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حطـدا  لميــق بطقامـو، والصـالة والســالم عمـى نبـي ال،مــق ر )له، الشـ ر كمــو ه  الحطـد ه
أوال  وأخيرا ، فيـؾ الـذؼ وفقظـي وأعـانظي عمـى ان ـاز ىـذه الرسـالة، وأرجـؾ مـؽ ت سـبحانو وتعـالى أن 

 لعمطي.لتؼ نعطتو عمَي بطؾاصمة تحصيمي ا
صـــاحبة ال،مـــق الرفيـــع واألخـــالق الحطيـــدة والســـمؾك  العددداني دالء عبدددج السؾجدددؾ آالـــدكتؾرة 

الســؾؼ مشــرفتي وأســتاذتي، لقــؾل الرســؾل )له: لمــؽ ُصــظع إليــو معــروفك فقــال ل اعمــو: جــزاك ت 
وإرشـاد ونصـح، فقـد كظـِت خيرا ، فقد أبمـ  فـي الاظـاءل ف ـزاِك ت خيـرا  عمـى مـا قدمتـِو لـي مـؽ تؾجيـو 

لــي نعــؼ الطعمــؼ والطرشــد مظــذ قيامــِػ بتدريســي فــي مرحمــة الب ــالؾريؾس ومــؽ  ــؼ الطاجســتير، إلــى أن 
واصمِت إشرافِػ ومتابعتِػ لي فـي ىـذه الرسـالة، وحطمـِت جيـدا  فـي تـؾجييي نحـؾ الصـؾاب وتعميطـي 

ل جيــدِك ىــذا فــي ميــزان آداب البحــا العمطــي وســمؾك البــاحايؽ، ســائمة  الطــؾلى عــز وجــل أن ل عــ
 حسظاتِػ وأن لزيدِك مؽ عمطو وعظائو ويؾفقِػ إلى ما كل لحبو ويرضاه، فش را  لِػ.  

فـي جامعـة الطؾصـل التـي أتاحـت لـي  دارة واالقتصـادإلتقدم بالش ر لكميتي الطـؾقرة كميـة اأو 
أحسدج سدعجون ثدائخ فرصة إكطال دراستي العميا بيا، كطا وأخـص بالشـ ر عطيـدىا األسـتاذ الـدكتؾر 

أحسددج والطــدرس الــدكتؾر  عدد ء عبددج الددد م لحيددن الحسددجانيومعاونيــو األســتاذ الــدكتؾر  الدددسان
الذلؽ كـان ليـؼ قـدم السـبق فـي ركـم العمـؼ والتعمـيؼ، متطظيـة  ليـؼ مزيـدا  مـؽ ، حديؽ حدؽ الجخجخي 
 التؾفيق والعظاء والتقدم.

األســـتاذ  جدددار هللا السعاضددديجي معدددؽ وعدددجهللا ســـتاذ الـــدكتؾرألارئـــيس قســـؼ إدارة األعطـــال 
ال اضــل والقــدلر صــاحم األخــالق العاليــة والعمــؼ الؾاســع الــذؼ كــان لــو األ ــر الكبيــر فــي تح يــزؼ 
ودعطي معظؾيا ، فضال  عؽ جيده الكبير في تدريسي فـي مرحمـة الطاجسـتير ومـا كـان لـو مـؽ طيـم 

ة قيطـة أضــ تيا لـي، فقــد كظــت أ ـر فــي ن سـي زادنــي حبـا  لمعمــؼ والطعرفــة، شـ را  لــػ عمـى كــل معمؾمــ
 خير مااٍل وقدوٍة، أسال ت أن لبارك في عطرك وعمطػ.

ــــي  ــــى كــــل مــــؽ األســــتاذ الطســــاعد الــــدكتؾر عم وعرفانــــا  بال طيــــل أتقــــدم بالشــــ ر ال زيــــل إل
عبدال تاح الشاىر والطدرس الـدكتؾر ألطـؽ جاسـؼ ر الظـائي عمـى مـا قـدمؾه لـي مـؽ جيـٍد ونصـائح 

 الرسالة.مؽ أجل إكطال ىذه 



الطحتــرميؽ الــذلؽ تتمطــذت  عسددالألقدددؼ إدارة افددي أسدداتحتي والشــ ر مؾصــؾل إلــى جطيــع 
وتعمطــت عمــى ألــدليؼ فــي مرحمتــي الب ــالؾريؾس والطاجســتير عمــى مــا قــدمؾه لــي، ف ــزاىؼ ت خيــرا  

 وأدام عمطيؼ وعظاءىؼ وبارك بو.
ــــى  ــــان إل ــــائق الشــــ ر واالمتظ ل يــــؾدىؼ القيطــــة  ةالدددددادة محكسددددي االسددددتبانكطــــا أتقــــدم ب 

وتؾجييــاتيؼ الاطيظـــة التــي أســـيطت فــي تصـــؾيم أداة الدراســة وجعمتيـــا جــاىزة لمتظبيـــق فــي الطيـــدان 
 الطبحؾث.

التـــي كانـــت الســـبم فـــي ، الطـــرأة التـــي أدلـــؽ ليـــا بال ضـــل الكبيـــر بعـــد ت ســـبحانو وتعـــالى
نـا عميــو افن فــي وجـؾدؼ فــي ىـذه الحيــاة والتــي أفظـت عطرىــا فــي تربيتـي وتعميطــي وفـي كــل شــيء أ

ألــش شــ ر لــػ، فمــؾال بركــة دعائــػ ورضــاك مــا وصــمُت لطــا أنــا عميــو اليــؾم،  )أمددي الغاليددة(حيــاتي 
 وميطا ش رتػ فمؽ أوفي أجرك، أسال ت أن لظيل عطرك ويرزقػ الصحة والعافية.

سـظدؼ بعـد ت ورفيـق دربـي وشـريػ حيـاتي  زوجي الغالي محسؾد عبجالخحسؽ لحين التسدخ
عؼ ت عمَي بعد أبي وُامي، ش را  لػ عمى كل مـا قدمتـو لـي مـؽ مسـاندة ودعـؼ وجيـد فمـؾال ن أجطلو 

دعطػ وتشـ يعػ لطـا اسـتظعت تحقيـق مـا سـعيت فـي الؾصـؾل إليـو، أرجـؾ مـؽ ت أن لح غـػ لـي 
 وي ازيػ عظي خير ال زاء وأحسظُو.
مـدة الدراسـة، إلى إخؾتي وأخؾاتي عمى مؤازرتيؼ لـي خـالل  ؼ وأىدؼ خالص ش رؼ وتقدلر 

كــذلػ أشــ ر زمالئــي وزميالتــي فــي مرحمــة الطاجســتير، وأتقــدم باالعتــذار إلــى كــل مــؽ لــؼ تســع ظي 
الــذاكرة عمــى ذكــرىؼ مطــؽ ســـاىؼ مــؽ قريــم أو بعيــد بــرأؼ أو مشـــؾرة أو كمطــة تشــ يع تيــؾن عظـــاء 

 الدراسة، أسأل ت ليؼ جطيعا  أن ليسرىؼ لم،ير وي يزىؼ عظي أفضل ال زاء.
 

الباحثة                                                                          



االم ز  ض

التعرف عمى مدػ امتالك القادة اإلدارييؽ في جامعة الطؾصل إلى الدراسة  ىدفت
بأنؾاعيا األربعة )الش،صية، االجتطاعية، الطعرفية، الطؾجية نحؾ  اإلدارية لمقدرات القيادلة

متغيرا  مستقال ، ومدػ تؾعي يا في إدارة ومعال ة حاالت ال يل التظغيطي التغييره بؾص يا 
بؾص ِو الطتغير الطعتطد متطاال  بـــ )إدارة التعقيد، إدارة الالتأكد، إدارة االلتباس، إدارة الغطؾضه 
التي تغير في الطيدان الطبحؾث وتؾاجو األفراد العامميؽ فيو عظد مطارسة أنشظتيؼ الؾعي ية 

طية. وتطحؾرت مش مة الدراسة في طرح العدلد مؽ التساؤالت كان أىطيا ما مدػ تؾعيش والعم
قدرات القيادة اإلدارية في جامعة الطؾصل في معال ة حاالت ال يل التظغيطي؟ وىل تؾجد عالقة 

 الدراسة وتحقيقا  ليدفتأ ير وارتباط بيؽ قدرات القيادة اإلدارية وإدارة حاالت ال يل التظغيطي؟ 
الطظيج الؾص ي التحميمي في طرح األفكار الظغرية والط اىيطية ومعال ة البيانات  قد تؼ تؾعيشف

وتطال م تطع الدراسة جامعة الطؾصل، سبع كميات في وتحميميا وت سيرىا، وحدد ميدان الدراسة ب
ه فردا ، وزعت عمييؼ 239غير عشؾائية )قصدلةه بؾاقع )عيظة  اختيرت مظيؼ، ه فردا  1571ب)
وباعتطاد عدد مؽ الؾسائل اإلحصائية تؼ تحميل البيانات الستبانة وىي االداة الرئيسية لمدراسة، ا

ومعال تيا لمؾصؾل إلى آراء األفراد الطبحؾ يؽ ت اه فقرات االستبانة، ومؽ ىذه األساليم 
طؾل )التكرارات والظسم الطئؾية والؾسط الحسابي واالنحراف الطعيارؼ ومعامل االختالف ومقياس 

حزمة ه و  (SPSS ي التؾكيدؼه، وذلػ باعتطاد برامجال ئة ومعامل سبيرمان والتحميل العامم
(Amos ه الختبار فرضيات الدراسة والتأكد مؽ صحتيا. وفي ضؾء الطعال ة اإلحصائية تؼ

كادلطية في ألات اادلدػ القي داريةاإلقدرات القيادلة ن : أأىطيا ظتائج كانالالتؾصل لمعدلد مؽ 
بيؽ  ن العالقةأ، كطا ممحؾظعمى نحؾ حاالت ال يل التظغيطي  إدارةامعة الطؾصل ليا دور في ج

فضال  عؽ تأ ير قدرات القيادة عالقات معظؾية مؾجبة دالة، كانت عام عمى نحؾ الطتغيرات 
خيرا  اختتطت أبعاده، و التظغيطي وعمى مستؾػ كل ُبعد مؽ أ ال يلومعال ة  إدارةفي  داريةاإل
 داريةاإل قدرات القيادة عداد برامج مستطرة لتظؾيرإ أن لتؼ اسة ب طمة مؽ التؾصيات أىطيا، الدر 

اسة قيام رئو كؾنيا مسؤولة عؽ مستقبل ال امعة ون احيا في عل التظؾرات البيئية الطتسارعة، 
 التي لشؾبيا حاالت الغطؾض والتعقيد وااللتباس داريةوامر اإلألال امعة بت سير التعميطات وا

 ٠غؼٍٙب رّزبص ثٛػٛػ اٌزطج١ك ٌذٜ األفشاد اٌؼب١ٍِٓ.بطا والالتأكد 
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 السقجمة
ُتعـد ال امعـة مـؽ مؤسسـات الدولـة الحيؾيـة التـي لقـع عمـى عاتقيـا خدمـة الط تطـع وتظـؾير      

نيـــاتيؼ أعطالـــو فـــي م ـــاالت شـــتى، لـــذا فـــإن االىتطـــام بـــاألفراد العـــامميؽ فييـــا ومحاولـــة تظـــؾير إم ا
الؾعي يـــة إنطـــا ُلســـيؼ عمـــى نحـــؾ مباشـــر وغيـــر مباشـــر فـــي تحقيـــق التظطيـــة الط تطعيـــة، ويعطـــل فـــي 
ال امعـــة العدلـــد التدريســـييؽ الـــذلؽ لطارســـؾن ميـــام وعي يـــة م،تم ـــة تتظمـــم الطزيـــد مـــؽ الطعمؾمـــات 

فـإنيؼ  التدريسـييؽوالطعرفة إلن ازىـا، وفـي عـل تظـامي تحـدلات العطـل وكاـرة الم ـان التـي لعطـل بيـا 
معرضـــؾن إلـــى العدلـــد مـــؽ الطشـــ الت مظيـــا التعقيـــد فـــي العطـــل والغطـــؾض فـــي ت ســـير التعميطـــات 
اإلدارية وااللتباس والالتأكد في الطعمؾمات والتعميطات الطرتبظة بالعطـل، وىظـا تبـرز أىطيـة القيـادات 

ابعـة أداء األفـراد اإلدارية األكادلطية في مؾاجية ىذه الحاالت ومعال تيا، فالقيادات مسؤولة عؽ مت
والؾقـؾف عمــى مـا لؾاجيؾنــو مـؽ حــاالت ومؾاقـش ومشــ الت فـي العطــل، ووفقـا  ألىطيــة الـدور الــذؼ 
لؤدلـــو القـــادة فـــي الطؤسســــات التعميطيـــة، كـــان مــــؽ الضـــرورؼ التأكيـــد عمــــى دراســـة قـــدرات القيــــادة 

 اإلدارية التي تط ظيؼ مؽ مؾاجية ىذه األمؾر.
ي اســتظدت عمــى محاولــة تؾعيــش قــدرات القيــادة اإلداريــة ومــؽ ىظــا كانــت فكــرة الدراســة التــ

لمقادة األكادلطييؽ في معال ة حاالت ال يـل التظغيطـي التـي تغيـر فـي العطـل. لـذا حاولـت الباحاـة 
في ىذه الدراسة تش،يص مش الت ال يل التظغيطي لدػ التدريسييؽ الطبحؾ يؽ، وبيـان مـدػ تـأ ير 

لتـي لطتمكيـا القـادة فـي مؾاجيـة تمـػ الحـاالت والطشـ الت، وتتطاـل القدرات القيادلة اإلداريـة األربـع ا
ىــذه القـــدرات بـــاألنؾا  األربعـــة افتيـــة )الش،صــية، االجتطاعيـــة، الطعرفيـــة، الطؾجيـــة نحـــؾ التغييـــره 

 التي تطال بتكامميا وت اعميا الش،صية القيادلة في الطظغطة.
لقيــادات اإلداريــة لؾجــؾد حالــة ومــؽ كــل ذلــػ جــاءت أىطيــة ىــذه الدراســة مــؽ أىطيــة إدراك ا 

ال يـــل التظغيطـــي لـــدػ التدريســـييؽ فـــي الكميـــات التابعـــة ل امعـــة الطؾصـــل، وكـــذلػ أىطيـــة القـــدرات 
القيادلــة اإلداريــة لمتعامــل مــع مشــ الت ال يـــل التظغيطــي وحاالتــو الط،تم ــة، فــي محاولــة الحتـــؾاء 

 و افتي:مش مة البحا التي تؼ صياغتيا بط طؾعة مؽ التساؤالت عمى الؾج
 لمقدرات القيادلة في الطيدان الطبحؾث؟ اإلداريةما مستؾػ امتالك القيادات  .1
 ما طبيعة العالقة والتأ ير بيؽ متغيرات الدراسة الرئيسة وال رعية في الطيدان الطبحؾث؟ .2

ولتحقيــــق أىــــداف البحــــا واحتــــؾاء مشــــ متو تــــؼ تصــــطيؼ م،ظــــط فرضــــي لمبحــــا احتــــؾػ  
الطؾضؾ  صيغت عمى أساس عـدة فرضـيات اختيـرت بطؾجـم أدوات إحصـائية الطتغيرات الطتعمقة ب

متعــــددة وباالعتطــــاد عمــــى معــــامالت اإلحصــــاء الالمعمطــــي الــــذؼ ات ــــق عــــدد مــــؽ البــــاحايؽ عمــــى 
 .الدراسةمالءمتو لمعمؾم اإلنسانية في تحميل البيانات الؾاردة في استبانة 

 عطمـي  ـاني نغـرؼ و الـا تظبيقـيتضطظت الدراسة أربعة جؾانم أساسية جانم مظي ـي، و  
ال صــل األول  ال ــة مباحــا، تضــطؽ الطبحــا األول فصــؾل شــطل  أربعــةوأخيــر اســتظتاجي، وبؾاقــع 
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الدراســات الســابقة ذات العالقــة وإلقــاء نغــرة تحميميــة عمييــا، وأىــؼ مــا لطيزىــا عــؽ الدراســات بعــض 
ا الاــاني اإلطــار الطظي ــي التــي ســبقتيا، فضــال  عــؽ م ــاالت االســت ادة مظيــا، بيظطــا عــرض الطبحــ

لمدراسـة ومـا لتضــطظو مـؽ مشـ مة وأىطيــة وأىـداف وم،ظـط افتراضــي وال رضـيات ال،اصـة بالدراســة 
وحدود الدراسة وأىـؼ األدوات واألسـاليم اإلحصـائية الطسـت،دمة فـي ىـذه الدراسـة، وعـرض الطحـؾر 

ال صـــل الاـــاني فقـــد  م تطــع وعيظـــة الدراســـة وخصــائص األفـــراد الطبحـــؾ يؽ، أمــاعـــؽ ا  وصـــ الاالــا 
تضـــطؽ اإلطـــار الظغـــرؼ لمدراســـة ب،طســـة مباحـــا، شـــطل الطبحـــا األول طـــرح نغـــرؼ عـــؽ القيـــادة 

عــؽ قــدرات القيــادة اإلداريــة، وتضــطؽ عرضــا  اإلداريــة بصــؾرة عامــة، بيظطــا تضــطؽ الطبحــا الاــاني 
إدارة  الطبحــا الاالــا تــأطير نغــرؼ لم يــل التظغيطــي، أمــا الطبحــا الرابــع فقــد شــطل الحــدلا عــؽ

ال يل التظغيطي، وجاء أخيـرا  الطبحـا ال،ـامس لتؾضـيح الـربط ال كـرؼ بـيؽ متغيـرؼ الدراسـة. بيظطـا 
اشتطل ال صل الاالا مؽ الدراسـة عمـى عـرض وت سـير ل طـار العطمـي )الطيـدانيه باال ـة مباحـا، 

العـاممي  تضطؽ الطبحا األول وص ا  وتش،يصا  لطتغيرؼ الدراسة، وتضطؽ الطبحا الاـاني التحميـل
التؾكيـدؼ، والطبحــا الاالـا تضــطؽ االختبـارات اإلحصــائية ل رضـيات الدراســة، وأخيـرا  جــاء ال صــل 
ـــة مـــؽ االســـتظتاجات والتؾصـــيات وذلـــػ عبـــر مبحاـــيؽ، الطبحـــا األول  الرابـــع لي،تـــتؼ الرســـالة ب طم
ت تضـــطؽ اســـتظتاجات اإلطـــار الظغـــرؼ والعطمـــي لمدراســـة، بيظطـــا تضـــطؽ الطبحـــا الاـــاني التؾصـــيا

 والدراسات الطستقبمية الطقترحة.
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 الفرل األول
 الجراسات الدابقة واإلطار السشيجي ومجتسع وعيشة الجراسةبعض 

 Some Previous Studies, Methodology, Studyا

Population and Sample 

 
 تسييج

لدراســـات بعض اعـــرض لـــ ولأل السبحدددث اســـتعرض ىـــذا ال صـــل  ـــالث مباحـــا، تضـــطؽ ل
، كـــؾن هالطســـتقل والطعتطـــد)القـــة بالدراســـة الحاليـــة عمـــى صـــعيد متغيـــرؼ الدراســـة الســـابقة ذات الع

 السبحدددث الثدددانيتظـــاول طـــا الدراســـات الســـابقة تطاـــل مظظمقـــا  لمشـــرو  بـــإجراء الدراســـات الالحقـــة، في
ليـــة التـــي تـــؼ فســـمؾب واألالـــذؼ أعظـــى فكـــرة واضـــحة وم،تصـــرة عـــؽ ا، اإلطـــار الطظي ـــي لمدراســـة

م تطـع  السبحدث الثالدثتضـطؽ فيطـا ىـذه الدراسـة ب انبييـا الظغـرؼ والعطمـي، است،داميا في إكطال 
فضــال  عــؽ وصــش عيظــة الدراســة ، إذ وصــش الط تطــع الــذؼ ماــل الدراســة الحاليــة، وعيظــة الدراســة

 تي:وال،صائص الش،صية لألفراد الطبحؾ يؽ، وكانت الطباحا عمى الظحؾ اف
 لع قة.الجراسات الدابقة ذات ابعض ول: أل السبحث ا

 السبحث الثاني: اإلطار السشيجي لمجراسة.
 السبحث الثالث: مجتسع وعيشة الجراسة.
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 ولأل السبحث ا
 الجراسات الدابقة ذات الع قةبعض 

Relevant Previous StudiesاSome 
 

تســـتظد الدراســــات العمطيــــة فـــي تحدلــــد متغيراتيــــا وأبعادىــــا وميـــادلؽ تظبيقيــــا عمــــى ال يــــؾد 
ابقة لتطظحيــا صــ ة التأصــيل والقبــؾل والتطيــز ل عميــا ترتكــز عمــى أســس عمطيــة مابتــة الطعرفيــة الســ

ســابقا ، وعميــو لقــدم ىــذا الطبحــا عرضــا  لمدراســات الســابقة ذات العالقــة بطتغيــرؼ الدراســة )قــدرات 
نغـرؼ لمدراسـة الحاليـة، فضـال  عـؽ  إطـار، وال يـل التظغيطـيه مـؽ أجـل بمـؾرة وبظـاء اإلداريةالقيادة 
ييــا، وتعزيــز مســارىا مقترنــا  ذلــػ بتؾضــيح م ــاالت االســت ادة مظيــا، إذ تعــد الدراســات الســابقة تؾجي

 نقظة البدء لمدراسات الالحقة، مطا ُلسيؼ في مظع تكرار الدراسات وتداخميا مستقبال .
وعميـــو قامـــت الباحاــــة بعـــرض م طؾعــــة مـــؽ الدراســـات الســــابقة التـــي أجريــــت فـــي بيئــــات 

عــــرض  ولأل السحددددؾر االعــــرض جــــاء عمــــى وفــــق أربعــــة محــــاور، تظــــاول  تظغيطيــــة م،تم ــــة، وىــــذا
السحددؾر لمدراســات الســابقة )العربيــة واألجظبيــةه ذات العالقــة بقــدرات القيــادة اإلداريــة، بيظطــا تظــاول 

السحدددؾر الدراســـات الســـابقة )العربيـــة واألجظبيـــةه ذات العالقـــة بال يـــل التظغيطـــي، وعـــرض  الثددداني
 السحددؾر الخابددعراســات الســابقة ذات العالقــة بالدراســة الحاليــة، وأخيــرا  جــاء نغــرة تحميميــة لمد الثالددث
ال ؾانــم التــي  ومــا، م ــاالت اســت ادة الدراســة الحاليــة مــؽ الدراســات الســابقة ذات العالقــةليتظــاول 
 بيا الدراسة الحالية عؽ سابقاتيا، وفيطا لأتي عرض ىذه الطحاور، وعمى الظحؾ افتي: تتطيز
 داريةإلالستعمقة بقجرات القيادة االعخبية واألجشبية لجراسات الدابقة ابعض أواًل: 

 الجراسات العخبية - أ
 (2015العامخي  ) (1دراسة )

ا ىباناالماادخ

الزفب ساثيهاالممااداالميب  خاائاباالزبخكاا دز اريد ال مىلمبداف ا

حا جمبادبداول  خاالفبض :اثحثاجيماو ال يىخاجهاالميب اداال  يباف ا زاا

االز  ي اال بل ا الجحثاال  م .

 ىجف الجراسة
بظاء نطؾذج لتحقيق التؾجو االستراتي ي باالعتطاد عمى القدرات القيادلة وفقا  

 لططارسات نغرية ال ؾضى.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 .وزارة التعميؼ العالي والبحا العمطيم تطع الدراسة: 
 ،ميـا فـي ىـذه الـؾزارة )مستشـار الـؾزارةمـؽ القيـادات العا  فـرده 37الدراسـة: )عيظة 

 مساعد رئيس جامعة ومدراء عاميؽه. ،رئيس جامعة ،وكيل وزير

 أداة الجراسة
 .االستبانة -
 ال،اصة بالؾزارة. واإلحصائياتالطقابالت الش،صية  -

 أىؼ االستشتاجات
الت كيــر اإلبــداعي لطاـــل طريقــة ت كيــر ت،يميـــة ليــا القــدرة عمـــى تؾليــد أفكـــار  -1
طرائـــق جدلـــدة لمظغـــر إلـــى األشـــياء مـــؽ زاويـــة م،تم ـــة تتطاشـــى مـــع مطارســـات و 
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ل تقــد القائــد فــي الطيــدان الطبحــؾث إلــى القــدر الكــافي مــؽ  -2نغريــة ال ؾضــى. 
الت كير الطتشعم في التعامـل مـع الطشـ الت التـي تتظمـم حمـؾل متكاممـة وغيـر 

رونــة تط ظــو مــؽ لتطتــع القائــد فــي الطظغطــة الطبحؾ ــة بقــدر مــؽ الط -3مت زئــة. 
الـذؼ ترغـم  يالتكييش مع معظيات نغريـة ال ؾضـى لتحقيـق التؾجـو اإلسـتراتي 

 بو الطظغطات.
 (2016الظائي والعامخي ) (2دراسة )

 الع قة بيؽ القجرات القيادلة والتؾجو اإلستخاتيجي عشؾان الجراسة

 ىجف الجراسة
تؾػ القــدرات التــي إل ــاد طبيعــة العالقــة بــيؽ الطتغيــريؽ، فضــال  عــؽ قيــاس مســ

لتطتــع بيــا قــادة الطظغطــة الطبحؾ ــة، وكــذلػ تحقيــق إم انيــة التؾجــو اإلســتراتي ي 
 في عل الؾضع الراىؽ.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 .وزارة التعميؼ العالي والبحا العمطيم تطع الدراسة: 
مــــؽ القيــــادات العميــــا فــــي ىــــذه الــــؾزارة )مستشــــار ا  فــــرد ه 37الدراســــة: ) عيظــــة 
 مساعد رئيس جامعة ومدراء عاميؽه. ،رئيس جامعة ،وكيل وزير ،ارةالؾز 

 .االستبانة أداة الجراسة

 أىؼ االستشتاجات

الطيــــارات والقــــدرات القيادلــــة مؾىبــــة لتطتــــع بيــــا القــــادة وتظطيتيــــا وتظؾيرىــــا  -1
ضــرورة وي طــؽ تطيــزىؼ فــي عطميــة صــقل ىــذه القــدرات وكــذلػ تؾعي يــا بصــؾرة 

ت ــــاوت فــــي فيــــؼ الطصــــظمحات  -2وجــــو.  أكطــــلعمــــى  لط ــــؽ االســــت ادة مظيــــا
القيــادات  -3والتظغيطيـة بحســم االختصاصـات العمطيــة لمقيـادات.  اإلسـتراتي ية

كبــر فـي التعامــل مـع الطشــاكل، إذ أالتـي ليــا خبـرة تظغيطيــة سـابقة تطتمــػ مرونـة 
تســـؾد معـــالير غيـــر  -4تشـــ ل نؾعـــا  مـــؽ التـــدريم وكـــذلػ نؾعـــا  مـــؽ االختيـــار. 

فــي اختيــار القيــادات وت،ضــع عطميــة االختيــار لطتغيــرات دلطؾغرافيــة مؾضــؾعية 
 بالعدالة. اإلحساسوانعدام  اإلحباطوسياسية تسبم نؾعا  مؽ 

 (2018العكيجي ) (3دراسة )

ا ىباناالماادخ
   ا باف ار    ا ىبط ائ ااحاالمبا ت:ا اادخاااإل اا خلمااداالميب ادا

اذا    بنادز   يخاجمباوخاثيهاخبج ز ار   

 ىجف الجراسة
معرفة القدرات القيادلة واإلدارية وقياس دورىـا فـي تعزيـز عظاصـر إدارة الطؾاىـم 

 في الطظغطات الطبحؾ ة.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 م تطع الدراسة: جامعتي تكريت وكركؾك.
اإلداريـة، وشـطمت )مسـاعد  األكادلطيـةه أفـردا  مـؽ القيـادات 110عيظة الدراسة: )

 امعة، عطداء، معاوني العطداء، ورؤساء األقسام في ال امعتيؽه.رئيس ج

 أداة الجراسة
 .االستبانة -
 الطقابالت الش،صية. -
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 أىؼ االستشتاجات

تــؾلى جيــل الشــباب الطظاصــم القيادلــة األكادلطيــة، إذ إن ىــذا األمــر عمــى  -1
ــــراد  ال امعــــة أن تؤكــــده فــــي خظظيــــا الطســــتقبمية وذلــــػ بتشــــ،يص تظــــؾير األف

تــــــؾافر عظاصــــــر إدارة  -2لطؾىـــــؾبيؽ وترشــــــيحيؼ لتــــــؾلي الطظاصـــــم القيادلــــــة. ا
ـــة  -3الطؾاىـــم لـــدػ الطظغطـــة الطبحؾ ـــة.  ال لؾجـــد فـــرق بإســـيام القـــدرات القيادل

 واإلدارية في تعزيز عظاصر إدارة الطؾاىم بيؽ جامعتي تكريت وكركؾك.
 (2019أبؾ شمحو والدعؾد ) (4دراسة )

ف االدبج بداااأل ب  ميخااألل بوااداالميب  خالمىااؤدب اج زبىاالمم عشؾان الجراسة

افيهبا يئبداالزما سا  ضب    لزكاثم زبىاالز ب  االمهى المىاااألا ويخ

 ىجف الجراسة
التعـــرف عمــــى مســــتؾػ القــــدرات القيادلــــة لــــدػ رؤســــاء األقســــام األكادلطيــــة فــــي 

ىيئــــات  اءأعضــــال امعــــات األردنيــــة وعالقتــــو بطســــتؾػ التظــــؾير الطيظــــي لــــدػ 
 التدريس فييا.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 .األردنيةم تطع الدراسة: ال امعات 
 .األردنيةه عضؾ ىيئة تدريس في ال امعات 461عيظة الدراسة: )

 .االستبانة أداة الجراسة

 أىؼ االستشتاجات

 -2مستؾػ القدرات القيادلـة لـدػ رؤسـاء األقسـام األكادلطيـة كـان متؾسـظا .  -1
وجــؾد  -3التظـؾير الطيظــي لـدػ أعضــاء ىيئـات التـدريس كــان متؾسـط. مسـتؾػ 

عالقـــة ارتبـــاط إل ابيـــة بـــيؽ مســـتؾػ القـــدرات القيادلـــة لـــدػ رؤســـاء األقســـام فـــي 
ال امعـــات األردنيـــة ومســــتؾػ التظـــؾير الطيظـــي لــــدػ أعضـــاء ىيئـــات التــــدريس 

 فييا.
 
 
 

 الجراسات األجشبية  - ب
 اYeung & Ready (1995) (1دراسة )

 ان الجراسةعشؾ 
Developing Leadership Capabilities of Global 

Corporations: A Comparative Study in Eight Nations 

 ر ب  االممااداالميب  خال ش  بداال بلميخ:ا اادخاجمباوخاف اثمبو ا  ل

 ىجف الجراسة
فـــي  التعــرف عمـــى القـــدرات القيادلـــة األساســـية الطظمؾبــة لقيـــادة الشـــركات العالطيـــة
  طاني دول، لتحقيق القدرة عمى التظافس في بيئة دلظامي ية شدلدة التغيير.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

م تطــع الدراســة: عشــرة شــركات عالطيــة مؾزعــة عمــى  طــاني بمــدان وىــي )ألطانيــا، 
 أمري ا، كؾريا، فرنسا، اليابان، إن مترا، إلظاليا، أسترالياه. 

 ىذه الشركات. ه مؽ مدراء1200عيظة الدراسة: )
 .االستبانة أداة الجراسة

 أىؼ االستشتاجات
إن ىظاك ست قدرات قيادلة لتؼ تقيطيا عالطيـا ، إذ لغيـر التحميـل الطقـارن لمبيانـات 

ـــؤ ر عمـــى  ـــة ت ـــةأن الاقاف ـــة، كطـــا  األىطي ـــات القـــدرة القيادل الظســـبية الطعظـــاة لطتظمب
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البشــرية أ ظـاء وضــع ل ـم عـرض اف ــار الطترتبـة عمـى الطت،صصــيؽ فـي الطـؾارد 
 استراتي يات لتظؾير القيادة.

اا Scott et al. (2008)ا(2 اادخا)

 عشؾان الجراسة
 Learning Leaders in times of change: Academicا

Leadership Capabilities for Australian Higher Education 

ار   االمب حاف ا  لبداالزغيي :االممااداالميب  خااأل ب  ميخا

ادز ال ألل ز  ي اال بل اا

 ىجف الجراسة

تحدلــد القــدرات التــي لراىــا القــادة أنيــا األكاــر أىطيــة لــألداء ال اعــل، إلقــاء الضــؾء 
عمــى الحقــائق والتــأ يرات والتحــدلات اليؾميــة وال ؾانــم األكار/األقــل إرضــاء  عمــى 

عمــيؼ نظــاق واســع، مقارنــة نتــائج الدراســة مــع األدبيــات الطؾجــؾدة حــؾل قيــادات الت
 العالي ونتائج الدراسات الطؾازية في سياقات تعميؼ أخرػ.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 ه جامعة أسترالية.20م تطع الدراسة: )
فـــي ال امعـــات األســـترالية، فضـــال   ؽه مـــؽ القـــادة األكـــادلطيي513عيظـــة الدراســـة: )

   ه مؽ قادة التعميؼ العالي اإلضافييؽ مؽ أستراليا وعبر العالؼ.600عؽ )
 الطسح عبر االنترنت. أداة الجراسة

 أىؼ االستشتاجات

وضع إطار لمقدرة القيادلة ال اعمـة فـي التعمـيؼ العـالي تـؼ التحقـق مظـو، ويشـطل  -1
مــؽ م ـــاالت القــدرة عمــى القيــادة فــي التعمـــيؼ  وإحصــائيا  م طؾعــة محــددة ت ريبيــا  

ـــومامـــت ىـــذه الدراســـة  -2العـــالي.  ـــادات إلي فـــي ال امعـــات  مرجعيـــة الختيـــار القي
 أنالضـؾء عمـى م طؾعـة مـؽ نقـاط فحـص ال ـؾدة لمتأكـد مـؽ  ألقت -3وتظؾيرىا.

 .األكادلطية مظت و وجذابةبرامج تعمؼ القيادة 
ااKivipold & Vadi (2010) (3دراسة )

 عشؾان الجراسة
A Measurement Tool for the Evaluation of 

Organizational Leadership Capability 

االمىلميخليبسالزميي االمماحاالميب  خا  احا

 لتقييؼ قدرة القيادة التظغيطية. أداة تصطيؼ  ىجف الجراسة
مجتسع وعيشة 

 الجراسة
 ه مظغطات إستؾنية.6م تطع الدراسة: )

 ه فردا  مؽ القيادات التظغيطية في الطظغطات الطبحؾ ة.445عيظة الدراسة: ) 
 .االستبانة أداة الجراسة

 اجاتأىؼ االستشت

ُتســيؼ قـــدرات القيـــادة التظغيطيـــة فـــي تحقيـــق األداء والظ ـــاح الظؾيـــل األجـــل، وىـــذا 
لعظـــي أن القـــدرات القيادلـــة التظغيطيـــة تســـتظد إلـــى ميـــارات وقـــدرات ومعرفـــة القـــادة 
ــــدرات ُتعــــد جــــزءا  ال لت ــــزأ مــــؽ ىي ــــل  أعضــــاء الطظغطــــة، وإن ىــــذه الطعرفــــة والق

تظغيطيــة ىــي قضــية ميطــة لتحســيؽ األداء الطظغطــة، لــذلػ قيــاس القــدرة القيادلــة ال
 التظغيطي عمى الطدػ الظؾيل.

