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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

          مقدمة: .0
المتسارعة  أصبحت إدارة المعرفة أحد التطورات المعاصرة في الفكر والممارسة اإلدارية، واألكثر مالئمة للتغيرات

في عالم اليوم، هذا العالم الذي أصبح فيه إنتاج وتوليد المعرفة ونشرها وتوظيفها واالستفادة منها هي السمة 
الغالبة وأحد أهم المؤشرات التي يمكن من خاللها أن نقيس مدى تقدم المجتمعات وقدرتها على المساهمة الفاعلة 

 اقتصاده على المعرفة. في تحقيق الجدارة والتميز في عالم يعتمد في
( هي األصل الجديد، وهي أحدث عوامل اإلنتاج الذي يعترف به كمورد أساسي knowledgeإن المعرفة )

إلنشاء الثروة في اإلقتصاد ومصدر أساسي للميزة التنافسية في اإلدارة ، فاإلقتصاد التقليدي قام على افتراضات 
    عوامل االنتاج األساسية التي تنشئ الثروة وتصنع النقود. رأس المال هي العمل، أن عوامل مثل : األرض،

أهمية  أما اإلقتصاد الجديد فإن المعرفة وبأولوية خاصة على عوامل اإلنتاج األخرى هي عامل اإلنتاج األكثر
   وهي النوع الجديد من رأس المال القائم على األفكار والخبرات والممارسات األفضل  ،قيمة واألصل األكثر

 ( .5002،52)نجم،
وقد شهد العصر الحديث حركة سريعة ودؤوبة في عملية تراكم ونقل المعرفة والتي ساهمت بشكل كبير في خلق 
قيمة إضافية من المعرفة المتراكمة، لهذا كان البد من تسخير هذه المعرفة فيما يعود بالفائدة العامة على التنمية 

وهذا ما أكد عليه "إعالن اإلسكندرية حول التحكم المعلوماتي  ،األمم والتقدم التقني ألي أمة مناالقتصادية 
والذي يعرف التحكم المعلوماتي على أنه "وسيلة من الوسائل  ،5002والتعليم مدى الحياة" الذي صدر في نوفمبر 

 االجتماعيةو التي تمكن الناس والباحثين في الحياة تقييم واستخدام وخلق المعلومات لتحقيق أغراضهم الشخصية 
أيا كان نوعها أو طبيعتها، عنصرًا فاعاًل في عملية التنمية المستدامة  مما جعل من المعلومات ،المهنية والتربوية

 . (5025،3والثقافية وحتى السياسية لألمة) برناوي، واالجتماعيةفي جوانبها المتشعبة، االقتصادية 
 عدد تحديد في الباحثون وتتكامل فيما بينها ، وقد اختلف أما عمليات إدارة المعرفة  فهي تعمل بشكل تتابعي

 لتشمل آخرون بها يتوسع بينما عمليات أربعة نهاأإلى  يشير من فهناك المعرفة، إدارة تتضمنها التي العمليات
 توليد المعرفة،موضوع الدراسة وهي ) انتقى الباحث عدد من العمليات التي تتفق مع لذلك فقد ذلك، من أكثر

 .تطبيق المعرفة( توزيع المعرفة، تخزين المعرفة،
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وهنام للمنظمنات بشنكل عنام، فهنو القاسنم المشننترك  ومنن جاننآ آخنر يعند األداء المؤسسني عنصنرًا جوهرينناً 
الهتمام علماء اإلدارة، ويكناد يكنون الظناهرة الشنمولية وعنصنرا محورينا لجمينع حقنول المعرفنة اإلدارينة، فضنال عنن 

دريننس، كونننه البعنند األكثننر  أهميننة لمختلننف المنظمننات، والننذي يتمحننور حولننه وجننود المنظمننة مننن عدمننه)الغالبي وا 
5002 :522.) 

حينننث يعتبنننر موضننننوع األداء المؤسسننني مننننن الموضنننوعات األساسنننية فنننني نظرينننات السننننلوك بشنننكل عننننام، 
فعالينة )رضنا، والتنظيم اإلداري بشكل خاص، لما يمثلنه منن أهمينة للوصنول لألهنداف المرجنوة للمنظمنات بكفناءة و 

(، ومننن جانننآ آخننر تعنننى الفعاليننة "تحقيننق الهنندف والوصننول إلننى المخرجننات التنني ترينند المنظمننة أن 20: 5003
 (.52: 2121تنتهجها" )علي، 

 مهمًا وجوهرياً  أمراً  يعد وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني في إدارة المعرفة وتقنيات إستراتيجيات نيتبإن 
ذااألعمال قطاع في هو كما واستكماال لجهود تطوير األداء المؤسسي،  إلى سيؤدى ، فإنهبفعالية تم تطبيقه ما ، وا 

، فهي تتضمن التخطيط تطوير األداء المؤسسيللبحث في إدارة المعرفة وعالقتها في  الباحثالباحثين دفع 
كافة أنشطتها والعمل المستمر على  وتوجيه تدفقاتها وتيسير توظيفها في بالوزارةواإلعداد لتكوين الرصد المعرفي 

