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 القيادة االبداعية وعالقتها بمتطلبات ادارة المعرفة في جامعة الكوفة

 من وجهة نظر القيادات االدارية فيها

 مدرس مدرس

 باسمة محمد باني قيس عبد الهادي صالح

 الكوفة المعهد التقني/ المعهد التقني/ الكوفة

 المستخلص

 ومنظمدا  الشدككا  لتكدوين الماليد  المسدامما  يقدممون من أن الماضي في التصور كان        

 يملك من أن ومي أمم، أخكى حقيق  يطكح الجميم الواقع ولكن المال، رأس أصحاب مم األعمال

 المدال رأس أصدحاب فهم المعكف ، أصحاب يقممه الفككي المال رأس إن .المنظم  يملك المعكف 

 مدذا ينطلد  أن يجب المنظم  أفكاد مع البشكي  الموارد إدارة تتعامل حين وبذلك. واألمم الحقيقي

 عوامدل من عامل يمثلون وال أجك لقاء يعملون أجكاء ليسوا العاملين أن الحقيق ، تلك من التعامل

 لقدمرا  التحدميا  ولتحويدل للتغييدك الكئيسدي  واألداة لألفكدار مصدمر أنهدم علد  وإنمدا اإلنتدا،،

 تنمي  بالمنظم  يفتكض لذا يمتلكونها، التي اإلبماعي  أو االبتكاري  والقمرة المعكف  بفضل تنافسي 

 العنصك مسامما  تفعيل بهمف وذلك أدائهم، في واإلثكاء التطويك عل  وتحفيزمم األفكاد قمرا 

 التنافسدي  اللعبد  بدنن تدمر  أن األخيدكة مدذ  فعل  للمنظم ، المتوخاة األمماف تحقي  في البشكي

 قواعدم مدع التعامدل وعليها الجميمة، الظكوف عليها تمليها حتمي  ضكورة مي بل اختياراً، ليست

 مدمف مدا ينشدم  ولتحقي  .البشكي العنصك أممي  عل  األساس في تستنم أو تقوم والتي اللعب  مذ 

القيدادا   بدين العالقد  يدكب  افتكاضديا أنموذجدا تصدميم تطلبدت لها منهجي  صياغ  تم فقم المراس 

 .ومتطلبا  ادارة المعكف  بماعي  اال

 المعاصدكة النظكيد  والطكوحدا  واألفكدار المفداميم مدن مجموعد  علد  المراس  اعتمم  وقم     

 قيددم الجامعدد  يمكددن علمددي مددنه  وضددع بهددمف اإلحصددائي  واالختبددارا  المؤشددكا  مددن وجملدد 

وقددم أكددم ذلددك وجددود عالقددا  ارتبددا  واثددك  , المنظمدد  بيئدد  فددي المبددم  القائددمدور  قيدداس المراسدد 

 الد  المراسد  توصدلت وأخيدكا  القيدادا  االبماعيد  ومتطلبدا  ادارة المعكفد  معنويد  موجبد  بدين

 مددن مجموعدد  لتقددميم عليهددا االسددتناد تددم والتددي والميمانيدد   النظكيدد  االسددتنتاجا  مددن مجموعدد 

القيادا  المبمع   إلنجاحالتي يكاما الباحثون ضكوري   االستنتاجا  مذ  مع المنسجم  التوصيا 

 .في الجامع 
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Abstract 
        The perception in the past that who provide financial contributions 

to the formation of companies and business organizations are the owners 

of capital, but the new reality poses another important fact, is that who 
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have the knowledge have organized. The intellectual capital provided by 

the owners of knowledge, understanding the real owners of capital. 

      And so when dealing human resources management with members of 

the organization must be based on this deal from that fact, that the 

workers are not making work for pay and do not represent a factor of 

production, but they source of ideas and the main tool for change and turn 

challenges for competitive to the knowledge and ability of innovative or 

creative they own, so presumably the organization develop the ability of 

individuals and motivate them to development and enrichment in their 

performance, with the aim of activating the contributions the human 

element in achieving the objectives of the organization, for the latter to 

realize that the game competitive is not a choice, but a necessity dictated 

by the new circumstances, and has to deal with the rules of this game and 

you basically based on the importance of the human element. To achieve 

objective  of the study was to formulate a methodology required design 

model linking the relationship between the innovation leadership and 

knowledge management requirements. 

       The research was based on a set of concepts and ideas and 

propositions modern theoretical and a set of indicators and statistical tests 

in order to develop a scientific approach can be university under study 

measuring the role of commander innovation in an environment 

organization, has emphasized that the existence of relations link and 

following the moral positive between leaders innovation and 

requirements management knowledge and finally reached the study to a 

set of conclusions and field theory which has been built upon to provide a 

set of recommendations are consistent with these findings that researchers 

deems necessary for the success of innovation leadership at the 

university. 

 

 

  nIntroductio  المقدمة:

احم التطورا  الفككي  المعاصكة في عالم االعمال وتعاظم دورما بعم  المعكف ادارة  تشكل        

 المعكفد ودا  الفككي  واصدول عل  الموجيعتمم اساسا  للمنظم  التنافسي ان ادر  ان بناء الميزة 

 . المستمك وتحقي  التنافس  من االبما  القيادي  واستثمارما بما يعزز

 ملحد  الحاجد  أصدبحت أعمالها وتعقمما وتشعب حجمها وكبك المنظما  تنامي ظل وفي          

 ال مهمد  ومدذ  ،والتميدز االسدتمكاري  يضمن لهدا الذي بالشكل  مالمالئ والتطويك التغييك إلحماث

 تحكيدك مدن مدا يمكنهدا القيادي  المهارا  تمتلك من مبمعه وواعي ، إداري  قيادة ظل إالفي تتحق 

 اإلنجاز. من مستوى افضل لتحقي   الطاقا  وتوجيه الجهود

يعتبك موضو  القيادة من أكثدك المواضديع التدي كتدب عنهدا وبحد  فيهدا فدي مجدال اإلدارة  و       

فهي تمثل إحمى وظدائ  المدميك والتدي تميدز المدميك الكفدوء والمبدم  عدن  ،وأكثكما  أثارة للجمل 
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تقمم أي  منظم  أو فشدلها فدي تحقيد  أمدمافها الد  كفداءة وإبدما  قياداتهدا أو  ىما يعز، وغالبا  غيك

 لمدا تعمدين والمبمعين سلع  نادرة، ويعود سبب مذا االعتبار الد  ئعمم كفاءتها، ويعم القادة الكفو

في سبيل تحقي   الكثيك مدن االنجدازا  التدي مدن شدانها  أن تدؤدي الد  تفدو  و تطدور  هالقادة علي

مبمع   تعمل من أجل خل   إداري ، وحت  التكنولوجيا المتقمم   ليست كافي  بمون قيادة المنظما 

تشكل الحصيل  االنساني   ومن منا يظهك بوضوح  ان المعكف التفاعل  االيجابي  في بيئ  المنظم  

ف الكفيل  في تطويك قمرا  المنظم  والمجتمع نحدو بلدوا االمدماالقادرة عل  تحقي  السبل المثل  

وان مددذ  األسددباب وغيكمددا كانددت الددمافع للتصددمي بالمراسدد   والتحليددل المقددكون المددكاد انجازمددا 

بعدم المقممد  والمنهجيد   تنداول  رئيسديهبالخبكة العملي   ال  أبعاد مذ  المشكل   فدي ثدالث مباحد  

ادة  وأنمدا   السدلو   يدالقو  ادارة المعكفدخلفيد  نظكيد  لمفهدوم  وأمميد  وتعكيد    الثانيالمبح  

   ادارة المعكفدد المبددمعينشدد  مددمى ممارسدد  القددادة  قمنا  الثالدد وتندداول المبحدد   المبددم القيددادي  

 .االستنتاجا  والتوصيا  الكابعوأخيكا تناول المبح  

 

 Methodologyالمبحث االول / منهجية الدراسة 

 Problem of the studyأوال: مشكلة الدراسة 

للمنظم )الجامع ( في تحميم اتجاما  القادة والعاملين فيهدا  المعكف ألممي  دور ادارة  نظكا        

لقيادة المبمع  ا وادارتها فسوف يتناول الباحثان بعميوتشجيعهم عل  المسامم  في انتا، المعكف  

في جامع  الكوفد  وادارة  راس  للوقوف عل   بيع  العالق  بين القيادة المبمع وادارة المعكف  بالم

 مو : رئيسيا تساؤال، فان مذا البح  يثيك . ومن مناالمعكف  

 المعكف ( بإدارة ومعالقتهاالقيادة المبمع  السائمة في جامع  الكوف   ىما مستو)

 

 ويتفك  من مذا السؤال الكئيسي الساب  التساؤال  الفكعي  التالي  :  

 القيادة المبمع  السائمة في جامع  الكوف ؟ ىما مستو -1

 ادارة المعكف  في جامع  الكوف ؟ ىما مستو -2

مسددتوى ادارة مددل توجددم عالقدد  ذا  داللدد  احصددائي  بددين مسددتوى القيددادة المبمعدد  السددائمة و -3

  الكوف ؟ المعكف  في جامع  

 udyst the of objective   الدراسةثانيا: هدف 

ي ادارة المعكفد  فد الكش  عن  بيع وكذلك  اإلبماعي القيادة  ابكاز واقع يهمف البح  عل   

فيمدا إذا كدان مندا   نمد  سينسدجم مدع توجيهدا  المولد  فدي ظدل الظدكوف الكامند  جامع  الكوف  

والتي تتطلب سلو  قيادي مبم  يسامم بصورة مباشكة في زيادة معمال  األداء فالقادة مما القلدب 

ائقهدا اإلداريد  المبمعد  وكدون األنمدا  القياديد  ذا  اثدك بدالم فالبدم مدن تقصدي حقالنابض للعملي  

 والسلبي ( . ومعكف  واجباتها)االيجابي 

 

   The importance of the studyاهمية الدراسة –ثالثآ 

 



 3152لسنة  4العدد  51جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية . . . اجمللد 
 

 111 حمكمة –فصلية  –علمية  –دورية ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

تكمن اممي  المراس  الحالي  في انها تعم من الموضوعا  المهم  والحميث  في ميمان االدارة ،  -1

 .مما القيادة االبماعي  وادارة المعكف   تتناول مفهومين اذ

 . عكفوادارة الم  قم تسهم مذ  المراس  في التوصل ال  فهم  بيع  العالق  بين القيادة المبمع -2

ا  مددن شددننها النهددوض بواقددع القيددادة يفددي المحافظدد  بوضددع اسددتكاتيجقددم تفيددم مددذ  المراسدد   -3

 تسامم في انتا، المعكف  .في المحافظ  حت  المبمع  

 Previous studies رابعا :الدراسات السابقة : 

رسددال  دكتددورا  غيددك منشددورة، جامعدد  أم القددكى، كليدد  التكبيدد ، قسددم اإلدارة التكبويدد    -1

 مـ،.1121/1121والتخطي ، 

 القيادة اإلبماعي  والمناخ التنظيمدي بالجامعدا  السدعودي ،  قكشدي، ليلد  حسدن عبدم   ، 

 تناولت فيها الباحث  عالق  القيادة االبماعي  بالمناخ التنظيمي  في الجامعا  السعودي  

سما  وخصدائ  القيدادة اإلبماعيد  فدي بيئد  متغيدكة عندم الكسدول صدل    عليده والده   -2

مقممدد  للجمعيدد  السددعودي  لددمدارة الملتقدد  اإلداري الثالدد  إدارة التغييددك ورقدد   وسددلم 

سدلطان سدعيم مقصدود  /في العمدل اإلداري نحدو إدارة فاعلد  الدمكتور ومتطلبا  التطويك

 مـ 1426 كلي  التكبي  -بخاري جامع  أم القكي

 Model search البحث :أنموذجخامسا 

 

 من اعماد الباحثان الفكضي البح ( انموذ، 1) شكل رقم

 