ااMarchildon & Fletcher (2016) (4دراسة )



8 
 

 عشؾان الجراسة
Prioritizing health leadership capabilities in Canada: 

Testing LEADS in a Caring Environment  

ائ  ب ااأل لب خالممااداالميب حاالظحيخاف ا ىما

ااخزجبااالميب حاف اثيئخاال  ب خ

 ىجف الجراسة
قياس األىطية الظسبية لقدرات القيادة في م ال الرعالة الصـحية فـي كظـدا، وتحدلـد 
األولؾيـــات والصـــعؾبات التـــي ل ـــم عمـــى القـــادة التركيـــز عمييـــا فـــي عـــل عـــروف 

 الطؾارد والؾقت.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 ية في كظدا.م تطع الدراسة: م ال الرعالة الصح
 أعضاءعيظة الدراسة: )وزير الصحة، نائم وزير الصحة، الطدراء التظ يذلؾن، 

 م مس اإلدارةه.
 الطقابمة بؾص يا أداة رئيسة ل طع بيانات الدراسة. أداة الجراسة

 أىؼ االستشتاجات

اعتبرت ىذه الدراسة أول اختبار ت ريبـي رئيسـي لمقـدرات القيادلـة فـي بيئـة الرعالـة 
ظــدا، عرضــت ىـــذه الدراســة ســياق الحيــاة الؾاقعيـــة الضــرورؼ الــذؼ لــتؼ فيـــو فــي ك

ــــي إطــــار أنغطــــة الصــــحة  ــــل الطــــدلريؽ العــــامميؽ ف ــــادة فعميــــا  مــــؽ قب مطارســــة القي
اإلقميطيــة الالمركزيــة فــي كظــدا والســياق الطاــالي الختبــار القــدرات القيادلــة، وكــذلػ 

، إذ غالبـا  مـا لحـدث ىـذا القيادة التـي تت،ـذ القـرارات الصـحيحة ومـا لصـاحم ذلـػ
في عل م طؾعة مؽ القيـؾد تحـدث فـي سـياق الطـؾارد والؾقـت، ىـذه القيـؾد تتظمـم 
تحدلـــد األولؾيـــات فـــي كـــل مســـتؾػ والتأكيـــد عمـــى قـــدرات القيـــادة الش،صـــية، كطـــا 
تؾصــمت الدراســة إلــى وجــؾد اختالفــات ميطــة بــيؽ ســمؾكيات القيــادة ذاتيــة التقيــيؼ 

 .افخريؽطالحغة لدػ القادة مقابل سمؾكيات القيادة ال
ااGhasemy (2017) (5دراسة )

 عشؾان الجراسة

Capabilities  and Competencies  Related to Leadership 

Performance Effectiveness in the Context of Change in 

Malaysian Higher Education Institutions  

الميب ااف اديبقاالزغيي اف اا ا األالمماادا ال فب اداالمز  مخاثفب  يخا

اجإد بداالز  ي اال بل اف اجبلي  ب

 ىجف الجراسة
لمقيــادة ال امعيــة ال اعمــة وقيــاس مــدػ  األساســيةالتعــرف عمــى القــدرات والك ــاءات 

الرئيسـية والقـيؼ  األولؾيـاتالقيادؼ، فضال  عـؽ تحدلـد  لألداءتؾضيح ىذه الص ات 
 الطاليزييؽ. األكادلطييؽلقادة والتحدلات والحمؾل مؽ وجيات نغر ا

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 م تطع الدراسة: جامعات التعميؼ العالي الطاليزية. 
جامعـات  4جامعـات عامـة و 5مـؽ  األكادلطيـةه مـؽ القيـادات 90عيظة الدراسة: )

خاصــــة، شــــطمت )الطستشــــاريؽ، نــــؾاب الطستشــــاريؽ، العطــــداء، وكــــالء العطــــداء، 
اء، رؤســاء األقسـام وكـذلػ أسـاتذة لــيس ليـؼ مظاصـم رســطية الطـدراء، ونـؾاب الطـدر 

 في ال،رائط التظغيطية لم امعاته.
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 أداة الجراسة
 . االستبانة -
 الطقابمة. -

 أىؼ االستشتاجات

فـــي إدارة وقيــــادة ال امعــــات لغمـــم عمييــــا الظــــابع  األكــــادلطييؽإن صـــ ات القــــادة 
ض الظطـاذج لطسـاىطات القـدرات الطيظي بالبرامج التظطؾية، وقدمت ىـذه الدراسـة بعـ

القيادلة في تظؾير الك اءات اإلدارية فـي نغـام التعمـيؼ العـالي الطـاليزؼ وقظاعاتـو، 
كطـا تعتبـر القـدرات الطؾجيـة القـدرات األكاـر صـمو باألسـاليم التـي لطارسـيا القــادة 

 األكادلطيؾن. 
ااAndrews (2019) (6دراسة )

 عشؾان الجراسة
Leadership Capabilities in Fiji's Civil Service: 

Perspectives of Senior Officials  

االممااداالميب  خاف اال مجخاالممويخاف افيد :ا خهبداول ا جبااالم إ ليه

 ىجف الجراسة
مســح وجيــات نغــر الطســؤوليؽ الــذلؽ لشــ مؾن كــادر القيــادة فــي ال،دمــة، وتقـــدلؼ 

 وأىطيــةال  عــؽ  تحدلــد طبيعــة دروس لمتظــؾير الطســتطر لقــدرات القيــادة ىــذه، فضــ
 القدرات القيادلة في ال،دمة واحتياجات التظطية والتظؾير.

مجتسع وعيشة 
 الجراسة

 م تطع الدراسة: ب طيع األمظاء الدائطيؽ في مدلظة في ي.
ه نائبــــا  لمســــ رتارية 39ه مــــظيؼ أمظــــاء دائطــــيؽ و )8ه فــــردا ، )47عيظــــة الدراســــة: )

 والطدراء.
 .ستبانةالا أداة الجراسة

 أىؼ االستشتاجات

ــــإن بعــــض  ــــة والطيــــارة والقــــدرات الق ــــي مــــؽ الطعرف ــــدليؼ مــــا ل   ــــدون أن ل ادة لعتق
لمتعامــــل مــــع صــــرامة الطظاصــــم العميــــا فــــي ال،دمــــة الطدنيــــة الحدلاــــة، ماــــل ىــــذا 
ـــاد ل عـــل ميطـــة التعزيـــز ودعـــؼ واســـتدامة القـــدرات القيادلـــة و قافـــة التظطيـــة  االعتق

ىظـــاك العدلـــد مـــؽ الط ـــاالت التـــي ل ـــم أن تركـــز  صـــعؾبة، أكاـــرداخـــل ال،دمـــة 
 ال،دمة عمييا مؽ أجل تظؾير قدرات الكؾادر القيادلة الحالية والطستقبمية.

 

 الجراسات الدابقة العخبية واألجشبية الستعمقة بالجيل التشغيسيبعض ثانيًا: 
 الجراسات العخبية - أ

 (2015الداعجي والكعبي ) (1دراسة )

ال  اليخاف ائابااف  فخاالدهساالزىليم :اااأل مبلاا العاجىلمبدااخزجب عشؾان الجراسة

ا اادخااخزجبا خارح ي يخاف ا م اجهاالمىلمبداال  اليخ

 ىجف الجراسة

تشــ،يص واقــع ال يــل التظغيطــي فــي عيظــة مــؽ مظغطــات األعطــال العراقيــة مــؽ 
خالل تحدلد نؾ  ومستؾػ ال يـل التظغيطـي الـذؼ تؾاجيـو، والكشـش عـؽ طبيعـة 

لطشــ الت فــي ىــذه الطظغطــات، ىــل ىــي مشــ الت مت يــة نحــؾ الطعمؾمــات أم ا
 نحؾ الطعرفة؟

م تطــع الدراســة: عــدد مــؽ الكميــات والطعاىــد التقظيــة والطصــارف العراقيــة، عيظــة  مجتسع الجراسة وعيشتيا
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ه فـردا ، متطامـة  بـرئيس وأعضـاء م ـالس إدارة 75الدراسة: عيظة قصـدلة قؾاميـا )
 عاىد والطصارف.ىذه الكميات والط

 .االستبانة أداة الجراسة

 أىؼ االستشتاجات

 -2الطظغطــــــات الطعظيــــــة تعــــــاني مــــــؽ تراجــــــع فــــــي مســــــتؾيات جيميــــــا.  إن -1
ـــى إدارة جيميـــا.  ـــظع س عم ـــدلر معرفتيـــا بشـــ ل ل ـــؼ ت ـــة ل  -3الطظغطـــات الطبحؾ 

مــؽ ذوؼ الطعرفــة ال ل م ــؾن بــإدارة الؾعــائش التــي تتظمــم الطعرفــة،  األشــ،اص
اإلدارة لــؼ  -4والقيادلــة.  اإلداريــةالطؾىــؾبيؽ فــي الطؾاقــع  األشــ،اصع ولــؼ لؾضــ

ــؼ تســتقدم  -5تســيؼ فــي جعــل العــامميؽ لســيطؾن فــي بمــؾرة الطعرفــة نؾعــا  مــا.  ل
إدارة ال يـل ل عـل  إسـتراتي يةالطظغطات الطعظيـة بطستشـاريؽ لسـيطؾن فـي رسـؼ 

ل مرىـــــــؾن وضـــــــؾحا  لمعـــــــامميؽ، وان التؾجـــــــو نحـــــــؾ إدارة ال يـــــــ أكاـــــــر األمـــــــؾر
 باألش،اص قميمي الطعرفة وليس بذىظية القائد الطتألق.

 (2016الف حي ) (2دراسة )

 عشؾان الجراسة
 إدارة الجيل التشغيسي وع قتيا بتعديد االبجاع السشغسي

 بحث تحميمي في شخكة الفارس العامة

 ىجف الجراسة

ل التظغيطـي الؾقؾف عمى واقـع عطـل شـركة ال ـارس العامـة فـي م ـال إدارة ال يـ
ودورىــا فــي تعزيــز اإلبــدا  الطظغطــي وإ ــارة اىتطــام القيــادات العميــا فييــا ألىطيـــة 
ــــرات الدراســــة، فضــــال  عــــؽ تشــــ،يص وت ســــير طبيعــــة عالقــــات االرتبــــاط  متغي
ـــــر  ـــــر الطســـــتقل )إدارة ال يـــــل التظغيطـــــيه بأبعـــــاده، والطتغي والتـــــأ ير بـــــيؽ الطتغي

 الطعتطد )تعزيز اإلبدا  الطظغطيه بأبعاده.

 مجتسع وعيشة الجراسة

 م تطع الدراسة: شركة ال ارس العامة.
ه مســـــؤوال  عمــــى مســـــتؾػ القيــــادات العميـــــا فــــي الشـــــركة، 129عيظــــة الدراســــة: )

وتحدلــدا  مـــؽ ىـــؼ بدرجــة )رئـــيس م مـــس إدارة، مـــدلر عــام، معـــاون مـــدلر عـــام، 
 مدلر م ؾض، معاون مدلر م ؾض، مدلر معطل، مدلر قسؼ، مدلر شعبةه.

 جراسةأداة ال
 .االستبانة -
 الزيارات الطيدانية وبرنامج الطقابالت الش،صية. -
 الؾ ائق والس الت ال،اصة بالشركة الطدروسة. -

 أىؼ االستشتاجات

ــــارس العامــــة م تطــــع  -1 ــــي شــــركة ال  ىظــــاك تؾجــــو إلدارة ال يــــل التظغيطــــي ف
عقيــد، الــال الدراسـة وىــذا التؾجــو لعــؾد مــردوده إلــى اىتطـام ىــذه الشــركة بــإدارة )الت

ـــــاس، الغطـــــؾضه.  ـــــيؽ أبعـــــاد ال يـــــل  -2تأكـــــد، االلتب ـــــرابط وتكامـــــل ب وجـــــؾد ت
التظغيطـي وتعزيــز اإلبـدا  الطظغطــي لــظع س بـدوره بشــ ل فاعــل م تطعـة مطــا لــؾ 

اســــتظاعت اإلدارة العميـــا لمشــــركة الطدروســـة مــــؽ  -3اســـتعطمت بشــــ ل مظ ـــرد. 
التــأ ير فـــي تعزيـــز  اســتعطال أبعـــاد إدارة ال يــل التظغيطـــي م تطعـــة فــي إحـــداث
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 اإلبدا  الطظغطي ليا أكار مؽ استعطاليا التأ ير بش ل مظ رد.
 (2018الحجراوي وآخخون ) (3دراسة )

 عشؾان الجراسة
دور البشن التحتية إلدارة السعخفة في الحج مؽ الجيل التشغيسي: دراسة 
 تحميمية آلراء عجد مؽ العامميؽ في مجيخية بمجلة الشجف األشخف.

 الجراسةىجف 
تشـ،يص واقـع ال يـل التظغيطـي فـي مدلريــة بمدلـة الظ ـش األشـرف، فضـال  عــؽ 
التعرف عمى الـدور الـذؼ لؤدلـو االسـتاطار فـي البظـى التحتيـة إلدارة الطعرفـة فـي 

 الحد مؽ حاالت ال يل في الطظغطة الطبحؾ ة.

 مجتسع الجراسة وعيشتيا
 م تطع الدراسة: مدلرية بمدلة الظ ش األشرف.

ه مؾع ـا  مـؾزعيؽ عمـى األقسـام والشـعم الط،تم ـة لمطدلريـة 213الدراسـة: ) عيظة
 )مدلر، رئيس قسؼ، إدارؼ، فظيه.

 .االستبانة أداة الجراسة

 أىؼ االستشتاجات

ــــا فــــي بعــــض  -1 قــــد ل ــــؾن ال يــــل التظغيطــــي مقصــــؾدا  مــــؽ قبــــل اإلدارة العمي
ة أو التظافســية ال ؾانــم التــي تتظمــم ســرية الطعمؾمــات أو فــي ال ؾانــم الحساســ

إن  -2التـــــي تريـــــد الطظغطـــــة أن ت، ييـــــا خؾفـــــا  مـــــؽ تســـــربيا إلـــــى الطظافســـــيؽ. 
الطظغطة لط ظيا التغمم عمـى الحـاالت التـي تقـؾد لغيـؾر ال يـل التظغيطـي عبـر 
التعقيــد، الالتأكــد، الغطــؾض، وااللتبــاس باالعتطــاد عمــى ىي ــل تظغيطــي متظــؾر 

يـــة متطيــزة قــادرة عمــى تحســيؽ طبيعـــة وترســيخ  قافــة تظغيطيــة فاعمــة وقيــادة إدار 
العطـــل التظغيطـــي وزيـــادة الت ـــانس بـــيؽ العطمـــيؽ وتســـيل عطميـــة نشـــر الطعرفــــة 
ــــؾد  ــــاء أداء األعطــــال بصــــؾرة تق ــــذؼ لحصــــل أ ظ والــــتعّمؼ واالتصــــال والت اعــــل ال

ـــة.  ـــع األىـــداف التظغيطي ـــا الطعمؾمـــات الطســـت،دمة  -3لتحقيـــق جطي إن تكظؾلؾجي
فاعمة بطا ل  ي لمحد مؽ حـاالت ال يـل السـائدة فـي في الطظغطة الطبحؾ ة غير 
إن أغمــم الطيــارات التــي لطتمكيــا الطــؾع يؽ فــي  -4مطارســة األعطــال اليؾميــة. 

الطظغطة الطبحؾ ة ال تط ظيؼ مؽ التغمـم عمـى حـاالت الغطـؾض وااللتبـاس التـي 
 تحصل إ ظاء مزاولة األعطال اليؾمية.

 

 الجراسات األجشبية - ب
ااHarvey et al. (2001) (1دراسة )

 A historic perspective on organizational ignorance عشؾان الجراسة

 جىلبااربا   ا بلاالدهساالزىليم 

 ىجف الجراسة

دراسة واستعراض تاريخ بظاء ال يـل التظغيطـي باسـت،دام رؤػ نغريـة لمعدلـد مـؽ 
الـظ س الت،صصات خارج م ال اإلدارة، ومظيا دراسـات أشـ ال ال يـل فـي عمـؼ 

االجتطـاعي، دراسـات الــرأؼ العـام والدراسـات القانؾنيــة واالقتصـاد السـمؾكي وعمــؼ 
الظ س السريرؼ، فضال  عؽ دراسة سـياقات م،تم ـة لمحـؾار التظغيطـي والتـي تؾلـد 
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عيـؾر نــؾ  محــدد مــؽ ال يـل التظغيطــي، ودمــج ىــذه الـرؤػ الظغريــة فــي اإلطــار 
رة مـؽ اسـت،داميا لمحـد مـؽ حـاالت الط اىيطي لم يل التظغيطي الذؼ لط ؽ اإلدا

 ال يل في الطظغطات العالطية.
مجتسع الجراسة 

 وعيشتيا
 )دراسة نغريةه

 أىؼ االستشتاجات

ـــة التظغيطيـــة.  -1 ـــة شـــرعية لمطعرف  -2ال يـــل التظغيطـــي لغيـــر كظتي ـــة طبيعي
إلـى االقتصـاد القـائؼ عمــى  الطؾجـؾداتتسـبم االنتقـال مـؽ االقتصـاد القـائؼ عمـى 

فــي التحــؾل فــي الظتــائج التظغيطيــة، مــؽ الظتــائج العقالنيــة وال عالــة إلــى الطعرفــة 
أصــبحت الحـدود بــيؽ ال يــل التظغيطــي والطعرفــة  -3الظتـائج الســمؾكية وال عالــة. 

التظغيطيـــة سمســـة، ون ـــاذة وغيـــر مرئيـــة، وبالتـــالي أصـــبح ال يـــل التظغيطـــي ىـــؾ 
 الطرجع وليس الط طل لمطعرفة التظغيطية. 

ااLambe (2002) (2دراسة )

 عشؾان الجراسة
Ignorance Management: The Lessons of Small 

Enterprises for Knowledge Management 

 ئ ااحاالدهس:ا ا ساالمشبا عاالظغي حاإل ااحاالم  فخ

 ىجف الجراسة

بيان أ ر الاقافـة التظغيطيـة ورأس الطـال اليي مـي وتحـدلات الطعرفـة فـي الطشـاريع 
ش لط ـؽ ليـذه الطشـاريع ان تتكيـش مـع الط،ـاطر والتغييـرات التـي الصغيرة، وكيـ

تؾاجييـــا، وكيـــش لط ـــؽ تظغـــيؼ التـــدخالت الاقافيـــة وتصـــطيطيا وتحقيـــق أفضـــل 
الظتائج، وكيش لط ؽ تحدلد م يؾم الت ربة وقياسـيا وإدارتيـا ل،مـق القيطـة، كيـش 

م إلــــى ل تســــم األفــــراد وت ســــيراتيؼ لعــــدم اليقــــيؽ ) الســــمظة التــــي تحــــؾل األح ــــا
 عطميات ل،مق القيطة داخل الطظغطةه.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 )دراسة نغريةه

 أىؼ االستشتاجات

ـــتح ؼ  -1 الاقافـــة التظغيطيـــة والـــتعّمؼ وال،بـــرة ورأس الطـــال اليي مـــي ُتعـــد أدوات لم
تبرز أىطيـة ىـذه األدوات فـي البيئـات الطتقمبـة التـي تكـؾن فييـا  -2في الطعرفة. 

فــي عـل عــروف عــدم اليقــيؽ ىــذه ل ــم  -3والط،ــاطرة عاليــة.  حـاالت الالتأكــد
عمــى الطظغطــات إدارة مــا ال تعرفــو، إذ ل ــم عمــى إدارة الطعرفــة أن تتعامــل مــع 
التحــدلات التــي ل رضــيا ال يــل عبــر التركيــز عمــى الك ــاءات والطيــارات والــتعّمؼ 

 وقدرات صظع القرار وخمق العطمية والتكّيش معيا. 
اااSankaran et al. (2006) (3دراسة )

 عشؾان الجراسة
Learning from Alliances: Knowledge Management or 

“Ignorance” Management? 

 الز   اجهاالزحبلفبد:ائ ااحاالم  فخا  ائ ااحاالدهس؟
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 ىجف الجراسة

الؾقــؾف عمــى مطارســات تبــادل الطعرفــة والــتعّمؼ بــيؽ التحال ــات اإلســتراتي ية، إذ 
،دام األدوات التـــي تـــؼ إنشــائيا فـــي م ــال إدارة الطعرفـــة لتســـييل ال بــد مـــؽ اســت

عطمية تبادل الطعرفة، كطا أن تشـ يل التحال ـات اإلسـتراتي ية بـيؽ الطظغطـات قـد 
لحقق مستؾيات أعمى لمتعّمؼ التظغيطي، عبـر استكشـاف معـارف جدلـدة بـدل مـؽ 

راد افخــريؽ اســتغالل معــارف افخــريؽ، كطــا لط ــؽ لألفــراد اســت،دام معرفــة األفــ
 لتحقيق ىدف مشترك دون الحاجة إلى معرفة ما ال لعرفؾنو. 

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 )دراسة نغريةه

 أىؼ االستشتاجات

مـــــــؽ الطط ـــــــؽ أن تكـــــــؾن إدارة الطعرفـــــــة والـــــــتعّمؼ التظغيطـــــــي بـــــــيؽ التحال ـــــــات 
اإلســتراتي ية أدوات فاعمــة فــي التغمــم عمــى حــاالت ال يــل، وي ــم عمــى ىــذه 

ات اإلستراتي ية تحدلد نسبة ال يل لـدليؼ، فضـال  عـؽ الطعرفـة الطشـتركة التحال 
 بيظيطا، وبيذا لط ؽ أن تصبح إدارة ال يل التظغيطي ذات أىطية متزالدة.

اااRoberts (2009) (4دراسة )

 عشؾان الجراسة
From Knowledge Management to Ignorance 

Management 

 هسل ائ ااحاالدئجهائ ااحاالم  فخا

 ىجف الجراسة

تؾضيح  مطارسات إدارة الطعرفـة وفشـميا فـي معال ـة تعقيـدات ال يـل التظغيطـي 
ـــى نحـــؾ مالئـــؼ، وكيـــش لط ـــؽ ليـــذه اإلدارة أن تـــؤدؼ إلـــى إىطـــال الط يـــؾل  عم
فضـــال  عـــؽ خمـــق ال يــــل التظغيطـــي، و ـــؼ الظغـــر فــــي طبيعـــة ال يـــل وعالقتــــو 

ل وفحـــص اف ـــار الطترتبـــة بالطعرفـــة، وتقـــدلر إدارة ال يـــل فـــي مظغطـــات األعطـــا
 عمييا.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 )دراسة نغريةه

 أىؼ االستشتاجات

إن إدارة ال يــل ىــي أكاــر مــؽ م ــرد ال انــم افخــر إلدارة الطعرفــة  عمــى  -1
ـــاك  الـــرغؼ مـــؽ أن إدارة ال يـــل وإدارة الطعرفـــة ترتبظـــان ارتباطـــا  و يقـــا ، إذ إن ىظ

أن  -2متطيــــزة عــــؽ الطعرفــــة وإدارتيــــا. عظاصــــر فــــي ال يــــل التظغيطــــي تعتبــــر 
تش،يص ال يل بصـؾرة صـحيحة لعظـي قـدرة عمـى تحسـيؽ قـدرة الطظغطـة عمـى 

إلدارة ال يـل فـي مظغطـات األعطـال دور  -3الطظافسة في البيئة سـريعة التغييـر.
متعــدد األوجــو فــي األنشــظة الداخميــة والعطميــات ال،ارجيــة لمطظغطــة، فــي داخــل 

م يــل دور فــي الح ــاظ عمــى االســتقرار، ودعــؼ الاقافــة مظغطـات األعطــال ل ــؾن ل
ــــة  ــــز االبتكــــار، أمــــا مــــؽ حيــــا البيئ ــــراد العــــامميؽ وتح ي التظغيطيــــة وتح يــــز األف
ال،ارجيـة تسـعى مظغطـات األعطـال إلدارة جيـل مظافسـييا بإنشـاء وحطالـة حقـؾق 
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لط ـــؽ أن ل ـــؾن لم يـــل دور ميـــؼ فـــي  -4الطمكيـــة ال كريـــة واألســـرار الت اريـــة. 
مية اإلبداعية؛ ألن ال يل لح ز ال ضؾل والبحـا عـؽ الطعرفـة وكـذلػ لعـزز العط

 طرائق الت كير ال دلدة.
اااRoberts (2012) (5دراسة )

 عشؾان الجراسة
Organizational Ignorance: Towards a Managerial 

Perspective on the Unknown 

 الدهساالزىليم :اوحباجىلباائ اااا   االمدهبل

 لجراسةىجف ا

ل ــــت انتبــــاه عمطــــاء اإلدارة والبــــاحايؽ والكتــــاب الــــى ال يــــل التظغيطــــي وبالتــــالي 
الشرو  فـي تظـؾير مظغـؾر إدارؼ لم يـل التظغيطـي، إذ ان تظـؾير تقـدلر ال يـل 
التظغيطي لط ؽ أن لقدم وسيمة قيطة لمت كير فـي قضـالا اإلدارة، فضـال  عـؽ ذلـػ 

ل التظغيطــي الدراســة، ومــا طبيعــة ىــدفت الدراســة إلــى بيــان لطــاذا لســتحق ال يــ
ال يــل التظغيطــي وتحدلــد أنـــؾا  ال يــل التظغيطــي، ووضـــع األســئمة التــي لط ـــؽ 

ـــــ ـــــي الدراســـــات البحاي الطســـــتقبمية الطيتطـــــة بدراســـــة ال يـــــل  ةاالســـــت ادة مظيـــــا ف
 التظغيطي.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 )دراسة نغريةه

 أىؼ االستشتاجات

بطعـــرفتيؼ الحاليـــة واحتضـــان الط يـــؾل وفـــق  الطـــدراء بحاجـــة إلـــى التشـــ يػ -1
ن ــاح إدارة ال يـل التظغيطـي لعتطــد  -2أطـر مرجعيـة لكشــش وتؾعيـش ال يـل. 

عمـى قـدرة األفـراد العـامميؽ والطظغطـات عمــى تحقيـق االسـت ادة القصـؾػ مـؽ ىــذه 
إدارة ال يـــل  -3اإلدارة بظــرق قابمــة لمتكّيــش مــع البيئــة وفــي الؾقــت الطظاســم. 

غــيؼ قبــؾل الطظغطــة لمتغييــر وتعزيــز الطرونــة، إذ إن إدارة ال يــل أمــر حيــؾؼ لتع
 تش ع عمى االن تاح عمى البدائل وال،يارات الطتاحة.

اKhanifar et al. (2012) (6دراسة )

 عشؾان الجراسة
Pitfalls of Managing Organizational Ignorance and 

Ways of Getting Out of Them 

 ىليم ا ا قاال   جاجىهبج جبدائ ااحاالدهساالز

 ىجف الجراسة
لم يـــل وال يـــل التظغيطـــي، ومـــؽ  ـــؼ ظي ات دراســـة طبيعـــة ال يـــل، وتحدلـــد تصـــ

 ال،روج بط طؾعة مؽ االقتراحات الط،تم ة حؾل إدارة ال يل التظغيطي.
مجتسع الجراسة 

 وعيشتيا
 )دراسة نغريةه

 أىؼ االستشتاجات
ـــة لمطعرفـــة ـــات مظغطـــات  ال يـــل التظغيطـــي ىـــؾ نتي ـــة طبيعي ـــة فـــي بيئ التظغيطي

العالطيــــة شــــدلدة الطظافســــة، كطــــا تــــؼ وضــــع إطــــار م ــــاىيطي ومعرفــــي  األعطــــال
 متكامل وشامل حؾل إدارة ال يل التظغيطي.
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ااKhanifar et al. (2012) (7دراسة )

 عشؾان الجراسة
A Study in Order to Provide a Model for the 

Management of Organizational Ignorance 

  اادخاجها خسارمم  اومبذجاإل ااحاالدهساالزىليم 

 ىجف الجراسة

ـــدلؼ وصـــش مـــؾجز إلدارة الطعرفـــة، ومـــؽ  ـــؼ تحدلـــد طبيعـــة ال يـــل وعالقتـــو  تق
بالطعرفـة، وتحدلــد العؾامــل التــي قــد تــؤدؼ الـى ال يــل التظغيطــي، ومــؽ  ــؼ تقــدلؼ 

ليــــا لط ــــؽ نطــــؾذج لمعؾامــــل التــــي تــــؤ ر عمــــى ال يــــل التظغيطــــي التــــي مــــؽ خال
 لمطظغطة مظع ال يل وتعزيز الطعرفة فييا.

 )دراسة نغريةه مجتسع وعيشة الجراسة

 أىؼ االستشتاجات

قــدمت ىــذه الدراســة أنطؾذجــا  إلدارة ال يــل التظغيطــي، لتكــؾن ىــذا األنطــؾذج مــؽ 
، لشـــــطل األول عطميـــــات إدارة الطعرفـــــة التـــــي تتضـــــطؽ تحؾيـــــل الطعرفـــــة ؽجـــــزأل

لصــريحة )الغــاىرةه، ف ــي حــال فشــل ىــذه العطميــة فإنيــا الضــطظية إلــى الطعرفــة ا
ستؤدؼ إلى ال يـل التظغيطـي، أمـا ال ـزء الاـاني فيشـطل العؾامـل التظغيطيـة التـي 
ـــــا  ـــــة، اليي ـــــل التظغيطـــــي، تكظؾلؾجي ـــــى ال يـــــل فـــــي الطظغطـــــات )الاقاف تـــــؤ ر عم

 الطعمؾمات، الططارسات اإلدارية، والطؾارد البشريةه. 
ااLock et al. (2013) (8دراسة )

 عشؾان الجراسة

Facilitating Knowledge Sharing Through Ignorance 

Management: The  Moderating Role of Knowledge 

Processors 

ار هيساجشبا خاالم  فخاجهاخ لائ ااحاالدهس:ا

 الم ااالم زملالم بلدبداالم  فخ

 ىجف الجراسة

 يــل ت ريبيــا  عمــى مشــاركة الطعرفـــة قيــاس التــأ ير الطباشــر لمعامــل الســـمؾكي لم
التظغيطيـة، كطـا أن مشـاركة الطعرفـة ُتسـيؼ فــي تحسـيؽ ال اعميـة عمـى نحـؾ كبيــر 
عبــــر إدارة جيــــل الطــــؾع يؽ )أؼ معرفــــة مــــا ل ــــم معرفتــــو واالعتــــراف بؾجــــؾد 
جيــــله، كطــــا أن الــــدور الطعتــــدل )الؾســــيطه لطعال ــــة الطعرفــــة ىــــؾ الــــرابط بــــيؽ 

يؼ مصـــدر ومتمقـــي الطعرفـــة، فضـــال  عـــؽ تقـــدلؼ ال يـــل وتقاســـؼ الطعرفـــة بصـــ ت
اقتراحات بشأن األدوار ال دلدة في إدارة الطعرفة التـي لط ـؽ االسـت ادة مظيـا فـي 

 البحؾث والدراسات الطستقبمية في م ال إدارة ال يل التظغيطي.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

ت كاي ة م تطع الدراسة: الطظغطات متعددة ال ظسيات، والتي تعطل في البيئا
 . DefenseCoالتكظؾلؾجية وأجريت في سياق تظغيطي محدد في 

مؾعش في جطيع أنحاء العالؼ لعطمؾن في  60000عيظة الدراسة: أكار مؽ 
 صظاعة الظيران والدفا  وامؽ الطعمؾمات مع اىتطامات عالطية .

 أسمؾب الطقابالت الطس مة. أداة الجراسة
ي فـــي ىـــذه الدراســـة ىـــؾ تـــأ ير ال يـــل عمـــى أنشـــظة مشـــاركة االســـتظتاج الرئيســـ أىؼ االستشتاجات
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الطعرفة التي تحدث داخل الطظغطـات، إذ إن التـأ ير السـمبي لم يـل عمـى سـمؾك 
مشــاركة الطعرفــة لمطــؾع يؽ لؾضــح أىطيــة االعتــراف بؾجــؾد ال يــل عظــد تبـــادل 
الطعرفــة ويــدرك القيطــة الطحتطمــة إلدارة ال يــل فــي م ــان العطــل، وىــذا لعظــي أن 

يـل األفـراد العـامميؽ قـد لـؤدؼ إلـى عؾاقـم أداء كبيـرة لمطظغطـات، كطـا أن قـادة ج
ال ــرق ســيتط ظؾن مــؽ تــؾفير آليــات فاعمــة لطشــاركة وتقاســؼ الطعرفــة فضــال  عــؽ 

 تقميل تكاليش البحا عؽ الطعرفة التي تؤ ر عمى الطظغطة. 
ااIsrailidis et al. (2013) (9دراسة )

 Ignorance Management عشؾان الجراسة

 ئ ااحاالدهس

 ىجف الجراسة

تحدلـــــد م يـــــؾم إدارة ال يـــــل، فضـــــال  عـــــؽ مظاقشـــــة الصـــــعؾبات التـــــي لؾاجييـــــا 
ـــام بعطميـــؼ، ومـــا اف ـــار  ـــو مـــؽ معرفـــة لمقي ـــاجؾن إلي الطؾع ـــؾن فـــي فيـــؼ مـــا لحت
الطترتبـــة عمــــى الطظغطـــات التــــي تعطـــل فــــي بيئـــات عالطيــــة م ا ـــة التكظؾلؾجيــــا. 

الطعرفـــــــة  تشــــــاركرورؼ لمح ـــــــاظ عمــــــى  قافــــــة ولطــــــاذا إدارة ال يــــــل أمــــــر ضــــــ
 اإلستراتي ية داخل الطظغطات متعددة ال ظسيات.

مجتسع الجراسة 
 وعيشتيا

 م تطع الدراسة: شركات الطقاوالت متعددة ال ظسيات في العالؼ.
شـ،ص لعطمـؾن فـي ىـذه الشـركات فـي جطيـع أنحـاء  100000عيظـة الدراسـة:  

 العالؼ.

 أداة الجراسة
  ية األساسية لمبحا الظؾعي.اإلستراتي -
 است،دام نيج األساليم الط،تمظة لعطمية جطع البيانات. -
 إجراء أبحاث العطل التشاركي. -

 أىؼ االستشتاجات

إعــــــادة الظغــــــر باإلســــــتراتي يات اإلداريــــــة فــــــي الطظغطــــــات متعــــــددة ال ظســــــيات 
غيـر باالعتراف وفيـؼ وجـؾد ال يـل، الـذؼ لط ـؽ أن لحـّؾل الططارسـات الطعرفيـة 

ال اعمة الحالية، كطا تؼ استظتاج مسألة أخرػ عبـر ىـذه الدراسـة وىـي استكشـاف 
 وتؾقع مسارات الطظغطة بظاء  عمى نغرية إدارة ال يل.

اLange (2016)  (10دراسة )

 عشؾان الجراسة
Organizational Ignorance: An Ethnographic Study of 

High-Frequency Trading 

  اادخائثىبغ افيخا هاالزما لا بل االز   الدهساالزىليم :ا
 تحدلد العالقة بيؽ التقميد وال يل داخل ىي ل مظغطات التداول عالية التردد. ىجف الجراسة
مجتسع الجراسة 

 وعيشتيا
 تطال م تطع الدراسة ب خطس مظغطات تعطل في م ال التداول عالي التردد.

