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  مستو� األداء الوظ�في و  تطبی� إدارة المعرفة العالقة بین
  في المنظمات الح�وم�ة

  *دراسة تطب�ق�ة على أمانة محافظة جدة
>  

  سوزان بنت محمد القرشيد. 

  قسم اإلدارة العامة، �ل�ة االقتصاد واإلدارة
  جامعة الملك عبد العز�ز، جدة

  حسین الزهرانيبنت ابتسام أ. 

  �ة واألرشفة اإللكترون�ةاالتصاالت اإلدار 
  أمانة محافظة جدة

  المملكة العر��ة السعود�ة

         الملخص:

                   حداث نقلـة نوع�ـة فـي  إ            حیث استطاعت    ،                  یر في عصرنا الحالي ی                                              أص�حت إدارة المعرفة من أهم مدخالت التطو�ر والتغ
                ومــن هــذا المنطلــ�    ،        والحیو�ــة                      مــن الموضــوعات الحدیثــة      وهــذا   ،                         ور�ــ� إدارة المعرفــة �ــاألداء   ،                         مســتو� أداء مختلــف المؤسســات

                               والوقـوف علـى واقـع إدارة المعرفـة    ،                                                                                   تر�ز الدراسة الحال�ة على التعرف على مفهـوم إدارة المعرفـة وأهـدافها وأنظمتهـا وعمل�اتهـا
   .                                                        في المنظمات الح�وم�ة وعلى وجه الخصوص في أمانة محافظة جدة

             و�شـ�ل خـاص فـي    ،                          العمـل فـي المنظمـات الح�وم�ـة                                      في أنها ت�حث �ش�ل عام في تطو�ر أنظمـة      تكمن               أهم�ة الدراسة
                                    مـن خـالل اسـتغالل أمثـل للمـوارد والقـدرات    ،                                                 وتسعى إلى االرتقاء �األداء الح�ومي نحـو تحقیـ� األهـداف   .                أمانة محافظة جدة

       حسـینها           المعرفـة وت                  وذلـك مـن خـالل تولیـد    ،                                               أهـم المـوارد األساسـ�ة الواجـب اسـتغاللها أفضـل اسـتغالل             "المعرفة" مـن           المتاحة. و
   .                  ومشار�تها وتطب�قها

                                                                             تحدیــد مــد� إدراك مــوظفي وموظفــات أمانــة محافظــة جــدة لمفهــوم إدارة المعرفــة وأهمیتهــا                          تهــدف الدراســة الحال�ــة إلــى 
            وقـد اسـتخدمت           الـوظ�في.                                                                                            والتعرف على العالقة ونوع التأثیر بین متطل�ات إدارة المعرفة وعمل�ات إدارة المعرفـة وتمیـز األداء 

   .                                      إدارات عامـــة مـــن إدارات أمانـــة محافظـــة جـــدة    ســـت     ن مـــن                                            َّ ین لجم�ـــع الب�انـــات مـــن مجتمـــع الدراســـة الـــذ� تكـــوَّ             ال�احثـــة أداتـــ
                       حیـث شـ�لت هـذه العینـة مـا    ،              �طر�قة عشوائ�ة   ا          تم اخت�اره                               ) مفردة �النس�ة ألداة االستب�ان   165                          واشتملت عینة الدراسة على (

                            ، و�لغــت االســتب�انات المســتردة  ا         ً ) اســتب�انً    170              حیــث تــم توز�ــع (   ،                                      ) مــن المجمــوع الكلــي ألفــراد مجتمــع الدراســة %  25       نســبته (
   مــن                                                                  ، �اإلضــافة الســتخدام العدیــد مــن المقــا�الت الشخصــ�ة �ــأداة ثان�ــة للتأكــد %     94.12              بنســ�ة اســترداد    أ�     ا،         ً ) اســتب�انً    160 (

                       إلـى الب�انـات الالزمـة تـم         وللوصـول    ،                           ت�ـاع المـنهج الوصـفي التحلیلـي ا                         ولتحقی� أهـداف الدراسـة تـم                           المعلومات التي تم جمعها،
  ANOVA       وتحلیـل    Pearson                                          ) لتحلیل ب�انات االستب�ان عبر معامل االرت�ـا�SPSS                                استخدام برنامج التحلیل اإلحصائي (

                         ) لجم�ع فقرات االستب�ان.     0.980 (     ألفا                         حیث �انت نتیجة �رون�اخ    ا،    ً عال�ً    ا     ً داخل�ً    ا            ً وقد حق� ث�اتً   ، T.test و

																																																											
  .4201 غسطسأ    ُ             ، وق بل للنشر في 2013 وفمبرنتسلم ال�حث في تم  *
 .استبیان الدراسة متوفرة لدى إدارة "المجلة العربیة لإلدارة" لمن یرغب في االطالع علیھ	
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                        وقد توصلت الدراسة إلى:

                                                                                                قة ذات داللة إحصائ�ة بین متطل�ات وعمل�ات إدارة المعرفة مـن ناح�ـة و�ـین تمیـز األداء الـوظ�في مـن ناح�ـة        وجود عال - 1
  .� =      0.05                     أخر� عند مستو� داللة  

                     حیـث �ـان مسـتو� الداللـة    ،                                                                             وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات استجا�ات أفراد عینة الدراسة تعـز� للجـنس - 2
       لذ�ور. ا             أفراد العینة             ) وهي لصالح     0.05        أقل من (

        (العمـر،                                                                                                عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات استجا�ات أفراد عینة الدراسة تعـز� للمتغیـرات الشخصـ�ة - 3
    ).    0.05                              حیث �ان مستو� الداللة أكبر من (   ،                            المؤهل العلمي، سنوات الخبرة)

   :                              وقدمت الدراسة عدة توص�ات أهمها

                                                       وأساس النجاح المؤسسي،وتعز�ز بناء الثقة بین العـاملین فـي    ،                    ره رأس المال الف�ر�                                 تعز�ز بناء الموظف الح�ومي �اعت�ا - 1
                                 المنظمة، وتعز�ز التواصل المشترك.

                                     و�شجع العاملین على تولیـد أف�ـار جدیـدة    ،                                                                  وضع نظام فعال وعادل للحوافز والم�افآت �ضمن استثمار الطاقات ال�شر�ة - 2
                  ورفع مستو� األداء.                                          تساهم في رفع المستو� المعرفي داخل المنظمة 

ــتقلة متخصصـــة تظهـــر فـــي اله��ـــل التنظ�مـــي - 3 ـــة مسـ ــتحداث وحـــدة إدار� ـــة وامتالكهـــا    ،                                                         اسـ                                      وتحـــدد مهامهـــا بإنشـــاء المعرف
                                        والمشار�ة والخزن واالنتفاع بها وتقی�مها.

                األداء الوظ�في.   ،                    عمل�ات إدارة المعرفة   ،                ی� إدارة المعرفة                          إدارة المعرفة، متطل�ات تطب   :      الدالة          المصطلحات 

   :       المقدمة

                                                                                                  مـــن المفـــاه�م الحدیثـــة مفهـــوم "المعرفـــة " وهـــو أشـــمل مـــن مفهـــوم " المعلومـــة" فـــي أن المعرفـــة هـــي االســـتغالل األمثـــل 
               وأصــ�حت المعرفــة    ،                                            ٕ                                               للمعلومــات والخبــرات والقــدرات والمهــارات لفهــم وٕادراك الظــواهر واألحــداث والحقــائ� بوضــوح أكبــر وأوســع

                                            مــن أهــم المیــزات التنافســ�ة الدائمــة للمنظمــة فــي      أصــ�ح        الــتعلم    أن       الســ�ما    ،     جاحهــا                                    مصــدر تمیــز المنظمــات وأســاس ارتقائهــا ون
                                                 حیــث �عتبــر العقــل ال�شــر� واألف�ــار الخالقــة واالبتكار�ــة    ،                                 ومــن هنــا بــرز مفهــوم "إدارة المعرفــة"   ،                        مواجهــة التحــد�ات المعاصــرة

ً  مصــدًرا رئ�ًســ        و�قتــرن    ،                                  والثقاف�ــة والذهن�ــة المتاحــة للمنظمــة         الماد�ــة        م�انــات                                           ا للتفــوق واتســع نطــاق هــذا المفهــوم ل�شــمل �ــل اإل    ً     
                                                                                                            نجاح المنظمة �مد� قدرتها على استغالل المعرفة التي تمتلكها ومد� قدرتها على خلـ� معـارف جدیـدة لتوظ�فهـا فـي ابتكـار 

    ).    2005   ،                                                                      س�اسات وأسالیب عمل ومخرجات جدیدة تلبي االحت�اجات وتحق� األهداف ( أبو ��ر

        والوقـوف    ،                                                                             لدراسة الحال�ة على التعرف على مفهوم إدارة المعرفـة وأهـدافها وأنظمتهـا وعمل�اتهـا                      ومن هذا المنطل� تر�ز ا
                                                                                                       علــى واقــع إدارة المعرفــة فــي المنظمــات الح�وم�ــة وعلــى وجــه الخصــوص فــي أمانــة محافظــة جــدة وتحدیــد متطل�ــات تطب�قهــا 

                                            هــارة التــي �متلكهــا الفــرد فــي المنظمــة واالرتقــاء                          والــذ� �عبــر عــن الخبــرة والم   ،                                    ألجــل االســتغالل األمثــل لــرأس المــال الف�ــر� 
                       �مستو� األداء الوظ�في.
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                أهم�ة الدراسة:

                                                                             في أنها ت�حث �شـ�ل عـام فـي تطـو�ر أنظمـة العمـل فـي المنظمـات الح�وم�ـة و�شـ�ل خـاص فـي                     تكمن أهم�ة الدراسة
   .                أمانة محافظة جدة

                                        ل اســـتغالل أمثـــل للمـــوارد والقـــدرات المتاحـــة.                                                        وتســـعى إلـــى االرتقـــاء �ـــاألداء الح�ـــومي نحـــو تحقیـــ� األهـــداف مـــن خـــال
                                        وذلــك مـن خـالل تولیــد وتحسـین ومشـار�ة وتطبیــ�    ،                                                  مـن أهـم المــوارد األساسـ�ة الواجـب اســتغاللها أفضـل اسـتغالل          "المعرفـة"  و

   .       المعرفة

      ، وقـد                                                                                                   مما ال شك ف�ه أن موضوع إدارة المعرفة هو محل اهتمام واسع في الوقـت الحـالي لتـأثیره الكبیـر علـى المنظمـات
   مـن                                     ٍ االهتمـام العر�ـي بهـذا المـدخل غیـر �ـافٍ       ، لكـن   ین صـ  خص ت                                                  أص�ح محـل نقـاش وتـدارس بـین عـدد �بیـر مـن ال�ـاحثین والم

   ، )    2005 ،          عبـد الوهـاب                                                                                            الناح�ة النظر�ة والعمل�ة، األمر الذ� یؤد� إلى وجود �عض الخل� والعموم�ة في تناول هذا المفهـوم (
ـــــت  ـــــ� أجر� ــــذا المنطل ـــن هـ ـــــدة                      ومــ ـــــى األداء الـــــوظ�في   حـــــو               دراســـــات عدی ــــا عل ـــوع إدارة المعرفـــــة وأثرهـ            منهـــــا دراســـــة    ،                                              ل موضــ

          التــي �انــت   (Kasim, 2010)       ودراســة    ،          ) فــي األردن    2008 ،       و(دروزة   ،             ) فــي قطــاع غــزة    2011 ،       (الزطمــة و   )    2011      (ماضــي،
   .                                 الدوائر الح�وم�ة المالیز�ة وغیرها   ن ع

      جم�ــع                             مــن إدارة المعرفــة ضــرورة الزمــة ل                                                       التغیــرات والتحــد�ات المتســارعة علــى مختلــف األصــعدة قــد جعلــت        حیــث إن  و 
                              ممــا �حــتم علیهــا اعتمــاد التطــو�ر    ،                                                     لمــا تضــطلع �ــه هــذه المنظمــات مــن دور �بیــر فــي خدمــة المجتمــع   ،                 المنظمــات الح�وم�ــة

                                     لـذا تحـاول هـذه الدراسـة ب�ـان دور إدارة    ،                                                                        والتجدید إلضافة ق�مة لما تقدمه مـن خـدمات �مـا یـنع�س علـى قـدرتها وتمیـز أدائهـا
       وتـزداد    .                                                                                              رفة وأثرها على مستو� األداء الوظ�في في المنظمات الح�وم�ة بوجه عام وفي أمانة محافظة جدة بوجه خـاص    المع

                                                                                         فـي ظـل محدود�ـة الدراسـات التـي تناولـت موضـوع إدارة المعرفـة وأثرهـا علـى تمیـز األداء فـي المنظمـات                    أهم�ة هذه الدراسـة
                       �االهتمــام الكــافي مــن قبــل          ٍ غیــر حــا�ٍ             هــذا المفهــوم        ال یــزال    إذ    ،         والبلــد�ات                  وخاصــة فــي األمانــات   ، ا                       ً الح�وم�ــة والخدم�ــة تحدیــدً 

   .                                   ال�احثین والممارسین في هذه المنظمات

   :              أدب�ات الدراسة

                إدارة المعرفة:

                                                                                أن إدارة المعرفـة هـي: "عمل�ـة یـتم �موجبهـا اسـتخراج واسـتثمار رأس المـال الف�ـر� الخـاص   ) Chou, 2005:26 (      یـر� 
                                                    االبتكار�ة من أجل إكساب المنظمة میزة تنافس�ة والحصـول   و                                       ل إلى قرارات تتصف �الكفاءة والفعال�ة                     �المنظمة، بهدف الوصو 

                         على والء والتزام العمالء".

