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 الممخص:

 جودة اتخاذ القرارات،دارة المعرفة في تحسين إدور عمميات إلى الدراسة التعرف  ىدفت
استخدام  وتمّ  ،تطوير االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات الضرورية ولتحقيق أىداف الدراسة، تمّ 

المديرية العامة في الخدمات  عاممين مجتمع الدراسة من جميع المنيج الوصفي التحميمي. وتكوّ 
 ،استخدام أسموب العينة العشوائية الطبقية ( موظًفا، حيث تمّ 820والبالغ عددىم ) الطبية العسكرية

تحميل اإلحصائي بنسبة ( استبانة صالحة لغايات ال293استرداد )و  ،( استبانة320توزيع ) وتمّ 
لتحميل   (SPSS) االجتماعية %(. واسُتخدم برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم91.56استجابة )
مستوى ممارسة عمميات إدارة المعرفة بشكل عام كان بدرجة  أن  الدراسة إلى  وخُمصت .البيانات
. تؤثر %(58.18)، وكذلك أيًضا جودة اتخاذ القرارات بوزن نسبي %(59.88بنسبة ) متوسطة
، وقد فسرت ما نسبتو جودة اتخاذ القراراتتأثيًرا جوىرًيا في  )توزيع وتطبيق( إدارة المعرفة عمميتي

: االىتمام بزيادة ممارسة عمميات إدارة أىم التوصياتومن %( من التباين في المتغير التابع. 84.5)
ًة عمميتي توزيع وتطبيق المعرفة، المعرفة كمدخل استراتيجي لتحسين جودة اتخاذ القرارات وخاص

حيث ُتمكِّن العاممين من امتبلكيم لممعارف المطموبة، وتزيد من التطبيق والتجريب ليا في وظائفيم 
 والتي تؤدي لجودة القرارات.

عمميااااات إدارة المعرفااااة، جااااودة اتخاااااذ القاااارارات، الخاااادمات الطبيااااة العسااااكرية الكممااااات المفتاحيااااة: 
 الفمسطينية. 

Abstract 

           The study aimed to identifying the role of knowledge management 

processes in improving the quality  of decision taking. To achieve the 
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objectives of the study, the questionnaire was developed as a main tool for 

collecting the necessary data and the descriptive analytical approach was 

used .The study population consisted of all the employees from the military 

medical services that work in Gaza Strip, their number was 820 employee. 
The Stratified random sample was used and (320) questionnaires were 

distributed and 293 questionnaires were collected that were suitable for 

analysis purposes with response rate (91.56%). The Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) was used for data analysis. The study concluded that 

the level of knowledge management practices in general was medium 

(59.88%) and the quality of decision taking was also medium with a relative 

weigh (58.18%). Knowledge management processes have a statistical 

significant impact on the quality of decision taking and explained (84.5%) of 

variance in the dependent variable. The most important recommendation 

was improving knowledge management practices as a strategic approach for 

improving the quality of decision taking especially the distribution and the 

implementation processes which empower the employees to have the 

required knowledge and raise the application of it in their jobs that lead to 

the quality of the decisions . 

Keywords: Knowledge Management Processes, Quality of decisions taking, 

Palestinian Military Medical Services . 

 :مقدمة
رت في والتي أثّ  ،تواجو المنظمات في عصرنا الحالي العديد من الصعوبات والتحديات

خدماتيا رافق ذلك ضغوط متزايدة عمى المنظمات بيدف تحسين جودة وقد مختمف مجاالت الحياة 
ة مما دفع المنظمات إلى التفكير في استخدام مفاىيم إدارية جديدة في ظل كثر  وتعزيز مستوى أدائيا؛

أصبحت المعرفة من أىم األصول غير الممموسة التي تشاكل و  الجوانب المتعمقة بالمشكبلت التنظيمية.
لبقاء المنظمة وتفوقيا، وتطوير أدائيا، وتفسر نجاح المنظمات في تحقيق أىدافيا  اضروريً  اعنصرً 

تساعد في العثور ممنظمات و لمن الفوائد  اتبناي إدارة المعرفة في المنظمة يحقق عددً  . إن  االستراتيجية
عمى المعمومات الميمة واختيارىا ونشرىا لمعاممين، كما وُتَعدُّ أداة ضرورية ألنشطة متعددة مثل: 
التعمم الديناميكي، وحل المشكبلت، واتخاذ القرارات، وتمكين ىذه المنظمات من العمل بشكل أكثر 

يا من العمميات إن  حيث  ،عمى أىمية كبيرة. وتستحوذ عممية اتخاذ القرارات (Wiig,1999:14ذكاء )
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الحيوية التي تتغمغل في كل مظير من مظاىر أعمال المنظمات لترابطيا الوثيق مع جميع الوظائف 
العممية   ومحور اإلدارة قمب وُتَعدُّ عممية اتخاذ القرارات اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة.

 قيادتياعمى قدرة وكفاءة  بعيد حدٍ إلى  يتوقفالمنظمات  تحققوي النجاح الذ مقدار وأصبح، اإلدارية
، في عمميمالميام الجوىرية  ومنغل المديرين الشاغل يا شُ كما أن   ،القرارات المناسبة اتخاذ عمى

 ومحور أساسي من محاور أنشطتيم. 
 مشكمة الدراسة وأسئمتها:

جودة اتخاذ القرارات في وزارة  ن  ( التي أفادت بأ2016عمى نتائج دراسة )حميد، ااعتمادً 
، ومن أجل الوقوف بدقة %(60.22)متوسطة الشق المدني كانت بنسبة  –الداخمية واألمن الوطني 

( من العاممين 30دراسة استكشافية من خبلل توزيع استبانة عمى عدد) تّم إجراءعمى مشكمة الدراسة 
 نتائجياوالتي أوضحت الرتب المختمفة، بمون محافظات غزة يعم –بمديرية الخدمات الطبية العسكرية

وقد أسفرت عن  .%( بمستوى موافقة متوسطة65.6اتخاذ القرار يساوي ) لجودةالوزن النسبي  أن  
 مجموعة من الظواىر منيا: 

عدم القدرة عمى توفير مجموعة من البدائل كحمول لممشكبلت موضع الدراسة بالقدر   -1
 ي إيجاد حمول ابتكارية غير مألوفة لممشكبلت.قصور من طرف اإلدارة فو  الكافي

 .بشكل حقيقي المستويات اإلدارية في صنع القرارات العاممين منمشاركة  ضعف في  -2
، وعدم عمى أصحاب المصمحة القرارات التي تتخذىا آثار عدم قيام متخذي القرارات بتقييم  -3

 بول والرضا من قبل العاممين.بالقَ الُمتخذة تمتع القرارات 
المرونة الكافية لتعديل  ونقص ،الموضوعة ىدافاألتحقق القرارات اإلدارية المتخذة ال   -4

 القرارات بما يتبلءم مع التطورات.
 -جودة اتخاذ القرار بالخدمات الطبية العسكرية لمؤشرات السابقة، يمكن استخبلص أن  ا إلى اواستنادً 

عمى  وبناءً نتباه ليا ومعالجتيا وتحسينيا، مما يستوجب اال ليست بالمستوى المأمول؛محافظات غزة، 
 ية:تاألسئمة اآلاإلجابة عن صياغة مشكمة الدراسة من خبلل ما سبق، يمكن 

دارة المعرفة في المديرية العامة لمخدمات الطبية العسكرية إعمميات  درجة ممارسة ما .1
 ؟بمحافظات غزة
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محافظات  –ات الطبية العسكرية اتخاذ القرارات في المديرية العامة لمخدم جودة مستوى ما .2
 ؟غزة

في  اتاتخاذ القرار  وجودةوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين عمميات إدارة المعرفة تىل  .3
 محافظات غزة؟ –المديرية العامة لمخدمات الطبية العسكرية 

 اتخاذ القرارات في المديرية العامة جودةفي  اا جوىريً ىل تؤثر عمميات إدارة المعرفة تأثيرً  .4
 محافظات غزة؟ –لمخدمات الطبية العسكرية 

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول متغيري الدراسة تىل  .5
 -ية: )الجنس تعزى لممتغيرات الديمغرافية اآلاتخاذ القرارات( تُ  جودة)عمميات إدارة المعرفة، 

في المديرية العامة لمخدمات الطبية  سنوات الخدمة(-المؤىل العممي  -الرتبة العسكرية 
 ؟المحافظات الجنوبية –العسكرية 

 أهمية الدراسة:
تبحث ىذه الدراسة في موضوعين غاية األىمية من موضوعات السموك  . األهمية العممية:1

من تعتبر ىذه الدراسة كما و من مداخل الفكر اإلداري الحديث،  والتي تعتبر مدخبًل  ،التنظيمي
التي تناولت أثر ممارسة عمميات إدارة المعرفة  - الباِحثَينمم عمى حد عِ  - لقبلئلالدراسات ا

المكتبة العربية  إثراءتسيم الدراسة في  اتخاذ القرارات، حيث من المتوقع أنْ  جودةفي 
تفتح ىذه الدراسة ومن ناحية أخرى،  والفمسطينية عمى وجو التحديد بيذا النوع من الدراسات.

