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Abstract
The study aims to identify the level of transformational leadership from stand point
of basic education schools directors in Derna city, through the following dimensions:
(Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Simulation, IndividualizeConsideration). The study also aims to identify the level of knowledge management
in the schools through the following dimensions: (Knowledge generation, knowledge
sharing, organization and storage of knowledge, implementation of knowledge), as
well as the nature of the impact of transformational leadership on knowledge
management, and to achieve the desired aims, the study applied the descriptive
method. Therefore, the researcher has developed a questionnaire based on some
previous studies, which they were sure of their validity and reliability. The study
population was represented in all the directors of the basic education schools in
Derna, They were about (104) director. The study followed the method of the
comprehensive survey, and after the distribution of the questionnaire, (77) form were
retrieved as valid for statistical analysis. In analysing the study data, statistical
computer program services were used through the software contained in (SPSS).
The results found were summarised as follows: Firstly, The study revealed that the
overall level of

the availability of the transformational leadership attributes

collectively was moderate. Secondly, the study demonstrated level knowledge
management came moderate. Thirdly,the study showed a statistically significant
effect of transformational leadership on knowledge management at a level of
significance (1%). Finally, the study provided a set of recommendations that will
hopefully be followed for raise the level of knowledge management and to reinforce
the transformational leadership traits of the directors under study.
Keywords: Transformational Leadership, Knowledge Management, Basic Education
Schools, Derna City
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أثر القيادة التحهيمية عمى إدارة المعرفة من وجهة نظر مديري مدارس التعميم األساسي بمدينة درنة

د .وائل دمحم جبخيل

جامعة عسخ السختار

 .1مقدمة:
اقتشاء  ،وتػضيفاً  ،وإدارًة  ،نتيجة لعامميغ رئيدييغ أوليسا :تحػل
تدايج االىتسام بالسعخفة تػليجاً  ،وتججيجاً ،و ً
االقتراد العالسي إلى اقتراد قائع عمى السعخفة  ،نتيجة تدايج الصمب عمى السػضفيغ اصحاب السيارات الفشية
تصػر التكشػلػجيا الخقسية ،والذبكية وأنطسة االتراالت ،مسا أدػ إلى وفخٍة في
العالية ،والستخررة ،وثانييسا ّ
السعمػمات وسيػلة في الحرػل عمييا ،وجسعيا  ،وتشطيسيا ومعالجتيا ،واالحتفاظ بيا واستخجاعيا ،وتػزيعيا
عمى أوسع نصاق (الخخابذة.)6102 ،

أصبحت إدارة السعخفة ) (Knowledge Managementمغ أىع مجخالت التغييخ والتصػيخ في العرخ

الحالي ،حيث استصاعت إحجاث نقمة نػعية في مدتػػ أداء مختمف السؤسدات خاصة السؤسدات التخبػية،
فيشاك نػع مغ التخابط واالندجام ما بيغ إدارة السعخفة وأنذصة وفعاليات السؤسدات التعميسية ،حيث يػجج قجر
مغ التصابق بيغ السفيػم العسمياتي لمسعخفة وآليات وأنذصة وفعاليات السؤسدة التعميسية برفتيا مشطسات

معخفية(محجػب ،)6115 ،كسا ُيذيخ ) Santo (2004إلى أن إدارة السعخفة يسكغ استخجاميا لتعديد اإلدارة
التخبػية و التي بجورىا تجعع و تعدز التعمـيع و الـتعمع ،كحلظ يسكغ مغ خالل إدارة السعخفـة أن تدـاعج السـجارس
عمـى التحـػل مـغ البيخوقخاشية التي تغمغمت في البيئة التخبػية (شاشكشجؼ .)6112 ،
وتتصمب إدارة السعخفة ضخورة تػفخ ميارات خاصة فـي القـادة والسـجيخيغ إليجـاد ىياكـل تشطيسيـة مالئسـة فـي عـالع

يعـج فيــو رأس الســال الفكــخؼ والسعخفــة مفتــاحيغ لمتقــجم االقترــادؼ  ،فتمعــب قيــادة السؤسدــة دو اًر ميسـاً فــي تعديــد
ُ
إدارة السعخفــة مــغ خــالل الــجعع والسذــاركة أن مفتــاح نجــاح السؤسدــة ىــػ إدارة السعخفــة  ،فالقيــادة عمييــا إرشــاد
اأفـخاد العــامميغ وتخســيت قشــاعتيع بأىسيــة إدارة السعخفــة وتأثيخىــا االيجــابي فــي نســػ ومدــتقبل السؤسدــة  ،وىــحا مــا
أكجه ) (Drucker, 2003بقػلو :أن اإلدارة والقيادة الكفـؤة لمسعخف ـة مـغ أىـع محـجدات نجـاح السؤسدـات وتحقيقيـا

ميدة استخاتيجية في عـالع تدـػده اأعسـال الجوليـة والسشافدـة  ،كـحلظ مـا أشـارت إليـو صـبخؼ ( )6115أن مػاكبـة
اقتراد السعخفة يقتزي التحػل الزخورؼ في الدمػكيات واأساليب القيادية التي تؤكـج عمـى تبشـي بـخامت لمتحـػل
والتغييخ وتتػاءم مع ثقافة االنجاز في مجتسعات السعخفة.
ولعل ضيػر القيادة التحػيمية ) (Transformational Leadershipخالل عقج الثسانيشات مغ القخن العذخيغ،
ّ
الفعالية في أداء السؤسدات ،وتحتل
ُيعج بسثابة استجابة لستصمبات السجتسع التخبػؼ والتعميسي ،تجعػ لتحقيق ّ

أىسية في إصالح السؤسدات التخبػية ذات االنجاز الزعيف وتصػيخ اأداء فييا ،إن القيادة التحػيمية نسط يبيغ

االلتدام ويخمق الحساس والجافعية لجػ العامميغ في السؤسدة التعميسية لمتغييخ ،ويدرع لجييع اأمل في السدتقبل،
واإليسان بإمكانية التخصيط اأمػر الستعمقة بشسػىع السيشي وإدارتيا ،ويس ّكغ العسل التعاوني الحؼ تدعى القيادة
التحػيمية إلى تعسيسو عمى السذاركيغ في العسمية مغ إتقان عسميع واستذخاف مدتقبميع ،ويدرع لجييع إحداساً

باالمل والتفاؤل والصاقة لمعسل ،والقيادة التحػيمية في ىحا السجال ىي القيادة التي تداعج عمى إعادة الشطخ في
الشطع والقػاعج العامة
الخؤية الستعمقة باأفخاد ومياميع وأدوارىع ،وتعسل عمى تججيج إلتداميع ،وتدعى إلعادة بشاء ُ
التي تديع في تحقيق غاياتيع (الغامجؼ.)6106 ،
تُعج القيادة التحػيمية في العرخ الحاضخ ىجفاً رئيداً لجسيع السؤسدات وعمى جسيع السدتػيات الفخدية والجساعية ؛
حيث أتفق السفكخون وأصحاب الخبخة اإلدارية في أن االىتسام اأساسي أؼ مؤسدة ىػ تحقيق أىجافيا وإجاز
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ميساتيا بذكل ناج ٍح وفع ٍ
ال ،ومع تصػرات العرخ أصبحت الحاجة ممحة لمبحث عغ مفاىيع :القيادة التحػيمية؛
ّ
وفعالية مسيدة في اأداء (القخالة.)6112 ،
حيث تعتبخ
أنسػذجا يعسل عمى االرتقاء بسدتػػ السؤسدات بكفاءة ّ
ً
وأىسية القيادة التحػيمية كخكيدة أساسية وداعسة في تصبيق إدارة السعخفة بالسؤسدات التخبػية (Chi-
 Hong,2010؛ بجر  ،)6101 ،فإن الباحث شعػ اًر مشو بأىسية الجراسة سػف يقػم بجراسة أثخ القيادة التحػيمية
عمى إدارة السعخفة مغ وجية نطخ مجيخؼ مجارس التعميع اأساسي بسجيشة درنة.
 .2مشكمة الدراسة:
فعاالً في نجاح السشطسات  ،وتحػليا نحػ االقتراد السعخفي ،فزالً عغ دورىا في تسكيغ
تمعب السعخفة دو اًر ّ
السؤسدات مغ مجابية حجة السشافدة  ،والتحجيات الشاتجة عغ عػلسة االعسال والتغيخات البيئية الستالحقة  ،وكل
ذلظ جعل السؤسدات تيتع بالسػجػدات السعخفية غيخ السمسػسة التي تتستع بيا كعشرخ أساسي في تحديغ قجرة
السؤسدة عمى الشجاح الصػيل اأمج ،وقػة تشافدية تس ّكغ السؤسدة مغ تحقيق الشجاح التشافدي (الجورؼ والعداوؼ

 6115 ،؛ .)Brain Newman, 1998

إن تصبيق مشيت إدارة السعخفة في السؤسدة الحجيثة يـػفخ ليـا إمكانـات ججيـجة وقـجرات تشافدـية متسيـدة ،إذ أن ىـحا
السشيت يػفخ ليا قجرات واسعة مـغ تكشػلػجيـا السعمػمـات ) Information Technology (ITوإدارة السعمػمـات
) ، Information Management (IMويتيح ليا نطاماً دقيقـاً لـادارة ولسسارسـة العسميـات الػضيفيـة السختمفـة،

كس ــا أني ــا تؤل ــف متسسـ ـاً ومكسـ ـالً لفمد ــفة اإلدارة ومعتق ــجاتيا وثقافتي ــا وم ــجاخميا واتجاىاتي ــا ف ــي مسارس ــة اأعس ــال

وإدارتيــا (أبػفــارة )6115،؛ عميــو لــع يعــج تعامــل السؤسدــة مــع إدارة السعخفــة ( )KMتخفـاً وال خيــا اًر مخفػضـاً ،بــل
كان ومازال وسيبقىُ ممدماً ،وقبػل السؤسدة بو كخيار استخاتيجي ستكػن بجاية السدار الرحيح ابتكا اًر وإبجاعاً.
ال يدال الشطام التعميسي في الجول العخبية ومشيا ليبيا يعاني مغ أزمة إدارية واضحة (القاللي 6106،؛ ديػان
السحاسبة الميبي ،)6102 ،اأمخ الحؼ يحج مغ مقجرة تمظ الجول في تحقيق الكثيخ مغ أىجافيا التشسػية السشذػدة

وعمى اأخز التعميع اأساسي الحؼ يعتبخ ركيدة رئيدة في بشاء اأجيال القادمة التي يعتسج عمييا في السدتقبل
ولسا كانت إدارة السعخفة سسة مغ سسات التسيد والتقجم التي ُيقاس
بكل أبعاده الدياسية واالجتساعية واالقتراديةّ ،
بيا رقي اأمع  ،لحا وجب عمى السدؤليغ عغ التخبية والتعميع اأخح بدمام السبادرة في إعادة ىيكمة البشاء التعميسي
ّ
بجءاً بسجيخؼ السجارس السؤىميغ ذوؼ الكفاءات القادرة عمى السعخفة واإلبجاع واالبتكار والتججيج والتصػيخ بسا يتػافق
وتقاليج وأعخاف السجتسع السدمع والتقجم العمسي في جسيع السجاالت.

عصفاً عمى ما سبق ،فإن اإلدارة السجرسية ىي التي تبجأ بتذكيل عقػل الستعمسيغ ،وتػجيو اىتساماتيع ،بل ىي التي

تحفد اإلليام لجييع  ،أؼ أنيا ىي التي تأسذ القػاعج الستيشة النصالق مجتسع السعخفة واقترادىا ،فإذا لع تدتصع
السجرسة أن تكػن السشتت اأول لمسعخفة فإن ىحا يعج دليال ًً النخفاض مؤشخ التعميع (القحصاني. )6102 ،

وتعج السجرسة اليػم السؤسدة التخبػية اأكثخ ارتباشاً وأث اًخ في البيئة السجتسعية والسؤسدية السحيصة بيا،
وأصبحت مجخالتيا وعسمياتيا ومخخجاتيا تتأثخ إلى درجة كبيخة بالشطخيات اإلدارية ،ومسارسات القادة التخبػييغ،
وقجرتيع عمى حفد العامميغ ،ورفع درجة انتسائيع وسمػكيع التشطيسي ،فالقيادة العقالنية ىي التي تييئ جػًا

مخيحاً لمعسل ،يداعج السخؤوسيغ عمى فيع شبيعة السيام السػكل إلييع  ،والقيام بكثيخ مغ العسميات والسسارسات
اإلدارية التي تعكذ اتجاىاتيع وقيسيع نحػ العسل (الذخيفي و التشح .)6101 ،
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جامعة عسخ السختار

إن السجرسة في العرخ الحجيث تتصمب مغ مجيخ السجرسة جيجاً إضافياً ،كي يتخح إلدارتو السجرسية مدارات خالقة

مبجعة ،مغ خالل التخصيط لألىجاف  ،ووضعيا ،أو تحجيج اإلجخاءات السشاسبة لمتشفيح والستابعة ،ويكػن ذلظ مغ

خالل السذاركة والسشاقذة والمقاءات الستشػعة والسختمفة داخل السجرسة وخارجيا ،كل ىحا ييجف إلى تحقيق أىجاف

السؤسدة التخبػية التي يخأسيا ،وتفػيس الرالحيات لمعامميغ معو في السجرسة ليذاركػه في السدؤولية ،والقيام

بأعباء السجرسة ،واإلشخاف عمييا ،كي يكػن ىشاك إلتدام بتشفيح ىحه اأىجاف )الخػاجا.(2004،

ومغ ىشا فشجاح أؼ مؤسدة يتػقف عمى نػعية الشسط القيادؼ الحؼ ُيسـارس في إدارة ىحه السؤسدات؛ فال يكفي
التخصيط والتشطيع والتػجيو والخقابة مغ اجل الحرػل عمى اأعسال مشجدة عغ شخيق اآلخخيغ ،بل البج إلى

جانبيا كميا مغ أن يكػن الخئيذ اإلدارؼ قاد اًر في الحرػل عمى تعاون اآلخخيغ معو  ،وىحا ىػ محػر القيادة
التحػيمية ،ليحا فإن القيادة تذكل وضيفة أساسية إلى جانب الػضائف اإلدارية اأخخػ  ،وأن فقجانيا سػف
ي ِ
وفعالية.
ُْ
زعف مغ قيسة ىحه الػضائف ويجعميا قاصخة عغ أداء مياميا بكفاءة ّ

وتتزسغ القيادة التحػيمية كسا يذيخ أسسيا عسمية انتقال نػعية باتجاىات السعمسيغ وسمػكاتيع؛ وتعخف القيادة
التحػيمية بأنيا عسمية تفاعل إنداني بيغ مجيخ السجرسة والسعمسيغ يخفع مغ خالليا كل مشيسا اأخخ إلى

مدتػيات ُعميا مغ اأخالق والحفد لتجاوز حجود االىتسامات الذخرية وتحقيق أىجاف السجرسة (Bass,
السثل العميا،
) ،1985وتػصف القيادة التحػيمية بأّنيا "عسمية تحفيد التابعيغ مغ خالل اإليحاء بالقيع اأخالقية و ُ
فيستمظ القادة التحػيميػن القجرة عمى تػضيح الخؤية لمسدتقبل" (الكداسبة واخخون .)62 :6112 ،

وعمى الخغع مغ أن ىشاك عػامل كثيخة داخل السجرسة وخارجيا تؤثخ عمى إدارة السعخفة إال أن ىشاك العجيج مغ

الجراسات التي تذيخ إلى أن الدمػك القيادؼ التحػيمي يؤدؼ دو اًر ىاماً في خمق البيئة اإلدارية السالئسة التي تسكغ

مغ استثارة السعخفة باتجاه اإلبجاع وتأصيمو مغ خالل التأثيخ في سمػكيات السعمسيغ والسعمسات وتشسية قجراتيع
وميارتو  ،عغ شخيق فتح السجال ليـع وتذجيعيع عمـى مػاجيـة السذاكـل والرعػبـات التي تػاجو مجارسيع

(الذشصي  6102،؛ بجروة  6102 ،؛  Lucks,2002؛  Yammarino and Bass,1990؛ Yaghoubi et

 al,2014؛ مخزوق  6102 ،؛ .)Chi-Hong,2010

وليبيا باعتبارىا إحجػ الجول الشامية التي تدعى لمشيػض بسدتػػ مؤسداتيا لتحقيق التشسية االقترادية و
االجتساعية ،يجب أن تُبجؼ اىتساماً لمقيادة التحػيمية وذلظ مغ خالل إبخاز أىسيتيا وتػافخ سساتيا ،وبشاء
الفعال
واستجامة إدارة السعخفة التي أصبحت محػر اىتسام السشطسات السعاصخة في سعييـا السدتسخ لالىتسام باأداء ّ

ع باالىتسام الكافي مغ قبل
خاص ًة قصاع التخبية والتعميع  ،لكغ رغع اأىسية البالغة ليحا القصاع إالّ أنو لع يح َ
الباحثيغ عمى حج عمع الباحث ،وىحا مسا ححا بالباحث إجخاء ىحه الجراسة لسعخفة أثخ القيادة التحػيمية عمى إدارة

السعخفة لسجيخؼ مجارس التعميع اأساسي يسجيشو درنة؛ تأسيداً عمى ما تقجم تكسغ مذكمـة الج ارسـة في التدـاؤالت
التاليـة:

 مـا مدـتػػ القيـادة التحػيميـة لسـجيخؼ مـجارس التعمـيع اأساسـي مـغ خـالل اأبعـاد اآلتيـة( :الجاذبيـة والتــأثيخ ،التحفيد واإلليام  ،االستثارة الفكخية  ،االىتسام الفخدؼ) ؟.

 مــا مدــتػػ إدارة السعخفــة بســجارس التعمــيع اأساســي محــل الج ارســة مــغ وجيــة نطــخ مــجيخييا مــغ خــالل اأبعــادالتالية( :تػليج السعخفة  ،التذارك بالسعخفة ،تشطيع وتخديغ السعخفة ،تصبيق السعخفة)؟.
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 ىل ىشاك أثخ ذو داللة احرائية لمقيادة التحػيمية عمى إدارة السعخفة مغ وجية نطخ مـجيخؼ السجارس محلالج ارسـة ؟.
 ىل ىشاك أثخ ذو داللة احرائية (أبعاد) القيادة التحػيمية عمى إدارة السعخفة مغ وجية نطخ مجيخؼ مجارسالتعميع اأساسي بسجيشة درنة؟.
 .2أىجاف الجراسة:
 الػقػف عمى مدتػػ القيادة التحػيمية لجػ مجيخؼ مجارس التعميع اأساسي مغ خـالل اأبعـاد اآلتيـة( :الجاذبيـة
والتأثيخ  ،التحفيد واإلليام  ،االستثارة الفكخية  ،االىتسام الفخدؼ).
 تبيــان عمــى مدــتػػ إدارة السعخفــة مــغ وجيــة نطــخ مــجيخؼ مــجارس التعمــيع اأساســي محــل الج ارســة مــغ خــالل
اأبعاد التالية( :تػليج السعخفة  ،التذارك بالسعخفة ،تشطيع وتخديغ السعخفة ،تصبيق السعخفة).

 التعخف عمـى شبيعـة أثـخ القيـادة التحػيميـة عمـى إدارة السعخفـة مـغ وجيـة نطـخ مـجيخؼ مـجارس التعمـيع اأساسـي
بسجيشة درنة.
 الػقػف عمى شبيعة أثخ (أبعاد) القيادة التحػيمية عمى إدارة السعخفة مغ وجية نطخ مجيخؼ مجارس التعميع
اأساسي بسجيشة درنة؟.
 تقجيع بعس التػصيات التـي يؤمـل أتباعيـا لتـجعيع تـػافخ سـسات القيـادة التحػيميـة ،وذلـظ لتعزـيج إدارة السعخفـة
بالسجارس قيج الجراسة.
 .4أهمية الدراسة:
ـحيغ ُيعــجان مــغ السػضــػعات
 تكســغ أىسيــة الج ارســة مــغ أىسيــة مػضــػعي القيــادة التحػيميــة وإدارة السعخفــة والمـ ّ
اليامة في مجال اإلدارة والتي جحبت اىتسام الكثيخ مغ الباحثيغ  ،وبخاصة في الجول الستقجمة.
 تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا أيزاً باعتبارىا  -عمـى حـج عمـع الباحـث  -الج ارسـة اأولـى فـي البيئـة الميبيـة والتـي
تحــاول التعــخف عمــى مدــتػػ القيــادة التحػيميــة لســجيخؼ مــجارس التعمــيع اأساســي بسجيشــة درن ـة وأثخىــا عمــى إدارة
السعخفة.
 قج تفيج الجراسة القيادات العميا وصانعي القخار بػ ازرة التخبيـة والتعمـيع فـي ليبيـا وإدارة السـجارس قيـج الج ارسـة بسـا
تتكذف مغ نتائت حػل مػضػع البحث.
 تبخز أىسية ىحه الجراسة مغ خالل إثخائيا لمسعخفة العمسية ليحا الشػع مغ الجراسات في مجال العمػم اإلدارية.
 فتح مجاالت لمبحث العمسي في ىحا السػضـػع ،وذلـظ مـغ خـالل مـا سـتػفخه ىـحه الج ارسـة مـغ معمػمـات تدـاعج
الباحثيغ والجارسيغ والسيتسيغ بسػضػع الجراسة.
 .5حدود الدراسة :
 الحجود السػضػعية :ركدت ىحه الجراسة في جانبيا السػضػعي عمى دراسة القيادة التحػيمية وفقاً لشسػذج

( Bass and Avolio )0222مغ خالل اأبعاد اآلتية( :الجاذبية والتاثيخ  ،التحفيد واإلليام  ،االستثارة
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الفكخية  ،االىتسام الفخدؼ)  ،وأثخىا عمى إدارة السعخفة والتي تذتسل عمى اأبعاد التالية( :تػليج السعخفة ،
التذارك بالسعخفة ،تشطيع وتخديغ السعخفة ،تصبيق السعخفة).
 الحجود السكانية :اقترخت ىحه الجراسة عمى مجيخؼ مجارس التعميع اأساسي بسجيشة درنة  ،كسا إن ىحه
الجراسة ال تيجف إلى السقارنة بيغ السجارس قيج الجراسة وفقاً لستغيخات الجراسة.