                                                                             أن إدارة المعرفة هي: "منظومة األنشطة اإلدار�ة القائمـة علـى احتـواء وتجم�ـع وصـ�اغة   ) Delong, 2004: 6 (       و�ر� 
                                                                     �المؤسسـة بهـدف رفـع �فـاءة األداء وضـمان اسـتمرار�ة تطـور المؤسسـة فـي مواجهـة                                    �ل ما یتعل� �األنشـطة الحرجـة والمهمـة 

                                                                                                            المتغیرات المح�طة بها". �معنى آخر: "هي عمل�ة مؤسس�ة تهدف إلى تنسـی� وتكامـل عمل�ـات معالجـة الب�انـات والمعلومـات 
                                                                    والتكنولوج�ا المستخدمة والموارد ال�شر�ة والعوامل المح�طة �المؤسسة".
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                                                                إلدارة المعرفة على أنهـا: "تلـك اإلدارة التـي تعمـل علـى التعـرف علـى مـا    ا       ً ) تعر�فً        26:2008              تنتج (األكلبي،           هذا وقد اس
                                                     ٕ      مســـتفیدین) مـــن معـــارف �املـــة فـــي عقـــولهم وأذهـــانهم، أو جمـــع وٕایجـــاد    م          مستشـــار�ن أ   م        مـــوظفین أ       أكـــانوا                  لـــد� األفـــراد (ســـواء 

                                                          تسهل استخدامها والمشار�ة فیها بـین منسـو�ي المؤسسـة �مـا �حقـ�                                                      المعرفة الظاهرة في السجالت والوثائ�، وتنظ�مها �طر�قة
                   ٕ                                                  رفع مستو� األداء وٕانجاح العمل �أفضل األسالیب و�أقل التكالیف المم�نة".

                                                                                  ) �أنها: "مجموعة من األنشطة والعمل�ات التي تساعد المنظمة على تولید المعرفة والحصـول       2006                 وعرفتها الزامل ( 
                                                                                    دامها وتنظ�مهــا ونشــرها، والعمــل علــى تحو�ــل المعرفــة �مــا تتضــمن مــن ب�انــات ومعلومــات وخبــرات                      علیهــا واخت�ارهــا واســتخ

      مشــ�الت   ال                                                    واسـتخدام مخرجـات إدارة المعرفــة فـي صـناعة القــرارات وحـل    ،                                         واتجاهـات وقـدرات إلــى منتجـات (سـلع أو خــدمات)
                                                             ورسم عمل�ات التعلم و�ناء منظومة متكاملة للتخط�� االستراتیجي".

                                                :"عمل�ــة دینام���ــة مســتمرة تتضــمن مجموعــة مــن األنشــطة                    إدارة المعرفــة �أنهــا           ال�احثتــان                علــى مــا ســب� تعــرف       ً �نــاءً   و 
                                      ٕ                                                                           والممارسات الهادفة إلى تحدید المعرفة وٕایجادها وتطو�رها وتوز�عها واسـتخدامها وحفظهـا وت�سـیر اسـترجاعها، ممـا ینـتج عنـه 

                                                         متعلقـــة �عمل�ـــة التكیـــف مـــع متطل�ـــات التغییـــر الســـر�ع فـــي البیئـــة                                                رفـــع مســـتو� األداء وخفـــض التكـــالیف وتحســـین القـــدرات ال
                    المح�طة �المنظمة".

                      أهم�ة إدارة المعرفة:

   حــد  أ                                                                                                   تعــد إدارة المعرفــة مــن األف�ــار الحدیثــة ذات األثــر الهــام والفعــال علــى نجــاح األعمــال، وتــأتي أهمیتهــا مــن �ونهــا 
                                                      ل قدرتها على المساهمة في ص�انة وتطو�ر رؤ�ة طو�لـة األمـد      من خال   ،                                             الم�ونات الجوهر�ة لنجاح المنظمات وضمان �قائها

                                       مـا �حتاجـه السـوق، ورغ�ـة الز�ـائن، ومسـتو�                         و�أتي ذلك عـن طر�ـ� تحدیـد                      عن توجهها المستقبلي.                       تعبر من خاللها المنظمة 
 (Pollock, 2001:73).            المنافسة.

    وهـي    ،                                           مـة واألكثـر فاعل�ـة للمیـزة التنافسـ�ة المسـتعملة                              �ونهـا الم�ـافئ األكثـر ح�ـازة للق�                                 لذا تبرز أهم�ة إدارة المعرفـة مـن
                       ) تعود لألس�اب التال�ة:      6:2004       وحر�م،    ؛           )، و(الساعد       43:2006               �ما وضحها(نجم، 

                                           وسرعة ازد�اد االبتكارات واالكتشافات الجدیدة.   ،                          ز�ادة حدة المنافسة �األسواق -

           إلــى إدارة      تحتــاج        ومــن ثــم    ،                والســوق والمنافســة                                تتطلــب المز�ــد مــن المعرفــة �ــالز�ون      التــي                        تعقیــدات الســلع والخــدمات  -
            معرفة قو�ة.

                                   وهنا �ان البـد مـن المنافسـة علـى ��ف�ـة    ،                                                                   ز�ادة المنافسة قلصت أعداد العاملین في المنظمات ذات المعرفة المتمیزة -
                      استقطاب هذه الكفاءات.

                                المحافظة على الز�ائن ذو� الوالء. -

                                  تخف�ض التكالیف وأسالیب طرق العمل. -

 -                                                   ى التكیف التنظ�مي �سبب تغیر قواعد العمل وافتراضاته.         القدرة عل -

                   جذب الز�ائن الجدد. -
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 -                                    العاملون للحصول على المعارف الجدیدة.       �حتاجه                       تخف�ض �م�ة الوقت الذ�  -

                                                               لطر�قــة شــاملة وواضــحة لفهــم م�ــادرات إدارة المعرفــة فــي إزالــة القیــود    ا                                         ً إن أهم�ــة إدارة المعرفــة تكمــن فــي �ونهــا مؤشــرً 
                            وتز�ـــد مـــن عوائـــد المنظمـــة ورضـــا    ،                                                                    ��لـــة التـــي تســـاعد فـــي التطـــو�ر والتغییـــر لمواك�ـــة متطل�ـــات البیئـــة االقتصـــاد�ة ٕ         وٕاعـــادة اله

   ،                                                                                   وتحســن مــن الموقــف التنافســي مــن خــالل التر�یــز علــى الموجــودات غیــر الملموســة التــي �صــعب ق�اســها   ،               العــاملین ووالئهــم
                                وتظهر نتائجها على المد� الطو�ل.

                     أهداف إدارة المعرفة:

                                                                                                   تختلـــف وتتنـــوع أهـــداف إدارة المعرفـــة �ـــاختالف وتنـــوع الجهـــات التـــي توجـــد بهـــا، والمجـــاالت التـــي تعمـــل فیهـــا، وهنـــاك 
                                                                                                    مجموعة من األهداف العامة التي تشترك فیها إدارة المعرفة في مختلف أنواع المنظمات وهي على النحو التالي:

                                 ناس�ة، لتستخدم في الوقت المناسب.                                                      تحدید وجمع المعرفة وتوفیرها �الش�ل المناسب والسرعة الم -

                                                                         بناء قواعد معلومات لتخز�ن المعرفة وتوفیرها واسترجاعها عند الحاجة إلیها. -

                                                                 تسهیل عمل�ات ت�ادل ومشار�ة المعرفة بین جم�ع العاملین في التنظ�م. -

                                                                      نقل المعرفة الكامنة (الضمن�ة) من عقول مالكها وتحو�لها إلى معرفة ظاهرة. -

                                                                                        الداخل�ة والخارج�ة إلى معرفة �م�ن توظ�فها واستثمارها في عمل�ات وأنشطة المنظمة المختلفة.              تحو�ل المعرفة  -

      تحقیـ�      علـى                                                                                     تحسین عمل�ة صنع القرار من خالل توفیر المعلومات �ش�ل دقی� وفي الوقـت المناسـب، ممـا �سـاعد  -
               أفضل النتائج.

                                      لى نقص �فاءتها أو هدر وقتها وأموالها.                                                في حل المش�الت التي تواجه المنظمة والتي قد تؤد� إ         المساهمة  -

                                                                 جذب رأس المال الف�ر� لتوظ�فه في حل المش�الت والتخط�� االستراتیجي. -

                                                                                             إرضــاء العمــالء �أقصــى درجــة مم�نــة، مــن خــالل تقلیــل الــزمن المســتغرق فــي إنجــاز الخــدمات المطلو�ــة، وتحســین  -
                                       وتطو�ر مستو� الخدمات المقدمة �استمرار.

                                                                                    تكار �المنظمة، وتقد�م منتجـات وخـدمات مبتكـرة �اسـتمرار تشـج�ع العمـل بـروح الفر�ـ�، وتحقیـ�                 تطو�ر عمل�ات االب -
                                                                    وذلك من خالل الممارسات واألسالیب المختلفة التي تتبناها المنظمة لت�ـادل    ،                      یجابي بین مجموعة العمل          التفاعل اإل

                   المعرفة ومشار�تها.

                       لتطو�ر الذاتي المستمر.                                                تهیئة بیئة تنظ�م�ة مشجعة وداعمة لثقافة التعلم وا -

                                                                نشر وت�ادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الداخل�ة والخارج�ة. -

                                                                            ت�س�� إجراءات العمل وخفض التكالیف عن طر�� التخلص من اإلجراءات غیر الضرور�ة. -

        المح�طــة                                                                                    فــي تســر�ع عمل�ــات التطــو�ر �المنظمــة لتلب�ــة متطل�ــات التكیــف مــع التغییــر الســر�ع فــي البیئــة          المســاهمة  -
   ).       60:2008           (الز�ادات،    ، )       27:2008                  �المنظمة (األكلبي، 
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                                       مبررات التحول نحو اتجاه إدارة المعرفة:

ــــارت دراســـــات عدیــــــدة مثـــــل دراســـــة  ,Mayers, 2004:32) (   Wickham (   ، )      3:2004   ،              الرفــــــاعي و�اســـــین (                              أشـ

                          نظمــات التـــي اعتمــدت مثــل هـــذه    الم                                                                وغیرهــا مــن الدراســات التـــي أجر�ــت حــول م�ـــادرات إدارة المعرفــة إلــى أن  ) 2001:233
                                                              الم�ادرات قد حققت مجموعة من الفوائد، �م�ن أن نجملها ف�ما یلي:

                                                                             تحسین عمل�ة اتخاذ القرارات: إذ تتخذ القرارات �ش�ل أسرع و�استخدام موارد أقل. -

                                             تنفیذ القرارات التي تم اتخاذها �طر�قة أفضل. -

                                            بوظائفهم والوظائف األخر� القر��ة من وظائفهم.                                               �ص�ح الموظفون أكثر قدرة على المعرفة ف�ما یتعل�  -

                             ف�ما یتعل� �عمل�ات التشغیل.   ا                      ً �ص�ح الموظفون أكثر وع�ً  -

                        لما �حدث في بیئة العمل.   ا                      ً �ص�ح الموظفون أكثر وع�ً  -

                                                           �ص�ح الموظفون أكثر قدرة على التعاون ف�ما بینهم �صورة أفضل. -

                                          تص�ح قدرة المؤسسة على إرضاء الز�ائن أفضل. -

                                 األمر الذ� یؤد� إلى خفض التكالیف.   ،                          لى تحسین العمل�ات الداخل�ة       العمل ع -

  . )       35:2005                                            العمل على تحسین اإلبداع داخل المنظمة (حجاز�،  -

   ،                                      ) فــي تحدیــد متطل�ــات تطبیــ� إدارة المعرفــة    2005         الوهــاب،                                          هــذه الدراســة تتفــ� مــع الدراســة الســا�قة (عبــد        حیــث إن  و 
  .                   تطبی� إدارة المعرفة                            المفاه�م المتعلقة �متطل�ات            فسوف نستعرض 