 تنميتها وتحديثها واستخراج الكامن منها.
 :وأسئلتها الدراسة مشكلة .8

بضنننرورة السنننابقة العديننند منننن الدراسنننات العلمينننة  فننني ضنننوء الفوائننند التننني تحققهنننا إدارة المعرفنننة للمؤسسنننات، أوصنننت
(، دراسننننة)أبو حطننننآ، 5022ومننننن أهمهننننا دراسننننة )ارحننننيم، ، المعرفننننة للحفنننناظ علننننى تميننننز المؤسسننننةتطبيننننق إدارة 

( بضرورة تبني استراتيجيات 5022(، ودراسة)رضوان، 5022(، دراسة)حجازي، 5022(، دراسة )فياض، 5022
ادارة المعرفة وتوفير كافة المستلزمات اإلدارية والبشرية والتكنولوجينة والفنينة  التنى تسنهم فني تطنوير عملينات إدارة 

 ذلك لالستفادة من الفوائد التي تحققها إدارة المعرفة، ولما تلعبه من دور في تطوير األداء المؤسسي.المعرفة، و 
، وألن النوزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطينيالفلسطينية وهي وزارة المهمة الوزارات  وزارة منوألننا نتحدث عن 

جناءت فكنرة  وألنهنا تسنعى للتمينز دومنًا،عرفنة وعملياتهنا تواجه العديد من الصعوبات بعضها يتعلق بجانآ إدارة الم
 .بتطوير األداء المؤسسي فيهاعالقتها هذه الدراسة كخطوة للوقوف على إدارة المعرفة و 
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على  ( من المقابالت لإلطالع20بإجراء عدد) قام السابقة اتأدبيات الدراس بمراجعة ام الباحث يقوبعد 
بدرجة متوسطة،  كانتمقداره  المعرفة ادارة أبعاد الواقع في الوزارة حيث تكمن مشكلة الدراسة، والحظ الباحث أن

ومن خالل عمل الباحث بوزارة الداخلية  ،العام بدرجة متوسطة كان متوسط األداء المؤسسيوبخصوص مستوى 
يالحظ أن هناك حاجة ماسة لتطوير األداء المؤسسي  واألمن الوطني في دائرة الشكاوى في مكتآ المراقآ العام،

بالوزارة، ال سيما في ظل التحديات التي تواجهها بمختلف المناحي، وأن هناك تأثير ملحوظ إلدارة المعرفة على 
 عملية تطوير األداء المؤسسي.

دور إدارة المعرفااااااااااة فااااااااااي تطااااااااااوير االداء المؤسسااااااااااي بااااااااااوزارة الداخليااااااااااة واألماااااااااان الااااااااااوطني مااااااااااا 
 في محافظات غزة؟.الفلسطيني 

 وعليه فإن المشكلة التي تعالجها هذه الدراسة يمكن صياغتها في التساؤالت التالية:
 ؟في محافظات غزة الداخلية واألمن الوطني الفلسطينيما مستوى ممارسة إدارة المعرفة في وزارة  -2
 ؟.الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني في محافظات غزةما مستوى األداء المؤسسي لوزارة  -5
 ماعالقة ادراة المعرفة في تطوير االداء المؤسسي؟ -3
 ما اثر ادارة المعرفة في تطوير االداء المؤسسي؟ -4
المعرفة في تطوير االداء إدارة حول  a=<0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  فروقهل توجد  -2

التالية: الشخصية  للمتغيرات تعزى المؤسسي بوزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني في محافظات غزة
 (؟عدد سنوات الخدمة المسمى الوظيفي،  العلمي، المؤهل العمر، )الجنس،

 بتطويرفة وعالقتها إدارة المعر بين  a=<0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عالقة هل توجد  -2
  األداء المؤسسي؟

 :الدراسة أهداف .3
األداء المؤسسي فإن  تطويرفي ضوء مشكلة الدراسة وقلة الدراسات التي تتناول عمليات إدارة المعرفة وأثرها على 

 -هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق األهداف التالية:
فنني محافظننات  واألمننن الننوطني الفلسننطينيالداخليننة مسننتوى ممارسننة إدارة المعرفننة فنني وزارة  علننى التعننرف -2

 .غزة
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فننني ضنننوء إدارة الداخلينننة واألمنننن النننوطني الفلسنننطيني سنننبل تطنننوير األداء المؤسسننني لنننوزارة  علنننى التعنننرف -5
 .المعرفة

إدارة  ( بنننين متوسنننط التقنننديرات لننندورα≤0.05التحقنننق منننن وجنننود دور ذو داللنننة إحصنننائية عنننند مسنننتوي ) -3
 بوزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني في محافظات غزة.المعرفة في تطوير االداء المؤسسي 

للعوامنل الشخصنية  تعنزى إدارة المعرفنة والتنيلندور   العيننة أفنراد اسنتجابات فني الفنروق داللة عن الكشف -4
 عننننننننننننننننننننندد سننننننننننننننننننننننوات المسنننننننننننننننننننننمى النننننننننننننننننننننوظيفي، العلمننننننننننننننننننننني، المؤهنننننننننننننننننننننل )الجننننننننننننننننننننننس، :والتنظيمينننننننننننننننننننننة

 (.العمر الخدمة،
تقديم التوصيات في ضوء النتائج الميدانية التي ستسفر عنها الدراسة  وبالشكل الذي يعزز من عملية  -2

 األداء المؤسسي. تطوير

 :الدراسةأهمية  .4
 :عملية وأهميةنظرية يمكن تقسيم أهمية الدراسة إلى قسمين ، أهمية 

   :نظريةأوالا: األهمية ال

 بتطويرمن كونها توضح عمليات إدارة المعرفة ومفاهيمها وأهميتها، وبيان عالقتها ة الدراسة تنبع أهمي -أ

 .األداء المؤسسي

مكانية تطبيقه على  ةإثراء الدراسة العلمي -آ كافة في مفهوم إدارة المعرفة والتميز باألداء المؤسسي وا 

 .المؤسسات الفلسطينية

يمكن الباحثين من االستفادة منها والرجوع إليها عند تعتبر هذه الدراسة إثراء للمكتبة العربية ومرجعًا  -ت

 الحاجة.