 الحجود الدمشية :أجخيت ىحه الجراسة خالل الفرل الجراسي ربيع .6102/6102
 .6مصطمحات الدراسة:
 0 .2القيادة التحػيمية بأنيا " القيادة التي تبحث عغ تحفيد السخؤوسيغ ما أمكغ  ،وإشباع احتياجاتيع الست اديـجة ،
واالنغساس مع السخؤوسيغ بذكل كامل "(.)Bass,1990:68
 6 .2إدارة السعخفة :إيجاد الصخق لابجاع و أسخ معخفة السؤسدة لمحرػل عمييا واالستفادة مشيا والسذاركة فييا
ونقميا إلى السػضفيغ الحيغ في حاجة إلييا أعساليع بفعالية وبكفاءة وباستخجام اإلمكانيات الحجيثة وتقشية السعمػمات
بأكثخ (القحصاني.)2 :6102،

أما تعخيف ادارة السعخفة في مجارس التعميع اأساسي ،فقج تع تعخيفيا عمى أنيا العسميات الشطامية التي تداعج
مجارس التعميع اأساسي عمى تػليج السعخفة وإيجادىا ،تشطيسيا ،استخجاميا ،نذخىا ،وإتاحتيا لجسيع مشدػبي
السجرسة والسدتفيجيغ مغ خارجيا.
 .7االطار النظري والدراسات السابقة:
 1.7القيادة التحهيمية:
يعج مفيػم القيادة التحػيمية مغ السفاىيع الحجيثة في الفكخ اإلدارؼ ،حيث ضيخ في
 0.0.2مفيػم القيادة التحػيميةُ :

أوائــل الثسانيشــات مــغ القــخن الساضــي ،وتســت صــياغة مرــصمح القيــادة التحػيميــة أول م ـخة مــغ قبــل داونتــػن

 0222 Downton؛ إالّ أن ضيػره مجخالً ميساً في القيادة بجأ مع العسل الكالسيكي الحؼ قجمو عالع االجتساع
الدياسـي جسـيذ مـاكجخيجخ بيخنــد  James MacGregor Pernsفـي كتابـو القيـادة فـي عـام Leadership

1978والحؼ أكج فيو  Pernsعمى أن أحج الخغبات العالسية السمحة في العرخ الحالي تتسثل في الحاجة الذجيجة
إلى قيادة ابتكارية مؤثخة تحل محل القيادة التقميجية والتي تعتسج عمى تبـادل السشفعـة ،ومـغ ثـع فيـي عالقـة غيـخ ثابتـة

وغالباً ال تدتسخ شػيالً (العسخؼ  )62 :6115 ،؛ لـحلظ فقـج ركـد  Pernsعمـى القيـادة التحػيميـة التـي يدـعى القائـج

مـغ خالليـا إلـى الػصـػل إلـى الـجوافع الكامشـة والطـاىخة لـجػ السخؤوسـيغ التـابعيغ لـو ،وقـج شـيجت القيـادة التحػيميـة
تصـػ اًر ممحػضـاً مـغ خـالل إسـيامات  )0225( Bassعشـجما وضـع نطخيـة مشيجيـة لمقيـادة التحػيميـة ،ووضـع ليـا

نسـاذج ومقـاييذ لقيـاس عػامـل الدـمػك القيـادؼ وىـػ مـا يعـخف بسقيـاس Multifactor Leadership

) Questionnaire (MLQالـحؼ تزـسغ ثالثـة عشاصـخ لمقيـادة التحػيميـة ىـي الكاريدمـا والتذـجيع اإلبـجاعي

واالىتسام بـالفخد ،وفـي عـام ( Bass and Avolio )0222قامـا بتصـػيخ مـا يدـسى بشسـػذج القيـادة الكاممـة والـحؼ
يحتـػؼ عمـى اربعـة عشاصـخ لمقيـادة التحػيميـة (التـأثيخ الكـاريدمي ،التذـجيع اإلبـجاعي ،الحـث واإلليـام ،االىتسـام
الفخدؼ)  ،وثالثة عشاصخ لمقيادة التبادلية (الثػاب الذخشي  ،االدارة بال استثشاء  ،وادارة عجم التجخل).
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ويعػد الفزل في تصبيق القيادة التحػيمية في التخبية إلى أعسال  Sergiovanniالتي امتجت مغ - 0225

السحػل ،ففي
 ، 0221وقج وصف  Hallingerالتغييخ في دور مجيخ السجرسة مغ اإلدارؼ إلى السعمع ثع إلى
ّ
الفعالة ،حيث القيادة اإلدارية القػية مع
بجاية الثسانيشات ضيخ نسط القيادة التعميسي كسيدة مغ مسيدات السجارس ّ

التخكيد عمى نػعية التعميع و التػقعات العالية لتحريل و تقجم الصمبة ثع تصػر ىحا الشسط إلى أن أصبح القائج يعسل

بذكل أقل تػجييا و أكثخ تعاوناً مع السعمسيغ و ىحا ما دعاه  Burnsبالقيادة التحػيمية (الخبيعة. )6112،
 2.1.7تعريف القيادة التحهيمية:

اليدال مفيػم القيادة التحػيمية يكتشفـو بعـس الغسـػض ،وقـج حاولـت بعـس الج ارسـات تحجيـج مفيـػم القيـادة التحػيميـة
وفيسا يمي بعزاً مشيا

:

عخف  Bassالقيادة التحػيمية بأنيا " القيادة التي تبحث عغ تحفيد السخؤوسيغ ما أمكغ  ،وإشباع احتياجاتيع
فقج ّ
الستدايجة  ،واالنغساس مع السخؤوسيغ بذكل كامل "()Bass,1990:68؛ ويخػ اليـػارؼ "أن القيادة التحػيمية تعشي

مـجػ سـعي القائـج اإلدارؼ إلـى االرتقـاء بسدتــػػ مخؤوسـيو مـغ أجـل اإلنجـاز والتصـػيخ الـحاتي والعسـل عمـى تشسيـة

وتصػيخ الجساعات والسؤسدة ككل" (اليػارؼ  ، )22 :0222 ،ويشطخ كػلفـغ لمقيادة التحػيمية عمى أنيا تخكد عمى
القيع السذتخكة  ،وتصػيخ السخؤوسيغ وتحقيق الغايات الكبيخة  ،ويخػ أن ىـحه القيـادة ىـي التـي تعسـل لخجمـة التغييـخ

ـاء عمـى مـا تقـجم فـإن القيـادة التحػيميـة ىـي عسميـة اليـام وتذـجيع اأشـخاص أثشـاء
( )Robber,1999:1؛ وبش ً
عسمية التغييخ ،فيي ليدت مجخد عسمية ضسان أن كل شخز يذارك ولكشيا تداعج السػضفيغ عمى فيع مؤسداتيع

وعسالئيع وبيئة اأعسال ،ويسكغ لمقادة التحـػيمييغ اسـتخجام العجيـج مـغ الػسـائل لتذـجيع التغييـخ ،فبـجالً مـغ محاولـة
إقشاع اأشخاص بسدايا وفػائج التغييخ فإنيع يحثػن العامميغ عمى االبتكار واإلبجاع داخـل مجسػعـاتيع وإيجـاد حمـػل
لمسذكالت التي تخز مجسػعتيع والتي تحجث أثشاء عسمية التغييخ.
 2.0.2أهمية القيادة التحهيمية :تديع القيادة التحػيمية في وضع معاييخ لالداء السشطسي ،ضسغ ندق
متكامل ومتخابط يجعميا قادرة عمى االستجابة الفاعمة لمتغييخات الجاخمية والخارجية ،وتزع قيساً لمسشطسة
وتجعسيا وتحجث تغييخات في ثقافتيا ومعتقجاتيا ( Duket and McFarlane 2003:310؛ Yammarino

 ،)and Bass, 1990وتبخز أىسية القيادة التحػيمية وإمكانية تصبيقيا في السؤسدات التخبػية ،مغ وجية نطخ

فشية ،وتتزسغ أساليب إدارية عمى
( ، )Sergiovanni,1990وذلظ لعجة اعتبارات يسكغ إجساليا في أنيـا قيادة ّ
درجة عالية مغ اأىسية ،والحاجة إلى إعجاد الصاقات الفخدية واالجتساعية مغ أجل نذخ السعخفة الشاتجة عغ

الخبخة بالعسل فـي السؤسدة التعميسية؛ إضاف ًة إلى أنيا تعسل عمى رفع مدتػػ اأداء السشطسي ،وتدتجيب بذكل
لمتغيخات التي تحجث في مشاخ عسل السؤسدات ،والتقمبات في حاجات العامميغ ورغباتيع ،وكحلظ
فعال
ّ
ُ

الستعامميغ مع السؤسدة ،فزالً عغ رفع ثقة العامميغ بالسؤسدة وإشعارىع السػاششة واالنتساء  ،وتبـعـث فييع
الجافعية الالزمة لتحقيق اأداء الستسيد (الياللي.)2001

 4.1.7عناصر القيادة التحهيمية:
تذـتسل سـسات أو خرـائز القيـادة التحػيميـة عشـج  Bass and Avolioعمـى أربعـة عشاصـخ أشمـق عمييـا Four
 I'sحيث يبجأ كل حخف مشيا بالحخف الالتيشـي ) (Iوىـي (أفػليـػ  22-22 :6112 ،؛ العـازمي  6112:62 ،؛
السخاد:)22 :6115 :

559

icetr. elmergib. edu.ly

أثر القيادة التحهيمية عمى إدارة المعرفة من وجهة نظر مديري مدارس التعميم األساسي بمدينة درنة

د .وائل دمحم جبخيل

جامعة عسخ السختار

أ .التأثير الكرزماتيكي أو الجاذبية القيادية : Idealized Influence
تُذـيخ ىـحا الدـسة إلـى سـمػكيات القـادة التحـػيمييغ فيــػ يعشـي إيجـاد القائـج لخؤيـة واضـحة وإحدـاس بالخسـالة العميــا
لمسشطســة  ،وغــخس روح الفخــخ واالعت ـداز فــي نفــػس أتباعــو وتحقيــق الثقــة واالحت ـخام مــغ جــانبيع  ،كســا أن ىــحه
الدسة تطيخ مغ خالل احتخام اآلخخيغ وبشاء ثقتيع والثقة بالسؤسدة ككـل  ،فالقـادة التحػيميـػن يكػنـػن أكثـخ قـجرة
عمى تصػيخ السخؤوسـيغ وجسـع قـػاىع والتـأثيخ عمـييع  ،خاصـ ًة عشـجما يـخػ السخؤوسـػن أن قـادتيع يحققـػن الشتـائت
السخغػب ــة  ،فير ــبحػا أكث ــخ تحسدـ ـاً لمعس ــل معي ــع ويعتب ــخونيع السث ــل ف ــي الق ــيع واالتجاى ــات والد ــمػكيات .وم ــغ
سمػكيات القادة التي تػضح بعس مطاىخ تأثيخ القجوة نحكخ مشيا:

 إثبات وإضيار مدتػيات عالية مغ الدمػك اأخالقي.
 السذاركة مع السخؤوسيغ في السخاشخ ووضع وتحقيق اأىجاف.
 استخجام القػة لتحخيظ السخؤوسيغ باتجاه تحقيق مياميع.
 تحقيق فيع اآلخخيغ عغ رؤية السؤسدة وسببيا  ،ودون أن يكػن ذلظ ليجف شخري.
إن القائج الكاريدمي في الشسط التحػيمي يشدجع مع مخؤوسيو ويحقق ليع كل ما بجاخميع بذكل كامل ويعيخىع ُجل

اىتساماتو ،إنو يبتكخ في مخؤوسيو القجرة عمى قيادة ذاتيع عشجما يكػن ضخورياً ومخغػباً فيو.
ب .الجفع واإلليام أو التحفيد السميع : Inspirational Motivation

يترخف القادة التحػيمييغ وفق ىحه الخاصية بصخق تعسـل عمـى تحفيـد وإليـام أولئـظ السحيصـيغ بيـع ،وذلـظ بإعصـاء
السعشى والتحـجؼ لسـا يقـػم بـو مخؤوسـييع وتغميـب روح الجساعـة ،وإضيـار الحسـاس والتفـاؤل وجعـل التـابعيغ يخكـدون

ويفكـخون فـي حـاالت مدـتقبمية جحابـة ومتعـجدة  ،وتحفيـدىع عمـى د ارسـة بـجائل مختمفـة ج ًـجا ومخغػبـة ،كـحلظ إتاحـة
الفخصـة ليـع فـي السذـاركة فـي تحقيـق اأىـجاف السذـتخكة وفـي سـبيل ذلـظ فيـػ يدـتخجم الخمـػز والذـعارات لتػجيـو
الجيػد  ،ويػضح تػقعاتو العالية مغ تابعية

ج .االستثارة الفكريةIntellectual Simulation:
وىــػ يعشــي قــجرة القائــج ورغبتــو فــي جعــل أتباعــو يترــجون لمسذــكالت القجيســة بصــخق ججيــجة وتعمــيسيع الشطــخ إلــى
الرعػبات بػصفيا مذكالت تحتاج إلى حل والبحث عغ حمػل غيخ تقميجية ليا.
د .االهتمام الفردي أو مراعاة مشاعر األفراد : Individualize-Consideration
وفًقـا ليـحه الدـسة ُيعصـى القائـج التحـػيمي اىتسامـاً خاصـاً بحاجـات كـل فـخد لتصـػيخه واالرتقـاء بسدـتػػ أداءه ونسـػه ،

فيعسـل كسـجرب وناصـح وصـجيق ومػجـو وييـتع بـالشػاحي الذخرـية لكـل مـشيع  ،وخمـق فـخص ججيـجة لتعمـيسيع ،مـع
اأخح في االعتبار الفخوق الفخدية فيسا بيشيع بالشدبة لحاجاتيع ورغباتيع  ،والشطخ إلييع كأشخاص كامميغ بـجالً مـغ
عسال.
الشطخ إلييع كػنيع مخؤوسيغ أو ّ

كسا يجب عمى القائـج أن يكـػن مدـتسعاً جيـجاً ويعصـييع الثقـة واالشسئشـان إذا مـا أرادوا قـػل شـئ  ،ويقـػم القائـج أيزـاً
وفـق ىـحه الخاصـية بتفـػيس السيـام كػسـيمة لتشسيـة اأتبـاع ،وىـحا التفـػيس يـتع بسػجـب مخاقبـة لمتعـخف عمـى مـا إذا

كان التابعيغ يحتاجػن إلى تػجيو إضافي أو تقييع.
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 5.0.2القيادة التحػيمية في السؤسدات التعميسية :ىشاك أثخ واضح لمقيادة التحػيمية في أسمػب تشطيع العسل
التخبػؼ بذكل عام والعسل السجرسي بذكل خاص  ،وقج لخز ) ، (Leithwoodىحا اأثخ بالشقاط اآلتية
(الذخيفي والتشح :)6101 ،
 تصػيخ أداءات العامميغ في السجرسة ،وتحديغ مياراتيع  ،وتذجيعيع عمـى العسـل الجسـاعي التعـاوني ،وتقميـلعدلتيع السيشية ،وتجعيع التغييخات الثقافية السجرسية ،وتخست ثقافة مجرسية ميشية

تذــجع السعمســيغ عمــى تقــجيع حمــػل إبجاعيــة لمسذــكالت السجرســية ،وتحفــدىع عمــى السذــاركة فــي نذــاشات

-

ججيجة وبحل جيػد إضافية لتحقيق رسالة السجرسة وأىجافيا.
تُذــخك السعمســيغ فــي وضــع اأىــجاف والخؤيــة السجرســية ،وتدــاعجىع عمــى اعتســاد التفكيــخ اإلبــجاعي إليجــاد

-

تفديخات وبجائل متعجدة إلنجاز اأىجاف.
-

تُذكل مغ السجتسع السجرسي فخيقاً واحجاً يتقاسع السدؤوليات والرالحيات ،وتزع أمام العامميغ آماالً
واسعة مسكشة التحقيق وتخسيت مشاخاً تعاونياً يبعث عمى التسيد واالبتكار واإلبجاع .

 2.7إدارة المعرفـة : knowledge Management
نط ـ اًخ أىسيــة السعخفــة فــي عــالع مشطســات اأعســال  ،بــخزت أىسيــة إدارتيــا  ،إ ْذ تتسثــل إدارة السعخفــة فــي العسميــة

السشيجية لتػجيو ورصج السعخفة ،وىي مجخل إلضافة القيسة مغ خالل السديت بـيغ عشاصـخ السعخفـة مـغ تػليفـات

معخفيــة أفزــل مســا عميــو مــغ بيانــات أو معمػمــات  ،عميــو ســػف نتصــخق فــي الجانــب لمحــجيث عــغ مفيــػم إدارة
السعخفة وأنػاعيا وأبعادىا وأىسيتيا وسبل نجاحيا وأىع مذكالت تصبيقيا.

 1.2.7تعريف إدارة المعرفة:
قبــل تشــاول الحــجيث عــغ إدارة السعخفــة ُيعــخج الباحــث قمــيالً عــغ ماىيــة السعخفــة ،فاختمفــت اآلراء حــػل مفيػميــا،
فيش ــاك م ــغ يعتبخى ــا ع ــغ "مـ ـديت م ــغ الخبـ ـخات والسي ــارات والق ــجرات والسعمػم ــات الستخاكس ــة ل ــجػ الع ــامميغ ول ــجػ
مشطسات االعسال" (نجع  ، )62 :6115،أما ) ، (Nonaka, 1998:102عخفيا عمى أنيا "تفاعل بيغ السعخفة
الزسشية وما تتزسشو مغ خبخات وافكار وميارات يكتدبيا الفخد وبـيغ السعخفـة الطـاىخة الشاتجـة عـغ التفاعـل مـع

البيئة الخارجيـة " ؛ بيشسـا عخفيـا ) (Dixon, 2000بأنيـا مـا يحرـل عميـو ويتعمسـو العـاممػن فـي السؤسدـات مـغ
ٍ
بكفاءة عالية وإعادة استثسار اإلبـجاعات السرـاحبة لتمـظ الخبـخات فـي ميـجان العسـل
خالل مسارستيع لسيام عسميع
لتحقيق السيدة التشافدية.

أما إدارة السعخفة فتشاول الباحثػن مفيػميا مغ زوايا عجة ،فقج عخفيا ( )Malhotra , 1998:1بأنيا " تجديج
العسميات التشطيسية التي تبحث في تجائبية مدج قابمية تقشيات السعمػمات عمى معالجة البيانات والسعمػمات

وقابمية اإلبجاع واالبتكار لألشخاص "  ،أيزاً ىي" :مجسػعة معاني ومفاىيع ومعتقجات وترػرات ذىشية لالجابة

عغ تداؤالت الفخد مذبع ًة شسػحاتو ،ومحقق ًة ابجاعاتو لسا يخيج ان يعخفو" (محجػب  ، )6106116 ،أما
( )Turban, et.al., 2001:338فيخاىا "عسمية لتجسيع وابتكار السعخفة بكفاءة ،وإدارة قاعجة السعخفة ،وتدييل
يعبخ عغ إدارة السعخفة بالسعادلة
السذاركة فييا لتصبيقيا بفاعمية في السؤسدة" ،وفي تعخيف آخخ  ،يسكغ أن ّ
اآلتية ( (Knowledge) = f (Information ,Culture, Skillsإذ تُذيخ إلى أن إدارة السعخفة ىي دالة

لمسعمػمات والثقافة والسيارات ،أيزاً عخفيا )" (Davenport & Prusak,1998:56بأنيا عغ مجسػعة مغ
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أثر القيادة التحهيمية عمى إدارة المعرفة من وجهة نظر مديري مدارس التعميم األساسي بمدينة درنة

د .وائل دمحم جبخيل

جامعة عسخ السختار

السش ِطسة والتي تجعل السؤسدة قادرة عمى تحقيق أفزل قيسة مغ السعخفة الستػفخة لجييا "  ،أما تعخيف
االنذصة ُ
إدارة السعخفة في مؤسدات التخبػية والتعميسية فقج تع تعخيفيا عمى أنيا " العسميات الشطامية التي تداعج السشطسات

التخبػية عمى تػليج السعخفة وإيجادىا ،تشطيسيا ،استخجاميا ،نذخىا ،وإتاحتيا لجسيع مشدػبي السؤسدة والسدتفيجيغ

مغ خارجيا " (العتيبي.)60 :6112 ،
 2.2.7أهمية إدارة المعرفة:

تدــاىع ادارة السعخفــة بذــكل مباشـ ٍـخ فــي رفــع مدــتػػ أداء مشطســات اأعســال وتحقيــق اىــجافيا السخغػبــة  ،إ ْذ مــغ
خالليا تدتصيع ادارات تمـظ السشطسـات مـغ التعـخف عمـى ماىيـة السعخفـة السدـتخجمة فـي اعساليـا وتصبيقاتيـا ومـغ

ثع كيفية العسل عمى رفع وتصػيخ ىحه السعخفة مـغ اجـل تحقيـق االىـجاف  ،وتـأتى أىسيـة إدارة السعخفـة مـغ دورىـا
فيسا يمي (حسػدة :)6115،
تس ّكغ السؤسدات مغ إقامة بيئة مشاسبة لدػق واسعة.
أ -إدارة السعخفة ( )KMسػف ُ
ب -تبديط العسميات وخفس التكاليف عغ شخيق التخمز مغ اإلجخاءات السصػلة أو غيخ الزخورية ،كسا
تعسل عمى تحديغ خجمات العسالء ،عغ شخيق تخفيس الدمغ السدتغخق في تقجيع الخجمات السصمػبة.

