدراسة هدف
 الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . األردني العام القطاع مؤسسات في العام

 تم حيث األردن، في العام القطاع مؤسسات من لمجموعة الحالة دراسة وأسلوب التحليلي،
 البرنامج باستخدام البيانات تحليل وتم الدراسة، وعينة مجتمع على وزعت استبانة تصميم

 العام التوجه: أهمها النتائج من للعديد التوصل تم سبق ما على وبناء(. SPSS) اإلحصائي
 من البشرية الموارد إدارة اعتبار على يجمع األردني العام القطاع مؤسسات في العاملين لدى

 وال اإلدارة، لهذه الكافي االهتمام تولي ال مؤسساتهم أن يعتقدون الوقت وبنفس المهمة، اإلدارات
 منهجيات لوضع تجتهد أنها الرغم على والمميزة، المؤهلة بالكفاءات لرفدها الكافي الجهد تبذل

 والمؤهلين الكفاءات أصحاب لوجود تفتقر زالت ال أنها إال البشرية، الموارد لتخطيط واضحة
 أوصت وعليه. البشرية الموارد تخطيط في ضعف وجود إلى ادى مما المنهجيات، تلك لوضع
 علميا   تأهيال   المؤهل الكارد خالل من البشرية، الموارد إدارة في المقولب االهتمام بضرورة الدراسة
 ومحددة واضحة منهجية إلعداد المجال ذلك في نواالستشاريي بالخبراء واالستعانة وعمليا ،
 .إليها االستناد سيتم التي لألسس

 إدارة تحقيق في مساهمتها ومستوى الشاملة الجودة إدارة" بعنوان( 1612 الجواد، عبد) دراسة
 (األكاديمية غزة". )العسكرية الطبية بالخدمات المعرفة

 المعرفة إدارة تحقيق في مساهمتها ومستوى الشاملة الجودة إدارة على التعرف الدراسة هدف
 الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . غزة قطاع في العسكرية الطبية بالخدمات
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 في الدراسة لمجتمع استبيان تصميم تم حيث الشامل، المسح اسلوب واستخدام التحليلي،
 أصحاب من موظفا  ( 025) االستطالعية العينة على وتوزيع العسكرية الطبية الخدمات
 اإلحصائي البرنامج باستخدام البيانات تحليل وتم ،(فأعلى قسم رئيس) اإلشراقية المسميات

(SPSS .)بين إحصائية عالقة وجود: أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت سبق ما على وبناء 
دارة الشاملة الجودة إدارة مكونات  المعرفة، إدارة في الشاملة الجودة إدارة تؤثر كما المعرفة، وا 
دارة الشاملة الجودة إدارة تطبيق مشتوى وكان  جدا   ضعيف العسكرية الطبية بالخدمات المعرفة وا 
 كانت بينما التقييم، المتابعة الجودة إدارة مقومات أهم أن النتائج وأظهرت ،(%51) دون ما أب
 تعدد ضمان المعرفة إدارة مقومات أهم وأظهرت كما التغيير، مقاومة الجودة إدارة المعيقات أهم

 المادية العوائد قياس على القدرة عدم المعرفة إدارة نجاح معيقات أهم وكانت المعرفية، القنوات
 من الشاملة الجودة إدارة بمبادئ العمل تعزيز بضرورة الدراسة أوصت وعليه. المعرفة إلدارة
 قسم إنشاء خالل من المعرفة إدارة عمليات تطوير على والعمل المتخصصة، الكوادر خالل

 في المستخدمة التكنولوجيا وتحسين لتطوير المستمر العمل وضرورة المعرفة، إلدارة مخصص
 .الخدمات تقييم

دارة التنظيمية الثقافة عوامل أثر قياس" بعنوان( 1611 محمد،) دراسة  الميزة في المعرفة وا 
 (األردن". )اورانج" األردنية التصالت شركة ةحال ةالتنافسية "،دراس

 الهيكل المعلومات، نظم) التنظيمية الثقافة عوامل بين التشابكي االرتباط قياس الدراسة هدف
 ،(المعرفة وتطبيق وتشارك توليد) المعرفة إدارة وعوامل( العمليات الحوافر، أنظمة التنظيمي،

 لهدف وتحقيقا  . التنافسية الميزة في التنظيمية الثقافة عوامل بين المباشر التأثير درجة وقياس
 وهم الدراسة مجتمع على وزعت استبانة وتصميم التحليلي، الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة
 أصل من 405) تناسبية عشوائية طبقية عينة الدراسة مجتمع ومثل أورانج، شركة موظفي جميع
 اإلحصائي البرنامج باستخدام البيانات تحليل وتم. اإلدارية المستويات كافة من( 245

(SPSS .)بين تشابكي ارتباط عالقة توجد: أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت ذلك على وبناء 
 ذي مباشر تأثير وجود كذلك أورانج، شركة في المعرفة إدارة وعوامل التنظيمية الثقافة عوامل
 التنافسية الميزة على( التنظيمي والهيكل المعلومات نظم) التنظيمية الثقافة لعوامل إحصائية داللة
 التنظيمية الثقافة لمفهوم واإلدراك الوعي زيادة بضرورة الدراسة أوصت وعليه. أورانج لشركة
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 على تشجع تنظيمية ثقافة تبني على العمل وضرورة المعرفة، إدارة في الحرج ودورها وأهميتها
 تعزيز خالل من المتعلمة الدروس من االستفادة وضرورة وتطبيقها، فيها والتشارك المعرفة توليد

 .األردنية االتصاالت شركات في التنافسية الميزة تعزيز تساعد التي واألنشطة البرامج

 التنافسية الميزة تحقيق في ودورها المعرفة إدارة متطلبات" بعنوان( 1611 عبدالغفور،) دراسة
 (غزة". )غزة قطاع جامعات في

 لها تنافسية ميزة خلق في الفلسطينية بالجامعات المعرفة إدارة دور على التعرف الدراسة هدف
 استبيان تصميم تم حيث التحليلي، الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . غزة بقطاع
 للطلبة االستبانة توزيع في ةالتطبيقي العشوائية العينة أسوب استخدام وتم الدراسة، مجتمع ألفراد

 استطالعية كعينة استبانة( 21) توزيع تم كذلك ،(424) عدد( 4102) عام تخرجهم المتوقع
 وبناء(. SPSS) اإلحصائي البرنامج باستخدام البيانات تحليل وتم البيانات، جودة من للتأكد
 على تعمل غزة بقطاع الفلسطينية الجامعات أن: أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت سبق ما على
 تكنولوجيا التنظيمية، الثقافة البشرية، القوى) األبعاد من مجموعة في المعرفة إدارة متطلبات توفير

 بيبن قوية عالقة وجود النتائج أظهرت كذلك. التوالي على( التنظيمية والقيادة المعلومات،
 على الجامعات حث بضرورة الدراسة أوصت وعليه. التنافسية والميزة المعرفة إدارة متطلبات
 وضرورة للمعرفة، الوصول في والمساهمة األفكار لتبادل الطلبة مع التوصل تسهيل إلى السعي

 للطلبة المادية الظروف الجامعات تتفهم أن وضرورة. بها لالرتقاء البناء النقد الجامعة تتقبل أن
 العاملين قدرات تأهيل ضرورة الدراسة وأكدت. عليها اإلقبال وزيادة التنافسي مركزها على للحفاظ

 . الجودة مع تتفق التي التعليم أنظمة في التنويع خالل من وتطويرها

 ةالقرار "،دراس اتخاذ بعملية وعالقتها المعرفة إدارة أبعاد" بعنوان( 1611 عبيد،) دراسة
 (غزة. )غزة قطاع في التجارية البنوك على ميدانية

 البشرية، الموارد المعلومات، تكنولوجيا) المعرفة إدارة أبعاد بين العالقة كشف الدراسة هدف
 التجارية البنوك في اإلدارة لفئة القرار اتخاذ وعمليات( التنظيمية الثقافة التنظيمية، المشاركة
 استبيان تصميم تم حيث التحليلي، الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . غزة بقطاع
 العينة أسوب استخدام وتم ،(بنوك 1) غزة بقطاع التجارية البنوك يضم الدراسة مجتمع ألفراد
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 اإلحصائي البرنامج باستخدام البيانات تحليل وتم ،استبانة( 011) توزيع في البسيطة العشوائية
(SPSS .)كانت المعرفة إدارة أبعاد أن: أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت سبق ما على وبناء 

 مما المعرفة أدارة لمفهوم التجارية للبنوك اإلدارية الفئة إدراك مدى على( إيجابي مؤشر) مرتفعة
( إيجابي مؤشر) عالية كانت القرارات اتخاذ عملية أهمية القرار، اتخاذ عملية توظيف في يساهم
 أبعاد بين إحصائية عالقة يوجد كما القرارات، اتخاذ عملية وترشيد لتوظيف عام توجه يعتبر مما
 إلجابات المعرفة إدارة حول إحصائية فروق ووجود القرارات، اتخاذ وعملية المعرفة إدارة

 من فروق يوجد ال كما ،(الوظيفي المسمى الخبرة، التعليمي، المستوى) حيث من نالمبحوحتي
 القرارات اتخاذ عملية حول إحصائية فروق يوجد كذلك(. المنظمة عمر العمر، الجنس،) حيث
 المعرفة إدارة بأبعاد االهتمام بضرورة الدراسة أوصت وعليه(. المسمى الخبرة، العمر،) حيث من

تباع  المعرفة إدارة تطبيق تدعم تنظيمية وأساليب إدارية فلسفة وتبني والمهنية العلمية األساليب وا 
 صنع في اإلدارية المستويات كافة مشاركة في الفرصة إتاحة وضرورة القرارات، اتخاذ عملية في

 .القرار

 المسار تخطيط عملية في وأثره المعرفي القتدار" بعنوان( 1611 ،وعباس الكرمي،) دراسة
 . )( والثار السياحة وزارة في تطبيقية دراسة ،"العاملين لألفراد الوظيفي