 :                 الثقافة التنظ�م�ة  - ً الً    أو 

                   و�تطلـب تطبیـ� إدارة    ،                                                                                  هي مجموعة مـن القـ�م والمعتقـدات واألحاسـ�س الموجـودة داخـل المنظمـة والسـائدة بـین العـاملین
ــة الســائدة    ة  أ�ــ            المعرفــة فــي             كــون الثقافــة     أن ت  و    ،                        ٕ             متوافقــة مــع مبــدأ الــتعلم وٕادارة المعرفــة     مــة و  ئ  مال                                     منظمــة أن تكــون القــ�م الثقاف�

    ).    2005   ،          عبد الوهاب                                      التنظ�م�ة مشجعة لروح الفر�� في العمل (

   :                 الق�ادة التنظ�م�ة  - ا    ً ثان�ً 

         فالق�ـادة    ،                                                             والبد من تبني اإلدارة العل�ا لعمل�ـات وأنظمـة تطبیـ� إدارة المعرفـة   ،     تغییر   أ�                                تعتبر اإلدارة العل�ا أساس نجاح
                        غیــر عــاد� یــتم�ن مــن إدارة    ا     ً ق�ادً�ــ   ا                                   ً بیــ� إدارة المعرفــة فــإن ذلــك یتطلــب نمًطــ                                             تمثــل القــدوة فــي الــتعلم والتنم�ــة المســتمرة. ولتط

                                                       لــذلك فــإن الق�ــادة المناســ�ة هــي التــي تتصــف �القــدرة علــى شــرح    ،                                             عناصــر المؤسســة لتحقیــ� أفضــل وأقصــى اســتفادة مم�نــة
   ،                       ئم مــع األفــراد فــي المنظمــة                        علــى االتصــال والتعامــل الــدا              وتتصــف �القـدرة    ،                  �حیــث تكــون قــدوة لهــم   ،                      الرؤ�ـة المشــتر�ة لآلخــر�ن

    ).    2005   ،          عبد الوهاب (                                                          والموضوع�ة في الح�م واتخاذ القرارات، والمرونة والتفاعل�ة

   :                               القو� ال�شر�ة (الموارد ال�شر�ة)  - ا    ً ثالثً 

                                  و�عتبـر أحـد أهـم المـوارد التـي تعتمـد    ،             أعمـال المنظمـة     جم�ـع                                                        نقصد �القو� ال�شر�ة أنها تمثل الكادر ال�شر� الذ� �قوم ب
                                                                                                         ه المنظمات في ال�قاء واالستمرار والتطور والتوسع. إذ �عتبر �ل عامل من العاملین في المنظمـة عنصـر نجـاح أو فشـل    عل�
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   ا     ً متمیـزً    ا    ً �شـر�ً    ا                                                                              ً المنظمـات التـي تسـعى لتحقیـ� التمیـز والنجـاح إنمـا هـي المنظمـات التـي تخلـ� وتبنـي �ـادرً         حیث إن         للمنظمة، 
                               ) إلـى أن تنم�ــة المــوارد ال�شــر�ة     2007               و�شــیر المطیــران(   .                    �ب والتأهیــل والتطـو�ر      التــدر         اســتمرار        مــن خـالل    ا      ً ومتخصًصــ   ا     ً ومـاهرً 

          حیــث �عتبــر    ،                                                                                               مــن خــالل ز�ــادة المعرفــة والمهــارات والقــدرات لــد� العــاملین فــي المجــاالت المختلفــة لرفــع مســتو� �فــاءة األداء
             وتساعد برامج    .                           لى االبتكار واإلبداع والتأثیر                                                              أدوات تنم�ة العنصر ال�شر� وخل� القو� ال�شر�ة الح��مة القادرة ع     إحد�        التعلم 

  .                                                                                                تنم�ة القو� ال�شر�ة �ش�ل �بیر في تطبی� عمل�ات وأنظمة إدارة المعرفة �أقل مستو�ات المقاومة والنزاع

 :                   تكنولوج�ا المعلومات  - ا    ً را�عً 

              ومـــات فـــي الوقـــت                        وذلـــك مـــن خـــالل تـــوفیر المعل   ،                      فـــي تحســـین أداء المنظمـــات   ا  ً  مهًمـــ   ا                            ً تلعـــب التكنولوج�ـــا الحدیثـــة دورً 
                                                                                                      واالرتقــاء بــدور المعلومــات لترشــید القــرارات. حیــث أصــ�ح للتكنولوج�ــا أهم�ــة �بیــرة فــي ��ف�ــة تعظــ�م قــدرة المنظمــة    ،       المناســب

ــا أدوات عدیــدة  ــتعلم والمعرفــة، و�ــذلك تــوفر التكنولوج�                                                                                                            علــى خلــ� معرفــة جدیــدة و��ف�ــة خلــ� بیئــة داخل�ــة تشــجع مشــار�ة ال
                                    فــي نشــر ونقــل وتحو�ــل واســتقطاب ومشــار�ة                  ، وتحقیــ� الســرعة                            فــي تطبیــ� أنظمــة إدارة المعرفــة                         ومتطــورة تســاهم �شــ�ل �بیــر

   ).    2007                       �ة الحدیثة ( المطیران،       لكترون                                   وقواعد الب�انات والبرامج واألجهزة اإل       نترنت                               المعرفة، ومن هذه األدوات ش��ة اإل

   :       �ما یلي                     عمل�ات إدارة المعرفة      أبرز    ن ا  ثت                               لغرض هذه الدراسة فقد حددت ال�اح  و 

  :             تشخ�ص المعرفة  - ً الً    أو 

                                                   برنـــامج إلدارة المعرفـــة، وعلـــى ضـــوء هـــذا التشـــخ�ص یـــتم وضـــع    أ�                                       �عـــد تشـــخ�ص المعرفـــة مـــن األمـــور المهمـــة فـــي
                                                                               ألن من نتائج عمل�ات التشخ�ص معرفة أنواع المعرفة المتوافرة، ومـن خـالل مقارنتهـا �مـا    ،                             س�اسات و�رامج العمل�ات األخر� 

                                                                              الفجــوة. وعمل�ــة التشــخ�ص أمــر حتمــي ألن الهــدف منهــا هــو اكتشــاف معرفــة المنظمــة، وتحدیــد                     هــو مطلــوب �م�ــن تحدیــد 
                                                                              �ذلك تحدد لنا م�ان هذه المعرفة فـي القواعـد. وتعـد عمل�ـة التشـخ�ص مـن أهـم التحـد�ات    ،                            األشخاص الحاملین لها ومواقعهم

                ى دقة التشخ�ص.                                                                  التي تواجه منظمات األعمال ألن النجاح في مشروع إدارة المعرفة یتوقف عل

  :             تولید المعرفة  - ا    ً ثان�ً 

                                     ً                                                                     تولید المعرفة �عنى عند العدید من الكًتاب "إبداع المعرفة"، و�تم ذلك من خالل مشار�ة األفراد وفـرق العمـل وجماعـات 
                                                                                        ٕ             العمــل الداعمــة لتولیــد رأس مــال معرفــي جدیـــد فــي قضــا�ا وممارســات جدیــدة تســـاهم فــي تعر�ــف المشــ�الت وٕایجــاد الحلـــول 

                                                                                                     لهــا �صــورة ابتكار�ــه مســتمرة، �مــا تــزود المؤسســة �القــدرة علــى التفــوق فــي اإلنجــاز وتحقیــ� م�انــة ســوق�ة عال�ــة فــي          الجدیــدة
                                                                    �ة و�دء خطو� عمل جدیدة والتسر�ع في حل المش�الت ونقل الممارسـات الفضـلى        ستراتیج             مثل ممارسة اال   ،             مساحات مختلفة

                                                              المواهب واالحتفا� بها. وهذا �عزز ضـرورة فهـم أن المعرفـة واالبتكـار                                                وتطو�ر مهارات المهنیین ومساعدة اإلدارة في توظیف 
   ،                   لمعرفـــة جدیـــدة (عل�ـــان   ا    ً مصـــدرً                          واالبتكـــار عنـــدما �عـــود �صـــ�ح    ،                                               عمل�ـــة مزدوجـــة ذات اتجـــاهین: فالمعرفـــة مصـــدر لالبتكـــار

196:2008        ( .  

  :           خزن المعرفة  - ا    ً ثالثً 

                                          واإلدامـــة وال�حــث والوصـــول واالســترجاع والم�ـــان،                                                        عمل�ــات خــزن المعرفـــة تعنــي تلـــك العمل�ــات التـــي تشــمل االحتفــا� 
                                      نتیجة لفقدانها للكثیر من المعرفة التي    ا    ً �بیرً    ا                                                                        ً وتشیر عمل�ة خزن المعرفة إلى أهم�ة الذاكرة التنظ�م�ة، فالمنظمات تواجه خطرً 
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                    الس�ما للمنظمات التي    ، ا  ً جدً    ا                                                                                   ً �حملها األفراد الذین �غادرونها لسبب أو آلخر. ومن هنا �ات خزن المعرفة واالحتفا� بها مهمً 
                                                                                                          تعــاني مــن معــدالت عال�ــة لــدوران العمــل التــي تعتمــد علــى التوظیــف واالســتخدام �صــ�غة العقــود المؤقتــة واالستشــار�ة لتولیــد 

                                                                                                ألن هــؤالء �أخــذون معــرفتهم الضــمن�ة غیــر الموثقــة معهــم، أمــا الموثقــة فت�قــى مخزنــة فــي قواعــدها ( الز�ــادات،    ،            المعرفــة فیهــا
99:2008       ( .  

  :             توز�ع المعرفة  - ا   ً ا�عً   ر 

            وتعنـي عمل�ـة   ،                                                                أن عمل�ة توز�ع المعرفة هي الخطوة األولي في عمل�ة استخدام المعرفة   )Coakes, 2003: 42 (      یبین
                        وضـــمن شـــ�ل مناســـب، و�تكلفـــة    ،                فـــي الوقـــت المناســـب   ،                                   المعرفـــة المناســـ�ة، إلـــى الشـــخص المناســـب       توصـــیل               توز�ـــع المعرفـــة "

   . "      مناس�ة

  :             تطبی� المعرفة  - ا    ً خامسً 

            و�عنـي تطبیـ�    ،                                                                                             إن الهدف والغا�ة من إدارة المعرفة هو تطبی� المعرفة المتاحـة للمنظمـة، التـي تعـد مـن أبـرز عمل�اتهـا
           إلـى أنـه مـن    ا                             ً �المهـام التـي تقـوم بهـا، اسـتنادً    ا                                            ً لالستخدام فـي تنفیـذ أنشـطة المنظمـة وأكثـر ارت�اًطـ       مالءمة                   المعرفة جعلها أكثر 

                                                                                  الفعال للمعرفة لالستفادة منها �عد إبداعها وتخز�نها وتطو�ر سبل استرجاعها ونقلها إلـى                                   المفترض أن تقوم المنظمة �التطبی�
          العاملین.