بفعالية أكثخ ،بتصبيق السعخفة الستاحة
ب -زيادة العائج السادؼ ،عغ شخيق تدػيق السشتجات والخجمات ّ
واستخجاميا في التحديغ السدتسخ ،وابتكار مشتجات وخجمات ججيجة.
ج -تبشى فكخة اإلبجاع عغ شخيق تذجيع مبجأ تجفق اأفكار بحخية ،فإدارة السعخفة أداة لتحفيد السشطسات عمى
تذجيع القجرات اإلبجاعية لسػاردىا البذخية لخمق معخفة جيجة والكذف السدبق عغ العالقات غيخ السعخوفة
والفجػات في تػقعاتيع.
د -تشديق أنذصة السؤسدة السختمفة في اتجاة تحقيق أىجافيا.
ىـ -تعديد قجرة السؤسدة لالحتفاظ باأداء السشطع السعتسج عمى الخبخة والسعخفة وتحديشو.
و -تحجيج السعخفة السصمػبة وتػثيق الستػافخ مشيا وتصػيخىا والسذاركة فييا وتصبيقيا وتقييسيا.
ز -أداة الستثسار رأس السال الفكخؼ لمسؤسدة ،مغ خالل جعل الػصػل إلى السعخفة الستػلجة عشيا بالشدبة
لألشخاص اآلخخيغ السحتاجيغ إلييا عسمية سيمة ومسكشة.
ح -تحفيد السؤسدات عمى تججيج ذاتيا ومػاجية التغيخات البيئية غيخ السدتقخة.
ط -إتاحة الفخصة لمحرػل عمى السيدة التشافدية الجائسة لمسؤسدات ،عبخ مداىستيا في تسكيغ ىحه السؤسدات
مغ تبشى السديج مغ اإلبجاعات الستسثمة في شخح سمع وخجمات ججيجة.
ػ -دعع الجيػد لالستفادة مغ جسيع السػجػدات السمسػسة وغيخ السمسػسة ،بتػفيخ إشار عسل لتعديد السعخفة
التشطيسية.
 3.2.7أنهاع المعرفة:
تخكـ ــد اأبحـ ــاث والج ارسـ ــات عمـ ــى نـ ــػعيغ مـ ــغ السعخفـ ــة وىسـ ــا السعخفـ ــة الػاضـ ــحة أو الر ـ ـخيحة

(Explicit

) Knowledgeوالسعخفة الزسشية ):)Allen,2003: 37( (Tacit Knowledge
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 -0السعخفة الطاىخية  :Explicit Knowledgeيقرـج بيـا السعخفـة التـي يسكـغ تقاسـسيا مـع اآلخـخيغ ،وتتعمـق
ىحه السعخفة بالبيانات والسعمػمات الطاىخية التي يسكغ الحرػل عمييا وتخديشيا فـي ممفـات وسـجالت السؤسدـة،
وكــحلظ السػجــػدة والسخدنــة فــي ممفــات وســجالت السؤسدــة والتــي تتعمــق بدياســات السؤسدــة وإجخاءاتيــا وبخامجيــا
ومػازناتيا ومدتشجاتيا ،وأسذ ومعاييخ التقػيع والتذغيل واالترال ومختمف العسميات الػضيفية وغيخىا.
 -6السعخفة الزسشية :Implicit Knowledge
تتعمق ىـحه السعخفـة بالسيـارات ( )Skillsوىـي مػجـػدة داخـل عقـل وقمـب كـل فـخد وليـا عالقـة بـالحػاس والقـجرات
التــي يتسيــد بيــا الــبعس ،ويفتقــخ إلييــا الــبعس اآلخــخ ولــيذ مــغ الدــيل نقميــا وتحػيميــا ل خـخيغ ،قــج تكــػن تمــظ
السعخفة فشية أو إدراكية  ،ووجػد ىكحا ميارات في السؤسدة يداعج في التشافذ عمى أساس التسييد.
وقج أشار كل مغ( )Nonaka and Takeuchi 1995أن اأصػل غيخ السمسػسة كالقيع ،والرػرة الحىشية
لمسشطسة ،الحجس ،االستعارات ،ونفاذ البريخة تُذكل أىع اأصػل التي يشبغي االعتشاء واالىتسام بيا أنيا تذكل
قيسة مزافة لمعسميات اليػمية التي تقػم بيا السؤسدة ،ومغ ىشا يأتي دور إدارة السعخفة في مشاقمة أو تحػيل
السعخفة الزسشية إلى السعخفة الػاضحة ،ومغ خالل التعميع والتصبيق السبخمت لمعسميات التشطيسية السختمفة
لمتعامل مع السعخفة ( ،)Delbaere, 4, 2002وتسثل مكػنات السعخفة مغ الثقافة والسيارات (السعخفة الرخيحة)

والتي تدتشج عمى الفخد وتخدن في عقػل وذاكخة الشاس (Allen , 1998: 37؛.) Hubert, 2002:1
 4.2.7عمميـات إدارة المعرفـة:

إن إدارة السعخفة عسمية مشطسة تزع مجسػعة مغ اأبعاد الجػىخية التي تتفاعل وتتكامل مع بعزيا البعس
وتسخ بسخاحل متعجدة ومتدمدمة بغية إيجاد وتحجيج السرادر السشاسبة لمحرػل عمى السعخفة التي تخجم كافة
الشذاشات والعسميات التشطيسية الستعجدة ،وتداىع مباشخة في نجاح السؤسدة التي تصبقيا ،وقج اختمف الكتاب

والباحثػن في عجد وتختيب ومدسيات ىحه العسميات ،وعمى الخغع مغ اختالف الكتاب والباحثػن في عجد عسميات
إدارة السعخفة وتختيبيا إال أن أغمبيع قج اتفقػا عمى أن ىحه العسميات ال تخمػ مغ أربع عسميات جػىخية ىي :تػليج
السعخفة ،وخدن السعخفة ،وتػزيع السعخفة وتصبيق السعخفة وىي عمى الشحػ التالي )نجع:)6115،

أوالا -تهليد المعرفة :ويشجرج تحت ىحا العشػان ،الجـحب  Capturingأو شـخاء  Buyingأو اإلبـجاع Creating
أو االكتذــاف  Discoveringأو االمترــاص  ، Absorptionواالكتدــاب أو االســتحػاذAcquiring
(الكبيدـي )6115 ،؛ ىـحا ويسكـغ تػليـج السعخفـة مـغ خـالل عـجة أسـاليب مشيـا اأسـخ أو الذـخاء أو اال بتكـار أو
االكتذـاف ،واالمترـاص و االكتدـاب أو االسـتحػاذ  ،فجسيـع ىـحه العسميـات تذـيخ إلـى التػليـج والحرـػل عمـى
السعخفة عغ شخيق الذخاء السباشخ ،واالمتراص يذيخ إلى القجرة عمى الفيع ،واالستيعاب لمسعخفة الطاىخة ،واأسخ

يذـيخ إلـى الحرـػل عمـى السعخفـة الكامشـة فـي أذىـان السبـجعيغ  ،واالبتكـار يذـيخ إلـى تحجيـج السعخفـة الستـػافخة
(الديـادات ، )6112،ويقرـج بعسميـة تػليـج السعخفـة الحرـػل عمـى السعخفـة واستخالصـيا مـغ السرـادر السختمفـة

الجاخميـة والخارجيـة ،اإلندــانية مشيـا )كـالخبخاء  ،والستخررـػن ،والسشافدـػن ،والعســالء)  ،والخمديـة )السعخفــة

السػجػدة في الػسائط الخقسية والسادية وقػاعج البيانات( ،ونقميا وتخديشيا في نطع إدارة السعخفة (الذشصي.)6102،
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ثاني ا -التشارك بالمعرفة:
ويعتبخ التذارك في السعخفة
إن التذارك بالسعخفة يعشي نقل السعخفة إلى أفخاد السؤسدة و إتاحة الفخصة أماميعُ ،
أحج أكثخ نذاشات إدارة السعخفة أىسية باعتبار أن مفيػم التذارك يؤدؼ إلى تػليج معخفة ججيجة رغع أنو مغ
الرعػبة أحياناً تذجيع التذارك الصػعي في السعخفة مغ قبل اأفخاد  ،مع مالحطة أن القيادة التقميجية و أساليب

إدارة الخقابة التقميجية ىي مجاخل غيخ مالئسة لمتذارك في السعخفة ،كسا عمى السؤسدات القيام بو في ىحا السجال

ىػ إيجاد بشية مشطسية أفقية تتبع سياسة الباب السفتػح ،وتسكغ مغ تجفق السعخفة وتشطخ إلى التحفيد عمى أنو
العشرخ اأساس في عسمية التذارك والتعمع (بجر)6101،
ثالث ا -تنظيم المعرفة وخزنها:

يقرج بعسمية تشطيع السعخفـة تمـظ العسميـات التـي تيـجف إلـى ترـشيف السعخفـة ،وفيخسـة أو تبػيـب السعخفـة ورسـع
السعخفــة ،وتتدــمع السؤسدــات يػمي ـاً كسيــات كبي ـخة جــجاً مــغ البيانــات والسعمػمــات تحتــاج إلــى تجسيعيــا وترــشيفيا

بفعاليــة ،وىــحه البيانــات والسعمػمــات تــأتي بأشــكال متشػعــة ،ويجــب التقاشيــا ودعــع ىــحه العسميــة
وتفدــيخىا ونذــخىا ّ
بــإجخاءات ارســخة مــغ التحقيــق والتحخيــخ واإلصــجار ،ويجــب تشطــيع البيانــات والسعمػمــات السختــارة فــي مجسػعــات

مختبــة تدــسى بخـخائط السعخفــة والتــي تدــاعج فــي ترــشيف البيانــات والسعمػمــات (نجــع ،)6115،وفــي ذات الدــياق،
يؤكج كل مغ أيزاً قام ( ،Alain and Associatesًِ (1999عمى أىع وضيفة في إيجاد اأصـػل السعخفيـة ىـي
كيفية اختيار وتشقية السعخفة العامة السكتدبة و االستفادة مشيا في السؤسدات.

أمـا تخـديغ السعخفـة ،فتيـجف إلـى تػثيـق السعخفـة والسحافطـة عمييـا باسـتخجام أسـمػب التخـديغ فـي الػسـط البيئـي

السخكـب السحـيط بالسؤسدـة وتقـجيع التدـييالت لقيـام السؤسدـة بتدويـج السؤسدـات القائسـة ببشـاء وتػليـج السعخفـة مـغ

خالل االستفادة مغ الخبخة والسعخفـة الستخاكسـة لـجييا (حسـادؼ ،)6102،كسـا تكسـغ عسميـات خـدن السعخفـة عمـى تمـظ
العسميات التي تذسل االحتفـاظ  Keepingواإلدامـة  Maintenanceوالبحـث  SearchوالػصـػلAccessing

واالسـتخجاع  Retiringوالسكـان  ، Warehousingوتُذـيخ عسميـة خـدن السعخفـة إلـى أىسيـة الـحاكخة التشطيسيـة ،
فالسشطسات تػاجو خص اًخ كبي اًخ نتيجة لفقجانيا لمكثيخ مغ السعخفة التي يحسميا اأفخاد الحيغ يغادرونيا لدـبب أو آلخـخ

 ،وبات خدن السعخفة واالحتفاظ بيا ميع ججاً السـيسا لمسشطسـات التـي تعـاني مـغ معـجالت عاليـة لـجوران العسـل والتـي

تعتسـج عمـى التػضيـف واالسـتخجام برـيغة العقـػد السؤقتـة واالستذـارية لتػليـج السعخفـة فييـا  ،أن ىـؤالء يأخـحون
معخفتيع الزسشية غيخ السػثقة معيع  ،أما السػثقة فتبقى مخدونة في قػاعجىا (نعسة.)6100،

رابع ا -تطبيق المعرفة :و ىي غاية إدارة السعخفة ،و تعشي استخجام ىحه السعخفة في الػقت السشاسب و استثسار

فخصة تػاججىا في السؤسدة ،حيث يجب أن تػضف في حل السذكالت التي تػاجو السؤسدة ،و يجب أن يدتيجف
ىحا التصبيق تحقيق أىجاف و أغخاض السؤسدة (عبيج)6105،؛ وقج أشار )(Wiig,1993يعتبخ تصبيق السعخفة
اليجف اأساسي مغ عسمية إدارة السعخفة ،وذلظ مغ خالل تػضيفيا في الشذاشات والعسميات التشطيسية ،كإدارة

السػارد البذخية ،واإلدارة السالية ،واتخاذ الق اخرات ،وتحديغ جػدة الخجمات والدمع (عبابشة وحتاممة،)6102 ،
ومغ السالحع أن الجراسات واأبحاث الخاصة بإدارة السعخفة لع ِ
كبيخ ليحه السخحمة مغ عسمية إدارة
اىتساما ًا
تعط
ً
الفعال لمسعخفة واالستفادة مشيا بعج إيجاعيا
السعخفة ،استشاداً إلى أنو مغ السفتخض أن تقػم السؤسدة بالتصبيق ّ
ويذيخكل مغ (العمي والقشجيمجي والعسخؼ )6115،أن
وتخديشيا وتصػيخ سبل استخجاعيا ونقميا إلى العامميغُ ،
عسمية تصبيق السعخفة تتع مغ خالل نػعيغ مغ العسميات ىسا (أبػفارة وعميان:)6112 ،
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العسميات السػجية (السباشخة) :تعشي العسمية التي يقػم اأفخاد بسعالجة السعخفة مباشخة نحػ الفعل اآلخخ مغ



السعخفة الخوتيشية :تعشي اإلنتفاع مغ السعخفة التي يسكغ الحرػل عمييا مغ التعميسات واأنطسة والقػاعج

دون االنتقال أو تحػيل السعخفة إلى ذلظ الذخز الحؼ وجيت إليو السعخفة.
والشساذج التي تػجو اآلخخيغ نحػ الدمػك السدتقبمي.
 5.6.2متصمبات إدارة السعخفة:

ُيذــيخ ( )Grover and Davenpport,2001:5إلــى أن إلدارة السعخفــة أربعــة متصمبــات أساســية يتعمــق كــل
مشيا بالتخكيد عمى محػر محجد ،وىي:
 -0الستصمــب اأول :التخكيــد عمــى اأفـخاد :يجــخػ التخكيــد عمــى تحقيــق السذــاركة بــيغ اأفـخاد بالسعخفــة الستاحــة،
وتػسيع وبشاء قجرات معخفية واسعة ومتسيدة.

 -6الستصمــب الثــاني :التخكيــد عمــى إدارة السعمػمــات  IMوتكشػلػجيــا السعمػمــات  :ITيجــخػ ىشــا التخكيــد عمــى

السعخف ــة الستعمق ــة ب ــإدارة السعمػم ــات وتكشػلػجي ــا السعمػم ــات ،ويج ــخؼ التأكي ــج والتخكي ــد عم ــى السعخف ــة السختبص ــة

بالتكشػلػجيا واستخجاماتيا.
 -2الستصمب الثالث :التخكيد عمى اأصػل الفكخية ورأس السال الفكخؼ :ضسغ ىحا السحػر يجخػ التخكيـد عمـى

استخجام السعخفة بسا يؤدؼ إلى دعع وتعديد القيسة االقترادية لمسشطسة ،وضسان تـػفيخ رأس السـال الفكـخؼ الـحؼ

يحقق ميدة تشافدية دائسة تكفل نجاحا شػيل اأمج.
فعاليــة السؤسدــة :يجــخػ ىشــا التخكيــد عمــى اســتخجام السعخفــة بســا يقــػد إلــى
 -5الستصمــب ال اخبــع :التخكيــد عمــى ّ
الفعالية التشطيسية.
الفعالية التذغيمية و ّ
تصػيخ وتحديغ ّ
 2.6.2مذكالت تصبيق إدارة السعخفة:
يذيخ ( )Sveiby and Lloyd,2001:86إلى مذكالت التالية في تصبيق إدارة السعخفة:
 -0إن الكثيخ مغ جيػد إدارة السعخفة تخفق وتفذل بعج تقجيسيا بدـبب عـجم تخرـيز السـػارد البذـخية والساديـة
الكافية لشجاحيا.
 -6إن تصبيــق مــجخل إدارة السعخفــة يتصمــب فيسـاً كــامالً وكافيـاً لألمــج الصػيــل قبــل جيــػد التصبيــق ،وعــجم م اخعــاة
ىحا اأمخ يشعكذ سمبياً في الشتائت الجػىخية لمسؤسدة.

 -2قج يجخػ تخويت نطام إدارة السعخفة برػرة غيخ واقعية ،وبقجرات وإمكانات غيخ واقعيـة ،وىـحا قـج يـشعكذ فـي
صػرة فذل وإحباشات متكخرة وعسميات ترفية أو ححف لبعس السشتجات أو الخجمات.
 -5إن حاجد أو ججار التذػير حػل قياس السعخفة يعخقل ويسشع الشسػ.
 -5عجم دقة البيانات والسعمػمات السعخفية.
 2.6.2عشاصخ نجاح مذخوع إدارة السعخفة:
تتسثل عشاصخ نجاح مذخوع إدارة السعخفة في الشقاط التالية (يػسف :)6115 ،
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 –0التخكيد عمى قيع السؤسدة وأىسيتيا وضسان الجعع السالي مغ اإلدارة العميا.
 – 6تػفخ قاعجة تقشية وتشطيسية يسكغ البشاء عمييا.
 – 2ىيكل معخفة قياسي مخن قادر عمى مػاكبة شخيقة إنجاز اأعسال بالسؤسدة واستخجام السعخفة الستػفخة.
 – 5تبشي ثقافة (الرجاقة السعخفية) التي تقػم عمى دعع االستخجام الستبادل لمسعخفة.
 – 5تبشي غاية واضحة ولغة مفيػمة لجفع السدتخجم لمسعخفة لالستفادة القرػػ مغ الشطام السعخفي.
 – 2تبشي عسمية تغييخ في أساليب وشخق التحفيد لخمق ثقافة السذاركة السعخفية وإشاعتيا في السؤسدة.
 – 2ضسان تعجد القشػات السعخفية لتدييل عسمية نقل السعخفة كػن اأفخاد (العامميغ) ليع شخق مختمفة لتشفيح
اأعسال والتعبيخ عغ أنفديع.

 – 2تصػيخ مدتػػ عسميات السعالجة في السؤسدة بسا يسكغ مغ تحديغ شخق إدارة اأعسال لزسان التصػيخ.
 – 2تبشي شخق تحفيدية (غيخ عادية) كالسكافآت والتسييد  ،لجفع العامميغ لمسداىسة في خمق وإستخجام السعخفة
الستػفخة.
 – 01دعع اإلدارة العميا التام  ،وىحه مدألة أساسية إلقامة السذخوع وتػفيخ السػارد الالزمة لحلظ وتحجيج أنػاع
السعخفة ذات اأىسية لشجاح السؤسدة .

 2.2الج ارسـات الدابقـة:
 0.2.2الجراسات الستعمقة بالقيادة التحػيمية:
أجخػ الخوسان ( )6102دراسة رمت إلى التعخف عمى أثخ القيادة التحػيمية عمى سمػكيات السػاششة التشطيسية

في الذخكات التأميغ اأردنية ،وخمرت الجراسة إلى ان مدتػػ القيادة التحػيمية جاء متػسصاً ،كحلظ تبيغ أن
مدتػػ سمػكيات السػاششة التشطيسية كان متػسصاً ،وبيشت الجراسة وجػد أثخ ذو داللة احرائية لمقيادة التحػيمية
عمى سمػكيات السػاششة التشطيسية في الذخكات قيج الجراسة.

قجمت الرػيعي ( )6102دراسة دارت حػل أثخ القيادة السميسة في تشسية القجرات اإلبجاعية مغ وجية نطخ
العامميغ في االدارة العامة برشجوق الزسان االجتساعي في مجيشة بشغازؼ  ،وقج أضيخت الجراسة وجػد إثخ ذو
داللة احرائية لمقيادة السميسة في تشسية القجرات اإلبجاعية.

تصخق أبػ رمان ( )6102إلى دراسة أثخ مسارسة القيادة التحػيمية بأبعادىا السختمفة في االستعجاد إلدارة اأزمات

في شخكتي البػتاس العخبية ،ومشاجع الفػسفات اأردنية ،وقج أضيخت الشتائت أن مدتػػ مسارسة أبعاد القيادة
ٍ
بذكل عا ٍم يقع ضسغ السدتػػ الستػسط باستثشاء ُبعج التأثيخ السثالي ،والحؼ وجج أنو ُيسارس بسدتػػ
التحػيمية
مختفع ،كسا أن مدتػػ االستعجاد إلدارة اأزمات جاء بسدتػػ متػسط ،كسا أضيخت أن مسارسة القيادة التحػيمية

تفدخ ما ندبتو ) (64.1 %مغ االستعجاد إلدارة اأزمات.
أجخػ جبخيل ( ) 6105دراسة رمت إلى معخفة أثخ القيادة التحػيمية عمى القجرات اإلبجاعية لجػ السعمسيغ

بالسجارس الثانػية بسجيشة درنة ،وخمرت الجراسة إلى أن السدتػػ العام لتػافخ سسات القيادة التحػيمية كان

متػسصاً  ،بيشت الجراسة أن السدتػػ العام لمقجرات اإلبجاعية لسعمسي السجارس قيج الجراسة كان متػسصاً  ،كسا
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أضيخت الجراسة وجػد عالقة ذات داللة احرائية بيغ سسات القيادة التحػيمية والقجرات اإلبجاعية عشج مدتػػ
داللة معشػية (.)%0
وأجخػ صالح والسبيزيغ( )6102دراسة ىجفت إلى التعخف عمى أثخ مجاخل القيادة التبادلية والتحػيمية في تجديج
اأىجاف االستخاتيجية لػ ازرة البيئة اأردنية ،في الذخكات الرشاعية الكبيخة وتػصمت الجراسة إلى جسمة مغ الشتائت

كان مغ أبخزىا أن تأثيخ السجخل التحػيمي أكبخ مغ التبادلي في تشفيح اأىجاف االستخاتيجية لػ ازرة البيئة اأردنية.