 وزارة في البشرية للموارد الوظيفي المسار تخطيط في النجاح تحقيق إمكانية بحث الدراسة هدف
 تصميم تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . العالية والفكرية المعرفية القدرات على بناء واألثار السياحة
 كما موظف،( 072) من مكونة عينة على وتوزيعه واألثار السياحة وزارة دراسة لمجتمع استبانة

 لعدة الدراسة توصلت ذلك على وبناء(. SPSS) اإلحصائي البرنامج بواسطة البيانات تحليل تم
 اآلراء من جديد اتجاه ظهور في والمعرفة االقتدار من كل مفهوم حول اآلراء تعددية: أهمها نتائج
 العلمية الساحة دخلت التي الحديثة المفاهيم من يعد لمفهوم أساس حجر وضع خالله من حاول
 االقتدار بين وقوية معنوية موجبة ارتباط عالقة وجود النتائج بينت كما. المعرفي االقتدارعلي 

 توصيات بعدة الدراسة أوصت السابقة النتائج ضوء وفي. الوظيفي المسار وتخطيط المعرفي
 السياحية العلمية واالقسام واالثار السياحة وزارة بين االمكان قدر المسافات تقريب ضرورة: أهمها
 لمناقشة البشرية مواردها بين والمثمرة الجادة اللقاءات لتحقيق والسعي والمعاهد، الجامعات في
 وتأهيل إعداد وضرورة. البلد في السياحي القطاع خدمة وكيفية السياحي بالكادر االرتقاء سبل
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 مجال في الدورات وعقد الوزارة في القرار اتخاذ عمليات مسئوليات ضمن العاملة البشرية الموارد
 في تساهم صعبة قرارات اتخاذ تتطلب التي المختلفة المواقف معالجة من ليتمكنوا القرارات اتخاذ
 .الوظيفية نشاطاتهم مع أعلى وفاعلية بكفاءة التعامل على قدراتهم زيادة

 في العاملين تحفيز في الوظيفي المسار تخطيط دور" بعنوان( 1611 عواريب،) دراسة
 بوحدة الصناعية للسيارات الوطنية المؤسسة حالة ةوالمتوسطة "،دراس الصغيرة المؤسسات

 (الجزائر. )ورقلة

 المؤسسة في العاملين تحفيز في ودوره الوظيفي المسار تخطيط على التعرف الدراسة هدف
 التحليلي الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا   ورقلة، بوحدة السيارات لصناعة الوطنية
 موظفي وهم الدراسة مجتمع على وزعت استبانة تصميم تم بحيث الحالة، دراسة أسلوب واستخدام
( موظف 071 إجمالي من 20) تناسبية عينة الدراسة مجتمع ومثل للسيارات، الوطنية المؤسسة

 ما على وبناء. SPSS)) اإلحصائي البرنامج باستخدام البيانات تحليل وتم العاملين، كافة من
 تحفيز في الوظيفي المسار تخطيط أبعاد بين تفاوت وجود: أهمها نتائج لعدة التوصل تم سبق

 كذلك الوظيفي، المسار وأخيرا   التدريب تم تأثيرا   األكثر الجزاء هي الترقية أن بحيث العاملين
 فروق وجود وعدم العاملين، وتحفيز الوظيفي المسار تخطيط أبعاد بين إحصائية عالقة وجود

 للخبرة تعزى العاملين وتحفيز الوظيفي المسار تخطيط متطلبات توفر ناحية من إحصائية
 العاملين وتحفيز والتدريب الوظيفي المسار مستوى حول إحصائية فروق توجد ال كذلك المهنية،
 تعزى العاملين وتحفيز الترقية توفر لمستوى إحصائية فروق يوجد كما المهنية، للخبرة تعزى

 لكل الفعلية لالحتياجات وفقا   مستمرة تدريبية برامج توافر بضرورة الدراسة أوصت وعليه. للوظيفة
 مع التعامل في عدالة يكون بحيث موضوعية بطريقة التحفيز بسياسة المؤسسة تلتزم وأن وظيفة،
 .العمال

 دراسة ،"الوظيفي للمسار التخطيط في التدريب استراتيجية دور" بعنوان( 1611 ديب،) دراسة
 (سوريا. )الالذقية نسيج شركة في العاملين على ميدانية

 إدارة وظائف ضمن أساسية وظيفة باعتبارها التدريب استراتيجية دور على التعرف الدراسة هدف
 لهدف وتحقيقا  . الالذقية نسيج شركة في للعاملين الوظيفي المسار تخطيط في البشرية الموارد



21 
 

 في عشوائية بطريقة وزعت استبانة تصميم تم بحيث التحليلي، الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة
 البرنامج باستخدام البيانات تحليل وتم موظف،( 712) بلغت لعينة بسوريا الالذقية نسيج شركة

: أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت سبق ما على وبناء. للنتائج للوصل( SPSS) اإلحصائي
 بين العالقة مستوى فإن كذلك الدراسة، وعينة لمجتمع كبير بشكل واضح الوظيفي المسار مفهوم
 منها الوظيفي للمسار معوقات عدة وجود للعينة، مقبول بشكل ظهر والتدريب الوظيفي المسار

 واألنظمة اللوائح الوظيفي، المسار تخطيط تنمية في التدريب بأهمية الشركة إدارة قناعة عدم)
 عملية في مؤثر بشكل ومتغيراتها التكنولوجيا تلعب كما ،(الوظيفي المسار تخيط تطوير تعيق

 تهيئة ضرورة: أهمها توصيات بعدة الدراسة أوصت وعليه. الوظيفي المسار وتطوير تخطيط
 تكثيف خالل من الوظيفي المسار وتطوير تنمية في دور تلعب التي المالئمة التنظيمية البيئة

 بشكل يالوظيف المسار مفهوم توضح ضرورة اختصاصه، حسب كالا  للعاملين التدريبية الدورات
 تحليل على والعمل للموظف والخاص العام المجال في متخصصة برامج توفير خالل من أوسع

 االختيار ذلك في بما الالزمة والواجبات للمسئوليات الدقيق والتحديد األساسية العمل مكونات
 .بها المعمول والقوانين األنظمة مراعاة مع وظيفة كل لشاغل السليم

 دراسة ،"التنظيمي الولء على وأثرها الوظيفية المسارات إدارة" بعنوان( 1614 غريب،) دراسة
 ( دكتوراه: سوريا. )بسوريا لالتصالت والخاص العام للقطاعين مقارنة

 التدوير الترقية، التدريب،) الوظيفية المسارات إدارة بين العالقة على التعرف الدراسة هدف
 لقطاعين في السورية االتصاالت شركات في للعاملين التنظيمي الوالء وبين( والحوافز الوظيفي،

 وزعت استبانة وتصميم التحليلي، الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . والخاص العام
 البرنامج باستخدام البيانات تحليل وتم موظفا ،( 757)بن المتمثلة الدراسة عينة أفراد على

 ارتباط عالقة وجود: أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت ذلك على وبناء(. SPSS) اإلحصائي
 والوالء( والحوافز الوظيفي، التدوير الترقية، التدريب،) الوظيفية المسارات إدارة بين إيجابية

 حول المبحوثين تإيجابيا بين فرق يوجد كما السورية، االتصاالت بشركات للعاملين التنظيمي
 ال كما ،(والوظيفي والمسمى القطاع العلمي، المؤهل الدورات، للجنس،) تعزى التنظيمي الوالء
 بين جوهرية اختالفات ويوجد هذا للخبرة، يعزى التنظيمي الوالء حول جوهرية فروق يوجد

 الوظيفي، التدوير الترقية، التدريب،) المستقلة المتغيرات بأثر يتعلق والخاص العام القطاعين



22 
 

 المسارات بإدارة اإلدارة اهتمام ضرورة: أهمها توصيات بعدة الدراسة أوصت وعليه(. والحوافز
 التنظيمي الوالء تعزيز خالل من أدائهم وتحسين العاملين طموحات لتحقيق للعاملين الوظيفية
 واالستمرار الوظيفية، المسارات إدارة بأهمية العاملين توعية وضرورة المنظمة، تجاه للعاملين
 بأنظمة االهتمام وزيادة التنظيمي، الوالء تعزيز في يساهم مما قدراتهم وتنمية العاملين بتدريب
 .التنظيمي الوالء على الكبير ألثرها الوظيفية الترقية

 ،"المؤسسي األداء بتميز وعالقتها المعرفة إدارة عمليات" بعنوان( 1614 المدهون،) دراسة
 (غزة. )غزة محافظات في العالي والتعليم التربية وزارة على تطبيقية دراسة

 ضوء في المؤسسي األداء بتميز وعالقتها المعرفة إدارة عمليان على التعرف الدراسة هدف
 الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا  (. بالدريدج مالكوم) األمريكي النموذج استخدام
 والتعليم التربية ةبوازر  الدراسة لمجتمع استبيان تصميم خالل من الشامل المسح وأسلوب التحليلي
 تحليل تم وبذلك ،(فوق فما قسم رئيس) اإلشراقية اإلدارية المستويات من العينة وكانت العالي،
 لعدة الدراسة توصلت سبق ما على وبناء(. SPSS) اإلحصائي البرنامج باستخدام البيانات
 كذلك جيد، كان العالي والتعليم التربية وزارة لدى المعرفة إدارة عمليات توافر مستوى: أهمها نتائج
 النموذج توافر مستوى أن كما. المعرفة خزن يليه المعرفة توزيع األولى المرتبة على حصل

 معيار يليه االستراتيجي التخطيط معيار األولى المرتبة على وحصل جيد كان للتميز األمريكي
 المعرفة إدارة عمليات بين قوية ارتباط عالقة وجود الدراسة وأظهرت. المعلومات معيار ثم القيادة
 واستثمار الموظف بتطوير االهتمام بضرورة الدراسة أوصت وعليه. المؤسسي األداء وتميز
 وأساس الفكري المال رأس باعتباره له المالئمة البئية وتوفير وتنميتها المعرفية وقدراته طاقاته
 نظام خلق قادرة تنظيمية بيئة تأسيس على والعمل. العالي والتعليم التربية بوزارة المؤسسي النجاح
 .المعرفة تبادل في ومشاركتها المعرفة إلنتاج وداعم ومشجع محفز