                                        إدارة المعرفة وأثرها على األداء الح�ومي:

   مــن     مــا                                                  أن فعال�ــة و�فــاءة األداء فــي القطــاع العــام �م�ــن تطو�ره  -                         وغیرهــا مــن المنظمــات الخاصــة  -              أدر�ــت الح�ومــات
                                                                                           ارة المعرفة التي تعتبر من أهم مقومات المیزة التنافس�ة للمنظمات العامة والخاصة على حد سواء.                     خالل تطبی� ممارسات إد
                                              �النســ�ة للمنظمــات، و��ــاد ��ــون الظــاهرة الشــمول�ة    ا    ً وهاًمــ   ا     ً جوهرً�ــ   ا                     ً ) أن األداء أصــ�ح مفهوًمــ    2009                      و�قــول إدر�ــس والغــالبي (

    زال  یــ         المجــال ال     لكــن                                      �حــوث والدراســات التــي أجر�ــت حــول األداء،                                                     لجم�ــع فــروع وحقــول المعرفــة اإلدار�ــة. و�ــالرغم مــن �ثــرة ال
                                                                                                 لمز�ــد مــن ال�حــث والدراســة لتــأطیر هــذا المفهــوم. و�رجــع االخــتالف حــول مفهــوم األداء إلــى االخــتالف حــول المعــاییر    ا    ً واســعً 

                    تع�ـس وضـع المنظمـة مـن                                         ال�ـاحثون علـى أن األداء �مثـل المـرآة التـي     تفـ� ا                                             والمقای�س المستخدمة لدراسة األداء وق�اسه. وقد 
                                                                األطـراف فــي المنظمـة إلــى تعز�ــزه. و�عبـر األداء عــن مسـتو� قــدرة المنظمــة       جم�ــع                                   مختلـف جوانبهــا، وهـو الفعــل الـذ� تســعى 

 .                                              تحقی� أهدافها الموضوعة من خالل أنشطتها المختلفة ل                             على استغالل مواردها وقابلیتها 

                                                     هــا قــدرات الموظــف وخبراتــه والمعــارف التــي �متلكهــا. و�صــنف                                                تكثــر العوامــل المــؤثرة علــى األداء الــوظ�في، ومــن أهم  و 
    ا،                        ً مـن هـذه العوامـل �سـاو� صـفرً    أ�             إذا مـا �ـان فـ   ة،     رئ�سـ                                               ) العوامل المحددة لألداء الوظ�في إلى ثالثـة عوامـل     2011      أجونس(

                   والعوامل هي �اآلتي:    ا،                    ً فإن األداء س�ساو� صفرً 

                                                         واألشـ�اء، �مـا فیهـا المعلومـات المتعلقـة �متطل�ـات مهمـة معینـة                                   ع�ارة عن معلومات متعلقة �الحقـائ�                 المعرفة الصر�حة:  - 1
 .                  و�م�ادئها وأهدافها

                                                         وتشتمل على المهارات الشخص�ة والمحر�ة واإلدراك�ـة والطب�ع�ـة    ،                              ع�ارة عن معرفة ما یتم و�یف یتم                  المعرفة اإلجرائ�ة:  - 2
           والمعرف�ة.
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                                          یتضمن ثالثة أنواع مختلفة من السلو��ات هي:   :      الدافع - 3

   .                  سأذهب الیوم للعمل)   :                      في ز�ادة المجهود ( مثل       الرغ�ة  -

   .                        سأبذل قصار� جهد� �العمل)   :                         اخت�ار مستو� المجهود (مثل -

   .            �انت الظروف)  ً   مهًما       سأعمل    :                                                 الرغ�ة في اإلصرار على االستمرار في هذا المستو� (مثل -

        ن هما:                                                        ) أن آثار إدارة المعرفة على األداء الوظ�في تظهر في اتجاهی    2009                   و�ر� العلي وآخرون (

                                                                 و�ظهــر عنــد اســتخدام المعرفــة فــي تطــو�ر وابتكــار المنتجــات الجدیــدة التــي    :                                اآلثــار الم�اشــرة علــى األداء الــوظ�في -
ـــدما تتـــواءم               �ة األعمـــال فـــي         اســـتراتیج  ع                   �ة إدارة المعرفـــة مـــ        اســـتراتیج                                                   تـــؤد� إلـــى ز�ـــادة العوائـــد واألر�ـــاح، و�ـــذلك عن

          المنظمة.

            ً                                                   ي: وتنـــتج عـــادًة مـــن الفعال�ـــات غیـــر الم�اشـــرة المرت�طـــة برؤ�ـــة المنظمـــة                                    اآلثـــار غیـــر الم�اشـــرة علـــى األداء الـــوظ�ف -
                                                                                                   یتها، أو مع العوائـد والتكلفـة. ومثـال ذلـك اسـتخدام إدارة المعرفـة لغـرض الق�ـادة واإلدارة الف�ر�ـة فـي مجـال         استراتیج  و 

                                                      العمل والتي بدورها تؤد� إلى ز�ادة والء الز�ون للمنظمة.

                    ق�اس األداء الوظ�في:

                                   ة تجـــد أنهـــا شـــاملة لجم�ـــع جوانـــب األداء     رئ�ســـ                                        �ق�ـــاس األداء الـــوظ�في بنـــاء علـــى ثالثـــة محـــاور    ن ا تـــ         وم ال�احث   ســـتق        
             الوظ�في وهي:

                                                                                         النــا�ع مــن اهتمــام المنظمــة ��فــاءة الموظــف وتــوفیر بیئــة عمــل مناســ�ة واســتقرار وأمــان وظ�فــي ونظــام            رضــا الموظــف   -   ً أوالً 
                           حوافز متمیز لجم�ع موظفیها.

                                           المعـــامالت واالعتمــاد علــى التكنولوج�ـــا فــي تقـــد�م        إنجــاز                              المتمثــل فـــي الســرعة والكفــاءة فـــي             ســرعة الخدمـــة        جـــودة و   - ا   ً  ثانً�ــ
 .       الخدمات

                                    الجدیدة في أداء المهام الم�لف بها.      ف�ار                                           المعتمد على قدرة الموظف على التطو�ر وخل� األ                 التحسین والتطو�ر   - ا    ً ثالثً 

                                                       ل ما هو جدید في اإلدارة وفي قدرتها علـى توظیـف مواردهـا فـي         مواك�ة �       یتطلب                       نجاح المنظمات الح�وم�ة         حیث إن  و 
                                                                                            تحصل من خاللها على مخرجات تساهم فـي حصـولها علـى الر�ـادة واإلبـداع عـن طر�ـ� جـودة مـا تقدمـه مـن خـدمات        أنشطة

   .                                                             تنفرد بها والتي ال �م�ن تقد�مها إال بواسطة موظفیها وتمیز أدائهم

                       واضـح فـي االرتقـاء �مسـتو�     أثر                                             رة المعرفة في المنظمات الح�وم�ة لما لها من                في معرفة دور إدا   ن ا ت               ورغ�ة من ال�احث
                              تطبیـ� إدارة المعرفـة علـى مسـتو�     أثـر     مـا                السؤال التالي:                             �م�ن ص�اغة مش�لة الدراسة في                         األداء الوظ�في إلى األفضـل، 

                        ا في أمانة محافظة جدة؟      ً وتحدیدً                                     األداء الوظ�في في المنظمات الح�وم�ة

   :                    طل� هدفت الدراسة إلى            ومن هذا المن
  -             القــو� ال�شــر�ة  -                 الق�ــادة التنظ�م�ــة  -                  (الثقافــة التنظ�م�ــة             ونــوع تأثیرهــا                                              التعــرف علــى العالقــة بــین متطل�ــات إدارة المعرفــة - 1

                     وتمیز األداء الوظ�في.   ،                    تكنولوج�ا المعلومات)
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                                ها، تخز�نهـا، توز�عهـا، وتطب�قهـا)      تولیـد                 (تشـخ�ص المعرفـة،             ونـوع تأثیرهـا                                             التعرف على العالقة بین عمل�ات إدارة المعرفة - 2
                     وتمیز األداء الوظ�في.

                                              ت�ــاع مــنهج إدارة المعرفــة وأثــره علــى مســتو� األداء  ا                                                         الكشــف عــن داللــة الفــروق فــي اســتجا�ات أفــراد العینــة لمــد� تــأثیر  - 3
   .                   ا للمتغیرات الشخص�ة           ً الوظ�في ت�عً 

 
 

 

 

  
  

  
 

  

  )Study Model( مقترح للعالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التا�عال ) اإلطار1ش�ل رقم (

  :                                       م�ن ص�اغة فروض الدراسة على النحو التالي �       الساب�        اإلطار         بناء على 

                            ) بــین متطل�ــات إدارة المعرفــة     0.05           عنــد مســتو� (                           توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائ�ة    :       ة األولــى    رئ�ســ          الفرضــ�ة ال -
   .                    ومستو� األداء الوظ�في

                           ) بـــین عمل�ـــات إدارة المعرفـــة     0.05                                      توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائ�ة عنـــد مســـتو� (   :         ة الثان�ـــة    رئ�ســـ          الفرضـــ�ة ال -
   .                    ومستو� األداء الوظ�في

                          بــین متطل�ــات إدارة المعرفـــة   )     0.05                                      توجــد عالقــة ذات داللـــة إحصــائ�ة عنــد مســتو� (   :         ة الثالثــة    رئ�ســ          الفرضــ�ة ال -
   .                          ومحاور مستو� األداء الوظ�في

                           ) بـــین عمل�ـــات إدارة المعرفـــة     0.05                                      توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائ�ة عنـــد مســـتو� (   :         ة الرا�عـــة    رئ�ســـ          الفرضـــ�ة ال -
   .                          ومحاور مستو� األداء الوظ�في

                     تطل�ـات وعمل�ـات إدارة        ) بـین م    0.05                                      توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائ�ة عنـد مسـتو� (   :         ة الخامسة    رئ�س          الفرض�ة ال -
   .                                              المعرفة من جهة و�ین مستو� األداء الوظ�في من جهة

                                                                              توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بـین آراء أفـراد العینـة حـول إدارة المعرفـة وأثرهـا علـى    :         ة السادسة    رئ�س          الفرض�ة ال -
   .                   ا للمتغیرات الشخص�ة                                           ً مستو� األداء الوظ�في في أمانة محافظة جدة ت�عً 

ــار الفــروض                                                                الوصــفي التحلیلــي لمناســبته لطب�عــة الدراســة، حیــث ســیتم االعتمــاد علــى                      ســیتم اســتخدام المــنهج               والخت�
                                                                                                              أسلو�ین هما: األسلوب النظر� القائم على استخدام المراجع النظر�ة من �تب ودور�ات ورسائل علم�ة وندوات لتكـو�ن خلف�ـة 

                                                تقصاء "االستب�ان" واستمارة مقا�الت شخص�ة م�تو�ة.                                              واألسلوب المیداني القائم على استخدام استمارة اس                علم�ة للدراسة،

   المتغیر التابع
 (Dependent variables) 

  األداء الوظیفي

 لموظفرضا ا  
 جودة وسرعة الخدمة  
 التحسین والتطویر  

 الشخصیةالمتغیرات 
 المتغیرات المستقلة

  المتغیرات المستقلة
)Independent Variables( 

متطلبات تطبیق  -أ
  إدارة المعرفة

	

إدارة  عملیات -ب
  المعرفة

 القوى البشریة التنظیمیة القیادة الثقافة التنظیمیة

 تكنولوجیا المعلومات

 لمعرفةتطبیق ا توزیع المعرفة تخزین المعرفة تولید المعرفة تشخیص المعرفة

  وعــالن

  رــالعم

  المؤھل العلمي

 سنوات الخبرة
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                               مصادر المعلومات والب�انات هي:    فإن      عل�ه   و 
                         ممثلة في أداتین للدراسة.              مصادر أول�ة: - 1

                                    �غرض جمع المعلومات من عینة الدراسة.         است�انة      تصم�م   -  أ

              عینة الدراسة.                                                                     شخص�ة من خالل استمارة م�تو�ة �غرض تفسیر �عض المعلومات والنتائج من قبل         مقا�الت    - ب

                                    إضـافة إلـى الدراسـات واأل�حـاث والرسـائل    ،                                                          : ممثلة �الكتـب والمراجـع والـدور�ات العلم�ـة العر��ـة واألجنب�ـة            مصادر ثانو�ة - 2
                                                          و�ذلك الندوات والتقار�ر الرسم�ة ذات الصلة �موضوع الدراسة.   ،                        العلم�ة العر��ة واألجنب�ة

        ) إدارة   30                                                 ات عامـة مـن إدارات أمانـة محافظـة جـدة ال�ـالغ عـددها (     إدار    سـت                  مـن مـوظفي وموظفـات                مجتمـع الدراسـة           حیث تكون 
   أ�    ،                        ) مفــردة مــن مجتمــع الدراســة   165 (                               اخت�ــار عینــة عشــوائ�ة یبلــغ عــددها      وتــم   ،                                    تطبیــ� أســلوب العینــة العشــوائ�ة ال�ســ�طة     وتــم   ،    عامــة

   هـي       السـت         اإلدارات    إن    حیـث    ،      إلدار�ـة ا                جم�ـع المسـتو�ات   مـن          وموظفـة    ا    ً موظًفـ   )  60 6                               ) من �امل المجتمع ال�ـالغ عـدده ( %    25       بنس�ة (
      جــراء         الدراســة إل   ة               مناســ�ة  عــدد عینــ   مــن            یــتم التأكــد       وحتــى   ،          لضــی� الوقــت   ً  نظــًرا     فقــ�    ا    علیهــ        ســت�انة       تــوزع اال    أن  ن  ا                    التــي اســتطاعت ال�احثتــ

 Council of American Survey Research Organisations   ) (    1982       �ارســو (   ة      �معادلــ          االســتعانة   ت                التحلیــل علیهــا تمــ
(CASRO, 1982   وذلـك    ،       تحلیلهـا  ٕ     ٕام�ـان                   مـن مجتمـع الدراسـة و    ا          حصـلنا علیهـ      التـي   ة                          لتعـرف علـى مـد� قابل�ـة العینـ    فـي ا             التي تسـاعدنا     

            ، �التالي: ة     العین       أفراد             الذ� وزع على        جمالي                                                                   من خالل قسمة العدد المسترجع من االستب�ان  القابل للتحلیل على العدد اإل

Response Rate =  = 160/170     =  %    94  .42 

ً         اسـتب�اًنا قـا�ًال للتحلیـل     160               وقـد تـم اسـترداد    ،        الدراسـ�ة      مجتمع             على مفردات   ا       ً استب�انً      170         تم توز�ع             و�ـذلك تكـون    ،      ً      
  .      مقبولة             وهي تعد نس�ة      % 4 9         العینة  ة    نس�

      قـد تـم   ول     ،                   ثان�ـة لجمـع الب�انـات  ة  ا د                  لمقـا�الت الشخصـ�ة �ـأ  �ا          االستعانة    تمت      فقد                 المقا�الت الشخص�ة     صوص       أما بخ
   خذ  أ     فتم         الشخص�ة)        قابلة   الم   ة   سئل أ        صورة من    2      (مرف�         مفتوحة   ة   سئل أ             ع�ارة عن خمس     وهي    ،                المقا�الت الشخص�ة       إجراء

   ر ا  عمـ         �متوسـ� أ    ،                                 وموظفة من مختلـف المسـتو�ات اإلدار�ـة   ا    ً موظفً     80   أ�    ،   فق�   %  50                                   عینة عشوائ�ة من عینة الدراسة بنس�ة 
   .   سنة    35-  25    من

                              ن خالل برنامج التحلیل اإلحصائي                          تم تفر�غ وتحلیل االست�انة م

(SPSS) Social Sciences Package for the Statistical 

                                        وقد تم استخدام األدوات اإلحصائ�ة التال�ة:

  .                                                                 النسب المئو�ة والتكرارات والمتوس� الحسابي والمتوس� الحسابي النسبي - 1

  .(Cronbach's Alpha)                     اخت�ار ألفا �رون�اخ - 2

  .(Pearson  Correlation Coefficient)                      معامل ارت�ا� بیرسون  - 3

  .(One Way Analysis of  Variance - ANOVA)                             اخت�ار تحلیل الت�این األحاد� - 4

   .(One Sample T-Test)                    في حالة عینة واحدة  T        اخت�ار - 5
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  .  رة    ) فق  84                                      ) لجم�ع أسئلة وفقرات االست�انة وعددها (     0.980              لفا �رون�اخ  ( أ               حیث �انت نتیجة    ،                       ٍ وقد تحق� ث�ات داخلي عالٍ 

   :       التال�ة                  االستب�ان �الخطوات   و         الدراسة      أداة              معاییر ق�اس       إجراء       وقد تم 

   :      ست�انة      صدق اال  - أ

            أداة الق�ـــاس    أن           التحقـــ� مـــن      ، أ�                         اخت�ـــار صـــدق أداة االســـتب�ان       إجـــراء   تـــم    ،                                 لضـــمان صـــدق أداة الدراســـة وموضـــوعیتها
   :                 ان من خالل طر�قتین                           وقد تم التأكد من صدق االستب�   .     ق�اسه     إلى                                (االستب�ان) صالحة لق�اس ما نهدف

  :     2010        ( عــودة،         ) مح�ــم  19        مــن قبــل (     تــین               �اســت�انتین مح�م          االســتعانة   ت    ه تمــ      حیــث إنــ   ): Face validity               الصــدق الظــاهر� ( -  1
   فـي            المتخصصـین             هیئـة التـدر�س        أعضـاء                     على ثالثة  مح�مـین  مـن         ست�انة  اال      عرضتا           ال�احثتین        إلى أن        إضافة   ، )    2010     بدر، 

   فــي         ســت�انة                                    جراء مــا یلــزم مــن تعــد�الت وتنقــ�ح علــى اال إ بــ   ا                    ن آلراء المح�مــین وقامــ ا           ابت ال�احثتــ         وقــد  اســتج   ،    نفســه              مجــال الدراســة
   . ) 1                                                         و�ذلك خرج االستب�ان في صورته النهائ�ة �ما هو في ملح� رقم (   ،       المقدمة              ضوء المقترحات 

     التـي       ألولـى ا           مـن الخطـوات      خطـوة        ): هـوContent Validity         المضمون (   أو               صدق المحتو�    أو                     صدق االتساق الداخلي - 2
                                ، وهي تستند إلى المد� الذ� �ق�س         المضمون    أو                         التأكد من صدق المحتو�       ، وهي       الق�اس     أداة                بها عند تصم�م      األخذ   تم 
     إلـى   ة   ضـاف إ   ،       الحال�ـة        الدراسـة    فـي          المح�مـین       آراء                وذلـك مـن خـالل جمـع    ،                                     المق�اس خصائص المتغیرات المـراد ق�اسـها   �ه 

               وذلـك للتأكـد مـن    ، )Pilot study (               دراسـة اسـتطالع�ه        إجـراء       ومن ثم    ،       مح�میها      آراء                                مراجعه الدراسات السا�قة واستطالع 
                      لمد� اتساق �ـل مجـال مـن       ضافة   �اإل   ،      الفقرة     هذه      إل�ه                                                         مد� اتساق �ل فقرة من فقرات االستب�ان مع المجال الذ� تنتمي 

ـــة        الدرجـــة   مـــع         ســـت�انة        مجـــاالت اال ـــد قامـــت ال         ســـت�انة.  لال        الكل�      (صـــدق         ســـت�انة      خلي لال                   ن �حســـاب االتســـاق الـــدا ا   حثتـــ  �ا           وق
                                                     مجتمـــع الدراســـة مـــن خـــالل حســـاب معـــامالت االرت�ـــا� بـــین الفقـــرات        أفـــراد     ا مـــن      ً ) فـــردً   30                       المضـــمون) بتطب�قهـــا علـــى (

        ســت�انة                                            وحســاب معــامالت االرت�ــا� بــین �ــل مجــال مــن مجــاالت اال   ،           للمجــال نفســه        الكل�ــة         والدرجــة        ســت�انة        مجــاالت اال  و 
  :     �اآلتي        ست�انة  لال        الكل�ة        والدرجة 

                ) معامل االرت�ا� 1                 یوضح الجدول رقم (   :        الوظ�في"     داء    " األ و           المعرفة "       إدارة                             االتساق الداخلي لمتغیر "تطبی�        نتائج -
                                    الكل�ـة للمحـور (المتغیـر)، والـذ� یبـین          والدرجـة                 ) متضمنة �ل محـور       ست�انة   (اال         الدراسة     أداة                      بین �ل فقرة من فقرات 

  .              لما وضع لق�اسه   ا                ً و�ذلك �عتبر صادقً    ،� =    0.05                          نة دالة عند مستو� معنو�ة ی                      أن معامالت االرت�ا� المب
  )1جدول رقم (

  لكل محور الكل�ةالدراسة والدرجة أداة  معامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات

  الفقرة  م
معامل 
بیرسون 
  لالرت�ا�

الق�مة 
 جمال�ةاإل
)Sig (  

  :درجة الكل�ة للمحورمعامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات مجال  الثقافة التنظ�م�ة وال -    ً أوال  
  *0.000  .718   .بین العاملین في بیئة العمل داخل المنظمة العال�ةمستو� من الثقة  یتوفر  
 *0.000  .848  .مختلفةفي المواقف ال ر�نخاآلمع  الرأ�م والتشاور وت�ادل هتت�ح المنظمة فرص التفا  
 *0.000  .848  .تدعم المنظمة االنفتاح ومشار�ة المعرفة  
 *0.000  .807  .ح المنظمة فرص التعاون والعمل ضمن فر��تت�  
 *0.000  .823  .بداع وتقد�م المقترحاتللتف�یر واإل ةتوجد مساحة �اف�  
 *0.000  .724  .تشج�ع األفراد وتحفیزهم للتعلم المستمر وخل� معارف جدیدة إلى تسعى المنظمة  
 *0.000  .804  .ن التقید بنظام روتیني جامددو  ،تستط�ع المنظمة التأقلم والتكیف �حسب ظروف العمل  
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  :معامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات أداة الدراسة والدرجة الكل�ة لكل محور -)1جدول رقم (تا�ع 

  الفقرة  م
معامل 
بیرسون 
  لالرت�ا�

الق�مة 
اإلجمال�ة 

)Sig (  
  ة والدرجة الكل�ة للمحور:معامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات مجال  الثقافة التنظ�م� -    ً أوال  
 *0.000  .645  ة.واستخدامها �سهولإلیها  فر المعلومات والمعرفة للجم�ع، و�م�ن الوصولاتتو   
 *0.000  .789  .ومصداق�ة مع المعلومات والمعارف والوثائ� التي تحصل علیها ةتتعامل المنظمة �مهن�  
 *0.000  .733  .التي تملكها تحاف� المنظمة على سر�ة المعلومات والمعارف والوثائ�  
 *0.000  .807   .للمعرفة الداعمةلبناء وتعز�ز الثقافة التنظ�م�ة  متكاملةالمنظمة منهج�ة لد�  یوجد  

 :للمحور الكل�ةمعامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات مجال الق�ادة  التنظ�م�ة  والدرجة  - ا    ً ثان�  
 *0.000 548.   .المستو�ات جم�عو�تم تطب�قها على  ،لمنظمةالمعرفة في ا دارةتوجد رؤ�ة استراتیج�ة إل  
 *0.000 669.   .وتنظ�م األعمالذ القرار اعلى مصادر المعرفة في اتخ دارةتعتمد اإل  
 *0.000 829.  .والتخصص�ة والمهن�ة الموضوع�ةفي  خر�نقدوة لآل دارةتعتبر اإل  
 *0.000 850.  .وح الفر��في تعز�ز ثقافة المشار�ة والعمل بر  دارةتساهم اإل  
 *0.000 824.  .تساهم في رفع مستو� المعرفة والخبرة لدیهم ،لألفراد واسعةصالح�ات   دارةتفوض اإل  
بداءفر فرص النقد البناء و اوتتو  ،�سهل التواصل بین القادة واألفراد    *0.000  851.  وجهات النظر. ٕ     ا 
 *0.000  716.  المعرفة. ةف�ما بینهم لت�ادل األف�ار ومشار�على دعم حر�ة األفراد في التواصل  دارةتعمل اإل  
 *0.000  717.  .المستقبل�ةاالستراتیج�ة وتحدید التوجهات والخط�  القراراتتتشارك اإلدارة مع  األفراد في اتخاذ   
 من خالل تنظ�م لقاءات جماع�ة وحلقات ،تسعى الق�ادة إلى توطید العالقة وز�ادة الثقة بین الموظفین  

 *0.000  660.  .تساهم في نشر المعرفة وت�ادل األف�ار والخبرات وتحقی� المشار�ة االیجاب�ة ،نقاش

لألفراد �ما یدعم قدراتهم على خل� معارف  مةئمالتوفیر بیئة العمل ال إلى العل�ا دارةتسعى اإل  
 *0.000  663.  .ومشار�تها وتطب�قها جدیدة

 *0.000  739.  .عرف�ة المطلو�ة للمنظمة فیها یتعل�  �أعمالهاالعل�ا االحت�اجات الم دارةتدرك اإل  
 :للمحور الكل�ةمعامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات مجال محور القو� ال�شر�ة والدرجة     - ا    ً ثالث  
 *0.000  598.  المهارة والمعرفة والخبرة للق�ام �المهام الوظ�ف�ة �أكمل وجه. فراداأللد�  فرایتو   
 *0.000  767.  .العل�ا في التغییر والتطو�ر دارةاملون في المنظمة توجیهات اإلیتفهم الع  
 *0.000  631.  .الرأ� والنقد الصر�ح إبداء�متلك العاملون في المنظمة القدرة على   
 *0.000  530.  .في العمل بداع�متلك الموظف القدرة على التف�یر �منهج�ة واإل  
ن المقترحات والخبرات والتج   ّ                           تدو   *0.000  775.  .وتحف� في قواعد الب�انات ،ارب التي �قوم بها العاملون   
جراءات العمل.في  خر�نیتشارك الموظف مع اآل    *0.000  642.                                ٕ              معالجة الصعو�ات وتطو�ر آل�ات وا 
 *0.000  542.  .مشار�تها وتطب�قهاتستط�ع و  ،جدیدة للمنظمة تمعارف وخبراتكو�ن �ستط�ع الموظف   
 *0.000  817.  تستقطب المنظمة موظفین ذو� معارف ومهارات وخبرات تتالءم مع متطل�ات الوظ�فة.  
وتفعیل  ،التوظیفتطو�ر الكادر ال�شر� من خالل تحسین عمل�ات  إلى تسعى المنظمة  

 *0.000  720.  .التدر�ب وتقد�م الحوافز والم�افآت

االستفادة المثلى من  إلى ف�ه والتدو�رتنظ�م العمل والتر  إجراءاتتسعى المنظمة من وراء   
 *0.000  826.  .ووضع الرجل المناسب في الم�ان المناسب ،المعارف والمهارات والخبرات

 إنجازتهتم المنظمة براحة ورضا الموظف، وتسعى لتوفیر المتطل�ات التي تساعد على   
 *0.000  826.  مهامه.