 القيادة االبداعية

Creative Leadership 

 خبرة القائد

Commander experience 

 القائدوتأثير قوة 

Impact force commander 

 ادارة المعرفة

Knowledge Management 

 مهارة القائد

Skill commander 

 هياكل تنظيمية مرنة

Flexible organizational 

structures 

 ةتنظيميثقافة 

Organizational culture 

 تكنلوجيا المعلومات

Information Technology 
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  Research hypotheses: البحث: فرضيات سادسا

 -:لبلوا ممف البح  تم وضع الفكضي  الكئيسي  التالي 

 الفكضي  الكئيسي :     

للجامعد  قيددم البحدد   المعكفدد  وإدارةتوجدم عالقدد  ارتبددا  ذو داللده معنويدد  بددين القيدادة االبماعيدد     

 وينبث  منها 

 . -لفكضيا  الفكعي  اآلتي :ا   

ومتطلبدا   مهدارة القائدم بدين معنويد  داللد  ذا  ارتبا  عالق  توجم: االول  الفكعي  الفكضي  -1

 .  الثانوي  الفكعي  الفكضيا  تنبث  ومنها    المعكف  ادارة

 

وتكنلوجيدددا  مهدددارة القائدددم بدددين معنويددد  داللددد  ذا  ارتبدددا  عالقددد  توجدددم:  أ الفكعيددد  الفكضدددي 

 .المعلوما 
 .التنظمي  والثقاف  مهارة القائم بين معنوي  دالل  ذا  ارتبا  عالق  توجم: ب الفكعي  الفكضي 

مهدارة القائدم والهياكدل  التنظميد   بدين معنويد  دالل  ذا  ارتبا  عالق  توجم: ، الفكعي  لفكضي ا

 .المكن 

     

 القائدددم وتددنثيكقددوة  بدددين معنويدد  داللدد  ذا  ارتبدددا  عالقدد  توجددم: الثانيددد  الفكعيدد  الفكضددي  -2  

  ومتطلبا 

 .  الثانوي  الفكعي  الفكضيا  تنبث  ومنها المعكف  ادارة           

 

وتكنلوجيدددا  القائدددم وتدددنثيكقدددوة  معنويددد  داللددد  ذا  ارتبدددا  عالقددد  توجدددم:  أ الفكعيددد  لفكضدددي ا

 .المعلوما 

 التنظمي  والثقاف  القائم وتنثيكقوة  بين معنوي  دالل  ذا  ارتبا  عالق  توجم: ب الفكعي  لفكضي ا

القائددم والهياكددل   وتددنثيكقددوة  بددين معنويدد  داللدد  ذا  ارتبددا  عالقدد  توجددم: ، الفكعيدد  الفكضددي 

 .التنظمي  المكن 

خبدكة القائدم ومتطلبدا   بدين معنويد  داللد  ذا  ارتبدا  عالقد  توجم: الثالث  الفكعي  الفكضي  -3 

 المعكف ادارة 

             

 .  الثانوي  الفكعي  الفكضيا  تنبث  ومنها         

 

 خبكة القائم وتكنلوجيا المعلوما . معنوي  دالل  ذا  ارتبا  عالق  توجم: أ الفكعي  الفكضي   

 .التنظمي  والثقاف  خبكة القائم بين معنوي  دالل  ذا  ارتبا  عالق  توجم: ب الفكعي  الفكضي   

التنظميد   خبدكة القائدم والهياكدل بدين معنويد  داللد  ذا  ارتبدا  عالقد  توجدم: ، الفكعي  الفكضي 

 .المكن 

 

 Study tools and data collection : أدوات البحااث وأساااليع جمااا البياناااتبعاسااا

methods   

 االجكاءا  االحصائي  

 Stability Measurement study اوال: قياس ثبا  مقاييس المراس  :    
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، فقم تم اختبار معامل  ألبعادمالغكض التحق  من ثبا  مقاييس المراس  واالتسا  الماخلي 

 Cronbach(الذي يطل  عليه معامل ككونباخ )  rt(  و معامل ارتبا  الفا )rsارتبا  سبيكمان )

Alpha(  و معامل ارتبا  التجزئ  النصفي ، )Guttman Split-Half Coefficient تعم قيم .)

( فاكثك مقبول  احصائيا ،  كما تعم قيم معامل 0.60معامل االرتبا  للتجزئ  النصفي  البالغ  )

، في البحوث االداري   0.75ككونباخ مقبول  احصائيا عنما تكون مذ  القيم مساوي  او اكبك من 

 ( .1والسلوكي  والتكبوي  )

 Statistical Methodsثانياً : األساليب اإلحصائي  :     

استنادا عل  ما تم جمعه من بيانا  تمثلت باجابا  عين  المراس  عل  اسئل  االستبيان، قام 

( وذلك لحساب SPSS. Ver.18) باستخمام الحزم  اإلحصائي  للعلوم االجتماعي  انالباحث

 مايلي:

 زيع التككارياالساليب االحصائي  الوصفي  متمثل  بجماول التواالحصائيا  الوصفي ،  -1

(FDT والوس  الحسابي الموزون واالنحكاف المعياري ومعامل ارتبا  الكتب )

 ( rs) لسبيكمان

 Measure the validity and reliability  قياس الصم  والثبا  :ثالثا : 

الصددم : تددم اسددتخكا، الصددم  مددن معامددل الثبددا   لوجددود ارتبددا  قددوي بددين صددم  االداة          

 :ينتي(، واستخمم لهذا الغكض معامل ارتبا  سبيكمان. وتم التحق  من ذلك كما  2وثباتها )

 : ، وجاء  النتائ  كما يليبنبعادماحساب معامال  ارتبا  الفقكا   -1

االختبار  فقكا  من فقكة كل بين المالل  ومستوى االرتبا  معامال  قيم يبين( 1جمول )

 ضمن محاور المراس   والبعم الذي تنتمي له
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة البعد المحور

عية
البدا

القيادة ا
 مهارة القائد 

1 0.987** 0.000 

2 0.974** 0.000 

3 0.925** 0.000 

 القائد وتأثيرقوة 

4 0.999** 0.000 

5 0.946** 0.000 

6 0.876** 0.000 

 خبرة القائد

7 0.957** 0.000 

8 0.853** 0.000 

9 0.942** 0.000 

ت ادارة المعرفة
طلبا

مت
تكنولوجيا  

 المعلومات

10 0.863** 0.000 

11 0.965** 0.000 

12 0.965** 0.000 

 ثقافة تنظيمية

13 0.938** 0.000 

14 0.989** 0.000 

15 0.974** 0.000 

هياكل تنظيمية 

 مرنة

16 0.929** 0.000 

17 0.936** 0.000 

18 0.962** 0.000 

 

( أن جميددع قدديم معددامال  االرتبددا   بددين فقددكا  االختبددار  1يتضددم مددن الجددمول رقددم )

(   (α≤0.01 مسدتوى إحصدائيًا دال  ومي (  35000  – 35813)   بين تكاوحتواالختبار الكلي 
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 ويمكدن الدماخلي، االتسدا  صم  من مكتفع  بمالال  يتمتع فقكاته بجميع االختبار أن يعني ومذا

 .الكش  في به الوثو 

 Stabilityثانيا : الثبا  : 

 Alphaتددم التحقددد  مدددن ثبدددا  االسددتبان  مدددن خدددالل حسددداب معامددل ألفدددا ككونبددداخ   

Cronbach   مددن تددوفك االتسددا   فددي اداء افددكاد العيندد  وكددذلك حسدداب معددامال  الثبددا   للتنكددم

سدبيكمان بدكوان  معدادلتيباسدتخمام  Split – Half Methodباستخمام  كيق  التجزئ  النصفي  

Spearman – Brown  وجتمدددان ،Guttmann .القددديم المستحصدددل  السدددتمارة  يوفيمدددا يلددد

 االستبيان:

 (  يبين ممى التنكم من اداء افكاد العين  من القيم المستحصل  الستمارة االستبيان2جمول رقم )

 جتمانمعامل  معامل سبيرمان الفاكرونباخ البعد المحور

 القيادة االبداعية

 0.623 0.938 0.925 مهارة القائد

 0.665 0.895 0.915 القائد وتأثيرقوة 

 0.880 0.957 0.932 خبرة القائد

متطلبات ادارة 

 المعرفة

تكنولوجيا 

 المعلومات
0.913 0.972 0.928 

 0.938 0.982 0.941 ثقافة تنظيمية

هياكل تنظيمية 

 مرنة
0.941 0.941 0.893 

، حيد  تعدم قديم يتضم من الجمول ان القيم المتحصل عليها تعدم معدامال  ثبدا  مطمئند  

( فدداكثك مقبولدد  احصددائيا، كمددا تعددم قدديم معامددل 0.60معامددل االرتبددا  للتجزئدد  النصددفي  البالغدد  )

، فدي البحدوث االداريد  0.75ككونباخ مقبول  احصائيا عنما تكون مذ  القديم مسداوي  او اكبدك مدن 

(1.) 

 عملي  توزيع استمارة االستبيان( 3)الجمول
 عدد االستمارات الفعلية عدد االستمارات المهملة عدد االستمارات الموزعة

111 51 11 

 

 Spatial boundaries to research ا: الحدود المكانية للبحث : سابع

القيادا  االداريد  فدي جامعد  الكوفد  فدي محافظد  النجد  االشدكف موقع وعين  البح : تم اختيار 

، اآلدابكليد  و،  كليد  االدارة واالقتصدادو، الكوفد رئاسد  جامعد  ) عين  للبح  وكمدا مبدين ادندا :

 . كلي  التمكيض(و، كلي  الصيمل وكلي  القانون ، وكلي  التكبي  االساسي ، و ،للبنا كلي  التكبي  و

 

 الجانع النظري :المبحث الثاني

 CONCEPT OF   LEADERSHIPمفهوم وتعريف القيادة:  -: اوال

 مفهوم القيادة :  -أوال 

حظي مفهدوم القيدادة بتغيدكا  متعدمدة نظدكا الخدتالف وجهدا  نظدك البداحثين والمهتمدين 

بمجمو  العدادا  والممارسدا  الصدادرة مدن  دراسته ،في وصفها للنم  القيادي واختالف مماخل
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تعبيدك عدن تصدكفا  القدادة تجدا  جميدع أ دكاف الموقد  الدذي يواجهدده  باندهوكدذلك  اإلدارةرجدل 

ليد  يمثل االتجامدا  الفع أنهالمكتبط  بهذا الموق  وفي السيا  نفسه يؤكم آخكون عل  األمماف و

 مدعالتي يختارما القائم المبم  ويعمل بموجبها داخل المنظم  وتعم اإل ار العام الذي يحم عالقاته 

وشدددكعي   م اإلداري المبدددم  بصدددالحيا  رسدددمي أن يتمتدددع القائددد ، وعليددد  البدددم مدددنمكؤوسددديه

(legitimate authorityوتمنحهدا لده  القدوانين واللدوائم ) مة فدي المنظمد  فضدال عدن تمتدع فدالنا

نهم ي  عل  إقنا  اآلخكين وخل  الثقد  المتبادلد  بيدالتي تستمم من الخبكة والقابل القائم بالقوة الذاتي 

 لتحقي  أمماف معين  . ((force الككا ا بمال من اعتماد

 : القيادةالقائم وثانيا: تعكي  

 Leader  القائم

وقوتدده ليددؤثك علدد  سددلو  وتوجهددا  األفددكاد مددن حولدده   مددو الشددخ  الددذي يسددتعمل نفددوذ       

كدان عدن سياسد  نفسده ، فدان قصدك عدن ذلدك  ز أمماف محمدة ،ويكون قدادراً علد ليوجههـم إلنجا

 .سياسا  غيك  اشم تقصيكا ً

 (3)  -:إن القيادة مي ويكى الباحثين

)عملي  تحكمهدا أسدس علميد  وبموجبهدا يمكدن اعتمداد السدلو  القيدادي المالئدم الدذي ينسدجم مدع  -

   ).ظكف معين وحال  معين 

 .كذلك مي نشا ا  وفعاليا  ينت  عنها أنما  متناسق  لتفاعل الجماع   نحو حل المشاكل  -

 عكفددت القيددادة بننهددا: القددمرة علدد  التددنثيك فددي اآلخددكين مددن أجددل تحقيدد  األمددماف المشددتكك .و -