المعرفة  إدارة بوجود العاملين اداء في والتنمية التدريب أثر" بعنوان( 1614 السماوي،) دراسة
 (اليمن في األردن. )اليمن في المالية وزارة حالة ة"،دراس

 وزارة في العاملين وأداء والتنمية التدريب بين وسيط كمتغير المعرفة إدارة دور بيان الدراسة هدف
 مجتمع على وزعت استبانة وتصميم الوصفي، المنهج إتباع تم الدراسة وتحقيقا  . اليمن في المالية
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 من وكانت القصدية العينة الدراسة مجتمع ومثل اليمنية، المالية وزارة في العاملين جميع الدراسة
 البرنامج باستخدام البيانات تحليل وتم والدنيا، والمتوسطة العليا الثالث اإلدارية المستويات
 التدريب مستوى: أهمها نتائج لعدة الدراية توصلت ذلك على وبناء(. SPSS) اإلحصائي

 كذلك متوسطا ، كان العاملين تقييم فإن كذلك متوسطة، كانت اليمنية المالية بوزارة والتنمية
 في مباشرا   تأثيرا   يؤثر والتنمية التدريب ان الدراسة وبينت متوسطة، كانت المعرفة إدارة ممارسات

 وعليه. العاملين أداء مباشرا   تأثيرا   تؤثر المعرفة إدارة وتؤثر المعرفة، إدارة بوجود العاملين أداء
 وعقد التدريبية، البرامج تصميم عند فةالمختل الدوائر في المديرين إشراك بضرورة الدراسة أوصت
 .المحددة األهداف لتحقيق المعرفة تطبيق حول المالي المعهد خالل من تدريبية دوارات

 واألداء األعمال ذكاء بين العالقة في المعرفة إدارة أثر" بعنوان( 1614 الزغير،) دراسة
 (األردن. )األردنية التجارية البنوك قطاع في تطبيقية دراسة ،"التنظيمي

 في التنظيمي واألداء األعمال ذكاء بين العالقة في المعرفة إدارة أثر على التعرف الدراسة هدف
 موثوقية) األعمال لذكاء العمليات تطبيق عالقة رصد خالل من. األردنية التجارية البنوك

 األداء على( التحليلية والقدرات األخرى، النظم مع النظام تفاعل المستخدم، وصول البيانات،
 اكتساب) وسيط كمتغير المعرفة إدارة بوجود( السيولة الربحية، السوقية، الحصة) التنظيمي
 استخدام تم الدراسة لهدف وتحقيقا  (. المعرفة وتطبق المعرفة، خلق المعرفة، توثيق المعرفة،
 بنك،( 07) من المكون الدراسة مجتمع على وزعت استبانة وتصميم التحليلي، الوصفي المنهج
 لعدة الدراسة توصلت ذلك على وبناء. البنوك في األقسام ورؤساء المدراء من العينة وتكونت
 ومجتمع لعينة التنظيمي األداء في األعمال ذكاء لتطبيق ارتباطية عالقة وجود: أهمها نتائج

 للبنوك التنظيمي األداء في األعمال ذكاء أثر في المعرفة إلدارة وسيط دور يوجد كما الدراسة،
 األنشطة مختلف في األعمال ذكاء نظم تبني بضرورة الدراسة أوصت وعلية. األردنية التجارية
 متخذي لمساندة البنوك في األعمال ذكاء تقنيات بين التكامل وضرورة التنظيمي، األداء بتحسين
 كافة تقديم خالل من المعرفة بإدارة االهتمام زيادة مع التكنولوجي، التطور ومواكبة القرار،

 .الوظيفي الكادر كافة لمعرفة للوصول التسهيالت
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 تخطيط في ودورها الشاملة الجودة إدارة مفاهيم" بعنوان( 1613 وأخرون، حافظ،) دراسة
. بغداد جامعة_  والقتصار اإلدارة كلية موظفي من لعينة استطالعية دراسة ،"الوظيفي المسار

 ( العراق)

 لهدف وتحقيقا  . الوظيفي المسار بتخطيط الشاملة الجودة إدارة دور على التعرف الدراسة هدف
 توزيعه تم بحيث بغداد بجامعة واالقتصاد اإلدارة كلية دراسة لمجتمع استبان تصميم تم الدراسة
 كما موظف،( 71) عدد الكلية أقسام بكافة العاملين الموظفون البسيطة العشوائية العينة بطريقة

 لعدة الدراسة توصلت ذلك على وبناء(. SPSS) اإلحصائي البرنامج بواسطة البيانات تحليل تم
 الشاملة الجودة إدارة) الدراسة متغيرات بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة وجود: أهمها نتائج

 تخطيط في كبيرة أهمية الشاملة الجودة إدارة إجراءات احتلت كما ،(الوظيفي المسار وتخطيط
 أوصت السابقة النتائج ضوء وفي. الوظيفي المسار على كبير معنوي تأثير ولها الوظيفي المسار
 تضمين وضرورة الوظيفي، المسار مجال في المديرين قدرات بتنمية االهتمام بضرورة الدراسة

 خالل من الوظيفي المسار تطبيق متطلبات تلبية يدعم بما الشاملة الجودة إدارة ممارسات
 .الوظيفي المسار على إيجابا   تؤثر التي والموضوعية العلمية األسس إلى االستناد

 ذكاء في المعرفة إدارة نظم عمليات ممارسات أثر" بعنوان( 1613 المصالحة،) دراسة
 (األردن. )المالي عمان سوق في المدرجة الصناعية الشركات في ميدانية دراسة ،"المنظمة

 الشركات في المنظمة ذكاء في المعرفة إدارة عمليات ممارسة أثر على التعرف الدراسة هدف
 الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . المالي عمان سوق في المدرجة الصناعية
 الصناعية الشركات لجميع الدراسة وعينة مجتمع على وزعت استبانة تصميم تم بحيث التحليلي،
 إحصائية أساليب عدة باستخدام البيانات تحليل وتم شركة،(21) من تتألف بحيث األردنية
 إضافة( SPSS) اإلحصائي البرنامج منها البيانات، ودقة موثوقية واختبار للنتائج للوصل
 ضوء وفيSmart PLS 2.0 M3for Structural Equation Modeling (SEM .)لذلك
 واكتساب خلق) المعرفة إدارة نظم لعمليات أثر وجود: أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت سبق ما

 أثر يوجد كذلك. المنظمة ذكاء في( المعرفة وتطبيق مشاركة المعرفة، وتوثيق نيتخز  المعرفة،
 التغيرات مع( وسرعة كفاية ،استجابة مرونة،) التأقلم في المعرفة إدارة نظم لعمليات إجابي
 توظيف بضرورة الدراسة أوصت وعليه. األعمال بيئة في المتوقعة وغير المتوقعة الجذرية
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 مع التأقلم في القدرة زيادة بهدف األنشطة مختلف في المعرفة إدارة نظم عمليات وممارسة
 المركز على للمحافظة العاملين وخبرات معرفة لتخزين بدائل توفير وضرورة المحيطة، المتغيرات
 .خارجية مصادر من المعرفة إكتساب وضرورة التنافسي،

 في التنظيمية بالفاعلية وعالقته الوظيفي المسار تخطيط" بعنوان( 1613 طبيل،) دراسة
 (غزة".)الجتماعية والشؤون العمل وزارتي

 تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . التنظيمية بالفعالية الوظيفي المسار عالقة على التعرف الدراسة هدف
 الوصفي المنهج إتباع وتم بغزة، االجتماعية والشئون العمل لوزارتي الحالة دراسة أسلوب استخدام
 البالغ الدراسة مجتمع أفراد على وزع استبيان خالل من الشامل المسح أسلوب واستخدام التحليلي،

 باستخدام البيانات تحليل وتم بالوزارتين، اإلشرافية المسميات أصحاب من موظف( 071)
 وجود: أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت سبق ما على وبناء(. SPSS) اإلحصائي البرنامج
 الدافعية، للموظفين، االنتاجية) التنظيمية والفاعلية الوظيفي المسار تخطيط بين ارتباطية عالقة
 مستويات بين إحصائية فروق يوجد ال كما ،(التدريب القرار، اتخاذ في المشاركة الوظيفي، الرضا
 الدراسة أوصت وعليه. التنظيمية بالفاعلية وعالقته الوظيفي المسار تخطيط حول المبحوثين أراء

 للموظفين، الوظيفية المسارات وتنفيذ لتخطيط مقترحة ونماذج عمل منظومة تصميم بضرورة
 تخطيط في والدنيا والوسطى العليا اإلدارية المستويات كافة بين والتنسيق المشاركة زيادة وضرورة
 البشرية الطاقات استغالل ضوء في الالزمة والتوصيات المقترحات وتقديم الوظيفي المسار
 الوظيفي، الرضا الدافعية، للموظفين، االنتاجية) بمستوى االهتمام زيادة ضرورة. المتاحة

 صنع في والمشاركة وفاعلية بكفاءة المهام لتأدية( التدريب ومستوى القرار، اتخاذ في المشاركة
 .للوزارات العامة السياسات رسم القرار

 في العاملين أداء تحسين في الوظيفي المسار تخطيط دور" بعنوان( 1613 الشهراني،) دراسة
 (السعودية".)سابك بشركة الصناعي األمن