 هذهخدماتهم وتعم�م  المنته�ة ینحالیین والموظفتستفید المنظمة من معارف وخبرات الموظفین ال  
 *0.000  722.  .� خر أاحتكارها لجهة دون أو  المعارف والخبرات على الجم�ع دون تهم�شها
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  :معامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات أداة الدراسة والدرجة الكل�ة لكل محور -)1جدول رقم (تا�ع 

  الفقرة  م
معامل 
بیرسون 
  لالرت�ا�

 الق�مة
اإلجمال�ة 

)Sig (  
  :للمحور الكل�ةدرجة والتكنولوج�ا المعلومات  معامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات مجال  - ا    ً را�ع  
ً  عامال  تعتبر التكنولوج�ا     *0.000 .618   .ا للمنظمة في تحقی� التم�ین والر�ادة         ً استراتیج�     
 *0.000  413.  ي.إلكتروننظام  إلى والتحول الورق�ة عمالالمنظمة القدرة على التخلي عن األلد�  فراتو ت  
 *0.000  624.   .حاسوب ذات جودة عال�ه ومتمیزة أجهزةالمنظمة لد�  فراتو ت  
 *0.000  682. .الموظفین جم�عتوفر المنظمة أجهزه  حاسوب ل  
 *0.000  547.   .الموظفین جم�عمتمیزة ل و�سرعة نترنتتوفر المنظمة اإل  
 *0.000  684.    .تتصف �األمان والخصوص�ة وتمنع تسرب المعلومات والوثائ� انةص�توفر المنظمة برامج   
، بر�د ةداخل� ش��ةالمنظمة تسه�الت تكنولوج�ة لخل� وت�ادل المعرفة مثل ( لد�  فراتو ت  

 *0.000  646.  ..الخ)نترنت.قواعد ب�انات على اإل ،ي أنظمة التشارك الجماعيإلكترون

ماسح  ،أجهزة عرض :زه مساعدة لتخز�ن ومشار�ة المعرفة ( مثلالمنظمة أجهلد�  فرایتو   
 *0.000  707.  .لخ)إ..أنظمة صوت ،ماكینات تصو�ر  ،طا�عات ،ضوئي

 *0.000  741.  .واستخدامها لتنم�ه وتطبی� المعرفة التكنولوج�اموظف الحصول على هذه أ�  �ستط�ع  
 *0.000  672.  خدمات للمستفیدین.لتسهیل تقد�م ال س�ةو مح المنظمة تطب�قاتلد�  فراتو ت  
 *0.000  757.   .ةن العاملین وتحدید احت�اجاتهم المعرف�شئو  دارةإل ةیوجد  برامج محوس�  
 *0.000  661.   .التي تمتلكها والمعلوماتلجم�ع أعمالها وأنشطتها  متكاملةالمنظمة قاعدة ب�انات لد�  فراتو ت  
 *0.000  757.   .والجودة والم�ادرة سرعة�التتمیز خدمات قسم الحاسوب في المنظمة   
 *0.000  646.  .المقدمةتعتمد المنظمة في التواصل بین الموظفین على البرمج�ات والتكنولوج�ا   

ا ً  خامس   :إدارة المعرفةعمل�ات  -    
 :للمحور الكل�ة والدرجةتشخ�ص المعرفة  معامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات مجال 

 *0.000 476.  نترنت.اإل ش��ةعبر  االستكشاف  
 *0.000  692.  .والخارج�ة الداخل�ة المرجع�ة المقارنة  
 *0.000  592.  .الداخل�ةالخبرات والمصادر   
 *0.000  655.  .الخارج�ةالمصادر   

 :الكل�ة للمحورمجال تولید المعرفة  والدرجة  من فقراتمعامل االرت�ا� بین �ل فقرة 
 *0.000 476.  .خارج�ةاكتسابها من مصادر   
 *0.000  692.  جدیدة. أف�ارالمطروحة وتولید  مش�التحلول لل یجاد�عض إلمع تفاعل األفراد �عضهم   
 *0.000  592.  المنظمة و�ش�ل مستمر. إطارتش�یل وحدات متخصصة وفرق عمل للتعلم المعرفي من داخل   
 *0.000  655.  .لتولید المعرفة    ً  مصدر ا اعتماد التعلم التنظ�مي   

 :للمحور الكل�ةمجال تخز�ن المعرفة والدرجة  فقراتعامل االرت�ا� بین �ل فقرة من م
 *0.000 646.  فیز وتشج�ع مختلف لت�ادل الخبرات.تح أسالیبمن خالل  فراداأل  
 *0.000  728.  .مختلفةال اإلدار�ةقواعد ب�انات تزود حول الموضوعات المعرف�ة   
 *0.000  573.   .األرشیف والمستندات الورق�ة  
 *0.000  763.  عملها وأنشطتها. طب�عةمعاییر معرف�ة واضحة ومحددة تتناسب   

 :للمحور الكل�ةمعامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات مجال توز�ع المعرفة والدرجة 
 *0.000 735.   .قواعد الب�انات إلى معلومات داخل�ه تساعد األفراد في الوصول ش��ة  
 *0.000  780.  .المطبوعات أنواعجم�ع �ات و نشرات ودور  إصدار  
 *0.000  620.  .ةعقد اجتماعات وندوات وورش عمل داخل�  
 *0.000  697.  .و�فاءةخبرة  وذو  د�قوم بها أفرا ةعقد دورات تدر�ب�ة داخل�  
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  :معامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات أداة الدراسة والدرجة الكل�ة لكل محور -)1جدول رقم (تا�ع 

  الفقرة  م
معامل 
بیرسون 
  لالرت�ا�

الق�مة 
اإلجمال�ة 

)Sig (  
 :للمحور الكل�ةمعامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات مجال تطبی� المعرفة والدرجة 

 *0.000 789.  .وأنشطتهاتعتمد المنظمة على آراء أفراد ذو� خبرة من داخل المنظمة حول  نتائج أعمالها   
 *0.000  886.   .                 ّ           عمل�ة التطبی� الفع ال للمعرفة نشر ثقافة منظمة تدعم من  
 *0.000  705.  .فرق عمل متخصصة من داخل المنظمة  
 *0.000  844.  .تستخدم المنظمة مقای�س ومعاییر تس�طر من خاللها على المعرفة المط�قة  

 :الوظ�في داءنتائج االتساق الداخلي لمجاالت مستو� األ
  :للمحور الكل�ة والدرجةقرة من فقرات مجال رضا الموظف معامل االرت�ا� بین �ل ف -    ً أوال  
 *0.000 738.  .واإلبداعآفاق التف�یر تهتم المنظمة برفع �فاءة الموظف من خالل التدر�ب الفعال وفتح   
 *0.000  820.  .تهتم المنظمة بتوفیر بیئة العمل المناس�ة للموظف ألداء مهامه على أكمل وجه  
 *0.000  784.  .األمان واالستقرار الوظ�في وضمان حقوقه الوظ�ف�ة قی�تحتحرص المنظمة على   
 *0.000  746.  .والم�افآتالمنظمة نظام فعال ومتمیز للحوافز لد�  فرایتو   
 *0.000  589.  راء.وت�ادل اآل إل�هوتهتم �االستماع  ،الموظف في صناعه القرار بإشراكتقوم المنظمة   

  :للمحور الكل�ة والدرجة الخدمةل فقرة من فقرات مجال جودة وسرعه �االرت�ا� بین معامل  - ا    ً ثان�  
 *0.000 733.  .المعامالت وأداء المهام إنجازلخ) في إ..الكفاءة ،یراعي الموظف متطل�ات الجودة ( السرعة  
 *0.000  842.  .نجازوالتخفیف من  جمود األنظمة من أجل سرعه اإل جراءات،تسعى المنظمة لت�س�� وتسهیل اإل  
تعتمد المنظمة على التكنولوج�ا في تقد�م خدماتها للوزارات والمؤسسات الح�وم�ة والمواطنین   

  لخ).إ..الرسائل القصیرة ،يلكترونالبر�د اإل ،يلكترون(�الموقع اإل
.810  0.000* 

 *0.000  912.  .الستق�ال مندو�ي الوزارات والمواطنین مةئمالتوفر المنظمة مراف� ووسائل اتصال   
 *0.000  785.  .واالستفسار للمراجعة�سهل تواصل مندو�ي  الوزارات والمواطنین �الموظفین في المنظمة   

  :معامل االرت�ا� بین �ل فقرة من فقرات مجال التحسین والتطو�ر والدرجة الكل�ة للمحور - ا    ً ثالث  
 *0.000  723.  .آل�ات تقد�مها تفتح المنظمة المجال أمام الوزارات للمشار�ة في تطو�ر الخدمات وتحسین  
 *0.000  662.  .وخل� أف�ار جدیدة تساهم في رفع الكفاءة ئهداأ � تطو�ر مستو على �متلك الموظف القدرة   
 *0.000  852.  .لتحسین أنظمة العمل الراجعةوتستفید من التغذ�ة  ،�استمرارتقوم المنظمة �مراجعة عمل�اتها   
 *0.000  803.  .أو المقصر في أداء مهامه المخطئیوجد نظام فعال لمحاس�ة   
 *0.000  659.  .أو یتمیزون في أداء مهامهم ،جدیدة ا     ً أف�ار  الذین �قدمون  فرادالمنظمة األ تكافئ  

                                                                        �عتبر الصدق البنـائي أحـد مقـای�س صـدق األداة الـذ� �قـ�س مـد� تحقـ� األهـداف التـي   Structure Validity              الصدق البنائي  -  3
        الكل�ــة                                            مــد� ارت�ـا� �ــل مجــال مـن مجــاالت الدراسـة �الدرجــة    ) 2       وجـدول (  )  1                    و�بــین لنـا جــدول رقــم (       لیهـا، إ                   تر�ـد األداة الوصــول

   .� =      0.05                 عند مستو� معنو�ة      ئ�ة    إحصا     داللة    و ذ       دراسة                                      ن معامل االرت�ا� الكلي لجم�ع متغیرات ال أ  و          ست�انة،         لفقرات اال
  :Reliability        ست�انة       ث�ات اال - ب

                                       توز�عــه أكثــر مــن مــرة تحــت الظــروف والشــرو�       إعــادة   ت  تمــ          نفســها لــو        النتیجــة          االســتب�ان                             �قصــد بث�ــات االســتب�ان أن �عطــي 
       أفـراد           توز�عـه علـى        إعـادة   ت                   ش�ل �بیـر ف�مـا لـو تمـ �            وعدم تغیرها    ،  ان �                                                   و�التالي ث�ات االستب�ان �عني االستقرار في نتائج االستب   ،     نفسها

        �رون�ـــاخ      ألفـــا                                      ســـتب�ان الدراســـة  مـــن خـــالل معامـــل الث�ـــات                         وقـــد تحقـــ� ال�احـــث مـــن ث�ـــات ا   . ة    معینـــ   ة                       عـــدة مـــرات خـــالل فتـــرات زمن�ـــ
Cornbach’s Alpha Coefficient950.            �تـراوح بـین (  و    ،                      �رون�ـاخ لمحـاور الدراسـة     ألفا                 ) معامل الث�ات 2          جدول رقم (         . و�وضح  

ـــ�م مرتفعـــ   ، )740. و ـــات عال�ـــ    ة،                وهـــذه الق ـــرات الدراســـة درجـــة ث� ـــع ف ة                                         و�ـــذلك حققـــت متغی              قـــرات الدراســـة                             ، وق�مـــة معامـــل الث�ـــات لجم�
                              علــــى ثقــــة وتأكـــد مــــن صــــحة االســــتب�ان      تین                ، ممــــا جعـــل ال�ــــاحث ا    ً عالً�ــــ   ا    ً وصــــدقً    ا                                    ً وهـــذا �عنــــي أن إدارة الدراســــة حققــــت ث�اتًـــ   ، )986. (

                                 أسئلة الدراسة واخت�ار الفرض�ات.   ن                                              ً   ٕ                                 ومصداقیته لجمع الب�انات الالزمة وتحلیلها إحصائً�ا وٕاجراء االخت�ارات اإلحصائ�ة لإلجا�ة ع
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  )2جدول رقم (
   ،ست�انةلال الكل�ة والدرجةمعامل االرت�ا�  بین درجة �ل مجال من مجاالت االست�انة 

  معامل الث�ات   ،ون�اخر �ألفا  معامل

عدد   المحور  م
  الفقرات

ألفا  معامل
معامل بیرسون   الث�ات*  �ورن�اخ

  لالرت�ا�
 جمال�ةالق�مة اإل

)Sig (  
 *0.000 886. 959. 905.  11  التنظ�م�ة ثقافةال -1
 *0.000  850.  963. 932.  11  الق�ادة التنظ�م�ة -2
 *0.000  870.  914.  826.  13  القو� ال�شر�ة  -3
 *0.000  796.  914.  889.  14  تكنولوج�ا المعلومات -4