ومدذا يعنددي أن القيددادة عمليد  تواصددل بددين القائدم أو المددميك ومكؤوسدديه، حيد  يتبددادلون المعددارف 

 (1)   از المهام الموكول  إليهم.تجاما ، و يتعاونون عل  إنجواال

بقوله: االرتفا  ببصديكة اإلنسدان إلد  نظدكا  أعمد ،  (PETER F) .DRUCKERوعكفها  -

  (1. )واالرتفا  بمستوى أدائه إل  أعل  المستويا 

فيؤكددم علدد  أن القيددادة مددي القددمرة علدد  التددنثيك فددي اآلخددكين، ( (ARTHUR WEMERأمددا -

حي  يقول : القيدادة مدي القدمرة علد  إحدماث تدنثيك فدي ( CONTEZ)  &ODNELويتف  معه 

 (6) . األشخاص عن  كي  االتصال بهم وتوجيههم نحو تحقي  األمماف

المكؤوسين ليكبطوا به لون ليؤثكوا عل  سلو  وتوجها  وؤكذلك مي الجسك الذي يستعمله المس

بين تحقي  أمماف المنظم  وأمماف الفكد او مي ذلك السلو  الذي يقوم بده شداغل مككدز الكئاسد  

 . أثناء تفاعله مع غيك  من أفكاد المجموع 

ومهما يكن من أمك مدذ  التعكيفدا  وتعدمدما فهندا  اتفدا  بدين البداحثين والمارسدين علد  موضدو  

 ذ  العناصك:القيادة بننها تشتمل عل  م

 أن كدددددل قائدددددم لميددددده أكثدددددك مدددددن قدددددوة يسدددددتطيع أن يدددددؤثك بهدددددا علددددد  النددددداس التدددددابعين لددددده. -1

 ممف القيادة أن يؤثك القائم عل  التابعين وذلك للوصول إل  األمماف المحمدة للجماع . -2

 عناصك القيادة ؟ -ثالثآ: 

 Impactالتنثيك :  - 1

ك بداآلخكين نحدو تحقيد  إحماث تغييك ما او إيجاد قناع  ما تؤثمرة التي يتـمتع بها القائم في الق      

تعني قمرة تنثيك  علد  سدلو  الجماعد  التدابعين لده وذلدك لتحقيد  األمدماف  وكذلك .ةأمماف محمد

 .إليها للجماع  أو اإلدارة التي ينتمون  المشتكك  والمكغوب 
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    ( 7) -:  تشتمل عل  ما يلديوتنثيكوقم أظهك  إحمى المراسا  المشهورة أن أنما  قوة القائم 

                   

ومدذ  القدوة مدي نتيجد  عدن مككدز القائدم فدي الهيكدل التنظيمدي فدي  القوة الشدكعي  أو القانونيد : -أ

 .المشدكف (و –المدميك و –علد  بداب المكتدب مثدل ) المدميك العدام  اإلدارة كنن تضع اسدم وظيفتده

ومذ  القمرة تعتمم عل  قمرته عل  رقاب  وإدارة مكافنة اآلخكين  قوة التحكم في نظام التحفيز: -ب

 .الجوائز(و التكقيا و)الكواتب  مثل

 Influence النفوذ : - 2

مددي القددمرة علدد  إحددماث تغييددك مددا أو منددع حموثدده والنفددوذ مددكتب  بالقددمرة الذاتيدد  ولدديس          

 .بالمككز أو الموقع

 authority Legalالسلط  القانوني  :   - 3

مدددي الحددد  المعطددد  للقائدددم فدددي أن يتصدددكف ويطدددا  وقمرتددده مندددا مسدددتمم  مدددن مككدددز            

 .والصالحيا  المخول  له

  Experience Powerقوة الخبكة: -1

ومي القوة التي تنتي من الخبكا  والمعلوما  السابق  وكذلك التجارب التي يمدك بهدا القائدم         

 فتزيم من قمرته عل  التصكف والتنثيك عل  اآلخكين نتيج  للممارسا  السابق . 

 (8) :تعكي  المهارا  القيادي  - رابعا

المحيطدد  بهددذا  الخارجيدد  والماخليدد    بددين الفكيدد  والبيئدد ئمددقددمرة القائددم بإحددماث الموا يمدد         

 دافع  لتحقي  أمماف الفكي . الفكي  بحي  يجعل من مذ  البيئ  قوة

وال شك أن كل قائم يجب أن يتميز بصدفا  أو مهدارا  تسداعم  علد  التدنثيك فدي سدلو  تابعيده    

لعملي  القيدادة  وتحقي  أمماف اإلدارة التي يعملون فيها، ولكي يستطيع القائم تفهم األ كاف الثالث 

الموقدد ( فددال بددم أن يحددوز أو يكتسددب أربددع مهددارا  وذلددك لكددي يبلددم  –التددابعون  –ومددي )القائددم 

أمماف العمل ويكفع اإلنتاجي  من ناحي ، ويحق  أمماف األفكاد ويكفدع درجد  رضدامم مدن ناحيد  

 أخكى، ومذ  المهارا  مي:

     :المهارة الفني  -1

سيه من ناحي   بيع  األعمدال ؤمجيما لعمله متقنا إيا ، ملما بنعمال مك ومي أن يكون القائم        

التي يؤدونها، عارفا لمكاحلها وعالقاتها ومتطلباتها، كذلك أن يكون بإمكانده اسدتعمال المعلومدا  

 ك  والوسددددددائل المتاحدددددد  والكفيلدددددد  بإنجدددددداز العمددددددل.ـــددددددـا للطــددددددـوتحليلهددددددا ومددددددمركا وعارف

 مهارة الفني  تتمثل بما يلي:وأمم الخصائ  المميزة لل

أنها أكثك تحميماً من المهارا  األخكى أي أنده يمكدن التحقد  مدن توافكمدا لدمى القائدم بسدهول   -1

 ألنها تبمو واضح  أثناء أدائه لعمله.

أنها تتميز بالمعكف  الفني  العالي  والمقمرة عل  التحليدل وعلد  تبسدي  اإلجدكاءا  المتبعد  فدي  -2

 ا  والوسائل الفني  الالزم  إلنجاز العمل.استخمام األدو

 أنها منلوف  أكثك من غيكما لكونها أصبحت منلوف  في اإلدارة الحميث  وفي عصك التخص . -3

 مي أسهل في اكتسابها وتنميتها من المهارا  األخكى ومن أمم السما  المكتبط  بها: -1

 المهارة اإلنساني : -2

بالطكيقد  التدي يسدتطيع بهدا رجدل اإلدارة التعامدل بنجداح مدع اآلخدكين تتعل  المهارا  اإلنساني   

ويجعلهم يتعاونون معه، ويخلصون في العمل، ويزيم من قمرتهم عل  اإلنتا، والعطاء، وتتضمن 

هارا  اإلنساني  ممى كفاءة رجل اإلدارة في التعكف عل  متطلبا  العمل مع الناس كدنفكاد ــــالم

 ومجموعا .
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 :التنظيمي المهارة -3

ومددي أن ينظددك القائددم للمنظمدد  علدد  أسدداس أنهددا نظددام متكامددل، ويفهددم أمددمافها وأنظمتهددا         

وخططهددا، ويجيددم أعمددال السددلط  والصددالحيا ، وكددذا تنظدديم العمددل وتوزيددع الواجبددا  وتنسددي  

     الجهدددددددددددود ويدددددددددددمر  جميدددددددددددع اللدددددددددددوائم واألنظمددددددددددد .

لذي يقود ، وفهمه للتكاب  بين أجزائه ونشا اته وأثدك وتعني كذلك قمرة القائم عل  رؤي  التنظيم ا

التغيكا  التي قم تحدمث فدي أي جدزء منده علد  بقيد  أجزائده وقمرتده علد  تصدور وفهدم عالقدا  

ككددل بددالمجتمع الددذي يعمددل فيدده، ومددن الضددكورة أن يمتلددك  المنظمدد وعالقدد   المنظمدد الموظدد  ب

المميك خصائ  مهني  تمثل جومك العمل اإلداري، ومي خصدائ  تميدز المدميك الدذي يتخدذ مدن 

         مككددز  الددوظيفي مهندد  يددؤمن بهددا، وينتمددي إليهددا ويلتددزم بقواعددمما األخالقيدد .

 

 المهارة الفككي :-1

بالقمرة عل  المراسد  والتحليدل واالسدتنتا، بالمقارند ، وكدذلك تعندي  ومي أن يتمتع القائم           

ار تغيك المنظمد  وتطويكمدا حسدب ــــــالمكون  واالستعماد الذمني لتقبل أفكار اآلخكين، وكذا أفك

 (0)  متطلبا  العصك والظكوف.

 (2313، 16بشيك العال  ، ص ( -:المصمر           ( يوضم مهارا  القيادة2شكل رقم ) 

يعمددل بجددم ويطددور مددن نفسدده ويبددذل جهددما إضددافيا و يتحمددل أعبدداء مسددؤوليا   الكثيددك منددا        

و حتد  اآلن  اإليجابيد  ليصدل لمسدتوى معدين فدي المسدؤولي  القياديد   اقتده إضدافي  و يكفدع مدن

مداذا  كل مذا الجهم إال أنك لم تبلم النجاح السداح  ولدم تصدل إلد  مدا تكيدم وتشدعك بدالحيكة ورغم

التدي سدتحولك إلد  مدميك  كل ما عليك مو البح  عن الحلقد  المفقدودة تلدك الحلقد  يمكن أن تفعل ؟

الحصول عل  استجابا  فعال  من اآلخكين  إن المهارا  القيادي  تعني القمرة عل   .تنفيذي عظيم

سدحك األعمدال المفيدمة. إن األمدك لديس مجدكد  واعي  من أجل إنجاز تصكفا  استخمامعن  كي  

و إحسداس بالكاحدد  الشخصددي  دون أن يمثددل تهميددم  ه إحسدداس بالثقد نددودفء وتكحيدب و حسددب إ

علد  التنكدم مدن أندك  والخطدوا  السدت ستسداعم  المهدارة القياديد  فدي سدت خطدوا و .لآلخكين

 ي:  و الثق  و الشفافي  التام ، ومتعيش حياتك متمتعا بكل االستقام

  كن البادئ بالمبادرة  -1

  اآلخكين واستشعك تقبلهم لك تقبل -2

  أسئل  وا لب خمما  اسنل . -3

  ق  معتمل القام  مبتسما  -1
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 و المفء تحل  باإلنساني  و المكح  -1

 تمهل في الكالم ثم اصمت  -6

 أساليب القيادة: -:خامسا

 (13)  يوجم العميم من أساليب القيادة اإلداري  من أممها ما يلي:

القيادة األوتوقكا ي : من أبكز ما تتميز به القيادة األوتوقكا ي  مي التمسدك المطلد  بدالقوانين  -1

التددام واتخدداذ القددكارا  وال يميددل إلدد  تفددويض  واالنقيددادالكسددمي  واألنظمدد  التددي توجددب الطاعدد  

 السلط  لغيك .

المكؤوسدين ومدو ينسدحب مدن المواقد  القيادة التسيبي : ال يقوم القائم بمجكد في توجيه وقيادة  -2

ويم  المكؤوسين يؤدون عملهم بالطكيق  التي يكونها وقم يكون ذلك بسبب الثق  الزائمة للقائدم فدي 

 المكؤوسين ومثل مذا النم  دائماً غيك محبوب وغيك فعال.