 األمن في العاملين أداء تحسين في الوظيفي المسار تخطيط دور على التعرف الدراسة هدف
 تم حيث التحليلي، الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . سابك بشركة الصناعي
 الشرقية المنطقة في سابك بشركة الصناعي األمن في الدراسة مجتمع أفراد لكافة استبيان تصميم
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 ممثلة عشوائية عينة الباحث ارياخت الدراسة مجتمع لكبر ونظرا   موظف،( 0121) عددهم البالغ
(. SPSS) اإلحصائي البرنامج باستخدام البيانات تحليل وتم موظف،( 421) عدد للمجتمع

 في الوظيفي المسار تخطيط إجراءات نأهمها: أ نتائج لعدة الدراسة توصلت ذلك على وبناء
 المهنية، الترقية الوظيفي، االختصاص العاملين، تدريب) ناحية من مرتفعة كانت سابك شركة

 ومهامها، للوظيفة الدقيق الوصف األهداف، تحديد الجدارة، وأسلوب الكفاءات على التركيز
 اإلجراءات بيمنا ،( الثقة، تعزيز السلبيات، وتصحيح اإليجابيات تعزيز المنظم، اإلداري التدوير

 األمن نطاق خارج لهم المناسبة للفرص الصناعي األمن في العاملين توجيه) في تتمثل المتوسطة
 في تساهم الوظيفي المسار تخطيط وسلبيات إيجابيات أن النتائج أظهرت كما(. الصناعي
 الوظائف تصميم في النظر إعادة بضرورة الدراسة أوصت وعليه. الموظفين أداء مستوى تحسين

كسابها الصناعي األمن في  بمهام اإلخالل دون الدمج عمليات تتيح التي المرونة خاصية وا 
 وللشركات، للعاملين أكبر فرص علىل للحصو  الوظيفية المسارات توسعة وضرورة العمل،
 مجال في الموظفين تدريب في والمهنية العلمية واألساليب الطرق استخدام تكثيف وضرورة
 األداء جودة أعلى درجة لتحقيق وذلك الشركة وخارج داخل من الوظيفي المسار تخطيط
 .الوظيفي

 الفلسطينية الحكومية المؤسسات في المعرفة إدارة تطبيق" بعنوان( 1611 المدلل،) دراسة
 (غزة. )الوزراء مجلس رئاسة مؤسسة على تطبيقية دراسة ،"األداء مستوى على وأثرها

 الفلسطينية الحكومية المؤسسات في المعرفة إدارة تطبيق متطلبات على التعرف الدراسة هدف
 وأسلوب التحليلي، الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . الدراسة مستوى على وأثرها
 من الوزراء مجلس في العاملين كافة في المتمثل الدراسة مجتمع مفردات لجميع الشامل المسح
 البيانات تحليل وتم( موظف) على وزع استبيان تصميم تم بحيث ،واإلشراقية التخصصية الفئات

: أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت سبق ما على وبناء(. SPSS) اإلحصائي البرنامج باستخدام
 عالقة وجود أيضا  . الوزراء مجلس رئاسة في المعرفة إدارة تطبيق متطلبات توافر مستوى ضعف
 الدراسة أوصت وعليه. األداء ومستوى المعرفة إدارة تطبيق متطلبات توافر بين قوية طردية

 والنجاح التقدم وأساس الفكري المال رأس باعتباره الحكومي الموظف بناء إعادة بضرورة
عادة المؤسسي،  تهئية خالل من المشترك التعاون وتعزيز المؤسسة في والعاملين بين الثقة بناء وا 
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 التطبيق لتحقيق وعملية علمية كمنهجية المعرفة إدارة استراتيجية واعتماد المالئمة، المعرفية البيئة
 . الوزراء رئاسة مؤسسة في المعرفة إدارة لعمليات األمثل

 في اإلداريين للعاملين الوظيفي المسار تطوير معوقات" بعنوان( 1611 مهدي،) دراسة
 (األزهر غزة". )العالي التعليم مؤسسات

 مؤسسات في اإلداريين للعاملين الوظيفي المسار تطوير معوقات على التعرف الدراسة هدف
يجاد غزة، بقطاع العالي التعليم  تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . المعوقات لتلك المالئمة الحلول وا 
جراء التحليلي، الوصفي المنهج إتباع  تم حيث العالقة، ذات األطراف مع المقابالت من العديد وا 

 العينة على االستبيان توزيع وتم بغزة، الفلسطينية الجامعات في الدراسة لمجتمع استبيان تصميم
 القدس األقصى، األزهر، اإلسالمية،: )التالية بالجامعات موظف( 425) عدد القصدية
 سبق ما على وبناء(. SPSS) اإلحصائي البرنامج باستخدام البيانات تحليل تم حيث ،(المفتوحة
 المسار وضوح الحوافر، والقوانين، األنظمة) مجاالت أن: أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت
 المسار تطوير بالغ أثر ذات( والتطوير التدريب األداء، تقييم الوظيفي، الرضى الوظيفي،
 والموافقة، المحايدة بين تراوحت متفاوتة بنسب لكن الجامعات، في اإلداريين للعاملين الوظيفي

 تطوير معوقات حول إحصائية فروق يوجد أنهال المبحوثين إلجابات وفقا   النتائج أظهرت كما
 حول إحصائية فروق وجود أيضا والجنس، والخبرة للقسم تعزى لعاملين وتطوير الوظيفي المسار
 أوصت وعليه. العلمي والمؤهل والعمر للجامعة تعزى العاملين وتطوير الوظيفي المسار تطوير
 لمهامهم تدريبي برنامج تحديد خالل من اإلداريين الموظفين بتطوير االهتمام بضرورة الدراسة
 بنظام االتمام وضرورة. العالقة ذات والقوانين األنظمة كافة مراعاة مع وكفاءتهم وقدراتهم
 وتطوير رسم في األدرة مع والتعاون موضوعي، وبشكل مهني أساس وفق والحوافز الترقيات
 .المتاحة اإلمكانيات ضوء في الوظيفي المسار لتطوير العامة السياسة

 اإلنجليزية باللغة الدراسات: ثانياا 

 -: بالدراسةالدراسات الجنبية المتعلقة 

: "تأثير إدارة المعرفة بعنوان( Zulhawati Zumbrota Munawaroh, 2016دراسة )
  .إندونيسيا –والثقافة والتنظيمية على أداء المرشدين ". دراسة جاكرتا 
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Effect of knowledge Management and Organizational culture on 
Performance Guides 

المرشدين. يرات الثقافية على أداء الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير إدارة المعرفة والمتغ
. تم أخذ العينات عن طريق جمع العينات العشوائية هذا البحث عبارة عن بحث توضيحي
( 452( شخصا  كان موزعين على النحو التالي )725البسيطة وبلغ عدد مجتمع الدراسة )

تم جمع و ( شخصا . 010( شخصا  من النساء وكان عدد المستجيبين )12رجال و )لاشخصا  من 
وتحليل البيانات باستخدام تقنية  ،ة عن طريق استخدام تقنيات ادة االستبيانبيانات الدراس

أن ادارة المعرفة . وبناء على ذلك توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها االنحدار الخطي المتعدد
(X1)  مهمة على أداء المرشدين السياحينلها آثار ايجابية و(Y)  هذا يعني أن ادارة المعرفة .

بضرورة تطوير االدلة وعلية أوصت الدراسة الثقافة التنظيمية يمكن أن تحسن من أداء االدلة. 
السياحين ألنفسهم بما في ذلك زيادة مستوى مهاراتهم ومعرفتهم بالعمل، وكفاءتهم، ودافعهم في 

ذلك للتنافس في مجال و  قيادة والتعليم إلى تطبيق أساسيات ال باإلضافةاالنضباط الذاتي وااللتزام 
 .السياحة

(  بعنوان : "دور البنية التحتية إلدارة المعرفة في جودة  1612Al Haraisaدراسة ) 
جامعة الطفيلة التقنية   –الخدمات اللكترونية "  دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي الردني 

 الردن -

The Role of knowledge Management Infrastructure in the Quality of 
Electronic Services: Applied Study in the Jordanian Banking Sector   

( 2هدفت هذه الدراسة إلى تحديد البنية التحتية إلدارة المعرفة في جودة الخدمات االلكترونية في )
نية الدراسة والتحليل )المستجيبين( مؤلفة يفي مدينة عمان. وكانت عمن النبوك االردنية الموجودة 

لتحقيق اهداف هذه الدراسة قام و  ( عميال  يتعاملون مع البنوك المستهدفة بالدراسة.415من )
تم و  .( فقرة لجمع البيانات المطلوبة من عينة الدراسة42الباحث بتصميم استبانة مكونة من )

وبناء على ذلك توصلت لعدة نتائج  المتعدد الختبار فرضيات الدراسة.استخدام تحليل االنحدار 
المعرفة لها تأثير ايجابي على جودة الخدمات االلكترونية المقدمة  إلدارةأن البنية التحتية أهمها: 
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البنوك بشكل كبير على وعليه أوصت الدراسة بضرورة تركيز  في القطاع المصرفي االردني.
المعرفة التي تتكون من: التكنولوجيا والهيكلية و الثقافة من أجل تحقيق جودة  رةإلداالبنية التحتية 

إلى  الخدمات االلكترونية واكتساب عمالء جدد والحفاظ على العمالء الحاليين مما يؤدي
والدراسات المستقبلية المزيد من االبحاث  بإجراءالوصول إلى ميزة تنافسية كما توصي الدراسة 

المعرفة في جودة الخدمات االلكترونية في مختلف مجاالت  إلدارةحول دور البنية التحتية 
لذلك توصي الدراسة  ،فقط األردنينتائج هذه الدراسة مقصورة على القطاع ن والسياقات، حيث أ

غير المستقرة والتي لبيئة عمل مضطربة نتيجة للتحديات االقتصادية بإجراء المزيد من االبحاث 
  .تؤثر على اقتصاد الدولة

( بعنوان: "العوامل المؤثرة على التطبيق الناجح إلدارة المعرفة Sadat,et,al,2015دراسة )
  ".في التعليم العالي دراسة حالة :وحدة العلوم واألبحاث في جامعة أزاد

"Effective Factors on Successful Implementation Of Knowledge 
Management In Higher Education Case Study: Sciences & 
researches Unit ,Azad university". 