 *0.000  989.  967.  889.  49  المعرفة إدارةمتطل�ات تطبی� 
 *0.000  368.  861. 789.  4  تشخ�ص المعرفة  -5
 *0.000  712.  987.  877.  4  تولید المعرفة  -6
 *0.000  667.  839.  839.  4  تخز�ن المعرفة -7
 *0.000  762.  740.  740.  4  توز�ع المعرفة -8
 *0.000  812.  940.  940.  4  تطبی� المعرفة  -9

 *0.000  891. 981. 931.  20  المعرفة إدارةعمل�ات 
 *0.000 978. 925. 856.  5  رضا الموظف  -10
 *0.000 839. 838. 702.  5   الخدمةجودة  وسرعة  -11
 *0.000 900. 881. 776.  5  التحسین والتطو�ر  -12

 *0.000  902. 960. 921.  15  مستو� األداء الوظ�في
  0.000  934. 986. 972.  84  ست�انةجم�ع مجاالت  اال

      0.05   ة             عند مستو� دالل      ً  إحصائً�ا                                    �رون�اخ               *االرت�ا� دال      ألفا                                        الث�ات*= الجذر التر��عي الموجب لمعامل

                                                       عند اخت�ار فروض الدراسة تم الحصول على النتائج التال�ة:  و 

  )3( جدول رقم
  Pearson العالقة بین متغیرات الدراسة معامل ارت�ا� بیرسون 

  

فة 
ثقا

ال
م�ة

ظ�
التن

دة   
ق�ا

ال
م�ة

ظ�
التن

  

 �
لقو

ا
ر�ة

�ش
ال

  

�ا 
وج

نول
تك

ات
وم

معل
ال

 
ص 

خ�
تش

رفة
مع

ال
ید  

تول
رفة

مع
ال

ن  
خز�

ت
رفة

مع
ال

�ع  
وز

ت
عرف

الم
�  ة

طبی
ت

رفة
مع

ال
ضا   

ر
ف

وظ
الم

دة  
جو

ال
رعة

لس
وا

ن   
سی

تح
ال

و�ر
تط

وال
  

ء 
ألدا

ر ا
حو

م
في

ظ�
لو
ا

  

محور 
متطل�ات 

تطبی� إدارة 
 المعرفة

Pearson 
Correlation 

.933  
** 

.900  
** 

.795  
** 

.642
** .328* .559 

** 
.413 
** 

.604 
** 

.728 
** 

.775 
** 

.392 
** 

.623 
** 

.743 
** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .023 .000 .003 .000 .000 .000 .005 .000 .000 

محور 
عمل�ات إدارة 

 المعرفة

Pearson 
Correlation 

.586 
** 

.511 
** 

.518 
** 

.608 
** 

.666 
** 

.849 
** 

.786 
** 

.872 
** 

.856 
** 

.707 
** .311* .816 

** 
.747 
** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .032 .000 .000 
محور� 
متطل�ات 

وعمل�ات إدارة 
  المعرفة

Pearson 
Correlation 

.830 
** 

.772 
** 

.715 
** 

.691 
** 

.552 
** 

.778 
** 

.665 
** 

.814 
** 

.870 
** 

.809 
** 

.398 
** 

.791 
** 

.818 
** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .000 .000 
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  Pearson العالقة بین متغیرات الدراسة معامل ارت�ا� بیرسون  -)3دول رقم (تا�ع ج

  

فة 
ثقا

ال
م�ة

ظ�
التن

دة   
ق�ا

ال
م�ة

ظ�
التن

  

 �
لقو

ا
ر�ة

�ش
ال

  

�ا 
وج

نول
تك

ات
وم

معل
ال

 
ص 

خ�
تش

رفة
مع

ال
ید  

تول
رفة

مع
ال

ن  
خز�

ت
رفة

مع
ال

�ع  
وز

ت
رفة

مع
ال

  �
طبی

ت
رفة

مع
ال

ضا   
ر

ف
وظ

الم
 

ا
دة 

جو
ل

رعة
لس

وا
ن   

سی
تح

ال
و�ر

تط
وال

  

ء 
ألدا

ر ا
حو

م
في

ظ�
لو
ا

محور األداء   
  الوظ�في

Pearson 
Correlation 

.667 
** 

.621 
** 

.665 
** 

.482 
** 

.463 
** 

.573 
** 

.562 
** 

.715 
** 

.679 
** 

.707 
** .311* .816 

**  
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .032 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2 tailed).           

*. Correlation is significant at the 0.05 level 
(2-tailed).            

  )4جدول رقم (
  One-Sample Test النوع  لمتغیر            ً العینة ت�ع اآراء أفراد 

 النوعا لمتغیر                ً فراد العینة ت�ع  فروق ذات داللة إحصائ�ة بین آراء أ 

Test Value = 
3 t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 -1.6260- -1.7702- -1.69811- 000. 158 -46.495- النوع
 7030. 3512. 52708. 000. 49 6.021 إدارة المعرفة

  ) 5( جدول رقم
  ANOVA ل�اقي المتغیرات الشخص�ةا                      ً آراء أفراد العینة ت�ع  

One Way Analysis of  Variance - ANOVA  
 ا ل�اقي المتغیرات الشخص�ة                                               ً فروق ذات داللة إحصائ�ة بین آراء أفراد العینة ت�ع  

Sig  F Mean 
Square df Sum of Squares العمر 

.292  1.239 
.438  17 7.450 Between Groups 

.354  32 11.322 Within Groups 
49 18.772 Total 

Sig. F Mean 
Square df Sum of Squares المؤهل العلمي 

.082 2.379 
.841 3 2.522 Between Groups 

.353  46 16.251 Within Groups 
49 18.772 Total 

Sig. F Mean 
Square df Sum of Squares سنوات الخبرة 

.735 .726 
.302  14 4.223 Between Groups 

.416 35 14.550 Within Groups 
49 18.772 Total 
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توجد عالقة طردیة 
بین عملیات إدارة 
المعرفة ومستوى 

 األداء الوظیفي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 
على  إدارة المعرفةحول أثر 

تعزى مستوى األداء الوظیفي 
 الخبرة)-المؤھل-للمتغیرات(العمر

  النوع

  العمر

  المؤھل العلمي

 سنوات الخبرة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة 
على  عرفةإدارة المحول أثر 

تعزى مستوى األداء الوظیفي 
 لمتغیر النوع فقط

  المتغیرات المستقلة
)Independent Variables( 

متطلبات تطبیق أ) 
  إدارة المعرفة

	

إدارة  ب) عملیات
  المعرفة

 قوى البشریةال التنظیمیة القیادة الثقافة التنظیمیة

 تكنولوجیا المعلومات

 تطبیق المعرفة توزیع المعرفة تخزین المعرفة تولید المعرفة تشخیص المعرفة

  ) 2         ش�ل رقم (         التالي:     طار                           تائج الجداول السا�قة على اإل ن            و�م�ن تلخ�ص 

 

 

 

 

  

 

 

 :     أهمها       لنتائج          لعدد من ا     تان            توصلت ال�احث

                                یجاب�ة على أدائهم أثناء العمل.           لنتائجها اإل   ا   تهم ا                                                        یوجد لد� الموظفین إدراك �أهم�ة المعرفة، وهذا من خالل مالحظ - 1

                          ات وم�ت�ة األمانة، والمر�ز                                مثل إدارة مر�ز الوثائ� والمحفوظ   ،               ٕ                                    استحداث أقسام وٕادارات جدیدة تدعم منهج إدارة المعرفة - 2
                                                                                 المعرفي، وأكاد�م�ة أمانة محافظة جدة للتدر�ب، وتزو�دها �موظفین مؤهلین وذو� تخصص.

                                                                                                     وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائ�ة بــین متطل�ــات تطبیــ� إدارة المعرفــة مــن ناح�ــة و�ــین تمیــز األداء الــوظ�في مــن ناح�ــة  - 3
   .α =      0.05                     أخر� عند مستو� داللة  

                                                                                        ة على أن المستجیبین یتفقون على أن متطل�ات تطبی� إدارة المعرفـة مـن أهـم المـؤثرات علـى األداء               تدل هذه النتیج  •
                             الوظ�في في أمانة محافظة جدة.

                   من ال�احثین �اآلتي:   ل                                  تتف� هذه النتیجة مع ما توصل إل�ه �  •
                   �ات الكبر� فـي قطـاع                                                                 ) بوجود عالقة بین تطبی� إدارة المعرفة و�ین األداء الوظ�في في البلد    2011 (            دراسة ماضي -

                                              المسـتلزمات اإلدار�ـة والتكنولوج�ـة وال�شـر�ة التـي       جم�ـع       وتـوفیر    ،                �ة إلدارة المعرفـة        استراتیج                   غزة، مع ضرورة تبني 
                                                              في تطو�ر عمل�ات إدارة المعرفة في البلد�ات الكبر� في قطاع غزة.       تساهم

                                ن األداء الفــرد� والمؤسســي للكل�ــات                                               ) �ضــرورة تبنــي إدارة المعرفــة �مــدخل لتطــو�ر وتحســی    2011              دراســة الزطمــة ( -
                              التقن�ة المتوسطة في قطاع غزة.

                                                                یجاب�ـة بـین ممارسـات إدارة المعرفـة و�فـاءة األداء الـوظ�في فـي مؤسسـات  إ           بوجـود عالقـة   Kasim (2010)      دراسـة  -
   . ا       ً ا ومهن�ً                      ً حیث یتطور األفراد شخص�ً    ،                                                             القطاع العام المالیز�، وعلى اإلدارة العل�ا خل� التمیز التنظ�مي

                                                                                                       وجود عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین عمل�ات إدارة المعرفة من ناح�ة و�ین تمیز األداء الوظ�في مـن ناح�ـة أخـر� عنـد  - 4
   .α =      0.05            مستو� داللة  

                                                                                                       تدل هذه النتیجة على أن المستجیبین یتفقون على أن عمل�ات إدارة المعرفة من أهم المؤثرات على األداء الـوظ�في   •
   ،                                                 فــي إدارة المنظمــة وحــل المشــ�الت وســرعة اتخــاذ القــرارات   ً الً    فعــا   ا        ً تلعــب دورً     نهــا  إ   یــث  ح                      فــي أمانــة محافظــة جــدة،

  المتغیر التابع
 (Dependent variables) 

  األداء الوظیفي

 رضا الموظف  
 الخدمة جودة وسرعة  
 التحسین والتطویر  

توجد عالقة طردیة 
بین متطلبات تطبیق 

إدارة المعرفة 
ومستوى األداء 

 الوظیفي
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                                                            وت�س�� إجراءات العمل وتحسین االتصاالت وز�ـادة التعـاون والتنسـی�       نجاز                            في ز�ادة دقة األداء وتسر�ع اإل       تساهم  و 
                   على األداء الوظ�في.   ا     ً إیجا�ً                                      وتسهیل عمل الموظفین، األمر الذ� ینع�س    ،                                 بین اإلدارات المختلفة داخل المنظمة

                   من ال�احثین �اآلتي:   ل                                  تتف� هذه النتیجة مع ما توصل إل�ه �  •

                                                                         ) التــي أظهـــرت وجــود تـــأثیر معنـــو� لعمل�ــات إدارة المعرفـــة �مجمــل عناصـــرها( امـــتالك     2009                  دراســة ( الخشـــالي، -
ــث أظهــــرت أن امــــتالك و  ـــة) فـــــي األداء المؤسســــي، حیــ ـــة، تطبیــــ� المعرفـ             نشــــر المعرفـــــة                                                                             المعرفــــة، نشــــر المعرفـ

                                       في ز�ادة ر�ح�ة الشر�ات وحصتها السوق�ة.   ا                        ً واالستجا�ة لها یؤثر إیجا�ً 
                                                                       أظهرت عالقة م�اشرة بین إدارة المعرفة واألداء المالي والتنظ�مي للمؤسسات.  و   Zack, et. al. 2009)       دراسة ( -

                            تمیز األداء الوظ�في مـن ناح�ـة       و�ین   ،                                                                     وجود عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین متطل�ات وعمل�ات إدارة المعرفة من ناح�ة - 5
   .α =    0.05                    أخر� عند مستو� داللة 

                     حیـث �ـان مسـتو� الداللـة    ،                                                                             وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات استجا�ات أفراد عینة الدراسة تعـز� للجـنس - 6
                                 ) وهي لصالح أفراد العینة للذ�ور.    0.05        أقل من (

                                       ) والتــي أكــدت علــى عــدم وجــود داللــة إحصــائ�ة     2007   ،                                                  تختلــف هــذه النتــائج مــع مــا توصــلت إل�ــه دراســة ( العتیبــي -
                                               في عمل�ات إدارة المعرفة وأثرها على تمیز األداء.       النوع       لمتغیر    ا   ً ت�عً 

                                       ذات داللـة إحصـائ�ة لدرجـة ممارسـة العـاملین    ا                 ً ) التـي أظهـرت فروًقـ    2011                                      تتف� النتائج مع نتـائج دراسـة ( العلـول،  -
                           و�انت الفروق لصالح اإلناث.   ،                                   �ة األكاد�م�ة في الجامعات الفلسطین�ة                                          لدور إدارة المعرفة في تنم�ة الموارد ال�شر 

  -     العمـر (                                                                                               عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات استجا�ات أفراد عینة الدراسة تعز� للمتغیرات الشخص�ة - 7
   ).    0.05                              حیث �ان مستو� الداللة أكبر من (   ،             سنوات الخبرة)  –               المؤهل الدراسي 

                                             فــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة فــي اتجاهــات    )    2011                     ع مــا توصــل إل�ــه ماضــي (                  تتفــ� هــذه النتیجــة مــ -
      لمؤهــل  ل                                                                                              المـدراء فـي البلـد�ات الكبــر� فـي قطـاع غـزة نحــو تبنـي مفهـوم إدارة المعرفـة ومســتو� األداء الـوظ�في تعـز� 

                           العلمي والعمر ومدة الخدمة.