تصخق اآلغا ( )6100الى دراسة استيجفت ترػر مقتخح لتشسية ميارات القيادة التحػيمية لجػ مجيخؼ السجارس
االعجادية بػكالة الغػث بسحافطات غدة ،وقج خمرت الجراسة الى أن درجة مسارسة السجيخيغ السسيديغ لمسجارس

اإلعجاديَّة بػكالة الغػث بسحافطات َّ
غدة لسيارات القيادة التَّحػيميَّة كانت كبيخة.

قاما الذخيفي و التشح ( )6101دراسة ىجفت إلى التعخف عمى درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثانػية الخاصة
في دولة اإلمارات العخبية الستحجة لمقيادة التحػيمية مغ وجية نطخ معمسييع ،واستخجمت استبانة القيادة متعجدة

العػامل ( )MLQلقياس درجة مسارسة القيادة التحػيمية  ،وقج تػصمت الجراسة إلى إن درجة مسارسة مجيخؼ
ٍ
بذكل عا ٍم كانت مختفعة مغ وجية
السجارس الثانػية الخاصة في دولة اإلمارات العخبية الستحجة لمقيادة التحػيمية

نطخ السعمسيغ والسعمسات ،أيزاً تبيغ ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية في درجة مسارسة مجيخؼ السجارس
الثانػية لمقيادة التحػيمية تعدػ لستغيخ الجشذ ولرالح اإلناث ،ولستغيخ السؤىل العمسي ولرالح السؤىل العمسي
ماجدتيخ فسا فػق ،ولع تػجج فخوق ذات داللة إحرائية تعدػ لستغيخ الخبخة.

وقجم الخبيعة ( )6112بجراسة ىجفت إلى بشاء قائسة بكفايات القيادة التحػيمية لسجيخؼ مجارس التعميع العام بالسسمكة
العخبية الدعػدية ،والبخامت التجريبية وخمرت الجراسة الى أن تػصمت الجراسة إلى بشاء قائسة بكفايات القيادة

التحػيمية لسجيخؼ مجارس التعميع العام ،بمغ عجدىا  62كفاية ،كسا بيشت الجراسة أن مجيخو مجارس التعميع العام

يسارسػن كفايات القيادة التحػيمية بجرجة عالية وفق وجية نطخ عيشة الجراسة ،كسا اضيخت الجراسة وجػد فخوق

ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة احرائية ( )%0في اتجاىات أفخاد عيشة الجراسة مغ مجيخؼ السجارس حػل
(كفايات الجاذبية والتأثيخ  ،كفايات التحفيد واإلليام ،كفايات االستثارة الفكخية ،كفايات االىتسام الفخدؼ(باختالف

متغيخ السؤىل العمسي.

وأجخػ عيدى ( )6112دراسة ىجفت إلى التعخف عمى دور القيادة التحػيمية في تصػيخ اداء مجيخؼ السجارس
الثانػية في محافطات غدة  ،وأضيخت الجراسة وجػد مسارسة لمقيادة التحػيمية في أداء مجيخؼ السجارس الثانػية

في محافطات غدة بشدبة أقل مغ  ،%21كسا تبيغ أنو ال تػجج عالقة ذات داللة احرائية عشج مدتػػ داللة

 %5في تقجيخات السجراء لػاقع مسارسة القيادة التحػيمية تعدػ لستغيخات الشػع والسؤىل العمسي و مجة الخجمة
والتخرز.

وأســيع ( Lucks (2002بج ارســة ىــجفت إلــى تحجيــج العالقــة بــيغ مسارســة القيــادة التحػيميــة فــي الســجارس العامــة
بسجيشــة نيػيــػرك وبــيغ دافعيــة السعمســيغ فــي تمــظ الســجارس ،وقــج تكػنــت عيشــة الج ارســة مــغ السعمســيغ فــي()1080
مجرســة واســتخجمت اســتبانة القيــادة متعــجدة العػامــل ( ، )MLQوبيشــت الشتــائت عــجم وجــػد دليــل عمــى أن القيــادة
التحػيمية ليا أثخ فـي دافعيـة السعمسـيغ فـي السـجارس ،كسـا أضيـخت الشتـائت أن القائـج التحـػيمي اليختمـف عـغ غيـخه

شا قيادية اخخػ لمتأثيخ في دافعية العامميغ نحػ العسل.
مغ القادة الحيغ يدتخجمػن أنسا ً
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أجخػ الغامجؼ ( )2001دراسة ىجفت إلى التعخف عمى مجػ مسارسة القادة اأكاديسييغ في الجامعـات الدـعػدية
لمقيــادة التحػيميــة ،وقــج تكػنــت عيشــة الج ارســة مــغ ( )2912عزــػ ىيئــة تــجريذ  ،وأضيــخت الشتــائت أن خرــائز
القيادة التحػيمية وعشاصخىا لجػ القادة اأكاديسييغ في الجامعات الدعػدية ،مغ حيث درجـة تػافخىـا كانـت بجرجـة

متػسصة ،كسـا أضيـخت الج ارسـة أن ىشـاك فـخوق ذات داللـة إحرـائية فـي عشاصـخ القيـادة التحػيميـة تعـدػ لستغيـخ
الػضيفــة ،فــي حــيغ لــع تكــغ ىشــاك فــخوق دالــة إحرــائيا تعــدػ لستغيــخؼ الجامعــة والتخرــز ،بيشســا كانــت ىشــاك

فــخوق ذات داللــة إحرــائية فــي خرــائز القائــج التحــػيمي تعــدػ لستغيــخؼ الػضيفــة والتخرــز ،ولــع تكــغ ىشــاك

فخوق دالة إحرائيا تعدػ لستغيخ الجامعة.
 2.3.7الدراسات المتعمقة بإدارة المعرفة:

قجم السايل ( )6102دراسة ارتكدت حػل أثخ تصبيق عسميات إدارة السعخفة في تحديغ جػدة الخجمات السرخفية
مغ وجية نطخ العامميغ بالسرارف التجارية الميبية العاممة بسجيشة الخسذ ،وقج أضيخت الجراسة وجػد أثخ ذو
داللة احرائية لتصبيق عسميات إدارة السعخفة عمى تحديغ جػدة الخجمات السرخفية.

أجخػ الصيب ( )6102دراسة استيجفت دور إدارة السعخفة في تحديغ أداء السرارف التجارية بالجدائخ  ،وخمرت
الجراسة إلى إن الجور الحؼ يسكغ أن تمعبو إدارة السعخفة بالسرارف التجارية أصبح اليػم حاسساً أكثخ مغ أؼ وقت

مزى ،نط اًخ لمسدتججات والتغيخات الدخيعة والستالحقة التي تسيد البيئة السرخفية الحجيثة ،حيث أصبح التفػق
التشافدي وخمق القيسة يدتشج كثي اخ عمى العشاصخ الالمادية :السيارات والكفاءات ،السعارف ،القجرة عمى التعمع.

درس الصخوانة ( )6105أثخ مسارسات إدارة السعخفة عمى السيدة التشافدية بذخكات االدوية اأردنية  ،وأوضحت
الشتائت أن ىشاك اثخ إيجابي ذؼ داللة احرائية لسسارسات إدارة السعخفة)االترال ومذاركة السعخفة ،سياسات
واستخاتيجيات ادارة السعخفة ،ثقافة تشطيسية مذجعة لخمق ومذاركة السعخفة ،تجريب وتػجيو السػضفيغ ،القجرة عمى
خمق معخفة ججيجة ،واكتداب واستحػاذ السعخفة(عمى السيدة التشافدية.

أجخػ كل مغ الدبػن والذيت ( )6105دراسة ىجفت الى التعخف عمى واقع إدارة السعخفة في الجامعات اأردنية
الخاصة مغ وجية نطخ أعزاء الييئة التجريدية وعالقة ذلظ ببعس الستغيخات ،وتسخس عغ الجراسة ان واقع

إدارة السعخفة في الجامعات اأردنية الخاصة جاء بسدتػػ متػسط.

تصخقت عبيج ( )6105إلى دراسة أبعاد إدارة السعخفة وعالقتيا بعسمية اتخاذ القخار بالسرارف التجارية في قصاع

غدة ،وبيشت الشتائت لترػرات السبحػثيغ أبعاد إدارة السعخفة جاءت بجرجة مختفعة ،كسا بيشت الجراسة وجػد عالقة

ذات داللة إحرائية بيغ أبعاد إدارة السعخفة وعسمية اتخاذ الق اخرات في السرارف التجارية في قصاع غدة.
وأجخػ جبخيل ( )6106دراسة استيجفت إدارة السعخفة وعالقتيا باإلبجاع االدارؼ لجػ رؤساء االقدام العمسية
بجامعة عسخ السختار  ،كذفت الجراسة أن السدتػػ العام لسكػنات إدارة السعخفة كان مختفعاً ،أيزاً خمرت
الجراسة إلى أن السدتػػ العام لابجاع االدارؼ لخؤساء االقدام العمسية بالجامعة قيج الجراسة كان مختفعاً  ،كسا
أضيخت الجراسة وجػد عالقة ذات داللة احرائية بيغ مكػنات ادارة السعخفة قيج الجراسة واإلبجاع االدارؼ عشج

مدتػػ داللة معشػية (.)%0

تشاول اآلغا وأبػ الخيخ( )6106دراسة أرتكدت عمى واقع تصبيق عسميات إدارة السعخفة في جامعة القجس السفتػحة

وإجخاءات تصػيخىا ،وأسفخت نتائت الجراسة عمى أن تصبيق عسميات إدارة السعخفة بجامعة القجس السفتػحة جاءت
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الثػرة التكشػلػجية (اقتراديات القخن الحادؼ والعذخيغ)

المهافق  9-7أكتهبر 8102
ICETR2018

متػسصة ،كسا كذفت الجراسة أن سعة اإلشالع والسدتػػ الثقافي وشبيعة العسل وعجد اأبحاث وورش العسل

ومجال االىتسام الحؼ يتستع بو أصحاب السؤىالت العمسية دون الجكتػراه ضعيفة ومختفعة لجػ حسمة الجكتػراه،
وتبيغ أيزاً أنو ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية حػل واقع تصبيق عسميات إدارة السعخفة في جامعة القجس
السفتػحة تعدػ لستغيخات عجد سشػات الخبخة والسشصقة التعميسية.

درست بجر ( )6101دراسة استيجفت تصػيخ ميارات مجيخؼ السجارس الثانػية في محافطات غدة في ضػء مفيػم

إدارة السعخفة  ،وخمرت الجراسة الى أن درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثانػية في محافطات غدة لسيارات إدارة
السعخفة مغ وجية نطخىع عاليـة.
قام ) Chi-Hong (2010بجراسة ىجفت إلى التعخف عمى العػامل الجاعسة لتصبيق إدارة السعخفة في البيئة

السجرسية في ىػنغ كػنغ ،كسا ىجفت الجراسة إلى معخفة إمكانية تشفيح إدارة السعخفة بشجاح في السجارس اإلبتجائية

والثانػية فى ىػنت كػنت و تػضيح السذاكل التي تع مػاجيتيا؛ بيشت الجراسة العػامل الجاعسة و السؤثخة في تشفيح
إدارة السعخفة في السجارس اإلبتجائية و الثانػية و ىي :استخجام أسمػب القيادة السشاسب القائع عمى السعخفة ،وإدارة
التغييخ ،واالستخاتيجية ذات التخصيط الجيج ،واليجف الػاضح السخسػم بذكل جيج ،والتعمع التشطيسي ،والجعع التقشي،
والثقافة السجرسية ،كسا أضيخت الجراسة كحلظ أن إدارة السعخفة الشاجحة في السجارس اإلبتجائية والثانػية يجب أن

تتحمى بعجة جػانب مختمفة مثل :سيػلة الحرػل عمى تكشػلػجيا السعمػمات  ،والقيادة القػية ،والتأثيخات الثقافية،
والييكل التشطيسي وخرائز الذخرية لمعامميغ في السجرسة.
أمـا ( Longstaff and Haimes (2000قامـا بج ارسـة ىـجفت الـى تػضـيح شبيعـة العالقـة بـيغ التعمــيع وإدارة
السعخفــة مــغ خــالل ضــسان السعمػمــات  ،وقــج تػصــمت الج ارســة إلــى أن ىشــاك عالقــة ايجابيــة بــيغ التعمــيع وإدارة
السعخفة  ،حيث أن االعتساد عمى السجخل السعخفي فـي العسميـة التعميسيـة تؤكـج عمـى ضـسان صـالحية السعمػمـات

السدتخجمة.
أيزاً أسيع جـػاد ( )6112بج ارسـة عشػانيـا " :اثـخ السعخفـة الدـػقية فـي اختيـار االسـتخاتيجيات التشافدـية و التسيـد
باأداء" أستعخض فييا أىسية السعخفة الدـػقية مـغ خـالل د ارسـتو لعيشـة مـغ شـخكات تعسـل فـي قصـاع سـػق الدـمع
السعسخة في الدػق اأردنية ،حيث يخػ الباحث أىسية تػفخ السعخفة الدػقية والسعخفـة مـغ خـالل البحـث والتصـػيخ

باإلضــافة إلــى السعخفــة بالسشافدــيغ لــجػ مــج ارء ىــحه الذــخكات حتــى تدــانجىع فــي اختيــار اســتخاتيجياتيع السشاســبة
والتي تؤدؼ إلى التسيد في اأداء.
وأجـ ــخػ الخيـ ــخو وجـ ــالل ( )6115د ارسـ ــة تدـ ــتيجف تـ ــأثيخ بعـ ــس مكػنـ ــات إدارة السعخفـ ــة فـ ــي تفعيـ ــل عسميـ ــات
القيـ ـ ــادة االداريـ ـ ــة السعتسـ ـ ــجة  ،وأىـ ـ ــتع البحـ ـ ــث باسـ ـ ــتصالع آراء  51قائـ ـ ــج ادارؼ يعسمـ ـ ــػن فـ ـ ــي شـ ـ ــخكة السشرـ ـ ــػر

العامـ ــة لمسقـ ــاوالت اإلنذـ ــائية بـ ــالعخاق  ،وتػصـ ــل الباحثـ ــان إلـ ــى مجسػعـ ــة مـ ــغ الشتـ ــائت ،كـ ــان جػىخىـ ــا أن قـ ــجرة
القيادة تتأثخ بسكػنات إدارة السعخفة.
أما الداعج و حخيع ( )6115فقاما بجراسة تيجف إلى التعخف عمى دور إدارة السعخفة و تكشػلػجيا السعمػمات في
تحقيق السيدة التشافدـية فـي قصـاع الرـشاعة الجوائيـة بـاأردن ،و بتصبيـق الج ارسـة عمـى ثـالث مـغ كبخيـات شـخكات
صــشاعة الــجواء تبــيغ وجــػد عالقــة قػيــة بــيغ إدارة السعخفــة و السي ـدة التشافدــية  ،وعالقــة معتجلــة بــيغ تكشػلػجيــا

السعمػمــات و السي ـدة التشافدــية ،وكــحلظ وجــػد فــخوق ذات داللــة إحرــائية فــي ىــحه العالقــة تعــدػ إلــى العػامــل
الجيسػغخافية لمسبحػثيغ.
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جامعة عسخ السختار

كسا أجخػ ( Jaime et.al(2005دراسة كان ىجفيا تقجيع مشيجية لتشفيح إدارة الجػدة وإدارة السعخفة كػسيمة لجعع
عسميات إنتـاج إدارة السعخفـة؛ أجخيـت الج ارسـة عمـى عيشـة مـغ السختبـخات الصبيـة بفخندـا  ،وتػصـمت الج ارسـة إلـى
أن السشيجية السقتخحة سػف تحدغ مغ آليـة تحػيـل البيانـات والسعمػمـات الـى معخفـة يـتع االسـتفادة مشيـا مـغ ِقبـل

كافة العامميغ عيشة الجراسة.

فعالي ــة الس ــجيخيغ ب ــالػ ازرات اأردني ــة،
وق ـ ّـجم القصارن ــة ( )6112د ارس ــة ى ــجفت إل ــى تحمي ــل أث ــخ إدارة السعخف ــة ف ــي ّ
وتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائت ،أبخزىا أن مدتػػ إدارة السعخفة في الػ ازرات جاءت بجرجة متػسصة.
 3.3.7الدراسات المتعمقة بطبيعة العالقة بين القيادة التحهيميـة و إدارة المعرفـة:
أجخػ الذشصي ( )6102دراسة تيجف إلى التعخف عمى دور القيادة التحػيمية في عسميات إدارة السعخفة العامميغ

بػ ازرة الجاخمية الفمدصيشية بقصاع غدة – الذق السجني ،وقج خمرت الجراسة إلى أن مدتػػ مسارسة أسمػب القيادة

التحػيمية كان متػسصاً  ،كسا بيشت الجراسة أن مسارسة إدارة السعخفة كانت بسدتػػ متػسط  ،وكذفت الجراسة
أيزاً وجػد دور لمقيادة التحػيمية في عسميات إدارة السعخفة  ،وقج فدخت ما ندبتو ( )%22مغ التبايغ في

عسميات إدارة السعخفة.

وأخي اًخ درس مخزوق ( ) 6102أثخ القيادة التحػيمة عمى تصبيق ادارة السعخفة بجامعة دمحم خيزخ بدكخة  ،وقج
أضيخت الجراسة أن مدتػػ تػافخ سسات القيادة التحػيمية متػسط  ،كسا بيشت الجراسة أن مدتػػ تصبيق عسميات
إدارة ا لسعخفة مختفعة ،وقج خمرت الجراسة إلى وجػد أثخ ذو داللة احرائية لمقيادة التحػيمية عمى تصبيق إدارة
السعخفة بالجامعة محل الجراسة ،وقج فدخت القيادة التحػيمية في إدارة السعخفة بقيسة (.)%25
ومغ خالل استعخاض الجراسات الدابقة  -والتي أجخيت في بيئات مختمفة  -تبيغ أنيا تتفـق مـع بعزـيا الـبعس
عمى اىسيـة القيـادة التحػيميـة وإدارة السعخفـة عمـى ح ِـج سـػاء فـي تحدـيغ وتصـػيخ أداء السؤسدـات  ،كسـا تختمـف
الجراسات الدابقة فيسا بيشيا مغ حيث اأبعاد والستغيخات التي تع التخكيد عمييا مغ جانب كـل د ارسـة ،مسـا يجعـل

الباب مفتػحاً أؼ باحث لدج ىحه الثغخة البحثية ،واإلسيام في إثخاء الجانب السعخفـي أو التصبيقـي فـي مػضـػعي
القيادة التحػيمية وإدارة السعخفة ،كسا أن ذلظ التشػع أو االختالف يثخؼ السعخفة في جػانب إدارة السعخفة السختمفة،
مســا أتــاح الفخصــة لمباحــث فــي اختيــار أكثــخ الستغي ـخات مشاســبة لمسذــكمة قيــج الج ارســة ،أيز ـاً أن الج ارســات التــي

تشاولت إدارة السعخفة في البيئة الميبية لع تتعخض تحجيجاً لجراسة اثخ القيادة التحػيمية في البيئة التخبػيـة والتعميسيـة
عمى إدارة السعخفة لجػ مجيخؼ مجارس التعميع االساسي ،عميو تعتبـخ ىـحه الج ارسـة اأولـى فـي البيئـة الميبيـة عمـى
حج عمع الباح ث  ،وبـحلظ فـإن الج ارسـة الحاليـة تعتبـخ مكسمـة فـي أىـجافيا لسـا عـخض مـغ أىـجاف  ،وإضـافة ججيـجة
لسا سبق عخضو.
 .8الطريقـة واإلجـــراءات:
 1.8منهج الدراسة:
الستبع في ىحه الج ارسـة ىـػ السـشيت الػصـفي  ،والـحؼ ييـجف إلـى
إنصالقاً مغ مذكمة الجراسة وأىجافيا فإن السشيت ُ
وصف الطاىخة وتذخريا وإلقاء الزػء عمى جػانبيا السختمفة بغخض فيسيـا وتحجيـج أسـبابيا ،فـالسشيت الػصـفي
ييــتع بتػضــيح واقــع الطــاىخة مــغ خــالل اشــتقاق أصــػلو مــغ الخصـػات العمسيــة الجقيقــة التــي تبــحل فييــا السحــاوالت
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لاجابة عمى الفخوق بيغ أفخاد العيشة وفقاً لبعس الستغيخات والتعبيخ عشيا كسياً وصػالً لفيع الطـاىخة ومـا تتصمبـو
مغ إجخاءات لمتعامل معيا (عبيجات وآخخون .)6105،
 .2.8مجتمع الدراسة:
تسثـ ــل مجتسـ ــع الج ارس ـ ــة فـ ــي جسي ـ ــع مـ ــجيخؼ م ـ ــجراس التعمـ ــيع اأساسـ ــي ومد ـ ــاعجييع بسجيشـ ــة درن ـ ــة ،والـ ــحؼ بم ـ ــغ
قػامـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ـ ( )015م ـ ـ ــجيخ ،ونطـ ـ ـ ـ اًخ لمتذ ـ ـ ــابو الكبي ـ ـ ــخ بـ ـ ــيغ خر ـ ـ ــائز م ـ ـ ــجارس التعم ـ ـ ــيع اأساس ـ ـ ــي م ـ ـ ــغ حي ـ ـ ــث
اأوضـ ــاع السجرسـ ــية واإلداريـ ــة والساليـ ــة فـ ــي ليبي ـ ــا ،ولتذـ ــابو العسـ ــل فـ ــي جسيـ ــع السـ ــجارس ،كـ ــحلظ النتذـ ــار ىـ ــحه
السـ ــجارس عمـ ــي رقعـ ــة جغخافيـ ــة واسـ ــعة ،وحيـ ــث إنـ ــو مـ ــغ الرـ ــعػبة بسكـ ــان أن يـ ــتع تصبيـ ــق الج ارسـ ــة السيجانيـ ــة

عمـ ــي جسيـ ــع ىـ ــحه السـ ــجارس لسـ ــا يتصمبـ ــو ذلـ ــظ مـ ــغ وقـ ــت شػيـ ــل وجيـ ــج كبيـ ــخ ،لـ ــحلظ رأػ الباحـ ــث أن تجـ ــخػ

ى ــحه الج ارسـ ــة عمـ ــي مـــجيخؼ مـ ــجارس التعمـ ــيع اأساس ــي بسجيشـ ــة درنـ ــة؛ ولشطـ ـ اًخ لرـ ــغخ مجتسـ ــع الج ارســـة ،فقـ ــج تـ ــع
دراستو بالكامل لزسان نتائت أقخب لمػاقع وأكثخ قابمية لمتعسيع.