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على التنفيذ الناجح إلدارة المعرفة في جامعة )أزاد( 
، ستبيان(، وكانت أداة البحث اال4102وحدة العلوم واألبحاث في ) اإلسالمية في طهران إيران،

وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع العينة من معلمي اإلدارة والعلوم اإلنسانية 
من أهم النتائج التي و  ( فردا .010( فردا  ، وتم تقدير حجم العينة )072والمحاسبين حيث بلغوا )
وهي تعتبر  ،ارة المعرفةامل األساسي لنجاح إدالتنظيمية هي العأن الثقافة  توصلت إليها الدراسة:

ج إدارة برنام، كما أن العامل المساعد إلدارة المعرفة في الكثير من المنظمات والمؤسسات
، فة مهيمنة لتجنب المعرفة الحصرية، فإنه يجب أن تكون هناك ثقاالمعرفة لكي يكون ناجحا  

أال يقاوموا استخدام  على أعضاء الهيئة التدريسيةق بيئة مليئة بالموثوقية واأللفة، ويجب وخل
وعليه أوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة  األساليب الجديدة للوصول إلى المعرفة الحديثة.

قدمت الدراسة اقتراحات الثقافة التنظيمية لوحدة العلوم واألبحاث وبناء هيكل تنظيمي جديد، كما 
 لتحسين العوامل التي تؤثر على إدارة المعرفة في الجامعة.
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"أثر إدارة المعرفة في اإلبداع التنظيمي:  ( بعنوان:Kambiz and Aslan, 2015) دراسة
 ."دراسة ميدانية

The Impact of Knowledge Management on Organization Innovation : 
An Empirical Study.   

هدفت الدراسة إلى تقييم نتيجة إدارة المعرفة على االبتكار التنظيمي في شكرة خودروا 
، وتم اختيار عينة بلغت   نية، والتي تعتبر مجتمع الدراسةلصناعة السيارات اإليرا

واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة  ( من مديري النظم،424)
أن هناك تأثير إدارة المعرفة على  :كان من أهم نتائج الدراسةو  البحث االستبيان.

التعلم التنظيمي له تأثير  ، وأنرات اإليرانيةاالبتكار التنظيمي في صناعة السيا
 كمتغير وسيد ي العالقة بين إدارة المعرفة واالبتكار التنظيمي.

: النفسي الحتراق على وأثرها الوظيفي المسار استراتيجية" بعنوان( 1611 بيوك،) دراسة
 (E األردن).األردنية التأمين شركات على ميدانية دراسة ،"التنظيمي للتأقلم المعدل الدور اختبار

 أو/و األفراد) من سواء الوظيفي المسار الستراتيجية أثر وجود استكشاف الدراسة هدف
 لهدف وتحقيقا. العالقة لهذه التنظيمي للتأقلم المعدل والدور النفسي االحتراق على( المنظمات
 الهرمي التفاعلي واالنحدار المتعدد لالنحدار للوصول التحليلي الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة

 بياناتها وتحليل( 422) بلغت لعينة األردنية التأمين شركات في توزعها تم استبانة خالل من
: أهمها نتائج لعدة الدارسة توصلت قما سب ضوء وفي(. SPSS) اإلحصائي البرنامج على
 بدرجة اتفاق ووجود التنظيمي، والتأقلم الوظيفي المسار استراتيجية ألهمية عالي إتفاق وجود

 على الوظيفي المسار الستراتيجية مباشر أثر يوجد كذلك. النفسي االحتراق ألهمية متوسطة
 النفسي االحتراق متغيرات أحد على ومهم عالي بشكل االستراتيجية تؤثر بحيث النفسي، االحتراق

 التأقلم بوجود النفسي االحتراق على لالستراتيجية أثر يوجد أيضا الشخصي، االنجاز تدني وهو
 االهتمام ضرورة: أهمها توصيات بعدة الدراسة أوصت وعليه. معتدل كمتغير التنظيمي

 المعتدل المتغير بوجود أثرها اختفاء ثم النفسي االحتراق ظاهرة لتقيل الوظيفي المسار باستراتيجية
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 لتطوير أفرادها احتياجات على التعرف باألردن التأمين شركات أوصت كذلك التنظيمي، التأقلم
 .الموظفين لجميع أبعاده كافة من التنظيمي التأقلم وضرورة الوظيفي المسار

 البنية برنامج داخل األداء على وأثرها المعرفة إدارة تقييم" بعنوان( 1614 مطر،) دراسة
 (E غزة". )ااألونرو  في المخيمات وتطوير التحتية

 وتطوير التحتية البنية برنامج في األداء لتحسين فعالة كأداة المعرفة إدارة تقييم الدراسة هدف
 قدرات بين العالقة ودراسة المعرفة، إدارة لفعالية المحتملة العوائق ودراسة األونروا، في المخيمات

 إتباع تم الدراسة لهدف وتحقيقا  . التنظيمي األداء لقياس كأداة الفكري المال ورأس المعرفة إدارة
جراء التحليلي، يالوصف المنهج  عينة على توزيعه تم استبيان تصميم خالل من تجريبية دراسة وا 
 التعاقد ودائرة المخيمات وتطوير التحتية البنية برنامج في موظفا  ( 421) من مكونة الدراسة

 سبق ما على وبناء(. SPSS) اإلحصائي البرنامج باستخدام البيانات تحليل وتم والمشتريات،
 الموظف جهود لدعم مهم جزء المعرفة إدارة عملية قدرات: أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت
 في وتؤثر فعالة أداة أنها يؤكد مما الفكري، المال رأس جوانب تحسين في أفضل بشكل للعمل
 ويوجد أقل، بدرجة ظيمينالت األداء على التحتية المعرفة إدارة بنية تأثير يوجد أنه كما. األداء
 إدارة وبنية عملية قدرات بين والمؤهل العمر حيث من لمبوحثينل إلجابات إحصائية فروق

 للمهام السياسات تحسين بضرورة الدراسة أوصت وعليه. التنظيمي األداء على التحتية المعرفة
 ،واالبتكار اإلبداع حيث من جديدة معرفة إنتاج في رغبة يولد مما بالمسئولية الشعور لزيادة

 لتبادل يؤدي مما الموظفين بين والمتينة القوية الخبرات لبناء والخطط االستراتيجية وضع وضرورة
 المعرفة إدارة ثقافة وعي زيادة على والعمل المؤسسات، موظفي بين منظم بشكل المعرفة إدارة

 .والمهنية العلمية األساليب بمختلف

 :بعنوان( Al-Hakim & Hassan, 2012) دراسة

"The Relationships among Knowledge Management Processes, 
Innovation, and Organisational Performance in the Iraqi MTS". 

 في التنظيمي واألداء واالبتكار المعرفة إدارة عمليات بين العالقات دراسة إلي البحث هذا يهدف
 األساسية القدرات هي المعرفة عمليات وجهة أن الباحثان يرى. العراقية المتنقلة االتصاالت قطاع
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 ذات إيجابي أثر لها كان المعرفة عمليات أن النتائج أظهرت. التنظيمي واألداء الفعال لالبتكار
 المباشرة العالقة علي إيجابي أثر يوجد ذلك إلي باإلضافة. االبتكار علي مباشرة إحصائية داللة

 تشير النتائج فإن. إحصائية داللة ذا يكن لم لكنه ، التنظيمي األداء مع المعرفة إدارة لعمليات
 من التنظيمي األداء في إحصائية داللة وذات إيجابي أثر لها كان المعرفة إدارة عمليات أن إلي

 .لالبتكار جزئي وسيط دور تأثير خالل

 من البشرية الموارد ادارة في للمؤهلين الوظيفي المسار: "بعنوان( Matisa, 2012) دراسة
 ".المشاركة الخدمة نموذج خالل

 البشرية الموارد في بالمؤهلين الخاصة المهارات في المتغيرات وتحليل وصف الى الدراسة هدفت
 البشرية الموارد في العاملين المهنيين ان هي البحث ومشكلة المشاركة، الخدمة نموذج داخل

 الدراسة وتحاول االهمال، من نوع من يعانون الوظيفية مساراتهم بناء على الناس ويساعدون
 في تساهم التي العوامل ومعرفة للعاملين الخدمي النموذج في الخاصة المتغيرات على التعرف
 مقارنة دراسة خالل من وذلك الوظيفية مساراتهم بناء على الناس لمساعدة االدارة ةديناميكي زيادة
 مسارات في واالختالفات التشابهات للبحث الصحية، للرعاية عامة وأخرى خاصة شركة بين

 الموارد في المختصين مع المقابلة الباحث واستخدام االختالف، هذا وتفسير العاملين وتحركات
 في تحوالت يرصد الخدمة نموذج أن: الدراسة عن ونتج رئيسية، مقابلة 40 من مكونة البشرية
 مزيد بأجراء الدراسة وأوصت. وثقافيا اجتماعيا ومعقدة متنوعة بمجاالت متأثرا الوظيفي المسار

 لمواقع وصلت والتي البشرية الموارد في العاملين قدرات على الضوء تسلط التي الدراسات من
 .للموظفين الوظيفية المسارات رسم من تمكنها ةالشرافي

 للمنافع الفعال الوظيفي المسار تخطيط: "بعنوان( Maureen E.Mclean, 2007) دراسة
 ".العمل وأصحاب للعاملين المستقبلية

 الموظفين وهم الطرفين من لكل مهما الوظيفي المسار تخطيط أن اثبات الى الدراسة هدفت
 بالمتغيرات العمل ظروف مواءمة كيفية على تركز الدراسة مشكلة وكانت العمل، وأصحاب
 عامل كل ان الدراسة هذه عن ونتج نيويورك، في المنشأت إحدى في العمل في الحاصلة
 ويعمل والمستقبلية، الحالية أهدافه لتنظيم به الخاص الوظيفي للمسار خطة يضع أن ضروري
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 ، بها يعمل التي المنظمة استراتيجيات مع يتماشى بما مستمرة بصورة الخطة تعديل على
 مع التعامل في المشتركة اهتماماتهم بتحديد العمل وأصحاب الموظفين الدراسة وأوصت
 .الوظيفي المسار لتطوير برامج لتخطيط والعمل الحاصلة، المتغيرات