 المواضيعين إلجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تتناول ىذا النوع من ثِ لباحِ الباب أمام ا
 والتي من الممكن االنتفاع منيا بتطبيقيا عمى قطاعات أخرى.، الجديدة

من التوصيات إلى صناع القرار في مجموعة  الدراسة الحالية لتقديم تسعى األهمية العممية:. 0
 ،من ىذه النتائج والتوصيات لبلستفادةبية العسكرية بقطاع غزة المديرية العامة لمخدمات الط

 القراراتواالىتمام بدقة اتخاذ  ،والتي قد تسيم في تعزيز مفيوم إدارة المعرفة وزيادة ممارستيا
 .أداء ىذه المديرية تطويرسيم في واتباع المنيج العممي، وىو ما سيُ 

 : هامتغيراتأنموذج الدراسة و 
 عمميات إدارة المعرفة ىي: )اكتساب، تخزين، توزيع، تطبيق(.  تقل:. المتغير المس1
 جودة اتخاذ القرارات. المتغير التابع:. 2
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 :نموذج متغيرات الدراسةأ(: 1شكل )
 ( فيما يخص أبعاد عمميات إدارة المعرفةWiig, 1993عمى ) تّم بناء األنموذج باالعتماد

 :فرضيات الدراسة

تّم صياغتيا بحيث تغطي ما تيدف إليو الدراسة،  ثبلث فرضيات من الدراسة ىذه فرضيات تتكون
  وىي كاآلتي: 

( بين عمميات إدارة α≤0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) :الفرضية األولى .1
اتخاذ القرارات في المديرية العامة لمخدمات  جودةو )اكتساب، تخزين، توزيع، تطبيق( المعرفة 

  .ية العسكرية بمحافظات قطاع غزةالطب
( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى ) اذ اتؤثر عمميات إدارة المعرفة تأثيرً الفرضية الثانية:  .2

 .المبحوثينفي جودة اتخاذ القرارات في المديرية العامة لمخدمات الطبية العسكرية حسب آراء 
( بين متوسطات α≤0.05توى )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس الفرضية الثالثة: .3

 لممتغيرات ىعز تُ  (جودة اتخاذ القرارات ،عمميات إدارة المعرفة)استجابات أفراد العينة حول 
 سنوات الخدمة(. )الجنس، الرتبة العسكرية، المؤىل العممي،الديمغرافية 

 
 

 المتغيرات الذيمغرافية: )الجنس، الرتبة العسكرية، المؤهل العلمي، سنوات الخذمة(

 المتغير المستقل: 
 لمعرفةعمميات إدارة ا

 اكتساب 
 تخزين 
 توزيع 
 تطبيق 

 

 

 

 

 المتغير التابع:
 جودة اتخاذ القرارات 
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 حدود الدراسة:

 إدارة المعرفة األربعة  )المتغير المستقل( عمميات دور: تناولت ىذه الدراسة الحد الموضوعي
دون دراسة  ،)اكتساب، تخزين، توزيع، تطبيق( في المتغير التابع وىو جودة اتخاذ القرارات

 خرى ضمن أبعاد إدارة المعرفة.غيرىا من المتغيرات المستقمة األخرى أو العمميات األ
 قطاع غزة ممن جميع العاممين في المديرية العامة لمخدمات الطبية ب تتمثل في: الحد البشري

 جراء الدراسة.إم عمى رأس عمميم حتى تاريخ ىُ 
 تطبيق ىذه الدراسة عمى المديرية العامة لمخدمات الطبية العسكرية بقطاع  جرى: الحد المكاني

لعوامل الحصار والحواجز والتواصل  انظرً  ؛غزة دون التطبيق عمى المديرية في الضفة الغربية
 ل تتعمق بالتكمفة والوقت.وعوام ،اإلسرائيمي الحصاربسبب 

 نجازىا خبلل العام تمّ : الحد الزماني  م.2019 -م2018تطبيق ىذه الدراسة وا 
 التعريفات اإلجرائية 

ىي مجموعة من العمميات الممنيجة والفعاليات التي  عمميات إدارة المعرفة:ل يالتعريف اإلجرائ .1
عمى مشاركتيا بين العاممين  يعلمتشجتشتمل اكتساب المعرفة من المصادر المختمفة، وخزنيا 

ومنيا تحسين جودة القرارات  ،وتطبيقيا واستخداميا بيدف تحقيق الكثير من الفوائد لممنظمة
 (.22-1في االستبانة من الفقرة ) إدارة المعرفة. وتّم قياسيا من خبلل محور المتخذة

يجاد قدرة العاممين عمى توفير ا :التعريف اإلجرائي لجودة اتخاذ القرارات .2 لمعمومات الكافية وا 
مساىمة ؛ وذلك لضمان تحقيق اليدف المرغوب فيول ؛البدائل المناسبة وتقييم البديل األفضل

وقبول القرار من قبل  ،نجاز األىداف الموضوعة بما يحقق سيولة التنفيذ لمقرارإالقرارات في 
في  ة اتخاذ القراراتجودومراعاة التوقيت المناسب. وتّم قياسيا من خبلل محور  ،العاممين

 (.41-23االستبانة من الفقرة )

 :منهج الدراسة
 خبللو من الذي يحاول التحميمي؛ المنيج الوصفي تّم استخدام الدراسة أىداف تحقيق أجل من

 حوليا، تطرح مكوناتيا واآلراء التي بين بياناتيا، والعبلقة وتحميل الدراسة، الظاىرة موضوع وصف
 (.100:2006الحمداني،تحدثيا ) التي واآلثار نيا،تتضم التي والعمميات
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 :مجتمع وعينة الدراسة
 ىممن العاممين في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة، والبالغ عددمجتمع الدراسة يتكون 

( مركًزا حسب 12( موظًفا موزعين عمى مراكز الخدمات الطبية العسكرية بغزة، وعددىا )820)
استخدام العينة العشوائية  مّ وت(، 2019الخدمات الطبية في العام)بلموظفين ون اؤ إحصائيات دوائر ش

موظًفا حسب ( 262، والبالغ عددىا )عمل )مستشفى، عيادة، مركز إداري(الطبقية حسب مكان ال
( استبانة 320، وتّم توزيع )(Moore, McCabe, Duckworth, & Sclove, 2003)معادلة 

   (.%91.56( استبانة بنسبة استجابة )293) عمى مجتمع الدراسة، واسُتردَ 
( توزيع أفراد العينة الذين تّم تحميل استجاباتيم حسب خصائصيم الشخصية 1ويبيِّن الجدول رقم )

  إناث. (%30.7) ذكور،من عينة الدراسة  (%69.3)ما نسبتو  أن   والوظيفية، حيث يظير الجدول
 لمتغيرات الشخصية والوظيفية(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ا1جدول )

 الخصائص الشخصية المستوى التكرارات (%)

 ذكر 203 69.3
 الجنس

 أنثي 90 30.7

 رتب سامية 78 26.6

 رتب إشرافية 134 45.7 الرتبة العسكرية

 ضباط الصف واألفراد 81 27.7

 دراسات عليا 28 9.6

 المؤهل العلمي
 بكالوريوس 195 66.5

 متوسط دبلوم 51 17.4

 ثانوية فأقل 19 6.5

 سنوات 5أقل من  53 18.1

 عذد سنوات الخذمة
22.2 65 10- 5 

46.7 137 15- 10 

 سنة  15أكثر من  38 13.0

لطبيعة المجتمع الفمسطيني الذكوري؛ فالثقافة التنظيمية ال تحبذ عمل اإلناث في  النتيجةوتفسر 
يت خارج المنزل وفي بعض األحيان تحتاج إلى جيد عضمي والتي تستمزم المب ،القطاعات العسكرية

% من عينة 26.6ما نسبتو  أن  ( 1ويتضح من الجدول ) والتزامات كبيرة ال تتناغم مع أدوار المرأة.
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% رتبتيم العسكرية رتب 45.7 وأن  ما نسبتو ،رائد( -)لواء الدراسة رتبتيم العسكرية رتب سامية
 ان% رتبتيم العسكرية ضابط صف وأفراد. ويعزو الباحث27.7بينما  ،مبلزم أول( -)نقيب إشرافية

عداد وزاد ت األحيث كمما ارتفعنا بالمستوى اإلداري قمّ  اىذه النسبة إلى سبلمة الييكل التنظيم جزئيً 
ويبّين . شرافية وفئة ضباط الصف واألفرادإلى وجود خمل بين الرتب اإل ، بينما تشيرنطاق اإلشراف

ىذه النتيجة إلى أن  ىذه  تعود%( مؤىميم العممي بكالوريوس، حيث 66.5ما نسبتو ) الجدول أن  
كما أن  توافر أعداد كبيرة ، شرافية والعمياالدرجة ُتعتبر متطمًبا أساسًيا لشغل الوظائف التخصصية واإل

حممة  جين في السنوات األخيرة منح المديرية الحرية في اختيار المرشحين لموظائف منيمن الخر 
%( مؤىميم 23.9أن  ما نسبتو ) و الباحثانالشيادات دون االضطرار لقبول مؤىبلت أقل، ويعز 

ىناك العديَد من الوظائف الطبية واإلدارية ال تتطمب شيادة عميا ألن   ؛العممي دبموم متوسط فأقل
ّنما تتطمب شيادة الدبموم مثل وظائف )فني التخدير، والَقبالة، والمختبرات الوظائف المينية و  ،وا 

( سنوات، وذلك 5%( من العاممين سنوات خدمتيم أقل من )18.1ما نسبتو ) ن  أيتضح  والحرفية(.
عمى عدم  بدورهانعكس  ، والذيفي اإلمكانات والموازنات المالية في الوقت الحالي األن  ىناك ضعفً 

%( من أفراد العينة 87.8أن  ما نسبتو ) انويعزو الباحث .خريجينمن الالتوظيف بشكل كبير 
إلى أحداث االنقسام الفمسطيني الذي اندلع عام  ة( سن15)أقل من  المبحوثة سنوات خدمتيم 

وبالتالي اعتماد  ومغادرة أعماليمانقطع عدد كبير من العاممين عن ممارسة وظائفيم  إذ  م،2887
ن استمرار العمل. كما الحكومة في قطاع غزة عمى توظيف عدد كبير حينيا لملء الشواغر لضما

ىناك نسبة من  ن  وذلك أل ؛سنة فأكثر 15%( كانوا ِلَمن ىم 13.8أن  ما نسبتو ) الباحثانويفسر 
( استمروا عمى رأس عمميم، 1994الموظفين القدامى ممن تّم تعيينيم بقدوم السمطة الفمسطينية )

 .( عاًما15تتجاوز مدة خدمتيم ) وبالتالي من الطبيعي أنْ 
 :الدراسة أداة

 القسم األول:تتكون االستبانة من ثبلثة أقسام ىي، حيث  تمّثمت أداة الدراسة باالستبانة
عبارة عن البيانات الشخصية لممستجيبين )الجنس، الرتبة العسكرية، المؤىل العممي، سنوات 

ت ىي مجاال 4فقرة، موزع عمى  28عمميات إدارة المعرفة، ويتكون من  القسم الثاني:الخدمة(، 
(،)أبو 2018(، )صبلح الدين،2018)اكتساب، تخزين، توزيع، تطبيق( وتّم االستعانة بدراسة )عمي،

( فقرة صممت لقياس جودة اتخاذ القرارات، وتّم 19يتكون من ) القسم الثالث:(. 2016عودة،
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من المقياس (، وقد تّم استخدام 2017(، )سويدات والشيخ، 2018االستفادة من دراسة )أبو جزر،
عمى الموافقة العالية والعكس  دل   10بحيث كمما اقتربت الدرجة من  بانة،لفقرات االست 1-10

 المحك المعتمد لمحكم عمى درجة الموافقة عمى الفقرات.( 2ي )تصحيح، والجدول اآل
 (: درجات المقياس العشري والمحك المعتمد 2جدول )