 الطقابالت اال ظؾغرافية. أداة الجراسة
إن التقميــد ال لط ــؽ اختزالـــو بط ــرد نســـخ الرمــؾز، بـــدال  مــؽ ذلـــػ لركــز مظغـــؾر  االستشتاجات أىؼ
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الطعرفـــة عمـــى داخـــل الصـــظدوق األســـؾد )أؼ الط يـــؾل ن ســـوه. كطـــا أن ال يـــل 
لـيس ع ـس الطعرفـة، ولكـؽ قـد لـؤدؼ ال يـل إلـى معرفـة جدلـدة، أو بشـ ل أكاـر 

 دقة طرائق جدلدة لمؾصؾل إلى الطعرفة.
 نغخة تحميمية لمجراسات الدابقة ذات الع قة بالجراسة الحالية ثالثًا:

مطــا عرضــتو الباحاــة لــبعض الدراســات الســابقة )العربيــة واألجظبيــةه ذات العالقــة بطتغيــرؼ 
الدراســــة الحاضــــرة، وجــــدت الباحاــــة أن ىــــذه الدراســــات ركــــزت عمــــى بعــــض الظــــؾاحي التــــي لط ــــؽ 

 تم،يصيا بافتي:
ة واألجظبية التي تظاولـت مؾضـؾ  قـدرات القيـادة اإلداريـة لـؼ تطيـزك بـيؽ إن أغمم الدراسات العربي .1

ــــاك تــــداخل  ــــرمصــــظمح القــــدرات والطيــــارات، إذ كــــان ىظ ــــط كبي ــــد الطصــــظمحيؽ  وخم فــــي تحدل
 ومضطؾنيطا.

إن أغمـــم الدراســـات الســـابقة )والســـيطا األجظبيـــة مظيـــاه التـــي تظاولـــت دراســـة ال يـــل التظغيطـــي،  .2
يـــة فقـــط، عبـــر تحدلـــد طبيعتـــو وم يؾمـــو وأبعـــاده ومصـــادره والعؾامـــل تظاولتـــو مـــؽ الظاحيـــة الظغر 

 ,.Harvey et al)الطــؤ رة فــي حدو ــو، مــؽ دون الم ــؾء إلــى قياســو عطميــا ، ماــل دراســة 
 (Khanifar et al., 2012)و  (Roberts, 2009)و  (Lambe, 2002)و  (2001

 وغيرىا مؽ الدراسات.
عبـــر قـــة بال يــل التظغيطـــي، تظاولـــت مؾضـــؾ  ال يـــل غمـــم الدراســـات الســـابقة الطتعمأ ن أنمحــع  .3

وإســتراتي يات ليــات ، دون الم ــؾء إلــى إل ــاد آبعــاده ومشــ التو فــي الطظغطــاتأدراســة حاالتــو و 
 لطعال ة حاالت ال يل التي تحدث في ىذه الطظغطات.

يـادة الظسـبة لقـدرات القبتبالؽ أسمؾب الدراسات السابقة بيؽ دراسـات نغريـة وتظبيقيـة )عطميـةه، ف .4
اإلداريــة كانــت الدراســات التظبيقيــة أكاــر مــؽ الظغريــة، فــي حــيؽ أن دراســات ال يــل التظغيطــي 
كانــت الظغريــة أكاــر مــؽ التظبيقيــة، والســيطا الدراســات األجظبيــة، إذ كانــت ىظــاك صــعؾبة لــدػ 

 الباحايؽ في تحدلد مقياس لم يل التظغيطي.
ل يــل، إذ إن ال يــل ىــؾ عــل الطعرفــة، ركــزت الدراســات الســابقة جطيعيــا عمــى ربــط الطعرفــة با .5

 فكمطا زاد ح ؼ الطعرفة قل ال يل وبالع س، أؼ كمطا زاد ال يل قمت الطعرفة. 
اعتطـــدت الدراســـات الســـابقة عمـــى مظـــاىج م،تم ـــة مـــؽ البحـــا العمطـــي، فبعضـــيا تبظـــى الطـــظيج  .6

 الظؾعي وتبظى البعض افخر الطظيج الؾص ي.
 الية مؽ الجراسات الدابقة ذات الع قة والجؾاند  التدي تتسيددرابعًا: مجاالت استفادة الجراسة الح

 بيا الجراسة الحالية عؽ الدابقة 
ه، 2019-1995أجريـــــت الدراســـــات الســـــابقة ذات العالقـــــة بطتغيـــــرؼ الدراســـــة مـــــؽ الطـــــدة )

وتظاولــت الدراســـة الحاليــة عـــددا  مــؽ الطحـــاور التــي تظاولتيـــا الدراســات الســـابقة، وعبــر عـــرض ىـــذه 
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السابقة لط ـؽ تؾضـيح م ـاالت االسـت ادة مظيـا، ومـا لطيـز الدراسـة الحاليـة عـؽ الدراسـات  الدراسات
 السابقة، وعمى الظحؾ افتي:

 مجاالت استفادة الجراسة الحالية مؽ الجراسات الدابقةآ. 
جـــاءت الدراســـة الحاليـــة م طمـــة لطـــا عرضـــتو الدراســـات الســـابقة عـــؽ مؾضـــؾعي قـــدرات القيـــادة  .1

لتظغيطــي، مطــا دفــع الباحاــة إلــى االعتطــاد عمييــا فــي تــأطير وبمــؾرة ال ؾانــم اإلداريــة وال يــل ا
 ال كرية والظغرية لطتغيرات الدراسة الحالية التي انع ست في إطارىا الظغرؼ.

تحدلــد أبعــاد متغيــرات الدراســة )قــدرات القيــادة اإلداريــة وال يــل التظغيطــيه التــي لط ــؽ تؾعي يــا  .2
 في تحميل نتائج ىذه الدراسة.

، وتأشــير م طؾعــة مــؽ باالســتبانةداة ألحدلــد أداة لقيــاس أبعــاد متغيــرات الدراســة، تطامــت ىــذه ات .3
داريـــة ومعال ـــة حـــاالت إلالتـــي ت ســـد مضـــطؾن قـــدرات القيـــادة ا االســـتبانةال قـــرات الـــؾاردة فـــي 
 ال يل التظغيطي.

داريـة إلدة اأسيطت الدراسات السابقة في إل اد تؾجيات لدػ الباحاة بشأن تؾعيش قـدرات القيـا .4
 في معال ة حاالت ال يل التظغيطي ضطؽ نظاق بيئة التعميؼ العالي العراقية.

 أفادت الدراسات السابقة في تحدلد الطيدان الطظاسم لمدراسة، وتحدلد العيظة الطظاسبة. .5
 ت سير الظتائج التي تؾصمت إلييا الدراسة الحالية ت سيرا  عمطيا . .6
 اسة الحالية عؽ الجراسات الدابقةالجؾان  التي تتسيد بيا الجر  ب.
ـــ .7 ه عمـــى 2020-2019ة، إذ جـــرػ تظبيقيـــا فـــي العـــام )تطيـــزت الدراســـة الحاليـــة بالطـــدة الزمظي

 ه.2019-1995خالف الدراسات السابقة التي امتدت بيؽ )
تعـــدك ىـــذه الدراســـة )عمـــى حـــد إطـــال  الباحاـــةه أول دراســـة تـــربط بـــيؽ قـــدرات القيـــادة اإلداريـــة  .8

لتظغيطـــي، مطـــا ح ـــز الباحاـــة إلـــى عـــد ىـــذه الدراســـة تســـتحق الؾقـــت وال يـــد وحـــاالت ال يـــل ا
 الطبذوليؽ إلكطاليا.

تعدك أول دراسة تظاولت معال ة حاالت ال يل التظغيطي، فيطـا طرحـت الدراسـات السـابقة دراسـة  .9
 لحاالت وأبعاد ال يل التظغيطي.

سييؽ في كميـات جامعـة الطؾصـل، طبقت الدراسة الحالية في البيئة العراقية وتحدلدا  عمى التدري .10
عمى خالف الدراسات السـابقة التـي طبقـت أغمبيـا فـي بيئـات م،تم ـة مظيـا عراقيـة ومظيـا عربيـة 

 ومظيا أجظبية.
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 الثانيلسبحث ا
 اإلطار السشيجي لمجراسة

Methodological Framework of the Studyا
 

ألنيا تحدد لمباحا  ؛بحاخارطة الظريق أو العطؾد ال قرؼ ألؼ  دراسةتطال مظي ية ال
بالكي ية التي سيتؼ مؽ خالليا  اإللطامالطسار الذؼ ل م أن لسير فيو البحا وتتيح لمطعظييؽ 

، دراسةالطتضطظة: مش مة ال دراسةبحا عرضا  لطظي ية الطذ سيقدم ىذا الإ، إجراءاتوتظ يذ 
أساليم جطع ، دراسةات الال رضي وفرضي األنطؾذج سعى لتحقيقيا،تالتي  ا، وأىؼ أىدافياوأىطيتي

حدود الدراسة، اختبار صدق االستبانة و باتيا، واألساليم  ،دراسةمظيج الالبيانات والطعمؾمات، 
 واألدوات اإلحصائية الطست،دمة.

 الجراسةمذكمة  :أوالً 
وإن التغيـــرات  ،تعطـــل ال امعـــة فـــي عـــل بيئـــة دلظامي يـــة ســـريعة التغيـــر ومميئـــة بالتحـــدلات

ئـة ال،ارجيـة والداخميـة تتظمـم دراسـة ومعرفـة كـل مـا مـؽ شـأنو أن لزيـد مـؽ ك ـاءة الحاصمة في البي
ال امعة ان الطعرفة التـي تطتمكيـا الكميـات والطعرفـة  إدارةتؤمؽ . و أداء األفراد العامميؽ فيياوفاعمية 

فــي نطــا ىــي قــؾة التطيــز ال ؾىريــة غيــر الطمطؾســة التــي تظــامى دورىــا إالتــي لحطميــا األفــراد العــامميؽ 
فطـاذا ، وىظا البد لظا مؽ الؾقؾف عمى الؾجو افخـر لمحالـة ،ن احيامؽ  ؼ ق أىداف ال امعة و تحقي

لـؾ لـؼ لطتمــػ األفـراد العــامميؽ فـي الكميــات التابعـة لم امعــة الطعرفـة الالزمــة لططارسـة أعطــاليؼ وأداء 
ليـو مــؽ إمـا لحتـاجؾن لطتمكـؾن  ؟ مـاذا لـؾ لـؼ ل ـؽ األفـراد أساســا  عمـى عمـؼ بـأنيؼ العـائش كميـاتيؼو 

مـــدػ بيــان لـــذلػ لــأتي ىظــا دور القيــادة فــي  لططارســة أعطــاليؼ وتظ يــذ واجبــاتيؼ؟ رفــةمعمؾمــات ومع
خــر آوبتعبيـر . فـراد العــامميؽألوالطعرفـة لــدػ ا قـدرتيا عمـى اكتشــاف م ـامؽ الــظقص فـي الطعمؾمــات

راد العــــامميؽ فــــي فــــي االعتــــراف بؾجــــؾد نســــبة مـــؽ ال يــــل التظغيطــــي لــــدػ األفــــ طــــدلرلـــأتي دور ال
داريــيؽ لــدليؼ القــدرة عمــى تحدلــد أســباب فشــل األفــراد إلمظغطتــو، ونعــؾد لظســأل ىــل أن كــل القــادة ا

ل ــابي؟ ىــل لط ــؽ لمطــدلر أن لكشــ،ص أســباب عمــى نحــؾ إىــداف ألالعــامميؽ وتمكــؤىؼ عــؽ تحقيــق ا
اء التــي لقــع فييــا خظــأليؼ الؾعي يــة؟ ىــل لــدرك القـادة أن امعـدم دقــة األفــراد العــامميؽ فـي أداء ميــا

يــؼ فــي التعميطــات التــي تســير قــد تكــؾن أغمــم أســبابيا ناجطــة عــؽ جيم أدائيــؼفــراد العــامميؽ فــي ألا
لــييؼ فـي الكتــم الرســطية إ، أو ناجطــة عـؽ عــدم قـدرتيؼ عمــى التعامــل مـع الطعمؾمــات الـؾاردة عطميـؼ

األفـــراد العـــامميؽ فـــي ، إن ي ـــة صـــعؾبة ت ســـيرىا أو ازدواجيتيـــاوالتعميطـــات التـــي تضـــبط أعطـــاليؼ نت
ــــؼ اســــتظال   ــــبيؼ مــــؽ التدريســــييؽ وىــــؼ ال ئــــة التــــي ت ، لطــــارس ىــــؤالء آرائيــــاجامعــــة الطؾصــــل أغم

، فالطيـــام العامـــة تتطاـــل بالؾاجبـــات إلداريـــةطيـــام العامـــة والطت،صصـــة واالتدريســـييؽ العدلـــد مـــؽ ال
رشــاد وال ـــؾدة إلمتحانيـــة ول ــان اإلالطمقــاة عمــى عضــؾ ىيئـــة التــدريس ماــل مشـــاركتو فــي الم ــان ا
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ذؼ لتــرجؼ بــالطؾاد صــة فيــي نابعــة مــؽ ت،صصــو العطمــي الــ، أمــا الطيــام الطت،صوغيرىــا والتــدقيق
 إلداريـةالدراسية التي لعظييا في الكمية والبحؾث العمطية التي ل رييا أو لشرف عمييا، أمـا الطيـام ا

ظبيعـــة بىـــؾ واضـــح وكطـــا  .التـــي قـــد ل مـــش بيـــا عضـــؾ ىيئـــة التـــدريس إلداريـــةفتتطاـــل بالطظاصـــم ا
لــى تغذلـــو ذاكرتـــو بالطعمؾمـــات إبحاجـــة مســـتطرة  ال امعـــة فإنــوالطيــام التـــي لطارســـيا التدريســي فـــي 

نــاجح، لط ـؽ القـؾل أن ن ـاح ىــذا التدريسـي فـي الظيــؾض عمـى نحـؾ والتعميطـات التـي تسـيير عطمــو 
مـة ألداء ميامـو الالز  رفـة يطـو لطـا مظمـؾب مظـو أوال ، وامتالكـو لمطعمؾمـات والطعببعطمو إنطا لتحقـق 

مظيـا  تحدلـد نسـبة ونـؾ  ال يـل الـذؼ لطتمكـو سـعيا   عمـىالطسـؤولة عظـو  دارة، وقـدرة اإلالطتظؾعة  انيا  
 .  في حل ومعال ة ىذه الحاالت

ســـعيا  لمؾقـــؾف عمـــى ه الدراســـة وفـــي ضـــؾء ذلـــػ تـــرػ الباحاـــة وجـــؾد حاجـــة إلـــى إجـــراء ىـــذ
وبظــاء   ،ســيؼ فــي تعزيــز أداء ال امعــة الطبحؾ ــةئج تُ لمؾصــؾل إلــى نتــا دراســةالعالقــة بــيؽ متغيــرات ال

 داريدةالقيدادات اإلؾعف ىل ت: م ـادهفي تساؤل رئيس  دراسةال هعمى ذلػ لط ؽ صياغة مش مة ىذ
 معالجة حاالت الجيل التشغيسي لجى التجريدييؽ؟ قجراتيا فيفي جامعة السؾصل 

 ي: ، وىالتساؤالت ال رعيةتساؤل م طؾعة مؽ ويت ر  عؽ ىذا ال
 لمقدرات القيادلة في الطيدان الطبحؾث؟ إلداريةما مستؾػ امتالك القيادات ا .1
 ال يل التظغيطي في الطيدان الطبحؾث؟إدارة حاالت ما مستؾػ  .2
 ؟في الطيدان الطبحؾثن سو الطستؾػ بنؾا  القدرات القيادلة أكافة  ؽىل لطتمػ القادة اإلداريي .3
 ال يل التظغيطي في الطيدان الطبحؾث؟ إدارةالقيادلة و ما طبيعة العالقة السائدة بيؽ القدرات  .4
 حاالت ال يل التظغيطي في الطيدان الطبحؾث؟ همعال ة) إدارة ىل تؤ ر القدرات القيادلة في .5

 : أىسية الجراسةثانياً 
لستطد البحا أىطيتو مؽ خالل محاولتو تعزيز األداء الطيظي لمتدريسييؽ عؽ طريق 

ألداء  التي لحتاجؾنيا رفةدائيؼ والظقص في الطعمؾمات والطعالكشش عؽ م امؽ ال،مل في أ
 ال امعي سؾاء في ميامو االعتيادلة أو األستاذفالدور الحيؾؼ الذؼ لؤدلو  ،الط،تم ة مياميؼ

 ةلتطال ىذا الدعؼ في الطتابعة الطستطر  إلداريةلتظمم دعؼ متؾاصل مؽ القيادات ا إلداريةا
ومؽ ذلػ لط ؽ القؾل أن ىذه الدراسة  ،ء مياموألدا يا التدريسلمطتظمبات الؾعي ية التي لحتاجي

تظاوليا لطتغيرات ميطة ترتبط سؾية بعالقات م ترضة و يقة في ميدان بحاي ميؼ بتستطد أىطيتيا 
 لتطال ب امعة الطؾصل. وبظاء  عميو لط ؽ تأشير جؾانم أىطية الدراسة بافتي: 

 إذربط بيؽ الطتغيرات التي جـاءت بيـا ىـذه الدراسـة، تالفي الظقص في الدراسات السابقة التي ت .1
محاولــة عمطيــة وميدانيــة تســمط الضــؾء عمــى التظــؾر الطتســار  فــي الط ــاىيؼ ىــذه الدراســة  عــدتُ 
تـزال بـؾادر االىتطـام بـو فـي البيئـة  ال يل التظغيطي الذؼ ال إدارةالحدلاة ومظيا م يؾم  داريةاإل

 .  العراقية في بدالاتيا
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واســـتاطارىا فـــي اإلداريـــة لدراســـة مـــؽ الضـــرورة الطمحـــة لتظـــؾير القـــدرات القيادلـــة تبـــرز أىطيـــة ا .2
، فالقدرات القيادلة تطال السـبيل الـذؼ لعـزز ر السمبية التي تحدث في الطظغطاتمعال ة الغؾاى

سـاس لمطـؾارد التظغيطيـة ولتؾجيييـا نحـؾ ألكؾنيا الطحـرك ا م انة الطظغطة في البيئة الطضظربة
 التظغيطية. تحقيق األىداف

فـــي الكميـــات التابعـــة  داريـــةتت مـــى أىطيـــة الدراســـة الحاليـــة ميـــدانيا  فـــي زيـــادة إدراك القيـــادات اإل .3
ل امعــة الطؾصــل بأىطيــة اســتغالل القــدرات الط،تم ــة التــي لطتمكؾنيــا لطؾاجيــة الغــؾاىر الســمبية 

 التي تغير في العطل ومظيا ال يل التظغيطي.
العطمـــي ليـــا أن تقـــدم حمـــؾال  لمطشـــ الت التـــي تعـــاني مظيـــا  التظبيـــقعبـــر لط ـــؽ ليـــذه الدراســـة  .4

، داريـة فـي األقسـام العمطيـةالكميات الطبحؾ ة، في محاولة إدراك قيطة القـدرات لـدػ القيـادات اإل
 وما تؤدلو مؽ دور في تقميص ال  ؾة الطعرفية لدػ األفراد العامميؽ فييا وتحدلدا  التدريسييؽ.

 

 ثالثًا: أىجاف الجراسة
 تتطال بافتي:، م الدراسة الحالية إلى تحقيق جطمة مؽ األىدافترو 

 عرض األطر ال كرية إلسيامات الباحايؽ الظغرية في مؾضؾعي القيادة وال يل التظغيطي. .1
 قـدرات القيـادة اإلداريـةافتراضي واختبـاره لمؾصـؾل إلـى صـؾرة تع ـس دور  م،ظطمحاولة بظاء  .2

 طؾذج لمدراسة.، وال،روج بأنال يل التظغيطي إدارةفي 
 إدارةو قـــدرات القيـــادة اإلداريـــة، ) بالطتطامـــة  تؾػ كـــل متغيـــر مـــؽ متغيـــرات الدراســـةتحدلـــد مســـ .3

 ال يل التظغيطيه في الطيدان الطبحؾث.
 حـــاالتو  قـــدرات القيـــادة اإلداريـــة،)الدراســـة والتـــأ ير بـــيؽ متغيـــرات  االرتبـــاطتشـــ،يص عالقـــة  .4

 ال يل التظغيطيه في الطيدان الطبحؾث.
بأنؾاعيــا الط،تم ــة فــي معال ــة حــاالت ال يــل  قــدرات القيــادة اإلداريــةعــؽ مــدػ تــأ ير  الكشــش .5

 التظغيطي التي لعاني مظيا األفراد الطبحؾ يؽ في جامعة الطؾصل. 
فـي ال امعـة الطبحؾ ـة فـي  إلداريـةتقدلؼ م طؾعة مؽ الحمؾل لمطشـ الت التـي تؾاجـو القيـادات ا .6

تحدلـــدا  التدريســـييؽ لكافـــة الطعمؾمـــات والطعـــارف التـــي م ـــال عـــدم امـــتالك األفـــراد العـــامميؽ و 
 لييا لططارسة وعائ يؼ.إلحتاجؾن 

 

 الجراسة وفخضياتيا  مخظط رابعًا:
 لعتطد عمى األطر الط اىيطية الطعروضة في افتراضيا   م،ظظا  تتبظى الدراسة الحالية         

قدرات : أساسييؽ ىطا عمى بعدلؽ طؾذجناألال يل التظغيطي، ويعتطد  إدارةو  قدرات القيادة اإلدارية
القدرات القدرات الش،صية، )أبعاد عدا  م سرا  ويضؼ م طؾعة بؾص يا بُ القيادة اإلدارية 

 ا  عدبُ بؾص و ال يل التظغيطي  إدارة، و هالقدرات الطؾجية لمتغييرو ، الطعرفية، القدرات االجتطاعية
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كطا ىؾ ، الغطؾضه إدارة، لالتأكد، إدارة االلتباسإدارة االتعقيد،  إدارة)أبعاد لضؼ م طؾعة  ا  معتطد
 ه وكطا لأتي:1) مؾضح في الش ل

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 عالقات االرتباط             لشير إلى 
 التأ يرعالقات              لشير إلى

ا(1الش سا)

االماادخاا فز اض اج  ط

 ة.إعداد الباحاالش ل مؽ  السرجر:
تؼ تحدلد فرضيات الدراسة التي استظدت في  ،وفي ضؾء ت اصيل األنطؾذج أعاله

، وبطا لظس ؼ مع االفتراض لييا في مش مة الدراسةالطشار إصياغتيا بطا لتؾافق وأسئمتيا البحاية 
ة قدرات القيادبتأ ر ترتبط وت ن معال ة حاالت ال يل التظغيطيألى إال ؾىرؼ الذؼ لشير 

حدلد م طل فرضيات الدراسة ت رعاتيا تؼ تو  حصائيةوبغية إ بات ىذه العالقة اإلاإلدارية، 
 :  تيفبا

االف ضيخاال ئي خااأل ل 

إدارة ال يــل و  قــدرات القيــادة اإلداريــةبــيؽ وبداللــة إحصــائية تؾجــد عالقــة ارتبــاط معظؾيــة  (
 :مؽ ىذه ال رضية ال رضيات ال رعية افتية ظباق، وت)التظغيطي

  ال يل التظغيطي. إدارةو القدرات الش،صية  بيؽوبداللة إحصائية تؾجد عالقة ارتباط معظؾية 
  ال يل التظغيطي. إدارةو  الجتطاعيةبيؽ القدرات اوبداللة إحصائية تؾجد عالقة ارتباط معظؾية 
  ال يل التظغيطي. إدارةبيؽ القدرات الطعرفية و وبداللة إحصائية تؾجد عالقة ارتباط معظؾية 

الستغيخ السدتقل (دارية)قجرات القيادة اإل  
 

 القجرات 
 الذخرية

القجرات 
 السعخفية

السعتسجالجيل التشغيسي( الستغيخ  إدارة)  

القجرات 
 االجتساعية 

القجرات السؾجية 
 لمتغييخ

  إدارة
 التعقيج

  إدارة
 االلتباس

 إدارة
 ال تأكج

  إدارة
 الغسؾض
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  ال يـــل  إدارةالقـــدرات الطؾجيـــة لمتغييـــر و  بـــيؽوبداللـــة إحصـــائية تؾجـــد عالقـــة ارتبـــاط معظؾيـــة
 التظغيطي.

االف ضيخاال ئي خاالثبويخ

ال يـــل  فـــي إدارة مظ ـــردة  ذو داللـــة إحصـــائية لقـــدرات القيـــادة اإلداريـــة  ر معظـــؾؼ يلؾجـــد تـــأ )
 مؽ ىذه ال رضية ال رضيات ال رعية افتية:  ظباق، وتهالتظغيطي

 ال يل التظغيطي. إدارةفي لش،صية مقدرات اذو داللة إحصائية لمعظؾؼ  لؾجد تأ ير 
  ال يل التظغيطي. إدارةجتطاعية في مقدرات االذو داللة إحصائية للؾجد تأ ير معظؾؼ 
  ال يل التظغيطي. إدارةفي قدرات الطعرفية ذو داللة إحصائية للؾجد تأ ير معظؾؼ 
  ل التظغيطي.ال ي إدارةفي مقدرات الطؾجية لمتغيير ذو داللة إحصائية للؾجد تأ ير معظؾؼ 

االف ضيخاال ئي خاالثبلثخ

 إدارةفي أبعاد م تطعة ذو داللة إحصائية لقدرات القيادة اإلدارية ر معظؾؼ يلؾجد تأ )
 مؽ ىذه ال رضية ال رضيات ال رعية افتية:  تظباق، و هال يل التظغيطي مظ ردة

  التعقيد. إدارةفي ذو داللة إحصائية لقدرات القيادة اإلدارية  لؾجد تأ ير معظؾؼ 
  الالتأكد إدارةفي ذو داللة إحصائية لقدرات القيادة اإلدارية  لؾجد تأ ير معظؾؼ. 
  إدارة االلتباسفي ذو داللة إحصائية لقدرات القيادة اإلدارية  لؾجد تأ ير معظؾؼ. 
  الغطؾض. إدارةفي ذو داللة إحصائية لقدرات القيادة اإلدارية لؾجد تأ ير معظؾؼ 

 البيانات والسعمؾمات  أسالي  جسع :خامداً 
تتظمم عطمية إن از البحؾث والدراسات تؾفر م طؾعة مؽ الطستمزمات واألدوات البحاية 

عؽ مستمزمات جطع البيانات  التي تست،دم ل طع الطعمؾمات لغرض التأصيل الظغرؼ، فضال  
عمى والطعمؾمات في إطارىا التظبيقي لمحصؾل عمى الطعمؾمات والتحقق مؽ صحة ال رضيات. و 

 ىطا:، و أساليم جطع البيانات والطعمؾمات ضطؽ محؾريؽ ىذا األساس لط ؽ عرض
فر ااعتطــدت الدراســة الحاليــة فــي إعــداد جانبيــا الظغــرؼ عمــى اســت،دام مــا متــؾ  )أ( الجاندد  الشغددخي:

طـاريح أل، فضال  عـؽ اية مؽ دراسات وبحؾث عمطية محّ طةمؽ مصادر ومراجع عربية وأجظب
الطــؤتطرات التــي تــؼ الحصــؾل عمييــا مــؽ مصــادر متعــددة وقــائع والكتــم و  ،ةيــوالرســائل ال امع

العالطيـــة الط تبـــات التـــي تضـــؼ الكتـــم والط تبـــات الرقطيـــة والطراســـالت وشـــب ة االنترنـــت ماـــل 
 ، إذ إن ىذه الطصادر كان ليا دور كبير في إ راء مضاميؽ ىذه الدراسة.وقؾاعد الطعمؾمات
د عتطد دقة نتائج الدراسـة فـي جانبيـا الطيـداني عمـى سـالمة إعـدات: )العسمي( )ب( الجان  السيجاني

عمـــى االســـتبانة ل طـــع البيانـــات الحاليـــة ، واعتطـــدت الدراســـة الطقيــاس الطعتطـــد لقيـــاس الغـــاىرة
بعاد الدراسـة، ولقـد سـعت الباحاـة إلـى بظـاء مقيـاس لـتالءم مـع طبيعـة الطتغيـرات وبطـا أوقياس 

بســـبم عـــدم وقـــؾف الباحاـــة عمـــى مقيـــاس جـــاىز لط ـــؽ ، الطبحـــؾث لظســـ ؼ مـــع بيئـــة الطيـــدان
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عـــام اشـــتطمت عمـــى نحـــؾ . و لظســـ ؼ مـــع الؾاقـــع الطيـــداني اعتطـــاده لقيـــاس الغـــاىرة قيـــد الدراســـة
  الث محاور رئيسة متطامة: استطارة االستبيان في تصطيطيا 

 لعطر)ا :وقد تضطظتالطبحؾ يؽ : معمؾمات تعري ية خاصة باألفراد السحؾر األول ،
في الؾعي ة الحالية، عدد سظؾات ال،دمة عدد ، المقم العمطي، طؤىل العمطيال ،ال ظس

 . هالدورات التدريبية، وأسؼ الكمية
 هالستغيخ التفديخي )بقدرات القيادة اإلدارية عمى الطقاليس ال،اصة  ركز: السحؾر الثاني ،

 ل ال قرات وشط القدرات الش،صيةة، ال زء األول ة أجزاء رئيسإذ تؼ تقسيطيا إلى أربع
(X1-(X5 ، شطل ال قرات ) القدرات االجتطاعيةأما ال زء الاانيX10-X6أما ال زء ه ،

ال زء الرابع القدرات الطؾجية و ، هX15-X11وشطل ال قرات ) الاالا القدرات الطعرفية
 ه.X20-X16شطل ال قرات )و لمتغيير 

 طعال ة حاالتب : شطل ىذا الطحؾر مؽ االستطارة الطقاليس ال،اصةالسحؾر الثالث 
ال زء األول إدارة  :إذ تضطظت أربعة أجزاء رئيسةه الستغيخ السدتجي ال يل التظغيطي )

-X30شطمت ال قرات ) ال زء الااني إدارة الالتأكد ،(X25-X21)التعقيد وشطمت ال قرات 

X26)،  إدارة االلتباس الاالاال زء ( وشطمت ال قراتX35-X31) ، أما ال زء الرابع إدارة
ه متغيرات الدراسة الرئيسة 1ويبيؽ ال دول )، هX40-X36) ال قرات شطمت الغطؾض
لي رت  بطدرجومصادر االست ادة مؽ صياغة متغيراتيا وتطت االستعانة  ،وال رعية

(Likert .ه ال،طاسي في األوزان ال،طسة بيدف الؾصؾل إلى اإلجابات التي تتسؼ بالدقة 
ا(1الدم لا)

اخرظمي افم اداا دـزجبو

اد
االمزغي اد

اال ئي خ
االمزغي اداالف  يخ

ا م 

ااألدئ خ
االمظـمااالمدمبع

ا    ا
ِؼٍِٛبد 

 رؼش٠ف١ـخ

ِؼٍِٛبد رؼش٠ف١خ 

 ثبٌّغزغ١ت
 ئػذاد اٌجبؽضخ 6 6

اثبويب ا

 

لذساد اٌم١بدح 

 اإلداس٠خ

 5 اٌمذساد اٌشخظ١خ

20 
(Scott et al., 2008) 

(Ghasemy, 2017) 

 5 اٌمذساد االعزّبػ١خ

 5 ٌمذساد اٌّؼشف١خا

اٌمذساد اٌّٛعٙخ 

 ٌٍزغ١١ش
5 

اثبلثب ا

 

ئداسح اٌغًٙ 

 اٌزٕظ١ّٟ

 5 ئداسح اٌزؼم١ذ

20 (Zack, 1999) 
 5 ئداسح اٌالرأوذ

 5 ئداسح االٌزجبط

 5 ئداسح اٌغّٛع

 .مؽ إعداد الباحاةال دول  :السرجر
 



25 
 

 جراسةمشيج ال: سادساً 
ه مظيج الدراسة بأنو: لال،ظؾات التظ يذلة 30، 2006عرف )عبدالكريؼ وكداوؼ، 

والت صيمية واألساليم أو الظرائق الطؤدلة التي لسمكيا الباحا لمؾصؾل إلى الظتي ة أو اليدف 
ه كؾنو لعتطد عمى جطع الطظيج الؾص ي التحميميلدراسة )ا تاعتطدالطظمؾب مؽ بحاول، 

ل إلى اليدف الرئيس مؽ الدراسة، وقد حدد الطعمؾمات ومؽ  ؼ تحميميا وت سيرىا بغية الؾصؾ 
م يؾمو عمى أنو: لمحاولة الؾصؾل إلى الطعرفة الت صيمية والدقيقة لعظاصر مش مة أو عاىرة 
قائطة، مؽ أجل الؾصؾل إلى أفضل وأدق فيؼ لمغاىرة أو الطش مة الطدروسةل، ويم أ الباحا إلى 

أبعاد وجؾانم الغاىرة مؾضؾ  الدراسة، است،دام ىذا الطظيج عظد إحاطتو ومعرفتو الطسبقة ب
 ه.122، 2014ويرتبط ىذا الطظيج بالغؾاىر اإلنسانية واالجتطاعية )الرفاعي، 

 سابعًا: حجود الجراسددة
 تتطال حدود الدراسة بطا لأتي:

ـــــــدت حـــــــدود الدراســـــــة زمظيـــــــا   الحدددددددجود الدمشيدددددددة: .1 ـــــــدء بال انـــــــم الظغـــــــرؼ  مـــــــؽ امت تـــــــاريخ الب
ـــــــاريخ )ه، مـــــــرورا  بالشـــــــر 1/12/2019) ـــــــي مـــــــؽ ت ـــــــدء ب انبيـــــــا العطم  –20/3/2020و  والب

 ه.15/9/2020ه ولحيؽ إكطاليا بصؾرتيا الظيائية وتسميطيا بتاريخ )20/5/2020
كميـة )بــ بعض الكميات التابعـة ل امعـة الطؾصـل متطامـة تظحصر الدراسة في  الحجود السكانية: .2

لتربيـة لمعمـؾم الصـرفة، كميـة افداب، طم األسظان، كمية العمؾم، كمية اإلدارة واالقتصاد، كميـة ا
 .هكمية الحقؾق، وكمية العمؾم السياسية

 .مؽ التدريسييؽ العامميؽ في الكميات الط،تارةحددت الدراسة عيظة  البذخية:الحجود  .3
 ،التـي ماميـا الط،ظـط ال رضـي الطقتـرح اوأبعادىـ ابطتغيراتيـ دراسةال تتحدد الحجود الشغخية: .4

متغيـر بؾصـ يا ال يـل التظغيطـي  إدارة، و متغيـر ت سـيرؼ بؾصـ يا  اريـةقدرات القيادة اإلدوىي 
 معتطد.