قندا  القيادة الميمقكا ي : تقوم عل  أساس احتكام شخصدي  الفدكد، وعلد  حكيد  االختيدار، واإل -3

دون تسددل ، فالقائددم ال يصددمر األوامددك إال بعددم مناقشدد      والتشدداور عددن اتخدداذ القددكارا  النهائيدد  

األمور مع ذوي العالق ، وعادة تعتمم مه القيادة عل  مبمأ التكغيب ال التخوي  والتهميم والوعيم، 

ها ، ويتك  لآلخكين فالقائم الميمقكا ي يشجع اآلخكين ويقتكح الحلول وال يمليها عليهم أو يفكض

حكي  اختيار البمائل والحلول ويكاعي رغبا  اآلخكين، ويهتم مذا النم  من القادة بالعمل امتماماً 

عاليدداً لتحقيدد  األمددماف المكسددوم  وكددذلك امتمددام عددال بالعدداملين وتحقيدد  أمددمافهم أيضدداً، ألنهددم 

المحبد  واأللفد ، كمدا تقدوم األساس في تنفيذ السياسا  والخط  المكسوم  من خالل خل  جدو مدن 

مذا القيادة عل  تفويض بعض من سلطاتها لضمان سيك العمل دون تنخيك أو عكقل ، ومدمم جدمار 

المككزي  بينها وبين العاملين، كما تهتم مذ  القيادة بالعالقا  اإلنساني  مع المكؤوسين لما لهدا مدن 

 .إل  األمام أممي  بالغ  في دفع العملي  االنتاجي 

 (11)  واجبا  القيادة: -:اسادس

 ( تحويل أمماف المجموع  إل  نتائ  وإنجازا .1

 وأممافهم. المنظم ز األفكاد ودفعهم لتحقي  أمماف يحفت( 2 

 المنظمدد ( قابليدد  التعامددل مددع المتغيددكا  والمددؤثكا  ذا  المسدداس المباشددك وغيددك المباشددك ب3

 .واالفكاد

  ا .وأممافها وخططه المنظم يتعل  باستشكاف المستقبل والتخطي  له فيما ( 1

 ( دعم عناصك وظائ  اإلدارة األربع . 1

 ( إعماد جيل جميم من قادة المستقبل.6

 .المنظم  مللصا( الجكأة والتحمي لتبني األفكار واألساليب والتغييكا  التي تصب 7

     innovated leadershipالمبمع القيادة -:سابعا

وتمتم من  والمبمع  في الكؤيا القيادي  بتحميمما للسو  والفكص الموجودة الفعال تبمأ القيادة        

لتحقيد  الميددزة التنافسدي  وصددوال الد  تحقيدد  نجداح المنظمدد   خدالل وضددع االسدتكاتيجيا  الكفيلدد 

 . وتقممها 

 (12)  -نبغي ان تتوفك في القيادة الناجح  من اممها :واجماال فان منا  عمة خصائ  ي

 تمكين العاملين ومنحهم الثق  في مجال العمل . -1

 من التنافس . بمالتشجيع التعاون بين العاملين  -2

فيهتم القائدم بمراسد  اسدباب المشدكل  واسداليب حلهدا  النظك ال  المشاكل عل  انها فكص للتعلم -3

          وضمان عمم 

 تككارما في المستقبل.     
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 فالتمريب يساعممم عل  اداء اعمالهم بصورة افضل . نالمكؤوسياالعتقاد بنممي  تمريب  -1

 فالقائم الجيم المثل الماعي ال  التطويك . للتطويك دائماالتنكيم عل  التطويك فهنا  فكص  -1

 

 ينبغي االشارة ال  ان منا  محمدا  او صعوبا  قم تقد  حجدك عثدكة امدام ابماعيد  القائدمو       

 -المحمدا  :ومن امم مذ  

 القائم محمودة . القائم ومهاراته حي  قم تكون قمرا  قمرا  -1

 . اتجاما  المكؤوسين وميولهم -2

 عمم وضوح مهام العمل وواجباته. -3

 بين القائم والمكؤوسين . المتبادل امتزاز الثق   -1

 معكف  القائم وسلوكياته تجا  االفكاد . -1

 قائم:البها   تحليالسلوكي  التي يجب ان الصفا   ويكى الباحثين ان         

 الهموء وضب  النفس .-1

 اإليمان بالمهـم .-2

 الشعور بالسلط .-3

 البمام  والمبادرة وأخذ القكار. -1

 .لفاعلي  واإلحساس بالواقعي االنضبا  وا -1

  الحزم والعمل و يب  القلب. -6

 التنبؤ والمعكف  المستقبلي . -7

تتطلددب ان يلددم القائددم بالطبيعدد  االنسدداني  مددن حيدد  حاجددا  الفددكد  والفعالدد وان القيددادة المبمعدد  

يجب ان تعتكف بجموى الحدوافز المعنويد  اضداف  الد   مبمعا قائماوقمراته، ولكي تكون  ورغباته

وتعددكف متدد  تسددتخمم كددل نددو  مددن مددذ  الحددوافز . فددبعض االفددكاد قددم تحفددزمم  الحددوافز الماديدد 

 .موالالاكثك من المكافآ  التشجيعي  وا باإلنجازالكلما  او االعتكاف 

القيدادة مهدارة حاسدم  فدي إنجداز المهدام وتحقيد  أداء عدالي ، والقيدادة ظدامكة ان  ويكى الباحثان 

حفدز العداملين يالفعال مو الذي يتحل  بقيم إيجابيد   ولميده مهدارا  سدلوكي   قائمالومعقمة وشامل   

القكارا  ، ويتمتدع بمهدارا  اتصدال عاليد  ويعمدل  اتخاذويتعامل معهم بفاعلي  ولميه القمرة عل  

 .فكي  الضمن 

 

 المعرفةمفهوم وتعريف ادارة  :المبحث الثالث

 The concept of knowledge management  المعرفةمفهوم ادارة  -اوال

( فدي بمايد  الثمانينيدا  Don Marchandادارة المعكفد  الد  )تعود بماي  ظهور مفهدوم            

من القكن الماضي باعتبارما المكحلد  النهائيد  مدن الفكضديا  المتعلقد  بتطدور نظدم المعلومدا  . 

علد  المعكفد  وان المنظمدا  سدتكون  قائماسيكون  عمل النموذجي( ال  ان الDruckerكما تنبن )

ومنذ اوائدل التسدعينا  مدن القدكن الماضدي بدمأ ( Knowledge Workers)  من صنا  المعكف 

. ومدذا االمتمدام اخدذ فدي التزايدم فدي االمتمام العملي واألكاديمي بمفهوم ادارة المعكفد  التنظيميد  

 (13)  االعوام االخيكة بعم تبني العميم من المنظما  لها عل  المستوى العالمي .

 definition of knowledge management        تعريف ادارة المعرفة -ثانيا

فهددم العدداملين العمليدد  المنظمدد  للبحدد  واالختيددار والتنظدديم  وعددكض المعلومددا  بطكيقدد   -1

  واالستخمام االمثل لموجودا  
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      (11) .المنظم 

عليهدا وعلد  معيند  تدؤثك  ا دار بيئد  خارجيد  عملي  اداري  لها ممخال  ومخكجدا  تعمدل فدي-2

 تفاعالتها وتنقسم ال  خطوا  

 متعددمدة متتاليدد  ومتشددابك  ) مثددل خلدد  وجمددع وتخددزين وتوزيددع المعكفدد  واسددتخمامها(           

   والهمف منها مو مشارك  المعكف   

 ( 11) في اكفن صورة للحصول عل  اكبك قيم  للمنظم  .           

قاعدمة المعكفد  وتسدهيل المشدارك  فيهدا مدن اجدل  وادارةعملي  تجميع وابتكار المعكف  بكفداءة  -3

 (16) تطبيقها بفعالي  في المنظم  .

وبدمعم مدن  مي ايجداد بيئد  مثيدكة فدي المنظمد  تسدهل عمليد  االبدما  ونقدل ومشدارك  المعكفد  -1

 القيادا  العليا ذا  الكؤيا الثاقب ، 

  وتحفز العاملين والعمل عل  زيادة والء الزبون .      

مددي الجهددم المددنظم الددواعي الموجدده مددن قبددل منظمدد  او مؤسسدد  مددا مددن اجددل اكتسدداب وجمددع  -1

 وتصني  وتنظيم وخزن كاف  انوا  

المعكف  ذا  العالق  بنشا  تلك المؤسس  وجعلها جامزة للتماول والمشارك  بين افدكاد واقسدام     

   ووحما  المؤسس  بما يكفع 

 (17واالداء التنظيمي . ) مستوى كفاءة اتخاذ القكارا      

 Importance of knowledge management   اهمية ادارة المعرفة -ثالثا

تمثل ادارة المعكف  اممي  كبيدكة، سدواء بالنسدب  للمنظمد  او لألفدكاد العداملين فيهدا وبشدكل          

 (18)  -: يما يلادارة المعكف  يتكتب عليه عام ، فنن تطبي  

للحصول عل  الميزة التنافسي  المائم  للمنظما  عبك مساممتها في تمكدين مدذ  اتاح  الفكص   -1

 المنظما  من تبني المزيم من االبماعا  المتمثل  في  كح سلع وخمما  جميمة .

عل  التغلب  تساعم في بناء منظم  تكون يقظ  وقادرة بنجاح استكاتيجي  واضح  وظيف تندي   -2

 .عل  اي  صعوبا  ناتج  عن التغييك

المعكفد  اداة لتحفيدز  فدإدارةف  االفكدار بحكيد . ممبدمأ تد تبني فككة االبدما  عدن  كيد  تشدجيع -3

 .المنظما  عل  تشجيع القمرا  االبماعي  لمواردما البشكي 

لتجمدع  حقداللزيادة القدمرة االبتكاريد  واالبماعيد  للمنظمد  وذلدك الن منظمدا  المعكفد  تعتبدك  -1

 االفكار .

 تشجع االفكاد عل  المشارك  في المعكف  وادارتها. - -1

 Knowledge management application   ادارة المعرفااة متطلبااات تطبياا  -رابعااا

requirements 

بيئد  المنظمد  للوصدول الد  اقصد  اسدتفادة ممكند  مدن المعكفد  بحيد  يتطلب تطبي  ادارة تهيئد  

 (10) -البيئ  تتطلب العناصك االتي : فنن مثل مذ  تكون بيئ  مشجع  عل  االدارة الفعال  للمعكف 

المعكفد  مدي تلدك الهياكدل التدي  إلدارةاالكثك مالئم   ان الهيكل التنظيمي :ميكل تنظيمي مكن -1

تتسدددم بالمكونددد  والتكيددد  مدددع البيئددد  وسدددهول  االتصددداال  وقدددمرتها علددد  االسدددتجاب  السدددكيع  

 للمتغيكا .

يعمدل فدي للوظدائ  ويكدون لكدل فدكد  تبعداويعتمم الهيكل التنظيمي عل  التخص  وتقسيم العمل 

 وتكون االدارة العليا في تحكم قوي للمنظمد  ككدل ويدنعكس مدذا مباشك ، و يتخص  معين رئيس

 (23)  ويتم توزيعها من قبل االدارة عل  االفكاد . عل  تمف  المعلوما  في المنظم 
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حي  اصبم التككيز عل  كيفي  تعظيم قمرة المنظم  عل  خل  معكف  :     تكنلوجيا المعلوما  -2

خل  بيئ  داخلي  تشجع المشارك  في المعلوما  . وبذلك يصبم االسدتثمار اكبدك فدي  جميمة وكيفي 

ولكددي تكددون منالدك عمليدد  مسدتمكة لتبددادل المعكفدد  ، والتوظيدد  الجيدم ، والبيئدد  الماخليد   االفدكاد

       (21)  -:شكو  مي  يجب ان تتوافك اربع 

 .للنواحي المهم  في البيئ  المحيط  القمرة عل  ادرا  ومكاقب  واجكاء مسم -1

 مذ  المعلوما  بالقيم والقواعم االرشادي  لسلو  النظام.القمرة عل  رب   -2

 التعكف عل  القيود ذا  المالل  عن مذ  القيم والقواعم . -3

وقم اكدم   سب  عن التنكم من وجود تناقضا .اصالحي  منا بنعمالالقمرة عل  البمء في القيام  -1

مددن حيدد  السددكع   المراسددا  ان نظددم ادارة المعكفدد  تفيددم المنظمدد  فددي تحقيدد  اتصددال افضددل،

. كما تساعم في تحقي  كفاءة اعل ، من حي  تقليدل والجودة والشفافي  والمشارك  من قبل العاملين

 وقت حل المشكال  وتخفيض العمال  .