 موافق بشدة قمواف محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 82 -100 64- 82  46- 64 28 - 46 10 -28 %الوزن النسبي
 كبيرة جًدا كبيرة متوسطة قميمة قميمة جًدا الموافقة

 صدق أداة الدراسة وثباتها:
تم  التأكد من صدق االستبانة بثبلث طرق، أواًل: صدق آراء المحكمين "الصدق الظاىري" 

متخصًصا في العموم  (11)االستبانة عمى مجموعة من المحكمين تكّونت من  حيث تم عرض
، وقد استجاب الباحثان آلراء المحكمين، وتّم إجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء اإلدارية

( 30) مكونة منستطبلعية اعينة ، باستخدام ًيا: تّم اختيار االتساق الداخميثان. المقترحات المقدمة
، وتّم حساب االتساق الداخمي لبلستبانة اختيارىم بطريقة عشوائية ، تمّ خارج عينة الدراسة مبحوثًا من

ن  معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال والدرجة الكمية وأوضحت نتائج االختبار أ
 (، وبذلك يعتبر كل مجال صادًقا لما وضع لقياسو.α ≤ 0.05لممجال دالة عند مستوى معنوية )

مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة  الذي يبيِّن، و الصدق البنائيثالثًا: تّم أيًضا إجراء 
 االستبانةجميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت  ( أن  3ن جدول )يبيِّ و  .االستبانةالكمية لفقرات 
ت االستبانة صادقة لما وبذلك تعتبر جميع مجاال (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية  ادالة إحصائيً 

( والقيمة االحتمالية لكل 0.970 – 0.953حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين )وضعت لقياسو، 
. ومن ناحية أخرى، (، وىذا يدل عمى أن  المقياس يتمتع بمعامل صدق عالٍ 0.05فقرة أقل من )

لكل ُبعد من أبعاد ( Cronbach's Alphaاستخراج معامل الثبات )بجرى التأكد من ثبات األداة 
 الدراسة.
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 (: معامل ألفا كرونباخ لألداة، ومعامل االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية3جدول )

 المجال
تسمسل 
 الفقرات

 اختبار الصدق البنائي اختبار الثبات

Alpha  معامل ارتباط
 بيرسون

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 965. 0.956 1-7 اكتساب المعرفة
 0.000* 958. 0.955 8-14 تخزين المعرفة
 0.000* 953. 0.955 15-21 توزيع المعرفة
 0.000* 954. 0.964 8-28 تطبيق المعرفة

 0.000* 985. 0.986 1-28 عمميات إدارة المعرفة
 0.000* 970. 0.982 29-47 جودة اتخاذ القرارات

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة 
( أن  قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال 3يتبين من النتائج الموضحة في جدول )

(، وىذا يعني أّن 0.991(، بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة )0.986-0.955حيث تتراوح بين )
 الثبات مرتفع ودال إحصائًيا، وبذلك تكون االستبانة في صورتيا النيائية مطمئنة.

 جات اإلحصائية:المعال
 ( Spss.22بعد أْن تّم ادخال البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية )

(The Statistical Package of Social Sciences تّم استخدام المعالجات اإلحصائية ،)
 اآلتية:

سة بالنسب ( لوصف خصائص عينة الدراDescriptive statisticsمقياس اإلحصاء الوصفي ) -1
 المئوية.

تحميل االنحدار المتعدد التدريجي الختبار دخول المتغيرات المستقمة في معادلة التنبؤ بالمتغير  -2
 التابع.

( لمتأكد من عدم وجود Tolerance(، واختبار التباين المسموح )VIFاختبار معامل التضخم ) -3
 ( بين المتغيرات المستقمة.Multicollinearityارتباط عاٍل )
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( وذلك لمتأكد من أن  البيانات تتبع التوزيع الطبيعي k-sلمنجروف سميرنوف )و ختبار كا -4
(Normal Distribution.) 

 ( لبلتساق الداخمي لمتحقق من ثبات أداة الدراسة.Cronbach's Alphaمعادلة ألفا كرونباخ ) -5

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أواًل: عمميات إدارة المعرفة

دارة المعرفة من أىم الوسائل واألساليب المستخدمة لزيادة كفاءة وفعالية إ لقد أصبحت
تناولت غالبية المداخل والمفاىيم إدارة المعرفة . و المؤسسات، وتطوير قدراتيا اإلبداعية، والتنافسية

من بدون تمك العمميات التي تمكنيا  اعمى أنيا عممية، فالمعرفة المشتقة من المعمومات ال تعني شيئً 
الوصول إلييا والتعامل معيا بالتخزين والتوزيع والتطبيق والمحافظة عمييا، وقد تباينت وجيات النظر 
حول عمميات إدارة المعرفة باختبلف مداخميا، حيث ال يوجد اتفاق بين الكتاب والباحثين عمى عدد 

ة عن جميع العمميات يا عبار ( بأنّ 355: 2008وترتيب ومسميات ىذه العمميات. وقد عرفيا المحاميد)
سواًء كانت ضمنية أم صريحة،  ،التي تقوم بيا المؤسسة لتوليد، وتخزين، وتوزيع وتطبيق المعرفة

، أو من خبلل تحميل اداخمية أم خارجية من خبلل ربط معارف نظريات سابقة مع بعضيا بعضً 
رارات، وحل المشكبلت التي يتم تحويميا إلى معمومات ميمة التخاذ الق البيانات والمعمومات، عمى أنْ 

مجموعة من العمميات التي تحكم، وتوجو إبداع آخرون بأنيا في حين عرفيا تواجو المؤسسة. 
مجموعة من العمميات طورت وتعرف بأّنيا: (. 395: 2012،يالمعرفة، ونشرىا، واإلفادة منيا )عم

المنظمة لمتعمم من بيئتيا  وىي تزيد من قابمية ،في المنظمات لتوليد وخزن ونقل وتطبيق المعرفة
(. ويرى Laudon &Laudon, 2011: 434) جل صنع القرارالخارجية والداخمية أل

Schermerhorn (43: 2010 :بأّنيا ) المنظمات  خبلليامجموعة من العمميات تستخدم من
الدراسة  فيو  .الناجح األداءوذلك لتطوير وتنظيم والمشاركة بالمعرفة لتحقيق  ؛تكنولوجيا المعمومات

ة إلدارة المعرفة، وىي األكثر استخداًما بين تيعمى العمميات األربعة اآلرّكز الباحثان فقد  ،الحالية
 ( وىي:Wiig,1993نموذج )إلى أ االبحوث واستنادً 

)الخبراء  يقصد باكتساب المعرفة الحصول عمييا من المصادر المختمفة اكتساب المعرفة: .1
عمبلء، وقواعد البيانات، أو من خبلل أرشيف المنظمة(، وذلك والمتخصصون، والمنافسون، وال

باستخدام وسائل المقارنة المرجعية، وحضور المؤتمرات وورش العمل، واستخدام الخبراء، 
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 المعرفةاكتسااااب  ، ويرتبطريد اإللكتروني، والتعمم الفرديوالدوريات، والمنشورات، ووسائل الب
 .Hernandez,2015: 42)) لفنيةبالمعرفة الضااامنية والدراية ا

صااول عمى المعرفة وعممية وتمثل عممية تخزين المعرفة جسًرا بين الح تخزين المعرفة: .2
تحتوي عمى المعرفة الموجودة في أشااااكال التي اسااترجاعيا، وىي تعود إلى الذاكرة التنظيمية 

والمعرفاة  ،د البيااناات اإللكترونياةمختمفة بما فييا الوثائق المكتوبة والمعمومات المخزنة في قواعا
جراءات والعمميات التنظيمية في اإلوالمعرفاة الموجودة  ،اإلنسااااانياة المخزناة في النظم الخبيرة

 .)31-38 :2816الموقعة )شعباني، 

تعني نشر ومشاركة المعرفة بين أفراد المؤسسة حيث يتم توزيع المعرفة  توزيع المعرفة: .3
ق أساليب كالتدريب والحوار، أما المعرفة الصريحة فيمكن نشرىا بالوثائق الضمنية عن طري

مم، وتتم بطرق رسمية وغير رسمية، وتتمثل الطرق الرسمية في التقارير والنشرات الداخمية والتعُ 
لكتروني، واالتصال الداخمي من خبلل شبكة والرسائل والمكاتبات وذلك بتوظيف البريد اإل

يمكن نقل المعرفة بطرق غير رسمية من خبلل العبلقات االجتماعية بين و  ،األجيزة الحاسبة
 (.2886وآخرون، يالموظفين)العم

يعتبر تطبيق المعرفة اليدف األساسي وغاية عممية إدارة المعرفة، وتعني  تطبيق المعرفة: .4
استخدام المعرفة في الوقت المناسب، واستثمار فرصة تواجدىا في المؤسسة، وذلك من خبلل 
توظيفيا في النشاطات والعمميات التنظيمية؛ كإدارة الموارد البشرية، واإلدارة المالية، واتخاذ 
القرارات، وتحسين جودة الخدمات والسمع، وحل المشكبلت، ويجب أْن يستيدف ىذا التطبيق 
تحقيق أىداف وأغراض المؤسسة أو المنظمة، وأن  تطبيق المعرفة يعبر عن تحويل المعرفة 

 (. 183: 2888مميات تنفيذية)الزيادات، إلى ع

من  حيث يمكن مؤسسة أيعمميات المعرفة من األسس اإلدارية لنجاح  أن  ويمكن القول ب
خبلليا حل المشكبلت القائمة، وتخزين المعرفة ال يقتصر عمى التوثيق واألرشيف إنما تكون مخزنة 

فيمكن توزيعيا عن  ،طريقة واحدة ىعم في األذىان كالمعرفة الضمنية، وتوزيع المعرفة ال يقتصر
طريق تسجيبلت صوتية وكممات مكتوبة وصور يمكن لآلخرين االستفادة منيا، وتطبيق المعرفة ىو 

، إنما االغاية من أجل استثمار المعرفة، فالحصول عمى المعرفة وتخزينيا والمشاركة فييا لم يعد كافيً 
 تحويل ىذه المعرفة إلى التنفيذ.
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 هوم جودة اتخاذ القرار ثانًيا: مف
نقطة االنطبلق بالنسبة لجميع النشاطات و  عمل القيادة اإلدارية تعد القرارات جوىرَ 

ترجمة وىي والتصرفات التي تتم داخل المؤسسة، بل وفي عبلقاتيا وتفاعميا مع بيئتيا الخارجية، 
ىذه الميمة ال تتم بشكل ناط عادة بالمدير، و فعمية لما ىو مطموب تحقيقو من أىداف وميام ميمة تُ 

فجائي، بل ىي عبارة عن عممية منسقة تجري وفق خطوات منطقية محكومة بإمكانات محددة، ويتم 
مجموعة من وقد تّم تعريف عممية اتخاذ القرار بأّنيا:  تنظيم ىذه العممية وفق صبلحيات معينة.