 ثانياا: األهمية العملية:
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لمفهننوم  وزارة الداخليننة واالمننن الننوطنيتنبننع مننن أن هننذه الدراسننة تسننعى لتحليننل الواقننع الفعلنني اإلداريننة فنني  -أ

توزينننع  تخنننزين المعرفنننة،)توليننند المعرفنننة، : إدارة المعرفنننة، وتحلينننل ممارسننناتهم ألهنننم عملينننات إدارة المعرفنننة

 .تطبيق المعرفة( المعرفة،

 التأثير الحيوي إلدارة المعرفة في تحقيق وتنمية وتطوير المؤسسات ورفع أداءها. -آ

 ات.رفة في تحقيق نجاح المؤسسإلدارة المع يدةاألهمية المتزا -ت

 الفلسطينية. الداخلية واالمن الوطنين نتائج وتوصيات هذه الدراسة قد تكون ذات فائدة لوزارة أ -ث

وتطننوير مسننتوى األداء فنني وزارة  الداخليننة مننن نتننائج الدراسننة لزيننادة وتحسننين  المسننئولونيمكننن أن يسننتفيد  -ج

 واالمن الوطني.

 :الدراسة متغيرات .5
 قام الباحث بمراجعة أدبيات الدراسات السابقة الستخراج ابعاد المتغير المستقل حيث كانت على النحو التالي :

 االبعاد الدراسة

 م(0101) دراسة ابراهيم

  المعرفةتوليد 

 المعرفة تخزين 

 تطبيق المعرفة 

 (5102) دراسة حجازي

  المعرفةتشارك  

 تنظيم المعرفة  

 طبيق المعرفةت 

 توليد المعرفة 

 دراسة الطحاينة والخالدي

(5102) 

  المعرفةمشاركة 

  تطبيق المعرفة 

 يم المعرفةخزن وتنظ 

  تكوين وتوليد المعرفة 
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 (5111دراسة دروزة)

  المعرفةتوليد 

  تخزين المعرفة 

  تطبيق المعرفة 

  توزيع المعرفة 

 keeley(5112) دراسة 
  المعرفةتوليد 

  مشاركة المعرفة 

 جدول يوضح أبعاد استخالص  المتغير المستقل

 حيث سيتم اعتماد المتغيرات التالية:

  على األبعاد التالية: )توليد المعرفة، تخزين المتغير المستقل: ويتمثل في :إدارة المعرفة، ويحوى

 المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة(

  المتغير التابع: وتتمثل في: األداء المؤسسي ، ويشمل ) جودة العمليات، رضا المواطنين، الكفاءة

 المتميزة(

 :الدراسةفرضيات  .6

باين إدارة  a<=0.05ذات داللة إحصاائية عناد مساتوال داللاة  عالقة ارتباطيهتوجد الفرضية الرئيسية االولى: 

 .وتطوير األداء المؤسسيالمعرفة 

 ويتفرع من الفرضية الرئيسية االولى عدد من األسئلة الفرعية التالية:

وجااودة بااين إدارة المعرفااة  a=<1.15توجااد عالقااة ارتباطيااه ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوال داللااة  .0

 العمليات

رضااا و بااين إدارة المعرفااة  a=<1.15ارتباطيااه ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوال داللااة  توجااد عالقااة  .8

  المواطنين



8 
 

الكفاااءة  بااين إدارة المعرفااة a=<1.15توجااد عالقااة ارتباطيااه ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوال داللااة  .3

 المتميزة

تعاازال المعرفااة  إدارةحااول  a<=0.05إحصااائية عنااد مسااتوال داللااة توجااد فااروت ذات داللااة : ثانيااةالفرضااية ال

 العمر(. عدد سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي،  العلمي، المؤهل )الجنس،للعوامل الشخصية والتنظيمية: 

األداء المؤسسنني  تطننويرحننول  a<=0.05إحصننائية عننند مسننتوى داللننة توجنند فننروق ذات داللننة : الثالثننةالفرضننية 

 (.العمر الخدمة، سنوات عدد الوظيفي، المسمى  العلمي، المؤهل الجنس،) :تعزى للعوامل الشخصية والتنظيمية

توليند المعرفننة، تخننزين المعرفنة، توزيننع المعرفننة، تطبيننق يوجند أثننر ألبعنناد إدارة المعرفة) الفرضااية الرئيسااية الثانيااة:

 المنننواطنين، رضنننا العملينننات، جنننودة) علنننى تطنننوير األداء المؤسسننني بنننالوزارة المتمثلنننة فننني األبعننناد التالينننة: المعرفنننة(

 .(المتميزة الكفاءة

 :الدراسةحدود  .7
 -ستخضع هذه الدراسة للحدود التالية:

 بنوزارة المؤسسني االداء تطنوير فني المعرفنة إدارة دور معرفنة  علنى الدراسنة ستقتصنر الحاد الموضاوعي : .2

 .الفلسطيني الوطني واألمن الداخلية

الداخلينة واألمنن النوطني الفلسنطيني فني محافظنات في وزارة  الموظفينستركز الدراسة على  :البشري الحد .5

 غزة.