 صجق االسدتبانة وثباتيدا اختبارات ثامشًا:
لغرض قياس صدق االستبانة و باتيا قامت الباحاة بإخضاعيا إلى عدد مؽ االختبارات 

 :وكانت الظتائج عمى الظحؾ افتي، قبل تؾزيعيا
 ستبانةاالختبارات قبل تؾزيع اال. 1

 وقياس الذسؾلية قياس الرجق الغاىخي 
أن أفضــل مــؽ لتحقــق مــؽ الصــدق الغــاىرؼ  عمــى (Calinago, 1989, 362) لؤكــد

، لــذا فقــد تــؼ عــرض فــي الشــيء الطــراد قياســو أولط ــال، لمطقيــاس ىــؼ ال،بــراء والطت،صصــؾن فــي ا
ه مــؾزعيؽ 16ؼ )عــددى عمــؾم إدارة االعطــالاالســتبانة عمــى م طؾعــة مــؽ ال،بــراء والط،تصــيؽ فــي 

، ولمتأكـــد مـــؽ صـــحة ال قـــرات ومالءمتيـــا ل رضـــيات د مـــؽ ال امعـــات والكميـــات العراقيـــةعمـــى عـــد
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الدراســة وأىـــدافيا تـــؼ اســتظال  آرائيـــؼ بشـــأن مقــدرة االســـتبانة عمـــى قيــاس متغيـــرات الدراســـة، وبطـــا 
خـذ ألت تـؼ الضطؽ وضؾح فقراتيا ودقتيا مؽ الظاحية العطمية، وقد نتج مؽ ذلػ عدد مؽ الطالحغا

الطح طـــيؽ فـــي  غمبيـــةبيـــا وتعـــدلل االســـتبانة عمـــى ضـــؾئيا، وبـــذلػ حصـــمت االســـتبانة عمـــى رأؼ أ 
 ه.3الطمحق )، أنغر صحة فقراتيا ومالءمتيا ل رضيات الدراسة وأىدافيا

شـطؾلية حـؾل ظرح عـدد مـؽ األسـئمة عمـى السـادة الطح طـيؽ بقيست شطؾلية االستبانة  كطا
اصــر، ئمة الطاــارة تطــت إضــافة عــدد مــؽ ال قــرات، وحــذف عــدد مــؽ العظاالسـتبانة، وفــي ضــؾء األســ

 وتصحيح أو استبدال عدد مؽ العبارات بأخرػ أكار مالءمة.
 االختبارات بعج تؾزيع االستبانة .2
 قياس الثباتآ. 

ن مقيـــاس االســـتبانة لعظـــي الظتـــائج ن ســـيا لطؾاعيـــد تظبيقـــو عمـــى م تطـــع إلقصـــد بالابـــات 
مـؽ أىـؼ الشـروط الؾاجـم فـي القيـاس واالختبـارات لصـدق اُيعـد و رة مـؽ الـزمؽ، الدراسة ن سو بعـد فتـ

قياســو، ويعــد ىــذا أىــؼ الشــروط الؾاجــم تؾافرىــا فــي لل شــش دقــة الطقــاليس لطــا أعــدت  ألنــو؛ تؾافرىــا
ــــدم   اعتطـــادبظـــاء الطقيـــاس لم،اصـــية الطـــراد قياســـيا وفقـــدان ىـــذا الشـــرط لعظـــى عـــدم صـــالحيتو وعــ

ن صــدق االختبــار لظبغــي أن لظظمــق مــؽ حــالتيؽ ألــى إ ه129، 2001ســاعدؼ، ال) ويشــير. نتائ ــو
، ط ــال الــذؼ أعــدت االســتبانة لقياســولــى الإ نتطائــواوضــؾح كــل مؾقــش عــؽ مؾاق ــو، ومــدػ : اىطــ

لـــى إبطقاليســـيا الطعتطـــدة  ةاالســـتبان تأخضـــع ةن الباحاـــإصـــدق الطقيـــاس فـــ والختبـــارلـــذلػ  وتبعـــا  
 تي: الصدق والابات وكاف اختبارات

   أن االســتبانة تعظــي الظتــائج ن ســيا فيطــا لــؾ طبقــت  ،الطقصــؾد بابــات االســتبانةكطــا ذكرنــا أن ــا
عمـى م طؾعــة األفــراد ن ســيا مــرة أخــرػ. وبســبم تعــذر الؾصــؾل إلــى األفــراد أن ســيؼ مــرة  انيــة 

لـــذلػ تـــؼ الم ـــؾء إلـــى طريقـــة أخـــرػ تســـطى طريقـــة  ،لكترونـــيإلاعتطـــاد صـــيغة التؾزيـــع ا بســـبم
التــي تـــتم،ص بإل ــاد معامــل االرتبـــاط بــيؽ أرقــام األســـئمة  ،هSpilt Halfئــة الظصــ ية )الت ز 

 معظـــؾؼ وىـــؾ  (0.845)وقـــد كانـــت قيطتـــو ، ال ردلـــة واألســـئمة الزوجيـــة الطؾجـــؾدة فـــي االســـتبانة
 ؼ تصـحيح معامـل االرتبـاط باسـت،دام  ،ه0.01أؼ عظد مستؾػ معظؾية ) (0.99)بطستؾػ  قة 

 عتبــارال عــد كافيــا  وىــذا لُ  (0.916)فقــد كــان معامــل االرتبــاط  (Spearman Brown)معادلــة
قـــات م،تم ـــة لمعـــامميؽ فـــي أو  اعتطادىـــاويط ـــؽ  االســـتبانة بطقاليســـيا الط،تم ـــة ذات  بـــات عـــالٍ 

ه أو أكاــر عمــى وفــق ىــذه 0.67فعظــدما ل ــؾن معامــل الابــات ). الظتــائج ن ســيا يأن ســيؼ وتعظــ
وبعــد ه 121، 1998الــدبا ، الســتبانة أداة ليـا )التـي تعتطــد المبحــؾث  عـد كافيــا  نــو لُ إف ،الطعادلـة

صـــبح معامـــل الابـــات لالســـتبانة ك ـــل أ ،أن تـــؼ تصـــحيح معامـــل االرتبـــاط الظصـــ ي لالســـتبانة
 ه.0.916)

 ( كـذلػ تـؼ اسـت،دام طريقـة )أل ـا كرونبـاخه(Alpha Cronbach التـي تسـت،دم لمغـرض ذاتـو ،
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ه وىــي معظؾيــة عظــد مســـتؾػ 0.969لمطتغيــرات )عمــى الطســتؾػ العـــام  Alphaذ كانــت قيطــة إ
ه. وىـذا لعظـي أن اسـتبانة الدراسـة بطقاليسـيا الط،تم ـة ذات 0.67أكبر مـؽ ) يوى ه0.05 قة )

فيطـا لبـيؽ ، فراد أن سيؼ وتعظي الظتـائج ذاتيـاويط ؽ اعتطادىا في أوقات م،تم ة لأل ، بات عالٍ 
ئيسـة وال رعيـة لمدراسـة بعـاد الر األعمـى مسـتؾػ  Alpha Cronbachه قـيؼ معامـل 2ال ـدول )
   :وكطا لأتي

 (2الدم لا)

اAlpha Cronbachلي اج بجساالثجبدا

 معامل الثبات الفقخات األبعاد الستغيخات

 قجرات القيادة اإلدارية
0.944 

 X1-X5 0.737 القدرات الش،صية

 X6-X10 0.828 القدرات االجتطاعية

 X11-X15 0.870 القدرات الطعرفية

 X16-X20 0.876 قدرات الطؾجية لمتغييرال

 إدارة الجيل التشغيسي
0.947 

 X21-X25 0.875 إدارة التعقيد

 X26-X30 0.787 إدارة الالتأكد

 X31-X35 0.863 إدارة االلتباس

 X36-X40 0.847 إدارة الغطؾض

 ال دول مؽ إعداد الباحاة. السرجر:
 االتداق الجاخمدي .ب

محتــؾػ االســتبانة تــؼ اســت،راج معــامالت االتســاق الــداخمي بــيؽ بيــدف التحقــق مــؽ صــدق 
ال قرات الطعبرة عؽ كل متغير مؽ متغيـرات الدراسـة، واسـت،دم )معامـل ارتبـاط بيرسـؾنه فـي قيـاس 
قــيؼ االرتباطــات الطعظؾيــة الطؾجبــة أو الســالبة قــؾة أو ضــعش لتعبــر ىــذه ال قــرات عــؽ الغــاىرة قيــد 

الطمحـق  هإلى أن نسبة االتسـاق الـداخمي جيـدة لمطتغيـرات وىـذا مـا لقـر الدراسة، وكانت الظتائج تشير 
عمـى  ه0.05ه، إذ تع س ىذه الظتـائج وجـؾد عـدد كبيـر مـؽ االرتباطـات الطعظؾيـة عظـد مسـتؾػ )4)

 الظحؾ الذؼ لع س تؾافر عظصر االتساق الداخمي بيؽ ىذه الطتغيرات.
  صجق السحتؾى  .ج

لـى الط ـال الـذؼ صـططت إة مـؽ فقـرات الطقيـاس وىؾ بيـان مـدػ صـالحية محتـؾػ كـل فقـر 
، ا  و تظازليــأ ا  جابــات عــؽ عبــارات الطقيــاس تصــاعدلإلعمــى ذلــػ تــؼ ترتيــم م ــاميع ا ، وبظــاء  ألجمــو
مــؽ أدناىــا،  ــؼ قــيس ال ــرق بــيؽ الط طــؾعتيؽ عــؽ  (27%)مــؽ أعمــى الــدرجات، و (27%)وأخــذ 

ه الطســـــــت،رجة كانـــــــت (P-valueبيظيطـــــــا وبطـــــــا أن قيطـــــــة  (Mann-Whitney) اختبـــــــارطريـــــــق 
 وقيطــة الطعامــل (0.001)بيظطــا كانـت ، ولـىأللالســتبانة ا (0.78)ه وكانـت قيطــة الطعامـل 0.01)
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لــى وجــؾد فــروق معظؾيــة بــيؽ إن ذلــػ لشــير إفــ (0.01)لالســتبانة الاانيــة وىــي أقــل مــؽ  (0.96)
 عبر عؽ صدق الطحتؾػ.الط طؾعتيؽ وىذا لُ 

 جمة في الجراسةتاسعًا: األسالي  اإلحرائية السدتخ
ــــة الؾصــــؾل  ــــائج اإلإبغي ــــى دقــــة فــــي الظت ــــار فرضــــيات  حصــــائيةل ال،اصــــة بالدراســــة واختب

ه Amosه و )SPSSة ماـــل )ز ال ـــاى حصـــائيةالدراســـة، قامـــت الباحاـــة باالســـتعانة بالبرم يـــات اإل
 حصـــائيةدوات اإلأللغـــرض إجـــراء االختبـــارات الطظمؾبـــة فـــي الدراســـة، وذلـــػ عبـــر م طؾعـــة مـــؽ ا

 مظيا:
لؾصــش عــدد ونســبة  :هPercentagesوالظســم الطئؾيــة ) هFrequencyلتؾزيعــات التكراريــة )ا .1

 األفراد الطبحؾ يؽ الطست يبيؽ ل قرات االستبانة.
 متغير معيؽ.لمحصؾل عمى متؾسط اإلجابات حؾل  ه:Meanالؾسط الحسابي ) .2
عــؽ  تت فــي اإلجابــاته: لحســاب درجــة التشــStandard Deviation) االنحــراف الطعيــارؼ  .3

 الؾسط الحسابي، أؼ درجة ت انس إجابات العيظة الطبحؾ ة.
لطاـل نسـبة االنحـراف الطعيـارؼ عمـى الؾسـط  ه:Variation Coefficientمعامل االختالف ) .4

 ، وىؾ لطال مقياس لدرجة التشتت الظسبي.100الحسابي مضروبا  في 
أعمــى درجــة فــي ىــؾ حاصــل قســطة الؾســط الحســابي لكــل متغيــر فرعــي عمــى  :شــدة االســت ابة .5

 لي رت ال،طاسي.درج م
ــــا كرونبــــاخ )أمعامــــل  .6 ــــات فــــي فقــــرات اســــتطارة  ه:Alpha Cronbachل  ــــاس درجــــة الاب لقي

 االستبانة.
 : لقياس درجة االرتباط بيؽ متغيرات الدراسة.Spearmanمعامل  .7
 لقياس درجة التبالؽ الطعظؾية بيؽ متؾسظيؽ. :tاختبار  .8
ـــــر الت ســـــيرؼ )الطســـــتقله فـــــي الطتغيـــــر الطســـــت يم لبيـــــان التـــــأ ير الطعظـــــؾؼ  :Fاختبـــــار  .9 لمطتغي

 )الطعتطده. 
Xويرمـــز لــو بـــ )ه: Chi-Square)مربــع كــاؼ اختبــار  .10

ه ويســت،دم فـــي التعامــل مــع البيانـــات 2
الالمعمطية، إذ لطال مقياس لطدػ الت اوت بيؽ البيانـات الطالحغـة والبيانـات الطتؾقعـة الطسـتظدة 

 ه.82، 2019إلى فرضية محددة )عبدت، 
ىـؾ اختبـار جـؾدة تطايـل الطتغيـرات الطالحغـة )الطشـاىدةه  :هCFA) التحميل العاممي التؾكيدؼ .11

 ,.Jackson et al)لط طؾعـة مـؽ الطتغيـرات الكامظـة، اسـتظادا  إلـى افتراضـات نغريـة مسـبقة 
2009, 6) . 
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 السبحث الثالث
 مجتسع وعيشة الجراسة

Study Population & Sampleا
 

ل األطـــر الطظي يـــة لمبحـــا العمطـــي، لســـتمزم األمـــر التعـــرض إلـــى ت اصـــيل بيـــدف اســـتكطا
م تطع وعيظة الدراسة بعـرض الطضـاميؽ ال،اصـة بيطـا، التـي سـيتؼ تقـدلطيا فـي ىـذا الطبحـا عبـر 

ــــو وصــــش م تطــــع الدراســــة ) ــــات جامعــــة التدريســــييؽ فــــي محــــؾريؽ، لؾضــــح الطحــــؾر األول مظ كمي
يتضــــطؽ الطحــــؾر الاــــاني مظــــو وصــــش عيظــــة الدراســــة الطؾصـــله وأســــباب اختيــــار ىــــذا الط تطــــع، و 

فــي كميــات جامعــة الطؾصــله وفــق ال،صــائص الش،صــية ليــا، وذلــػ عمــى الطبحــؾ يؽ )التدريســييؽ 
 وفق افتي:

 أواًل: مجتسع الجراسة وأسباب اختياره
ه م تطـــع الدراســـة بأنـــو: لجطيـــع م ـــردات الغـــاىرة 101، 2018لعـــرف )عبـــاس وشـــياب، 

كميــــات جامعــــة التدريســــييؽ فــــي فــــي دراســــتول وتطاــــل م تطــــع الدراســــة ىــــذه ب التــــي تظاوليــــا الباحــــا
الح ؾميــة العراقيــة التابعــة لــؾزارة التعمــيؼ  اتال امعــأىــؼ عــد جامعــة الطؾصــل إحــدػ تُ الطؾصــل، إذ 

العـــراق  الطراكـــز العمطيـــة والبحايـــة فـــيالصـــروح و  العـــالي والبحـــا العمطـــي، وىـــي واحـــدة مـــؽ أكبـــر
 ه كميـة24عـدد كمياتيـا ) لبمـ  ه،1967) عامنيسان  امعة الطؾصل فيجالشرق األوسط، تأسست و 
الط اتـم االستشـارية والعيـادات والطتـاحش  ، فضـال  عـؽه مراكز بحايـة7) ه قسؼ، كطا تضؼ100و)

لبمـ  عـدد الكـادر التدريسـي فييـا مـؽ حطمـة شـيادتي الـدكتؾراه والطاجسـتير والؾحدات ال ظية الداعطة، 
ومؾع ـــــة، وفيطـــــا لـــــأتي  ه مؾع ـــــا  3922)نحـــــؾ يبمـــــ  عـــــدد مؾع ييـــــا و ه  تدريســـــي، 4200نحـــــؾ )

دراسـتظا، عمطـا  أنـو لـؼ لتسـظى لمباحاـة استعراض لـبعض كميـات جامعـة الطؾصـل التـي مامـت م تطـع 
تؾزيع استطارات االستبانة عمى كافة كميات ال امعة بسـبم جائحـة كؾرونـا ومـا ن ـؼ عظيـا مـؽ عـدم 

ســاتذة التدريســييؽ، لــذا شــطمت الدراســة بعــض الكميــات التابعــة القــدرة عمــى التؾاصــل الط ــاني مــع األ
لم امعة، فقد تؼ التؾاصل مع التدريسـييؽ فـي م،تمـش الكميـات الطبحؾ ـة عبـر الط ـاميع اإللكترونيـة 
االجتطاعية والرسطية وتؼ فييا تؾزيع استطارة االستبانة إلكترونيا ، وقـد تط ظـت الباحاـة مـؽ الحصـؾل 

كميـات فقـط، فـي حــيؽ لـؼ تمـَق الباحاـة ألـة اسـت ابة أو قـدرة عمـى التؾاصــل  عمـى إجابـات مـؽ سـبعة
، عمطــا  أنــو تـؼ إىطــال بعــض االســتطارات لــبعض الكميـات كؾنيــا لــؼ تطاــل العــدد مـع الكميــات األخــرػ 

 الكافي لمتعبير عؽ العدد الكمي ألساتذة وتدريسي الكمية، وعمى الظحؾ افتي:
 كمية ط  األسشان .1

ه، وتضــؼ ىــذه الكميــة خطســة 1983-1982تعميطيــة تأسســت ســظة ) ىــي مؤسســة ح ؾميــة
ؽ، فــر  األط ــال والتقــؾيؼ وطــم فــر  جراحــة ال ــؼ والؾجــو وال كــيفــرو  وىــي: فــر  العمــؾم األساســية، 
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ويبمــ  عـدد أعضــاء الييئــة  سـظان.ألفـر  صــظاعة ااألسـظان الؾقــائي، فـر  عــالج األسـظان التح غــي، 
ه مؾع ا ، ويبمـ  عـدد طمبـة الدراسـة 149ظطا لبم  عدد مؾع ييا )ه تدريسي، بي208التدريسية فييا )

ه طالبـا  107ه طالبـا ، وعـدد طمبـة الدراسـات العميـا )915ه )2020-2019األولية لمعام الدراسي )
ه، وبمــ  عـدد خري ــي طمبــة الدراسـة األوليــة مظـذ تأســييا ولغالــة 2020-2019فـي العــام الدراسـي )

 ه طالم.2228ه )2020-2019العام الدراسي )
 كمية العمؾم .2

ــــؾم  ــــدأته 1963ســــظة )تأسســــت كميــــة العم ــــيؽ ىطا وب :)قســــؼ الدراســــة فييــــا بقســــطيؽ عمطي
اسـتحد ت  ال ـة أقسـام أخـرػ ىـي ال يزيـاء وعمـؾم الحيـاة  ه1964سـظة )الكيطياء والرياضياته وفـي 

تطــع دأبــت الكميــة عمــى رفــد الط  ه،1983)أضــيش قســؼ عمــؾم الحاســبات ســظة   ــؼ ،وعمــؾم األرض
ب ـــؾادر عمطيـــة باالختصاصـــات الط،تم ـــة فـــي الكيطيـــاء وال يزيـــاء والرياضـــيات وعمـــؾم الحيـــاة وعمـــؾم 

 ؾباسـتحد ت كميـة جدلـدة سـطيت ب ميـة عمـؾم الحاسـ ه1999)وفي عام  .األرض وعمؾم الحاسبات
وبعــد  ،والرياضــيات فــي جامعــة الطؾصــل وضــطت ىــذه الكميــة إلييــا قســطي الرياضــيات والحاســبات

ىذلؽ القسطيؽ مؽ كمية العمـؾم أصـبح عـدد أقسـاميا أربعـة أقسـام فقـط ىـي الكيطيـاء وال يزيـاء  انتقال
ن كمية العمؾم ىي عضـؾ ال طعيـة العمطيـة لكميـات العمـؾم فـي اتحـاد إو  ،وعمؾم األرض وعمؾم الحياة

لظمبـة عـدد اه تدريسي، كطا لبم  403ويبم  عدد أعضاء الييئة التدريسية فييا ). ال امعات العربية
عــدد طمبــة الدراســات ، و طالــم وطالبــة ب طيــع األقســام ه2065ه )2020-2019)الدراســي لمعــام 

وفــــي عــــام  طالــــم وطالبــــة ب طيــــع األقســــام.ه 123ه ىــــؾ )2020-2019)العميــــا لمعــــام الدراســــي 
اســتحداث قســؼ جدلــد فــي كميــة العمــؾم وىــؾ قســؼ الظاقــات ال دلــدة والطت ــددة ليصــبح  ه تــؼ2013)

ـــؾم  -ال يزيـــاء الحياتيـــة -ال يزيـــاء -)الكيطيـــاءام كميـــة العمـــؾم ســـت أقســـام وىـــي: بـــذلػ عـــدد أقســـ عم
 الظاقات ال دلدة والطت ددةه. -عمؾم الحياة -األرض

 دارة واالقترادإلكمية ا .3
وكانــــــت كميــــــة أىميــــــة تابعــــــة ل طعيـــــــة  ه1968ســــــظة ) أسســــــت كميــــــة اإلدارة واالقتصــــــادت

وكانـت فييـا الدراســة  هكميـة الطحاسـبة وإدارة األعطـال)سـطيا أفـر  الطؾصـل  االقتصـادليؽ العـراقييؽ/
لقضـــي الظالـــم فييـــا خطـــس  1969-1968ه طالبـــا  لمعـــام الدراســـي 240مســـائية وعـــدد طالبيـــا )

 ــؼ ألحقــت بال امعــة الطستظصــرية فــي العــام  هالطحاســبة وإدارة األعطــال)بقســؼ واحــد  دراســيةســظؾات 
وفـي العــام  ،ل قسـؼ االقتصـاد فـي السـظة الالحقـةالدراسـي األول ن سـو بعـدىا فتحـت أقسـام أخـرػ ماـ

تضـــؼ و  ألحقـــت الكميـــة ب امعـــة الطؾصـــل بعـــد فـــػ ارتباطيـــا مـــؽ ال امعـــة الطستظصـــرية. ه1974)
نغــــؼ الطعمؾمــــات  -االقتصــــاد  -الطحاســــبة  -إدارة األعطــــال ىــــي: )الكميــــة  طانيــــة أقســــام عمطيــــة 

إدارة أسـتحدث قسـؼ وأخيـرا   -التسـؾيق  -ية اإلدارة الصـظاع -العمـؾم الطاليـة والطصـرفية  -اإلدارية 
 لطتابعة وتظؾير القدرات العمطية والعطمية في كل االختصاصات.ه الطؤسسات السياحية
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ه مؾع ــا  163وتدريســية، فضــال  عــؽ ) ه تدريســيا  220ويبمــ  عــدد الييئــة التدريســية فييــا )
ه، فضـال  عالي والطاجستير والـدكتؾراه ؾم الالدبمبرامج لمدراسات العميا: )أقسام الكمية ومؾع ة، وتضؼ 

 البحؾث واالستشارات والتدريم والدراسات والتعميؼ الطستطر وخدمة الط تطع.عؽ مركز 
 كمية التخبية لمعمؾم الرخفة .4

ه وكانـــت تضـــؼ م طؾعـــة مـــؽ األقســـام العمطيـــة متطامـــة 1975تأسســـت كميـــة التربيـــة ســـظة )
 طؾعــة مــؽ األقســام اإلنســانية متطامــة بأقســام )المغــة عمــؾم الحيــاةه وم -ال يزيــاء -بأقســام )الكيطيــاء

والتربيــة وعمــؼ  -والتربيــة اإلســالمية -عمــؾم القــران -ال غرافيــة -التــاريخ -المغــة االنكميزيــة -العربيــة
ه تــؼ 2013وفـي ســظة )ه تـؼ تأســيس قســؼ عمـؾم الحاســؾب والرياضــيات، 2002الـظ سه وفــي ســظة )

انية لتصـبح الكميــة التـي تضــؼ األقسـام العمطيــة باسـؼ كميــة فصـل األقســام العمطيـة عــؽ األقسـام اإلنســ
ه تدريسـي، أمـا الكميـة التـي 254ويبمـ  عـدد أعضـاء الييئـة التدريسـية فييـا )التربية لمعمؾم الصـرفة، 

 تضؼ األقسام اإلنسانية فأصبحت باسؼ كمية التربية لمعمؾم اإلنسانية.
 كمية اآلداب .5

ألمــــؾل  29وبالتحدلــــد فــــي  العشــــريؽ،لقــــرن تأسســــت ىــــذه الكميــــة فــــي مظتصــــش ســــتيظيات ا
نسـانية بــيؽ أخؾاتيـا وغـدت معمطـا  بــارزا  إلكادلطيـة لمدراسـات اأبـذلػ تعـد أقـدم مؤسســة  وىـي 1966

 نســــانية،إلاعــــداد بــــاحايؽ ومت،صصــــيؽ فــــي العمــــؾم إ لتحقيــــق أىــــداف التعمــــيؼ العــــالي القــــائؼ عمــــى 
المغـــة  -المغـــة العربيـــة  -التـــاريخألقســـاميا، وتضـــؼ عشـــرة أقســـام وىـــي: )وباختصاصـــات متظؾعـــة 

المغـة -الطعمؾمـات والط تبـات - ال مسـ ة –عمـؼ االجتطـا   -الترجطـة  -المغة ال رنسـية  -اإلنكميزية 
 ه تدريسيا .317عالمه، ويبم  عدد أعضاء الييئة التدريسية )إلا –التركية 

 الحقؾق  كمية .6
 -القـــانؾن ال،ـــاص -امه وتضـــؼ  ال ـــة أقســـام، وىـــي: )القـــانؾن العـــ1983تأسســـت ســـظة )

ه تدريسـي، وعـدد 113قانؾن حقؾق اإلنسانه، لبم  عدد التدريسييؽ فييا بط،تمش األلقاب العمطيـة )
ــــة فييــــا لمدراســــتيؽ الصــــباحية والطســــائية )  -2019ه طالبــــا  وطالبــــة لمعــــام الدراســــي )2735الظمب

ه 160الـــدكتؾراهه ) –ير الطاجســت -ه، ويتــراوح أعــداد طمبـــة الدراســات العميــا )الـــدبمؾم العــالي2020
ه، ومـؽ أىــؼ األىــداف التـي تســعى إلـى تحقيقيــا ىــي 2020-2019طالـم وطالبــة لمعـام الدراســي )

 الظالمه وتأىيميا لمتطيز واإلبدا . -الطؾعش -بظاء وتظؾير القدرات البشرية )األستاذ
 كمية العمؾم الدياسية  .7

 ه،1985سـظة )ن والسياسـة تأسست العمؾم السياسـية بشـ ل قسـؼ مسـتقل ضـطؽ كميـة القـانؾ 
 ه1990)والاانية فـي العـام الدراسـي  ه1989)األولى في العام الدراسي  إذ ت،رج مؽ القسؼ دورتيؽ

أعيــد فــتح القســؼ مــرة أخــرػ بطؾجــم األمــر ال ــامعي الطــرقؼ ،  ــؼ  ــؼ حصــل تؾقــش فــي قبــؾل الظمــم
ـــــؾم السياســـــيةه ضـــــطؽ كميـــــ 28/6/2000فـــــي  1/8/5273 ـــــانؾن وباالســـــؼ ن ســـــو )قســـــؼ العم ة الق
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بعد ذلػ تؼ تظؾير القسـؼ إلـى كميـة مسـتقمة  ،استطرت الدراسة فيو لعاميؽ متعاقبيؽ ،والسياسة ألضا  
وأضي ت إلى عطادات الكميات التابعة إلـى جامعـة الطؾصـل بطؾجـم  ،بذاتيا )كمية العمؾم السياسيةه

، وتضـؼ كميـة ليصبح تسمسميا التاسع عشـر 28/5/2002في  1/8/5313األمر ال امعي الطرقؼ 
العمــؾم السياســـية فـــرعيؽ ىطـــا: )فـــر  السياســـة العامـــة وفـــر  العالقـــات الدوليـــةه، لبمـــ  عـــدد أعضـــاء 

ه طالبـــا ، وعـــدد طمبـــة 271ه تدريســـيا ، وعـــدد طمبـــة الدراســـات األوليـــة )56الييئـــة التدريســـية فييـــا )
 ه طالبا .12الدراسات العميا )

ـــ ى اختيـــار ىـــذا الط تطـــع لمدراســـة، فـــيط ؽ وفيطـــا لتعمـــق باألســـباب التـــي دفعـــت الباحاـــة إل
 إل ازىا بافتي:

جامعــة الطؾصــل مــؽ كميــات نغـرا  لكــؾن مؾضــؾ  ال يــل التظغيطـي لــؼ لــتؼ تظاولــو عمــى مسـتؾػ  .1
قبــل، ونغــرا  لكــؾن ال امعــة ىــي مظبــع العمــؼ والطعرفــة، وإن طبيعــة العطــل والتــدريس فييــا ل ــؾن 

يؽ والتؾجييـــات الكايـــرة والطســـتطرة، األمـــر الـــذؼ ممـــيء بالعدلـــد مـــؽ األوامـــر والتعميطـــات والقـــؾان
ل عــــل مــــؽ العطــــل فــــي ال امعــــات معــــرض لغيــــؾر العدلــــد مــــؽ الطشــــ الت وحــــاالت التعقيــــد 
والغطــــؾض وااللتبــــاس والالتأكــــد، فيــــذه األمــــؾر تطاــــل ميــــدانا  خصــــبا  لبحــــا مؾضــــؾ  ال يــــل 

لباحاـــة أن ىظـــاك التظغيطـــي، إذ تبـــيؽ عبـــر إجـــراء دراســـة اســـتظالعية بســـيظة أوليـــة مـــؽ قبـــل ا
العدلــد مــؽ التدريســييؽ ل يمــؾن بعــض التعميطــات والقــؾانيؽ فــي الم ــان التــي لعطمــؾن فييــا، أو 
ىظـــاك حالـــة مـــؽ الغطـــؾض والمـــبس لـــدليؼ حـــؾل طبيعـــة العطـــل فـــي ىـــذه الم ـــان ماـــل: الم ظـــة 

ميـات، العمطية ول ظة الدراسات العميا ول ظـة ال ـؾدة والم ظـة االمتحانيـة والم ـان األخـرػ فـي الك
كطــا أن امــتالك ال امعــة لمقيــادات اإلداريــة األكادلطيــة الشــابة والعمطيــة ولــد قظاعــة لــدػ الباحاــة 

 بإم انية تظبيق الطؾضؾ  وبحاو في جامعة الطؾصل.
جامعــــة الطؾصــــل تطتمــــػ العدلــــد مــــؽ القيــــادات األكادلطيــــة الطقتــــدرة كميــــات تــــرػ الباحاــــة أن  .2

درة ىـــذه القيـــادات اإلداريـــة األكادلطيـــة عمـــى معال ـــة والك ــؾءة، وبالتـــالي أردنـــا تؾضـــيح مـــدػ قـــ
حــاالت ال يــل التــي لعــاني مظيــا األفــراد العــامميؽ فــي م ــال عطميــؼ، بطــا ُلســيؼ فــي االرتقـــاء 
باألعطال وإن ازىا عمـى الظحـؾ الصـحيح وىـذا بـدوره لصـم فـي مصـمحة الكميـة بصـؾرة خاصـة 

 وجامعة الطؾصل بصؾرة عامة.
ليــؾم ووفــق متظمبــات عصــر الطعرفــة والتكظؾلؾجيــا والتقــدم تحتــاج جامعــة الطؾصــل اكميــات إن  .3

إلى قيادة إدارية قادرة أن تؾاكم ال امعات العالطية الرائدة والطتقدمـة فـي م ـال التعمـيؼ، بالقـدر 
 الذؼ لط ظيا مؽ الدخؾل ضطؽ تصظي ات ال امعات العالطية.



33 
 

 ثانيًا: عيشة الجراسة
 حجؼ عيشة الجراسة 

ه عيظـــة الدراســـة بأنيـــا: لذلـــػ ال ــزء مـــؽ الط تطـــع التـــي ل ـــرؼ 313، 2017عــرف )ر، 
اختيارىـــا عمـــى وفـــق قؾاعـــد وطرائـــق عمطيـــة بحيـــا تطاـــل الط تطـــع تطاـــيال  صـــحيحا ل، وتتطاـــل عيظـــة 
الدراسة الحالية بالتدريسـييؽ فـي كميـات جامعـة الطؾصـل بط،تمـش األلقـاب العمطيـة )مـدرس مسـاعد، 

ه تدريســـيا ، بيظطـــا بمـــ  ح ـــؼ عيظـــة 1571بمـــ  م تطـــع الدراســـة )مـــدرس، أســـتاذ مســـاعد، أســـتاذه، و 
ه تدريسيا  مؾزعة عمى بعض كميات جامعة الطؾصل، وكطا ذكرنـا أن ـا  بسـبم جائحـة 239الدراسة )

إلكترونيـــا  عمـــى أغمـــم كميـــات جامعـــة الطؾصـــل، وتطـــت اإلجابـــة عمـــى  انةكؾرونـــا تـــؼ تؾزيـــع االســـتب
ات، وتــؼ اســتبعاد إجابــات بعــض الكميــات بســبم قمــة عــدد االســتبانة مــؽ قبــل تدريســيي بعــض الكميــ

الطست يبيؽ ولكؾن إجاباتيؼ ال تطال ح ؼ العيظة مؽ م تطع الدراسة، فعمى سـبيل الطاـال لبمـ  عـدد 
ه تدريسـيا  فقــط 16ه تدريسـيا  وتطــت اإلجابـة عمـى االســتبانة مـؽ قبــل )380تدريسـي كميـة اليظدســة )

لػ الحال بالظسبة ألغمم الكميات التي تؼ تؾزيـع االسـتبانة عمييـا لذا تؼ إىطال ىذه االستطارات، وكذ
 إلكترونيا  فتؼ إىطاليا لكي ال تؤ ر عمى صدق اإلجابة.

وتــؼ احتســاب ح ــؼ العيظــة بالظســبة إلــى م تطــع الدراســة وفــق قــانؾن حســاب ح ــؼ العيظــة لـــ 
(Green, 1991,8)  افتي:وعمى الظحؾ 

 

N.م تطع البحا = 
n= التي تطال الط تطع. ح ؼ العيظة 
P.عدد أبعاد الطتغيرات الطستقمة = 

 وعظد التظبيق لغير افتي:
 

n = 82 
ه لطاــل ح ــؼ الط تطــع، 239لتبــيؽ مــؽ تظبيــق الطعادلــة أعــاله، أن ح ــؼ العيظــة البالغــة )

 ومؽ  ؼ ُتعد العيظة مالئطة ليذه الدراسة.
 

 الخرائص الذخرية لعيشة الجراسة وصف 
صــية لعيظــة الدراســة بالطعمؾمــات التعري يــة التــي وردت فــي اســتطارة ُتعبــر ال،صــائص الش،

 االستبانة ضطؽ محؾرىا األول، وتضطظت ال،صائص افتية:
 العسخ .1

ســـظة  30فـــراد عيظـــة البحـــا ذوؼ ال ئـــة العطريـــة )أله أن نســـبة ا2تشـــير معظيـــات الشـــ ل )
عيظــة البحــا، بيظطــا بمغــت خــرػ لألال ئــات العطريــة اقياســا  ب%ه وىــي نســبة قميمــة 3.7فأقــله بمغــت )
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ىـذه الظسـبة متؾسـظة مقارنـة  دك %ه وتعـ28.9سـظةه ) 40-31نسبة الطبحؾ يؽ ذوؼ ال ئـة العطريـة )
 50-41ال ئــة العطريــة ) ؼ فــراد الطبحــؾ يؽ ذو ألخــرػ، كطــا بمغــت نســبة األبظســم ال ئــات العطريــة ا

-51ال ئـة العطريـة ) حققـتطـا عمى بيؽ نسـم ال ئـات العطريـة، فيأل%ه وىي الظسبة ا44.4سظةه )
لضـا  مقارنـة ببـاقي الظسـم ضـطؽ مقيـاس أ%ه وىي نسبة متؾسـظة 19.7سظةه نسبة مقدارىا ) 60

%ه 3.3سـظة فـأكاره عمـى نسـبة مقـدارىا ) 61ال ئـة العطريـة ) ووفـراد ذألال ئات العطرية، وحصـل ا
 ا   امعـة تطتمـػ كـادر ن الأقل بيؽ نسم ال ئات العطرية، وتشير معظيات ىذه الظتـائج ألوىي الظسبة ا

 ةقميمـكانـت نسـبتيا مؽ ال ئـة العطريـة الطتؾسـظة، بيظطـا ال ئـات الشـابة والطتقدمـة عطريـا   ا  ُلعدتدريسي
 نسبيا .