لعديد من األبعاد كتقييم آلية المؤشرات التي تستخدم لمحكم عمى عممية اتخاذ القرارات، وتتضمن ا
اتخاذ القرار، ومدى توافر التفكير المنطقي والعقبلني في دراسة البدائل المتاحة، وضرورة اختيار 

تقييم تكمفة القرار وجودة المعمومات إلى البديل المناسب لحل المشكمة في الوقت المبلئم، باإلضافة 
يا: قرار يقاس ( بأنّ (55:2012 عبد اهللفيا رّ ع وقد (.Donelan,2013:103) المستخدمة باتخاذه
بحيث تمتاز ىذه القرارات بالرشد والعقبلنية لتحقيق الكفاءة،  ،، وتحقيقو لؤلىدافبقدر موضوعيتوُ 
استخدام المعمومات الدقيقة، والموثوق بيا، وذات الصمة  :ياداء. ويرى آخرون أنّ والفعالية في األ

ار الجيد بمختمف المستويات اإلدارية بالمنظمة بالمشكمة، لموصول إلى اتخاذ القر 
ا لطريقتين) وفقً يتم  حكم عمى جودة اتخاذ القرارومن جية أخرى، فإّن ال(. 2008:21)حسان،

Donelan, 2013, 110  111:) 
عمى اآللية التي اتخذت بيا في  و يتم تقييم القرارات بناءً آلية اتخاذ القرار: أي أنّ  األولى:

لفيم الكامل لمشكمة القرار والمتغيرات البيئية المحيطة بيا، وجودة ا إلى اإلضافةمّدة القرار، ب
المعمومات التي جمعيا قبل اتخاذ القرار من نظم المعمومات المختمفة والتحميل والتفكير المنطقي 

ممنظمة نتائج القرار: وتعني الحكم عميو من خبلل مؤشر القيمة السوقية اإلجمالية ل الثانية:و  والسميم.
حساب إنتاجية كل وحدة إلى في السوق في فترة زمنية معينة ومكان معين بعد تنفيذ القرار، باإلضافة 

نقدية تم إنفاقيا عمى القرار المتخذ، والعديد من المؤشرات الكمية والنوعية التي تعكس نتيجة التنفيذ، 
ومدى مساىمتو في تحقيق  ،مةكما يقيم القرار من وجية اتفاقو مع األىداف االستراتيجية لممنظ

 األىداف. 
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 :مراحل عممية اتخاذ القرارات

 عدة تمر بمراحل وخطوات منطقية عممية اتخاذ القرارات ينبغي أنْ  يعتقد بعض العمماء أنّ 
تعالج المشكبلت القائمة بالكفاءة  تيدف في النياية إلى الوصول إلى القرارات الصائبة، التي يمكن أنْ 

(، وفيما يمي عرض لخطوات اتخاذ القرار التي ينبغي عمى الفرد 242: 2010المطموبة )عبوي،
 تباعيا عند مواجية مشكمة ما:ا
فميس من  ،يعتبر تحديد المشكمة ىو الخطوة األولى من خطوات اتخاذ القرارتحديد المشكمة:  .1

ويقصد بتحديد  ،يكون ىناك محل أو ىدف من وراء إصداره المعقول إصدار قرار دون أنْ 
أي  ؛أي الوقوف عمى طبيعتيا وماىيتيا وأبعادىا والنتائج التي تسببت فييا ؛المشكمة تشخيصيا

أي خطأ في التحديد لممشكمة  آثارىا وأسبابيا. وتعتبر تمك الخطوة من األىمية بمكان؛ ألن  
المشكمة المحددة  القول: "إن   ىمما دعا البعض إل ،سوف يترتب عميو خطأ في بقية المراحل

ا ا كميً يتم تحديد المشكمة تحديدً  ولذلك فمن المستحسن أنْ  ،بر نصف محمولةتا تعا واضحً ديدً تح
 . (292: 2011،تعمبى تسيل عممية العبلج" )حتّ 

بعد االنتياء من إجراءات تشخيص وتحميل المشكمة تأتي مرحمة البحث البحث عن البدائل:  .2
ة من االفتراضات والتنبؤات ممة عمى سمسوترتكز ىذه المرح، عن الحمول أو القرارات البديمة

لى النتائج المتوقعة، وتعد ىذه المرحمة صعبة إالتي يقيميا جياز اتخاذ القرار بقصد التعرف 
وتتطمب من المدير االستعانة بآراء اآلخرين، ثم دراسة كل حل من الحمول عن طريق ، وشاقة

يعتمد التفكير  لمتخذ القرار من أنْ  د  بُ  تحميمو ومعرفة مزاياه وعيوبو، ولنجاح ىذه الخطوة ال
وبخاصة عند مواجية مشكبلت جديدة، ثم يستبعد البدائل  ،المبدع الخبلق البتكار بدائل مختمفة

الضعيفة والبدائل غير المشجعة لتحصر في أقل عدد ممكن من البدائل المتوقع تحققيا بنسب 
 (.242: 2010متفاوتة )موسى،

بتقييم البدائل ىو تحديد االحتياجات والسمبيات وفق معايير محددة المقصود تقييم البدائل:  .3
لمتقييم مثل: إمكانية التنفيذ، آثار التنفيذ، آثار التنفيذ البديل عمى المنظمة )أي العائد والتكمفة 
لكل حل(، اآلثار اإلنسانية واالجتماعية وانعكاساتيا عمى األفراد والجماعات، مناسبة الوقت، 

المرؤوسين، الزمن الذي يستغرقو البديل، ىذا إضافة إلى األخذ في الحسبان  مدى استجابة
 (.56: 2007الظروف الداخمية والخارجية المؤثرة )الحريري،
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تعد ىذه الخطوة قمة في عممية اتخاذ القرار حيث يمارس فييا متخذ اختيار البديل األفضل:  .4
ئل في ضوء نتائجيا المتوقعة ومقارنتيا القرار حكمو، وىي تقوم عمى أساس المفاضمة بين البدا

لى إمع األىداف أو المعايير المنبثقة عنيا، ويستند متخذ القرار في اختياره لمبديل األفضل 
 (.55: 2010خبراتو السابقة والتجريب، والبحث والتحميل )موسى،

قرارات من المفاىيم ميمة أي متخذ قرار قد انتيت بمجرد اتخاذ ال االعتقاد بأن   إن  تنفيذ القرار:  .5
نما بتنفيذه، وغالبً  ألن   ؛الخاطئة  نوالذي ،ا ال يقوم متخذ القرار بتنفيذهالقرار ليس بإقراره وا 

 يقومون بتنفيذه ىم عادة يمثمون المستوى األول من اإلدارة وىم العاممون والفنيون، لذلك فإن  
من التعاون، وىنا يأتي  د  لك ال بُ لذ ؛تنفيذ القرار يتم بواسطة أشخاص آخرين غير الذين أعدوه

وليات لتنفيذ ىذا القرار، وىنا كذلك تدخل ؤ دور وظيفة التنظيم واإلعداد وتحديد الميام والمس
 اا ومعنويً وىذا يتم بواسطة تحفيزىم ماديً  ،عممية التحفيز لمموظفين ودفعيم إلنجاز ىذا القرار

لى االىتمام إبما يقومون بإنجازه سوف يدفعيم  اقتناع ىؤالء الموظفين ا أىم؛ ألن  وربما معنويً 
وبذل الجيد أكثر. وىذا ال يتحقق إال إذا كانوا قد شاركوا في اتخاذ القرار واختيار ىذا البديل 

 (. 24: 2001)حسين والساعد،
 ألنّ  ؛تقف عند حدود تنفيذ القرار ي إدارة ال يمكن أنْ أ إن  متابعة تطبيق القرار ومراقبته:  .6

طبيقو والرقابة في عممية تطبيقو لمعرفة أي انحرافات أو اختبلفات ليقوموا بتقويميا قبل متابعة ت
من المراقبة  د  وكذلك بعد التطبيق ال بُ  ،وقوعيا إذا أمكن. ىي من أىم مسؤولياتيم الرقابية

م وىل كانت النتائج إيجابية أ ،لمعرفة النتائج التي تحققت نتيجة الختيار ىذا البديل وتطبيقو
 (.25: 2001سمبية )حسين والساعد،

 ثالثًا: العالقة بين عمميات ادارة المعرفة وتحسين جودة القرارات
قة يالعاممين عمى اتخاذ القرارات بطر  قدرةممارسات إدارة المعرفة ينتج عنو تحسين  إن  

تطبيق، أفضل من خبلل قضاء وقت أقل في جمع المعمومات، ووقت أكثر في عممية اإلبداع أثناء ال
كما تساعد عمى تحميل المواقف عمى أساس إمكانية الحصول عمى معمومات ذات صمة بموضوع 

ستخداميا وتطبيقيا في العديد من القضايا لحل المشاكل واتخاذ القرارات ال القرار في الوقت المناسب
جمع المعمومات (. فإذا كانت المنظمة ترغب في اتخاذ قرارات مستنيرة، فعمييا 2818المناسبة )آدم، 

والتي تساىم في تطوير كفاءاتيم، حيث يتيح بدء حوار مع  ،حول األنشطة الخارجية لموظفييا
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الموظفين حول المعرفة التي يكتسبونيا واحتياجاتيم التدريبية، واستخدام ىذه المعمومات لصياغة أو 
مدخبلت ىي مات مختمفة تتطمب معمو  تقييم االستراتيجية التنظيمية، فمكل منظمة احتياجات مختمفة

 عمى أنْ  العاممينتشجع  وتعمل إدارة المعرفة عمى.  (García & Conde, 2014)التخاذ القرارات 
 ,Santoro موصول إلى كمية من المعمومات وتحسين القدرات وخمق األفكارل مبادرينيصبحوا 

Vrontis, Thrassou and Dezi. 2017).) ىا بصورة أفضل عممية تحسين القرارات وتنفيذ نّ إ
إلى تحسين قدرة العاممين عمى  تحققيا عمميات إدارة المعرفة، إضافةً  تعد من الفوائد التي يمكن أنْ 