 3.8أداة الدراسة:
تــع اســتخجام االســتبانة  Questionnaireكػســيمة لجســع البيانــات الالزمــة لتحقيــق أىــجاف الج ارســة واإلجابــة عمــى
تدــاؤالتيا  ،نط ـ اًخ لســا تــػفخه ىــحه اأداة مــغ إمكانيــة تجسيــع قــجر مسكــغ مــغ البيانــات ،فز ـالً عــغ ســيػلة فخزىــا
وعخضيا وتحميميا ،حيث تع تقديسيا إلى ثالثة اجداء ىي:
 1.3.8معمهمات عن مالئي االستبانة:
يحتػػ الجدء اأول مغ االستبانة عمى بيانات عامة عغ السذاركيغ ،وىي الشػع والعسخ والسؤىل العمسـي ومجة
الخجمة في السجرسة ،والسخحمة الجراسية  ،ونػع السجرسة.
 2.3.8مقيـاس القيـادة التحهيميـة:
تكػن السقياس مغ ٍ
ثسان وعذخيغ عبارة مدـتسجة مـغ أداة القيـاس الـحؼ أعـجه الخبيعـة ( )6112وفقـاً لشسـػذج Bass
ّ
) ، and Avolio (1993والسقاس ـة عمــى مقيــاس ليكــخت  ، Likertوىــحا يعشــى أن كــل عبــارة فــي االســتبانة
مقاسة بخسدة بجائل لاجابة ،وفقاً لمتجرج التالي (متػافخة بجرجة كبيـخة جـجاً ،متـػافخة بجرجـة كبيـخة ،متـػافخة الـى ح ٍـج
ما ،غيخ متػافخة ،غيخ متػافخة عمى االشالق)  ،وتع تقديع الثسان والعذخيغ عبارة عمى أربعة أبعاد والستسثمة فـي:
الجاذبية والتأثيخ  ،والتحفيد واالليام  ،واالستثارة الفكخية  ،االىتسام الفخدؼ ؛ وقج ِ
صيغت عبارات السقياس بذـكل

إيج ــابي ،حي ــث ُيعص ــى لمسذ ــارك ( ،)0عشـ ـجما تك ــػن اإلجاب ــة (غي ــخ متـ ـػافخة عم ــى االش ــالق) ،ويعصـ ـى لمسذ ــارك
الجرجة( )5عشجما تكػن اإلجابة بأنـو(متػافخة بجرجـة كبيـخة جـجاً) ،و تقـع بـيغ ىـاتيغ الـجرجتيغ ثـالث درجـات أخـخػ
ىي :الجرجة الثانية  ،وتعشي (غيخ متػافخة)  ،والجرجة الثالثة  ،وتعشى (متػافخة الى ٍ
حج ما)  ،أما الجرجة الخابعة ،

فتعشي (متػافخة بجرجة كبيخة).

 3.3.8مقيـاس إدارة المعرفـة:
تكــػن السقيــاس مــغ ثـ ٍ
ـالث وأربعــيغ عبــارة مدــتسجة م ــغ أداة القي ــاس الـحؼ أعــجه كــل مــغ بــجر ( ، )6101والسقاس ـة
ّ
عمــى مقيــاس ليكــخت  ، Likertمــع إج ـخاء بعــس التعــجيالت بســا يتػافــق مــع البيئــة الميبيــة  ،وىــحا يعشــى أن كــل
عبارة في االستبانة مقاسة بخسدة بجائل لاجابـة ،وفقـاً لمتـجرج التـالي (مػافـق بذـجة ،مػافـق ،محايـج ،غيـخ مػافـق،

غيخ مػافق بذجة)  ،وعمى أن تعشـى عبارة مػافق بذجة مختفعاً ججاً ،وعبارة مػافق مختفعاً ،وعبارة محايـج متػسـصاً،
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د .وائل دمحم جبخيل

جامعة عسخ السختار

عبارة غيخ مػافق مشخفزاً وعبارة غيخ مػافق بذجة مشخفزاً ججاً وتـع تقدـيع الـثالث واالربعـػن عبـارة عمـى أربعـة

أبعاد  ،وىي( :تػليج السعخفة ،تذارك السعخفة ،تشطيع وتخديغ السعخفة  ،تصبيق السعخفة).

وقــج ِ
صــيغت عبــارات السقيــاس بذــكل إيجــابي ،حيــث ُيعصــى لمسذــارك ( ،)0عش ـجما تكــػن اإلجابــة (غيــخ مػافــق

بذــجة) ،وفــي حــيغ ُيعصـى لمسذــارك الجرجــة( )5عشــجما تكــػن اإلجابــة بأنــو(مػافــق بذــجة) يقــػم بالفعــل ،و تقــع بــيغ
ىــاتيغ الــجرجتيغ ثــالث درجــات أخــخػ ىــي :الجرجــة الثانيــة  ،وتعشــي أن الســذارك (غيــخ مػافــق) مــا يقــػم بالفعــل،
والجرجة الثالثة  ،وتعشى أن السذـارك (محايـج) مـا يقـػم بالفعـل ،أمـا الجرجـة الخابعـة  ،فتعشـي أن السذـارك (مػافـق)
ما يقػم بالفـعل.
 4 .8ثبات أداة جمع البيانات وصدقها:
 0.5.2الثبـات ُ : Reliabilityيعتبـخ مفيـػم الثبـات مـغ السفـاىيع اأساسـية التـي تؤخـح بعـيغ االعتبـار عشـج تقيـيع
ويعـ ّـخف بأنــو" يقــيذ مــجػ الحرــػل عمــى البيانــات ذاتيــا لــػ تــع تكـخار االســتبانة أكثــخ مــغ مـخة
جــػدة اختبــار مــاُ ،

"(السخىزــي  ، )6105:252،لتأكــج مــغ ثبــات االســتبانة فقــج أُجــخؼ اختبــار معامــل الثبــات الــجاخمي عــغ شخيــق
 ، Alpha Cronbachوذلــظ باســتخجام البخنــامت اإلحرــائي ( )SPSSوقــج بمغــت قيســة معامــل الثبــات لسقيــاس
القيادة التحػيمية ( ، )1.215في حيغ بمغ معامل الثبات لسقياس إدارة السعخفة ( ،)1.252وتعتبخ ىاتيغ القيستـيغ

مـختفعتيغ( ،)Sekaran and Bougie,2010 ; Malhatro and David, 2007مســا ُيذــيخ إلــى ثبــات
االستبانة وقػة تساسكيا الجاخمي مسا يجعميا يسكغ االعتساد عمييا ،وأن االستبانة واضحة لجػ القارغ ليا.
 6.5.2الصدقُ : Validityيذيخ مفيػم صجق االستبانة إلى "التأكج مغ أنيا سػف تقيذ ما أعجت مغ أجمو
"(صابخ ،حفاجة )6116،؛ لتأكج مغ صجق االستبانة ،استخجمت الجراسة شخيقتان ىسا:
أ -الصـــدق الظـــاهري :ق ــام الباح ــث بع ــخض االســتبانة عم ــى مجسػع ــة م ــغ السحكســيغ الستخرر ــيغ ف ــي مج ــال

الج ارســة ،وعــجدىع خسدــة محكســيغ  ،وىــػ مــا ُيدــسى بالرــجق الطــاىخؼ ،الــحؼ ُيذــيخ إلــى أن مــا إذا كانــت اأداة
السد ــتخجمة حقـ ـاً تق ــيذ نف ــذ الد ــمػك السـ ـخاد قياس ــو ،أؼ أن اأداة تك ــػن ص ــادقة إذا ك ــان مطيخى ــا ُيذ ــيخ إل ــى

ـاء عمـ ــى
ارتباشيـ ــا بالدـ ــمػك الس ـ ـخاد قياسـ ــو (السشدـ ــي ،)6112:002 ،وقـ ــام الباحـ ــث بتعـ ــجيل بعـ ــس الفق ـ ـخات بشـ ـ ً
السالحطـات التـي أبـجاىا السحكسـػن لمػصـػل باالسـتبانة إلـى صـػرتيا الشيائيـة  ،التـي أيـجىا أكثـخ مـغ  %21مـغ
السحكسيغ ،ويذيخ بمػم إلـى أنـو عمـى الباحـث الحرـػل عمـى ندـبة اتفـاق ( )%25فـأكثخ مـغ آراء السحكسـيغ فـي

ى ــحا الش ــػع م ــغ الر ــجق (بم ــػم وآخ ــخون  ،)062 ، 0222 ،وب ــحلظ تذ ــكمت الر ــيغة الشيائي ــة لمسقياس ــيغ الم ــحيغ
سيعتسجىا الباحث في تتسة إجخاءات بحثو.
ويقاس بحداب الجحر التخبيعي لسعامل ثبات
ب -الصدق الذاتي أو اإلحصائي ُ ، Statistical validity
االختبار ،فقج بمغ معامل الرجق لسقياس القيادة التحػيمية ( ، )1.222في حيغ بمغ معامل الرجق لسقياس إدارة
فعالً إلى ما يجب قياسو.
السعخفة ( ،)1.225مسا يجل عمى الثقة في صجق
مقياسي الجراسة وأنو ُمرسع ْ
ّ

 5.8تهزيع استمارة االستبانة:

تسثل مجتسع الجراسة بـ ( )104مجيخ  ،وبإتباع شخيقة السدح الذامل ،تع استخجاع ( )22استسارة صالحة لمتحميل
اإلحرائي وتُذكل ما ندبتو  ،%25وىى ندبة يسكغ االعتساد عمييا في الجراسة مغ االستبانات السػزعة،
وتعتبخ ندبة مقبػلة إحرائياً في مجال الجراسات واأبحاث العمسية ( Nulty, 2008؛ عبيج ،)6112 ،وقام
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الباحث بتػزيع االستبانة عمى السذاركيغ بسداعجة بعس الدمالء الباحثيغ ،واستغخقت عسمية تػزيع االستسارات
وجسعيا فتخة امتجت إلى سبعة أسابيع* ،وذلظ لمحرػل عمى ندبة ردود مختفعة ،ولسشح الفخصة لمسذاركيغ
لادالء ببيانات يسكغ االعتساد عمييا ،وقج تػزع مجتسع الجراسة حدب الستغيخات الجيسػغخافية والتشطيسية عمى
الشحػ اآلتي والسػضحة بالججول (:)0
ججول (:)0خرـائز عشاصخ مجتسع الج ارسـة
الستغيخ

مدتػػ الستغيخ

العجد

الشدبة السئػية

الحكػر

22

%25.2

اناث

5

% 5.6

السجسػع

22

%011

أقل مغ  25سشة

6

%6.2

مغ  25سشة إلى أقل  51سشة

60

%62.2

مغ  51سشة إلى أقل مغ  55سشة

21

%22.1

مغ  55سشة إلى أقل مغ 51سشة

65

% 20.0

مغ  51سشة فأكثخ

-

-

السجسػع

22

%011

دبمػم عالي

66

%62.2

جامعي

55

% 20.5

مؤىالت ُعميا

-

-

22

%011

أقل مغ خسذ سشػات

5

%5.0

مغ  5سشػات إلى أقل  01سشػات

02

%62.5

65

%26.5

مغ  05إلى أقل  61سشة

02

%66.0

مغ  61سشة فأكثخ

02

% 02.2

السجسػع

22

%011

إبتجائية

26

%21.5

إعجاية

05

%02.5

السجسػع

22

%011

عامة

52

%22.2

خاصة

02

%62.5

22

%011

الشػع

العسخ

السؤىل العمسي

السجسػع

مغ  01سشػات إلى أقل مغ 05
سشة

مجة الخجمة

السخحمة

نػع السجرسة

*

مت توزيع االستباانت خالل الفرتة.6102 /5/ 05 -2/ 62 :
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د .وائل دمحم جبخيل
 6.8أساليب تحـميل البيانات :Methods of Data Analysis

قام الباحث باسـتخجام بعـس اأسـاليب اإلحرـائية لتحميـل بيانـات الج ارسـة الستحرـل عمييـا مـغ خـالل االسـتبانة،
وذلظ لتحقيق أىجاف الجراسة ،وبعج االنتياء مغ جسع البيانات تع مخاجعة وتخميـد االسـتبانات السجسعـة والرـالحة
السق ــاس بخس ــذ درج ــات ، ،ولحد ــاب ش ــػل خالي ــا مقي ــاس ليك ــخت
ـاء عم ــى مقي ــاس ليك ــخت ُ Likert
لتحمي ــل بش ـ ً
الخساس ــي ت ــع حد ــاب الس ــجػ ( ، )5=0-5ث ــع تقد ــيسو عم ــى ع ــجد فئ ــات السقي ــاس لمحر ــػل عم ــى ش ــػل الخمي ــة
الرحيح أؼ ( ، ) 1.21 =5/5بعج ذلظ تع إضافة ىحه القيسة إلى اقل قيسة في السقياس (أو بجايـة السقيـاس وىـي
الػاحج الرحيح)  ،وذلظ لتحجيج الحج اأعمـى ليـحه الخميـة (العسـخ  ،)266 :6116 ،وىكـحا يرـبح شـػل الخاليـا
كسا ىػ مػضح بالججول (.)6
ججول ( :)6شػل الخمية لسقياسي الجراسة وفقاً لسقياس ليكخت ودرجة السسارسة
شػل الخمية

الفئة في مقياس ليكخت

درجة السسارسة

مغ  0إلى أقل 0.21

غيخ مػافق بذجة؛ غيخ متػافخة إشالقاً

مسارسة ضعيفة ججاً

مغ  0.21إلى أقل 6.21

غيخ مػافق ؛ غيخ متػافخة
محايج ؛ متػافخة إلى ٍ
حج ما

مسارسة متػسصة

مغ  2.51إلى أقل 5.61

مػافق ؛ متػافخة بجرجة كبيخة

مسارسة مختفعة

مغ  6.21إلى أقل 2.51

مغ  5.61إلى 5.11

مػافق بذجة ؛ متػافخة بجرجة كبيخة
ججاً

مسارسة ضعيفة

مسارسة مختفعة ججاً

وعمى أساس ذلظ التخميد تع االستعانة بالحاسب اآللي واستخجام بخنامت إحرــائي مغ خجم ــة البخمجيات الػاردة
في ) ،Statistical Package for Social Sciences (SPSSوذلظ وفقاً لسا يمي:
 ثبات مقياس الجراسة  Reliabilityلتأكج مغ ثبات أسئمة صحيفة االستبانة  ،ومجػ تجانديا واندجاميا مع
مذكمة الجراسة لغخض اإلجابة عمى تداؤليا ،مغ خالل استخجام معادلة ألفا كخونباخ Alpha Chronbach

 صجق مقياس الجراسة والحؼ لتأكج مغ قجرة السقياس عمى قياس ما وضع مغ اجمو ،أو أن السقياس يقيذ
الطاىخة السخاد قياسيا.
 الججاول التك اخرية  ،وذلظ لحرخ أعجاد السذاركيغ ،وندبيع السئػية ،وفقاً لمخرائز العامة لسالئي صحائف
االستبانة.
 مقاييذ الشدعة السخكدية  Measures of Central Tendencyالستسثمة في الستػسصات الحدابية The
 ،Arithmetic Meanوذلظ لتحجيج تخكد اإلجابات حػل القيسة الستػسصة ليا لجسيع متغيخات الجراسة

الخئيدية ،كحلظ تع استخجام مقاييذ التذتت  Measures Dispersionمثل االنحخاف السعيارؼ Standard
ُ ،Deviationبغية تحجيج انحخافات اإلجابات عغ القيسة الستػسصة ليا لستغي اخت الجراسة الخئيدة ،والسـجػ
 Rangeلمحكع عمى درجة مسارسة متغيخات الجراسة وفقاً لسقياس ليكخت الخساسي .
 اختبار Kolmogorov - Smirnovلسعخفة مجػ اتباع البيانات لمتػزيع الصبيعي مغ عجمو.
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 تحميل االنحجار البديط  Simple Regressionلتبيان أثخ القيادة التحػيمية مجتسع ًة عمى إدارة السعخفة مغ
وجية مجيخؼ السجارس محل الجراسة.
 تحميل االنحجار الستعجد  Multiple Regressionلمػقػف عمى أثخ أبعـاد القيادة التحػيمية عمى إدارة
السعخفة مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارس محل الجراسة.

 .9عرض نتائج الدراسة ومناقشتهــا:
 0 .2مشاقذــة الشتــائت الستعمقــة بالتدــاؤل اأول  -مــا مدــتػػ القيــادة التحػيميــة لســجيخؼ مــجارس التعمــيع اأساســي

بسجيش ــة درن ــة م ــغ خ ــالل الد ــسات االتي ــة( :الجاذبي ــة والتـ ـأثيخ  ،التحفي ــد وااللي ــام  ،االس ــتثارة الفكخي ــة  ،االىتس ــام
الفخدؼ)؟.
تزسشت االستبانة ثسان وعذخون عبارة تتعمق بسدتػػ القيادة التحػيمية مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارس قيج

الجراسة  ،وعشج احتداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ،إلجاباتيع عغ تمظ العبارات السػضحة
بالججول ( ، )2أمكغ التعخف عمى مدتػػ تػافخ سسات القيادة التحػيمية ،إذا ما ُعمِ َع بأن متػسط السقياس
السدتخجم في االستبانة يبمغ ( ، * )2حيث بمغ الستػسط العام لمقيادة التحػيمية ( )2.05وبانحخاف معيارؼ
( ،)1.522وبجرجة تػافخ متػسصة ،وبػزن ندبي ( ،**)%22.12واتفقت ىحه الشتيجة مع ما آلت إليو دراسة
الذشصي ( ،)6102دراسة مخزوق ( ،)6102دراسة الخوسان ( ،)6102دراسة أبػرمان ( ،)6102دراسة جبخيل

( ،)6105دراسة عيدى ( ،)6112دراسة العازمي ( ، )6112دراسة الغامجؼ ( ،)2001ودراسة العشدؼ

( ،)6115دراسة العسخؼ ( ،)6115في حيغ اختمفت نتيجة الجراسة الحالية مع ما تػصمت إليو دراسة اآلغا
( ،)6100دراسة الذخيفي والتشح ( ،)6101ودراسة الخبيعة ( )6112في أن مدتػػ تػافخ القيادة التحػيمية كانت

بسدتػػ مختفع ،كسا تبيغ مغ الججول ( )2أيزاً أن مدتػػ ُبعج الجاذبية والتأثيخ مختفع  ،وىػ أعمى متػسط بيغ
أبعاد القيادة التحػيمية ،حيث حطي بستػسط حدابي ( )2.56وبػزن ندبي ( ، )%22.52في حيغ تبيغ أن

مدتػػ تػافخ ُبعج االىتسام الفخدؼ كان متػسصاً ،وىػ يسثل أقل أبعاد القيادة التحػيمية بستػسط حدابي ()6.22
وبػزن ندبي ( ،)%55.22كسا يػضح الججول ( )5اتجاىات السذاركيغ عغ كل عبارة مغ عبارات أبعاد القيادة
التحػيمية.
ججول ( :)2إجابات السذاركيغ تجاه تػافخ أبعاد القيادة التحػيمية لجػ مجيخؼ السجارس قيج الجراسة
األثؼبد

انًزىسظ
انسسبثٍ

االَسشاف
انًؼُبسٌ

انىصٌ
انُسجٍ

دسخخ
انًًبسسخ

انزشرُت

اندبرثُخ وانزؤثُش
انزسفُض واالنهبو
االسزثبسح انفكشَخ
االهزًبو انفشدٌ
انمُبدح انزسىَهُخ

2.5622
2.0252
2.6655
6.2222
2.0555

1.52565
1.25222
1.25202
1.22622
1.52226

%22.52
%22.62
%25.52
%55.22
%22.12

يشرفؼخ
يزىسطخ
يزىسطخ
يزىسطخ
يزىسطخ

0
2
6
5
---

* الوسط احلسايب = 2 = 5/0+6+2+5+5
**الوزن النسيب = الوسط احلسايب5/
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ججول ( :)5إجابات السبحػثيغ تجاه كل عبارة مغ عبارات أبعاد القيادة التحػيمية
د

األثؼبد

انؼجبساد

أظهش لًُب ً واخاللب ً زسُخ ردؼهه لذوح نهؼبيهٍُ
0
يؼه.
أزظً ثثمخ واززشاو انؼبيهٍُ يؼٍ.
6
ألذو اززُبخبد انؼبيهٍُ ػهً اززُبخبرٍ
2
انشخصُخ.
اندبرثُخ
وانزؤثُش أػًم ػهً اَصبل سإَخ انًذسسخ انً انؼبيهٍُ
5
يؼه.
أػطٍ اهزًبيب ً كجُشا ً نجشايح انزغُُش وانزطىَش.
5
أثبدس انً يب َزطهجه انًىلف انًذسسٍ.
2
أرخز لشاسد خشَئخ.
2
أظهش رىلؼبد ػبنُخ ػٍ يسزىَبد أداء
2
انؼبيهٍُ يؼه
أششن انؼبيهٍُ يؼه فٍ صُبغخ سإَخ انًذسسخ.
2
أػًم ثسًبط ورفبإل
01
أشدغ ػهً االنزضاو ثؤهذاف انًذسسخ
 00انزسفُض
 06واالنهبو
أرًزغ ثًهبساد ارصبل فؼّبنخ.
أػًم ػهً رًُُخ انؼبيهٍُ يؼٍ نُكىَىا لبدح
02
خذد.
أزشص ػهً االززفبء ثبَدبصاد انؼًم
05
اندًبػٍ يهًب كبَذ صغُشح
أشدغ ػهً زم انًشكالد ثطشق اثزكبسَخ
05
ازفض انؼبيهٍُ ػهً انزمُُى انزارٍ ألدائهى
02
أسبػذ انؼبيهٍُ ػهً اظهبس الصً لذسارهى
02
أػًم ػهً رىطٍُ ثمبفخ انزغُُش وانزطىَش
02
ثبنًذسسخ
االسزثبسح
أسؼً انً رىفُش فشص انًُى انًهٍُ نهؼبيهٍُ
 02انفكشَخ
ثشكم يسزًش
أطىس ثُئخ انًذسسخ نزالئى يزطهجبد انزغُُش
61
وانزطىَش واالثذاع.
ألذو انؼىٌ وانًسبػذح نهؼبيهٍُ نزطجُك االفكبس
60
اندذَذح.
أسزًغ ثهطف نهؼبيهٍُ يؼٍ.
66
أزشص ػهً رهجُخ اززُبخبد انؼبيهٍُ.
62
أػجش ػٍ رمذَشٌ إلَدبصاد انؼبيهٍُ.
65
أظهش اهزًبيب ً شخصُب ً ثكم فشد يٍ انؼبيهٍُ.
65
االهزًبو
ً
أسُذ ثؼضب يٍ يهبيٍ نهؼبيهٍُ نُضَذ يٍ
 62انفشدٌ
خجشارهى.
أيبسط دوس انًذسة نهؼبيهٍُ يؼٍ.
62
أسؼً انً خؼم يهبو انؼبيهٍُ يؼٍ أكثش لًُخ
62
ويؼًُ.