 ثقافات تعزز التي الوظيفي المسار ادارة استراتيجيات: "بعنوان( Maguire, 2006) دراسة
 ".العالي األداء

 العالي االداء ثقافة وتطوير الوظيفي المسار ادارة استراتيجيات مفهوم توضيح الى الدراسة هدفت
 التركيز األساسية الدراسة ومشكلة كندا في Royal  Roads University في العمل، بيئة في

 أصبح حيث العمل، بيئة في العالي األداء ثقافة في للتحكم الوظيفي المسار استراتيجية على
 التي  الوظيفي المسار استراتيجيات اهمية تعكس والتي كبيرة بصورة معقدة عمل بيئة هناك

 والمنظمات، االفراد فعالية في الوظيفي المسار ادارة مساهمة مدى واكتشاف فهم على تساعدنا
 المسح اسلوب الباحث واتبع الوظيفي، المسار ادارة وبين العالي االداء ثقافة بين العالقة وتوضيح
 ادارة نموذج تقديم الدراسة عن ونتج الدراسة، عينة على والمقابالت االستبانة باستخدام الميداني
 :يلي ما الدراسة وأوصت المؤسسات، أداء تحسن أجل من الوظيفي المسار

 .المنشودة اهدافهم يحققوا كيف األفراد يتعلم أن .0

 .الفرد أداء تطوير على تعمل التي العمل ورش زيادة .4

 :بعنوان( Kasim,1616)  دراسة

"The Relationship of Knowledge Management Practices 
Competencies and the Organizational Performance of Government 
Departments in Malaysia". 

 مؤسسات وكفاءة األداء وتحسين المعرفة إدارة لممارسات الهام الدور بيان الى الدراسة هذه هدفت
 المعرفة، إدارة تطبيق خالل من الحكومي الوظيفي األداء يتحسن أن يمكن وكيف,  العام القطاع

 واعتمدت البحث أهداف وتحقيق الدراسة إجراء في التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت
 أداة واعتمدت البحث أهداف وتحقيق الدراسة مجتمع من الالزمة المعلومات لجمع االستبانة أداة
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 في العاملين المدراء جميع يمثل والذي الدراسة مجتمع من االزمة المعلومات لجمع االستبانة
 مفردة  511 تبلغ منتظمة عشوائية عينة أخذ تم حيث وزارة 41 عددها والبالغ الماليزية الوزارات

 الدراسة اليها توصلت التي النتائج أهم ومن %12 االسترداد نسبة وكانت الدراسة مجتمع من
 القطاع مؤسسات في الوظيفي األداء وكفاءة المعرفة ادارة ممارسات بين ايجابية عالقة وجود
 .الماليزي العام

 :بعنوان( Almahamid, 2008) دراسة

"The role of Agility and Knowledge Sharing in Competitive 
Advantage: An empirical investigation in manufacturing companies 
in Jordan". 

 الشركات في التنافسية الميزة تحقيق في المعرفة ومشاركة الذكاء دور استكشاف إلي هدفت
 يساهمان والذكاء المعرفة مشاركة الدراسة وافترضت المالي عمان سوق في المدرجة الصناعية

 تركيزها يكون عال   مرونة بمستوي تتمتع التي الشركات فإن وعليه،. التنافسية الميزة تشكيل في
 خاصة استبانة الباحث وطور كما. أدائها تحسين من يمكنها حتي والذكاء المعرفة مشاركة علي

 تمكن تنافسية أوليات باعتبارهما التنافسية الميزة في والذكاء المعرفة مشاركة دور الستكشاف
 من مجموعة الدراسة وطرت. المتغيرة البيئة لظروف بفاعلية استجابة من الصناعية الشركات
 الذكاء قدرات الصناعية الشركات تستخدم مدي أي إلي: منها عليها لإلجابة سعت التي األسئلة
 المعرفة مشاركة الصناعية الشركات تستخدم مدي أي إلي البيئي؟ االستقرار عدم مع للتعامل
 لخلق الذكاء قدرات الصناعية الشركات تستخدم مدي أي إلي البيئي؟ االستقرار عدم مع للتعامل
 والحفاظ لخلق المعرفة تشارك الشركات تستخدم مدي أي إلي التنافسية؟ ميزتها علي والحفاظ

 تستخدم األردنية الصناعية الشركات أن إلي الدراسة نتائج وخلصت التنافسية؟ ميزتها علي
 .التنافسية ميزتها علي والحفاظ لخلق التيقن عدم حالة مع للتعامل المعرفة وتشارك الذكية القدرات

 :بعنوان( Aurum, et al2008) دراسة

"Investigating Knowledge Management practices insoftware 
development organisations – An Australian experience". 
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 البرمجيات هندسة عمليات في المعرفة إلدارة حالية ممارسات في البحث إلي الدراسة هدفت
 من المعرفة إلدارة استخدمت التي العملية لفهم االستبانة خالل من النوعية المعلومات وجمع
 الدراسة طبقت. البرمجيات هندسة في المعرفة إدارة مجاالت واكتشاف البرمجيات تطوير خالل
 المدراء مع المقابالت خالل من البرمجيات هندسة في متخصصتين شركتين علي استراليا في

 علي المقابالت ركزت حيث الغاية لهذه توزيعها تم التي االستبانة خالل ومن والموظفين
 المشاركين دوافع المعرفة، نماذج)  هي عناصر أربعة خالل من المعرفة إلدارة الحالية الممارسة

 المعرفة إدارة أن الدراسة نتائج أظهرت وقد(.المعرفة إدارة نظم المعرفة، مصادر المعرفة، في
 البرمجيات شركات تبقى لكي وأنه للمنظمات بالنسبة التنافسية للميزة الرئيسي المصدر اعتبرت

 معرفة إلدارة الفعالة الطرق تطوير فإن التطور سريعة عالمية بيئة في تنافسي وضع في
 القيادة أن كما البرمجيات لهذه للمطورين المركزي االهتمام محور يكون أن يجب البرمجيات
 وأن البرمجيات، هندسة في المعرفة إدارة لعملية أهمية األكبر األثر لها المتقدمة والتكنولوجيا
 فأن وبالتالي. البرمجيات لمطوري جدا   مهمة اعتبرت المنظمات ضمن المعرفة في المشاركة
 انسجاما   األكثر الطرق تتبع أن إلي تحتاج تنافسي وضع في تبقى وحتي البرمجيات منظمات
 واألهداف التنظيمية الثقافة مع تتناسب استراتيجيات علي التركيز خالل من معرفتها إلدارة وتوافقا  
 .للعمل المحددة

 :بعنوان( kotharshky, et al, 2008) دراسة

"Developing a knowledge-based perspective on coordination: The 
case of global software projects". 

 آليات تساهم كيف لمعرفة التنسيق، على القائمة المعرفة أسس تصور تقديم الى الدراسة هدفت
 له ومخطط منسجم وبشكل عليه المتفق العمل لتحقيق تنسيق يتم حتى المعرفة عملية في التنسيق
 تكون وقد. والخدمات للمنتجات والتوصيل التطوير أجل من أيضا   ضروري التنسيق أن باعتبار
 اكثر أو فريقين من تتكون والتي عالميا الموزعة البرمجيات تطوير مشاريع من الدراسة مجتمع
 من تواجهه ما مع مختلفة جغرافية مواقع من المشروع أهداف إلنجاز البعض بعضها مع تعمل

 القواعد التقاليد، التعليم اللغات، الثقافية، االختالفات، الزمن، بالمساقات تتعلق صعوبات
 والمراقبة المقابالت خالل من المعلومات جمع وتم الحالة دراسة منهج اختيار تم حيث والسلوك،
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 أن منظماتهم في المدراء على أنه الدراسة نتائج وأظهرت .وهولندا ألمانيا الهند، في لشركات
 أن أهمية مع المعرفة بتدفق فقط االهتمام وليس المعرفة عملية شروط االعتبار بعين يأخذوا
 التكنولوجيا أن وبينت المعرفة، إدارة عملية تسهل أن التنسيق آلليات يمكن كيف عي يركزوا
 أهمية أبرزت كما المعرف، بمشاركة للمساح المعرفة إدارة عملية وتعظيم لتوسعة أكثر مهمة

 التي اآلليات أن حيث العمل، وفرق المنظمات ضمن المعرفة تدفق يسهل بشكل المنظمة تصميم
 االجتماعية اآلليات بينما إليها الوصول وباإلمكان واضحة المعرفة تجعل المعرفة علي أسست
 للدراسة الدراسة هذه أهمية وتبرز .واألفكار المعرفة وتبادل االجتماعي المال رأس ليناء مطلوبة
 وتصميم التكنولوجيا وأهمية المعرفة عملية بشروط االهتمام ضرورة علي تأكيدها في الحالية
 والهيكل المعلومات أنظمة أثر الحالية الدراسة بحثت حيث المعرفة، تدفق يسهل بشكل المنظمة
 .وتطبيقها بها والتشارك المعرفة توليد في ودورها المعرفة إدارة علي التنظيمي

 :السابقة الدراسات على التعليق

 وعمليتها المعرفة إدارة على ركزت معظمها أن يتضح السابقة الدراسات استعراض خالل من
دارة  المتعلقة الدراسات من فالعديد األخرى، النظم من بالعديد وعالقتها الوظيفية المسارات وا 

 اإلدارية بالعلوم وعالقتها ،واإلبكار التنظيمي اإلبداع بتحسين اهتمت المعرفة بإدارة بعمليات
 القائمة المعرفة إدارة أسس على والتعرف التنافسية، الميزة وتحقيق الشاملة، الجودة كإدارة األخرى
 تميز مستوى وقياس القرار، باتخاذ وعالقتها عليها، التنظيمية العوامل أثر وقياس التنسيق، على