معرفة ما يتعمق بوظائفيم والوظائف األخرى، مما يجعميم قادرين عمى طرح مبادرات أكثر وعًيا، 
المعرفة عند استخداميا ية وتتجمى أىم(. 2818وأفضل خبرة وجودة في العمل )مرغبلني، والشمري، 

موضع التنفيذ من أجل اتخاذ القرارات أو صنع السياسات، فيتعمم يا يتم وضعحين وتطبيقيا، 
االستخدام المتكرر ألنواع معينة من ف، اتخاذ القرارات بكفاءةتجربة كيفية الالموظفون من خبلل 

يصبح و  الفرد في مجال العمل، ويزيد من خبرة في تحديد موقع ىذه المعمومات يساعدالمعمومات 
االستفادة من قاعدة المعرفة ذات الصمة في  يعنىالمستخدم خبيًرا من خبلل الممارسة المتكررة، مما 

 .(Iqbal, Latif, Marimon, Sahibzada and Hussain. 2018)حاالت اتخاذ القرارات 
 رابًعا: الدراسات السابقة 

دارة المعرفة في تحسين إدور عمميات إلى  فبدراسة ىدفت التعر  (0212قامت )الشريف، 
مجتمع الدراسة من جميع العاممين في  نوتكوّ ولتحقيق أىداف الدراسة،  ،الرشاقة االستراتيجية

( 488توزيع ) وتمّ  ( موظًفا،3167حكومية العاممة في قطاع غزة والبالغ عددىم )الالمنظمات غير 
وتوصمت الدراسة إلى عمميات إدارة  %(.93.2جابة )بنسبة است ،( استبانة355استرداد )و  ،استبانة
لتعرف إلى أثر ا (0212دراسة )عمي، وىدفت  تأثيًرا جوىرًيا في الرشاقة االستراتيجية.ليا المعرفة 

بوزارة الداخمية واألمن الوطني الشق في تحسين جودة الخدمات المقدمة عمميات إدارة المعرفة 
تم اختيارىم بطريقة ( موظًفا 376ستبانة عمى عينة الدراسة )توزيع اال العسكري بقطاع غزة، وتمّ 

 إلى أنّ %(، وتوصمت الدراسة 92.58( استبانة بنسبة )348العشوائية الطبقية، وتم استرداد ) العينة
 (0212) صالح الدين،  دراسةوركزت  في جودة الخدمات.تؤثر عمميات إدارة المعرفة بعممياتيا 

لتطبيق إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية لمشركة المصرية تحديد مدى وجود أثر  عمى
مفردة من اإلداريين بثبلث  (68)لبلتصاالت، وقد اعتمدت الدراسة عمى عينة ميسرة مكونة من 
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دارة المعرفة لمعاممين إل وجود أثر سنتراالت من الشركة المصرية لبلتصاالت. وكان من بين النتائج
)عز الدين،  وأجرت .داللة معنوية عمى الميزة التنافسية اذ ابلتصاالت تأثيرً في الشركة المصرية ل

تعرف إلى أثر عمميات إدارة المعرفة في تطوير ثقافة التميز لدى العاممين في دراسة تيدف لم (0212
عينة طبقية عشوائية بتوزيع االستبانة عمى قامت الباحثة و  الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

%(، وتوصمت 86.3( استبانة بنسبة استجابة )278( موظًفا، وقد تم  استرداد )322بمغت )بسيطة 
أثر ذو داللة إحصائية لعمميات إدارة المعرفة في تطوير ثقافة التميز في الجامعات  وجودالدراسة إلى 

قافة ( من التباين في ث8.713الفمسطينية في قطاع غزة، وقد فسرت عمميات إدارة المعرفة نسبة )
  التميز.

تكنوستراتيجية إدارة المعمومات في  دورعن  (0212دراسة )أبو جزر، بينما كشفت 
ن مجتمع الدراسة من العاممين  –تحسين جودة اتخاذ القرار بشركة توزيع الكيرباء محافظات غزة، وتكو 

عدد االستبانات (، وتم  استخدام المسح الشامل، حيث بمغ 295عددىم )و شركة البالوظائف اإلشرافية 
و %(، وقد توصمت الدراسة إلى أنّ 93.89( استبانة صالحة لمتحميل بنسبة استجابة )277المستردة )

، توجد عبلقة قوية موجبة ذات داللة إحصائية بين تكنوستراتيجية إدارة المعمومات وجودة اتخاذ القرار
طيط االستراتيجي، صناع المعرفة والدعم دارة المعمومات )التخإأبعاد تكنوستراتيجية  نّ أوبينت الدراسة 
دراسة وتناولت  .)البنية التحتية لنظم المعمومات(ُبعد  باستثناء في جودة اتخاذ القرار أثرالمالي( ليا 
وكالة  يري، دور ممارسات إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات االستراتيجية لدى مد(2017)أبو معمر،

العاممين في الطبقة العميا ويقدر  يرينمع الدراسة من المدالغوث في قطاع غزة، حيث تكون مجت
( مديًرا، وتم استخدام أسموب المسح الشامل لمجتمع الدراسة، ومن أىم النتائج التي 46عددىم با)

اتخاذ القرارات و إحصائية بين ممارسات إدارة المعرفة  عبلقة ذات داللة وجود توصمت إلييا الدراسة
جودة  فيلى إدارة األزمات وأثرىا إالتعرف من أجل  بدراسة (2017) د العالعب وقام. االستراتيجية

القرارات اإلدارية بوازرتي العمل والتنمية االجتماعية بالمحافظات الجنوبية، وقد استخدم الباحث 
الوزارتين الذين يشغمون الوظائف  موظفيالمنيج الوصفي التحميمي، وتم اختيار مجتمع الدراسة من 

وتم  ،(استبانة عمى المبحوثين116حيث تم توزيع) واستخدم الباحث أسموب المسح الشامل ية،اإلشراف
وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية طردية  %(.81.03( استبانة أي بنسبة )94استرداد )

تحديد ل (Sutopo, 2016) وسعت دراسة. زمات وجودة القرارات اإلداريةقوية بين مراحل إدارة األ
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، تّم أخذ العينات السياحيين في إندونيسيا ثير إدارة المعرفة والمتغيرات الثقافية عمى أداء المرشدينتأ
الذين تم توزيع ( 345عن طريق جمع العينات العشوائية البسيطة وبمغ عدد مجتمع الدراسة ) 

ارة المعرفة ليا نتائج الدراسة أن  إد وأظيرت. ( شخًصا181كان عدد المستجيبين) و االستبانة عمييم 
والتي  (Siadat,et.al, 2015دراسة ). وجاءت ميمة عمى أداء المرشدين السياحينآثار إيجابية و 

اإلسبلمية في  التنفيذ الناجح إلدارة المعرفة في جامعة )أزاد( فيإلى تحديد العوامل المؤثرة  ىدفت
وكانت أداة البحث االستبانة، وتّم اعتماد  ،)2814وحدة العموم واألبحاث في ) طيران في إيران،

المنيج الوصفي التحميمي، وتكون مجتمع العينة من معممي اإلدارة والعموم اإلنسانية والمحاسبين حيث 
الثقافة التنظيمية ىي  أن   توصمت الدراسةو  ( فرًدا.181( فرًدا، وتم تقدير حجم العينة )137بمغوا )

وىي تعتبر العامل المساعد إلدارة المعرفة في الكثير من  معرفة،العامل األساسي لنجاح إدارة ال
 . المنظمات والمؤسسات

 : ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةخامساً 
تختمف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة، حيث معظم الدراسات السابقة تناولت أحد 

كل عمى حدة، فمنيا ما تناول إدارة المعرفة وعبلقتيا  المتغيرين بالدراسة إما كمتغير تابع أو مستقل
 ;2818صبلح الدين،  ;2818عز الدين ، ; 2818عمي، ;2818مع متغيرات أخرى مثل )الشريف، 

Sutopo, 2016 :وبعض الدراسات تناولت جودة اتخاذ القرارات مع متغيرات مختمفة منيا ،)
ستراتجية المعمومات، إدارة األزمات مثل در  ، إال أّن  (2817عبد العال،  ;2818اسة )أبو جزر، تكنوا 

أيًّا من ىذه الدراسات لم يتناول دراسة العبلقة بين المتغيرين مًعا في دراسة واحدة باستثناء دراسة )أبو 
( ولكنيا اختمفت بأّنيا تناولت نوع ُمحدد من القرارات وىي القرارات االستراتيجية دون 2817معمر، 

، كما أّن معظم الدراسات السابقة ُأجريت في بيئات مختمفة بينما الدراسة الحالية غيرىا من القرارات
 أجريت في  المديرية العامة لمخدمات الطبية.
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة: 

دارة المعرفة في المديرية العامة إعمميات  درجة ممارسة ونصو "ما أواًل: نتيجة السؤال األول،
تمت اإلجابة عن السؤال من خبلل حساب المتوسطات  ،الطبية العسكرية بمحافظات غزة؟لمخدمات 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة. 
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 (: المتوسط الحسابي والوزن النسبي لعمميات إدارة المعرفة وجودة اتخاذ القرارات4جدول )

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لوزن ا
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.052 1.63 متوسطة 4 56.95 2.05 5.70 اكتساب المعرفة

 0.000 6.55 متوسطة 1 62.73 2.02 6.27 تخزين المعرفة

 0.000 4.64 متوسطة 2 60.67 2.09 6.07 توزيع المعرفة

 0.000 3.42 سطةمتو  3 59.15 2.08 5.92 تطبيق المعرفة

 0.000 4.27 متوسطة  59.88 1.96 5.99 عمميات إدارة المعرفة

 0.005 2.57 متوسطة  58.18 1.88 5.82 جودة اتخاذ القرارات

( أّن درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة جاءت متوسطة، إذ بمغ المتوسط 4يتضح من الجدول رقم )
%(. ويدل االنحراف المعياري 59.88بوزن نسبي ) ( 18)الدرجة الكمية من ( حيث 5.99الحسابي )

عمى أّن استجابة المبحوثين في المجال لم تكن متباينة بشكل كبير وكانت متقاربة حول متوسطيا 
مما يعني عدم تشتت البيانات عن ( 2الحسابي، حيث إن  قيمة االنحراف المعياري كانت أقل من )

لتزايد وعي اإلدارة والعاممين  الي محور عمميات إدارة المعرفةإلجم النتيجة وتُفسرمتوسطيا الحسابي. 
المعرفة في تحقيق العديد من الفوائد لممنظمة وليم بامتبلكيم أنواع إدارة  استخدام عممياتبأىمية 