انًزىسظ
انسسبثٍ

االَسشاف
انًؼُبسٌ

دسخخ
انًًبسسخ

0.02055 2.2015

يشرفؼخ

0.02212 2.2026

يشرفؼخ

0.12222 2.5215

يشرفؼخ

0.06212 2.2201

يشرفؼخ

0.02512 6.2120
0.06212 2.1221
0.25525 2.0202

يزىسطخ
يزىسطخ
يزىسطخ

0.16525 2.0022

يزىسطخ

0.12222
0.01225
0.12222
0.12021

يزىسطخ
يزىسطخ
يزىسطخ
يزىسطخ

1.25522 6.2026

يزىسطخ

0.62220 2.1212

يزىسطخ

0.16122 2.2222
0.01222 2.1222
0.11252 2.1021

يزىسطخ
يزىسطخ
يزىسطخ

0.22262 2.6522

يزىسطخ

0.65202 2.2222

يزىسطخ

0.02212 2.0202

يزىسطخ

1.22252 2.2002

يزىسطخ

0.12222
1.22655
0.25625
0.52225

يشرفؼخ
ضؼُفخ
يزىسطخ
يشرفؼخ

0.01225 6.2002

ضؼُفخ

0.02552 6.6522

ضؼُفخ

0.02211 6.2222

ضؼُفخ

2.2222
2.2002
2.2222
2.6262

2.2015
0.2156
2.2512
2.2252

 6.2مشاقذة الشتائت الستعمقة بالتداؤل الثاني  -تحجيج مدتػػ إدارة السعخفة بسجراس التعميع االساسي محل
الجراسة مغ وجية نطخ مجيخييا؟:
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ثالث وأربعػن عبارة تتعمق بإدارة السعخفة مغ وجية نطخ مجيخؼ مجراس التعميع اأساسي
تزسشت االستبانة ٌ
قيج الجراسة  ،وعشج احتداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ،إلجاباتيع عغ تمظ اأسئمة السػضحة
بالججول ( ، )5أمكغ التعخف عمى مدتػػ إدارة السعخفة ،إذا ما ُعِم َع بأن متػسط السقياس السدتخجم في
االستبانة يبمغ ( ، )2حيث بمغ الستػسط العام الدارة السعخفة ( )2.15وبانحخاف معيارؼ ( ،)1.251وبجرجة

مسارسة متػسصة ،وبػزن ندبي ( ،)%20.12واتفقت ىحه الشتيجة مع ما تػصمت إليو دراسة الذشصي (،)6102

دراسة الدبػن والذيت ( ،)6105دراسة اآلغا وأبػ الخيخ ( ، )6106في حيغ أختمفت ىحه الشتيجة مع ما آلت
إليو دراسة مخزوق ( ،)6102دراسة السايل( ، )6102دراسة عبيج( ،)6105جبخيل ( ،)6106ودراسة بجر

( ،)6101كسا تبيغ مغ الججول ( )5أيزاً أن مدتػػ ُبعج تصبيق السعخفة ىػ أعمى متػسط بيغ أبعاد إدارة
السعخفة حيث حطي بستػسط حدابي ( )2.62وبػزن ندبي ( )%25.51في حيغ تبيغ أن مدتػػ ُبعج تشطيع
وتخديغ السعخفة جاء متػسصاً ،وىػ يسثل أقل أبعاد إدارة السعخفة بستػسط حدابي ( )6.20وبػزن ندبي

بشاء عمى الستػسط
( ،)%52.22كسا يػضح الججول ( )2كل عبارة مغ عبارات أبعاد ادارة السعخفة ،وتختيبيا ً
الحدابي.
ججول ( :)5اجابات السذاركيغ تجاه إدارة السعخفة وأبعادىا بالسجارس قيج الجراسة وتختيبيا
أثؼبد اداسح انًؼشفخ

انًزىسظ
انسسبثٍ

االَسشاف
انًؼُبسٌ

انىصٌ
انُسجٍ

دسخخ
انًًبسسخ

انزشرُت

رىنُذ انًؼشفخ
انزشبسن ثبنًؼشفخ
رُظُى ورخضٍَ انًؼشفخ
رطجُك انًؼشفخ
اداسح انًؼشفخ

2.1261
2.1121
6.2026
2.6215
2.1552

1.22225
1.52525
1.25200
1.51205
1.25155

%20.55
%21.12
%52.22
%25.51
%20.12

يزىسطخ
يزىسطخ
يزىسطخ
يزىسطخ
يزىسطخ

6
2
5
0
----

ججول ( :)2اجابات السذاركيغ في الجراسة تجاه كل عبارة مغ عبارات أبعاد إدارة السعخفة وتختيبيا
االثؼبد

انزسهسم

1
2
رىنُذ انًؼشفخ

3
4
5
2
2

577

انؼجبسح
أشكم فشق وخًبػبد انؼًم ثبنًذسسخ نزىفُش
انًؼهىيبد زىل انًشكالد انزٍ رىاخه انًذسسخ.
افزر آفبق انجسث وانزدشَت وانزفكُش اإلثذاػٍ
أيبو انًؼهًٍُ.
أسزخذو ثشايح انىسبئظ انًزؼذدح فٍ انسصىل
ػهً انًؼشفخ انضشوسَخ نهًذسسخ.
أػمذ وسش ػًم وَذواد ثبنًذسسخ راد ػاللخ
ثبنًؼشفخ.
أوظف يىاهت انًؼهًٍُ فٍ رىنُذ يؼشفخ خذَذح
راد أهًُخ نهًذسسخ.
أدػى األفكبس اإلثذاػُخ نزًُُخ انًُضح انزُبفسُخ
نذي انًؼهًٍُ.
أَشش ثمبفخ انًجبدسح انفشدَخ واندًبػُخ ثٍُ
انًؼهًٍُ ثبنًذسسخ إلَزبج يؼشفخ خذَذح.

انًزىسظ
انسسبثٍ

االَسشاف
انًؼُبسٌ

دسخخ
انًًبسسخ

2.1621

0.52652

يزىسطخ

2.6612

0.56111

يزىسطخ

2.2512

0.12522

يزىسطخ

6.5265

0.55222

ضؼُفخ

6.2262

0.61226

يزىسطخ

6.2226

0.62262

يزىسطخ

2.0122

0.25260

يزىسطخ
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االثؼبد

انًزىسظ
انسسبثٍ

االَسشاف
انًؼُبسٌ

دسخخ
انًًبسسخ

2.1222

0.15222

يزىسطخ

2.2222

0.12222

يزىسطخ

2.2002

0.01225

يزىسطخ

2.2222

0.12200

يزىسطخ

2.6262

0.12021

يزىسطخ

6.2512

0.11562

يزىسطخ

2.0622

0.62125

يزىسطخ

2.6522

0.12522

يزىسطخ

6.2250

0.65220

يزىسطخ

6.2201

0.15521

يزىسطخ

2.0562

0.65212

يزىسطخ

2.0022

0.20222

يزىسطخ

61

أطىس يهبساد انًؼهًٍُ انجسثُخ فٍ رذاول
انًؼشفخ و َمههب.

2.2222

0.11615

يزىسطخ

60

أشدغ انًؼهًٍُ ػهً رجبدل انًؼبسف يغ
انًششفٍُ انزشثىٍَُ واالسزفبدح يٍ خجشارهى.

2.1502

1.20202

يزىسطخ

66

أثسث ػٍ يصبدس انًؼشفخ داخم انًذسسخ
وخبسخهب.

6.2250

0.61225

يزىسطخ

62

أسزخذو انجشَذ انذاخهٍ انخبص ثبنًذسسخ نزجبدل
2.5225
انًؼشفخ يغ انًسئىنٍُ فٍ وصاسح انزشثُخ
وانزؼهُى.

0.22120

يشرفؼخ

65

أسزخذو انُششاد انزشثىَخ الطالع انًؼهًٍُ ػهً
انًؼشفخ انًزىافشح

0.2625

1.22502

ضؼُفخ
خذا ً

65

أسزخذو انسبسىة فٍ زفع وخضٌ انًؼهىيبد
انالصيخ إلداسح انًذسسخ ثفؼّبنُخ.

2.5502

0.01202

يشرفؼخ

انزسهسم

انؼجبسح

01

أوظف أسهىة انؼصف انزهٍُ فٍ اَزبج انًؼشفخ
داخم انًذسسخ.
أسزخذو انًكبفآد نزشدُغ انًؼهًٍُ ػهً رسىَم
انًؼشفخ (انضًُُخ) فٍ ػمىنهى انً يؼشفخ
(صشَسخ) يكزىثخ.
أشدغ انزُىع انفكشٌ ثٍُ انًؼهًٍُ.
أػًم رمًُُب ً يسزًشاً خبصب ً ثبنًذسسخ نالسزفبدح
يٍ َدبزبرهب واخفبلبرهب فٍ انسصىل ػهً يؼشفخ
خذَذح وسهًُخ.
أرؤكذ يٍ دلخ وساليخ انًؼهىيبد انزٍ َزجبدنهب
انًؼهًٍُ يغ اِخشٍَ.

02

أرىاصم يغ يذَشٌ انًكبرت وانىزذاد ثبنًذسسخ
نزجبدل اِساء واألفكبس.

2
2

00
06
انزشبسن ثبنًؼشفخ

05
05
02
02
02
02

رُظُى
ورخضَ
ٌ
انًؼش
فخ
522
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أشبسن فٍ انُذواد انؼهًُخ واألَبو انذساسُخ انزٍ
رؼمذهب انًئسسبد انزؼهًُُخ انًخزهفخ نزجبدل
انًؼشفخ.
أػضص يُبخب ً داػًب ً نزجبدل انًؼشفخ وَمم األفكبس
ثٍُ انًؼهًٍُ ثبسزخذاو أسبنُت اداسَخ غُش
رمهُذَخ.
أدػى انًؼهًٍُ انًجذػٍُ إلششان اِخشٍَ ثًب
نذَهى يٍ يؼشفخ.
أسبهى فٍ رسهُم ػًهُخ وصىل انًؼهىيبد
نهًؼهًٍُ نالسزفبدح يُهب فٍ انىلذ انًُبست.
أوظف انشجكخ انؼُكجىرُخ )االَزشَذ) وانجشَذ
االنكزشوٍَ فٍ ػًهُخ رجبدل انًؼشفخ.
أػًم ػهً رذاول انًؼشفخ يٍ خالل االرصبالد
انشسًُخ و غُش انشسًُخ.
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االثؼبد

انزسهسم

62
62
62
62
21
20
26
22
25
25
22
رطجُك انًؼشفخ

22
22
22
51
50
56
52
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انؼجبسح
أصُف انجُبَبد وانًؼهىيبد وأوثمهب ثطشَمخ
َسهم اسزشخبػهب.
أػًم ػهً رىفُش َظبو فؼبل نزكُىنىخُب
انًؼهىيبد ثبنًذسسخ َسهم انىصىل انً
انًؼشفخ ػُذ انسبخخ.
أسزخذو ثشيدُبد خبصخ فٍ خضٌ انًؼشفخ.
أػزًذ ػهً لبػذح انجُبَبد االنكزشوَُخ فٍ رُظُى
انًؼهىيبد انًزؼهمخ ثؤيىس انًذسسخ.
أززفع ثزمبسَش يىخضح ويكزىثخ خبصخ ثزُظُى
انًؼشفخ ورخضَُهب.
أػزًذ ػهً انىثبئك وانُششاد انذاخهُخ فٍ زفع
انًؼشفخ.
أصُف انًؼشفخ انًزىافشح فٍ خذاول أو
يخططبد أو صىس نُسهم رفسُشهب وانشخىع
انُهب.
أزشص ػهً انسصىل ػهً يؼهىيبد سهًُخ
وصسُسخ نصُغ لشاساد صبئجخ.
أوظف انزكُىنىخُب وانزمُُبد انؼهًُخ فٍ زم
انًشكالد انًذسسُخ.
أخشة األفكبس اندذَذح نسم انًشكالد فٍ
انًذسسخ.
أسزخذو انًؼشفخ انًزىافشح فٍ ارخبر لشاساد
يزؼهمخ ثؤيىس انًذسسخ.
أسزثًش انًؼشفخ انًزبزخ ثبنًذسسخ فٍ انىلذ
انًُبست.
أسزخذو انًؼهىيبد اندذَذح نزسمُك يشكض رُبفسٍ
ثٍُ يذاسط انزؼهُى األسبسٍ.
أسزفُذ يٍ انًؼبسف انًزىافشح فٍ وضغ خطظ
رطىَشَخ.
أشدغ انًؼهًٍُ ػهً رىظُف انًؼشفخ انًكزسجخ
فٍ زم انًشكالد انزٍ رىاخههى.
أدػى ػًهُبد ديح انًؼشفخ فٍ كبفخ األَشطخ
اإلداسَخ.
أزشص ػهً رطىَش ثمبفخ رُظًُُخ داػًخ نُدبذ
اداسح انًؼشفخ ثبنًذسسخ.
أسزؼٍُ ثبنًؼبسف اندذَذح فٍ رسمُك سسبنخ
يذسسزٍ.
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انًزىسظ
انسسبثٍ

االَسشاف
انًؼُبسٌ

دسخخ
انًًبسسخ

2.2222

0.52122

يزىسطخ

6.1621

1.25222

ضؼُفخ

0.2262

1.22622

ضؼُفخ
خذا ً

6.0552

0.52221

ضؼُفخ

2.5225

0.26062

يشرفؼخ

2.0022

0.22225

يزىسطخ

2.6252

0.60651

يزىسطخ

2.2015

0.12522

يشرفؼخ

2.6612

0.66122

يزىسطخ

2.2652

0.15222

يزىسطخ

2.1252

1.22222

يزىسطخ

6.2520

1.25055

يزىسطخ

2.2222

1.22221

يزىسطخ

2.2222

0.61252

يزىسطخ

2.5052

1.22550

يشرفؼخ

2.2002

1.26022

يزىسطخ

2.6522

0.10262

يزىسطخ

2.0122

0.15201

يزىسطخ

icetr. elmergib. edu.ly

أثر القيادة التحهيمية عمى إدارة المعرفة من وجهة نظر مديري مدارس التعميم األساسي بمدينة درنة

جامعة عسخ السختار

د .وائل دمحم جبخيل

 2 .2مناقشة النتائج المتعمقة بالتساؤل الثالث  -ىل ىشاك أثخ ذو داللة احرائية لمقيادة التحػيمية عمى
إدارة السعخفة مغ وجية نطخ مجيخؼ مجارس التعميع اأساسي بسجيشة درنة؟.

لاجابة عمى ىحا التداؤل تع استخجام تحميل االنحجار البديط  Simple Regression Analysisمغ أجل
التعخف عمى أثخ القيادة التحػيمية عمى إدارة السعخفة  ،لكغ قبل البجء في تصبيق تحميل االنحجار  ،قام الباحث
بإجخاء بعس االختبارات ،وذلظ مغ أجل ضسان مالءمة البيانات لفخوض تحميل االنحجار عسػماً  ،وذلظ عمى
الشحػ التالي:
 قام الباحث باستخجام اختبار Kolmogorov - Smirnovلسعخفة مجػ اتباع البيانات لمتػزيع الصبيعي مغ
عجمو ،وىػ اختبار ضخورؼ وميع ،أن معطع االختبارات السعمسية تذتخط أن يكػن تػزيع البيانات شبيعياً،

وتُفزي قاعجة القخار بقبػل أن البيانات تتبع التػزيع الصبيعي إذا كانت قيسة  P-valueأكبخ مغ  ،%5والججول
رقع ( )2يػضح نتائت ىحا االختبار والحؼ يذيخ إلى أن جسيع البيانات لسقياسي الجراسة تتبع التػزيع الصبيعي،
ّ
حيث أن قيسة  P-valueأكبخ مغ  ،%5وعميو ُيسكغ إجخاء االختبارات اإلحرائية التي تعتسج عمى إتباع
البيانات لمتػزيع الصبيعي.
ججول ( :)2اختبار التػزيع الصبيعي لستغيخّؼ الجراسة عغ شخيق
One – Sample Kolmogorov –Smirnov
التخقيع

الستغيخ

z -value

0

القيادة التحػيمية

1.521

P-value
1.202

6

إدارة السعخفة

1.262

1.252

 كسا تع التأكج مغ عجم وجػد ارتباط ٍ
عال بيغ الستغيخات السدتقمة  Multicollinearityباستخجام اختبار
معامل تزخع التبايغ ، )VIF( Variance Inflation Factorواختبار التبايغ السدسػح  Toleranceلكل

متغيخ مغ متغيخات الجراسة  ،مع مخاعاة عجم تجاوز معامل التزخع ( )VIFلمقيسة ( ،)01وقيسة اختبار التبايغ
السدسػح  Toleranceأكبخ مغ ( ،)%5والججول ( )2يػضح نتائت ىحا االختبار والحؼ ُيذيخ إلى أن قيع
معامل التزخع( )VIFلجسيع الستغيخات تقل عغ  01وتتخاوح بيغ ( ، )6.226 -0.202وأن قيع االختبار
التبايغ السدسػح  Toleranceتخاوحت بيغ ( ، )1.226-1.252ويعج ىحا مؤش اًخ عمى عجم وجػد ارتباط ٍ
عال
ُ
بيغ الستغيخات السدتقمة .Multicollinearity

ججول ( :)2اختبار معامل تزخع التبايغ ( )VIFواختبار التبايغ السدسػح Tolerance
الستغيخات السدتقمة

VIF

Tolerance

الجاذبية والتأثيخ

0.202

1.562

التحفيد واالليام

6.222

1.252

االستثارة الفكخية

6.226

1.252

االىتسام الفخدؼ

0.202

1.226

وعشج إجـخاء تحميـل االنحـجار البدـيط  ، Simple Regression analysisتذـيخ نتـائت التحميـل الـػاردة بالجـجول
( )2وجــػد ارتبــاط شــخدؼ ذو داللــة إحرــائية بــيغ القيــادة التحػيميــة إجســاالً عمــى مجــال إدارة السعخفــة بالســجارس

521
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محل الجراسة  ،حيث بمغ معامل االرتبـاط ( )1.202عشـج مدـتػػ داللـة معشػيـة ( ،)1.10أيزـاً تبـيغ أن قيسـة F
السحدــػبة ( )051.220وىــي معشػيــة عشــج مدــتػػ ( ، )1.10كســا تُذــيخ الشتــائت إلــى أن معامــل التحجيــج لشســػذج

فدــخ بشدــبة ( )%22.21مــغ التبــايغ فــي مدــتػػ إدارة إدارة السعخفــة ،بيشســا
القيــادة التحػيميــة حــػل إدارة السعخفــة تُ ّ
التغيخات في مدتػػ إدارة السعخفـة تُعـدػ لستغيـخات أخـخػ ،كسـا تُطيـخ البيانـات أن قيسـة 
( )%22.61مغ قيسة ُ
لسعام ــل االنح ــجار القي ــادة التحػيمي ــة ( ،)1.205اأم ــخ ال ــحؼ ُيذ ــيخ إل ــى وج ــػد أث ــخ ذو دالل ــة احر ــائية لمقي ــادة
التحػيمية عمى مجال إدارة السعخفة  ،وىحا مـا دلـت عميـو قيسـة  ، tوىـي ذات داللـة احرـائية عشـج مدـتػػ ،%0
واتفقــت نتيجــة الج ارســة الحاليــة مــع مــا آلــت إليــو د ارســة الذــشصي ( )6102والتــي بيشــت أن ىشــاك تــأثيخ ذو داللــة
لمقيادة التحػيمية عمى عسميات ادارة السعخفة العامميغ بػ ازرة الجاخمية الفمدصيشية بقصاع غدة – الذق السـجني  ،وقـج

فدـخت مـا ندـبتو  %22مـغ التبـايغ فـي عسميـات إدارة السعخفـة ،كسـا أتفقـت نتيجـة الج ارسـة الحاليـة مـع مـا تػصـمت
اليــو د ارســة مــخزوق ( ، )6102والتــي خمرــت إلــى وجــػد أثــخ ذو داللــة احرــائية لمقيــادة التحػيميــة عمــى تصبيــق
إدارة السعخفة بجامعة دمحم خيزخ بدكخة في الجدائخ ،وقج فدخت القيادة التحػيميـة فـي إدارة السعخفـة بقيسـة %25؛
وجـاءت نتـائت الج ارسـة الحاليـة متزـامشة مـع مـا آلـت إليـو د ارسـة ) Yaghoubi et. al,.(2014والتـي بيشـت أن
ىشاك تأثيخ لمقيادة التحػيميـة عمـى عسميـات إدارة السعخفـة ،وجـاءت نتيجـة الج ارسـة الحاليـة متػافقـة تسامـاً مـع نتـائت

د ارس ــة الخي ــخو وج ــالل ( )6115والت ــي أوض ــحت أن ق ــجرة القي ــادة تت ــأثخ بسكػن ــات إدارة السعخف ــة ،واتفق ــت نتيج ــة
الج ارســة الحاليــة مــا أشــار اليــو ) (Drucker, 2003بقػلــو :أن اإلدارة والقيــادة الكفــؤة لمسعخفــة مــغ أىــع محــجدات

نجاح مشطسات اأعسال وتحقيقيا ميدة استخاتيجية في عالع تدػده اأعسال الجولية والسشافدة.
ججول ( :)2تحميل اختبار اإلنحجار البديط لمػقػف عمى أثخ القيادة التحػيمية عمى إدارة السعخفة
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 5.2مشاقذـ ـ ــة التدـ ـ ــاؤل ال اخبـ ـ ــع  -ىـ ـ ــل ىشـ ـ ــاك أثـ ـ ــخ ذو داللـ ـ ــة احرـ ـ ــائية (أبعـ ـ ــاد) القيـ ـ ــادة التحػيميـ ـ ــة عمـ ـ ــى

إدارة السعخفة مغ وجية نطخ مجيخؼ مجارس التعميع اأساسي بسجيشة درنة؟.