 .محافظات غزة الحد المكاني: .3

 .م5022ستجرى الدراسة خالل العام  :الزماني الحد .4

 منهج الدراسة:  .2
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اعتمنند الباحننث علننى المنننهج الوصننفي التحليلنني، والننذي يعتمنند علننى دراسننة الظنناهرة كمننا توجنند فنني الواقننع، 
، كمنننا ال يكتفننني هنننذا المننننهج عنننند جمنننع المعلومنننات وكميننناً  كيفيننناً  ويعبنننر عنهنننا تعبينننراً ، دقيقننناً  ويهننتم بوصنننفها وصنننفاً 

المتعلقة بالظاهرة من أجنل استقصناء مظاهرهنا وعالقاتهنا المختلفنة، بنل يتعندى ذلنك إلنى التحلينل والنربط والتفسنير، 
لنننوع مننن أسنناليآ البحننث للوصننول إلننى اسننتنتاجات، يبننني عليهننا التصننور المقتننرح، ويعننرف هننذا المنننهج بأنننه "ذلننك ا

: 5002الذي يمكن بواسطته معرفة ما إذا كان هناك ثمة عالقة بين متغيرين، ومن ثم معرفة العالقنة" )العسناف، 
522). 

 :للمعلومات أساسين مصدرين وسوف يستخدم الباحث

يات والمقناالت، : والتي تتمثل في الكتآ والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدور المصادر الثانوية .أ
 .المختلفة االنترنتفي مواقع  المطالعةواألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث و

 .الغرض لهذاًا خصيص سُتصمم ،كأداة للدراسة االستبانةفي  والتي تتمثل :األولية المصادر .آ
 

 الدراسة: وعينة   مجتمع .9
الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن  مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات

المجتمع المستهدف يتكون من رتبة مالزم حتى رتبة لواء في قوى األمن في وزارة الداخلية المحافظات الجنوبية 
 ( موظفًا.2242والبالغ عددهم )

حيننث محافظننات غننزة سننيقوم الباحننث باسننتخدام طريقننة العينننة العشننوائية الطبقيننة حسننآ قننوى األمننن الفلسننطيني فنني 
( اسننتبانة علننى مجتمننع الدراسننة حسننآ كننل قنننوة فضنناًل عننن حصننة كننل قننوة مننن عينننة الدراسنننة 325سننيتم توزيننع )

 كالتالي:
 
 باستخدام القانون التالي:( باستخدام معادلة العينة العشوائية 325سيتم اختيار عينة قوامها ) 

2

2

0
e

pqz
n  

 

 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة5جدول رقم )
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 (8107-)بيانات غير منشورة وفقاا للهيكل التنظيمي لقوال األمن الفلسطيني ولبيانات هيئة التنظيم واإلدارة
 :األساليب اإلحصائية المقترحة 

 
، وهي على النحو (SPSS) اآلتية باستخداماإلحصائية  األساليآتم استخدام سيولإلجابة على أسئلة الدراسة 

 التالي:
(: لقياس صدق االتساق الداخلي، وكذلك Pearson Correlation Coefficient) بيرسون معامل ارتباط .2

 تحديد طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة.
 .االستبانةثبات  : لقياسوالتجزئة النصفية  (Cronbach's Alpha)ألفاكرونباخ معادلة .5
 .يانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمهالختبار إذا كانت الب :سمرنوف –كولمجوروف اختبار  .3
فقرات ومحاور  علىالدراسة  عينةلمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات : للعينة الواحدة Tاختبار  .4

 عن وسطها الحسابي، إلى جانآالفقرات ستجابات لكل فقرة من االللتعرف على مدى انحراف االستبانة، و 
 .".Sig"، وقيمة "T"وللتعرف على قيمة  المحاور الرئيسة،

(: للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تقدير T-Test) لعينتين مستقلتين Tاختبار  .2
 أفراد عينة الدراسة )مجموعتين(.