  الثقاف  التنظيمي  -3

واالحاسديس الموجدودة فدي داخدل المنظمد  والتدي تسدود بدين مي مجموع  القديم والمعتقدما         

اد مددع بعضددهم وتوقعددا  كددل فددكد مددن األخددك ومددن المنظمدد  . االفددك العدداملين مثددل  كيقدد  تعامددل

في اي  منظمد  ان تكدون القديم الثقافيد  السدائمة مالئمد  ومتوافقد  مدع ويتطلب تطبي  ادارة المعكف  

وان تكون الثقاف  التنظيميد  مشدجع  لدكوح الفكيد  فدي ،  كف مبمأ االستمكار في التعلم وادارة المع

منمس  عمليتاما واعمالها ، واعادة التنظديم  بإعادةلذلك يجب عل  كاف  المنظما  ان تقوم العمل . 

وتقييمهددا وتصددنيفها بشددكل صددحيم وصددوال لتحقيدد  ادارة فعاليدد  االبتكددار  وتوصددي  الوظددائ 

 (22) واالبما  . 

 Creative leadership role in the  فاي ادارة المعرفاة المبدعاة  اتالقيااددور  -خامساا

knowledge management 

فدي الدتعلم  آلخدكينفدي تبندي وتطبيد  ادارة المعكفد . فالقائدم يعتبدك قدموة ل ادة عنصكيان الق        

المعكفد  مدو القائدم الدذي يتصد  بدثالث  إلدارة ولدذلك فدان القائدم المبدم  والمناسدب المستمك، فان

، وان تكدون لميد  علد  شدكح الكؤيد  لآلخدكين، وان يكدون قدموة لهدممدي : القدمرة  صفا  اساسي 

 بده المنظمد  تهتم وتعمدل القمرة عل  رب  مذ  الكؤي  في اكثك من مضمون وداخل اكثك من ا ار

يتم من خاللها صياغ  رؤي  مشتكك  مي نفسها التي يمكن بها تمريب وان العملي  التي من خالله .

القائدددم مدددن ان  كمدددا يجدددب ان يتحقددد  .القيدددادا  الشددداب  وتطدددويك قدددمراتها علددد  رؤيددد  المسدددتقبل 

 اسدتنتاجا والقدادة مدي انعكاسدا  للحقدائ  والبياندا  وليسدت المعلوما  التي يصل اليهدا االفدكاد 

وال  جانب ذلك، فانه يتعين عليه النظك ال  االمور المتعلق   شخصي  ليس لها اساس موضوعي .

ومندا يجدب ان نؤكدم دور بالمنظم  عل  انها عمليا  مكن  ومتفاعلد  وليسدت امدور جامدمة وثابتد  

  (23)  .القائم في بناء ثق  التابعين من خالل الحب والتشجيع والتقميك والتعليم والتحفيز 

 The role of the university in   المعرفااة دور الجامعااة فااي ادارة -:سادسااا

Knowledge Management 

ان وجود الجامع  يقتكن بوجود الفكك والعلم والحضارة ومذ  متكابط  الواحمة تكمل االخدكى لدذا 

ووظيفتها تكمن بالتمريس والبح  العلمدي وخممد  المجتمدع فالجامعد  مؤسسد   فان رسال  الجامع 

اجتماعيدد  وثقافيدد  وعلميدد  وتكبويدد  ومددي تولددم االفكددار والمعددارف وبددذلك فهددي مككددز اشددعا  

المعكفد  ينحصدك  نستطيع القول ان دور الجامعد  فدي ادارة مما تقموفي ضوء  لمنساني حضاري 

 (21)  في النقا  التالي :
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 .ي  المتخصص ناعماد الكوادر الف -1

 .المشارك  في ايجاد االبتكارا  واالبماعا  -2

 .توسع فكص التعليم والتمريب -3

 .توجيه االفكاد العاملين نحو العلم والمعكف  واالخال  الحميمة  -1

 لمى االفكاد .الحفاظ عل  ثقاف  المجتمع وتطويكما من خالل تنمي  المهارا  والقمرا   -1

 توليم المعكف  وخزنها وتوزيعها واستكجاعها وتطويكما . -.6

ك المستقبل، بقدمر مدا يتعلد  بالتعامدل لان التخطي  ال يتعل  بالتنبؤ بالمستقبل وال بالسيطكة عل  ذ

مددع مددا الددذي سدديحمث فددي المسددتقبل لددذلك اذا اسددتطعنا ان نتعامددل بمقدد  مددع التطددورا  المسددتقبلي  

فسوف ننجم ونسهم في تحسين مستوى االداء المؤسسي ودعمه واسناد  بقيادا  حكمي ، ولكن اذ 

لذا فان التخطي  يتطلب من بين امم ما  فشلنا في التعامل الشك ستكون النتائ  مؤديه ال  حم بعيم.

يتطلبه اإللمام بنساليب إدارة المعكف  كنحم أمم مشامم التطورا  العصكي ، وان تحقي  ذلدك دون 

تتضدمن  التديشك يعم غاي  بالغ  األممي . لما فيهم من أممي  لضدمان حسدن اداء الدنظم المؤسسدي  

دل   إضاف  إل  دعم "القيادة" وجود بناء تحتي بمعن  ثقافِ  تنظيمي  وأدوا  تقنيدِ ، وقيداِس وتقيديم ك 

ما مو ضكوري لمسانمة تطبي  بكام  وعمليا  ادارة المعكف ، اذ ال شيء لوحدم  كدافي البدم مدن 

عل   القيادا ــم وتشجيـع اذ ان لمدارة العليا مهمـــ  رئيســـه اال ومــي دعـ وانب،توافك كاف  الج

المشارك  بالمعكف  وتحفيزمم عل  المشاركــ  مــن  كيــدـ  تعليـدـم المدوظفين لكيفيد  تطبيدـ  مدا 

تعل مـو  وكيفي  مشاركتهم بما يملكون من معكفـدـ  وكيد  يمكدن تفسيـدـك تلدك المعكفد  وتكجمتهدـا 

والسدلو  ) بيعد  البشدك( ليسدـت سهلدـ  لمهارا  وسلوكيا  لتحسين األداء، اذ إن تغييـــك الثقاف  

وتستغك  وقتـــا لدـيس بالقصديك، ويعتمــدـم علد  أمـدـور كثيدكة منهدا مدا يتعلــدـ  بطبيعد  النسـدـ  

المجتمعي، ومنها ما يتعلـدـ  باألمـدـور الشخصيـدـ ، ومدا يتعلـدـ  بقدـوة النظدام المؤسسـدـي ذاتـدـه، 

يساعممـددـا علددد  تغييـدددـك الثقافــــدددـ  مدددو عامـدددـل ولكــددـن العامــدددـل األساسدددي والكئيسدددي الـدددـذي 

 (21)الحوافـز، اذ انعــمم التحفيــز يـؤدي ال   مـــس اإلبــما  دون شك.

 

 المبحث الثالث

 تحليل آراء أفراد عينة البحث حول متغيرات الدراسة  واستجاباتهم

يتضمن مذا المبح  عكض وتحليل البياندا  التدي اظهكتهدا اسدتمارة االسدتبيان وذلدك مدن 

خالل تحليل اراء واجابا  عين  البحد  حدول متغيدكا  المراسد  المتمثلد  بدالمحور االول )القيدادة 

االبماعيدد  ( والمحددور الثدداني )ادارة المعكفدد  للجامعدد  ( .  اسددتعمل لهددذا الغددكض مقيدداس ليكددك  

( معيارا لقياس و تقويم 3تمري  واعتمم معيار االختبار المتمثل بالوس  الفكضي البالم )خماسي ال

المرج  المستحصدل عليهدا مدن اجابدا  افدكاد عيند  المراسد . تدم عمدل جدماول التوزيدع التكدكاري 

لمتغيكا  المراس  الستخمامها في اغكاض عملي  التحليل االحصائي بهمف الحصول عل  الوس  

 النحكافا  المعياري  واالوزان المئوي  .الحسابي وا

واستجابا  افكاد عين  المراس  علد   آلراءواستنادا عل  ذلك سيتم توضيم الوص  التفصيلي     

 :اآلتيينعن التساؤلين  لمجاب مستوى كل متغيك من متغيكا  المراس  في محاول  

 .ر القيادة االبماعي اوال: ما مستوى استجابا  افكاد العين  عل  فقكا  وابعاد محو

 ثانيا: ما مستوى استجابا  افكاد العين  عل  فقكا  وابعاد محور ادارة المعكف  للجامع .

امددا المبحدد  الثدداني فسدديتم فيدده االجابدد  عددن    وسددتتم االجابدد  عنهمددا فددي ا ددار المبحدد  االول.

 :التساؤال  الثالث االتي 

 م و متطلبا  ادارة المعكف  للجامع .ما  بيع  العالقا  االرتبا ي  بين مهارة القائ -1

 القائم  متطلبا  ادارة المعكف  للجامع . وتنثيكما  بيع  العالقا  االرتبا ي  بين قوة  -2

 ما  بيع  العالقا  االرتبا ي  بين خبكة القائم  متطلبا  ادارة المعكف  للجامع  -3



 3152لسنة  4العدد  51جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية . . . اجمللد 
 

 151 حمكمة –فصلية  –علمية  –دورية ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 .الث للمراس  ومن خالل االجاب  عن مذ  التساؤال  يتم اختبار صح  الفكضيا   الث

  : استجابات افراد العينة على فقرات االستبانةاوال

( حدول 75( نتائ  تحليل اراء واستجابا   افكاد عين  المراس  البالم عدمدمم )1يبين الجمول )     

محور القيادة االبماعي  ، حي  تضمن الجمول االوسا  الحسابي  واالنحكافا  المعياري  واالوزان 

 كل بعم. المئوي  لفقكا 

( االوسا  الحسابي  والوزن المئوي واالممي  النسبي  لفقكا  وابعاد محور القيادة 1جمول )

 (75االبماعي  لعين  المراس  )ن=

 البعد

 

الفقر

 ة

 اجابات افراد العينة
الوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

الوزن 

المئوي  

% 

ترتيع 

االهمية 

 النسبية

أتف  

 تماما
 اتف 

محا

 يد

ال 

 أتف 

ال أتف  

 تماما

مهارة 

 القائد

1 35 20 10 5 5 4.00 1.22 73.4 3 

2 30 30 10 2 3 4.09 1.00 80.0 2 

3 30 40 5 0 0 4.33 0.60 93.3 1 

 3 82.23 0.98 4.14 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد  ووزنه المئوي

قوة 

 وتأثير

 القائد

4 20 45 5 5 0 4.07 0.78 86.7 3 

5 20 56 5 0 0 4.20 0.55 93.4 2 

6 20 55 0 0 0 4.27 0.45 100 1 

 1 93.37 0.59 4.18 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد  ووزنه المئوي

خبرة 

 القائد

7 25 35 5 8 2 3.97 1.04 80.0 3 

8 20 50 0 5 0 4.13 0.72 93.4 1 

9 35 30 5 3 2 4.24 0.94 86.7 2 

 2 86.7 0.90 4.12 الحسابي واالنحراف المعياري للبعد  ووزنه المئويالوسط 

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور  ووزنه 

 المئوي
4.147 0.823 87.433  

 (:1وفيما يلي امم  المؤشكا  التحليلي  لمعطيا   الجمول )      

( وبانحكاف 3االختبار البالم )( ومو اعل  من معيار 4.147بلم الوس  الحسابي العام ) -1

 (.0.823معياري قمر  )

( وبانحكاف معياري قمر   4.18القائم ما مقمار  ) وتنثيكقوة  اظهك الوس  الحسابي لب عم -2

( وجاء بالمكتب  االول   من حي  تكتيب 3ومو اعل  من معيار االختبار البالم ) (0.59)

 . (93.37االممي  النسبي   بوزن مئوي مقمار  )

 (9 .0)( وبانحكاف معياري قمر   4.12خبكة القائم ما مقمار  ) بلم الوس  الحسابي لب عم -3

( وجاء بالمكتب  الثاني   من حي  تكتيب االممي  3ومو اعل  من معيار االختبار البالم )