 الدراسات اهتمت كما. التنظيمي واألداء األعمال ذكاء بين العالقة في المعرفة إدارة وأثر االداء،
 األداء مستوى على كأثرها اإلدارية النواحي من بالعديد الوظيفية المسارات بإدارة المتعلقة
 الوظيفي، المسار تخطيط عملية في وأثره المعرفي راالقتدا مستوى وقياس الوظيفي، واإلحالل

 واالحتراق التنظيمي الوالء على وأثره العاملين تحفيز في الوظيفي المسار تخطيط عملية ودور
 إدارة تخطيط عملية ربط الوظيفي، المسار تخطيط بعملية والتنمية التدريب عملية وربط النفسي،
 كما التنظيمية، بالفاعلية وعالقتها الشاملة الجودة كإدرة األخرى اإلدارية بالنظم الوظيفي المسار
 .الوظيفي المسار تخطيط عملية معوقات بدراسة الدراسات اهتمت
 أن إال هذه دراستنا مع النواحي من الكثير في تتشابه بحيث السابقة الدراسات أهمية على وبناء
 :ومنها سابقاتها عن الدراسة هذه تميز التي النقاط بعض هناك
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 .الدراسة في المستهدفة الفئة ونوعية الدراسة هذه حداثة •

 .الوظيفي المسار تخطيط عملية في المعرفة إدارة عمليات عالقة دراسة •

 في المعرفة إدارة عمليات بين العالقة لدراسة تتطرق لم غزة قطاع في الدراسات معظم •
 .الوظيفي المسار تخطيط عملية

 

 الفجوة البحثية للدراسة:

ما ركزت عليه الدراسات  البيان 
 السابقة

ما ستركز عليه الدراسة  الفجوة البحثية 
 الحالية 

الدراسننات السننابقة تطرقننت  الموضوع
بعنننندة   إلننننى إدارة المعرفننننة

متغيننننرات وكننننذلك تحنننندثت 
عنننننننننن جنننننننننودة الخننننننننندمات 
 وعالقتها بعدة متغيرات .

 اسننننننننتعراض خننننننننالل مننننننننن
 يتضنننح السنننابقة الدراسنننات

 علنننى ركنننزت معظمهنننا أن
 وعمليتهننننننننا المعرفننننننننة إدارة
دارة  الوظيفينننة المسنننارات وا 

 مننننننننن بالعدينننننننند وعالقتهننننننننا
 فالعديننننند األخنننننرى، الننننننظم
 المتعلقننننننة الدراسننننننات مننننننن

 المعرفنننننة بنننننإدارة بعملينننننات
 اإلبننننداع بتحسننننين اهتمننننت

 ،كنننننننننننننارتواالب التنظيمننننننننننننني

ننندرة الدراسننات السننابقة 
التي تربط العالقة بنين 
عملينننات إدارة المعرفنننة 
وتخطنننننننننننننيط المسنننننننننننننار 

علنننننى حننننند –النننننوظيفي 
حينننننث  -علنننننم الباحنننننث

بعننننننننننننننند مفهنننننننننننننننوم إدارة 
المعرفنننننننننة أحننننننننند أهنننننننننم 
مفنننناهيم الحديثننننة التنننني 
تتبناهننننننننننا أي منظمننننننننننة 
تبحننث عننن التميننز فنني 
أعمالها والنذي يننعكس 
علنننننى منننننا تقدمنننننه منننننن 
خنننننننننننندمات ، وتكمننننننننننننن 
الفجوة البحثية في هنذه 
الدراسننننننة فنننننني السننننننعي 
نحننننننننو معرفننننننننة منننننننندى 

سيتم دراسة عالقة إدارة 
المعرفة بأبعادها المختلفة 
وعالقتها بتخطيط المسار 

 الوظيفي .
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 اإلداريننة بننالعلوم وعالقتهننا
 الجنننننننودة كنننننننإدارة األخنننننننرى
 المينننننزة وتحقيننننق الشنننناملة،
 علنننى والتعنننرف التنافسنننية،
 المعرفنننننننننننننننة إدارة أسنننننننننننننننس
 التنسنننننننيق، علنننننننى القائمننننننة
 العوامننننننننننل أثننننننننننر وقينننننننننناس

 عليهنننننننننننننننننننا، التنظيمينننننننننننننننننننة
 القننننرار، باتخنننناذ وعالقتهننننا
 تمينننننننننز مسننننننننتوى وقينننننننناس
 إدارة وأثننننننننننننننننننننننننننننننننننننر االداء،
 بنننين العالقنننة فننني المعرفنننة
 واألداء األعمننننننننننال ذكنننننننننناء

 اهتمنننننت كمنننننا. التنظيمننننني
 بنننإدارة المتعلقنننة الدراسنننات

 الوظيفيننننننننننننننننة المسننننننننننننننننارات
 الننننننننننواحي منننننننننن بالعديننننننننند
 علنننننننننى كأثرهننننننننا اإلداريننننننننة
 واإلحنننننالل األداء مسنننننتوى

 مسننتوى وقينناس الننوظيفي،
 في وأثره المعرفي راالقتدا
 المسننننننار تخطننننننيط عمليننننننة

 عمليننننننننة ودور الننننننننوظيفي،
 النننوظيفي المسنننار تخطنننيط

 وأثننره العنناملين تحفيننز فنني
 التنظيمننننننني النننننننوالء علنننننننى

 وربنننط النفسننني، واالحتنننراق
 والتنمينننننة التننننندريب عملينننننة

ممارسنننننة المستشنننننفيات 
لمفهنننننوم إدارة المعرفنننننة 

قتهنننا فننني تخطنننيط وعال
 المسار الوظيفي .
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 المسنننننار تخطنننننيط بعملينننننة
 عملينننننننة ربنننننننط النننننننوظيفي،
 المسننننننننننننار إدارة تخطننننننننننننيط
 اإلدارينننة بنننالنظم النننوظيفي
 الجننننننننودة كنننننننإدرة األخنننننننرى

 وعالقتهنننننننننننننننننننا الشننننننننننننننننننناملة
 كمنننا التنظيمينننة، بالفاعلينننة
 بدراسنننة الدراسنننات اهتمنننت

 تخطننننيط عمليننننة معوقننننات
 .الوظيفي المسار

 
 
 

تنننننننننم تطبيننننننننننق الدراسننننننننننات  مجتمع الدراسة 
السننننننابقة فنننننني مجتمعننننننات 
ومؤسسننننات مختلفننننة علننننى 
الجامعنننننننننات ، والمحنننننننننناكم 
النظامينة ، ووكالننة الغننوث 
، والتعلنننننننننيم ، والمننننننننندارس 
الثانويننننننننننننننننننننة والكليننننننننننننننننننننات 
الجامعينننننننننننننننة ، والبننننننننننننننننوك 
 التجارية ، والمستشفيات 

 
 

 

لننننننم تطننننننرق الدراسننننننات 
مجتمننننع وزارة السننننابقة ل
الننننننننذى يعنننننننند الصننننننننحة 

قطننننناع هنننننام ولنننننه اثنننننر 
علننننى المجتمننننع حيننننث 

تقنننننننننديم  فنننننننننياهميتنننننننننه 
 خدمه  لقطاع واسع 

هذه الدراسة ستركز على 
المتغيرين على مجتمع 

غزة ، الصحة في قطاع 
وهو قطاع خدماتيي لم 

تتطرق أي من الدراسات 
 السابقة له بالتطبيق.

من   ةالدائر ركزت موظفي 
الفئه االولى  موظفي

 والثانية التي تعطي معظم
الكادر البشري االداري 

وتمثل القيادة الوسطى في 
 .العمل االداري لدى الوزارة

  المكان 
تنوعنننننننت أمننننننناكن تطبينننننننق 
الدراسننننات السننننابقة فمنهنننننا 
الفلسننننطينية منهننننا العربيننننة 

الدراسننننننة االولننننننى فنننننني 
قطاع غزة التني تندرس 
العالقننننننننننننة بنننننننننننننين إدارة 
المعرفننننننننننننة وتخطننننننننننننيط 

هذه الدراسة سيتم تطبيقها 
في قطاع غزة في وزارة 
الصحة ) مستشفيات 

 ة ( .جنوب قطاع غز 
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فننني ) االردن ، السنننعودية 
، الجزائننر ، ليبيننا ، مصننر 
( ومنهننا باللغننة االنجليزيننة 

، تركينننننننننننا ،  ا) إندونيسننننننننننني
ماليزينا ، إينران ، مصننر ، 

   (االردن الجزائر

المسننننار الننننوظيفي فنننني 
وزارة الصننننننننننننننننننننننننننننننننحة ) 
مستشننننننننننفيات جنننننننننننوب 

 قطاع غزة ( 

 

 :السابقة الدراسات من الستفادة أوجه

 إعداد في المقدمة والجهود الدراسات تلك من الباحث استفاد السابقة الدراسات عرض خالل من
 :التالي في الدراسات هذه أفادت حيث الحالية دراسته

وتخطيط المسار  عمليات ادارة المعرفة  من كل أهمية على والتعرف للدراسة عامة فكرة إعطاء
  .وزارة الصحة في الوظيفي

 .التي تمكن االستنارة بها الدراسة موضوع تناولت التي والمراجع الكتب من الكثير للباحث قدمت

 السليمة الدراسة منهجية تتبع في منها االستفادة. 
 الدراسة مشكلة لتحديد المعلومات من الكثير قدمت. 
 الدراسة أهمية وبيان توضيح في ساعدت. 
 التحليلي الوصفي المستخدم والمنهج( االستبانة) المستخدمة الدراسة أداة بناء في ساعدت. 
 :السابقة الدراسات عن الدراسة هذه يميز ما أهم