المعارف المتعمقة بمجال عمميم. وربما تتوافر ممارسة عمميات إدارة المعرفة بقدر بسيط بين العاممين 
، عقد االجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العملبىتمام االموجودة من خبلل ولكنيا تظل 

. نجازهإأنواعو والمناقشات التي تجري بين العاممين بما يخص قضايا العمل وكيفية  جميعوالتدريب ب
ى ينظر إل البعضكون  ؛حصول البعد الثاني "تخزين المعرفة" عمى المرتبة األولى ويفسر الباحثان

إدارة  . كما أن  فقط (ITتكنولوجيا المعمومات )تتمخص في استخدام المعرفة عمى أنيا  تخزين عممية
استيعاب كم ىائل من  ياحيث تتوفر قواعد بيانات داخميا يمكن ،يا أسيل العممياتالمديرية تعتبر أنّ 

العمل  إجراءات رف وخاصةً اإلى أرشفة الوثائق وتوثيق بعض المع المعمومات والمعارف، إضافةً 
واألدلة اإلرشادية لعمل الوحدات، بينما جاء ُبعد اكتساب المعرفة في المرتبة األخيرة بين األبعاد، 

و التعاقد مع أمع محدودية التوظيف  في اكتساب المعارف خاصةً  اواضحً  اوتعكس ىذه النتيجة ضعفً 
رىا الستقطابيا، وعدم المعارف المطموبة وتحديد مصاد وتشخيصالعاممين الميرة ، وكذلك عدم رصد 
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غياب القدرة المالية لجذب  انتشار ثقافة البحث العممي واستخدامو في توليد المعرفة المطموبة. إنّ 
لتوليد وعدم القدرة عمى تحفيز العاممين الستخدام الطرق اإلبداعية  ،الكفاءات من خارج المديرية

  رفة في ىذه المرتبة بين العمميات.المعارف البلزمة ربما يكون سبب لظيور عممية اكتساب المع

( حيث أظيرت درجة ممارسة عمميات 2818واتفقت ىذه النتائج نسبًيا مع دراسة )عمي، 
%( واختمفت 66.83بمستوى متوسط وبوزن نسبي ) الوطنيإدارة المعرفة في وزارة الداخمية واألمن 

مستوى إدارة المعرفة  نت أنّ بيّ ( والتي 2818ىذه النتائج مع بعض الدراسات منيا دراسة )الشريف،
%(. 69.9في الجمعيات غير الحكومية بقطاع غزة كان بمستوى كبير حيث بمغ الوزن النسبي )

( بحيث أظيرت الدراسة توافر مستوى عمميات إدارة المعرفة في 2818واختمفت مع دراسة )عز الدين،
ودراسة )أبو  %(،73.5شكل جيد، حيث بمغت نسبتو)الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ب

( والتي بينت مستوى موافقة كبيرة ألفراد عينة الدراية لعمميات إدارة المعرفة 2817معمر،
(78.43.)% 

اتخاذ القرارات في المديرية العامة لمخدمات  جودة مستوى "ما ثانًيا: نتيجة السؤال الثاني، ونصه
 ( أّن مستوى جودة اتخاذ القرارات4) "، ُيبلحظ من الجدول رقممحافظات غزة؟–الطبية العسكرية 

(. %58.18(، بوزن نسبي )5.82جاءت بمستوى متوسط، إذ بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )
نو وبرغم مساعي اإلدارة لتجويد أ كتفسير محتمل لنتيجة ىذا المحور والذي جاء بدرجة متوسطةو 

عدم استخدام المنيج العممي عند اتخاذ  :يامن ة،تعاني من التذبذب ألسباب عديدإال أنيا القرارات 
ويعود ذلك إلى  ،القرارات والتي تستند إلى خطوات محددة، كذلك التقمبات البيئية المحيطة بالمديرية

االنقسام السياسي الذي تعاني منو المؤسسات الفمسطينية وبشكل خاص المديرية العاممة لمخدمة 
التنسيق والتعاون بين المديرية ونظيرتيا في الضفة انعكس بوضوح عمى ضعف في  لذيواية، الطب

من التكامل والترابط بين القرارات التي يتم اتخاذىا. واتفقت  من التضارب بداًل  اوخمق نوعً  ،الغربية
جودة اتخاذ القرار في شركة  ( والتي أوضحت أنّ 2818نتائج الدراسة مع نتيجة دراسة )أبو جزر،

انسجمت مع كل من نتائج دراسة )عبد العال،  ا%(. وأيضً 68.99)توزيع الكيرباء كانت متوسطة 
جودة القرارات اإلدارية بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية بالمحافظات  ( التي أظيرت أنّ 2817

%(، واختمفت نتائج الدراسة الحالية 63.58الجنوبية كانت بمستوى متوسط حيث بمغ الوزن النسبي )
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فاعمية اتخاذ القرارات في وكالة الغوث بمغت  أنّ ( والتي أوضحت 2817مر،مع نتائج دراسة )أبو مع
  %( وىي نسبة كبيرة.75.28)

وجد عبلقة ذات داللة توالذي ينص "ىل  الثالث،السؤال إلجابة الختبار الفرضية األولى و  :ثالثًا
دمات الطبية العسكرية اتخاذ القرار في المديرية العامة لمخ وجودةإحصائية بين عمميات إدارة المعرفة 

 تم استخدام اختبار "معامل بيرسون لبلرتباط"، والجدول اآلتي يوضح ذلك. محافظات غزة؟ –
 (: معامل االرتباط بين عمميات إدارة المعرفة وجودة اتخاذ القرارات في المديرية العامة5جدول )

 لمخدمات الطبية العسكرية بالمحافظات الجنوبية
المتغير 
 المستقل

ساب اكت
 المعرفة

توزيع  تخزين المعرفة
 المعرفة

تطبيق 
 المعرفة

عمميات ادارة 
 المعرفة

 905. 912. 871. 833. 816. معامل االرتباط

 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* المعنوية

 .α ≤ 0.05 داللة ىاالرتباط دال إحصائًيا عند مستو    *
 0.000.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأّن 8.905( أّن معامل االرتباط يساوي 5جدول )يبيِّن 

، وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين عمميات 0.05وىي أقل من مستوى الداللة 
النتيجة بأّن  وعميو تّم قبول الفرضية األولى. ويفسر الباحثان، إدارة المعرفة وجودة اتخاذ القرارات

 التحديد خبلل، وذلك من رية تساعد عمى تجويد القرارات المتخذة فيياممارسة إدارة المعرفة في المدي
باستخدام العديد من الوسائل بيدف اكتسابيا من ، فجوة المعرفية والمعارف المطموبةالصحيح لم

الداخل أو الخارج، ثم إّن المديرية تعمل عمى تخزين المعرفة في أماكنيا المخصصة المناسبة، سواًء 
نات التي تتميز باألمان والكفاءة حيث يسيل الوصول إلييا بسرعة؛ مما ُيسيل عممية في قواعد البيا
أو تجسيدىا في تعديل إجراءاتيا وأدلة العمل فييا.  وسرعة اتخاذىا بالوقت المناسب تاتخاذ القرارا

 كما وتعمل المديرية عمى تشجيع عممية توزيع ونشر المعرفة من خبلل المقاءات وتقبل االقتراحات
وخمق بيئة داعمة لمحوار؛ مما يجعل العاممين عمى وعي بآخر المستجدات فيما يخص العمل 
بالمديرية وبوظائفيم، وذلك بإلماميم لممعمومات النظرية والميارات العممية؛ األمر الذي يعني زيادة 

جيع المديرية قدرة العاممين ومتخذي القرارات عمى تطوير البدائل المبلئمة لحل المشكبلت. كما أّن تش
لمعاممين فييا عمى استخدام المعرفة في تأدية ميام عمميم تعني زيادة خبراتيم في تطبيق ما تعمم 
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العاممون وتقييم مدى فائدتو ومدى إسيامو في تحقيق األىداف التي تسعى المديرية لتحقيقيا، ومن 
بة الناتجة عن التطبيق. خبلل ذلك التطبيق تتولد دراية بأفضل البدائل المتاحة عمى ضوء التجر 

( والتي أكدت وجود عبلقة موجبة بين 2817وتنسجم النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة )أبو معمر،
 االستراتيجية.  تعمميات إدارة المعرفة واتخاذ القرارا

جابة  :رابًعا وجد أثر ذو داللة إحصائية هل يوالذي ينص " ،الرابعالسؤال الختبار الفرضية الثانية، وا 
تّم إجراء بعض ، ؟في جودة اتخاذ القرارات إدارة المعرفة ( لعممياتα ≤ 0.05عند مستوى )

االختبارات قبل تطبيق تحميل االنحدار الختبار الفرضية، وذلك من أجل ضمان مبلءمة البيانات 
 الفتراضات تحميل االنحدار، عمى النحو اآلتي: فيما يتعمق بافتراض ضرورة عدم وجود ارتباط عالٍ 

"، فقد أجرى الباحثان اختبار معامل تضخم البيانات Multi-Collinearityبين المتغيرات المستقمة "
"Variance Inflation Factor VIF" واختبار التباين المسموح بو ،"Tolerance لكل متغير من "

ة المعرفة ( لجميع عمميات إدار VIF( أن  قيمة )6توضح النتائج بجدول )حيث المتغيرات المستقمة، 
(، وقيمة التباين المسموح بو لجميع المتغيرات 2.012-2.599( وتتراوح بين )10كانت أقل من )
(، وعميو يتضح عدم وجود مشاكل حقيقية 0.378-0.421( وتتراوح بين )0.05كانت أكبر من )

الطبيعي تتعمق بوجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات المستقمة. ومن أجل التحقق من افتراض التوزيع 
والتي أوضحت  (سمرنوف–كولمجوروف)اختبار  استخدام، فقد تّم Normal  Distributionلمبيانات
توزيع البيانات ليذه  وبذلك فإنّ  (،0.05)مستوى الداللة أكبر من  (.Sig)القيمة االحتمالية  أنّ نتائجو 

 .المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي
 

 والتباين المسموح به واختبار كممنجروف سمرنوف (: اختبار معامل تضخم التباين6جدول )

 التباين المسموح به األبعاد
Tolerance 

 معامل تقييم التباين
(VIF) 

 (k-sاختبار كممنجروف )