 .(86.7النسبي   بوزن مئوي مقمار  )

 (98 .0)( وبانحكاف معياري قمر   4.14مهارة  القائم  بوس  حسابي مقمار  ) جاء ب عم  -1

( وجاء بالمكتب  الثالث  من حي  تكتيب االممي  3ومو اعل  من معيار االختبار البالم )

 .(82.23النسبي   بوزن مئوي مقمار  )

توزعت اعل  االجابا   في معظم فقكا  المحور بين تقميكين ، االول )اتف ( وانفكد  -1

( 3( و)و خبكة القائم مهارة القائمفي ب عمي ) ( فقكا   وتوزعت بواقع  فقكتين7بـ)

( فقكا  3( اما التقميك الثاني )اتف  تماما( فقم جاء في )القائم وتنثيكقوة فقكا  في بعم )

، وجاء  فقكة  خبكة القائموفقكة واحمة في بعم   مهارة القائم، بواقع  فقكتين في ب عم 

( عل  عمد متساوي من االستجاب  عل   تقميكي )اتف  واتف  مهارة القائمواحمة في بعم )

 تماما( . 
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) محايم ، ال  التقميكا لم تحصل اي فقكة من فقكا  االبعاد عل  استجاب  عالي  في باقي  -6

 اتف  ، ال اتف  تماما( 

( بوزن مئوي قمر  4.33تكاوحت االوسا  الحسابي  لفقكا  االبعاد بين حم اعل  قمر  )  -7

والتي تشيك ال  " يعمل القائم عل  مهارة القائم  ( من فقكا  ب عم 3%( للفقكة )93.3)

( بوزن مئوي 3.97تنسي  جهود االفكاد لتحقي  االنسجام والتكامل" وحم ادن  قمر  )

( في ب عم خبكة القائم  والتي تشيك ال  "يتيم القائم الفكص 7%(   للفقكة )80.0قمر  )

مع  لتطويك ادائهم ". وبذلك يكون التباين في قيم الفقكا   بفار  العاملين في الجا لألفكاد

 %( للوزن المئوي. 13.3( للوس  الحسابي و )0.36مقمار  )

ان جميع فقكا  االبعاد الثالث  كانت ذا  اوسا  حسابي  اعل  من الوس  الفكضي عل   -8

ومذا يشيك ال  مساح  ميزان االختبار ، واظهك  جميع الفقكا  اوزانا مئوي  مكتفع   

 قوة نسب  االتفا  لعين  المراس  عل  فقكا  االستبان . 

( االوسا  الحسابي  والوزن المئوي واالممي  النسبي  لفقكا  وابعاد محور متطلبا  1جمول )

 (75)ن=     ادارة المعكف  لعين  المراس  

 البعد
 

 الفقرة

 اجابات افراد العينة
الوسط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

الوزن 

المئوي  

% 

ترتيع 

االهمية 

 النسبية 

أتف  

 تماما
 محايد اتف 

ال 

 أتف 

ال 

أتف  

  تماما

تكنولوج

يا 

المعلوما

 ت

10 25 50 0 0 0 4.33 0.47 100 1 

11 35 30 10 0 0 4.33 0.70 86.7 2 

12 35 30 10 0 0 4.33 0.70 86.7 2 

 1 91.13 0.63 4.33 ووزنه المئويالوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد  

ثقافة 

 تنظيمية

13 30 35 10 0 0 4.27 0.68 86.7 1 

14 25 25 10 10 5 3.72 1.25 65.3 3 

15 25 30 5 10 5 3.80 1.23 73.3 2 

 3 75.1 1.05 3.93 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد  ووزنه المئوي

هياكل 

تنظيمية 

 مرنة

16 27 38 10 0 0 4.23 0.67 86.7 2 

17 35 30 5 5 0 4.27 0.86 86.7 1 

18 22 33 15 3 2 3.93 0.95 73.3 3 

 2 82.23 0.83 4.14 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد  ووزنه المئوي

 0.837 4.133 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور  ووزنه المئوي
82.82

0 
 

 (:1المؤشكا  التحليلي  لمعطيا   الجمول )وفيما يلي امم  

( وبانحكاف 3( ومو اعل  من معيار االختبار البالم )4.133بلم الوس  الحسابي العام ) -1

 (.0.837معياري قمر  )

( وبانحكاف معياري  4.33تكنولوجيا المعلوما  ما مقمار  ) اظهك الوس  الحسابي لب عم -2

( وجاء بالمكتب  االول   من حي  3االختبار البالم )ومو اعل  من معيار  (0.63)قمر  

 . (91.13تكتيب االممي  النسبي   بوزن مئوي مقمار  )

( وبانحكاف معياري  4.14مياكل تنظيمي  مكن  ما مقمار  ) بلم الوس  الحسابي لب عم -3

 ( وجاء بالمكتب  الثاني   من حي 3ومو اعل  من معيار االختبار البالم ) (83 .0)قمر  

 .(82.23تكتيب االممي  النسبي   بوزن مئوي مقمار  )

 (1.05)( وبانحكاف معياري قمر   3.93ثقاف  تنظيمي  بوس  حسابي مقمار  ) جاء ب عم  -1

( وجاء بالمكتب  الثالث  من حي  تكتيب االممي  3ومو اعل  من معيار االختبار البالم )

 . (75.1النسبي   بوزن مئوي مقمار  )
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في معظم فقكا  المحور بين تقميكين، االول )اتف ( وانفكد  االجابا توزعت اعل   -1

ين في ب عم وتوزعت بواقع ثالث فقكا  في ب عم )ثقاف  تنظيمي ( وفقكت ( فقكا 6بـ)

وفقكة واحمة في ب عم)تكنولوجيا المعلوما ( اما التقميك الثاني  )مياكل تنظيمي  مكن (

)تكنولوجيا المعلوما (  واقع  فقكتين في ب عم، ب( فقكا 4)اتف  تماما( فقم جاء في )

وفقكة واحمة في ب عمي )ثقاف  تنظيمي  و مياكل تنظيمي  مكن (، وجاء  فقكة واحمة في 

 ب عم )ثقاف  تنظيمي ( عل  عمد متساوي من االستجاب  عل   تقميكي )اتف  واتف  تماما( . 

) محايم، ال  التقميكا في باقي لم تحصل اي فقكة من فقكا  االبعاد عل  استجاب  عالي   -6

 .اتف  تماما(، ال اتف 

(  سجلته  جميع 4.33عل  قمر  )أالحسابي  لفقكا  االبعاد بين حم تكاوحت االوسا    -7

وحم %( 86.7%( و )100)تكنولوجيا المعلوما ( بوزن مئوي تكاوح بين  ) ب عم فقكا 

( في ب عم ثقاف  تنظيمي  14%(   للفقكة )65.3( بوزن مئوي قمر  )3.72ادن  قمر  )

%( 34.7( للوس  الحسابي و )0.61وبذلك يكون التباين في قيم الفقكا   بفار  مقمار  )

 للوزن المئوي. 

ان جميع فقكا  االبعاد الثالث  كانت ذا  اوسا  حسابي  اعل  من الوس  الفكضي عل   -8

   ومذا يشيك ال  مساح  ميزان االختبار ، واظهك  جميع الفقكا  اوزانا مئوي  مكتفع

  قوة نسب  االتفا  لعين  المراس  عل  فقكا  االستبان . 

  اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة:  ثانيا 

تسهم معلوما  مذا المبح   وحقائقه وتحليالته ثم تفسيكاته في التحق  من            

صح  فكضيا  الـمراس  التي اشتملت عليها مجموع  الفكضيا  التي توضم آلي  

عالقا  االرتبا  المتوقع  بين متغيكا  المراس ، وذلك استمالالً بنتائ  معامل ارتبا  

الفكضيا  الفكعي  التي انبثقت من  ، ثم إخضا (Pearson Correlation)بيكسون 

لمعكف  معنوي  العالق  ( t)لالختبار باستخمام احصاءا  االختبار ( 3، 2،  1)الفكضيا  

عن التساؤال  الثالث المذكورة في مقمم   لمجاب بين المتغيكا ، وذلك في محاول  

  -:الفصل 

 ادارة المعكف  للجامع .ما  بيع  العالقا  االرتبا ي  بين مهارة القائم و متطلبا   -1

 القائم  متطلبا  ادارة المعكف  للجامع . وتنثيكما  بيع  العالقا  االرتبا ي  بين قوة  -2

 ما  بيع  العالقا  االرتبا ي  بين خبكة القائم  متطلبا  ادارة المعكف  للجامع  -3

 : اختبار الفكضي  االول  -1

كئيس  االول  او عمم صحتها من اجل اعطاء اجاب  دقيق  بشان اثبا  صح  الفكضي  ال

 والقائل  بان " منا  عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين مهارة القائم  ومتطلبا  ادارة المعكف ".

  :ينتيينبغي اوال اختبار صح  الفكضيا  الفكعي  المنبثق  عنها او عمم صحتها وكما 

 اختبار الفكضي  الفكعي  االول : 

(:ال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين مهارة القائم  H01فكضي  العمم )

 وتكنولوجيا المعلوما . 

(: توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين مهارة القائم  H11الفكضي  البميل  )

 معلوما .وتكنولوجيا ال

 (نتائ  قياس العالق  واختبارما بين مهارة القائم  وتكنولوجيا المعلوما 6جمول )
 المتغير التابا

 

 المتغير المستقل

 تكنولوجيا المعلومات

(y1) 

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.925 20.785 19111 (x1)مهارة القائد 

 (H11قبول الفرضية البديلة ) القرار االحصائي

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة
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( بين 0.925( المحسوب   لعالق  االرتبا  )t( بان قيم  )6يتضم من النتائ  في الجمول )     

( tمي اكبك من قيم  ) 20.785والبالغ     (y1) و تكنولوجيا المعلوما  (x1)مهارة القائم 

(، ويمل ذلك عل  قبول الفكضي  (α =1%( عنم مستوى المعنوي   1،003الجمولي  البالغ  )  

( بين (α =1%البميل  ومذا يعني ان عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  

صح  الفكضي  الفكعي  االول    يتنكم. وبذا (y1) و تكنولوجيا المعلوما  (x1)مهارة القائم 

 المنبثق  عن الفكضي  االول . 

 ني : اختبار الفكضي  الفكعي  الثا

و الثقاف  (:ال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين مهارة القائم H02فكضي  العمم )

 . التنظيمي 

الثقاف   (: توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين مهارة القائمH12الفكضي  البميل  )

 .التنظيمي 

 .الثقاف  التنظيمي ( نتائ  قياس العالق  واختبارما بين مهارة القائم  و7جمول )

 المتغير التابا               

 

 المتغير المستقل

 ( المحسوبةtقيمة ) (y2الثقافة التنظيمية )

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.969 33.751 19111 (x1)مهارة القائد 

 (H11قبول الفرضية البديلة ) القرار االحصائي

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة

( بين مهارة 0.969( المحسوب   لعالق  االرتبا  )t( بان قيم  )7يتضم من النتائ  في الجمول )

( الجمولي  البالغ  tمي اكبك من قيم  )  33.751والبالغ     (y2الثقاف  التنظيمي  )و  (x1)القائم 

(، ويمل ذلك عل  قبول الفكضي  البميل  ومذا يعني ان (α =1%( عنم مستوى المعنوي  1،003)

و  (x1)( بين مهارة القائم (α =1%عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  

 ثق  عن الفكضي  االول . صح  الفكضي  الفكعي  الثاني  المنب  يتنكم. وبذا (y2الثقاف  التنظيمي  )

 اختبار الفكضي  الفكعي  الثالث : 

والهياكل التنظيمي  (:ال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين مهارة القائم H02فكضي  العمم )

 . المكن 

والهياكل (: توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين مهارة القائم H12الفكضي  البميل  )

 . المكن التنظيمي  

 .الثقاف  التنظيمي ( نتائ  قياس العالق  واختبارما بين مهارة القائم  و8جمول )
 المتغير التابا               

 

 المتغير المستقل

 ( المحسوبةtقيمة ) (y2الثقافة التنظيمية )

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.979 40.567 19111 (x1)مهارة القائد 

 (H11قبول الفرضية البديلة ) االحصائيالقرار 

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة

 

( بين 0.979( المحسوب   لعالق  االرتبا  )t( بان قيم  )8يتضم من النتائ  في الجمول )

( الجمولي  tمن قيم  )مي اكبك   40.567والبالغ     (y3الثقاف  التنظيمي  )و  (x1)مهارة القائم 

(، ويمل ذلك عل  قبول الفكضي  البميل  ومذا (α =1%( عنم مستوى المعنوي  1،003البالغ  )   

( بين مهارة القائم (α =1%يعني ان عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  
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(x1)  و(  الثقاف  التنظيميy2) الثاني  المنبثق  عن الفكضي  صح  الفكضي  الفكعي    يتنكم. وبذا

 االول . 