(: للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية في One Way ANOVA) اختبار تحليل التباين األحادي .2
 )أكثر من مجموعتين(. متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة

 

 الحادي عشر: مفاهيم ومصطلحات الدراسة:

 القوة الرئيسية
 الرتب السامية  نقيب -مالزم 

 لواء(-)رائد 
النسبة من 
 المجتمع

 حجم العينة عدد القوة

 العدد العينة العدد العينة العدد العينة العدد
 324  8813  %88 88  848  23  4234  قوال األمن الداخلي

  878  3348 %38   88  822  23  8178 قوات األمن الوطني

  4  28 %8   8  48  8  43 قوات المخابرات العامة

  38 8244 %83   8  238  38  282 اإلدارات المركزية

 866 7787 %766 87 7171 756 1607 اإلجمالي
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 :قرارات اتخاذ أو بإتقان أعمالهم ألداء األفراد يستحضره ظاهري أو ضمني شيئ كل إدارة المعرفة 
 الصائبة، القرارات واتخاذ العمل أداء في االتقان إلى فقط تهدف المعرفة أن على اقتصر أنه إال". صائبة
 إلى استشارية خدمات كتقديم لتحقيقها المعرفة تسعى التي األخرى األهداف من العديد هناك أن غير

                ( 5005،42) الكبيسي،المثال سبيل على اآلخرين،
العمليات استثمار مهارات وخبرات العاملين وتوظيفها في تطوير وتحسين  ويعرفها الباحث إجرائياا بأنها:

            الميزة التنافسية فيما يخدم أهداف المؤسسة.واالجراءات وتحقيق 
           

 الداخلية بيئتها عناصر مع تفاعلها ضوء في المنظمة أعمال لنتاج المتكاملة المنظومة: المؤسسي األداء 
 (22 ،5002الدوري،)والخارجية

 .وفعالية بكفاءة الموارد باستخدام التنظيمية األهداف إنجاز ويعرف إجرائياا 
 
 

 الدراسات السابقة .01
 الفلسطينية: الدراساتأوالا. 

 و المعرفاة الدارة الفلساطينية الجامعاات فاي االدارياين ممارساة درجاةبعنوان:  (2018) ابراهيمدراسة  -2

 .نظرهم وجهة من التنافسية الميزة بتحقيت عالقتها

 وعالقتهنا المعرفنة الدارة الفلسنطينية الجامعنات فني االدارينين ممارسنة درجنة التعنرف إلنى الدراسنة هندفت 

 المننهج ةالباحثن تعتمندا ، الدراسنة أهنداف تحقينق أجنل ومنن ، نظنرهم وجهنة منن التنافسنية المينزة بتحقينق

 .الدراسة مجتمع لجميع الشامل المسح وأسلوآ التحليلي الوصفي

 درجنة ممارسنة األكناديميين اإلدارينين لعملينات إدارة المعرفنة فني  هاا:أهم مان نتاائج إلاى الدراساة توصالت

، وتوجنننند عالقننننة ارتباطيننننة ايجابيننننة ذات داللننننة %24.2الجامعننننات الفلسننننطينية كانننننت بننننوزن كبيننننر بنسننننبة 
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احصنننائية بنننين درجنننة ممارسنننة األكننناديميين اإلدارينننين بالجامعنننات الفلسنننطينية لعملينننات إدارة المعرفنننة وبنننين 

 يزة التنافسية لديها.مستوى تحقيق الم

  تندريآ العناملين بالجامعنات الفلسنطينية علنى الطنرق  مان أهمهاا التوصايات مان بعادد الدراساة وخرجات

واآلليات الحديثة في توليد المعرفة وتخزينها وتطبيقها وضرورة تبنى استراتيجية إلدارة المعرفة وتوفير كافة 

 .نية التي تسهم في تطوير عمليات إدارة المعرفةالمستلزمات اإلدارية والبشرية والتكنولوجية والف

درجااة ممارسااة مااديري ماادارس وكالااة الغااوث بمحافظااات غاازة ( بعنااوان: 8105،أبااو حطاابدراسااة ) -8

 للتخطيط االستراتيجي المدرسي وعالقتها بمستوال إدارة المعرفة.

 للتخطنيط غنزة بمحافظنات الغنوث وكالنة مندارس منديري ممارسنة درجنة عنن الكشنف إلنى الدراسنة هندفت 

ودراسنة داللنة الفنروق بنين متوسنطات درجنات تقندير  المعرفة إدارة بمستوى وعالقتها المدرسي االستراتيجي

 أفراد العينة تبعًا لمتغيرات)الجنس، التخصص، سنوات الخدمة(.

 :مسننتوى إدارة المعرفننة لنندى مننديري منندارس وكالننة الغننوث بمحافظننات غننزة بلننغ  كاناات أهاام نتااائج الدراسااة

بدرجننة تقنندير كبيننرة، وال توجنند فننروق ذات داللننة احصننائية بننين متوسننطات درجننات تقنندير أفننراد  20.50%

عيننننننة الدراسنننننة لمسنننننتوى المعرفنننننة لننننندى منننننديري مننننندارس وكالنننننة الغنننننوث بمحافظنننننات غنننننزة تعنننننزى لمتغينننننر 

 الجنس)ذكر، أنثى(.