 قيمة االختبار
القيمة 
 االحتمالية

 0.865 0.599 2.012 0.421 اكتساب المعرفة

 0.753 0.675 2.340 0.398 تخزين المعرفة

 0.227 1.043 2.105 0.378 رفةتوزيع المع

 0.387 0.904 2.599 0.389 تطبيق المعرفة
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 Stepwiseية )الختبار الفرض التدريجياستخدام معادلة االنحدار  تمّ ومن ناحية أخرى، 

Multiple Regression لتحديد أىمية كل متغير مستقل عمى حدة في اإلسيام في األنموذج )
رة المعرفة )اكتساب، تخزين، توزيع، تطبيق( في تحسين جودة اتخاذ الرياضي، الذي يمثل عمميات إدا

 االرتباطمعامل  أنّ  (7) رقم الجدول فيالتدريجي  االنحدار اختبار إجراء من نتائج ويتضحالقرارات، 
(R( تساوي )بمعن0.920 ،)جودة مستوى  زادكمما مستوى ممارسة عمميات إدارة المعرفة زيادة  ن  أ ى

تُفسر ما  عمميات ادارة المعرفة ( أنّ adj.R²) المعدل . وُتشير قيمة معامل التحديداتاتخاذ القرار 
قد ترجع إلى  النسبة المتبقية، و (جودة القراراتمن التباين في المتغير التابع ) (%84.5)يقارب 

 . في جودة القراراتعوامل أخرى تؤثر 
 بؤ بجودة اتخاذ القرارات من خالل إدارة المعرفةالتدريجي لمتن تحميل االنحدار المتعددنتائج (: 2جدول )

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة

 0.981 0.023 0.004 المقدار الثابت

 0.154 1.430 0.075 اكتساب المعرفة

 0.196 1.297 0.074 تخزين المعرفة

 0.004 2.865 0.184 توزيع المعرفة

 0.000 10.756 0.640 ةبيق المعرفتط

 0.845معامل التحديد الُمعد ل=  0.920معامل االرتباط = 
 0.000القيمة االحتمالية =  F  =395.892قيمة االختبار 

 تطبيق المعرفة(  ×0.640( + )توزيع المعرفة ×00.184+ ) 0.004اتخاذ القرارات = 
العبلقة  نّ وأ ،(0.00عند مستوى ) اصائيً ( والتي كانت دالة إح395.892) Fوتوضح قيمة 

تشير إلى صبلحية و  ،( ىي عبلقة خطيةجودة اتخاذ القرارات)و( عمميات إدارة المعرفةبين )
يتضح من النتائج أن  و  .، وعميو تُقبل الفرضية الثانيةمتنبؤ بالتباين في المتغير التابعلنموذج األ

جودة القرارات دون غيرىما من العمميات، ويفسر  عمميتي توزيع وتطبيق المعرفة تؤثر في تحسين
في المديرية ىو جوىر إدارة المعرفة، فتوزيع المعرفة وتطبيقيا وتبادل توزيع  بأن   الباحثان النتيجة

إلى  وصواًل  المعرفة يعمل عمى زيادة قدرة العاممين عمى تحديد المشكبلت بشكل دقيق وليس مظاىرىا
معرفة الطرق المثمى لتأدية األعمال كذلك فتطبيق المعرفة يساعد عمى  ،لحميا تحديد البديل األفضل
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مستقببًل والتي تقمل  والميام في المديرية، وبالتالي التمييز بين الطرق الناجحة والطرق غير المفيدة،
استخدام تحميل مع الرقابة الواعية في المديرية التطبيق يتيح حيث  ،من نسبة ارتكاب األخطاء

، وتحديد المخرجات مع األخذ بعين االعتبار التغييرات، تغييرات في المدخبلت بإجراءالحساسية 
وُيمكن تفسير  .خاصًة وأن  المديرية تقدم خدمات طبية تتعمق بصحة اإلنسان، والتي تتطمب الدقة

 وىي عدم تأثير عمميتي اكتساب المعرفة وتخزينيا في جودة اتخاذ القرارات ،النتيجة غير المتوقعة
وعدم امتبلك استراتيجية واضحة إلدارة المعرفة في المديرية حيث  بشكل كافٍ  عدم وضوح الرؤية بأن  

والتي تمعب ، وينحرف المسار عن تحقيق الرسالة واألىداف ،بغياب الرؤية يتشتت اإلجماع حوليا
بيعة العمل في ط ىا في ترجمتو لواقع عممي. وربما يعود السبب إلميمً  اعممية اتخاذ القرارات دورً 

 الصادرة من اإلدارة توجيياتالألوامر و با يغُمب عميو تنفيذ األوامر وااللتزام الصارم المديرية، حيث
بطء المما يعني  ؛المستمر والدائم لئلدارة في كل صغيرة وكبيرة رجوع العاممين والمركزية التي تحتم

ق و كنولوجيا وغياب البنية المعموماتية يععدم استخدام األجيزة والتإن  في عممية اتخاذ القرارات. 
اتخاذ قرارات ال تتسم ي إلى ويؤد، وييدر الوقت والموارد ن،ويقمل من الكفاءة لدى العاممي ،جراءاتاإل

إدارة المعرفة  نت أنَ ( والتي بيّ 2811مع دراسة )الزريقات،  اتتفق ىذه النتيجة جزئيً و بالجودة. 
اتخاذ القرار في الشركات االستخراجية األردنية. وتنسجم كذلك مع  بعممياتيا األربعة تؤثر في فاعمية

( والتي أكدت وجود أثر ميم لعمميات إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات 2817نتيجة دراسة )أبو معمر،
 االستراتيجية. 

جابة السؤال الختبار الفرضية الثالثة، و : رابًعا والذي ينص "توجد فروق ذات داللة  الخامس،ا 
)عمميات إدارة  حول العاممين استجابات متوسطات بين( α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إ

، العمر، المؤهل العمميية )الجنس، تلممتغيرات الديمغرافية اآل اتبعً  المعرفة، جودة اتخاذ القرارات( 
فيما يخص الجنس، كذلك تّم  "لعينتين مستقمتين -  Tتم استخدام اختبار "، ؟"سنوات الخدمة(
 " فيما يتعمق بالعمر، والمؤىل العممي، والمسمى الوظيفي."التباين األحادياستخدام اختبار 

 (: الفروق اإلحصائية بين )عمميات إدارة المعرفة، جودة اتخاذ القرارات( والمتغيرات الديمغرافية8جدول )

 التصنيف المتغيرات
 جودة اتخاذ القرارات عمميات ادارة المعرفة

الوسط 
 حسابيال

 قيمة
 F –ت 

الداللة 
 اإلحصائية

الوسط 
 الحسابي

 قيمة
 F -ت 

الداللة 
 اإلحصائية
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 الجنس
 5.96 ذكر

0.340 0.734 
5.75 

-0.842 0.401 
 5.97 6.05 أنثى

الرتبة 
 العسكرية

 6.51 رتب سامية

4.210 *0.016 

5.43 

5.131 *0.006 

 5.68 5.85 رتب إشرافية

ضباط 
وضباط 
 صف

5.68 6.44 

المؤىل 
 العممي

 6.83 دراسات عميا

3.645 *0.013 

6.44 

3.176 *0.025 

 6.32 5.85 بكالوريوس

 5.57 6.51 دبموم متوسط

ثانوية عامة 
 فأقل

5.40 4.69 

سنوات 
 الخدمة

 5أقل من 
 سنوات

6.63 

3.194 *0.024 

6.63 

3.408 0.108 5-18 5.72 5.68 

18-15 5.75 5.70 

 5.42 5.79 فأكثر 15

و ال توجد فروق ذات داللة ( أن  8في جدول ) تبّين النتائج: الفروق حول متغير عمميات إدارة المعرفة
إلى تكافؤ الجنسين  وتعزى النتيجةعزى إلى الجنس. بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ ائية إحص

وُتطبق عمى الجميع  ،حيث تتشابو ظروف العمل ،العسكريةمن العاممين بمديرية الخدمات الطبية 
كما باستطاعة العاممين من اإلناث والرجال المناقشة ، ز بينيمايدون تمي ذاتيا القواعد واألنظمة

اتفقت ىذه النتيجة  والتواجد في الندوات وورش العمل ولقاءات العمل. وعميو ،اموالحوار مع بعضي
( 2818(، ودراسة )عمي، 2817)عز الدين، ودراسة ،(2818شريف،مع بعض الدراسات كدراسة )ال

والتي أظيرت النتائج أن و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المبحوثين حول 
حول إدارة المعرفة  جوىريةو توجد فروق استنتاج أن   وُيمكن. عمميات إدارة المعرفة ُتعزى إلى الجنس

 ن  وُتعزى النتيجة ألعسكرية وذلك لصالح الذين رتبتيم العسكرية رتب سامية. عزى إلى الرتبة التُ 
عمى اطبلع بشكل أكبر من غيرىم من العاممين ِلما تبذلو  كونيم العاممين من أصحاب الرتب السامية

عممية تخزين  كما أن   باعتبارىم مصادر لممعرفة، خارجياخبراء من ال المديرية من االستعانة ببعض
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يا تحتاج لدقة ودراية ألنّ  انظرً  ؛يشرف عمييا متخصصون في عموم الحاسوب والبرمجة اعرفة غالبً الم
دارتيا يحدد  نْ تكون ضمن نطاق اإلشراف لمرتب السامية وىم مَ  اوىي أيضً  ،في قواعد البيانات وا 
وذلك  عزى إلى المؤىل العمميفروق تُ  كما أظيرت نتائج الجدول وجودصبلحية اآلخرين لرؤيتيا. 
حيث يرجع السبب ألن  أصحاب المؤىبلت العميا تتكون دراسات عميا، لصالح الذين مؤىميم العممي 

الطبلعيم  انظرً  ؛ويمتمكون قدرات استيعابية ربما تكون أوسع ،لدييم دراية بكيفية اكتساب المعرفة
وبالتالي ، عميا ىبلتيم يمتمكون مؤ ألنّ  ؛وربما يعود السبب ،عمى الكثير من العموم أثناء الدراسة

يدركون بشكل أكبر أىمية ممارسة ىذه العمميات لتحسين اتخاذ القرار واألداء بشكل إجمالي في 
أنو تتولد لدييم ثقة بأنفسيم  خاصةً  ،مديرية مقارنة باآلخرين من العاممين بمؤىبلت عممية أقلال

 اسة )عزدر فقت ىذه النتائج مع وات .وبإمكاناتيم دون الخوف من نقل ما يمتمكون من معرفة لغيرىم
( والتي أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية حول عمميات إدارة المعرفة لمتغير 2817الدين، 

( التي أكدت 2818عمي،  ;2818اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة )الشريف،و المؤىل العممي. 
ود فروق بين آراء الُمستجيبين حول وجالنتائج وتؤكد  عدم وجود فروق ُتعزى لمتغير المؤىل العممي.