 
ا(2الش سا)

 و تاال م ال يىخاالماادخ
 : اٌشىً ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخالمظما

 

 الجشذ .2
ؽ، إذ بمغـــت نســـبة ه تؾضـــيحا  لظســـبة الــذكؾر واإلنـــاث الطبحـــؾ ي3تغيــر معظيـــات الشـــ ل )

%ه بؾاقــــع 44.8ه ذكــــرا ، فيطــــا كانــــت نســــبة اإلنــــاث )132%ه بؾاقــــع )55.2الطبحـــؾ يؽ الــــذكؾر )
ه أناـــى، وىـــذه الظتـــائج تشـــير إلـــى أن الكميـــات الطبحؾ ـــة فـــي جامعـــة الطؾصـــل تعتطـــد عمـــى 107)

اليــا العظصــر الــذكؾرؼ فــي عطميــا أكاــر قمــيال  مــؽ اعتطادىــا عمــى العظصــر األناــؾؼ فــي مطارســة أعط
وأنشــظتيا، وىـــذا واقـــع أغمــم الطؤسســـات الح ؾميـــة العراقيــة التـــي تشـــيد ارت اعــا  فـــي نســـبة الـــذكؾر 
العامميؽ فييا مقارنة باإلناث، وربطا لعؾد السبم إلى طبيعـة الط تطـع العراقـي الـذؼ ال لشـ ع كايـرا  

 عطل اإلناث مقارنة  بالذكؾر.
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 ال ظس

    

     

 
ا(3الش سا)

الدىسال يىخاالماادخو تاا

 إعداد الباحاة. الش ل مؽ :السرجر
 السؤىل العمسي .3

ـــدكتؾراه عمـــى نســـبة 4لؾضـــح الشـــ ل ) ه حصـــؾل األفـــراد الطبحـــؾ يؽ مـــؽ حـــاممي شـــيادة ال
ه 109%ه بؾاقــع )45.6ه فــردا ، وحــاممي شــيادة الطاجســتير عمــى نســبة )130%ه بؾاقــع )54.4)

لتدريســييؽه فــي كميــات ال امعــة ليتطــؾن بالحصــؾل عمــى فــردا ، وىــذا لعظــي أن األفــراد الطبحــؾ يؽ )ا
شيادات عميا لزيادة مستؾاىؼ العمطي والطعرفي بطـا لط ـظيؼ بـالظيؾض بطتظمبـات العطـل مطـا لـظع س 
فــي القضــاء عمــى حالــة ال يــل التــي لــدليؼ، فضــال  عــؽ كــؾن امــتالك الطــؤىالت العمطيــة لزيــد مــؽ 

 بالتالي زيادة ال رص القيادة لدليؼ.امتالكيؼ الطعرفة التي تتظؾر لتصبح قدرة و 
 

 
ا(4الش سا)

او تاالمإ ساال  م ال يىخاالماادخ
 ئػذاد اٌجبؽضخ.اٌشىً ِٓ : المظما
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 المق  العمسي .4
ه أن غالبية التدريسييؽ الطبحؾ يؽ ىؼ مـؽ حـاممي لقـم مـدرس، 5تؾضح معظيات الش ل )

 يؽ، بيظطـــا جــاء حــاممي لقـــم %ه وىـــي أعمــى نســبة مـــؽ األفــراد الطبحــؾ 40.2فقــد شــ مت نســبتيؼ )
%ه، وىـــي أقــل نســـبة مـــؽ عيظــة البحـــا، وىــذا لتطاشـــى مــع نســـبة حطمـــة 6.7أســتاذ بظســـبة بمغــت )

 شيادة الدكتؾراه كؾنيؼ لحطمؾن لقم مدرس في بادغ األمر.
 

     

     

     

    

 المقم العمطي

          

    

           

      

 
ا(5الش سا)

او تاال متاال  م ال يىخاالماادخ

 ة.إعداد الباحاالش ل مؽ : السرجر
 

 عجد سشؾات الخجمة في الؾعيفة الحالية .5
ه أن أعمـــى نســـبة كانـــت لمتدريســـييؽ )عيظـــة البحـــاه الـــذلؽ تراوحـــت 6لتضـــح مـــؽ الشـــ ل )

%ه، ومامـــت نســـبة األفـــراد الطبحـــؾ يؽ 32.6ســـظةه، إذ بمغـــت نســـبتيؼ ) 15-11ســـظؾات خـــدمتيؼ )
 ه.3.8ش مت ) سظؾاته أقل نسبة مؽ عيظة البحا إذ 5الذلؽ تبم  مدة خدمتيؼ )أقل مؽ 
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ا(6الش سا)

او تا م ادىباداال مجخاالبظيفيخال يىخاالماادخ

 إعداد الباحاة.الش ل مؽ : السرجر
 عجد الجورات التجريبية  .6

ه أن الغالبيـــة العغطــى مـــؽ األفـــراد الطبحــؾ يؽ قـــد تمقــت أكاـــر مـــؽ 7تغيــر نتـــائج الشــ ل )
انـت أقـل نسـبة لألفـراد الطبحـؾ يؽ %ه وىـي أعمـى نسـبة، وك76.2دورتيؽ تدريبيتيؽ، وبظسبة بمغت )

%ه وىـي أقـل نسـبة، وىـذا لعظـي أنـو كمطـا زادت 6.7الذلؽ لـؼ لتمقـؾا ألـة دورة تدريبيـة بظسـبة بمغـت )
عــــدد الــــدورات التدريبيــــة التــــي لتمقاىــــا األفــــراد الطبحــــؾ يؽ زاد مســــتؾػ الطعمؾمــــات والطعرفــــة التــــي 

 ظغيطي باألمؾر التي تتعمق بعطميؼ.لطتمكؾنيا، ليظع س األمر في ان، اض مستؾػ ال يل الت

 
ا(7الش سا)

اخال يىخاالماادخيو تا م االم ااداالزما ج
 : اٌشىً ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ.المظما
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 الفرل الثاني
 اإلطار الشغخي لمجراسة

The Theoretical Framework of the Studyا
ا

 تسييج
ب ـل مـا  اإلحاطـةولـة تضطؽ ىذا ال صل عرض لم،م يـات الظغريـة لطتغيـرؼ الدراسـة، ومحا

تــأطير  األولالسبحددث مباحــا مامــت ىــذا ال صــل، تضــطؽ  ةطــرح خطســ، عبــر لتعمــق بيطــا نغريــا  
 السبحددث الثالددثوجــاء  اإلداريــةقــدرات القيــادة  السبحددث الثدداني، فــي حــيؽ تضــطؽ اإلداريــةلمقيــادة 

)معال ـةه حـاالت  تضـطؽ إدارة السبحدث الخابدعلتأطير الطتغير الطعتطد )ال يل التظغيطيه نغريا ، و
الـربط ال كـرؼ بـيؽ متغيـرؼ الدراسـة )العالقـة بــيؽ  السبحدث الخددامذال يـل التظغيطـي، وأخيـرا  شـطل 

 وإدارة ال يل التظغيطيه، فكان سرد ىذا ال صل عمى الظحؾ افتي: اإلداريةقدرات القيادة 
 .اإلداريةول: القيادة أل السبحث ا

 .اإلداريةالسبحث الثاني: قجرات القيادة 
 السبحث الثالث: الجيل التشغيسي.

 )معالجة( الجيل التشغيسي. إدارةالسبحث الخابع: 
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 السبحث األول
 القيادة اإلدارية

Administrative Leadership 
ا

 Concept of Administrative Leadershipدارية إلمفيؾم القيادة ا :أوالً 
م اىيؼ القيـادة اإلداريـة، ويعـؾد ذلـػ إلـى اخـتالف وجيـات الظغـر بـيؽ البـاحايؽ فـي  ددتتع

ىذا الط ال، إذ لط ؽ القؾل أن ال ذور المغؾية لكمطـة القيـادة تعـؾد لطـا ورد فـي مع ـؼ لسـان العـرب 
ل ـؾن  البؽ مظغؾر، إذ تعظي كمطة )قيادة وقاد وقؾده لقاد الدابة مشى أماميا وأخـذ بقيادتيـا، والقائـد
، 2000في الطقدمة لي ؾن دليال  مرشـدا  ومح ـزا  ل طاعتـو، والقيـادة ىـي ميظـة القائـدل )أبـؽ مظغـؾر، 

 ه.315
مزيج مـؽ القـدرة والطعرفـة ل طـع م طؾعـة معيظـة مـؽ األشـ،اص بطـا ل :وتعرف القيادة بأنيا

 .(Unsar, 2014, 3)ا ل يزىؼ عمى تحقيق أىداف محددة سم لتطاشى مع أىداف معيظة وتح 
ه إلــــى أن القيــــادة اإلداريــــة لتطاــــل فــــؽ التــــأ ير فــــي 19، 2015كطــــا أشــــار )عبــــد الكــــريؼ، 

افخــريؽ وتح يــزىؼ، والقائــد الحقيقــي ىــؾ الــذؼ ل عــل افخــريؽ لعطمــؾن برغبــة وإخــالص وت ــاٍن مــؽ 
أجـــل تحقيـــق أىـــدافيؼ وأىـــداف الطظغطـــة، وىـــؾ الـــذؼ لضـــ ي جـــؾا  مـــؽ الطشـــاركة والاقـــة والشـــ افية 

 وىؾ الذؼ ل ؾن قدوة لمتابعيؽ في العطل والت اني واإلخالص ألىداف الطظغطةل. واالمانة،
ــــى االستشــــراف 295، 2018ويعرفيــــا )دبــــؾن وصــــيتي،  ه بأنيــــا لقــــدرة القائــــد اإلدارؼ عم

الطســـتقبمي، باالعتطـــاد عمـــى قـــؾة التـــأ ير الش،صـــي بصـــ ة أساســـية وقـــؾة الطظصـــم الرســـطي بصـــ ة 
 وتؾجيييؼ وح زىؼ عمى العطل لتحقيق أىداف الطظغطةل. فراداأل انؾية، مع كي ية تظسيق جيؾد 

وتعـــرف القيـــادة بأنيـــا: لالقـــدرة عمـــى التــــأ ير عمـــى م طؾعـــة مـــؽ الظـــاس لتحقيـــق رؤيــــة أو 
 .(Wen et al., 2019, 58)م طؾعة أىدافل 
، ميــارة إداريــة حاســطةعمــى أنيــا لالقيــادة إلــى  (Akparep et al., 2019, 4)ويشــير 

تركـز القيـادة عمـى تظـؾير ، و رة عمى تش يع م طؾعة مـؽ الظـاس نحـؾ ىـدف مشـتركالقد فيتظظؾؼ 
 .لابعيؽ واحتياجاتيؼ وبظاء قدراتيؼتال

ومطــا ســبق، تــرػ الباحاــة أن القيــادة اإلداريــة تعتطــد عمــى نحــؾ أســاس عمــى القــدرات التــي 
قيـــق كـــل مـــؽ لطتمكيـــا القائـــد اإلدارؼ، التـــي تط ظـــو مـــؽ التـــأ ير عمـــى مرؤوســـيو وتـــؾجيييؼ نحـــؾ تح

أىـــدافيؼ وأىـــداف الطظغطـــة، وعميـــو لط ـــؽ اعتطـــاد التعريـــا اإلجرائـــي لمقيـــادة اإلداريـــة بأنيـــا:  قـــدرة 
م تســبة )رســطيةه وفظريــة )غيــر رســطيةه لطتمكيــا ال ــرد )القائــده لمتــأ ير عمــى م طؾعــة مــؽ األفــراد 

ألفـــراد العـــامميؽ العـــامميؽ فـــي الطظغطـــة، مـــؽ أجـــل تحقيـــق األىـــداف الحاليـــة والطســـتقبمية لكـــل مـــؽ ا
 والقائد والطظغطة[.
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وال ل ــرق الكايـــرون بـــيؽ م يـــؾمي القيـــادة واإلدارة ويعتبرونيطـــا وجيـــيؽ لعطمـــة واحـــدة، وفـــي 
حقيقـة األمــر فـإن ىــذلؽ الط يـؾميؽ م،تم ــان تطامــا ، إذ لط ـؽ أن ل ــؾن القائـد مــدلرا  ولكـؽ لــيس كــل 

ــــادة دائطــــا  تيــــتؼ بالت ــــدا ، فالقي ــــة الطســــتقبمية مــــدلر لصــــمح أن ل ــــؾن قائ ؾجيــــات اإلســــتراتي ية والرؤي
والتح يـــز وشـــحذ ىطــــؼ العـــامميؽ فـــي الطظغطــــة، فيـــي تركـــز عمــــى العالقـــات الت اعميـــة االجتطاعيــــة 
وتطــارس القــدوة والتــدريم ..... وغيرىــا، فالقيــادة تيــتؼ بالظتــائج الكميــة أؼ اختيــار العطــل الصــحيح، 

ر، وتركــــز عمــــى الطظظــــق وتيــــتؼ بال زيئــــات أمــــا اإلدارة فيــــي ع ــــس القيــــادة تيــــتؼ بالؾقــــت الحاضــــ
والت اصيل أؼ اختيار الظريقـة الصـحيحة فـي العطـل، وفـي الحقيقـة أن كـال الط يـؾميؽ ميـؼ فالقيـادة 
بـــدون وجـــؾد إدارة ت عمظـــا نعـــيش فـــي عـــالؼ الت،ظـــيط الطســـتقبمي مـــع إىطـــال االن ـــاز الحـــالي الـــذؼ 

حـدىا ت عمظـا ال نـرػ سـؾػ الطشـ الت اليؾميــة نحتـاج إليـو كـي نصـل ألىـدافظا الطسـتقبمية، واإلدارة و 
ــــر،  ه، 57-56، 2009التــــي تســــتغرقظا فــــال لتــــاح لظــــا الؾقــــت لمت كيــــر والت،ظــــيط لمغــــد )أبــــؾ زعيت

 ه.43، 2013)خيرؼ، 
 أنو لط ؽ التطييز بيؽ القيادة واإلدارة عبر: (Rosari, 2019, 20)ويذكر 

تســطح  ،التــأ ير عــدم اســت،دام اإلكــراه  لتظمــم، ىــي عالقــة ســمظة دارةواإل تــأ يرالقيــادة عالقــة  .1
الســمظة باســت،دام اإلكــراه. إن محــاوالت التــأ ير عمــى األشــ،اص افخــريؽ فــي القيــادة متعـــددة 

محــاوالت اســت،دام الســمظة فــي العالقــات اإلداريــة ىــي أحادلــة االت ــاه ومــؽ  ، بيظطــااالت اىــات
 أعمى إلى أس ل.

ــــادة وال االخــــتالف افخــــر .2 ــــابعيؽىــــؾ الق ــــابعيؽالقــــادة وال، الطــــدلريؽ والطرؤوســــيؽمقابــــل  ت ىــــؼ  ت
الطـدراء والطرؤوسـؾن ىـؼ األشـ،اص الطشـاركؾن فـي  ،األش،اص الطشـاركؾن فـي عالقـة القيـادة

 .عالقة إدارية
 ./أو خدماتوأما الطدريؽ لقؾم بإنتاج وبيع سمع القادة لقؾمؾن بتحقيق تغيرات حقيقية،  .3
ل ــم أن تع ـس التغييــرات الطقصــؾدة األغــراض  ، إذالغـرض الطتبــادل مقابــل األنشـظة الطظســقة .4

تظـــتج الســـمع و/أو ال،ـــدمات عـــؽ األنشـــظة الطظســـقة لمطـــدلريؽ ، بيظطـــا تـــابعيؽالطتبادلـــة لمقـــادة وال
 والطرؤوسيؽ.

، االفــرادلمتــأ ير عمــى  ا  لبــذل القــادة جيــؾدويط ــؽ القــؾل أن القيــادة فــر  مــؽ عمــؼ اإلدارة، إذ 
 ا  القــادة جيــؾد، بيظطــا لبــذل وبعبــارة أخــرػ  اليي ــل والظغــام. لكــؽ الطــدلريؽ لعطمــؾن لضــطان اســتطرار

ؽ لكـ التظغيطـي الحـالي. الطـدراء لحطـؾن  لحطالـة اليي ـلا  ، لبـذل الطـدلرون جيـؾداالفـرادلمتأ ير عمى 
مــى أتبــاعيؼ فــي ات ـــاه القــادة لـــدليؼ القــدرة عمــى التــأ ير ع بيظطــا ،ال لط ــظيؼ تغييــر ال انــم الحــالي

ـــدليؼ ىي ـــل  ابـــت ب، لط ـــؽ اجدلـــد. وى ـــذا ـــدليؼ ىي ـــل دلظـــامي يلقـــؾل أن الطـــدلريؽ ل  يظطـــا القـــادة ل
(Unsar, 2014, 4). 
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 Importance of Administrative Leadershipثانيًا: أىسية القيادة اإلدارية 
ُتعد القيادة اإلدارية مصدرا  لتؾجيـو األفـراد العـامميؽ نحـؾ تحقيـق أىـداف الطظغطـة الطرغـؾب 

مــؽ الطيــارات لتقظيــا القائــد فــي التــأ ير عمــى افخــريؽ وتحريــػ جيــؾدىؼ وتؾجيــو  فييــا عبــر العدلــد
طــــاقتيؼ واالســــتاطار األماــــل لمطــــؾارد وات،ــــاذ القــــرارات والعطــــل عمــــى حــــل الطشــــ الت واالختالفــــات 
والصــراعات التــي تظشــأ داخــل الطظغطــة، والعطــل عمــى دعــؼ األنشــظة اإلل ابيــة والحــد مــؽ الســمبية 

 ه.15، 2017والتقظيات الحدلاة وتؾعي يا في خدمة الطظغطة )البظا، ومؾاكبة التظؾرات 
ه إلــى أن أىطيــة القيــادة تــأتي مــؽ ارتباطيــا بالعظصــر البشــرؼ 12، 2019وتشــير )قييــرؼ، 

الــذؼ أخــذ لحتــل الط انــة األولــى بــيؽ م،تمــش العظاصــر اإلنتاجيــة األخــرػ التــي ُتســيؼ فــي تحقيــق 
ــــو نغــــرا  لمتغيــــرات الطســــتطرة فــــي مشــــاعره أىــــداف الطظغطــــة، فســــمؾك ال ــــرد مــــؽ الصــــ ــــؤ ب عم التظب

وعؾاط ــو، كطــا أن تغيــر الغــروف الطحيظــة بالطظغطــة مـــؽ شــأنو أن لــؤدؼ إلــى تغيــر مســتطر فـــي 
السياسات وذلـػ لكـي تضـطؽ الطظغطـة الحـد الطظمـؾب مـؽ ال يـؾد البشـرية الالزمـة لتحقيـق أىـدافيا 

ميطة وح يطـــــة تســـــتظيع الح ـــــاظ عمـــــييؼ وضـــــطان اســـــتطرارىا في ـــــم أن تـــــؾفر لمطـــــؾع يؽ قيـــــادة ســـــ
ـــة ليـــؼ وقـــد دلـــت  والحصـــؾل عمـــى تعـــاونيؼ مـــؽ أجـــل بـــذل ال يـــؾد الالزمـــة إلن ـــاز الطيـــام الطؾكم
الدراســات الط،تم ــة عمــى قمــة عــدد القــادة نســـبيا  لفالقــدرة عمــى القيــادة ســمعة نــادرة ال لتطتــع بيـــا إاّل 

 القالئلل.
، 2015ه و )عبـــــد الكـــــريؼ، 21، 2013ه و )خيـــــرؼ، 53، 2010وقـــــد أطـــــر )العـــــالق، 

 ه أىطية القيادة بالظقاط افتية:13-12، 2019ه و )قييرؼ، 15، 2017ه و )البظا، 25-26
 إنيا حمقة وصل بيؽ العامميؽ، وبيؽ خظط الطظغطة وتصؾراتيا الطستقبمية. .1
 إنيا البؾتقة التي تظصير داخميا كافة الط اىيؼ واالستراتي يات والسياسات. .2
 مش الت العطل وحميا، وحسؼ ال،الفات والترجيح بيؽ افراء. السيظرة عمى .3
 تحقق األىداف الطرسؾمة لمطظغطة بسيؾلة. .4
تظطية وتدريم ورعالة األفراد باعتبارىؼ أىؼ مؾرد لمطظغطة، كطا أن األفـراد لت،ـذون القائـد كقـدوة  .5

 ليؼ.
 ل،دمة الطظغطة. امؾاكبة التغيرات الطحيظة وتؾعي ي .6
 بية في الطؤسسة وتقميص ال ؾانم السمبية قدر اإلم ان.تدعيؼ القؾػ اإلل ا .7

 

 Administrative  Leadership والسعاصددخة: التقميجلددة اإلداريددةثالثددًا: أنسدداق القيددادة 

Styles Traditional & Contemporaryا

، يادة ليا تأ ير كبير عمى الك ـاءة وفـي الظيالـة الظ ـاحالباحاؾن أن أنطاط القمؽ  العدلد لعتقد
م تســبة أكاــر مــؽ الصــ ات  ، لعتقــد الــبعض أن القيــادة الظاجحــة تتظمــم صــ اتي الؾقــت ن ســووفــ
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قيــادة مظاســم لغــرض تحقيــق  نطــط، مطــا لســمط الضــؾء عمــى أىطيــة ات،ــاذ القــرار ووضــع الطؾرو ــة
 . (Samarakoon, 2019, 49) نتائج جيدة

أىطيــة لــدفع راء طــدللــدػ ا القيــادةتظافســية بيئــة األعطــال العالطيــة، ل تســم نطــط  ونغــرا  لتزالــد
الطؾع ؾن ىـؼ الطحركـات الرئيسـية لمطظغطـة، مـؽ الطتؾقـع فـك اءات الطؾع يؽ ومستؾيات اإلنتاجيـة. 

أن لغيــــر الطــــدلرون قيــــادة قؾيــــة لط ظيــــا تعزيــــز أداء الطــــؾع يؽ وتؾجيــــو التــــابعيؽ لتحقيــــق أىــــداف 
 . (Wen et al., 2019, 56) الطظغطة

القيـادة الطظاسـبة ومطارسـات  نطـاطل ـم تعزيـز أى أنـو إلـ (Lunardi, 2019, 29)ويشـير 
، الطــؾارد البشــرية التــي تــدفع الطشــاركة بــيؽ الــرئيس والطــرؤوس فــي الطظغطــات لــدفع األداء اإلدارؼ 

ل الطعمؾمــات بــيؽ فــي تبــاد يســاعدعمــى تظســيق إجــراءات العطــل و الطظاســم القيــادة  نطــطلســاعد كطــا 
 الطتبع.القيادة  في نططقة إل ابية ، مطا لدل عمى وجؾد عالالرئيس والطرؤوس

حاســطة لمشــركات لتحقيــق االبتكــار والقــدرة التظافســية.  ســتراتي يةانطــط القيــادة بأنــو: ليعــرف و 
 ,Lunardi)ل سمؾك القائد في سياق العطل الذؼ لط ؽ تعدلمو مؽ مظغـؾر التـدريم تعبير عؽ وىؾ

2019, 28) . 
مــزيج مــؽ ال،صــائص لدة عمــى أنــو إلــى نطــط القيــا (Al-Khajeh, 2018, 2) يظغــرو 

مــرتبط  ، ونطــط القيــادةوالصــ ات والســمؾكيات الط،تم ــة التــي لســت،دميا القــادة لمت اعــل مــع مرؤوســيو
بالسمؾك اإلدارؼ، الذؼ تؼ تصطيطو لدمج الطصالح واف ار التظغيطيـة أو الش،صـية لتحقيـق أىـداف 

 ل.معيظة
وســيمة مقصــؾدة القيــادة لىــؾ  أن نطـط (Gandolfi & Stone, 2018, 264)فيطـا ذكــر 

إلــى حالــة مســتقبمية لمتغيــر  ،لــؤ ر مــؽ خالليــا القائــد عمــى م طؾعــة مــؽ األشــ،اص فــي مظغطــة مــا
 ل.م يؾمة عمى نظاق واسع وم،تم ة عؽ الحالة الحالية

إن نطـــط القيــادة ىــؾ الظريقــة التـــي إذ لــؤدؼ دورا  ميطـــا  فــي مظغطــات اليــؾم،  نطــط القيــادةإن 
أو الطشرف العطل ت اه مؾع يـو أو مرؤوسـيو والظريقـة التـي لـتؼ بيـا تظ يـذ وعي ـة  ل،تار بيا الطدلر

القيــادة، لقتــرح البــاحاؾن فــي م ــال القيــادة أنــو ال لؾجــد نطــط قيــادة واحــد أفضــل مــؽ افخــر، لكــؽ 
األنطــاط تعتطــد عمــى بعــض العؾامــل ماــل: نــؾ  التظغــيؼ، وطبيعــة الطيطــة، وخصــائص األفــراد فــي 

لط طؾعــة التــي لقؾدىــا القائــد ك ــل، واألىــؼ مــؽ ذلــػ ش،صــية القائــد. لــذلػ ال لؾجــد فريــق القائــد، وا
األفضــل فــي جطيــع األوقــات حيــا تتظمــم كــل حالــة معيظــة نطظــا  واحــدا  أو غــد قيــادة واحــد لُ  نطــط

 . (Akparep et al., 2019, 5) م طؾعة مؽ أنطاط القيادة الط،تم ة
والتـي تصـم فـي تحقيـق  اإلداريـيؽطارسـيا القـادة القيادلـة التـي ل األنطـاطوبرزت العدلد مـؽ 

 أىداف محددة، مال:
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 :)وىـي القيـادة التـي تتركـز حـؾل القائـد، وليـا مسـطيات  نسط القيدادة االسدتبجادلة )االوتؾقخاطيدة
، الــــظطط الــــدل تاتؾرؼ، الــــظطط افمــــرمتعــــددة ماــــل، الــــظطط الطــــتح ؼ أو الــــظطط ال ــــردؼ، الــــظطط 

ن ـــؾذ الطتطركـــز فـــي القائـــد، واحتكـــاره الســـمظة وت ـــرده ب ـــل التســـمظي، الـــذؼ لغيـــر مـــؽ خـــالل 
، 2017العقـــاب والاـــؾاب )عســــيالن،  أســــاليموالعطميـــات القيادلــــة، ســـيظرتو عمـــى  اإلجـــراءات

 ه.11
 :)عمـى  اإلدارؼ ىـؾ الـظطط الـذؼ لحـرص مـؽ خاللـو القائـد  نسط القيادة السذاركة )الجلسقخاطية

ليـؼ فيطـا لتعمـق ألقـرارات التـي لقؾمـؾن بات،اذىـا أخـذ ر الت اعل العامميؽ ومحاولة مشاركتيؼ في ا
مــؽ  أساســيةعمــى  ال ــة محــاور  األســمؾببتظغــيؼ شــؤون الطظغطــة بشــ ل عــام، كطــا لعتطــد ىــذا 

ىـــذا الــــظطط وىـــي: اىتطـــام القائـــد بالعالقــــات مـــع الطرؤوســـيؽ وت ـــؾيض الســــمظة  إن ـــاحشـــأنيا 
بعــض الطعؾقــات  إزالــةجــل أدلــة مـؽ لمطرؤوسـيؽ وكــذلػ إشــراك العــامميؽ فـي بعــض الطيــام القيا

 ه.332، 2018التي تؾاجو الطظغطة كإشراكيؼ في صظع القرار في الطظغطة )عبد الرزاق، 
 :)لضـا  نطـط القيـادة الترسـمية وال ؾضـؾية، وىـذا الـظطط أويسـطى  نسط القيدادة الحدخة )الستدداىمة

فــرد حــر فــي أداء العطــل  معـاكس تطامــا  لمــظطط الــدلطقراطي فيظـاك غيــاب لمقيــادة الحقيقيــة، وكـل
كطا لرضيو، ويغمم عمى ىذا الظطط مؽ القيـادة طـابع ال ؾضـى وسـمبية القائـد، إذ إن ىـذا الظـؾ  
مؽ القيـادة ال تح طـو القـؾانيؽ أو سياسـات محـددة أو إجـراءات، ويتطيـز ىـذا الـظطط بعـدم تـدخل 

يؽ واســتقاللية فـــي القائــد اإلدارؼ فــي م ريــات األمــؾر، فيــي قيـــادة تتــرك حريــة أكبــر لمطرؤوســ
 ه.117، 2019أداء الطيام )ىشام، 

كطا أن ىظاك العدلد مؽ األنطـاط القيادلـة اإلداريـة الطعاصـرة التـي لطارسـيا القائـد فـي قيـادة 
ــــبعض األنطــــاط القيادلــــة  ــــة عمــــى عــــرض م،تصــــر ل الطرؤوســــيؽ فــــي الطظغطــــة، وستقتصــــر الباحا

 الطعاصرة وعمى الظحؾ افتي:
 Spiritual Leadershipالقيادة الخوحية  -1

فـــي مظتصـــش التســـعيظيات ركـــزت العدلـــد مـــؽ الدراســـات عمـــى قضـــالا الروحانيـــة، إذ تطـــت 
خـريؽ، وقـد أعيـرت العدلـد مـؽ الدراسـات فدراسة تـأ ير الروحانيـة عمـى قـدرة الشـ،ص عمـى قيـادة ا

ة، كطـا أن التأ ير مؽ خالل الرؤية والقيؼ والعالقـات أفضـل مـؽ التـأ ير عبـر ال،ـؾف والقـؾة والسـيظر 
أدػ االنتقـــال مـــؽ م ـــان عطـــل محـــؾره القيـــادة إلـــى م ـــان عطـــل محـــؾره اإلنســـان إلـــى عيـــؾر أبعـــاد 

 .(Samul, 2020, 1)م،تم ة لمقيادة الروحية كطا ىؾ بارز في عالؼ اليؾم 
وتعرف القيـادة الروحيـة عمـى أنيـا لحقيقـة تشـتطل عمـى القـيؼ والطؾاقـش والسـمؾكيات الالزمـة 

 . (Tarihi & Tarihi, 2019, 22)يؽ جؾىريا ل خر فلتح يز الذات وا
ه بأنيـــــا لالش،صـــــية التـــــي لط ـــــؽ مـــــؽ خالليـــــا تح يـــــز  38، 2016ويعرفيـــــا )ال،زاعـــــي، 

خريؽ جؾىريا  مؽ خالل بظاء وتظمع واضح ومشـ ع لطسـتقبل مـدعؾم بأمـل وعقيـدة لمؾصـؾل إلـى فا
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ؽ عمـــــى الطصـــــمحة ذلــــػ الطســـــتقبل مـــــع إشــــاعة روح الطحبـــــة والتســـــامح وتغميـــــم مصــــمحة افخـــــري
 حساس العضؾية وإض اء داللة ومغزػ أعطق عمى العطل اليؾمي لمعامميؽل. إالش،صية لتؾليد 

ــــــرػ )الشــــــيباوؼ والطؾســــــؾؼ،  ــــــة ىــــــي: 331-330 ،2018وي ــــــادة الروحي ه أن أبعــــــاد القي
 لااره.إلاإللطان، وحم ا –)الرؤية، األمل 

 The Magnetic Leadershipالسغشاطيدية القيادة   -2
سية إلى ما قدمو عالؼ اإلدارة والطت،صـص فـي حقـل ييؾر مصظمح القيادة الطغظاطلعؾد ع

 The Power of Magnetic 2010ولـى فـي أله فـي كتابيـا بظبعتـو اDanni Durkinالقيـادة )

Leadership it is Time To Get R.E.A.L وتشير ،R.E.A.L :إلى 
R  :Recruitment طظاسم والط ان الطظاسمه.)التؾعيش، الش،ص الطظاسم في الؾقت ال 
E  :Empowerment .إشراك وتط يؽ وإ راء الطؾع يؽ مؽ األرباحه( 
A :Appreciation .تقدلر وتقييؼ الطؾع يؽه( 
L : Leadership.القيادة التي تعبر عؽ الحم وتبظي الؾالءه( 

ليل ربـــع فـــي القيـــادة الطغظاطيســـية بطاابـــة الـــدألواعتبـــرت الطظغطـــات اجتطـــا  ىـــذه الكمطـــات ا
 . (Durkin & Earle, 2010, 2)لمطدراء والطغظاطيس لمطال الذؼ لط ظيؼ مؽ إدارة الطظغطات 

وتعــرف القيـــادة الطغظاطيســـية بأنيـــا لتمـــػ القيــادة التـــي تطتمـــػ القـــدرات والطيـــارات وال،بـــرات 
التي تتصش بالتؾاضع وحسؽ ال،مق الذؼ لط ظيا مؽ التأ ير في مؾاقش الطرؤوسـيؽ بشـ ل إل ـابي 

طؾعي عبر تشـ يعيا ل بـدا  واالبتكـار عمى نحؾ تبا  ألساعد عمى جذب أكبر قدر مط ؽ مؽ اوت
تبــا  وتظطيــة قــدراتيؼ وميــاراتيؼ لحــل الطشــ الت التــي واســت،دام الــذكاء العــاط ي فــي خمــق والء األ

ادة فــي تؾاجـو الطظغطـة بح ـؼ ال،بـرة والطرونـة والدلظامي يـة والرؤيـة الطسـتقبمية التـي تطتمكيـا ىـذه القيـ
 ه.39، 2017مؾاجية التحدلات لتحقيق األىداف الطشتركة التي ت ؾق الطظمؾبل )الغريباوؼ، 

  Visionary Leadershipالقيادة الخؤيؾية  -3
تعطـــل مظغطـــات اليـــؾم فـــي بيئـــة متزالـــدة التعقيـــد، إذ أصـــبحت الرؤيـــة ال غظـــى عظيـــا ألداء 

قــــت الحاضــــر واحــــدة مــــؽ أىــــؼ األبعــــاد ُتعــــد الرؤيــــة فــــي الؾ  الحيــــاة،الطظغطــــات وبقائيــــا عمــــى قيــــد 
التظغيطيــــة، كطــــا ُتســــيل الرؤيــــة تظ يــــذ اإلســــتراتي يات التظغيطيــــة، وليــــذا الســــبم تبحــــا الطظغطــــات 

Brunelle & L)باســتطرار عــؽ قــادة ذوؼ رؤيــة لمح ــاظ عمــى قــدراتيؼ التظافســية 
,
 Ecuyer, 

2018, 25) . 
لعطـل قيـادؼ لط ـؽ أن لـؤ ر القيـادة الرؤيؾيـة عمـى أنيـا  (Anshar, 2017, 54)وعـرف 

أو لش ع افخريؽ عمى إنشاء وصياغة واقعية ومؾ ؾقـة وجذابـة حـؾل الـرؤػ الطسـتقبمية التـي لط ـؽ 
تيــة: وضــع معـــالير عاليــة تع ــس األفكــار العاليـــة، فأن تحســؽ الؾضــع الحــالي، عبـــر الطؤشــرات ا

ــــى االلتــــزام، والظظــــق ــــد وســــيل ال يــــؼ  تؾضــــيح األىــــداف واالت ــــاه واليــــام الــــروح والح ــــاظ عم ال ي
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)التؾاصل ال اعله، وتع س ت رد الطظغطـات والك ـاءات الط،تم ـة وامـتالك تصـطيؼ قـؾؼ عمـى تحقيـق 
 الطال العميال.