 لى طرق وآليات تدريآ مديري المدارس عها أهم والمقترحات التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلت

توليد المعرفة واستثمارها في عملية التخطيط االستراتيجي المدرسي، وضرورة تبني برنامج محوسآ إلدارة 

 .المعرفة في مدارس وكالة الغوث وربطها بنتائج التحليل االستراتيجي للمدارس
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والادوائر اإلدارياة بالجامعاة اإلساالمية إلدارة  درجاة ممارساة العماادات  " :بعنوان ( 2015 ) فياض دراسة. 3 

  "المعرفة وعالقتها بمستوال فاعلية اتخاذ القرار لديها

 إلدارة اإلسنالمية بالجامعنة اإلدارينة والندوائر العمنادات ممارسنة درجنة علنى التعنرف إلنى الدراسنة هندفت 

 .لديها القرار اتخاذ فاعلية بمستوى وعالقتها المعرفة

 درجة ممارسة العمادات والندوائر اإلدارينة بالجامعنة اإلسنالمية إلدارة  أهمها من نتائج إلى الدراسة توصلت

بدرجة تقدير كبيرة، وتوجد عالقة ارتباطينة طردينة موجبنة دالنة  %22.50المعرفة من وجهة نظرهم بلغت 

والنندوائر اإلداريننة بالجامعننة  احصننائيًا بننين متوسننطات تقنندير أفننراد عينننة الدراسننة لدرجننة ممارسننة العمننادات

 اإلسالمية إلدارة المعرفة وبين متوسطات تقديراتهم لمستوى فاعلية اتخاذ القرار لديها.

 أن تمننح الجامعنة االسنالمية الثقنة والصنالحيات الالزمنة منن أهمهنا  التوصنيات منن بعندد الدراسنة خرجنت

العناملين فني الندوائر اإلدارينة علنى زينادة تفعينل  للعمادات والدوائر اإلدارية لممارسة إدارة المعرفة، وتدريآ

 إدارة المعرفة من خالل ورش عمل ودورات تدريبية.

أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعاات الفلساطينية بمحافظاات غازة بعنوان " (2015) حجازيدراسة . 4

 ".وعالقتها بإدارة المعرفة

 غنزة بمحافظنات الفلسنطينية الجامعات في السائدة التنظيمية الثقافة أنماط على التعرف إلى الدراسة هدفت 

 طريق عن االستبيان أداة واستخدام التحليلي، الوصفي المنهج ةالباحث تاستخدمو  .المعرفة بإدارة وعالقتها

 .الدراسة مجتمع لجميع الشامل المسح
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  جنناء ترتيننآ ممارسننة أعضنناء هيئننة التنندريس فنني الجامعننات أهمهننا مننن نتننائج إلننى الدراسننة توصننلت :

الفلسننطينية بمحافظننات غننزة لعمليننات إدارة المعرفننة علننى النحننو التننالي: تشننارك المعرفننة، تنظننيم المعرفننة، 

 تطبيق المعرفة، توليد المعرفة.

 منن أهمهنا: اعطناء إدارة المعرفنة أهمينة أكبنر ومشناركة العناملين فني  التوصنيات منن بعندد الدراسنة خرجنت

 عمليات إدارة المعرفة ووضع نظام للمكافآت والتحفيز مرتبط بتطبيق أنشطة إدارة المعرفة.

 العربية: الدراسات

تطبيات عملياات إدارة المعرفاة فاي كلياات التربياة   " :بعناوان ( 2015 ) الطحاينة والخالادي راسةد -2

 الرياضية في الجامعات األردنية.

 فني الرياضنية التربينة كلينات فني المعرفنة إدارة عملينات تطبينق مندى علنى التعنرف إلنى الدراسنة هندفت 

منننن وجهنننة نظنننر أعضننناء هيئنننة التننندريس، واسنننتخدمت الدراسنننة المننننهج الوصنننفي  األردنينننة الجامعنننات

 .التحليلي

  درجنة تطبينق إدارة المعرفنة فني كلينات التربينة الرياضنية كاننت  أهمهنا منن نتنائج إلنى الدراسة توصلت

مرتفعنة وجنناء فنني الترتيننآ االول عملينات نقننل ومشنناركة المعرفننة، تناله عمليننة تطبيننق المعرفننة، فعمليننة 

 .خزن وتنظيم المعرفة، وأخيرًا عملية تكوين وتوليد المعرفة

 تشنجيع القينام بأبحناث ودراسنات علمينة مشنتركة بنين منن أهمهنا  التوصنيات منن بعندد الدراسنة خرجنت

فنني مجننال إدارة المعرفننة، لتنندعيم التبننادل المعرفنني واكتسنناآ كليننات التربيننة الرياضننية األردنيننة والعربيننة 

 .المعارف الجديدة وتطويرها
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نظار الماديرين : دور إدارة المعرفاة فاي اتخااذ القارارات مان وجهاة بعناوان ( 2014 ) حاالت دراساة -5

  والمدرسين في المدارس الثانوية العامة في مدينة دمشت.

 المننديرين نظننر وجهننة مننن القننرارات اتخنناذ فنني المعرفننة إدارة دور التعننرف علننى إلننى هنندفت الدراسننة 

 .دمشق مدينة في العامة الثانوية المدارس في والمدرسين

 المديرين في المدارس الثانوية العامنة جناءت أن درجة ممارسة ادارة المعرفة لدى  إلى الدراسة توصلت

 .مرتفعة

منن أهمهنا: رسنم اسنتراتيجية مناسنبة إلدارة المعرفنة منن قبنل وزارة  التوصنيات من بعدد الدراسةخرجت  -3

 التربية والتعليم وانشاء ادارة متخصصة الدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات لدعم القرارات.