بناءا عل  ما تقمم ، حي  تم  اختبار الفكضيا  الفكعي  للفكضي  الكئيس  االول  ، لذا ينبغي ان 

 نثبت صح  الفكضي  الكئيس  االول  او عمم صحتها و كما يلي :

 اختبار الفكضي  الكئيس  االول : 

متطلبا  ادارة و(:ال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين مهارة القائم H0فكضي  العمم ) 

      المعكف  مجتمع . 

متطلبا  ادارة و(: توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين مهارة القائم H1الفكضي  البميل  )  

 المعكف  مجتمع .

 ومتطلبا  ادارة المعكف  مجتمع . ( نتائ  قياس العالق  واختبارما بين مهارة القائم 0جمول )
 المتغير التابا

 

 المتغير المستقل

متطلبات ادارة المعرفة 

 (Y) مجتمعة
 ( المحسوبةtقيمة )

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.978 40.018 19111 (x1)مهارة القائد 

 (H11قبول الفرضية البديلة ) القرار االحصائي

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة

 

( بين 0.978( المحسوب   لعالق  االرتبا  )t( بان قيم  )0يتضم من النتائ  في الجمول )

مي اكبك من قيم    40.018والبالغ     (Y) و متطلبا  ادارة المعكف  مجتمع  (x1)مهارة القائم 

(t  (  الجمولي  البالغ )عنم مستوى المعنوي   1،003 )α =1%) ويمل ذلك عل  قبول ،)

 αالفكضي  البميل  ومذا يعني ان عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  

صح   يتنكم. وبذا (Y) ومتطلبا  ادارة المعكف  مجتمع  (x1)( بين مهارة القائم (1%=

 ول . الفكضي  الكئيس  اال

 : اختبار الفكضي  الثاني  -2

من اجل اعطاء اجاب  دقيق  بشان اثبا  صح  الفكضي  الكئيس  الثاني  او عمم صحتها 

القائم  ومتطلبا  ادارة  وتنثيكوالقائل  بان " منا  عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين قوة 

 :ينتيينبغي اوال اختبار صح  الفكضيا  الفكعي  المنبثق  عنها او عمم صحتها وكما  المعكف ".

 اختبار الفكضي  الفكعي  االول : 

القائم   وتنثيك(:ال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين قوة H01فكضي  العمم )

 وتكنولوجيا المعلوما . 

القائم   وتنثيك(: توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين قوة H21الفكضي  البميل  )   

 وتكنولوجيا المعلوما .

 القائم  وتكنولوجيا المعلوما  وتنثيكنتائ  قياس العالق  واختبارما بين قوة  (13جمول )
 المتغير التابا

 

 المتغير المستقل

 تكنولوجيا المعلومات

(y1) 
 ( المحسوبةtقيمة )

 الجدولية( tقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.821 12.274 19111 (x2)القائد   وتأثيرقوة 

 (H11قبول الفرضية البديلة ) القرار االحصائي

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة

 

( بين 0.821( المحسوب   لعالق  االرتبا  )t( بان قيم  )13يتضم من النتائ  في الجمول )

( tمي اكبك من قيم  ) 12.274والبالغ     (y1) و تكنولوجيا المعلوما  (x2)القائم   وتنثيكقوة 
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(، ويمل ذلك عل  قبول الفكضي  (α =1%( عنم مستوى المعنوي   1،003الجمولي  البالغ  )  

( بين (α =1%البميل  ومذا يعني ان عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  

صح  الفكضي  الفكعي  االول    يتنكم. وبذا (y1) و تكنولوجيا المعلوما  (x2)القائم   وتنثيكقوة 

 المنبثق  عن الفكضي  الثاني . 

 اختبار الفكضي  الفكعي  الثاني : 

القائم   وتنثيك(:ال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين قوة H02فكضي  العمم )

 والثقاف  التنظيمي . 

القائم   وتنثيك(: توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين قوة H22الفكضي  البميل  )

 والثقاف  التنظيمي .

 القائم  والثقاف  التنظيمي  وتنثيكنتائ  قياس العالق  واختبارما بين قوة  (11جمول )
 المتغير التابا

 

 المتغير المستقل

 ( المحسوبةtقيمة ) (y2) التنظيميةالثقافة 

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.832 12.797 19111 (x2)القائد   وتأثيرقوة 

 (H11قبول الفرضية البديلة ) القرار االحصائي

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة

 

( بين 0.832( المحسوب   لعالق  االرتبا  )tبان قيم  )( 11يتضم من النتائ  في الجمول )

( tمي اكبك من قيم  ) 12.797والبالغ     (y2) والثقاف  التنظيمي  (x2)القائم   وتنثيكقوة 

(، ويمل ذلك عل  قبول الفكضي  (α =1%( عنم مستوى المعنوي  1،003الجمولي  البالغ  )   

( بين (α =1%البميل  ومذا يعني ان عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  

صح  الفكضي  الفكعي  الثاني    يتنكم. وبذا (y2) والثقاف  التنظيمي   (x2)القائم   وتنثيكقوة 

 المنبثق  عن الفكضي  الثاني . 

ال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل   (:H03فكضي  العمم )   الثالث :اختبار الفكضي  الفكعي

(: توجم عالق  H23الفكضي  البميل  )   القائم  والهياكل التنظيمي  المكن   وتنثيكمعنوي  بين قوة 

 والهياكل التنظيمي  المكن . وتنثيك القائمارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين قوة 

 القائم  و الهياكل التنظيمي  المكن  وتنثيكنتائ  قياس العالق  واختبارما بين قوة  (12جمول )
 المتغير التابا           

 

 المتغير المستقل

الهياكل التنظيمية 

 (y3)المرنة 

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.880 15.867 19111 (x2)القائد   وتأثيرقوة 

 (H11قبول الفرضية البديلة ) االحصائيالقرار 

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة

 

( بين 0.880( المحسوب   لعالق  االرتبا  )t( بان قيم  )12يتضم من النتائ  في الجمول )

مي اكبك من قيم   15.867والبالغ     (y3)الهياكل التنظيمي  المكن  و  (x2)القائم   وتنثيكقوة 

(t  (  الجمولي  البالغ )عنم مستوى المعنوي   1،003 )α =1%) ويمل ذلك عل  قبول ،)

 αالفكضي  البميل  ومذا يعني ان عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  

صح    يتنكم . وبذا(y3)و الهياكل التنظيمي  المكن   (x2)القائم   وتنثيك( بين قوة (1%=

 الفكضي  الفكعي  الثالث  المنبثق  عن الفكضي  الثاني . 

بناءا عل  ما تقمم ، حي  تم  اختبار الفكضيا  الفكعي  للفكضي  الكئيس  الثاني  ، لذا ينبغي ان 

 نثبت صح  الفكضي  الكئيس  الثاني  او عمم صحتها و كما يلي :
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 اختبار الفكضي  الكئيس  الثاني : 

القائم   وتنثيكال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين قوة  (:H0فكضي  العمم )       

(: توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  H2الفكضي  البميل  ) متطلبا  ادارة المعكف  مجتمع . و

 متطلبا  ادارة المعكف  مجتمع .والقائم   وتنثيكبين قوة 

 

القائم  ومتطلبا  ادارة المعكف   وتنثيكبارما بين قوة ( نتائ  قياس العالق  واخت13جمول )

 مجتمع .
 المتغير التابا

 

 المتغير المستقل

متطلبات ادارة 

 المعرفة مجتمعة

(Y) 

( tقيمة )

 المحسوبة

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.860 14.389 19111 (x2)القائد   وتأثيرقوة 

 (H11البديلة )قبول الفرضية  القرار االحصائي

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة

 

( بين 0.860( المحسوب   لعالق  االرتبا  )t( بان قيم  )13يتضم من النتائ  في الجمول )

مي اكبك من   14.389والبالغ     (Y) و متطلبا  ادارة المعكف  مجتمع  (x2)القائم   وتنثيكقوة 

(، ويمل ذلك عل  قبول (α =1%( عنم مستوى المعنوي   1،003( الجمولي  البالغ  )  tقيم  )

 αالفكضي  البميل  ومذا يعني ان عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  

صح    يتنكم. وبذا (Y) و متطلبا  ادارة المعكف  مجتمع  (x2)القائم   وتنثيك( بين قوة (1%=

 كضي  الكئيس  الثاني . الف

 : اختبار الفكضي  الثالث  -3

من اجل اعطاء اجاب  دقيق  بشان اثبا  صح  الفكضي  الكئيس  الثالث  او عمم صحتها 

 والقائل  بان " منا  عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين خبكة القائم  ومتطلبا  ادارة المعكف ".

 :ينتيينبغي اوال اختبار صح  الفكضيا  الفكعي  المنبثق  عنها او عمم صحتها وكما 

 اختبار الفكضي  الفكعي  االول : 

ال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين خبكة القائم   (:H01فكضي  العمم )

 وتكنولوجيا المعلوما . 

ة القائم  معنوي  بين خبك (: توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل H31الفكضي  البميل  )

 وتكنولوجيا المعلوما .

 نتائ  قياس العالق  واختبارما بين خبكة القائم وتكنولوجيا المعلوما  (11جمول )

 المتغير التابا

 

 المتغير المستقل

 تكنولوجيا المعلومات

(y1) 
 ( المحسوبةtقيمة )

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.902 17.890 19111 (x3)خبرة القائد  

 (H11قبول الفرضية البديلة ) القرار االحصائي

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة

( 0.902( المحسوب   لعالق  االرتبا  )t( بان قيم  )11يتضم من النتائ  في الجمول )         

( tمي اكبك من قيم  ) 17.890والبالغ     (y1) وتكنولوجيا المعلوما ( x3)بين خبكة القائم  

(، ويمل ذلك عل  قبول الفكضي  (α =1%( عنم مستوى المعنوي   1،003الجمولي  البالغ  )  

( بين (α =1%البميل  ومذا يعني ان عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  

صح  الفكضي  الفكعي  االول    يتنكمبذا . و(y1) وتكنولوجيا المعلوما  (x3)خبكة القائم  

 المنبثق  عن الفكضي  الثالث . 

 اختبار الفكضي  الفكعي  الثاني : 
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 (:ال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين خبكة القائم  والثقاف  التنظيمي . H02فكضي  العمم )

 الثقاف  التنظيمي .وخبكة القائم  (: توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بينH32الفكضي  البميل  )

 (نتائ  قياس العالق  واختبارما بين خبكة القائم الثقاف  التنظيمي 11جمول )
 المتغير التابا

 

 المتغير المستقل

 ( المحسوبةtقيمة ) (y2) الثقافة التنظيمية

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.946 24.945 19111 (x3)خبرة القائد  

 (H11قبول الفرضية البديلة ) القرار االحصائي

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة

( 0.946( المحسوب   لعالق  االرتبا  )t( بان قيم  )11يتضم من النتائ  في الجمول )           

( الجمولي  tمي اكبك من قيم  ) 24.945والبالغ    (y2) الثقاف  التنظيمي و (x3)بين خبكة القائم  

(، ويمل ذلك عل  قبول الفكضي  البميل  (α =1%( عنم مستوى المعنوي   1،003)    البالغ    

( بين خبكة (α =1%ومذا يعني ان عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  

الفكضي  الفكعي  الثاني  المنبثق  عن صح    يتنكموبذا  (y2) والثقاف  التنظيمي  (x3)القائم 

 الفكضي  الثالث . 