التركيــز ، تحدلــد االت ــاهه أن أبعــاد القيــادة الرؤيؾيــة، ىــي: )252، 2018ويــرػ )الكــؾاز، 
 ، التط يؽ، القيؼه.عمى الطست يدلؽ

 Agile Leadership القيادة الخشيقة -4
 Danielو James Womackأطمــق مصــظمح الرشــاقة ألول مــرة مــؽ قبــل البــاحايؽ

Jones  إاّل أن أصـؾل ىـذا الطـدخل تعـؾد إلـى مـا قبـل ذلـػ لسـظؾات عدلـدة، تـؤدؼ  1990في العـام
ساســـيا  فـــي عطميـــة التقـــدم واالســـتدامة، إذ لظبغـــي أن تكـــؾن تصـــرفات )أفعـــاله أالقيـــادة الرشـــيقة دورا  

ة عـؽ حسـؽ التصـرف وال اعميـة فـي أداء أدوارىـؼ، فضـال  عـؽ التأكيـد عمـى أن تصــرفات القـادة نابعـ
 ه.457، 2018فراد العامميؽ البد وأن تقؾم عمى أساس التط يؽ )الكرعاوؼ وعبد الحسيؽ، األ

وتعـــرف القيـــادة الرشـــيقة عمـــى أنيـــا لالقيـــادة التـــي تطاـــل تمـــػ الســـمؾكيات التـــي تحقـــق قيطـــة 
ذا العالقــــة باألفكــــار، والعالقــــات غيــــر الطظت ــــة، وان، ــــاض مســــتؾيات وت، ــــض مســــتؾيات اليــــدر 

 ه.23، 2017التعاونل )ال تالوؼ، 
 Inspirational Leadership القيادة السميسة -5

فـــي نغريتـــو  Max Weberليـــام فـــي م ـــال اإلدارة ىـــؾ إلأول مـــؽ اســـت،دم مصـــظمح ا
لقائـــد ومـــا لطتمكـــو مـــؽ ســـطات البيروقراطيـــة عظـــدما قصـــد الكـــالم عـــؽ الســـمظة الطقترنـــة بش،صـــية ا

ش،صـــية ومؾاىـــم ذاتيـــة مميطـــة ل خـــريؽ وســـاحرة ليـــؼ، وقـــد عرفـــت القيـــادة الطميطـــة بأنيـــا لالقيـــادة 
لى دلطؾمة العالقة مـع مرؤوسـييا وعمـى الظحـؾ إالطتطيزة في سطاتيا وال اذبة في كيظؾنتيا والساعية 

 ه.51، 2012ور،  داء  ووالء  حد االنبيار بأفكارىال )خميشأالذؼ لؤ ر فييؼ 
ه إلــى أن القيــادة الطميطــة تتكــؾن مــؽ أربعــة عظاصــر رئيســة، 19، 2017وأشــار )الحمبــي، 

 وىي: )الاقة بالظ س، إدارة التغيير، تط يؽ العامميؽ، التؾجو اإلستراتي يه.
 Ambidextrous Leadership القيادة البارعة -6

، إذ 2004سـظة  Vera & Crossanتؼ تظـؾير ىـذا الـظطط مـؽ القيـادة ألول مـرة مـؽ قبـل 
ســـمؾب مركـــم لمقيـــادة، إذ إن ىـــذه ألـــى إلـــرػ ىـــذان الباحاـــان بـــأن عطميـــة الـــتعمؼ التظغيطـــي بحاجـــة 

نيـــا تظطـــؾ أالعطميـــة لط ـــؽ أن تظطـــؾ تحـــت مغمـــة القيـــادة الطعامالتيـــة فـــي أوقـــات محـــددة، فـــي حـــيؽ 
عــة ال،ــروج مــؽ التــأرجح وتتحــؾل بشــ ل كبيــر فــي عــل القيــادة التحؾيميــة ويحــؾل نطــط القيــادة البار 

 ه.11، 2017القائؼ بيؽ ىذلؽ الظطظيؽ )رشيد ومزىر، 
القيـــادة البارعـــة تعظـــي لالقـــدرة عمـــى تعزيـــز إلـــى أن  (Climent, 2019, 6)ويشـــير 

ســــمؾكيات االستكشــــافية واالســــتغاللية لــــدػ التــــابعيؽ بزيــــادة أو تقميــــل االختالفــــات فــــي ســـــمؾكيؼ ال
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ت، عبــر تشــ يع القــادة البــارعؾن التــابعيؽ عمــى تحقيــق أىــدافيؼ والتبــدلل الطــرن بــيؽ ىــذه الســمؾكيا
 وخمق بيئة لاق فييا الطؾع ؾن ويدعطؾن بعضيؼ البعضل.

 :(Climent, 2019, 6)ويط ؽ القؾل أن القيادة البارعة تتكؾن مؽ  ال ة عظاصر، وىي        
 .السمؾكيات القيادلة الطظ تحة التي تش ع وتعزز أنشظة االستكشاف 
  ؾكيات القيادلة الطظغمقة التي تش ع وتعزز أنشظة االستاطار.السم 
  .الطرونة لمتبدلل مؤقتا  بيؽ السمؾكيؽ كطا لتظمم الطؾقش 
 Level 5 Leadershipالقيادة مؽ السدتؾى الخامذ  -7

 ,Jim Collins)ســاس الدراســة التــي قــام بيــا أتقــؾم فكــرة ىــذا الــظطط مــؽ القيــادة عمــى 

طظغطات ال يدة إلى عغيطة، وإن ىظاك نؾعـا  خاصـا  مـؽ القـادة ل طـع حؾل كي ية تحؾيل ال (2005
بيؽ التؾاضع والعزيطة الشدلدة ىؤالء ىؼ قادة الطستؾػ ال،امس، والقيادة مؽ الطستؾػ ال،ـامس تعـد 
أعمى مستؾػ في ىرم قابميـات الطـدراء، وأىـؼ صـ ة لمقائـد فـي الطسـتؾػ ال،ـامس ىـؾ التؾاضـع وعـدم 

وىــذا لظــاقض م يــؾم القيــادة مــؽ مظظمــق نغريــة القائــد العغــيؼ التــي ت تــرض وجــؾد مشــاعر األنانيــة 
 ,Caldwell et al., 2017)ه 142، 2014أنانية عالية وططـؾح ش،صـي كبير)حـافع وكييـو، 

3). 
ــــذؼ ل ســــد خصــــائص الطســــتؾػ 534، 2020ذكــــر )ال ــــالؾدؼ وبظــــاح،  ه أن الطــــدلر ال

خـــالص والت ــــاني، فالقــــادة ال إلوالــــتح ع، اال،ـــامس لمقيــــادة لتطتـــع بصــــ ات خاصــــة أىطيـــا اليــــدوء 
لظســبؾن الظ ــاح ألن ســيؼ عظــد ن ــاح مظغطــتيؼ، ويعظــؾن التقــدلر ل خــريؽ ومســاىطاتيؼ، بــل أنيــؼ 

مؾر ال تسـير عمـى مـا لـرام، وىـؼ مـزيج متظـاقض ألذا كانت اإلظسبؾن ال شل ألن سيؼ ويتقبمؾن المؾم 
عمـــى ن ـــاح الطظغطـــة أكاـــر مـــؽ ن ـــاحيؼ  مـــؽ التؾاضـــع الش،صـــي واإلدارة الطييطظـــة مـــع اإلصـــرار

ــــذاتي وليــــذا فيــــؼ لقؾمــــؾن بت ييــــز الطظغطــــة لمظ ــــاح عظــــد مغــــادرتيؼ بحيــــا لــــتط ؽ مــــؽ لمــــييؼ  ال
 باالستطرار في تظطية الطظغطة. 

أن الطسـتؾػ ال،ـامس مـؽ القيـادة لشـير إلـى  (Gopinath et al., 2012, 167)ويـرػ 
الـــذؼ  Collinsإعظـــاء التسمســـل اليرمـــي لقيـــادة  أعمـــى مســـتؾػ فـــي ىرميـــة القـــدرات التظ يذلـــة، لـــتؼ

 ه:8وعمى الظحؾ افتي، الش ل ) ،لغير خطس مستؾيات متطيزة
  الطؾاىـــم والطعـــارف عبــر لقـــدم مســاىطات ماطـــرة ومظت ـــة فدددخد ذو قدددجرة عاليدددة، : 1السدددتؾى

 والطيارات والسمؾكيات والعطل ال يد.
  ىــداف الط طؾعــة أ  ردلــة فــي تحقيــق ُلســيؼ بالقــدرات العزددؾ الفخيددق السددداىؼ، : 2السدددتؾى

 خريؽ في بيئة عطل الط طؾعة.فويعطل ب اعمية مع ا
  ىـداف أ جل السعي ال اعل لتحقيـق ألظغؼ األش،اص والطؾارد مؽ السجيخ الكفؾء، : 3السدتؾى

 محددة مقدما .
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  لح ــز االلتــزام والســعي الحايــا لرؤيــة واضــحة ومقظعــة، وتح يــز القائددج الفعددال: 4السدددتؾى ،
 عمى.أ لير أداء معا

  مـــزيج متظـــاقض مـــؽ التؾاضـــع الش،صـــي واإلدارة عبـــر ، لبظـــي عغطـــة التشفيدددحي: 5السددددتؾى
 الطييطظة.

 
 
 
 

ا

ا

ا
ا

ا(8الش سا)

اج زب بداالميب حاال م خ

  ػٓ: خثزظشف اٌجبؽض :المظما
John C. Maxwell, 2011, The 5 Level of Leadership: Proven Steps to Maximize Your 

Potential, http://www.amazon.com. 

 Reciprocal Leadership القيادة التبادلية   -8
تشــير القيـــادة التبادليــة إلـــى ات ــاق محـــدد بــيؽ القائـــد والتــابعيؽ، ويضـــطؽ ىــذا االت ـــاق قيـــام 

محــددة مســبقا  مــع التــابعيؽ بطــا ل م ــؾن بــو مــؽ أعطــال، فــي مقابــل حصــؾليؼ عمــى م افــ ت وحــؾافز 
القائد، كطا لضطؽ ىذا االت اق اإلجراءات العقابية التي تقـع عمـى عـاتق التـابعيؽ فـي حالـة إذا كـان 

 ه.111، 2019األداء مظ، ضا  )الرميدؼ وطالحي، 
كطا وتعرف القيادة التبادلية بأنيـا لعطميـة تبادليـة ذات طـرفيؽ، كـل طـرف فييـا لطتمـػ شـيئا  

تحصــل عطميــة التبــادل لتحقيــق الحاجــات اعتطــادا  عمــى معــالير إلن ــاز آخــر، ف ءويحتــاج إلــى شــي
 ه.65، 2020العطل مقابل حصؾل الطرؤوسيؽ عمى الط اف ت مقابل ان ازىؼ العطلل )الطصرؼ، 

 ه:27، 2013وتحدد أبعاد القيادة التبادلية بافتي )أبؾ ال،ير، 
القائــد والتــابعيؽ التــي تســيل مــؽ : تتطاــل بعطميــات التعزيــز اإلل ــابي بــيؽ السذددخوطة السكافددأة - أ

 تحقيق األىداف التي تطت الطؾافقة عمييا مؽ التابعيؽ.
: التـــي لتـــدخل فييــــا القائـــد عظـــدما تســـير األمــــؾر عمـــى نحـــؾ غيـــر صــــحيح اإلدارة باالسدددتثشاء - ب

 بالتعزيز السمبي والعقاب.
 Transformational Leadershipالقيادة التحؾيمية  -9

أنيــا لعطميــة لســعى مــؽ خالليــا القائــد والتــابعيؽ إلــى نيــؾض  تعــرف القيــادة التحؾيميــة عمــى
 .(Sitisyarah, 2018, 17)كل مظيؼ بافخر لمؾصؾل إلى أعمى مستؾيات الدافعية واألخالقل 

  فرد ذو قدرة عالية ه1الطستؾػ )
 

 

ىؼعضؾ ال ريق الطسا ه2الطستؾػ )  
 

 

الطدلر الك ؾء ه3الطستؾػ )  
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 Sajjad)ه و 224، 2019بيظطا تتطال أبعاد القيادة التحؾيمية بافتي )جـارحي وآخـرون، 

et al., 2019, 3) 
 رة عمى تح يز التابعيؽ عمى الاقة واالعتراف ب اريزما قادتيؼ.: ىؾ القدالتأثيخ السثالي - أ
الطشــتركة، فضــال  عــؽ رؤيــة واضـــحة  األىــداف: ىــؾ القــدرة عمــى التعبيــر عــؽ الددجافع السميددؼ - ب

 ومقظعة تح ز التابعيؽ وتعزز التؾقعات االل ابية.
الظقـــــدؼ : ىـــــؾ القــــدرة عمـــــى اختبـــــار تؾقعـــــات التــــابعيؽ والط،ـــــاطرة والت كيـــــر التحفيدددددد الفكدددددخي  - ت

 ؽالتحــؾيمييواالعتــراف وحــل الطشــ الت عطميــا ، والتــي تصــبح أكاــر وضــؾحا  عظــدما لقــدم القــادة 
 بو أتباعيؼ. لحتذؼبؾص يا أنطؾذج  أن سيؼ

: لشـــير إلـــى قـــدرة القائـــد عمـــى التعـــرف عمـــى االحتياجـــات التظطؾيـــة لمتـــابعيؽ االعتبدددار الفدددخدي - ث
 م الطساواة.وفيطيا واالستطا  إلى م،اوفيؼ ومعاممتيؼ عمى قد

 

 Participatory Leadershipالقيادة التذاركية  -10
ــــة عمــــى نحــــؾ كبيــــر، والقيــــادة  ــــادة التشــــاركية بط يــــؾم القيــــادة الدلطقراطي ــــرتبط م يــــؾم القي ل
التشـاركية ىــي إشــراك العــامميؽ فـي عطميــة ات،ــاذ القــرارات، ومظاقشـة الطشــ الت ووضــع الحمــؾل ليــا 

 ه.44، 2018وتظ يذىا )الرميدؼ، 
ائد في عل ىذا الظطط لعطل ضطؽ م طؾعة متظاسـقة لسـعى بيـا إلـى جعـل الطرؤوسـيؽ فالق

ــــأىطيتيؼ ودورىــــؼ فــــي الطظغطــــة، ويشــــعرىؼ بالراحــــة والاقــــة مــــؽ حيــــا إقامــــة العالقــــات  لشــــعرون ب
تقان العطـل والتعـاون واالنسـ ام، مطـا لـؤدؼ إلـى كسـم احتـرام وود إاإلنسانية معيؼ، ويح زىؼ عمى 

مم ذلػ قدرات خاصة بالقائد في سمؾكو اإلدارؼ الطتطيز، مطا لـؤدؼ إلـى تحقيـق العامميؽ لو، ويتظ
 ه.657، 2019أىداف الطظغطة الط،ظط ليا )ال،صاونة، 

ــــــان،  ــــــرئيس 65، 2018وعــــــرف )الشــــــطرؼ والمؾق ــــــادة التشــــــاركية بأنيــــــا لمشــــــاركة ال ه القي
ذ القــرارات الطظاســبة فــي لمطرؤوســيؽ فــي األعطــال مشــاركة فعميــو عبــر ت ــؾيض الطيــام القيادلــة وات،ــا

الؾقــت الطظاســـم فـــي جـــؾ لســـؾده االحتـــرام الطتبـــادل والتعـــاون البظـــاء والت،ظـــيط الســـميؼ وصـــؾال  إلـــى 
 ىداف الطظشؾدةل.ألتحقيق ا

   Servant Leadershipالقيادة الخادمة  -11
تعرف القيادة ال،ادمة لىي قيادة فعالة تظباق مـؽ الرغبـة فـي مسـاعدة افخـريؽ وجعميـا مـؽ 

ىـرم السـمظة،  ةلؾيات وىؾ ما ل،تمـش عـؽ نطـاذج القيـادة اليرميـة التـي ل ـؾن فييـا القائـد فـي قطـاألو 
عمــى ع ــس القيــادة ال،ادمــة، إذ ل ــؾن مؾقعــو فييــا بــيؽ الطرؤوســيؽ ويعطــل عمــى تظــؾير ميــاراتيؼ 

 ه.99، 2019وت يؼ احتياجاتيؼ ومشاركتيؼ في صظاعة القرارل )الشالع والطظيرؼ، 
 ه إلى أبعاد القيادة ال،ادمة عمى أنيا:7، 2019وأشار )الشطرؼ، 
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: تعظـي امـتالك الطعرفـة الطظغطــة والطيـام الطؾكمـة لمقائـد بحيـا ل ـؾن فــي السيدارات السفاىيسيدة - أ
وضــع لط ظـــو مـــؽ تقـــدلؼ الطســـاعدة والـــدعؼ ال عـــال لمعـــامميؽ الطرؤوســـيؽ الطباشـــريؽ ولمطظغطـــة، 

 وتسييل ميام افخريؽ.
 وتقدلؼ التسييالت ل خريؽ. : ويغير في تش يعالتسكيؽ   - ب
: أؼ االىتطــام باحتياجــاتيؼ العاط يــة والعطميــة داخــل نظــاق العطــل أوالً  بالسخؤوسدديؽ االىتسددام  - ت

 وخارجو.
: تمبيـــو احتياجـــاتيؼ مـــؽ العطـــل واعتبارىـــا جدددخاءات والعبدددارات الؾاضدددحة ل خدددخيؽإلاسدددتخجام ا  - ث

 أولؾية.
وبأنصـــاف وصــــدق وعدالــــة مــــع وذلــــػ بالتعامـــل بشــــ ل واضــــح وصــــريح  :بددددأخ قالترددددخف  - ج

 افخريؽ.
 خريؽ الش،صية.ف: بإعيار االىتطام ت اه اىتطامات االعاطفة الفعالة - ح
 الط تطع.: عبر امتالك القائد الؾعي الحقيقي ت اه تظؾير ومساعدة تقجلؼ قيسة لمسجتسع - خ

 
 

 Ethical Leadershipالقيادة األخ قية  -12
التــأ ير اإلل ــابي فــي األفــراد العــامميؽ ودفعيــؼ لشـار إلــى القيــادة األخالقيــة عمــى أنيــا: لفــؽ 

نحؾ الطزيد مؽ اإلن از، عبر تحمي القائد بالظزاىة والعدل واالستقامة، األمر الـذؼ ل عمـو لم ـأ إلـى 
، 2019تقســـيؼ الســـمظة وتؾضـــيح األدوار مـــؽ أجـــل تحقيـــق األىـــداف ب  ـــاءة وفاعميـــةل )آل حطـــد، 

يــا لإعيــار الســمؾك الطظاســم عمــى نحــؾ معيــارؼ عبــر ه. كطــا وتعــرف القيــادة األخالقيــة بأن39-46
اإلجــراءات الش،صــية والعالقــات بــيؽ األشــ،اص وتعزيــز ىــذا الســمؾك لمطتــابعيؽ بالتؾاصــل الاظــائي 

 . (Islam et al., 2018, 2))التعزيز وصظع القرارهل 
 بأنيا لالعطمية التي لؤ ر فييـا القائـد عمـى أنشـظة (Ahmad et al., 2017, 12)وعرفيا 

 الط طؾعة لتحقيق األىداف التظغيطية بظريقة مسؤولة اجتطاعيا  وعمى نحؾ أكار تحدلدا ل.
أن أبعـاد القيـادة األخالقيـة ىـي: )القـدرة، التطاسـػ،  (Ekaningtias, 2016, 41)ويـرػ 

  العؾاقمه.
 

 Enlightened Leadership القيادة السدتشيخة -13
ة إاّل أنـــو ل ــم إنشـــاء  قافـــة فـــي الطظغطـــة قــد ل ـــؾن لـــدػ القائـــد قــدرة عمـــى القيـــادة العغيطـــ

تســطح لمظــاس باالزدىــار مطــا لســطح بالقيــادة عمــى جطيــع مســتؾيات الطظغطــة، إذ إن أحــد األخظــاء 
التــي لرتكبيــا الكايــر مــؽ مظغطاتظــا ىــي افتــراض أن األمــر كمــو لتعمــق بــال رد، القيــادة الطســتظيرة ىــي 

قائـد والتـابعيؽ لمقائـد، القيـادة الطسـتظيرة روحيـو إذا نؾ  مؽ القيادة التي تظمـق إم انـات العغطـة فـي ال
فطيظا الروحانية ليس بؾص يا نؾ  مؽ العقيدة الدلظية أو األلدلؾلؾجية ولكـؽ بؾصـ يا م ـال لمـؾعي، 
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إذ ن،تبــر قيطــا  ماـــل الحقيقــة وال،يــر وال طـــال والحــم والرحطــة، وكـــذلػ الحــدس واإلبــدا  والبصـــيرة 
الطسـتظيرة لتظمــم مـؽ األفــراد الت،مـي عـؽ األىــداف الش،صـية مقابــل  واالىتطـام الطركـز، فــي القيـادة

قــرارات الط طؾعــة، وتشــطل ألضــا  رؤيــة التــألق والت ــرد فــي كــل فــرد، لــتؼ تحدلــد الطســتؾػ الــذؼ لــتؼ 
نــا، إنيــا ألالؾصــؾل إليــو فــي القيــادة الطســتظيرة عبــر التــزام واســتعداد القائــد لمت،مــي عــؽ احتياجــات ا

 . (Misra, 2017, 20)ظغرية مظيا بالططارسة ألن عقل األنا ىؾ عظيد جدا  أسيل مؽ الظاحية ال
ه القيـــادة الطســـتظيرة بأنيـــا لالـــظطط القيـــادؼ الـــذؼ 116، 2018وعـــرف )العبيـــدؼ وآخـــرون، 

لحقق الظ اح والسعادة واألمل والرفاىيـة فـي الحيـاة الؾعي يـة بتظطيـة الـؾعي الـذاتي والتـداؤب لألفـراد 
 العامميؽل.

 :(Feng Xu et al., 2019, 2)القيادة الطستظيرة عمى  الث ركائز، ىي وتقؾم 
 االستعداد لرؤية الذات بدقة. - أ
 تقدلر الط،اطر والطساىطات. - ب
 فكار ال دلدة وردود ال عل.ألاالن تاح عمى ا - ت

 

 Creative Leadershipبجاعية إلاالقيادة  -14
قـــيؼ ال دلـــدة والطســـتطرة، تظظـــؾؼ القيـــادة اإلبداعيـــة عمـــى فـــؽ بظـــاء الطظغطـــات التـــي ت ســـد ال

 Mainemelis et)وخمق الغروف التي ست عل في الطستقبل ما ىؾ مستبعد في الؾقت الحاضر 

al., 2015, 394) . 
وتعـرف القيـادة اإلبداعيـة بأنيـا لالعطـل الطسـتطر لمتـأ ير عمـى األفـراد وإقظـاعيؼ بقبـؾل العطـل 

ده القائـد الطبـد  والـذؼ لسـتظيع بإعــادة مـؽ أجـل تحقيـق أىـداف الطظغطـة، وفقـا  لألسـمؾب الـذؼ لحـد
 ه.14، 2016إذابة ال،الفات والتظاقضات بيؽ أىداف العامل وأىداف الطظغطةل )آدمؾ، 

ـــــــؾ جـــــــامع، 25-24، 2018وأت ـــــــق )الظشـــــــار، ه و )آدمـــــــؾ، 234-233، 2017ه و )أب
 ه عمى أن أبعاد القيادة اإلبداعية ىي:15-16، 2016

ن واحــد وتحدلــدىا عمــى رؤيــة الكايــر مــؽ الطشــ الت فــي آ: قــدرة القائــد التحدددذ بالسذددك ت -1
ت الط،تم ـة فـي الطؾاقـش تحدلدا  واضحا  ودقيقا ، وتطال كذلػ قـدرة ال ـرد عمـى اكتشـاف الطشـ ال

 الط،تم ة. 
و االســتعالمات أفكــار والطشــ الت أل: وتعظــي القــدرة عمــى تؾليــد العدلــد مــؽ البــدائل واالظ قددة -2

 السيؾلة والسرعة في تؾليدىا.عظد االست ابة لطاير معيؽ، و 
: تعظـي قـدرة القائـد عمـى تؾليـد أفكـار مدىشـة وجدلـدة ونـادرة لـؼ لسـبقو أحـدك إلييـا، وىـي األصالة -3

أفكـــار غيـــر مألؾفـــة، ومـــؽ الضـــرورؼ فـــي األصـــالة ىـــؾ نؾعيـــة وقيطـــو وجـــؾدة األفكـــار ولـــيس 
 كطيتيا. 
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بســـيؾلة والت كيـــر فـــي  : تعظـــي قـــدرة القائـــد عمـــى إحـــداث تغييـــر مـــؽ مؾقـــش إلـــى آخـــرالسخوندددة -4
ات اىات م،تم ـة عدلـدة والظغـر إلـى الطشـ الت مـؽ زوالـا متعـددة مطـا لسـاعد القيـادة اإلبداعيـة 

 عمى إنتاج األفكار الطتطيزة والط،تم ة، مطا لعظي ال،روج مؽ ت كير عؽ اإلطار الطحدد.
 

 Chameleon Leadership القيادة الحخباء -15
ذ لتشــابو القــادة الحربــاويؾن مــع كــائؽ الحربــاء مــؽ حيــا وتســطى ألضــا  بالقيــادة الطتمؾنــة، إ

أنيـــؼ لتمؾنــــؾن عظـــدما لقتربــــؾن مـــؽ ال،ظــــر، فبـــدال  مــــؽ الطؾاجيـــة أو اليــــروب أو االستســـالم فإنــــو 
لقؾمــؾن بــالتمؾن وال،ــدا  ووضــع األقظعــة إلخ ــاء وجــؾىيؼ الحقيقيــة، ويؾصــش القائــد الحربــاوؼ بأنــو 

ــــــي تظعطــــــو، كطــــــا أن ا ــــــد الت ــــــؾن لمي ــــــؾان شــــــ،ص متم ــــــع بط طؾعــــــة مــــــؽ األل ــــــاء تتطت لقيــــــادة الحرب
الطرنـــة لتحقيـــق أىـــدافيا الش،صـــية وأىـــداف األفـــراد العـــامميؽ والطظغطـــات، إذ تـــزود  تواإلســـتراتي يا

القيــادة الحربــاء الطشــاركيؽ بــاألدوات الالزمــة الســت،دام ميــارات القيــادة الش،صــية الطتظــؾرة إلدارة 
 ه.103-102، 2020اني، التغيير الطظغطي بظ اح )العبادؼ وال،اق

القيـادة الحربـاء بأنيـا: لالقيـادة الطتغيـرة عمـى  (Yosef & Baqer, 2015, 194)وعـرف 
الطظغطــــات  تنحــــؾ ســــريع ومســــتطر مــــع تــــأ يرات البيئــــة، وتطتمــــػ القــــدرة عمــــى محاكــــاة إســــتراتي يا

ائؽ الطظافســـة، وتتشـــابو خصـــائص وقـــدرات ىـــذه القيـــادة مـــع ال،صـــائص والقـــدرات التـــي لطتمكيـــا كـــ
 الحرباءل. 

ـــــؾعيؽ مـــــؽ الســـــطات  ـــــاء ببعـــــدلؽ رئيســـــيؽ لتطـــــاالن بظ ـــــادة الحرب ـــــد أبعـــــاد القي ويط ـــــؽ تحدل
 ه:104، 2020العبادؼ وال،اقاني، الش،صية، وىطا )

: ويعظـي درجـة اعتقـاد األفـراد بـأنيؼ مسـيظرون عمـى الظتـائج واألحـداث مخكد الديظخة الخدارجي -1
لــدليؼ ىــذه الســطة لعتقــدون بــأن الحــع والقــدر لحــدد الطــؤ رة فــي حيــاتيؼ، واألفــراد الــذلؽ تكــؾن 

 قراراتيؼ ونتائج ىذه القرارات، لذلػ فيؼ لت ظبؾن تحطل الطسؤولية عؽ قراراتيؼ.
مظــؾن بالظســبية فيــؼ لعتقــدون أن الصــؾاب وال،ظــأ ؤ : وفقــا  لألفــراد الــذلؽ لاالعتقددادات الشدددبية -2

ـــدليؼ تكـــؾن مرتبظـــة  م ـــاىيؼ نســـبية، كـــذلػ الحـــال بالظســـبة لمطعـــالير األخالقيـــة فيـــي بالظســـبة ل
بـالط تطع والاقافـة والت ضـيالت الش،صـية، لـذلػ لرفضـؾن ىـذه الطعـالير، وكـذلػ فيـؼ لطتمكـؾن 
الظزعـــة فـــي الكســـم عمـــى حســـاب افخـــريؽ، بســـبم فقـــدىؼ الـــؾاز  األخالقـــي، واعتقـــادىؼ بـــأن 

 األخالق ىي نتي ة لمغروف الطحيظة باألحداث.
طعاصــــرة ال لظحصــــر بحــــدود، إذ إن أنــــؾا  القيــــادة الطعاصــــرة إن التظــــرق ليــــذه األنطــــاط ال

أصــبحت فــي تظــامي مســتطر، إذ نكــاد ن ــزم أن كــل ســظة تغيــر فييــا العدلــد مــؽ األنطــاط القيادلــة 
الطعاصــرة، بــل أن ىظــاك أنؾاعــا  أخــرػ لــؼ لــتؼ تضــطيظيا فــي دراســتظا ماــل: القيــادة الزرقــاء، القيــادة 

 دة الذكية، القيادة األبؾية، القيادة الظسؾية، القيادة الشاممة، وغيرىا.األصمية، القيادة الغريزية، القيا
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 السبحث الثاني
 داريةاإلقجرات القيادة 

Administrative Leadership Capabilities 
 

  The Concept of Capabilitiesأواًل: مفيؾم القجرات
الطتداخمـة معيـا حات قبل البدء بتحدلد م يؾم القدرات البد مـؽ تطيزىـا عـؽ بعـض الطصـظم

ميطـة مـا سـؾاء كانـت  ءلالطيارة أو الك ـاءة ألداه التي تعظي Abilitiesمال: القابميات )في الطعظى 
 ,Parker)متأصــل ألنيــا تعتطــد عمــى التركيــم ال يظــي لمشــ،صل  ءجســدلة أم عقميــة، وىــي شــي

2016, 1) . 
درة عمـى القيـام باألعطـال ه لوتعظي أداء العطل بدقـة وسـرعة، أو ىـي القـSkillsوالطيارات )

 ه.120، 2010داء لمغروف الطتغيرةل )شياب، الطعقدة بدقة وسيؾلة مع القدرة عمى تكييش األ
ــــام بشــــيء مــــا، : نيــــاألييــــا بإه لشــــار Competenciesوالطقــــدرات ) ــــاءة عمــــى القي و ألالك 

 تقـــانلإو و م طؾعـــة مـــؽ الطيـــام ب  ـــاءة أم انيـــات معيظـــة فـــي م ـــال معـــيؽ لتظ يـــذ ميطـــة إامـــتالك 
(Eidan, 2019, 132) . 
مؽ  ؼ القدرة عمى القيام باألنشظة، و تطال ه فيي بش ل عام Capabilitiesأما القدرات )

 . (Cirjevskis, 2019, 2)تكؾن القدرات كامظة حتى لتؼ است،داميا 
ل ابيـة، إبأنيا لم طؾعة الطؾاىم والسطات والقدرات الالزمـة لتحقيـق نتـائج القدرات وتعرف 

 دلؼ ابتكــارات تحــت االختبــار ضــطؽ الطؾاقــش البشــرية والتقظيــة غيــر الطؾكــدة والطتغيــرة باســتطرارلوتقــ
(Scott et al., 2008, 11) . 

بأنيـا لالصـ ات التـي تـدمج الطعرفـة  (Gaffney & Faragher. 2010, 77)كطـا عرفيـا 
ل دلـــــدة فـــــي الغـــــروف ا عـــــلاوالطيـــــارات والطؾاقـــــش بظريقـــــة لط ـــــؽ اســـــت،داميا بشـــــ ل مظاســـــم وف

 والطتغيرةل.
لالطيـارات والطعرفـة والسـطات وال،بـرة تطاـل بأنيـا  (Bowles et al., 2016, 11)ويـرػ 

الش،صــية التــي لط ــؽ تظبيقيــا عمــى معيــار متؾقــع فــي الططارســة الطيظيــة عمــى مســتؾػ معــيؽ مــؽ 
وإم انيــة  وىـي معظيـة بالرؤيـة الشـطؾلية لقـدرة ال ـرد عمـى األداء فـي م طؾعـة مـؽ السـياقات ،الك ـاءة

 تحسيظيال.
وتـــرػ الباحاـــة أن القـــدرات تطاـــل التظبيـــق العطمـــي لمطيـــارة وال،بـــرة والطعرفـــة فـــي الطؾاقـــش 
الط،تم ــة، أؼ تحؾيــل الطعــارف وال،بــرات والطيــارات إلـــى إطــار تظ يــذؼ لحطــل فــي مضــطؾنو قيطـــة 

 مضافة.
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 Administrative Leadership Capabilities إلداريةثانيًا: قجرات القيادة ا
عــد قــدرات القيــادة إحــدػ أنــؾا  القــدرات التظغيطيــة حســم أغمــم الدراســات والبحــؾث التــي تُ 

ه و )الشـــمطة والعبيـــدؼ، 2018تظـــاول ىـــذا الطؾضـــؾ ، ومـــؽ ضـــطظيا دراســـة )حامـــد والطعاضـــيدؼ، 
و )أنطـــؾذج  (Laakslahti, 2005)و  (Ulrich & Smallwood, 2004)ه و 2018

APSA ،2010.ه 
ن االخـتالف الحاسـؼ بـيؽ الطظغطـات ىـؾ ال ـؾدة واالسـتدامة وقـدرتيا عمـى أإذ لط ؽ القـؾل 

ن ىــذه ليســت قــدرة قيادلــة أ، داريــةمعال ــة الطعمؾمــات عمــى الطســتؾػ التظغيطــي أؼ قــدرة قيادتيــا اإل
نيــا قــدرة تظغيطيــة راســ،ة بعطــق تتكــؾن مــؽ اليياكــل االجتطاعيــة التــي تســطح لمطظغطــة ، بــل أعادلــة

ل بـيؽ األداء اعـيتيا وت سيرىا والتصرف بظاء  عمييا بظـرق تحقـق التـؾازن ال ب طع الطعمؾمات وتص 
 . (Hazy, 2004, 1) والتكيش عمى نظاق جطاعي

بأنيـا لالطعرفـة والطيـارات والقـدرات والسـطات  داريـةومؽ ىظا لط ؽ تعريـا قـدرات القيـادة اإل
 & Yeung) وعـائ يؼ ب  ـاءةلالتـي لحتـاج القـادة إلـى امتالكيـا وإعيارىـا مـؽ أجـل أداء أدوارىـؼ و 

Ready, 1995, 530) . 
تعرف قدرات القيادة بأنيـا لالطيـارات التـي لحتاجيـا القائـد لكـي لـتط ؽ مـؽ مطارسـة القيـادة و 

، 2015ويعرفيــا )العــامرؼ،  ه.35، 2006)ىظــدريش،  ماــللألك ــأ واألمــؽ كافــة جؾانبيــا بالشــ ل ا
عمـى داء العـامميؽ فـي سـمؾكيؼ أظع س بالضرورة عمـى لالطيارات التي لتطتع بيا القادة لتبأنيا  ه99

 ل ابيةل.إالذؼ لؤ ر عمى الطظغطة بصؾرة الظحؾ 
نيـا لسـياق الاقافـة والقـيؼ ألـى قـدرات القيـادة عمـى إ (Bowles et al., 2016, 11)ويشير 

شــ،اص، ألنيــا لفــؽ التــأ ير فــي اأعرفــت عمــى و  والســمؾكيات الطقبؾلــة الطضــطظة فــي كــل مظغطــةل.
ييؼ بظريقــة صــحيحة، لتســظى معيــا كســم احتــراميؼ وطــاعتيؼ وتعــاونيؼ ووالئيــؼ، فــي ســبيل وتــؾجي

 ه.241، 2018تحقيق ىدف معيؽل)الشمطة والعبيدؼ، 
ىـــي  :داريـــةلقـــدرات القيـــادة اإلافتـــي جرائـــي إلومـــؽ ىظـــا لط ـــؽ لمباحاـــة صـــياغة التعريـــا ا
ــــرات التــــي لطتمكيــــا القائــــد ا قــــؾم بتؾعي يــــا فــــي معال ــــة وإدارة وي إلدارؼ الطيــــارات والطعــــارف وال،ب

ىـــداف أللتحقيــق ا ة وحـــاالت التعقيــد والغطـــؾض وااللتبــاس والالتأكــد التظغيطـــيالتظغيطيــ الطشــ الت
 الطظشؾدة.