 الذي الموضوع هذا تناولت التي الدراسات أولى من أنها الباحث علم حد وعلى الدراسة هذه تعتبر
 قطاع مستشفيات في  الوظيفيتخطيط المسار  في وعالقتها  المعرفةعمليات ادارة  بدراسة اهتم
للوقف على  وذلك ،لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة حيث يخدم شريحة واسعة داخل المجتمع غزة

 .المستشفيات فيتخطيط المسار الوظيفي تؤثر على  التياهم المعوقات والمشكالت 

 الفلسطينية المكتبة إلى جديدة وعملية نظرية علمية مادة الدراسة هذه تضيف أن المتوقع فمن
 .الجانب بهذا االهتمام في لتساعدها العليا لإلدارة واألفكار المقترحات بعض وتقديم
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 :المراجع قائمةتاسعاا: 

 اإلبداع تحسين في المعرفة إدارة عمليات دور(. م4102) فاتن نبيل  ،زريق أبو -
 والسياسة، اإلدارة ةأكاديمي ،(منشورة غير ماجستير رسالة) النظامية، المحاكم في التنظيمي

 .غزة

 في مساهمتها ومستوى الشاملة الجودة إدارة(. م4102. )منصور لميس عبدالجواد، -
 ةأكاديمي ،(منشورة غير ماجستير رسالة) العسكرية، الطبية بالخدمات المعرفة إدارة تحقيق
 .غزة والسياسة، اإلدارة

دارة التنظيمية الثقافة عوامل أثر قياس(. م4105. )عبدالقادر ابراهيم محمد، -  المعرفة وا 
 غير ماجستير رسالة) ،"اورانج" األردنية االتصاالت شركة حالة دراسة: التنافسية الميزة في

 .األردن األوسط، الشرق جامعة ،(منشورة

 تحقيق في ودورها المعرفة إدارة متطلبات(. م4105. )عبدالحكيم صالح عبدالغفور، -
 اإلدارة ةأكاديمي ،(منشورة غير ماجستير رسالة) غزة، قطاع جامعات في التنافسية الميزة

 .غزة والسياسة،

: القرار اتخاذ بعملية وعالقتها المعرفة إدارة أبعاد(. م4105. )إسماعيل غادة عبيد، -
 جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة) غزة، قطاع في التجارية البنوك على ميدانية دراسة

 .غزة األزهر،
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 في وأثره المعرفي االقتدار(. م4105. )مهدي علي وعباس،. اعبد الرض نواف الكرمي، -
 واالثار، السياحة وزارة في تطبيقية دراسة: العاملين لألفراد الوظيفي المسار تخطيط عملية
دارة السياحة كلية ،(017/4105) واالقتصاد اإلدارة مجلة  المستنصرية، الجامعة الفنادق، وا 
 .العراق

 في العاملين تحفيز في الوظيفي المسار تخطيط دور(. م4105. )عبدالقادر عواريب، -
 بوحدة الصناعية للسيارات الوطنية المؤسسة حالة دراسة: والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 .الجزائر ورقلة، والية مرباح، قاصدي جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة) ورقلة،

: الوظيفي للمسار التخطيط في التدريب استراتيجية دور(. "م4105. )علي كندة ديب، -
 والدراسات للبحوث تشرين مجلة الالذقية، نسيج شركة في العاملين على ميدانية دراسة

 كلية ،(7/4105) العدد ،(72) المجلد والقانونية، االقتصادية العلوم سلسة العلمية،
 .سورية الالذقية، تشرين، جامعة االقتصاد،

: التنظيمي الوالء على وأثرها الوظيفية المسارات إدارة(. م4102. )نجيب محمد غريب، -
 ،(منشورة غير دكتوراه رسالة) بسوريا، لالتصاالت والخاص العام للقطاعين مقارنة دراسة
 .سورية دمشق، جامعة

 األداء بتميز وعالقتها المعرفة إدارة عمليات(. م4102. )عطا محمود المدهون، -
 رسالة. )غزة محافظات في العالي والتعليم التربية وزارة على تطبيقية دراسة: المؤسسي
 .غزة والسياسة، اإلدارة ةأكاديمي ،(منشورة غير ماجستير

 إدارة بوجود العاملين اداء في والتنمية التدريب أثر(. م4102. )على أحمد السماوي، -
 الشرق جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة) اليمن، في المالية وزارة حالة دراسة: المعرفة
 .األردن األوسط،

 األعمال ذكاء بين العالقة في المعرفة إدارة أثر(. م4102. )رشيد محمد رهام الزغير، -
 غير ماجستير رسالة) األردنية، التجارية البنوك قطاع في تطبيقية دراسة: التنظيمي واألداء
 .األردن األوسط، الشرق جامعة ،(منشورة
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(. م4107. )طالب ابتهال وخضير،. حسين وليد وحسين،. علك عبدالناصر حافظ، -
 من لعينة استطالعية دراسة: الوظيفي المسار تخطيط في ودورها الشاملة الجودة إدارة مفاهيم
 ،(74/4107) العدد للعلوم الجامعة الرافدين كلية مجلة واالقتصار، اإلدارة كلية موظفي
 .العراق بغداد، جامعة

 ذكاء في المعرفة إدارة نظم عمليات ممارسات أثر(. م4107. )سليمان بالل المصالحة، -
 رسالة) المالي، عمان سوق في المدرجة الصناعية الشركات في ميدانية دراسة: المنظمة
 .األردن األوسط، الشرق جامعة ،(منشورة غير ماجستير

 في التنظيمية بالفاعلية وعالقته الوظيفي المسار تخطيط(. م4107. )أحمد محمد طبيل، -
 اإلدارة ةأكاديمي ،(منشورة غير ماجستير رسالة) االجتماعية، والشؤون العمل وزارتي

 .غزة والسياسة،

 أداء تحسين في الوظيفي المسار تخطيط دور(. م4107. )ناصر محمد الشهراني، -
 نايف جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة) سابك، بشركة الصناعي األمن في العاملين
 .السعودية األمنية، للعلوم العربية

 الحكومية المؤسسات في المعرفة إدارة تطبيق(. م4104. )وليد عبداهلل المدلل، -
 الوزراء، مجلس رئاسة مؤسسة على تطبيقية دراسة: األداء مستوى على وأثرها الفلسطينية

 .غزة اإلسالمية، الجامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة)

 في اإلداريين للعاملين الوظيفي المسار تطوير معوقات(. م4100. )بشير محمد مهدي، -
 .غزة األزهر، جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة) العالي، التعليم مؤسسات

 على الوظيفي واإلحالل الوظيفي المسار تحديد أثر(. م4102. )محمد خالد البراهمة، -
 مؤسسات على تطبيقية دراسة: األردني العام القطاع مؤسسات في العام األداء مستوى
 .األردن المحاسبة، قسم األردني، العام القطاع
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 االحتراق على وأثرها الوظيفي المسار استراتيجية(. م4105. )باسل معتز بيوك، -
  األردنية، التأمين شركات على ميدانية دراسة: التنظيمي للتأقلم المعدل الدور اختبار: النفسي

 .األردن األوسط، الشرق جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة)

 برنامج داخل األداء على وأثرها المعرفة إدارة تقييم(. م4102. )نظمي أحمد مطر، -
 الجامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة) ،ااألونرو  في المخيمات وتطوير التحتية البنية

 .غزة اإلسالمية،

م . تخطيط المسار الوظيفي )مذكرة الماجستير في علوم التسيير، (2008)بوراس، فائزة  -

 .تخصص إدارة الموارد البشرة( جامعة الحاج الخضر

م. التدريب والمسار الوظيفي للعاملين في المؤسسات  (2003)الحكيم، حلمي حسين  -

 23-21ستثمارات والتدريب الاارةة، وولة االمارات العربية: المؤتمر العربي الثاني اال

 .23، ص 2003أبريل 

 م إوارة الموارو البارية، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر. (2003)ماهر، أحمد  -
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 المالحق:

  الستبانةقائمة. 

 

 الكريماة ،،، يالكريام ،، أختا يأخا

 حتية طيبة وبعد...

والتقدير واالمتنان، لما ستقدمونه من معلومات تساهم فى  االحترامأتقدم لسيادتكم بخالص  -
 إنجاح هذا البحث واستيفاء بيانات قائمة االستقصاء.

عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتخطيط المسار يقوم الباحث بإعداد بحث ، بعنوان: " -
 الوظيفي  بوزارة الصحة

 فيبرجاء من سيادتكم التكرم باإلجابة على عبارات قائمة االستقصاء، وذلك بوضع عالمة )/( 
 تمثل وجهة نظر سيادتكم نحو كل عبارة من العبارات الواردة. التيالخانة 
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، العلميتشجيع البحث  فيالشكر والتقدير لجهودكم  يتقدم الباحث من سيادتكم بأسمى عبارات -
 التيإنجاح هذا البحث، والذى يتوقف على مساهمة سيادتكم باآلراء البناءة  ففيولتعاونكم 

 فقط. العلميستدلون بها من إجابات علما  بأن هذه البيانات ستستخدم ألغراض البحث 
 

 من وراء القصد،،،واهلل                                          

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

 
 محمد حسن جودةالباحث:                                                                   

 1007777310جوال رقم /                                                                   

  البيانات الشخصية :أولا: 

 المطلوب وضع عالمة )/( أمام واحد من العوامل التالية التي ينتمي إليها سيادتكم.

 الجنس .1
 ذكر   نثىأ 

 مستشفى:ال .1
 األوروبي   ناصر 

 العمر .3
 20  سنة 71سنة إلى أقل من  71  سنة  40سنة إلى أقل من  

 40  سنة  50سنة إلى أقل من   51 سنة فأكثر 

 في مجال العمل الحاليدمة سنوات الخعدد  .4
  سنوات 5أقل من   سنوات 01سنوات ألقل من  5من 

  سنة 05سنوات ألقل من  01من   سنة فأكثر 05من 

 المؤهل العلمي .1
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