 اختبار الفكضي  الفكعي  الثالث : 

(:ال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين خبكة القائم  والهياكل H03فكضي  العمم )

 التنظيمي  المكن . 

الهياكل وة القائم (: توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين خبكH33الفكضي  البميل  )   

 التنظيمي  المكن 

 نتائ  قياس العالق  واختبارما بين خبكة القائم الثقاف  التنظيمي  (16جمول )

 المتغير التابا

 

 المتغير المستقل

الهياكل التنظيمية 

 (y3) المرنة
 ( المحسوبةtقيمة )

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.982 43.929 19111 (x3)خبرة القائد  

 (H11قبول الفرضية البديلة ) القرار االحصائي

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة

( بين 0.982( المحسوب   لعالق  االرتبا  )t( بان قيم  )16يتضم من النتائ  في الجمول )

( tمي اكبك من قيم  ) 43.929والبالغ    (y3) الهياكل التنظيمي  المكن  (x3)خبكة القائم  

(، ويمل ذلك عل  قبول الفكضي  (α =1%( عنم مستوى المعنوي   1،003)    الجمولي  البالغ    

( بين (α =1%البميل  ومذا يعني ان عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  

صح  الفكضي  الفكعي  الثالث    يتنكموبذا  (y3) و الهياكل التنظيمي  المكن  (x3)خبكة القائم 

 المنبثق  عن الفكضي  الثالث . 

بناءا عل  ما تقمم ، حي  تم  اختبار الفكضيا  الفكعي  للفكضي  الكئيس  الثالث  ، لذا ينبغي ان 

 نثبت صح  الفكضي  الكئيس  الثالث  او عمم صحتها و كما يلي :

 

 اختبار الفكضي  الكئيس  الثالث : 

متطلبا  و(:ال توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين خبكة القائم  H0فكضي  العمم )

 ادارة المعكف  مجتمع . 

متطلبا  و(: توجم عالق  ارتبا  ذا  دالل  معنوي  بين خبكة القائم  H2الفكضي  البميل  )

 ادارة المعكف  مجتمع .
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 خبكة القائم  ومتطلبا  ادارة المعكف  مجتمع .( نتائ  قياس العالق  واختبارما بين 17جمول )

 المتغير التابا               

 

 

 المتغير المستقل

متطلبات ادارة المعرفة 

 (Y) مجتمعة
 ( المحسوبةtقيمة )

 ( الجدوليةtقيمة )

(df, 74) 

1% 

 0.964 30.753 19111 (x3)خبرة القائد  

 (H11قبول الفرضية البديلة ) القرار االحصائي

 ((α =1%توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   النتيجة

 

( بين 0.964( المحسوب   لعالق  االرتبا  )t( بان قيم  )17يتضم من النتائ  في الجمول )

مي اكبك من قيم    30.753والبالغ     (Y) ومتطلبا  ادارة المعكف  مجتمع  (x3)خبكة القائم  

(t  (  الجمولي  البالغ )عنم مستوى المعنوي   1،003 )α =1%) ويمل ذلك عل  قبول ،)

 αالفكضي  البميل  ومذا يعني ان عالق  االرتبا   ذا  دالل  احصائي  عنم مستوى المعنوي  

صح    يتنكم. وبذا (Y) و متطلبا  ادارة المعكف  مجتمع  (x3)( بين خبكة القائم  (1%=

 الثاني . الفكضي  الكئيس  

 

 المبحث الرابا

 االستنتاجات والتوصيات

    Conclusions   االستنتاجات -اوآل:

ومشدجع  لتبدادل المعلومدا  بدين االفدكاد  منالك قيدادا  واعيد  ومهتمد  بتطبيد  ادارة المعكفد  -1

 العاملين.

االفدكاد  الحتياجا توفك بني  معلوماتي  حول واقع الخمما  الحالي  وتوقعا  التوسع فيها وفقآ  -2

 فيها.

من خدالل  بمستوى الخمما  المقمم  ال  األفكاد واالرتقاءالتنمي   لتحقي  جهوداتبذل الجامع   -3

 توفيك بيئ  مناسب 

 للعمل واالبما  .    

 لكل منهم . االعمال التي تتوالما الكليا  وتقييم مستوى األداء بمتابع تسع  الجامع   -1

 في المنظم  المبحوث  . توفك نظام محمد لتطبي  الثقاف  التنظيمي  المالئم  للتفويض االداري -1

الدذي بدن ال  حكيد  الدكاي والتعبيدك والتنظديم  أساسداان الوصول ال  مجتمع المعكفد  يدكتب   -6

   حصكا.المنظمفي مسار عمل يتجسم من خالل مشارك  االفكاد الفاعل  والقادرة عل  التنثيك 

من خالل تحليل النتائ  تبين ان المنظم  تعمدل علد  ايجداد بيئد  تفاعليد  للتعامدل مدع الخبدكا   -7

 والمعارف المكتسب  من القيادا  االداري   السابق  والحالي .

يتدوفك لددمى الجامعدد  المعلومددا  المطلوبدد  عددن الجامعدا  المنافسدد  مددن خددالل جمددع معلومددا   -8

 محيط  وبيانا  عن البيئ  المنافس  ال
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د افعالهم تجا  ما يحق  السعادة لهم ومي وتتف  معظم استجابا  المبحوثين في نظكتهم ورد -0

الفكص التي تتيحها الجامع  لهم . ومذا مؤشك واضم عل  ان الخبكة  والتنثيك يتنصل في 

بناء معارف الجامع  بشكل واضم ، لذا يستنت  الباحثان ان الجامع  تعمل بكام  تحفيزي  

 متماثل  فيما يساوي حال  التقارب في درجا  االستجاب .

  Recommendations    التوصيات -:ثانيا

 . المنظم االمتمام بالكادر البشكي باعتبار  العنصك األمم واالساسي في دورة حياة  -1

ووضدع االنسدان المناسدب  المنظما  المبحوثد اعادة النظك في الهيكل التنظيمي واالداري في  -2

 .في المكان المناسب 

 . للقياديين ادارة المعكف القيام بمورا  متخصص  بتسوي   -3

 . تعميل نظام الحوافز بشكل يحق  العمال  للجميع -1

وتعدمد مكاكدز اتخداذ القدكار  الد  المكؤوسدينالتوسع في تفويض القيدادا  بعدض الصدالحيا   -1

 بحي  تكون افقي  ومكن  . وتقلي  المستويا  الكأسي 

او التدي لدميها المعلومدا  مدن  بين الجها  المشتكك  فدي تقدميم خممد  او عمليد  معيند التنسي   -6

 تكنلوجيا المعلوما  المتاح  داخل وخار، المنظم  . باستخمامهم خالل تنميل االفكاد

 منافسيها.ضكورة ان تتبن  الجامع  قيادا  وعناصك اداري  متقمم  تميزما عن  -7

 

 

 

 

  References  :المصادر
 

(، اسس بناء االختبدارا  والمقداييس النفسدي  والتكبويد ، 2337الجلبي ، سوسن شاكك مجيم، ) -1

 11ص  ، ديبونو للطباع  والنشك، عمان، االردن.(1 

(، "بندداء بكنددام  تددمريبي لتطددويك عمليدد  االتصددال اإلداري 2331الخكابشدد ، عمددك محمددم، ) -2

للعاملين في الجامعا  األردني  الكسمي  في ضوء كفاياتهم اإلداري "، أ كوح  دكتورا  فلسف  في 

 67ص اإلدارة التكبوي ، كلي  التكبي  أبن رشم، جامع  بغماد.

3-Fiedler,F.E "Atheory of leadership effectivenss" mccrow-Hill Book co. 

new york ,p11:2004  

 (  2331) ،قضايا معاصكة في االدارة التكبوي  " دار الشكو  للنشك ،عمدان " حيمر،سعبا -4

                               .11:ص

5- DRUCKER  PETER F" The Discipline of Innovation,"Harvard 

Business Review. Vol.76(6), 1998. P45 

6- CONTEZ  & ODNEL, Digital, Digital Capital. "Harvard Business 

School Press, Boston,(2000).P4    

 .16:ص (2313) ،دار اليازوري ،عمان، االردن" القيادة االداري  " بشيك العال   -7



 3152لسنة  4العدد  51جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية . . . اجمللد 
 

 111 حمكمة –فصلية  –علمية  –دورية ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

جدددكوان، فتحدددي عبدددم الدددكحمن ، " المومبددد  والتفدددو  واالبدددما  "، دار الكتددداب الجدددامعي   -8

 .23:ص2333،

معهدم االدارة العامد  ، المملكد  القيادة االداري  : النظكيد  والتطبيد " ، محممعبمالغني حسن"   -9

 .121ص  (:2336العكبي  السعودي ،)

االداريدد  " جامعدد  العلددوم التطبيقيدد  ،عمددان " االتجامددا  الحميثدد  فددي القيددادة محمددود كددالد ، -10

 .12( :ص2331) ،،االردن

" ، دار البمايددد  ،عمدددان، العدددملوني ، السدددويمان  " القيدددادة  ودورمدددا فدددي العمليددد  االداريددد   -11 

 .121ص      ( :2337االردن،) 

 10ص  .1(  2330)،"ادارة الجودة الشامل   "،محفوظ احمم جودة -12

محمم" دور القيادة المحليد  فدي ادارة المعكفد  مدع االشدارة الد  رؤسداء المدمن عبم الوماب ،  -13

دراسا  واستشدارا  االدارة العامد  ، كليد  االقتصداد والعلدوم السياسدي  ،  المصكي " . مككز

 .1(: ص2337)جامع  القامكة ، مصك، 

 113( :ص 2333،)السلمي، علي" االدارة بالمعكف " دار قباء للطباع   والنشك ، القامكة  -14

. 

15- Robbins, Stephen.(2000) ,"Essentials of Organization Behavior" 

,New Jersey:  prentice  Hall. P55 

16- James, Quinn, (2003)"Intelligent Enterprise: A Knowledge and 

Service Based  p22 

زيددددادة فاعليدددد  المددددميكين البشابشدددد  سددددامك عبددددم الحميددددم ، " اثددددك ادارة المعكفدددد  فددددي  -17

"

http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk//libhub?func=search&

query=resid:ff (IVSL)   المكتب  االفتكاضي  العلمي  العكاقي 

عبددك شددبك   اً االداري ألداء االعمددال الكتكونيدد مددمى حمددودة، نحددو آفددا  االصددالح والتطددويك -18

ن الشك  االوس  )مككز بحوث الشك  االوس  ، جامع  عين شمس( العدمد وشؤاالنتكنيت ، 

 .136(،ص2331)الخامس عشك، 

،القددامكة ، المنظمدد  العكبيدد  للتنميدد  االداريدد  "ادارة المعكفدد "  د. صددالح الددمين الكبيسددي، -19

 . 83:ص2331،

20- Liebowitz , Jay" Knowledge Management Handbook", 

Washington, D. c: CRC press, 2000, p. 45. 

21- Barnes, Stuart (ed)" Knowledge Management Systems: Theory & 

Practice , London: Thomson Learning,2002,p.84. 

22-McDermott &O Dell "Overcoming Cultural Barriers to Sharing 

Knowledge" The Journal of Knowledge Management, January,2001, 

5,(1) pp.76-78. 

وصددياغ  اسددتكاتيجيا  التغييددك" ،القددامكة ، مجموعدد  النيددل عددالء احمددم،" القيددادة المتميددزة  -23

 . 68( : ص2331العكبي  ، )

 ( .1) 21(، مجلم 2311) العلوم السلوكي ( ، )للبحوث مجل  جامع  النجاح  - -24

" .دـ وتطويك القيادا  االداري  : رؤي  مسدتقبلي  اختيار وتنمي (."2336العكبي احمم عقيل ) -25

/ 21-21بددالفتكة مددن  لددمدارةمددن وقددائع المددؤتمك الددو ني للتددمريب ، تنظدديم المعهددم الددو ني 

 "ابكيل". الطيك

 