 المؤسساي، األداء تمياز وعملياتهاا المعرفاة إدارة متطلبات بين العالقة :بعنوان (2008) دراسة دروزة .2

 .األردنية العالي والتعليم التربية وزارة في تطبيقية دراسة

 عبند  الملنك جنائزة فني وردت كمنا المعرفنة إدارة متطلبنات بنين العالقنة عنن الكشنف إلنى الدراسنة هندفت

 األداء تمينز علنى العالقنة هنذه وأثنر المعرفنة، إدارة وعملينات المؤسسني األداء لتمينز الثناني اهلل

 التحليلني الوصنفي المننهج، اعتمندت الباحثنة األردنينةي العنال والتعلنيم التربينة وزارة فني المؤسسني

 .الالزمة المعلومات لجمع استبيان وتصميم

  المؤسسني، النمنو و والنتعلم العناملين، رضنا وبنين وعملياتهنا المعرفنة إدارة متطلبنات بنين عالقنةوجنود 

 .أخرى جهة من الداخلية العمليات وكفاءة

 المعرفنة إدارة مفهنوم لترسني  خطنة وضنع ضنرورةمنن أهمهنا  التوصنيات منن بعندد الدراسنة خرجنت 

 النقناش وحلقنات التندريآ خنالل منن تطبيقاتهنا، وبرامجهنا المعرفنة إدارة مجنال فني الممارسات وأفضل
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 بشقيها الموارد وتخصيص والتكنولوجية التحتية بالبنية االهتمام ضرورةو  ،العلمية والمؤتمرات والندوات

، وأوصنت األردنينة العنالي والتعلنيم التربينة وزارة فني فاعلنة اتصنال شنبكات لتأسنيس والفكنري المنالي

المعرفنة،  توليند عملينات تفعينل خنالل منن والصنريح الضنمني بشنقيها بالمعرفنة االهتمنام زينادةبضنرورة 

 قواعند المعرفنة فني وحفظهنا األفنراد لندى المتنوفرة المهناراتو   والخبنرات األفكنار وتكنوين وحصنرها

 .إليها الرجوع يسهل بطريقة وتوثيقها

مكانيااة المعرفااة إدارة :بعنااوان دراسااة ( 2007 )العتيبااي دراسااة .5  الجامعااات فااي تطبيقهااا وا 

 (.المكرمة بمكة القرال أم جامعة على تطبيقية دراسة )السعودية

 علنى والوقنوف المعاصر اإلداري الفكر في وأهميتها المعرفة إدارة مفهوم توضيح إلى الدراسة هدفت 

دارة اتالجامع بين العالقة  بنناء في ودورها والفكري المعرفي اتالجامع رصيد من انطالقاً  المعرفة وا 

 .البشري العنصر

 تنداول ينتم وال المعرفنة، إلدارة األولوينة تعطني ال الجامعنة أنأهمهنا  منن نتنائج إلنى الدراسنة توصلت 

 إلدارة واضنحة إسنتراتيجية توجند كمنا بيننت أننه ال ،مكثنف بشنكل الجامعة في المعرفة إدارة مصطلح

 اسنتجابات متوسنطات بنين إحصنائية داللنة ذات فنروق وجنودوأظهنرت النتنائج  ،الجامعنة فني المعرفة

 .)الوظيفي المستوى الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل(لمتغيرات تبعاً  الدراسة عينة أفراد

  أهنم منن تكنون بحينث المعرفنة، إدارة مفهنوم تبنني الجامعنة علنىأن  الدراسنة بنه أوصنت منا أهنم 

 توظينف علنى والتأكيند المعرفينة، الرؤينا وغنرس المعرفنة ثقافنة نشنرو  ،للتطنور المسنتقبلية أولوياتهنا

 لتحقينق المناسنبة البيئنة تنوفير إلنى السنعي، كمنا أوصنت بالمعلومنات نظنم فني الحديثنة التكنولوجينا

 .العالي التعليم لمؤسسات المعرفي التمكين
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 الدراسات األجنبية:

 الاوظيفي فاي دوائار واألداء المعرفاة إدارة ممارساات باين العالقاة :بعناوان Kasim( 8101دراساة ) -0

 الحكومة الماليزية.

 مؤسسنات وكفناءة األداء تحسنين فني المعرفنة إدارة لممارسنات الهنام الندور بينان إلنى الدراسنة هندفت 

 ،ةفنالمعر  إدارة تطبينق خنالل منن الحكنومي النوظيفي األداء يتحسنن أن يمكنن وكينف العنام، القطناع

 لجمنع االسنتبيان أداةسنتخدمت وا ، الدراسنة إجنراء فني يالتحليلن الوصنفي المننهج الباحثنة اعتمندت

 .الدراسة مجتمع من الالزمة المعلومات

  األداء وكفاءة المعرفة إدارة ممارسات بين إيجابية عالقة وجود أهمها من نتائج إلى الدراسة توصلت 

 .الماليزي العام القطاع مؤسسات في الوظيفي

 التني والعناصنر للعوامنل العلينا اإلدارة فهنم ضنرورةمنن أهمهنا  التوصنيات منن بعندد الدراسنة خرجنت 

 الالزمنة المنواردتنوفير و  ،األداء تحسنن منن تحند امنل والعن النوظيفي، وأي األداء فعالينة فني تسناهم

 التنظيمي التميز وخلق تعزيز  العليا اإلدارة وعلى المنظمات، في المعرفة إدارة ممارسات على للتأثير