ولتحجيـ ـ ـ ـ ـج أثـ ـ ـ ــخ أبع ـ ـ ـ ــاد القيـ ـ ـ ــادة التحػيميـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ــى إدارة السعخفـ ـ ـ ــة ،تـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـ ــتخجام تحميـ ـ ـ ــل االنحـ ـ ـ ــجار الستعـ ـ ـ ــجد
Analysis

Multiple Regression

 ،فتُذـ ــيخ نت ــائت التحميـــل الـ ـػاردة بالجـــجول ( )01وجـــػد ارتبـ ــاط

شـ ــخدؼ ذو داللـ ــة إحر ـ ــائية بـ ــيغ أبعـ ــاد القي ـ ــادة التحػيميـ ــة عم ـ ــى إدارة السعخف ـ ــة  ،حيـ ــث بم ـ ــغ معام ـ ــل االرتب ـ ــاط

( )1.225عش ـ ـ ــج مد ـ ـ ــتػػ دالل ـ ـ ــة معشػي ـ ـ ــة ( ،)1.10أيزـ ـ ـ ـاً تب ـ ـ ــيغ أن قيس ـ ـ ــة  Fالسحد ـ ـ ــػبة ( )20.522وى ـ ـ ــي
معشػي ـ ـ ــة عش ـ ـ ــج مد ـ ـ ــتػػ ( ، )1.10كس ـ ـ ــا تُذ ـ ـ ــيخ الشتــ ـ ــائت إلــ ـ ــى أن معامــ ـ ــل التحجي ـ ـ ــج لمشس ـ ـ ــػذج أبع ـ ـ ــاد القي ـ ـ ــادة
فد ـ ـ ــخ بشد ـ ـ ــبة ( )%22.2م ـ ـ ــغ التب ـ ـ ــايغ ف ـ ـ ــي مسارس ـ ـ ــة إدارة السعخف ـ ـ ــة ،بيشس ـ ـ ــا
التحػيمي ـ ـ ــة ح ـ ـ ــػل إدارة السعخف ـ ـ ــة تُ ّ
التغيـ ـ ـخات ف ـ ــي مد ـ ــتػػ مسارس ـ ــة إدارة السعخف ـ ــة تُع ـ ــدػ لستغيـ ـ ـخات أخ ـ ــخػ ،كس ـ ــا تُطي ـ ــخ
( )%61.01م ـ ــغ قيس ـ ــة ُ
نت ـ ــائت ج ـ ــجول ( )01أن ُبع ـ ــج التحفي ـ ــد وااللي ـ ــام ك ـ ــان أكث ـ ــخ اأبع ـ ــاد ق ـ ــجرة عم ـ ــى تفد ـ ــيخ التب ـ ــايغ ف ـ ــي الستغي ـ ــخ
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أثر القيادة التحهيمية عمى إدارة المعرفة من وجهة نظر مديري مدارس التعميم األساسي بمدينة درنة

د .وائل دمحم جبخيل

جامعة عسخ السختار

التـ ـ ــابع  ،حيـ ـ ــث تبـ ـ ــيغ أن قيسـ ـ ــة بيتـ ـ ــا لسعامـ ـ ــل االنحـ ـ ــجار ُلبعـ ـ ــج التحفيـ ـ ــد واإلليـ ـ ــام ( ، )1.650اأمـ ـ ــخ الـ ـ ــحؼ
يذـ ــيخ إلـ ــى وجـ ــػد أثـ ــخ دال إحرـ ــائياً ُلبعـ ــج التحفيـ ــد واإلليـ ــام عم ـ ـى إدارة السعخفـ ــة عشـ ــج داللـ ــة معشػيـ ــة ، 1.10

بسعشـ ـ ــى أن زيـ ـ ــادة ُبعـ ـ ــج التحفيـ ـ ــد واالليـ ـ ــام بقيسـ ـ ــة وحـ ـ ــجة واحـ ـ ــجة سـ ـ ــػف تـ ـ ــؤدؼ إلـ ـ ــى تغيـ ـ ــخ شـ ـ ــخدؼ فـ ـ ــي إدارة
السعخف ـ ــة بقيس ـ ــة ( )1.650وى ـ ــحا م ـ ــا دل ـ ــت عمي ـ ــو قيس ـ ــة  )2.225( tوى ـ ــي دال ـ ــة معشػيـ ـ ـاً عش ـ ــج مد ـ ــتػػ ()1.10
 ،كس ـ ـ ـ ـ ــا تب ـ ـ ـ ـ ــيغ م ـ ـ ـ ـ ــغ الج ـ ـ ـ ـ ــجول ( )01أن ُبع ـ ـ ـ ـ ــج التحفي ـ ـ ـ ـ ــد وااللي ـ ـ ـ ـ ــام أس ـ ـ ـ ـ ــيع لػح ـ ـ ـ ـ ــجه بتفد ـ ـ ـ ـ ــيخ االخ ـ ـ ـ ـ ــتالف

بسع ـ ـ ــجل( )%25.21م ـ ـ ــغ الط ـ ـ ــاىخة السبحػث ـ ـ ــة ،واتفق ـ ـ ــت ى ـ ـ ــحه الشتيج ـ ـ ــة م ـ ـ ــع م ـ ـ ــا آل ـ ـ ــت الي ـ ـ ــو د ارس ـ ـ ــة م ـ ـ ــخزوق

( )6102والت ـ ــي كذ ـ ــفت أن لمتحفي ـ ــد اإللي ـ ــامي ت ـ ــأثيخ عم ـ ــى تصبي ـ ــق إدارة السعخف ـ ــة م ـ ــغ وجي ـ ــة نط ـ ــخ اأس ـ ــاتحة
اإلداري ـ ــيغ بجامع ـ ــة دمحم خيي ـ ــخ بد ـ ــكخة ب ـ ــالجدائخ ،وق ـ ــج فد ـ ــخ م ـ ــا ند ـ ــبتو ( )%52.21ف ـ ــي مج ـ ــال تصبي ـ ــق إدارة
السعخف ـ ــة  ،ك ـ ــحلظ اتفق ـ ــت نتيج ـ ــة الج ارس ـ ــة الحالي ـ ــة م ـ ــع م ـ ــا تػص ـ ــمت اليــ ــو د ارســ ــة عبابشــ ــة وحتاممــ ــة ()6102
والت ـ ــي بيش ـ ــت أن لمثقاف ـ ــة السيمس ـ ــة ت ـ ــأثيخ عم ـ ــى تصبي ـ ــق إدارة السعخف ـ ــة ل ـ ــجػ السدتذ ـ ــفيات الحكػمي ـ ــة ب ـ ــاأردن ،
فـ ـ ــي حـ ـ ــيغ اختمفـ ـ ــت مـ ـ ــع د ارسـ ـ ــة الذـ ـ ــشصي ( )6102والتـ ـ ــي بيشـ ـ ــت انـ ـ ــو لـ ـ ــيذ لمحفـ ـ ــد االليـ ـ ــامي تـ ـ ــأثيخ عمـ ـ ــى
عسميات إدارة السعخفة بػ ازرة الجاخمية الفمدصشية بقصاع غدة.
كسـ ــا تُطيـ ــخ نتـ ــائت جـ ــجول ( )01أن ُبعـ ــج االسـ ــتثارة الفكخيـ ــة كـ ــان لـ ــو قـ ــجرة عمـ ــى تفدـ ــيخ التبـ ــايغ فـ ــي الستغيـ ــخ
الت ــابع بالس ــجارس قي ــج الج ارس ــة  ،حي ــث تب ــيغ أن قيس ــة بيت ــا لسعام ــل االنح ــجار ُلبع ــج االس ــتثارة الفكخي ــة ل ــجػ
الع ـ ــامميغ ( ، )1.610اأم ـ ــخ ال ـ ــحؼ يذ ـ ــيخ إل ـ ــى وج ـ ــػد أث ـ ــخ دال إحر ـ ــائياً ُلبع ـ ــج االس ـ ــتثارة الفكخي ـ ــة ل ـ ــجػ
السـ ــجيخيغ عمـ ــى إدارة السعخفـ ــة عشـ ــج داللـ ــة معشػيـ ــة  ،1.15بسعشـ ــى أن زيـ ــادة ُبعـ ــج االس ـ ــتثارة الفكخي ـ ــة ل ـ ــجػ

السـ ــجيخيغ بقيسـ ــة وحـ ــجة واحـ ــجة سـ ــػف تـ ــؤدؼ إلـ ــى تغيـ ــخ شـ ــخدؼ فـ ــي إدارة السعخفـ ــة بقيسـ ــة ( )1.610وىـ ــحا مـ ــا
دل ـ ــت عمي ـ ــو قيس ـ ــة  )5.660( tوى ـ ــي دال ـ ــة معشػيـ ـ ـاً عش ـ ــج مد ـ ــتػػ ( ، )1.10كس ـ ــا تب ـ ــيغ م ـ ــغ الج ـ ــجول ( )01أن

ُبع ـ ــج االس ـ ــتثارة الفكخي ـ ــة أس ـ ــيع لػح ـ ــجه بتفدـ ـ ــيخ االخ ـ ــتالف بسع ـ ــجل( )%20مــ ــغ الط ـ ــاىخة السبحػثــ ــة  ،واتفقـ ـ ــت
نتيجـ ــة الج ارس ـ ــة الحالي ـ ــة م ـ ــع مـ ــا تػص ـ ــمت إلي ـ ــو د ارس ـ ــة الذـ ــشصي ( )6102والت ـ ــي بيش ـ ــت أن لالس ـ ــتثارة الفكخي ـ ــة
ت ـ ــأثيخ عم ـ ــى عسمي ـ ــات إدارة السعخف ـ ــة ب ـ ــػ ازرة الجاخمي ـ ــة الفمد ـ ــصشية بقص ـ ــاع غـ ـ ـدة ،ك ـ ــحلظ اتفق ـ ــت نتيج ـ ــة الج ارس ـ ــة

الحاليـ ــة مـ ــع مـ ــا آلـ ــت اليـ ــو د ارسـ ــة مـ ــخزوق ( )6102والتـ ــي خمرـ ــت إلـ ــى أن لالس ـ ــتثارة الفكخي ـ ــة ت ـ ــأثيخ عم ـ ــى
تصبي ـ ــق إدارة السعخف ـ ــة بجامع ـ ــة دمحم خيي ـ ــخ بد ـ ــكخة ف ـ ــي الج ادئ ـ ــخ ،وفد ـ ــخت م ـ ــا ند ـ ــبتو ( )%52.01ف ـ ــي تصبي ـ ــق
إدارة السعخفة.
بعجؼ الجاذبية والتأثيخ ،واالىتسام الفخدؼ لع يكػن ليسا أؼ تأثيخ ذو داللة
كسا تبيغ مغ الججول ( )01أن
ّ
إحرائية عمى إدارة السعخفة ،واتفقت نتيجة الجراسة الحالية مع ما تػصمت إليو دراسة مخزوق ( )6102والتي
أؼ تأثيخ عمى تصبيق إدارة السعخفة بجامعة دمحم خييخ بدكخة،
بيشت أن ليذ لمجاذبية والتأثيخ و اأىتسام الفخدؼ ّ
وىحا قج يعدػ إلى أن مجيخؼ السجراس قيج الجراسة ال يػلػن أىتساماً أكبخ لبخامت التغييخ والتصػيخ ،وىحا ما
أوضحتو العبارة الخامدة ِبُبعج الجاذبية والتأثيخ والتي حطيت بجرجة مسارسة متػسصة ،إضاف ًة إلى ذلظ ما دلت
عميو العبارة الثانية ِبُبعج تػليج السعخفة والتي أضيخت أن مجيخؼ مجارس التعمع اأساسي قيج الجراسة يفتحػن آفاق
لمبحث والتجخيب والتفكيخ اإلبجاعي أمام السعمسيغ بجرجة متػسصة ،كحلظ قج يكػن مخده إلى شيػع أسمػب الشسط

القيادؼ االتػقخاشي والتي أوضحتو ضسشياً العبارة الدادسة والعذخون ِبُبعج االىتسام الفخدؼ والتي مفادىا أن
مجيخؼ السجراس محل الجراسة يدشجون بعزاً مغ ميام لمعامميغ بجرجة ضعيفة  ،وىحا ما يؤكج أن لمثقافة
التشطيسية الجيسػق اخشية دور ميع في بشاء وتشسية إدارة السعخفة (حخيع والداعج .)6112 ،
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دول ( :)01تحميل اختبار اإلنحجار الستعجد لمػقػف عمى أثخ أبعاد القيادة التحػيمية عمى إدارة السعخفة
انًزغُ
س
انزبثغ

اداسح انًؼشفخ

**1.225

1.222

يؼبيم
انزسذَذ
اندضئُخ

لًُخ t

1.252

1.1022

-1.226

1.200

1.252

1.650

**2.225

1.111

1.610

**5.660

1.111

1.112

1.1565

0.206

1.120

---

0.505

2.25

1.111

1.201

لًُخ F

**20.522

انًزغُش
انًسزمـم
(أثؼبد
انمُـبدح
انزسىَهُــخ)
اندبرثُخ
وانزؤثُش
انزسفُض
واالنهبو
االسزثبسح
انفكشَخ
االهزًبو
انفشدٌ
انثبثذ

يؼبيم
اسرجبط
انًُىرج
R

يؼبيم
انزسذَذ
R
Square

يؼبيـالد
االَسـذاس
انًمذسح β

لًُخ
انذالنخ
Sig

**معشػية عشج مدتػػ .1.10
 .01خالصة نتائـت الج ارسـة :
مغ خالل التحميل اإلحرائي لبيانات الجراسة ،تع التػصل إلى العجيج مغ الشتائت يسكغ إيجازىا فيسا يمي:
 كذــفت الج ارســة أن السد ــتػػ العــام لمقي ــادة التحػيميــة مجتسعـ ـ ًة كــان متػس ــصاً  ،حيــث حط ــي بستػســط حد ــابي
( )2.05وبػزن ندبي (.)%22.12
 أضيخت الج ارسـة أن جسيـع أبعـاد القيـادة التحػيميـة درجـة مسارسـتيا متػسـصة باسـتثشاء ُبعـج التحفيـد واالليـام كـان
البعج اأعمى تػافخ بيغ أبعاد القيادة التحػيمية ،حيث حطي بستػسط حدابي ( )2.56وبـػزن
مختفعاً  ،ويعتبخ ىحا ُ

ندبي (.)%22.52

 كذــفت الج ارســة إلــى أن السدــتػػ العــام إلدارة السعخفــة جــاء متػســصاً  ،حيــث حطــي بستػســط حدــابي ()2.15
وبػزن ندبي (، )%20.12كسا اضيخت الجراسة أن ىشاك مدتػػ متػسط لجسيع أبعاد إدارة السعخفة قيج الجراسة.
 أضيخت الجراسة وجػد أثخ ذو داللة احرائية لمقيادة التحػيميـة مجتسعـ ًة عمـى إدارة السعخفـة عشـج مدـتػػ داللـة
معشػية (.)%0
 بيشــت الج ارســة وجــػد أثــخ معشــػؼ لشســػذج (أبعــاد) القيــادة التحػيميــة عمــى إدارة السعخفــة  ،حيــث تبــيغ أن معامــل
يفدـخ بشدـبة ( )%22.21مـغ التبـايغ فـي مسارسـة إدارة
التحجيج لشسػذج أبعاد القيادة التحػيمية حػل إدارة السعخفـة ّ
التغيخات تُعـدػ لستغيـخات أخـخػ  ،كسـا تبـيغ أن أكثـخ أبعـاد القيـادة التحػيميـة
السعخفة ،بيشسا ( )%61.01مغ قيسة ُ

تــأثي اًخ عمــى إدارة السعخفــة مــغ وجيــة نطــخ مــجيخؼ الســجارس محــل الج ارســة متسثــل فــي ُبعــج التحفيــد واإلليــام ،حيــث
أســيع لػحــجه بتفدــيخ االخــتالف بسعــجل ( )%25.21مــغ التبــايغ فــي مسارســة إدارة السعخفــة ،يميــو ُبعــج االســتثارة

الفكخية  ،حيث كان لو قجرة عمى تفديخ التبايغ في الستغيخ التابع بشدبة مئػية بمغت ( ، )%20فـي حـيغ كذـفت

ـجؼ الجاذبيــة والتــأثيخ واالىتســام الفــخدؼ عمــى إدارة السعخفــة مــغ وجيــة
الج ارســة عــجم وجــػد تــأثيخ دال إحرــائياً لبعـ ّ
نطخ مجيخؼ السجارس قيج الجراسة.
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د .وائل دمحم جبخيل

جامعة عسخ السختار

 .00تػصيـات الج ارسـة:
إتباعيا والستسثمة في
مغ خالل الشتائت التي تػصمت إلييا الجراسة تُقجم مجسػعة مغ التػصيات التي يؤمل
ُ
اآلتي:
عجؼ
 إيالء االىتسام أكثخ بتجعيع وتشسية أبعاد القيادة التحػيمية لجػ مجيخؼ السجراس محل الجراسة وخاصة ُب ّ
التحفيد واالليام واالستثارة الفكخية لسا ليسا مغ تأثيخ عمى إدارة السعخفة ،وذلظ مغ خالل إشخاك العامميغ في
صياغة رؤية السجارس محل الجراسة ،والعسل عمى تشسية العامميغ ليكػنػا قادة ججد ،والتذجيع السدتسخ عمى

االلتدام بأىجاف السجارس قيج الجراسة ،كحلظ التذجيع عمى حل السذكالت بصخق ابتكارية ،والعسل عمى تػشيغ

ثقافة التغييخ والتصػيخ بالسجرسة.

 تبشي إدارة السعخفة كسجخل لتصػيخ وتحديغ اأداء الفخدؼ والسؤسدي بالسجارس محل الجراسة كػنيا أصبحت
اليػم رأس السال الحقيقي والسشبع اأساس لسػاردىا السادية والفشية ورافج ىاماً لجعع السيدة التشافدية في ضل

التحجيات والتغيخات السدتسخة في بيئة التخبػية ،عالوة عمى زيادة قجرتيا عمى االبتكار واإلبجاع ،وذلظ مغ خالل
عقج دورات تجريبية في السجارس محل الجراسة لتعخيف بيحا الفخع السعخفي.

 أن تكػن إدارة السعخفة ىجفاً إستخاتيجي ًا ضسغ رؤية السجارس قيج الجراسة  ،وذلظ تحقيًقا لاللتدام بيحا اليجف مغ
قبل اإلدارة العميا وجسيع السعمسيغ والعامميغ بسجارس التعميع اأساسي بسجيشة درنة.