 داريةثالثًا: أىسية قجرات القيادة اإل
The Importance of the Administrative Leadership Capabilities 

فــي الطسـت دة تغيـرات الطسـتطرة و التحـدلات بال ميئـةفـي عـل بيئــة معطـال ألمظغطـات ا تعـيش
 امـتالك قيادتيـا ألنـؾا  م،تم ـة مـؽ القـدراتأصـبح مـؽ الضـرورؼ  ، لـذاالطعظيات البيئية والتظغيطيـة
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فــي عــل الــدور الطتكيــش مــع مــؽ إدارة الطظغطــات ب  ــاءة والســيظرة عمــى العطميــات الداخميــة  اتط ظيــ
 ىداف الطرجؾة.ألطا لضطؽ تحقيق ابالحاالت والغروف البيئية الطتغيرة و 
، وىـــي قاســـؼ إلدارؼ فـــي ش،صـــية القائـــد ا ا  أساســـي ا  متظمبـــ داريـــةإذ تعـــد قـــدرات القيـــادة اإل

لـــى إمشـــترك بـــيؽ الظغريـــات القيادلـــة ابتـــداء  مـــؽ نغريـــة الرجـــل العغـــيؼ مـــرورا  بالطؾق يـــة ووصـــؾال  
 خـــريؽدة بقـــدرات تطيـــزىؼ عـــؽ افتطتـــع القـــاالظغريـــة الريادلـــة ومـــا بعـــدىا، إذ تشـــترك كميـــا بضـــرورة 

 ه.45، 2016)الظائي والعامرؼ، 
لـى إ (Mukherjee, 2016, 727)و  (Yeung & Ready, 1995, 531)أشـار وقـد 

 :، وعمى الظحؾ افتيداريةأىطية قدرات القيادة اإل
ا  أمــرا  حاســطوىــي أحــد الط ؾنــات الطركزيــة لمك ــاءات التظغيطيــة الطتطيــزة  تطاــلالقــدرات القيادلــة  .1

 لظ اح األعطال.
 عطال.ألظغطي لبيئة االطالت سير تؤ ر عمى  .2
 ستراتي ية األعطال.إتؤ ر عمى صياغة رؤية و  .3
 نحؾ الغالات الطشتركة. طؾاردمؾاءمة وتعبئة ال .4

 ه أن أىطية قدرات القيادة اإلدارية تكطؽ في كؾنيا:248 -237، 2004ويرػ )الكبيسي،         
 ار طرق وحمؾل جدلدة لمطش الت القائطة.وسيمة لمتظؾير والت دلد وابتك .1
 مؾاجية الغروف الطعقدة التي تتظمم أساليم ت كير غير تقميدلة. .2
ز والقـدرة عمـى االسـت ابة الت ؾق والتطّيـبـفـراد العـامميؽ عمـى تحقيـق ذاتيـؼ األمساعدة الطظغطـة و  .3

 لمتحدلات التي تشيدىا الطظغطة.
 سمؾب العمطي.الطرونة في التعامل مع الطش الت باست،دام األ .4
 زيادة إم انية القيادات عمى ات،اذ القرار الطظاسم في الؾقت الطظاسم. .5
 زيادة إم انية القيادة عمى تؾقع الط،اطر ومؽ  ؼ زيادة القدرة عمى الطؾاجية. .6

ضــــرورة وجؾدىــــا فــــي مظغطــــات بتكطــــؽ  داريــــةوتــــرػ الباحاــــة أن أىطيــــة قــــدرات القيــــادة اإل
نغطــة والقــؾانيؽ والتعميطــات لمتعامــل مــع البيئــة ألل التظغيطيــة والــى جانــم كــل مــؽ اليياكــإعطــال ألا

عطــال لتحقيــق ألالداخميــة والبيئــة ال،ارجيــة الطتغيــرة، كطــا تعطــل عمــى خمــق قيطــة حقيقــة لطظغطــات ا
وعمــى نحـــؾ مــؾجز لط ــؽ القــؾل أن تطتــع القيــادات اإلداريــة فـــي ، فــي عــل البيئــة التظافســيةالظ ــاح 

ؽ القــــدرات ُلســــيؼ فــــي تط ــــيؽ مظغطــــاتيؼ عمــــى التكيــــش واالســــت ابة مظغطــــات األعطــــال بالعدلــــد مــــ
 لط،تمش الغروف والطؾاقش الطتغيرة.
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      Types of the Administrative Leadershipداريةرابعًا: أنؾاع قجرات القيادة اإل

Capabilities 

ىـذه القـدرات تـظع س ، إذ في ش،صيتيؼ ا  أساسي ا  امتالك القادة لمقدرات الطتظؾعة متظمبعد لُ 
ن تـــؾفر ىـــذه القـــدرات تكط ـــؽ القائـــد مـــؽ تحقيـــق رؤيـــة أفضـــل أيؼ، فضـــال  عـــؽ اتعمـــى قـــرار ة  مباشـــر 

، والقائد اإلدارؼ فـي الطظغطـات لؾاجـو حـاالت م،تم ـة ومؾاقـش لمطستقبل والظيؾض بؾاقع الطظغطات
وحتـــى مــــع متظؾعـــة مــــع األفـــراد العــــامميؽ ومـــع األطــــراف ذات العالقـــة بالطظغطــــة ومـــع الطظافســــيؽ 

 الزبائؽ، لذا فإنو لحتاج المتالك عدة قدرات وليس قدرة واحدة.
ه 35، 2006، شريىظــد) لمقـدرات القيادلـة، فقــد صـظش نــؾا ألمـؽ ىظـا عيــرت العدلـد مـؽ ا

 وىي:، ربعة م طؾعاتألى إالظبيعة عبر فراد أللقيادة ا داريةدة اإللقاقدرات ا
 .القدرات الش،صية .1
 .القدرات االجتطاعية .2
 ال كرية. رات العقميةالقد .3
 والت،ظيظية.  القدرات التظغيطية .4

 (http://www.saylor.orj/bus208) ( http://knowledge.insead.eduٚ)حســــموصــــظ ت     
 إلى:
ال،ارجي الطتغير، عدم البحـا عـؽ معمؾمـات جدلـدة  دراك ما ل رؼ في العالؼإ صشع الحجس: .1

بل دم يا في إطار عطل متطاسػ لساعد افخريؽ عمى فيؼ ما ل ـم أن تكـؾن عميـو ، فحسم
 ال،ظؾة التالية.

القـــدرة عمـــى التـــأ ير والت ـــاوض، تظـــؾير العالقـــات الداعطـــة والـــروابط ال عالـــة، داخـــل  االرتبددداق: .2
 وخارج الطظغطة.

ــــة  الخؤيددددة: .3 ــــط الرؤي بــــالقيؼ األساســــية لمطظغطــــة ورســــالتيا، مطــــا لظقــــل الت ــــاؤل فــــي العطميــــة رب
 التظغيطية.

ـــدليؼ فاليياكـــل أو العطميـــات، بق لتحقيـــق الرؤيـــة، ســـؾاء ائـــابتكـــار طر  االختدددخاع: .4 ـــذلؽ ل القـــادة ال
مؤشــرات األداء ميـارات اختـرا  قؾيـة ىـؼ خبــراء فـي إعـادة تظغـيؼ طريقــة إن ـاز العطـل، وتحدلـد 

 لتقدم.ة وقياس االرئيس
الح ـاظ عمـى االلتزامـات والعطـل بإحسـاس قـؾؼ بكسم االحترام مـؽ افخـريؽ  بشاء السرجاقية: .5

 ت اه اليدف، قادة مؾ ؾقؾن لسيرون في الحدلا أفعاليؼ تظابق كمطاتيؼ.
 :أنؾا  قدرات القيادة اإلدارية بافتي لىإه 50-47، 2016)الظائي والعامرؼ، وأشار 

 يةه.القدرات الشعؾرية )الؾجدان .1
 السطات الش،صية )الكاريزماتيةه. .2

http://knowledge.insead.edu/
http://www.saylor.orj/bus208
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 القدرات التظغيطية. .3
 بداعي.إلالت كير ا .4

 م ـاالت وىـي: خطسـةضـطؽ  (Marchildon & Fletcher, 2016, 20)صـظ يا فيطـا 
 .ه، وتحؾيل األنغطةحقيق الظتائج، وتظؾير التحال ات، وتافخريؽ، وإشراك قيادة الذات)

معرفيـة )قـدرات القيادة اإلدارية تتكؾن مؽ  أن قدرات (Mukherjee, 2016, 275)ويرػ 
 ه. واجتطاعية وسمؾكية

 إلى: قدرات القيادة اإلدارية فصظش  (Nazim & Fredrich, 2017, 1-2)أما 
 قدرات مؾجو نحؾ الطيام: التحميل الظقدؼ وحل الطش الت. .1
 قدرات مؾجو نحؾ العالقات: تط يؽ افخريؽ. .2
  عال.قدرات مؾجو نحؾ التغيير: التؾاصل ال .3

 قدرات القيادة اإلدارية إلى األنؾا  افتية: (Salicru, 2018, 2-10)وصظش 
عمـــى  ال ـــة م ؾنـــات  ويحتـــؾؼ أؼ الســـياق الـــذؼ تقـــؾد فيـــو، االسدددتخاتيجي: الدددحكاء الددددياق و  .1

االسـتراتي ي ىـؾ القـدرة عمـى تؾقـع سـمؾك  أمـا الـذكاءرئيسة، بعد الظغـر، والبصـيرة، والتبصـر. 
لمقيــادة  ا  يــالظاشــئة، إنــو لــؾفر تؾضــيحا  م اىيط واألنطــاطلــد االت اىــات الطظــافس مــؽ خــالل تحد

 نحؾ التغيير.
 ؼ مــؽتشـير تعمــؼ خ ـة الحركـة إلـى القــدرة عمـى الـتعمّ  ف:ؼ خفدة الحخكددة والقدجرة عمددن التكي دتعم د .2

ؽ مـؽ التكيـش بسـرعة مـع مشـاكل  ـالت ربة  ؼ تظبيق ىذا التعمؼ عمـى سـياقات جدلـدة، مطـا لط
 ؼ مؽ الت ارب.ة واالستطرار في التعمّ العطل ال دلد

رســؼ صــؾرة إلم انيـات جدلــدة. إنــو بخمــق الرؤيـة خريظــة لمطسـتقبل وتتضــطؽ  صدشاعة الخؤيددة: .3
 لؾفر ألفراد الحافز لمت،مي عؽ آرائيؼ الحالية والبحا عؽ طرق لمتغيير.

فـي طعرفـة التظشئة االجتطاعية لمطؾع يؽ ال دد؛ نقـل الوتشطل  وفؽ الخظابة )القص(: التأثيخ .4
تســـييل االتصـــاالت الداخميـــة وال،ارجيـــة؛ تظـــؾير ال ـــرق ، م ـــان العطـــل عظـــد تؾجيـــو افخـــريؽ

والطيــــارات القيادلــــة؛ إشــــراك العطــــالء والعطــــالء؛ تؾصــــيل األفكــــار الطعقــــدة؛ وإقظــــا  افخــــريؽ 
 بالتغيير.

الذاتيــة، الــؾعي الـذاتي، واإلدارة ة: لـرتبط بأربعــة م ـاالت رئيسـ الدحكاء العدداطفي واالجتسداعي: .5
، وإدارة العالقــات. إنيــا تــؾفر القــدرة الظســبية، وتعــزز التؾاصــل االجتطــاعي والــؾعي االجتطــاعي

 ورأس الطال في الطظغطة.
مطــا لتظمــم الشــ اعة ويبظــي قــؾة  يل وأخالقــيأصــعمــى نحــؾ التصــرف تــظع س فــي  األصددالة: .6

 دراك الذات والش افية.إالش،صية، 
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ػ الرضـاء تـؤ ر عمـى مسـتؾ  حالـة التظـؾر التـيبالظ سي  لرتبط رأس الطال رأس السال الشفدي: .7
 : ىـــــــــؾ نتي ـــــــــة التـــــــــأ ير التـــــــــ زرؼ القـــــــــؾؼ لمحـــــــــاالت الظ ســـــــــية األربـــــــــع داء الش،صـــــــــي،واأل
 الت اؤل. ▪الطرونة  ▪ال عالية  ▪األمل  ▪

إنشاء وىطا:  محركا  ميطا  لالبتكار بظريقتيؽالقيادة  دعتُ  التفكيخ اإلبجاعي والدمؾك السبتكخ: .8
 .ستراتي يإلدارة أىداف االبتكار اإطل مؾاتية ل بدا  واالبتكار الالحق، ودفع و بيئة ع

القــــدرة عمـــى االرتبــــاط والعطــــل ب عاليــــة فــــي وتتضــــطؽ  العقميددددات العالسيددددة والددددحكاء الثقددددافي: .9
 السياقات والطؾاقش الطتظؾعة  قافيا .

تط ـيؽ بالطزيـد مـؽ القـادة  فإن ميطة القيـادة اليـؾم تتعمـق بإنشـاء القجرة الجساعية عمن القيادة: .10
الطــــؾع يؽ عمــــى جطيــــع مســــتؾيات الطظغطــــة، تتــــيح ىــــذه القــــدرة ات،ــــاذ القــــرارات الالمركزيــــة، 

 ومستؾيات عالية مؽ التعاون.
 قدرات القيادة إلى: (Andrews, 2019, 50) صظشطا في

 تش يل الت كير االستراتي ي. .1
 تحقيق الظتائج. .2
 عالقات عطل مظت ة. .3
 ي والظزاىة.ت سيد الدافع الش،ص .4
 التؾاصل مع التأ ير. .5

عـــؽ  داريـــةدبيـــات اإلألواعتطـــادا  عمـــى مـــا تظاولتـــو ا، التصـــظي ات الـــؾاردة أعـــاله مـــؽلتضـــح 
مطــا أنع ــس  داريـةفــي تصــظيش وتحدلـد قــدرات القيــادة اإل ا  مؾضـؾ  القــدرات القيادلـة بــأن ىظــاك تبالظـ

 ن ذلـــػ أ تؾجيـــات البـــاحايؽ، إالّ عمـــى تعـــدد أنؾعيـــا وذلـــػ بســـبم طبيعـــة الدراســـات التـــي تظاولتيـــا و 
تط ظـــو مـــؽ إدارة  إلدارؼ ال لطظـــع مـــؽ وجـــؾد عـــدد مـــؽ القـــدرات القيادلـــة الؾاجـــم تؾفرىـــا فـــي القائـــد ا

لـى اعتطادىـا فـي دراسـتظا إىداف الطظشـؾدة وعمـى نحـؾ قادنـا ألالطظغطات ب  اءة بطا لضطؽ تحقيق ا
عطـل فييـا الطظغطـة الطبحؾ ـة، وتطامـت ىـذه الحالية كؾنيـا تتطاشـى مـع طبيعـة الدراسـة والبيئـة التـي ت

)القــدرات الش،صـية، القـدرات االجتطاعيــة، القـدرات الطعرفيـة، القــدرات الطؾجيـة لمتغييــره  ـالقـدرات بـ
، وفيطــا (Ghasemy, 2017)و  (Scott, 2008)ىــذه القــدرات  اومــؽ أىــؼ البــاحايؽ الــذلؽ تبظــؾ 

 تؾضيح لكل مظيا.لأتي 
  Personal Capabilitiesالقجرات الذخرية -1

عبر ىي القدرة التي لطتمكيا القادة ومؽ خالليا لستظيعؾن التأ ير عمى افخريؽ ل
ل و غير الطباشر ويؾع ؾنيا في تحدلد التؾجيات وتحقيق األىداف والغالاتأالتؾاصل الطباشر 
 ه.48، 2016)الظائي والعامرؼ، 
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ة التي لط ؽ لم رد بأنيا لدرجة الطيار  (Paulhus & Martin, 1987, 355)وعرفيا 
 اجتطاعي معيؽ في عل الغروف الطامىل. نططمؽ خالليا تظ يذ 
م طؾعة مؽ القدرات الطتأصمة في ال رد وتتكؾن مؽ ميؾلو ومزاجو، : لبأنياألضا  وتعرف 
واضح نتي ة لعؾامل أو مؾاىم طبيعية مؾرو ة تظطؾ بالطعرفة والتعميؼ عمى نحؾ التي تش مت 

 ه.301، 2016بيدؼ، )العل وتصقل بالتدريم
إذ مؽ الطيؼ لمقادة أن  ،وااللتزامأن القدرات الش،صية تشير إلى التظغيؼ الذاتي والحسؼ 

ل ؾنؾا قادريؽ عمى إدارة ردود أفعاليؼ العاط ية ت اه عدم اليقيؽ وعدم الطبالغة في رد ال عل 
 . (Scott et al., 2008, 19) والقدرة عمى التزام اليدوء
كيا القائد نو مؽ ضطؽ القدرات الش،صية التي لطتمألى إه 45، 2006 وأشار )ىظدريش،

ن القائد لرغم في تحطل أؼ أ، ومشاعر الحطاسة، سرعة البدلية، رادةإلقؾة ا ،إلدارؼ ا
، والرغبة بأن ل ؾن خريؽافحافز قؾؼ في الطظافسة مع الطسؤوليات وتسمؼ زمام القيادة ويطتمػ 

 العؾائق والعقبات والعراقيل الكايرة أمام الطظافسيؽ.  ن ح، ويضع ألقؾػ واألسر  واألا
 وقـــد تـــؼ بحـــا ودراســـة القـــدرات الش،صـــية مـــؽ قبـــل مت،صصـــيؽ فـــي ىـــذا الط ـــال ماـــل

(Daniel Goleman, 2000)  لييــا باسـؼ لالــذكاء العـاط يل لمقائــد إالــذؼ أشـار(Emotional 

Intelligence)  رف عمـى مشـاعرنا، وتح يـز أن سـظا القـدرة عمـى التعـلإذ لشير الذكاء العـاط ي إلـى
 . (Goleman, 2000, 11)ل ش جيدا  في أن سظا وفي عالقاتظاوإدارة العؾاط

الطتعمقـــة الـــذكاء العــاط ي بأنــو لالتصـــؾرات الذاتيــة  (Petrides, 2011, 667)وعــرف 
العاط ية والطيارات وال،صـائص الش،صـية والتصـرفات السـمؾكية التـي تـؤ ر عمـى الظـاس،  بالقدرات

 وتط ظيؼ مؽ التعامل بظ اح مع الطتغيرات والضغؾط البيئيةل.
قـدرة الشــ،ص عمــى إدارة ل بأنــوالــذكاء العـاط ي  إلـى (Ghasemy, 2017, 99) وأشـار

الركـــائز األساســـية األربعـــة لبظـــاء تظاولـــت الدراســـة . عمـــى نحـــؾ فاعـــلن ســـو وعالقاتـــو مـــع افخـــريؽ 
ذاتيــــة، والــــؾعي االجتطــــاعي، وقــــدرات الطيـــــارات الــــذكاء العــــاط ي ىــــي الــــؾعي الـــــذاتي، واإلدارة ال

 .لاالجتطاعية
فضــال  عــؽ القــدرة عمــى ت ظــم الح ــؼ الســريع لمقيــادة اإلداريــة القــدرات الش،صــية  وتتضــطؽ
ظـاء ، القـدرة عمـى االعتـراف باألخالضـعش ونقـاطفيؼ القؾة الش،صـية  ، والقدرة عمىحل الطش الت

ى العــؾدة بســرعة إلــى الطســتؾػ الســابق لمظشــاط الظــاجح ، والقــدرة عمــالش،صــية ومحاولــة الــتعمؼ مظيــا
، القــدرة ى تــؾازن مقبــؾل بــيؽ الحيــاة والعطــلوالقــدرة عمــى الح ــاظ عمــ فضــال  عــؽ الحطــاس والظ ــاح،

يــدوء تحــت الضــغط أو عظــد وقــؾ  ب، القــدرة عمــى العطــل إبقــاء األمــؾر فــي مظغؾرىــا الصــحيح عمــى
والاقــة فــي تحطــل  ،بــة فــي ات،ــاذ قــرار صــعمالرغكــذلػ حــؾادث غيــر متؾقعــة وغيــر م،ظــط ليــا. 

، والقـــدرة عمـــى د وعـــدم اليقـــيؽلالتأكـــ، والقـــدرة عمـــى تحطـــل الغطـــؾض وكـــذلػ اطحســـؾبةالط،ـــاطر ال
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 ام متبـادل بـيؽ القائـد والطرؤوسـيؽعالقـات  قـة واحتـر فضال  عؽ  مع القيؼ الذاتية واألخالق. الصدق
(Scott et al., 2008, 22)  و(Ghasemy, 2017, 102-103) . 

وترػ الباحاة أن القدرات الش،صية ىـي: الطيـارات والقـدرات الذاتيـة الطؾجـؾدة فـي شـ،ص 
 إليام افخريؽ والتأ ير فييؼ.خالليا مؽ طظغطة ويتط ؽ القائد اإلدارؼ وتطيزه عؽ بقية األفراد في ال

  Social Capabilities االجتساعية القجرات -2
ـــــة   ـــــي م ـــــان مظاســـــم  ميـــــاراتل لـــــىإتشـــــير القـــــدرات االجتطاعي التعامـــــل مـــــع افخـــــريؽ، ف
، إذ ةيــ، أو ىــي القــدرة عمــى إشــراك الظــاس ومســاعدتيؼ فــي تحقيــق أىــدافيؼ بظريقــة تكتي لاجتطاعيــا  

نشظة مع افخريؽ والح اظ عمـى ىـذه العالقـة بطراعـاة  ةتتظمم قدرات القيادة االجتطاعية بظاء عالق
وىــــذا لــــؤدؼ إلــــى الاقــــة والتطاســــػ واإلحســــاس االحتياجــــات ال ردلــــة وال طاعيــــة ألعضــــاء ال ريــــق، 

 . (Mukherjee, 2016, 48)بالؾحدة بيؽ األعضاء في ال ريق الؾاحدل 
ه بـأن القـادة الـذلؽ لطتمكـؾن قـدرات اجتطاعيـة لـدليؼ اسـتعداد 48، 2006)ىظـدريش،  ويرػ  

 ـــل بظيــؾن دراك، كطــا أنيــؼ لشــعرون باســتطرار بــأنيؼ معإلدائــؼ لقبــؾل واســتقبال أنطــاط عدلــدة مــؽ ا
لــى إخــريؽ، ربطــا فن الطشــاعر الطرى ــة والقؾيــة تتــيح ال رصــة دومــا  ل يــؼ وجيــات نغــر اإشــيء، إذ 

خــريؽ فالحـد الــذؼ تصــبح معـو وجيــات الظغــر الش،صـية غيــر م تــرث بيـا، واالســتعداد لطســاعدة ا
 واالىتطام بيؼ مؽ أىؼ سطات ىؤالء القادة.

خــريؽ، فيــي فالطؾجيــة نحــؾ ا ياتيــال الســمؾكلــى القــدرات االجتطاعيــة بأنإ ويط ــؽ اإلشــارة
عمــــى التــــأ ير عمــــى افخــــريؽ وتح يــــزىؼ وتط يــــظيؼ مــــؽ الطســــاىطة ب اعميــــة فــــي ن ــــاح  قائــــدقــــدرة ال

ن امــتالك مســتؾػ عـاٍل مــؽ القــدرة عمـى التعامــل مــع افخــريؽ أالطظغطـات التــي لظتطــؾن إلييـال، كطــا 
أعضــاء الطظغطــة الت،ــاذ قــرار بشــأن  جيــد مــععمــى نحــؾ وكــذلػ التؾاصــل ، ل يــؼ أفضــل لطــا لحــدث

أنـو فـي معغـؼ الحـاالت ، إذ أفضل إجراء مط ؽ لتكسـير الحـؾاجز والتحـدلات أمـر ميـؼ ألضـا  لمقـادة
 . (Scott et al., 2008, 19) العظصر البشرؼ ىؾ جزء مؽ التحدؼ في أؼ بيئة أكادلطيةل ؾن 

أن القـدرات عمـى  (Ghasemy, 2017, 212)و  (Scott et al., 2008, 23)وقـد أكـد 
خــــريؽ، إذ والتعــــاطش مــــع اف، خــــريؽالتــــأ ير فــــي اف :ىطــــا، لؽألــــى جــــز إالجتطاعيــــة لمقــــادة تظقســــؼ ا

تيؼ بظريقـة فاعمــة، التـأ ير فــي افـراد وقــرار خـريؽ كي يــة التـأ ير عمــى سـمؾك األلتضـطؽ التـأ ير فــي اف
فــراد، ألاء مــع ابّظــى نحــؾ عمــل ابيــة، العطــل إفــراد عمــى تحقيــق نتــائج ألالطؾاقــش الط،تم ــة وتح يــز ا

مـــع  لـــى زمـــالء العطـــل وغيـــرىؼ، بيظطـــا لتضـــطؽ التعـــاطشإعظـــاء وتمقـــي مالحغـــات بظـــاءة مـــؽ و إ و 
مظـتج مـع م طؾعـة متظؾعـة عمـى نحـؾ خـريؽ، العطـل لشـ افية والصـدق فـي التعامـل مـع افا افخريؽ

ــــات العمطيــــة، واالســــتطا   الطســــاىطة  لــــى وجيــــات نغــــر م،تم ــــة عظــــد ات،ــــاذ القــــرارات،إمــــؽ ال،م ي
 .ل ابية في تظؾير العطل بروح ال ريق الؾاحدإلا
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ه، إذ Social Intelligence) وتــرتبط القــدرات القيادلــة االجتطاعيــة بالــذكاء االجتطــاعي
خــــريؽ لمتصـــرف بح طــــة فـــي تــــأطير العالقــــة فلطاـــل الــــذكاء االجتطـــاعي القــــدرة عمـــى فيــــؼ وإدارة ا

اقـــش االجتطاعيـــة شـــدلدة التعقيـــد، وُيعـــد عـــالؼ الـــظ س االجتطاعيــة، أؼ أنـــو تكييـــش لمتعامـــل مـــع الطؾ 
ه أول مــؽ قــام بتحدلــد م يــؾم الــذكاء االجتطــاعي، إذ Edward Thorndike, 1920األمري ـي )

شـارات غيـر الم غيـة إلعرفو بأنو: لالقدرة عمـى إن ـاز الطيـام الش،صـية، أؼ أنـو القـدرة عمـى قـراءة ا
 . (Sadiku et al., 2019, 214)أو عطل استظتاجات اجتطاعية دقيقةل 

إلى أن الـذكاء االجتطـاعي لتضـطؽ القـدرة عمـى فيـؼ  (Malik et al., 2018, 44)وأشار 
ســــمؾك افخــــريؽ مــــؽ حيــــا الحــــاالت العقميــــة، وتتضــــطؽ ىــــذه الحــــاالت العقميــــة أفكــــارا  وســــمؾكيات 

قـدرات اجتطاعيـة ورغبات ونؾالا ومعتقدات لت اعل ال رد مع بيئتو، وىذا لعظي أن القائد الـذؼ لطتمـػ 
 لتطيز أو لؾصش بأنو قائد ذكي اجتطاعيا .

وتعــرف الباحاــة القــدرات القيادلــة االجتطاعيــة عمــى أنيــا: الطيــارات والقــدرات التــي لحتاجيــا 
القائــد فــي التعامــل والتؾاصــل مـــع األفــراد العــامميؽ، وتشــ يعيؼ عمـــى العطــل بــروح الظ ــاح لتحقيـــق 

 ييا.أىداف الطظغطة واألفراد العامميؽ ف
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القـدرات الذىظيـة، ويقصـد بيـا ل تمـػ  أو ال كريـةوتسـطى ألضـا  بالقـدرات العقميـة أو القـدرات  
القــدرات التــي تط ــؽ القــادة مــؽ الت كيــر، والح ــؼ بظريقــة متعــددة األبعــاد وت طيــع الطعمؾمــات بيــدف 

 . (Mukherjee, 2916, 278)ةل التأ ير عمى افخريؽ الت،اذ قرارات طؾعي
وتعـــــرف القـــــدرات الطعرفيـــــة بأنيـــــا لالططيـــــزات ال ظريـــــة والط تســـــبة )الطعـــــارف والطيــــــارات  

واالت اىاته التي تظع س في سـرعة البدليـة والحـدس والقـدرة عمـى التعمـيؼ والتصـحيح فـي الحـاالت 
ات فكريــة وتصــؾرات تصــاال  ســريعا  ل يــؼ تظــؾرات ومســت دات الؾاقــع وتكــؾيؽ صــياغاالتــي تتظمــم 

مظي يــة لطـــا لط ـــؽ تؾقعـــو فـــي الطســـتقبل وات،ـــاذ القــرارات الظاجحـــة بطـــا لـــتالءم مـــع تؾســـيع وتعغـــيؼ 
 ه.298، 2016فاعمية العطل القيادؼل )العبيدؼ، 

إلـى القــدرات الطعرفيـة اإلداريـة بأنيـا لقــدرة  (Helfat & Peteraf, 2014, 10)وأشـار 
ألنشـــظة العقميـــة، إذ إن الـــدما  البشـــرؼ لقـــؾم بالعدلـــد مـــؽ الطـــدلر عمـــى أداء واحـــد أو أكاـــر مـــؽ ا

األنشظة العقمية الط،تم ة مال االنتباه واإلدراك وحل الطش الت، وعمى الـرغؼ مـؽ أن ىـذه األنشـظة 
العقميــة تت اعــل مــع بعضــيا الــبعض لتكــؾن القــدرات الطعرفيــة، إاّل أنيــا مظ صــمة، إذ إن كــل واحــدة 

 مظيا تؤدؼ وعي ية معيظةل.
تكطــؽ فــي تعــدد االىتطامــات، والتؾجيــات الطتح غــة،  دارؼ اإلقــؾة القــدرة الطعرفيــة لمقائــد  أن

ــــة التعامــــل مــــع ا  فكــــار ميطــــا بــــدت غريبــــةألزاء ىــــذه اإخــــرػ، والتســــامح الكبيــــر ألفكــــار األومرون
 .ه45، 2006)ىظدريش، 
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ا أن القدرة الطعرفية والـذكاء بـدلالن، وىطـ (Ones & Viswesvaran, 2012, 3)ويرػ 
ن تصــش االختالفــات بــيؽ األفــراد مــؽ حيــا عقميــتيؼ، والقــدرات الطعرفيــة العقميــة ىــي القــدرة اتســطيت

 األساسية عمى الت كير الط رد والطظظق وحل الطش الت والقدرة عمى التكّيش.
ش مــع م،تمــش ماــل لمطعرفــة والطيــارات لمتكّيــألالقــدرات الطعرفيــة عمــى بظــاء التكامــل ا تركــز

ن ىظـاك تؾافــق حــؾل فكــرة أن القــدرات الطعرفيــة إر مزالــا اكتســاب الطعمؾمــات، إذ الحـاالت، كطــا تــؾف
تزيد مؽ قدرات الـتعمؼ والطعال ـة التـي تتصـل بيـا الطعمؾمـات مـؽ حيـا سـرعتيا ودقتيـا بطـا لضـطؽ 

تـرتبط القـدرات الطعرفيـة بالعقالنيـة وعـدم و ؼ الح طـة والدقـة فـي ات،ـاذ القـرار، ، أصظع القرار السميؼ
 ىـداف والـزخؼ الزمـانيألفـي حـاالت الغطـؾض واخـتالط ا ليا أىطيـةش مع التعقيد أؼ ، والتكيّ التحيز

 ه.64، 2018)البياتي، 
ه أن القـدرات الطعرفيـة لمقيـادة اإلداريـة ُتسـيؼ فـي بظـاء رؤػ 299، 2016ويرػ )العبيـدؼ، 

لرابحـة وإجيـاض تساعد الطدلريؽ في التحضير لمطستقبل، واغتظام أكبر عـدد مـؽ ال ـرص ا مستقبمية
أكبـر عـدد مط ـؽ مـؽ التيدلــدات، وجعـل القـادة أكاـر اسـت ابة ووعيــا  بغـروف البيئـة وتغيراتيـا، كطــا 

فــاق الت كيــر لــدػ العــامميؽ معــو بالشــ ل الــذؼ لــدفع آأن اســت،دام القائــد لقدراتــو الطعرفيــة فــي بمــؾرة 
التؾجيــات االســتراتي ية  يــقجطيــع األطــراف لقبــؾل االلتزامــات الطترتبــة عمــييؼ وبــذلػ ُلســيؼ فــي تحق

وتتضـــطؽ القـــدرات الطعرفيـــة لمقائـــد اإلدارؼ تشـــ،يص األســـباب الكامظـــة لمطشـــ مة وات،ـــاذ لمطظغطـــة. 
نشـــــظة غيـــــر الطتصـــــمة ب طـــــع ألاإلجـــــراءات الطظاســـــبة لطعال تيـــــا، التعـــــرف عمـــــى كي يـــــة ارتبـــــاط ا

باســت،دام ال،بــرة الســابقة الطعمؾمــات، تتبــع وتقيــيؼ العؾاقــم الطحتطمــة لطســارات العطــل البدلمــة وذلــػ 
لطعرفة ما لحدث عظدما لستغرق الؾضع الحالي مظعظـش غيـر متؾقـع، الت كيـر بشـ ل خـالق وافقـي 

، وضع رؤية أفضل لمـرد عمـى الطؾاقـش الطحيـرة، تعـدلل خظـط العطـل  ه*))الت كير خارج الصظدوقه
  (Scott et al., 2008, 24)است ابة لمطش الت التي تؼ تحدلدىا 

الباحاـــة القـــدرات الطعرفيــــة عمـــى أنيـــا: تصــــؾرات واســـتظتاجات القائـــد واســــتعداداتو وتعـــرف  
وتؾجياتو ال كرية والذىظية الظات ة مؽ الحصـيمة التراكطيـة مـؽ الطعمؾمـات التـي حصـل عمييـا، وىـي 
ت،تمش مؽ قائد إلى آخر، وذلػ باختالف الذكاء الذؼ لتطتع بـو القائـد، ويسـتظيع مـؽ خالليـا ادارة 

 .بيئة الداخمية وال،ارجية لمطظغطةومعال ة الطش الت في ال ةل يل التظغيطي لمطظغطحاالت ا
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تعطــل الطظغطــات فــي بيئــة تتصــش بــالتغيير وعــدم االســتقرار مطــا ل عميــا تؾاجــو م طؾعــة مــؽ     
ى التغييـــر والتظـــؾير الطســـتطر لتحقيـــق التكييـــش مــــع ب  ـــاءة األداء والقـــدرة عمـــالتحـــدلات الطتعمقـــة 

متغيــرات العصــر الســريعة، وجعــل ن احيــا وقــدرتيا عمــى الطظافســة والت ــؾق لتؾقــش عمــى مــا تطمكــو 

                                         

 الت كير بظريقة م،تم ة، غير تقميدلة، أو مؽ مظغؾر جدلد. الرشجوق:التفكيخ خارج   ه*)
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مـــؽ إم انـــات ومقؾمـــات وقـــدرات تـــأتي فـــي مقـــدمتيا القيـــادة اإلداريـــة القـــادرة عمـــى إحـــداث التغييـــر 
 ه.50، 2009وإدارتو بظ اح )السبيعي، 

قـــدرات الطؾجيـــة لمتغييـــر بأنيـــا لالقـــدرات التـــي مـــؽ خالليـــا لقـــؾم القائـــد بطشـــاريع وتعـــرف ال
فكـار حـؾل األسـاليم ال دلـدة والط،تم ـة ألداء الطيـامل ألجدلدة ويقدم وي رب م طؾعة متظؾعة مـؽ ا

(Ghasemy, 2017, 84) . 
ال ـذة ه أن قدرة القادة الطؾجية نحؾ التغيير تتطاـل بقـدرتيؼ 48، 2006وأوضح )ىظدريش، 

عمى الت،ظـيط، وتبـرز قـدرتيؼ فـي التظغـيؼ وإعـداد ال،ظـط اإلسـتراتي ية لمطظغطـة، كطـا أن الؾضـؾح 
 والاقة بالظ س والتطسػ بالقيؼ والطبادغ وال رأة والش اعة في الطبادرات ال  ائية.