 .ومهنًيا شخصًيا األفراد يتطور حيث

 ممارساات إدارة وفاعلياة لمادال مسااعد كعامال الجاامعي الدراساة " :( بعننوان2004) Keeleyراساة د  -8

 ." العالي التعليم مؤسسات في القرار واتخاذ التخطيط تحسين في المعرفة

 العديد في واتخاذ القرار التخطيط تطوير في المعرفة إدارة ممارسة وفاعلية مدى تحديد إلى الدراسة هدفت 

 .الكمي المنهج الوصفي أسلوآ الباحث استخدم حيث العالي التعليم مؤسسات وأنماط أنواع من
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  وبنين الفعنال المؤسسني التنظيمني التعلنيم بنين قوينة عالقنة وجنود أهمهنا منن نتنائج إلنى الدراسنة توصنلت 

 منن المعرفنة إدارة مارسنت العنالي التعلنيم مؤسسنات، وبيننت أن المعرفنة فعنال إلدارة رسنمي برننامج وجنود

 النظم من قوية تحتية بنية قدمت التي العالي التعليم مؤسساتوأظهرت أن  ،الجامعي الدراسة هيئة خالل

 بالوسنائل كاننت سنواء المعرفينة المشناركة فني األفنراد فنرص ضناعفت المعرفنة فقند تندعم التني واألجهنزة

القنرار  واتخناذ التخطنيط تطنوير فني ناجحة خطوات أفرزت وقد لوجه وجهاً  الفعلية أو المشاركة اإللكترونية

 .المؤسسة في العاملين دوران معدل تخفيض في ساهم مما

 
 :الدراسات السابقة على التعليت العام

 وجه اتفات الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:أوالا. أ

 للدراسة. كأداة االستبانة أداة هااستخدام في السابقة ساتراالد مع الحالية سةراالد اتفقت .2

 التحليلي.نهج الوصفي اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في اتباعها الم .5

 أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة:ثانياا. 

فنني اختيننار منننهج الدراسننة واإلطننالع علننى التجننارآ الحديثننة لتلننك الدراسننات ممننا مهنند الطريننق للدراسننة  -2

 الحالية للوصول إلى اهدافها.

علننى األدوات المسننتخدمة فنني الدراسننات السننابقة وبالتننالي انتقنناء مننا يتناسننآ منهننا مننع موضننوع  اإلطننالع -5

 الدراسة الحالية تمهيدا لبناء أداتها المتمثلة باإلستبانة.

 اإلستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في تقديم التوصيات واإلقتراحات.  -3
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 الدراسات السابقة من حيث :أوجه اختالف الدراسة الحالية مع ثالثاا. 

o األداء المؤسسنني فنني وزارة  بتطننوير: حيننث هنندفت الدراسننة إلننى التعننرف علننى إدارة المعرفننة وعالقتهننا الهاادف

 .الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني

o محافظات غزة.: حيث أن الدراسة تمت في  البيئة 

o الوزارة.: حيث تم اختيار أصحاآ الوظائف اإلشرافية في  المجتمع 

o توزينع ن المعرفنة، يخنز ت: ايجاد العالقة بين كنل منن المتغينر المسنتقل إدارة المعرفنة )توليند المعرفنة، المتغيرات

المسنمى   العلمني، المؤهل )الجنس،ظيمية والشخصيةنالعوامل التالمتغير المستقل و  تطبيق المعرفة(المعرفة، 

 ،مع المتغير التابع.العمر( عدد سنوات الخدمة، الوظيفي،

 الفجوة البحثية للدراسة: رابعا  

 جدول يوضح الفجوة البحثية للدراسة

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية نتائج الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السنابقة موضنوع 

إدارة المعرفننننة وتطبيقاتهننننا وربطهننننا 

بعندة متغينرات منن أبرزهنا: )اتخنناذ 

القنننننرار، األداء النننننوظيفي، الثقافننننننة 

 .الميزة التنافسية(التنظيمية، 

 

 

 

سننننننتبرز الدراسننننننة الحاليننننننة بشننننننكل 

 المعرفنننة إدارة دوروافننني موضنننوع 

 فننني المؤسسننني االداء تطنننوير فننني

 .الوطني واألمن الداخلية وزارة

سااتتناول الدراسااة الحاليااة أبعاااد 

ادارة المعرفااااااة المتمثلااااااة فااااااي: 

توليننند المعرفنننة، تخنننزين المعرفنننة، )

 توزينننع المعرفنننة، تطبينننق المعرفنننة(

علنننننننى تطنننننننوير األداء المؤسسننننننني 

بننننننننالوزارة المتمثلننننننننة فنننننننني األبعنننننننناد 

 رضنننننا العمليننننات، جنننننودة) التاليننننة:

 .(المتميزة الكفاءة المواطنين،
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 هيكل الدراسة .00

 الفصل األول: االطار العام للدراسة 

  الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة 

 ويشمل:

 المبحث األول: إدارة المعرفة .2

 المؤسسيالمبحث الثاني: األداء  .5

 الفلسطيني الوطني واألمن الداخلية وزارةالمبحث الثالث:  .3

 الفصل الثالث: الدراسات السابقة 

 الفصل الرابع: الطريقة واالجراءات 

 الفصل الخامس: مناقشة الفرضيات وتفسيرها 

 النتائج والتوصيات ومقترحات الدراسة 
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