 تعج التييئة الثقافية مغ أىع الخصػات التي يشبغي السبادرة بيا لزسان نجاح مذخوع إدارة السعخفة ،إذ يتصمب
تصبيق وتفعيل إدارة السعخفة نذخ ثقافة تشطيسية تذجع وتجعع السذاركة والتبادل لمسعخفة.
 وضع متصمبات ومؤىالت خاصة تُعشى بالقيادة التحػيمية يتع مغ خالليا اختيار القيادات القادمة لسجيخؼ
مجارس التعميع االساسي مدتقبالً.
 يؤمل مغ السعشييغ بػزارة التخبية والتعميع بكل ما مغ شأنو زيادة وتفعيل امتالك مجيخو السجارس محل الجراسة
لدسات وخرائز القيادة التحػيمية ،وكحلظ مسغ لجييع القجرة عمى امتالك مػاىب وقجرات إبجاعية ومعخفية
لالستفادة مشيا.
 ضــخورة إعــجاد ب ـخامت تجريبيــة لســجيخؼ الســجارس تدــتيجف تشسيــة قــجراتيع فــي التعامــل مــع مخؤوســييع لتحفيــدىع
وإشخاكيع في صشع القخار وشخح اأفكار ومشاقذتيا  ،والعسل بخوح الفخيق لتحقيق أىجاف السجارس قيج الجراسة.
 .06مقتخحات بجراسات مدتقبمية :إن مػضػع إدارة السعخفة يطل ِ
قزية متعجدة اأبعاد  ،خرػصاً وأن نتائت
ّ
فدخ بشدبة ( )%22.21مغ
الجراسة تُذيخ إلى أن معامل التحجيج لشسػذج القيادة التحػيمية حػل إدارة السعخفة تُ ّ
التبايغ في مسارسة إدارة السعخفة  ،بيشسا ( )%22.61مغ قيسة التغيخات في مدتػػ مسارسة إدارة السعخفة تُعدػ

لستغيخات أخخػ ،عميو فإنو باإلمكان اقتخاح إجخاء الجراسات التالية في ىحا السجال:

 إعــادة الج ارســة الحاليــة بخمتيــا عمــى مــجارس تعمــيع أساســية أخــخػ أو م اخحــل د ارســة أخــخػ  ،أو قصاعــات أخــخػحتى يسكغ الػصػل إلى صػرة أكثخ شسػالً عغ أثخ القيادة التحػيمية عمى إدارة السعخفة في البيئة الميبية.
 د ارســة عــغ إدارة السعخفــة وعالقتيــا بــالستغيخات اآلتيــة( :الــتعمع التشطيســي ،الثقافــة التشطيسيــة ،تسكــيغ العــامميغ،الثقة التشطيسية ،إدارة السػاىب  ،إدارة االبتكار  ،إدارة الػقت).
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المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتصاد والتجارة

الثػرة التكشػلػجية (اقتراديات القخن الحادؼ والعذخيغ)

المهافق  9-7أكتهبر 8102
ICETR2018

السخاجع:
أوالً -السخاجع العخبية:
 أبػ رمان  ،سامي بذيخ(" .)6102أثخ القيادة التحػيمية في االستعجاد إلدارة اأزمات" ،مجمة اأردنية في إدارة
اأعسال  ،السجّمج ) ، (12العجد ) ، (3ص ص.262-202 :
 أبػ فارة ،يػسف احسج ( " ، )6115العالقة بيغ استخجام مجخل إدارة السعخفة واأداء "  ،السؤتسخ العمسي
الخابع "إدارة السعخفة"  ،كمية االقتراد والعمػم اإلدارية ،جامعة الديتػنة اأردنية  ،عسان /اأردن.
 أفػليػ ،بخوس ( .)6112تشسية القيادة :بشاء القػػ الحيػية  ،تخجسة :عبج الحكع الخدامي ،القاىخة.
 اآلغا ،بالل فػزؼ( " .)6100ترػر مقتخح لتشسية ميارات القيادية التحػيمية لجػ مجيخؼ السجارس االعجادية

بػكالة الغػث بسحافطات غدة "  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،قدع اصػل تخبػية –ادارة تخبػية ،كمية التخبية،
الجامعة االسالمية –غدة.
 اآلغا ،ناصخ جاسخ وأبػ الخيخ أحسج عشيع ( " .)6106واقع تصبيق عسميات إدارة السعخفة في جامعة القجس
السفتػحة وإجخاءات تصػيخىا"  ،مجمة جامعة اأقرى )سمدمة العمػم اإلندانية(  ،السجمج الدادس عذخ  ،العجد
اأول  ،ص ص.26-21 :
 بجر ،يدخػ رسسي عبجالعديد ( " .)6101تصػيخ ميارات مجيخؼ السجارس الثانػية في محافطات غدة في ضػء
مفيػم إدارة السعخفة "  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،قدع اصػل التخبية /اإلدارة التخبػية ،كمية التخبية ،
الجامعة االسالمية غدة.
 بمػم  ،بشيـاميغ وآخـخون ( .)0222تقيـيع تعمـع الصالـب التجسيعـي والتكـػيشي  ،تخجسـة دمحم أمـيغ السفتـي وآخـخيغ،

مصابع السكتب السرخؼ الحجيث ،القاىخة.

 جبخيل ،وائل دمحم ( " .)6106إدارة السعخفة وعالقتيا باالبجاع االدارؼ :دراسة ميجانية عمى عيشة مغ رؤساء
االقدام العمسية بجامعة عسخ السختار "  ،ورقة بحثية مقجمة لسؤتسخ إدارة السعخفة بسؤسدات التعميع العخبية ،
جامعة الدقازيق  ،جسيػرية مرخ العخبية  ،السشعقج خالل الفتخة  2-5ديدسبخ.
 جبخيل ،وائل دمحم جبخيل( " .)6105القيادة التحػيمية في ضػء االتجاىات الحجيثة وعالقتيا بالقجرات االبجاعية
لجػ السعمسيغ بالسجارس الثانػية الميبية "  ،ورقة بحثية مقجمة لسؤتسخ السجرسة العخبية :تحجيات الػاقع والخؤػ

السدتقبمية ،السشعقج بجامعة جـخش  ،خالل الفتخة 05-02مـايػ.
 حخيع ،حديغ ،و الداعج ،رشاد ، (2006)،الثقافة التشطيسية وتأثيخىا فـي بشـاء السعخفـة التشطيسيـة :د ارسـة تصبيقيـة
في القصاع السرخفي اأردني ،السجمة اأردنية في إدارة اأعسال ،السجمج ( ،)6العجد ( ،)6ص ص.655-665 :
 حسادؼ ،عبمة ( " .)6102دور إدارة السعخفة في بشاء السشطسة الستعمسة :دراسة حالة مؤسدة ENAD-
 SIDETبدػر الغدالن"  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،قدع عمػم التدييخ ،كمية العمػم االقترادية والتجارية
وعمػم التدييخ  ،جامعة أكمي محشج اولحاج-البػيخة  /الجدائخ.
 حػدة ،ىجؼ ( .)6115نحػ آفاق اإلصالح والتصػيخ اإلدارؼ أداء اأعسال إلكتخونياً عبخ شبكة االنتخنت ،
شئػن الذخق اأوسط  ،مخكد بحػث الذخق اأوسط  ،جامعة عيغ شسذ ،العجد الخامذ عذخ.
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د .وائل دمحم جبخيل

جامعة عسخ السختار

 الخخابذة ،عسخ دمحم عبج هللاا ( " .)6102درجة تصبيق إدارة السعخفة في جامعة البمقاء التصبيقية في اأردن مغ
وجية نطخ أعزاء ىيئتيا التجريدية"  ،مجمة دراسات ،العمػم التخبػية ،السجمج ( ، )52ممحق ( ،)5ص ص:
.0252-0262
 الخػاجا ،عبجالفتاح (2004). .تصػيخ اإلدارة السجرسية ،دار الثقافة ،عسان ,السسمكة اأردنية الياشسية.
 الخيخو ،قتيبة صبحي و جالل ،سحخ جالل ( " ،)6115أثخ بعس مكػنات أداره السعخفة في عسميات
القيادة اإلدارية :دراسة تحميمية آلراء عيشة مغ القادة اإلدارييغ في شخكة السشرػر العامة لمسقاوالت اإلنذائية" ،
السؤتسخ العمسي الخابع "إدارة السعخفة"  ،كمية االقتراد والعمػم اإلدارية ،جامعة الديتػنة اأردنية  ،عسان /اأردن.
 الجورؼ ،زكخيا مصمظ ،العداوؼ ،بذخػ دمحم (" .)6115إدارة السعخفة وانعكاساتيا عمى االبجاع التشطيسي" بحث
مقجم لسؤتسخ العمسي الجولي الخابع الخيادية في مجتسع السعخفة  ،جامعة الديتػنة االردنية.
 ديػان السحاسبة الميبي ( ،)6102التقخيخ الدشػؼ العام.
 الخبيعة  ،بغ صالح بغ دمحم ( " .)6112كفايات القيادة التحػيمية لسجيخؼ مجارس التعميع العام "  ،رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذػرة الخياض  ،قدع االدارة التخبػية  ،كمية التخبية  ،جامعة السمظ سعػد.
 الدبػن ،دمحم سميع والذيت ،مشال محسػد ( " .)6105واقع إدارة السعخفة في الجامعات اأردنية الخاصة مغ وجية
نطخ أعزاء الييئة التجريدية وعالقة ذلظ ببعس الستغيخات"  ،مجمة دراسات ،العمػم التخبػية  ،السجمج (، )56
العجد ( ، )6ص ص.521-520 :
عسان :دار صفاء.
 الديادات ،دمحم عػاد ). (2008اتجاىات معاصخ ة في إدارة السعخفةّ ،
 الداعج  ،رشاد و حخيع  ،حديغ (" .)6115دور إدارة السعخفة و تكشػلػجيا السعمػمات في إيجاد السيدة
التشافدية :دراسة ميجانية عمى قصاع الرشاعات الجوائية باأردن"  ،السؤتسخ العمسي الخابع "إدارة السعخفة"  ،كمية
االقتراد والعمػم اإلدارية ،جامعة الديتػنة اأردنية  ،عسان /اأردن.
 الذخيفي،عباس و التشح  ،مشال محسػد ( " .)6101درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثانػية الخاصة في دولة
اإلمارات العخبية الستحجة لمقيادة التحػيمية مغ وجية نطخ معمسييع "  ،مجمة العمػم االندانية  ،الدشة الدابعة،

ربيع ،العجد .55

 الذشصي ،محسػد عبج الخحسغ ( " .)6102دور القيادة التحػيمية في عسميات إدارة السعخفة ::دراسة تصبيقية عمى
العامميغ في و ازرة الجاخمية الفمدصيشية بقصاع غدة" ،السجمة االردنية في إدارة اأعسال ،السجّمج  ، 13العجد  ، 3ص

ص.552-525 :

 صالح ،أحسج عمي والسبيزيغ ،دمحم ذيب ( " .)6102القيادة اإلدارية بيغ التبادلية والتحػيمية وأثخىا في تشفيح
اأىجاف اإلستخاتيجية لػ ازرة البيئة اأردنية :دراسة ميجانية في الذخكات الرشاعية الكبيخة"  ،مجمة دراسات ،العمػم
االدارية ،السجمج ( ، )51العجد( ، )0ص ص.25-52 :
 صبخؼ  ،ىالة أحسج ( " .)6115أساليب القيادة الدائجة ومتصمبات التحػل نحػ اقتراد السعخفة :دراسة
ميجانية لسؤسدات اأعسال اأردنية"  ،السؤتسخ العمسي الخابع "إدارة السعخفة"  ،كمية االقتراد والعمػم اإلدارية،

جامعة الديتػنة اأردنية  ،عسان /اأردن.
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 الرػيعي  ،ىشج (" .)6102أثخ القيادة السميسة عمى تشسية القجرات االبجاعية مغ وجية نطخ العامميغ برشجوق
الزسان االجتساعي بسجيشة بشغازؼ"  ،ورقة بحثية مقجمة الى السؤتسخ العمسي الجولي اأول :الدياسات
االقترادية ومدتقبل التشسية في ليبيا  ،السشعقج خالل الفتخة  02-00ديدسبخ.6102
 شاشكشجؼ ،زكيو بشت مسجوح قارؼ عبج هللاا ( ".)6112إدارة السعخفة :أىسيتيا و مجػ تصبيق عسمياتيا مغ
وجية نطخ مجيخات اإلدارات و السذخفات اإلداريات بإدارة التخبية و التعميع بسجيشة مكة السكخمة و محافطة ججة

" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،قدع إدارة تخبػية وتخصيط ،كمية التخبية ،جامعة أم القخػ.

 الصخوانة ،خمف ابخاىيع خميف(" .)6105أثخ مسارسات إدارة السعخفة عمى السيدة التشافدية :الجور الػسيط لخأس

السال الفكخؼ دراسة تصبيقية في شخكات اأدوية اأردنية" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،قدع اإلدارة  ،كمية
الجراسات العميا  ،جامعة العمػم االسالمية العالسية ،اأردن.

 الصيب ،الدايح ( " .)6102دور ادارة السعخفة في تحديغ اداء السؤسدة االقترادية حالة البشػك التجارية " ،

الجدائخ :جامعة اإلخػة مشتػرؼ قدشصيشة  ،مجمة العمػم االندانية ،السجمج (أ)  ،العجد ( ، )52ص ص-222 :

.501
 العازمي  ،دمحم بديع (" .)6112القيادة التحػيمية وعالقتيا باإلبجاع االدارؼ :دراسة مدحية عمى العامميغ

السجنييغ في ديػان و ازرة الخارجية " ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،الخياض :قدع العػم االدارية  ،أكاديسية

نايف العخبية لمعمػم اأمشية.
 عبابشة،رائج اسساعيل وحتاممة  ،ماجج أحسج ( " .)6102دور الثقافة التشطيسية في دعع إدارة السعخفة في
السدتذفيات الحكػمية في االردن" ،السجمة االردنية في إدارة اأعسال  ،السجج ( ، )2العجد ( ، )5ص ص:

.221-250

 عبيج ،غادة اسساعيل حدغ ( " .)6105أبعاد إدارة السعخفة وعالقتيا بعسمية اتخاذ القخار :دراسة ميجانية عمى
البشػك التجارية في قصاع غدة"  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،قدع إدارة اأعسال ،كمية االقتراد والعمػم
االدارية  ،جامعة االزىخ-غدة.
 عبيج ،غادة اسساعيل حدغ ( ".)6105أبعاد إدارة السعخفة وعالقتيا بعسمية اتخاذ القخار :دراسة ميجانية عمى
البشػك التجارية في قصاع غدة"  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،قدع إدارة االعسال ،كمية العمػم االقتراد
والعمػم اإلدارية ،جامعة اأزىخ – غدة.
 عبيج  ،مرصفى فؤاد ( .)6112ميارات شخق البحث العمسي  ،غدة :أكاديسية الجراسات العالسية.
 عبيجات  ،ذوقان وعبجالحق  ،كايج وعجس  ،عبجالخحسغ ( .)6105البحث العمسي :مفيػمو وأدواتو وأساليبو،
عسان :دار الفكخ.
الصبعة الدابعة عذخ ّ ،

 العتيبي ،ياسخ عبجهللاا) " .)6112إدارة السعخفة وإمكانية تصبيقيا في الجامعات الدعػدية :دراسة تصبيقية عمى
جامعة أم القخػ" ،جامعة أم القخػ ،قدع اإلدارة التخبػية ،مكة السكخمة.
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جامعة عسخ السختار

 العسخؼ  ،مذيػر بغ ناصخ ( " .)6115العالقة بيغ خرائز القيادة التحػيمية ومجػ تػفخ مبادغ ادارة
الجػدة الذاممة "  ،الخياض :رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،قدع ااالدارة العامة  ،كمية العمػم االدارية  ،جامعة
السمظ سعػد.
 العشدؼ  ،سعج  ،ونعسة  ،نغع حديغ (" .)6110اثخ رأس السال الفكخؼ في اداء السشطسة :دراسة ميجانية في
عيشة مغ شخكات القصاع الرشاعي السختمط " ،مجمة العمػم االقترادية واالدارية  ،السجمج( ، )2العجد (.)62
 عيدى  ،سشاء دمحم ( " .)6112دور القيادة التحػيمية في تصػيخ اداء مجيخؼ السجارس الثانػية في محافطات
غدة "  ،قدع االدارة التخبػية  ،كمية التخبية  ،الجامعة االسالمية ،عدة.
 الغامجؼ  ،سعيج دمحم ( " .)6110القيادة التحػيمية في الجامعات الدعػدية :مجػ مسارستيا وامتالكيا
خرائريا مغ قبل قيادتيا"  ،مكة السكخمة :أشخوحة دكتػراة غيخ مشذػرة ،جامعة أم القخػ.
 الغامجؼ ،جسعان بغ خمف جسعان ( " .)6102مسارسة مجيخؼ مجارس التعميع العام لمقيادة التحػيمية بسحافطة
السخػاة " ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،قدع االدارة والتخصيط ،كمية التخبية  ،جامعة أم القخػ.

 القحصاني  ،مخيع بشت مح مج بغ ضافخ ( " .)6102واقع تصبيق إدارة السعخفة في مجارس مذخوع تصػيخ بسجيشة

الخياض مغ وجية نطخ السجيخات والسعمسات"  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،قدع االدارة والتخصيط التخبػؼ ،
كمية العمػم االجتساعية  ،جامعة االمام بغ سعػد اإلسالمية.

 القخالة ،نياية جسيل ( " .)6112درجة مسارسة القيادة التحػيمية لسجيخؼ السجارس الحكػمية والخاصة في
محافطة العاصسة مغ وجية نطخ السعمسيغ"  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،قدع االصػل واإلدارة التخبػية ،
جامعة مؤتة.

 القصارنة  ،زياد ( " .)6112مجػ تػافخ وضائف ادارة السعخفة واثخىا فـي فاعميـة السـجيخيغ فـي الـػ ازرات االردنيـة
"  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،جامعة مؤتة الكخك ،االردن.
 القاللي ،عبجالدالم ( " .)6106السشطػمة التعميسية في ليبيا :عشاصخ التحميـل إل ،مـػاشغ ا خفـاق ،اسـتخاتيجية
التصــػيخ"  ،ورقــة عمسيــة مقــجة الــى مــؤتسخ الــػششي لمتعمــيع  ،السشعقــج خــالل الفت ـخة  02-05ســبتسبخ  ،ش ـخابمذ

(ليبيا).

 كاضع ،جػاد (" .)6112اثخ السعخفة الدػقية في اختيار االستخاتيجيات التشافدية و التسيـد فـي اأداء"  ،السجمـة
اأردني ــة لمعم ــػم التصبيقي ــة  ،العم ــػم االند ــانية ،جامع ــة العم ــػم التصبيقي ــة  ،السجم ــج ( ، )2الع ــجد ( ،)6ص ص:
.022-026
 الكبيدي ،صالح الجيغ( .)6115إدارة السعخفة ،القاىخة :السشطسة العخبية لمتشسية االدارية.
 الكداسبة  ،دمحم مفزي  ،الفاعػرؼ  ،عبيخ حسػد  ،عبجهللاا  ،كفاية  ،دمحم شو ( " .)6112تأثيخ ثقافة التسكغ
والقيادة التحػيمية عمى السشطسة الستعمسة " ،السجمة االردنية  ،السجمج (، )5العجد ( ، )0ص ص.50-02 :
 السايل  ،عبجالدالم ( " .)6102أثخ تصبيق عسميات ادارة السعخفة في تحديغ جػدة الخجمات السرخفية مغ

وجية نطخ العامميغ بالسرارف التجارية العاممة بسجيشة الخسذ "  ،ورقة بحثية مقجمة الى السؤتسخ العمسي

الجولي اأول :الدياسات االقترادية ومدتقبل التشسية في ليبيا  ،السشعقج خالل الفتخة  02-00ديدسبخ.6102
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 محجػب  ،وجيو  ، )6116( ،البحث العمسي ومشاىجو ،بغجاد :مجيخية دار الكتب لمصباعة والشذخ.
 الس ـخاد  ،حدــيغ دمحم ( " .)6115تــأثيخ ســمػك القيــادة التحػيميــة عمــى اتجاىــات العــامميغ نحــػ التغييــخ :د ارســة
تصبيقيــة عمــى مؤسدــة الصي ـخان العخبيــة الدــػرية "  ،القــاىخة :جامعــة عــيغ شــسذ  ،قدــع إدارة اأعســال  ،رســالة
ماجدتيخ غيخ مشذػرة.
 مخزوق  ،بجرة ( " .)6102أثخ القيادة التحػيمية في تصبيق إدارة السعخفة :دراسة حالة :جامعة دمحم خيزخ-
بدكخة "  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،قدع عمػم التدييخ  ،كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ ،
جامعة دمحم خيزخ-بدكخة ،الجدائخ.
 السخىزي  ،سشان غالب رضػان ( " .)6105العالقة بيغ الثقافة التشطيسية وفاعمية إدارة اأزمات "  ،كتاب
اأبحاث العمسية لسؤتسخ إدارة اأزمات في عالع كتغيخ  ،السؤتسخ العمسي الجولي الدشػؼ الثالث عذخ لألعسال

،كمية االقتراد والعمػم اإلدارية  ،جامعة الديتػنة.
 السشدي  ،محسػد عبج الحميع ( .)6112مشاىت البحث العمسي في السجاالت التخبػية والشفدية  ،القاىخة :دار
السعخفة الجامعية.
عسان :الػراق لمشذخ.
 نجع  ،عبػد نجع ( .)6115ادارة السعخفة :السفاىيع واالستخاتيجيات والعسميات ّ ،
 نعسة ،نغع حديغ ( " .)6100إدارة السعخفة ودورىا في بشاء السجتسع السعخفي وتحقيق التشسية البذخية
السدتجامة :تصبيقات مختارة لتجارب عيشة مغ الجول العالسية والعخبية"  ،مجمة كمية اإلدارة واالقتراد ،العجد ()5
 ،ص ص.55-0 :
 الياللي  ،الذخبيشي ( " .)6110استخجام نطخيتي القيادة التحػيمية واالجخائية في بعس الكميات الجامعية:
دراسة ميجانية "  ،مجمة مدتقبل التخبية العخبية  ،العجد  60أبخيل.

 يػسف  ،عبجالدتار حديغ( " .)6115إدارة السعخفة كأداة مغ أجل البقاء والشسػ "  ،السؤتسخ العمسي الخابع
عسان /اأردن.
"إدارة السعخفة"  ،كمية االقتراد والعمػم اإلدارية ،جامعة الديتػنة اأردنية ّ ،
ثانياً – السخاجع االجشبية:
Allen, Verna(2003), The Knowledge and Evaluation, MA Boston: ButterworthHeinemann.
Allen, Verna(1998), The Knowledge and Evaluation, MA Boston: ButterworthHeinemann.
Allian J ,Godbout ,M &associates., (1999),Filtering Knowledge Assets, Journal of
Systemic Knowledge Management. January.
Bass , B.M. (1985). Leadership , Good , Better , Best , Organizational Dynamics ,
winter.
Bass, B. M (1990), Transformational leadership, Leadership Quarterly, no. (6).
Bass, M. and Avolio, J. (1993). "Transformational Leadership And Organizational
Culture", Public Quarterly, 17, pp: 112 –12.
Brain ,N, (1998)., Modeling Knowledge Management ,Santa Clara, CA, March.
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