                                           وق ذات داللـة إحصـائ�ة فـي اتجاهـات المـدیر�ن فـي            ) بوجـود فـر     2009                                        واختلفت النتیجة مع ما توصل إل�ه المعاني( -
       اتفقت    لكن    .                                                                                                مر�ز الوزارات األردن�ة نحو تبني وزاراتها لمفهوم إدارة المعرفة تعز� إلى متغیر المؤهل العلمي والعمر

                                                                                                 النتیجــة مــع دراســة المعــاني فــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة فــي اتجاهــات المــدیر�ن فــي مراكــز الــوزارات 
                                                                      ن�ة نحو تبني وزاراتها لمفهوم إدارة المعرفة تعز� إلى متغیر مدة الخدمة.    األرد

                                                  ) بوجود فروق ذات داللـة إحصـائ�ة لواقـع إدارة المعرفـة     2010                      مع ما توصل إل�ه عودة (   ا                      ً �ما اختلفت النتیجة أ�ًض  -
     ولكــن    .      العلمــي                                                                                    فــي الجامعــات الفلســطین�ة فــي �عــد� التشــارك فــي المعرفــة وتطبیــ� المعرفــة تعــز� لمتغیــر المؤهــل 

                                                                                        النتیجـــة مـــع دراســـة عـــودة فـــي عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ�ة لواقـــع إدارة المعرفـــة فـــي الجامعـــات        اتفقـــت
                                      الفلسطین�ة تعز� لمتغیر سنوات الخدمة.

                 عدة توص�ات منها:     تان                                     و�ناء على النتائج السا�قة قدمت ال�احث

                                               ة ومشــار�تها، وتأســ�س بیئــة تنظ�م�ــة تقــوم علــى أســاس                                                     العمــل علــى خلــ� ثقافــة محفــزة ومشــجعة وداعمــة إلنتــاج المعرفــ - 1
  .                                  المشار�ة �المعرفة والخبرات الشخص�ة
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ــاره رأس المــال الف�ــر� وأســاس النجــاح المؤسســي - 2         اآلل�ــات                 وذلــك �ضــمان تحقیــ�    ،                                                                        تعز�ــز بنــاء الموظــف الح�ــومي �اعت�
  :           تحق� التالي    أن          التي �م�ن          العمل�ة

  .               في صناعه القرار   ٕ      وٕاشراكه               الرأ� والتف�یر       بداء إل         وتحفیزه   ،      نمیتها                   وقدراته المعرف�ة وت        الموظف              استثمار طاقات  -

   ،          اإللكترون�ــة             ومنهــا األجهــزة    ،      معارفــه       وتنم�ــة         الموظــف      مهــام      أداء                                   ة المعرف�ــة وتنمیتهــا التــي تســاعد علــى  ئــ    البی   ة    تهیئــ -
                 المتقدمة وغیرها.           البرمج�ات  و 

                           شترك، وذلك على النحو اآلتي:                                                            تعز�ز بناء الثقة بین العاملین في المنظمة، وتعز�ز التواصل الم - 3
                                                                                                  تنظـــ�م فعال�ـــات تواصـــل دور�ـــة ومســـتمرة بـــین اإلدارة والمـــوظفین فـــي لقـــاءات مفتوحـــة وأخـــر� مغلقـــة، لت�ـــادل اآلراء  -

                                                                       والتجارب واألف�ار، ومعالجة المش�الت من ناح�ة وتطو�ر العمل من ناح�ة أخر�.

                                              ة للت�احث حول القضا�ا المشتر�ة وت�ادل المعارف                                                       تنظ�م ورش عمل وحلقات نقاش بین اإلدارات العامة في المنظم -
                                                                                               والخـروج بتوصـ�ات تسـاهم فـي تطـو�ر األعمــال مـع ضـرورة التوثیـ� لمـا یـتم التوصــل إل�ـه مـن نتـائج وحفظـه �شــ�ل 

                                            �سهل الرجوع إل�ه واالستفادة منه عند الحاجة.
        األنظمة.         أو یخالف    ،                    ٕ                                       جد�ة الدور الرقابي وٕاجراءات المحاس�ة لمن �قصر في أداء مهامه -

                          معایر تقی�م عادلة ومهن�ة. ل   ا                                             ً تقد�م التحفیز الماد� للموظفین ذو� الكفاءة وفقً  -

          ولـه تجـارب     ا،     ً متمیـزً    ا     ً معرفً�ـ   ا           ً �متلـك مخزوًنـ                                                                 بناء صف ق�اد� متمیـز ومؤهـل لتـولي مناصـب إدار�ـة عل�ـا داخـل المنظمـة، - 4
   .                      فر�دة في العمل الح�ومي

ــتقلة متخصصــــة تظهــــر فــــي ا - 5 ــتحداث وحــــدة إدار�ــــة مســ                                                     له��ــــل التنظ�مــــي وتحــــدد مهامهــــا بإنشــــاء المعرفــــة وامتالكهــــا                                            اســ
                              �حیث تشرف على المهام التال�ة:   ،                                  والمشار�ة والخزن واالنتفاع والتقی�م

                                                                             إنشاء قاعدة معرف�ة من المعلومات والوثائ� التي تساعد المنظمة في صناعة القرار. -

                           نمـاذج علم�ـة تسـاهم فـي تحقیـ�  ل   ا                ً ته�ة خدماتهم وفقً        ن والمن  و         ن الحالی  و                                           تدو�ن التجارب والخبرات التي �متلكها الموظف -
  .                              االستفادة القصو� من هذه المعارف

                                                                                                      االهتمــام بتولیــد المعرفــة وتطــو�ر أســالیب تخز�نهــا وتوســ�ع عمل�ــة التشــارك مــن خــالل تــوفیر البیئــة المناســ�ة، و�نــاء  -
                     إدارة المعرفة �منهج.   ى   تبن               ثقافة تنظ�م�ة ت

                                                 والعمل على مواك�ة التطورات العلم�ة والتكنولوج�ة.   ،                اإلدارات  واألقسام     م�ع ج                              تطبی� عمل�ات إدارة المعرفة في  -

                                                                                                تحدید االحت�اجات المعرف�ة للموظفین، وتنسی� الجهود نحو رفع وتحسین المستو� المعرفي والعلمي للموظف. -
                   لتـي �متلكهـا األفـراد                                                                                      تنظ�م الفعال�ات التي تساهم في خل� وت�ـادل المعرفـة بـین المـوظفین، واالسـتفادة مـن المعـارف ا -

                       من داخل وخارج المنظمة.

ـــاد  - ـــــة        اســـــتراتیج       اعتمــ ـــــة وعمل� ـــة علم� ــ ـــــة، �منهج� ــــل لهـــــذه    ،                                      �ة إدارة المعرف ـــــ� األمثـ ــمان التطبی ـــى ضـــ ــ                                     واإلشـــــراف عل
    �ة.       ستراتیج  اال

           المقترحة:            المستقبل�ة          الدراسات
                       منها على سبیل المثال:   ،       المعرفة       إدارة    جال  م   في             المستقبل�ة    ات            ن �عض الدراس ا             تقترح ال�احثت    سب�     ما        في ضوء

  .                                 المعرفة في ضمان جودة وسرعه الخدمة       إدارة       عن دور        دراسة -
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  .       المعرفة       إدارة                       في ضوء متطل�ات وعمل�ات          الخدم�ة                  المنظمات الح�وم�ة   ٕ       ٕاجراءات                        دراسة تقو�م�ة لس�اسات و  -

   .                                    المعرفة في المنظمات الح�وم�ة الخدم�ة       إدارة                   دراسة معوقات تطبی�  -

          الخاتمة:

       مواجهـة  ل                                      من اإلدارة والق�ادة التي تتقبـل التغییـر    ا    ً جدیدً    ا                                            ً ارة المعرفة في المنظمات الح�وم�ة یتطلب نموذجً             تبني منهج إد
                                                مواك�ة منظمات المعرفة والمشار�ة الفاعلة �ـالنهوض   ول   ،    لذلك                                                         المنافسة والرقي �مستو� أداء هذه المنظمات ومستو� الخدمة.

                                                                  وم�ة االقتناع �أن التوجه العالمي أص�ح ال �عتمـد علـى الموظـف ذ� الطاقـة                                 على المدیر�ن وقادة المنظمات الح�    ..        �المجتمع
   ،                                 مـن القـو� ال�شـر�ة المؤهلـة والمدر�ـة   ا    ً �بیـرً    ا         ً لـدینا عـددً         حیـث إن   ،                                                 العضل�ة فق� على حساب موظـف المعرفـة واإلبـداع الف�ـر� 

  ،    ٕ                                    ة وٕاشراكه فـي عمل�ـة اإلدارة واتخـاذ القـرار                                              ٕ                            ولكن ذلك لن یتحق� دون العنا�ة �المورد ال�شر� وٕاطالق طاقاته الف�ر�ة واإلبداع�
                                              تحقی� األهداف في ظل وجود تكنولوج�ا المعلومات. ل                                                     من المشار�ة المسئولة في تطو�ر وتحسین الخدمات المقدمة         وتم�ینه 

   :          قصور ال�حث

        الدراسـة      أداة        توز�ع       إم�ان              ی� الوقت وعدم         نتیجة لض    فق�    %  25     نس�ة        كتفاء ب      وتم اال   ،       �الكامل                  خذ مجتمع الدراسة أ       لم یتم 
                مجتمع الدراسة.       أفراد       على �ل            (االستب�ان) 
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ABSTRACT 

Knowledge management is one of the most important improvement input now a days, whereas 
qualitative actions has occurred at the performance level of different organizations, this study 
concentrate on knowing the knowledge management concept, its goals, and identifying 
knowledgeable management factuality especially in Jeddah municipality. Searching generally in the 
work system improvement at governmental organizations in Jeddah municipality. The study seeks 
to achieve the goals via the best usage of available sources through knowledge generation, 
improvement, participation and application. This study aims at identifying the employees of Jeddah 
municipality comprehension to knowledge management concept. The researcher used two 
instruments for gathering data from study community, which consists of (6 General Directorates in 
Jeddah). The study sample concludes 165 individual to carry out questionnaire has been chosen 
randomly. The study sample forms 25% of the total individuals whereas 170 questionnaires has 
been distributed, the back questionnaires are 160 i.e. 94.12%. also using many interviews as another 
instrument to be sure of the collected information, to achieve the study goals and follow the 
descriptive analysis approach and achieve the necessary data and using SPSS in order to analyzes 
the questionnaire thru Pearson, ANOVA & T Test and that has achieved internal stability whereas 
Cronbach's Alpha Result 0.980 for all questionnaire parts. 

The study concluded: 
1- There's a relationship with statistical significance between the requirements and operations of 

knowledge management & the vocational performance distinguishing at significance level 0.05= a 
2- There is also a relationship between the means of the study sample individuals' response towards 

person variables according to the gender whereas the significance level is less than 0.05. 
3- There is no differences with statistically significance between the means of the study sample 

individuals' response towards person variables (Age, Scientific Qualification, Experience) whereas 
the significance level is higher than 0.05. 
The study demonstrates some recommendations, the most important ones are: 

1- Enhancing the governmental employee as thinking capital, success basics, co-communication and 
confidence among the employees in the organization. 

2- Set an effective and fair for Incentives and rewards system guarantee investment and encouraging 
the laborers to generate new ideas inside the organization. 

3- Updating a specialized dependent administrative unit in an organizational structure and 
determining its tasks via knowledge construction, ownership, cooperation, and evaluating. 

Key words: Knowledge management, knowledge management requirements, knowledge 
management process, job performance, 