 5سنوات الخدمة وذلك لصالح الذين سنوات خدمتيم أقل من  عدد تعزى إلىعمميات إدارة المعرفة 
من العاممين يمتمكون الدوافع والحماسة إلثبات أنفسيم ىذه الفئة  ذلك إلى أن   ويعزو الباحثانسنوات. 

 والترقي مستقببًل، وبالتالي يعممون بجد الكتساب يتطمعون لمتقدم الوظيفيو  وذواتيم في العمل،
وتطوير ذواتيم واالحتكاك بذوي الخبرة لمتعمم المعرفة  والميارات ويسعون إلى التعُمم وامتبلك الخبرات
)عمي،  دراسة. واتفقت ىذه النتائج مع بشكل أكبر من العاممين من أصحاب الخبرات األعمى منيم

ذات داللة إحصائية حول عمميات إدارة المعرفة لمتغير سنوات ( التي أوضحت وجود فروق 2818
والتي  (2817عز الدين،  ;2818واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الشريف، الخدمة.

  سنوات الخدمة.حول إدارة المعرفة ُتعزى إلى و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أظيرت النتائج أنّ 

أنو ( 8ن من النتائج في جدول )تبي  : ومن جية أخرى ة اتخاذ القراراتالفروق حول متغير جود
ويعزو عزى إلى الجنس. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 

 في الواجبات والحقوق، يماق وتساوييالجنسين دون تفر  عمىوجود قوانين موحدة تنطبق إلى ذلك الباحثان 
تاحة الف والتي  ،وليات كل منيم والصبلحيات المخولة لوؤ لمس ارص ليما التخاذ القرارات المناسبة وفقً وا 

بو معمر، أدراسة )اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع  و عمى القدرة والمعرفة بأساليب اتخاذ القرارات،  ىتبن
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يمكن استنتاج أنو  ن النتائجوم، والتي أظيرت عدم وجود فروق تبًعا لمجنس ( 2817عبد العال،  ;2817
وذلك لصالح الذين رتبتيم العسكرية ضابط  الرتبة العسكريةعزى إلى توجد فروق ذات داللة إحصائية تُ 

أقل اطبلًعا وقدرة من غيرىم من العاممين بالرتب ضباط الصف واألفراد  ن  ألصف وأفراد. وتُفسر النتيجة 
اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع )أبو و . ات الُمتخذةرار جودة اتخاذ القبالحكم أو تقييم  السامية واإلشرافية

وذلك المؤىل العممي عزى إلى يمكن استنتاج أنو توجد فروق تُ كذلك  (.2817بو معمر، أ; 2818جزر،
العاممين بالمؤىبلت العميا لدييم  ن  أل ان ذلكويعاازو الباحث. دراسات عميالصالح الذين مؤىميم العممي 

في عممية صنع  من العاممين أكبر من غيرىم درايتيم اتخاذ القرارات باعتبار أن  كيفية خبرات أعمق في 
حيثيات حول دراسة القدرات واإلمكانات ؛ مما يمنحيم عطاء تغذية راجعة عنوإتقييمو أو  ىالقرار أو حت

 م العالي؛بحكم التعمي تتأتى العممية، والتي استخدام األساليبمع  من كل الجوانب قبل اتخاذىا القرارات
 أبو ;2818مع )أبو جزر، واختمفت النتيجةقل. األعممي التحصيل ال من ذويمعاممين ليتوفر  األمر الذي ال

عزى إلى سنوات الخدمة. فروق تُ عدم وجود من النتائج يتبي ن و  (.2817عبد العال، ; 2817معمر، 
، ومن عاممين دون النظر لسنوات الخدمةأن  القرارات الُمتخذة ُتطبق عمى جميع اللنتيجة محتمل  وكتفسيرٍ 

ترتبط بطول مدة الخدمة بقدر ارتباطيا بالخبرة الفعمية والمعرفة المكتسبة ال القرارات  جية أخرى فإن  
 أن  ن ىؤالء العاممين من اتخاذ القرارات الصائبة، وينسجم ىذا التفسير مع فكرة والتأىيل العممي الذي ُيمكِّ 
والتي جعمت  ،مع ظيور العولمة خاصةً  ،ا عمى أشخاص بعينيمولم تعد حكرً  ،يعالمعمومات متاحة لمجم

وظيور المؤسسات الرقابية التي تنادى باإلفصاح عن ، العالم كقرية صغيرة مفتوحة عمى بعضيا
عبد العال، ;2817بو معمر، أ ;2818المعمومات. وجاءت نتيجة الدراسة متفقة مع دراسة )أبو جزر،

 . بل الفرضية الثالثة، وعميو تق(2817
 نتائج الدراسة 

أظيرت النتائج أن  مستوى عمميات إدارة المعرفة، ومستوى جودة اتخاذ القرارات في مديرية  .1
 الخدمات الطبية العسكرية في قطاع غزة كانت بدرجة موافقة متوسطة. 

، تخاذ القراراتوجودة اوجود عبلقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين عمميات إدارة المعرفة  .2
جودة اتخاذ كما أظيرت النتائج أن  أكثر عمميات إدارة المعرفة ارتباًطا وذا داللة إحصائية ب

ىو عممية تطبيق المعرفة، تبله عممية توزيع المعرفة، ثم عممية تخزين المعرفة، وفي القرارات 
 المرتبة األخيرة عممية اكتساب المعرفة. 
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ميات إدارة المعرفة تؤثر تأثيًرا جوىرًيا في جودة اتخاذ القرارات، أظيرت نتائج الدراسة أن  عم .3
%( من التباين في المتغير التابع. وبّينت نتائج الدراسة أن  أىم العوامل 84.5وتفسر ما نسبتو )

تأثيًرا في جودة القرارات وحسب قيمة )ت( الجدولية ىو)تطبيق، وتوزيع المعرفة( عمى الترتيب، 
 .(، بينما تبين عدم وجود تأثير لعمميتي اكتساب وتخزين المعرفة2.865(،)18.756)

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المبحوثين حول إجمالي عمميات عدم  .4
إدارة المعرفة ُتعزى إلى متغير )الجنس( مع وجود فروق ُتعزى لمتغير الرتبة العسكرية؛ وذلك 

، ووجود فروق حول المؤىل العممي لصالح الذين يةالسامرتب العسكرية ال أصحابلصالح 
، ووجود فروق حول سنوات الخدمة لصالح الذين سنوات خدمتيم دراسات عميامؤىميم العممي 

بينما تبّين عدم وجود فروق جوىرية بين متوسطات استجابات أفراد العينة  سنوات.( 5)أقل من 
لخدمة، فيما وجدت فروق ُتعزى لمرتبة حول )جودة اتخاذ القرارات( بسبب الجنس، وسنوات ا

العسكرية لصالح ضباط الصف واألفراد، وكذلك وجود فروق تبًعا لممؤىل العممي تعزى 
 لمدراسات العميا.

 التوصيات
 اآلتي: يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات، وىي كمن نتائج، الدراسة إليو  تتوصم بناًء عمى ما

دارة المعرفة كمدخل استراتيجي لتحسين جودة اتخاذ القرارات االىتمام بزيادة ممارسة عمميات إ .1
خاصة عمميتي توزيع وتطبيق المعرفة؛ كونيما أظيرتا تأثيًرا جوىرًيا في جودة اتخاذ القرارات 

تمثل ىاتين العمميتين ذروة االستفادة من مفيوم المعرفة بامتبلك العاممين لممعمومات والخبرات و 
لتجريب، وتزيد من قدراتيم ومياراتيم، والتي تزيد من جودة اتخاذ المعتمدة عمى التطبيق وا

 القرارات.

توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتنوعة التي تساعد العاممين عمى اكتساب المعرفة  .2
الضرورية، وتشجيع العاممين عمى إجراء البحوث العممية التي تشكل إضافة معرفية كمصدر 

 ي العديد من المجاالت. أساسي لتوليد المعرفة ف

جراء الحوارات  .3 تييئة بيئة إيجابية في المديرية، بحيث تشجع العاممين عمى التواصل المستمر وا 
المفتوحة بشأن تحسين إجراءات العمل واألداء الكمي، وتبادل الخبرات لتحويل المعارف 

ة الثقة وعدم الضمنية لتصبح معارف صريحة يطمع عمييا العاممون ويكتسبونيا، ونشر ثقاف
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خوف العاممين عمى مناصبيم الوظيفية في حال شاركوا زمبلءىم بالمعرفة التي يمتمكونيا عمى 
 اعتبار أنيا مصدر من مصادر السمطة والقوة. 

منح العاممين الصبلحيات الكافية ضمن رؤية واضحة ورقابة متوازنة لتطبيق ىذه المعرفة،  .4
ألفكار المبتكرة لحل مشكبلت العمل، وتحسين جودة وتشجيع العاممين عمى اإلبداع وتوليد ا

الخدمات المقدمة لممستفيدين من خبلل حفزىم لتقديم األفكار، وخمق مناٍخ لمحوار والمناقشة، 
عطاء مساحة لمتجريب والتأسيس لثقافة التعمم المستمر، والتي تعتبر من المخاطرة المحسوبة  وا 

 والخطأ لخطوة النجاح.

مديرية عمى إشراك العاممين في عمميات اتخاذ القرار، ومناقشة العاممين ضرورة أْن تعمل ال .5
بالقرارات المتخذة، والتي تتعمق بميام عمميم كٌل حسب اختصاصو، وذلك لبلستفادة من 
مقترحاتيم من جية أخرى تقميل المقاومة ضد ىذه القرارات، وكذلك ضمان مزيد من االلتزام 

 بتنفيذىا وتحقيقيا.

من األخطاء السابقة فيما يتعمق بالقرارات المتخذة في الماضي، والعمل عمى تجنب االستفادة  .6
تكرارىا، وعمل مراجعات ليذه القرارات وتقييم إيجابياتيا وسمبياتيا، واستخبلص الدروس 
المستفادة منيا، ودراسة وتشخيص المشكمة أو الموضوع المراد اتخاذ قرار بشأنيا بشكل دقيق، 

الكافية، ودراسة جميع البدائل المتعمقة بو، واختيار البديل األفضل وفق وجمع المعمومات 
 مقارنة تعتمد عمى المعايير الحاكمة مثل التكمفة والوقت وغيرىا.
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