إلى أن القـدرات الطؾجيـة لمتغييـر تتضـطؽ قـدرة قيـادة  (Kim et al., 2011, 481)وأشار  
 سؾاء عؽ طريق التحسيؽ أو التكييش أو إعادة التكؾيؽ. الطعال ةهعمى التغيير، أؼ ) الطظغطة

القـدرات الطؾجيـة نحـؾ التغييـر أن  (Barbosa Ferreira et al., 2019, 6)فيطـا لـرػ 
عمــى  الطظغطــةىــي لالقــدرات أو الطيــارات التــي تــدعطيا اإلجــراءات التظغيطيــة واإلداريــة، وىــي قــدرة 

ة تشـ يل الك ـاءات الداخميـة لطعال ـة أو إلحـالل تغيـرات فـي بيئـة األعطـال، وتضـؼ دمج وبظاء وإعاد
ىـــذه القـــدرات تشـــ يل واغتظـــام ال ـــرص واستشـــعار التيدلـــدات، وذلـــػ مـــؽ أجـــل الح ـــاظ عمـــى القـــدرة 

 التظافسية لمطظغطاتل.
ـــــر بالطســـــح البيئـــــي اإلســـــتراتي ي، وتتضـــــطؽ معال ـــــة  تـــــرتبط القـــــدرة الطؾجيـــــة نحـــــؾ التغيي

مـــات ب،صـــؾص التظـــؾرات التكظؾلؾجيـــة مراقبـــة البيئـــة ال،ارجيـــة لطؾاجيـــة الطظافســـة الشـــدلدة الطعمؾ 
والبيئـــــة الســـــريعة التغييـــــر، واســـــت،دام العقـــــل بشـــــ ل أكاـــــر دقـــــة ومشـــــاركة نطـــــاذج الت،ـــــاذ قـــــرارات 
إستراتي ية أو تظؾير األداء، اسـتغالل ال ـرص، كي يـة الحصـؾل عمـى الطعرفـة ال دلـدة والتكظؾلؾجيـا 

ة وتظبيقيـــا فـــي الطظغطـــة، تحدلـــد التيدلـــدات البيئيـــة، ت ســـير ومعال ـــة الطعمؾمـــات التـــي تـــؼ ال دلـــد
يــر بــدعؼ الاقافــة التظغيطيــة عبــر يجطعيــا مــؽ البيئــة ال،ارجيــة، كطــا وتقــؾم القــدرة الطؾجيــة نحــؾ التغ

تقــدر اإلبــدا  تظغيطيــة شــرح ضــرورة ســبم التغييــر، وخمــق مظــاخ مــؽ الســالمة الظ ســية، إنشــاء  قافــة 
وتقـدم أنشـظة ومشـاريع جدلـدة، بظـاء الاقـة فـي ن ـؾس األفـراد العـامميؽ حـؾل الظ ـاح فـي تظ يـذ بـرامج 

 . (Ghasemy, 2017, 216-217)التغيير 
ــــى إدارة 56، 2009ويــــرػ )الســــبيعي،  ــــادرة عم ــــادة اإلداريــــة الق ه أن ىظــــاك مطارســــات لمقي

ــــالقيؼ التغييــــر بظ ــــاح ومــــؽ ضــــطظيا، وضــــع أنطــــؾذج لــــألداء )القــــدوةه عــــؽ ط ريــــق ربــــط األفعــــال ب
الطشــتركة، الحــا عمــى الرؤيــة الطشــتركة بؾضــع رؤيــا لمطســتقبل وخمــق رؤيــة مشــتركة مــع افخــريؽ، 
التحــدؼ عبــر اقتظــاص ال ــرص عــؽ طريــق إل ــاد طــرق لمتغييــر والظطــؾ والتحســيؽ وخــؾض الت ربــة 

طريـق بـا روح  والط،اطرة بتؾليد الط اسم والتعمؼ مؽ األخظاء، تط يؽ افخريؽ مؽ التصرف عـؽ
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التعــاون بإ ــارة أىــداف جطاعيــة وبظــاء الاقــة وح ــز افخــريؽ بطشــاركتيؼ فــي الســمظة وإعظــائيؼ حريــة 
 التصرف، والتش يع الطعظؾؼ.

وتــرػ الباحاــة أن القــدرات الطؾجيــة لمتغييــر: ىــي القــدرات التــي لســتظيع مــؽ خالليــا القائــد  
يؽ فــي الطظغطــة لمتكيــش والتعــالش مــع التغييــرات األفــراد العــامم رفــةاإلدارؼ تغييــر وإدارة أفكــار ومع

ال،ارجية، وقدرتو ألضا  عمى تؾجيو العـامميؽ نحـؾ اإلبـدا  واالبتكـار والت دلـد والظ ـاح والتقـدم عمـى 
نحـــؾ أكاـــر ك ـــاءة وفاعميـــة بؾضـــع رؤيـــة واضـــحة لألفـــراد العـــامميؽ معيارىـــا األســـاس ىـــؾ التغييـــر 

 وانتياز ال رص.
باحاــة شــ ال  لبــيؽ أنــؾا  قــدرات القيــادة اإلداريــة األربعــة، كطــا ومــؽ مــا ســبق أعــاله تضــع ال

 لأتي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ا

ا(9الش سا)

اإل اا خ وباعالمااداالميب حاا

: الش ل مؽ إعداد الباحاة.السرجر  
اعتطــادا  عمــى مــا تــؼ تقدلطــو وطرحــو فــي الطحــاور الســابقة مــؽ الحــدلا عــؽ أنطــاط القيــادة 

 أنطـــاطداريـــة، لط ـــؽ اســـتظتاج القـــدرات التــي لركـــز عمييـــا كـــل نطـــط مـــؽ اإلداريــة وقـــدرات القيـــادة اإل
 القيادة، وكطا في ال دول افتي:

 

 شخظ١خ

 ِؼشف١خ ِٛعٙخ ٌٍزغ١ش 

 اعزّبػ١خ 

 لماادا

 الميب حااإل اا خ

 لبئمائ ااااذ  ا بافيب ا اخزمب يب ا

 لبئمائ اااا ف  اخباجاالظىم ق
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ا(3الدم لا)

ا اا خوبعاالممااداف ا ومبااالميب حااإل

اوبعاالممااداالميب  خاالز  ي ا ومبااالميب حاد

 اٌم١بدح اٌشٚؽ١خ 1

 .ا٢خش٠ٓلذسح اٌشخض ػٍٝ ل١بدح  -

 ٚاألفطططشادػ١طططخ ثططط١ٓ اٌمبئطططذ اٌؼاللطططبد االعزّب -

 اٌؼب١ٍِٓ.

 لذساد شخظ١خ. -

 لذساد اعزّبػ١خ. -

 اٌم١بدح اٌّغٕبؽ١غ١خ 2

 اٌزٛظ١ف إٌّبعت. -

 .ٚئصشائُٙاٌّٛظف١ٓ ٚرّى١ُٕٙ  ئششان -

 .ا٢خش٠ٓرمذ٠ش  -

 سٚػ اٌّؾجخ ٚاٌٛالء. -

 لذساد شخظ١خ. -

 لذساد اعزّبػ١خ. -

 اٌم١بدح اٌشؤ٠ٛ٠خ 3

غطططزمج١ٍخ ٌٍؾفطططبظ ػٍطططٝ رشوططض ػٍطططٝ اٌشؤ٠طططخ اٌّ

 اٌّضا٠ب اٌزٕبفغ١خ ٌٍّٕظّبد.

 لذساد شخظ١خ.-

 لذساد ِؼشف١خ.-

 لذساد ِٛعٙخ ٌٍزغ١١ش. -

 اٌم١بدح اٌشش١مخ 4
لططططططذساد ِٛعٙططططططخ ٔؾططططططٛ  - رشوض ػٍٝ اٌزمذَ ٚاالعزذاِخ.

 اٌزغ١١ش.

 اٌم١بدح اٌٍّّٙخ 5

رشوططض ػٍططٝ شخظطط١خ اٌمبئططذ ِٚططب ٠ّزٍىططٗ ِططٓ  -

 عّبد.

 ٚرؾغ١ٓ اٌٛػغ اٌؾبٌٟ. اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزمذَ -

 لذساد شخظ١خ. -

 لذساد ِٛعٙخ ٌٍزغ١ش. -

 اٌم١بدح اٌجبسػخ 6
 لذساد ِؼشف١خ. - رشوض ػٍٝ االعزغالي ٚاالعزىشبف.

 لذساد ِٛعٙخ ٌٍزغ١١ش. -

7 
اٌم١بدح ِٓ اٌّغزٜٛ 

 اٌخبِظ

 ٚاإلداسحِطططططض٠ظ ِطططططٓ اٌزٛاػطططططغ اٌشخظطططططٟ 

 ا١ٌّّٕٙخ.

 لذساد شخظ١خ. -

 اٌم١بدح اٌزجبد١ٌخ 8
اٌؼططب١ٍِٓ،  ٚاألفططشادؼبلططذ اعزّططبػٟ ثطط١ٓ اٌمبئططذ ر

 ٠زجبدالْ ف١ٗ اٌّىبفأح ثبٌؼًّ.

 لذساد اعزّبػ١خ. -

 اٌم١بدح اٌزؾ١ٍ٠ٛخ 9

رشوطططططض ػٍطططططٝ اٌغبرث١طططططخ اٌشخظططططط١خ ٚاٌٙطططططبَ 

، ٚاٌزؼططشف ػٍططٝ اؽز١بعططبد اٌز٠ّٕٛططخ ا٢خططش٠ٓ

 ٌألفشاد اٌؼب١ٍِٓ.

 لذساد شخظ١خ. -

 لذساد ِؼشف١خ. -

 اٌم١بدح اٌزشبسو١خ 10

شططشان اٌؼططب١ٍِٓ فططٟ ػ١ٍّططخ ارخططبر اٌمططشاساد، ئ

ٚرؾذ٠ططذ اٌغ١بعططبد ٚٚػططغ اٌجططشاِظ ٚرٕف١ططز٘ب 

 ِٚزبثؼزٙب.

 لذساد اعزّبػ١خ. -

 لذساد ِؼشف١خ. -

 اٌم١بدح اٌخبدِخ 11

خذِطخ اٌمبئططذ ٌألفطشاد اٌؼططب١ٍِٓ ٌغؼٍٙطُ ٠مِٛططْٛ 

، ٚوططزٌه اٌّٙططبساد ا٢خططش٠ٓثأٔفغططُٙ ثخذِططخ 

 اٌّفب١ّ١٘خ ٌٍمبئذ.

 ١خ.لذساد اعزّبػ -

 لذساد ِؼشف١خ. -

 لذساد شخظ١خ. ٌٍمبئذ. األخالل١خاٌغٍٛو١بد  األخالل١خاٌم١بدح  12

 اٌم١بدح اٌّغز١ٕشح 13

، ا٢خطططش٠ٓاٌشؤ٠طططخ اٌزار١طططخ، رمطططذ٠ش ِغطططبّ٘بد 

 اٌغذ٠ذح ٚسدٚد اٌفؼً. األفىبساالٔفزبػ ػٍٝ 

 لذساد شخظ١خ. -

 لذساد اعزّبػ١خ. -

 لذساد ِٛعٙخ ٌٍزغ١١ش. -

 ثذاػ١خاإلاٌم١بدح  14

لططذسح اٌمبئططذ ػٍططٝ سؤ٠ططخ ٚاوزشططبف اٌّشططىالد 

ثططططذائً ٌٍّشططططىالد  ئ٠غططططبدٚرؾذ٠ططططذ ؽج١ؼزٙططططب، 

اٌزغ١١ططش فطططٟ  ٚئؽططذاسثأفىططبس عذ٠ططذح ٚٔططبدسح، 

 اٌّٛالف اٌّخزٍفخ.

 لذساد ِؼشف١خ. -

 لذساد ِٛعٙخ ٌٍزغ١١ش. -

 اٌم١بدح اٌؾشثبء 15

لذسح اٌمبئطذ ػٍطٝ اٌزٍطْٛ فطٟ ِٛاعٙطخ اٌّٛالطف 

 شح فٟ ِؾ١طٗ.اٌّزغ١شح ٚاٌّغزّ

 لذساد شخظ١خ. -

 لذساد ِؼشف١خ. -

 لذساد ِٛعٙخ ٌٍزغ١١ش. -

 ول مؽ إعداد الباحاة.دال  السرجر:
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 السبحث الثالث
 الجيل التشغيسي 

Organizational Ignorance 
 

 What is Ignoranceا  ماىية الجيلأواًل: 
األفكار حؾل الطعرفة ترتبط كل الكتابات واألبحاث الطتعمقة بال يل بطؾضؾ  الطعرفة، ف

الذلؽ  لئاأو أفالطؾن مؽ و سقراط  وُيعد كل مؽ ذورىا في ال مس ة اليؾنانية القدلطة.جليا  وال يل
ل. ال أعرف شيئا   : لأنا أعرف أنظيةالشيير  خاصة في الطقؾلةتظاولؾا العالقة بيؽ الطعرفة وال يل 

 . (Harvey et al., 2001, 451) كمطا زادت معرفتظا ب كرة فمس ية ،كمطا عرفظا أكارأؼ 
أول مؽ تظاول دراسة ال يل، فقد وضح الدور  ه1957) سظة Mertonوُيعد العالؼ 

بتحميل معظى ال يل، وجاءت ه 1961)سظة  Locke ؼ قام بعده العالؼ  الؾعي ي لم يل،
التي ربظت م يؾم  ه1655/1973بميز باس ال )كتابات ال يمسؾف ال رنسي وعالؼ الرياضيات 

قام وقد زاد اتصاليا مع الط يؾل.  الطعرفة فكمطا زاد ح ؼل بط يؾم الطعرفة، إذ لرػ أنو ال ي
، وعميو ل ؾن طا عرفظا بقدر ما لبدو أنظا نعرفكمف ،باس ال بصياغة ما نعرفو مؽ الت ربة اليؾمية
ىظاك مؽ  ؼ عادة. و  ووكؾنو م رد عل لتؼ ت اىم ،ال يل مؽ وجية الظغر ىذه ىؾ عل الطعرفة

م تطع )أؼ حدلا عؽ  ل ؾن ىظاك لكاير مؽ الظقاش حؾل لم تطع الطعرفةل لدلظا ولكؽ بالكادا
أنظا  ، عمى الرغؼ مؽهإدارة ال يل) ندرس ما ا  ولكؽ نادر  هإدارة الطعرفة)ندرس نحؽ  ه،ال يل

ا رة ، ولكؽ فقط شغالا متظمعرفتظا. ىظاك تاريخ مؽ الطعرفة مامطا ندلر ا  بالتأكيد ندلر جيمظا تطام
 .(Wiik & Bakken, 2017, 2)و  ه36، 2016)ال الحي،  لتاريخ ال يل

واستطرت الدراسات التي تظاولت مؾضؾ  ال يل ولكؽ بشيء مؽ التؾاضع، ف ي سظة 
 والسيطاه تؼ التعامل مع مؾضؾ  ال يل عمى نحؾ متزالد بؾص و حقل مستقل لمدراسة، 1980)

،  ؼ طؾرت الدراسات مؽ س ة وعمؾم التاريخهوعمؾم ال م في ت،صصات مال )عمؼ االجتطا 
 ه، ويط ؽ القؾل أن إدراك1998، كطا بحا ت ريبيا  سظة )ه1986)سظة  Smithsonقبل 

في  ةالالزم ةال يل بالطعرف الستبدال ةخظؾ لطال وىؾ ، جيل محددُلعد ال يل التظغيطي 
 ه.36، 2016)ال الحي،  الؾقت الطحدد

ل ن د أنو ورد في قامؾس أكس ؾرد عمى أنو: وبالرجؾ  إلى معظى مصظمح ال ي
الش،ص م تقرا  إلى  لنقص في الطعمؾمات أو الطعرفةل، أو أنو لاالفتقار إلى الطعرفةل فقد ل ؾن 

، وعميو لرتبط (OED, 2003, 862)في مالحغة شيء ما  اإلخ اق، أو ىؾ معرفة شيء ما
 عتقادالالالطعرفة تطال  إذا كانتترػ أنو  التيفقا  لمكتابات ال مس ية الغربية ال يل بالطعرفة، فؾ

ل لالعتقاد الحقيقي الطبرر غيابا   أو لتشؾييا   لطان الحقيقي الطبرر، فإن ال يل لطالإلأو ا



66 
 

(Roberts, 2009, 3)  و(Roberts, 2012, 216)  و(Ghaed, 2012, 9424)  ال الحي، و(
 ه.153-152، 2018ه و )الحدراوؼ وآخرون، 37، 2016

أن ال يل لط ؽ أن لظغر إليو عمى أنو م ؾن  (Pynchon, 1984, 15-16)ويرػ 
لال يل ليس م رد مساحة فارغة عمى إذ لقؾل أن:  ،محتطل لمظ اح واإلن از في الطستقبل

بل ل م معرفة كي ية استغالل وتشغيل ىذه الطساحة بظريقة مترابظة  ،ال،ريظة الذىظية لمش،ص
غياب الطعرفة : لال يل بأنو (Moore & Tumin, 1949, 877)ومتطاس ةل. بيظطا لعرف 

 :نوأبل يل اإلى م يؾم  (Roberts, 2012, 217) يشيرو ل، الصحيحة مؽ الظاحية الت ريبية
 ، أو ىي غياب الطعرفة الصالحةل.و عدم فيطيا أو رفض االعتراف بياغياب الطعرفة أل

يو الطعرفة الحقيقية غياب أو تشؾ ل: لى ال يل بأنوإ (Yiu & Pun, 2017, 26)وأشار 
 ,Steen & Aven) ويظغر. وعدم اليقيؽ كش ل مؽ أش ال عدم اكتطال الطعمؾمات والطعرفةل

لم يل بأنو: لعدم االكتطال، عدم الدقة، عدم اليقيؽل، فعدم االكتطال: لشير إلى  (119 ,2010
ل ؾن فييا لمطتغير  الحالة التي ل ؾن فييا لمطتغير قيطة م قؾدة، وعدم الدقة: تعظي الحالة التي

قيطة معيظة ولكؽ ليس بالدقة الطظمؾبة، أما عدم اليقيؽ: فيؾ الحالة التي ل ؾن فييا لمطتغير قيطة 
 ولكؽ ليس بالصؾرة الظيائيةل.

ن ىظاك العدلد مؽ أ الّ إالش،ص الذؼ ليس لدلو عمؼ بأنو جاىل، مؽ ىظا لط ؽ وصش 
ل عمى أؼ ش،ص معرفة كل شيء وفيطو نو مؽ الطستحيأتؤكد التي وجيات نغر الباحايؽ 

بظريقة كاممة. فالح طة الحقيقية الؾحيدة ىي في إدراك حدود ومدػ معرفة الش،ص باألمؾر، 
 Israilidis) خريؽففإن إدارة الطعرفة ىي في األساس مسألة مشاركة مدػ جيمظا مع امؽ  ؼ و 

et al., 2013, 73)  و(Roberts, 2009, 3) . 
نحتاج إلى م اىيؼ تساعدنا في فيؼ أوجو الغطؾض والطعرفة وعدم ول يؼ معظى ال يل 

الطعرفة. إذ نحتاج إلى م اىيؼ لط ؽ أن تساعدنا في ت ظم تعريا ساذج لم يل عمى انو افتقار 
  Nescienceِٕٙبىذه الط اىيؼ،  بالبحا في مال بسيط إلى الطعرفة. تقؾم دراسات ال يل حاليا  

(Gross, 2010) ية الطعرفة السمب(Knorr Cetina, 1999) ، عدم الطعرفة(Luhmann, 

وال يل  (McGoey, 2012) ستراتي يالاال يل ، (Medina, 2013)ال يل الظشط ، (1998
ال يل عمى أنو نقص في مع لذلػ ل م عدم التعامل ببساطة ، (Schaefer, 2018)الطتعطد 

 . (Knudsen et al., 2019, 1-2)الطعرفة، كغياب، ولكؽ كشيء حاضر، كغاىرة في العالؼ 
مش مة أساسية بؾص و  يل تحدلد الإن  الى (Wiik & Bakken, 2017, 12)ويشير 

كيش تتعامل ، وىي جدلدة لمت سيرات الطحتطمة ا  ، قد لؾفر مش مة ت تح آفاقطظغطةظغرية الل
 يط ؽ أن ل شش التحقيق الشامل في ال يل عؽ جؾانم جدلدة لمطظغطاتو الطظغطات مع ال يل؟ 
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 ؟ليس فقط لطعرفة الطظغطات ا  حافز ىذا اإلجراء  ؾن ليط ؽ أن و وإعادة ت سير ال ؾانم القدلطة. 
 .لطا لط ؽ أن تكؾن عميو الطظغطات ولكؽ ألضا  

غير األفراد العامميؽ ألن ؛ اعتبار ال يل عقبة أمام مشاركة الطعرفة لط ؽ ألضا  كطا 
لطعرفة ال دلدة الط تسبة مؽ البيئات ال،ارجية. قادريؽ عمى إدراك قيطة ان الطدركيؽ قد ال ل ؾنؾ 

، مال أو است،دام تقظيات وأدوات جدلدة قد لؤدؼ نقص الطعرفة فيطا لتعمق بؾجؾدفذلػ  فضال  عؽ
ق قييد تدفق الطعرفة في مظاقشات فر ، إلى تلمعامميؽه الطتاحة KMSأنغطة إدارة الطعرفة الحالية )

 . (Israilidis, 2015, 3) العطل التظغيطية الط،تم ة
ومطا تقدم، لط ؽ القؾل أن ال يل لطال حالة سمبية تعبر عؽ نقص الطعمؾمات وغياب 

، وال يل م يؾم نسبي لرتبط بطعرفة ال رد، إذ إن ال يل نقيض الطعرفة، األمؾرالطعرفة بحقائق 
 فكمطا زادت معرفة األفراد بحقائق األمؾر، تحققت معرفتيؼ بطستؾػ جيميؼ بيا.

 

 Organizational Ignorance : الجيل التشغيسيثانياً 
وبالتــالي فــإن ال يــل لطــارس دورا  ميطــا  فييــا ، فــي بيئــات كاي ــة الطعرفــةالطظغطــات  تعطــل

خاصــة  فــي تبــادل الطعرفــة. إذ لبــرز ال يــل عظــد مظــع الطــؾع يؽ مــؽ تبــادل الطعرفــة واألفكــار مــع 
م،تمش الطيـام واألنشـظة الروتيظيـة. ضطظيا ن ويؤدو  ا  والتي لت اعمؾن فييا لؾمي، ة بيؼال،اصال رق 

وعظــد حـــدوث ىـــذه الحالـــة فإنـــو مــؽ الطـــرجح أن لتـــأ ر الطؾعـــش ســـمبا  ويصــبح فـــي حالـــة مـــؽ عـــدم 
بسـبم افتقــار الطتمقــي  الرغبـة أو عــدم الطيـل لطشــاركة معرفتــو الش،صـية التــي لطتمكيـا مــؽ افخــريؽ

قمـل الطؾع ـؾن مـؽ قيطـة الطعرفـة ال دلـدة التـي قـد لفذلػ  فضال  عؽ،م ية الطعرفية الطظاسبة. إلى ال
مبـــرر بـــأن عمــى نحـــؾ لط ــظيؼ اكتســـابيا فـــي ســياق عطميـــات تبـــادل الطعرفـــة، وبالتــالي قـــد لشـــعرون 

ؼ. ومـــع ذلـــػ، تـــتؼ إدارة ىـــذه مشـــاركتيؼ فـــي أنشـــظة تبـــادل الطعرفـــة ىـــي عطميـــة غيـــر م دلـــة لمـــتعمّ 
ومصــادر الطعرفــة عمــى حــدود ومــدػ ل عظــدما لتعــرف كــل مــؽ الطتمقــيؽ عــفاعمــى نحــؾ الصــعؾبات 

ــــاء تبــــادل الطعرفــــة  ، فيــــؼ لــــدركؾن مــــدػ جيميــــؼ باستكشــــاف واألفكــــار. بطعظــــى آخــــرمعــــرفتيؼ أ ظ
 . (Lock, 2013, 4-5)ية اعمإدارة الطعرفة التي لدليؼ أكار ففإن لذلػ   اىيل،الط

 حاؾن لبـاونغرا  لعدم وجؾد ات اق مشترك عمى است،دام مصـظمح لجيـل الطـؾع يؽل، لظغـر ا
ـــة  جيـــل تظغيطـــي نـــاجؼ عـــؽ جيـــل الطـــؾع يؽ فيطـــا لتعمـــق بعـــدم امـــتالكيؼ بؾصـــ يا إلـــى ىـــذه الحال

ــــ ــــذلػ، لط ــــؽ دراســــة ال يــــل التظغيطــــي بالظســــبة ل ــــة الحاســــطة. ل دارة الطعرفــــةه  إ) ـالطعرفــــة التظغيطي
Knowledge Management ( التـي لرمـز اختصـارا  ليـاKM أمـر سـابق لطيـام إدارة بؾصـ يا ه

 . (Israilidis, 2015, 7)شرط مسبق لتظ يذىا بظ اح بؾص يا الط،تم ة أو الطعرفة 
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 ,Zack)مــع الط يـؾم الــذؼ قدمــو  ه153-152، 2018خــرون، آوقـد أت ــق )الحـدراوؼ و 
 مشـــ التوعظاصـــره و بال يـــل التظغيطـــي لط ـــؽ تحدلـــد م يؾمـــو ن ألـــى إالـــذؼ لشـــير  (38 ,1999

 وىي:، ربعةألا
 ت ؾق قدرتظا عمى فيؼ وإدارة الطعرفة.: وجؾد معمؾمات زائدة التعقيج .1
 : عدم وجؾد معمؾمات كافية إلدارة الطعرفة.ال تأكج .2
 ، تكؾن م،تم ة ومتظاقضة.ءوجؾد م اىيؼ وت سيرات متعددة لمشي: االلتباس .3
 : عدم وجؾد م يؾم واضح ومحدد لت سير الطعمؾمات.الغسؾض .4

ه ال يـل التظغيطـي 78 ،2017ه و )عمـي وال الحـي، 38، 2016)ال الحـي،  عـرفبيظطا 
و غياب الطعرفة والطعمؾمات عمى مسـتؾػ الطظغطـة ك ـل ألاالعتقاد ال،اطئ الظاتج مؽ نقص أنو: ب
 فراد العامميؽ فييال.ألو اأو بيؽ الط طؾعات أو ال يات التظغيطية ال اعمة أ

ىــؾ الطظغطــة أو  أعضــاءبــيؽ كــل ه الطت،مــل) أو الطظتشــر لعــرف بأنــو لال يــل الطت شــيكطـا 
 . (Steen & Aven, 2010, 118)جزاء الطظغطةل أعضاء في م،تمش ألل يل الظسبي بيؽ اا

 ىي:عدلدة، لى نقاط إشارة باإلال يل التظغيطي  (Roberts, 2013, 219)عرف طا في
جـــــزاء أال يــــل الشـــــامل ألعضـــــاء الطظغطـــــة أو ال يـــــل الظســـــبي بـــــيؽ األعضـــــاء فـــــي م،تمـــــش  .1

 الطظغطة. 
الزبــائؽ والطظافســـؾن األخــرػ واألطـــراف ال،ارجيــة، بطــا فــي ذلــػ ال يــل نســبة  إلــى الطظغطــات  .2

 .والطؾردون 
، ماــل االســتاطار فــي تظــؾير الطعرفــة فــي م ــال ج عــؽ القــرارات التظغيطيــة الســابقةال يــل الظــات .3

 معيؽ بالظسبة لط ال آخر.
ؼ عــدم معرفــة نشــاط الطعرفــة ونشــرىا أفــراد لمطعرفــة ال ريــدة مــؽ نؾعيــا فــي الطظغطــة، ألجيــل ا .4

 مؽ قبل الطظغطة.
 بظاء  عمى ما تقدم لتضح بأن:

مؾر التي ترتبط بعطميؼ ألفراد عؽ وعائ يؼ أو األلعبر ال يل التظغيطي عؽ نقص معمؾمات ا .1
 في الطظغطة.

مؾر في الطظغطة ىؾ حالة ألفراد لمطعارف الضطظية والغاىرة عؽ م ريات األعدم امتالك ا .2
 لمتعبير عؽ ال يل التظغيطي.

 يطي ىؾ محصمة لتراكؼ جيل الطؾع يؽ في الطظغطة.ال يل التظغ .3
لطستؾػ جيل الطؾع يؽ في الطظغطة، فعدم الدعؼ  ساسأدارة والظطط القيادؼ محدد إلطبيعة ا .4

دارة لألفراد العامميؽ عمى مشاركة الطعرفة وتبادليا ونشرىا في الطظغطة لؤدؼ إلوقمة تش يع ا
 ؾليؼ الكتساب ال دلد مظيا.فراد بتمقي الطعرفة وضعش ميأللى عدم رغبة اإ
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إذ قد لظ ؼ عؽ ىذا ، قد لحدث ال يل التظغيطي بسبم الح ؼ الكبير لمطعمؾمات في الطظغطة .5
فراد عمى التعامل مع ىذا الكؼ الؾفير مؽ الطعمؾمات وبالتالي تظعدم ألالح ؼ عدم قدرة ا

 عظدىؼ حالة اكتساب الطعرفة.
غطة ولكؽ صعؾبة ت سيرىا أو التعامل معيا مظاسم في الطظعمى نحؾ قد تتؾفر الطعمؾمات  .6

دارة الدعؼ الطظاسم لت سير تمػ إلقد لؾلد حالة مؽ ال يل التظغيطي خاصة إذا لؼ تؾفر ا
 الطعمؾمات.

حالة تعدد الطعمؾمات ال،اصة بطسألة واحدة قد لظ ؼ عظيا ازدواجية في الت سير مطا لؾلد  .7
مر الذؼ لحدث جيال  لدليؼ لظع س ألمؾمات االتعامل مع ىذه الطععؽ  األفرادااللتباس لدػ 

 بصيغة جيل تظغيطي.
فقد ل ؾن شامال  لكافة أعضاء الطظغطة ، ش ال متعددةأال يل التظغيطي لحدث بصؾر و  .8

 عضاء الطظغطة.أ قد ل ؾن نسبي ل زء مؽ  انتي ة غياب الطعمؾمات ونقص الطعرفة، فيط
نشظة الداخمية وال،ارجية عمى ألؽ الظظؾؼ تحت مغمة ال يل التظغيطي غياب الطعمؾمات ع .9

فراد لؾلد جيل لمطؾعش، فيطا لؾلد داء لدػ األحد سؾاء، فغياب الطعمؾمات عؽ الؾعائش واأل
طراف ال،ارجية ذات ألغياب الطعمؾمات ونقص الطعرفة عؽ الطظافسيؽ والطؾردلؽ والزبائؽ وا

 العالقة جيال  تظغيطيا .
لتعريا اإلجرائي لمباحاة لمتعبير عؽ ال يل واعتطادا  عمى ما سبق، لط ؽ صياغة ا

التظغيطي بأنو: محصمة لتراكؼ جيل األفراد العامميؽ الذؼ لحدث بسبم غياب الطعمؾمات ونقص 
الطعرفة لدليؼ عؽ وعائ يؼ وعؽ م ريات العطل في مظغطتيؼ، ونتي ة لعدم قدرتيؼ عمى ت سير 

بم تظاقضيا وتعدد الت سيرات الطحتطمة الطعمؾمات بسبم كارتيا، فضال  عؽ صعؾبة ت سيرىا بس
 ليا.

 وأنؾاعياونغرا  لالرتباط الشدلد بيؽ الطعرفة وال يل البد مؽ الؾقؾف عمى م يؾم الطعرفة 
 .إدارتياوكي ية 

التي لطتمكيا كل فرد نتي ة ت ربتو وتشطل الطعالير  لال يؼ وال،برة إذ تعرف الطعرفة بأنيا:
دة في محيظو، فيي مزيج مرن مؽ الت ربة الطؤطرة والقيؼ الطدخالت ال دلبيا ؼ قيّ تالتي 

 . (Hajric, 2018, 16)والطعمؾمات السياقيةل 
لالقدرة عمى است،دام الطعمؾمات بظريقة لط ؽ بأنيا:  (Odor Ho, 2018, 2)وعرفيا 

ابط بيا تحقيق األىداف، ويتؼ اكتسابيا بعطميات فكرية معقدة مؽ اإلدراك والتعّمؼ والتؾاصل والتر 
 والطظظقل.

 :(Odor Ho, 2018, 2)و  (Hajric, 2018, 16)وىظاك نؾعان مؽ الطعرفة، ىطا 



70 
 

 )ضـ اء إيتؼ ، و لى الطعرفة الطقظظة، وىي مظغطة ومظي يةإ: وتشير السعخفة الرخيحة )الغاىخة
الظــابع الرســطي عمييــا، وي ــؾن مــؽ الســيل التعــرف عمييــا وخزنيــا واســترجاعيا ويــتؼ التعامــل 

 لى ذلػ.إلة، مال تمػ الطؾجؾدة في الؾ ائق والس الت والظصؾص وما معيا بسيؾ 
 لى الطعرفة غير الطقظظة التي غالبا  مـا تكـؾن ش،صـية )معرفـة قائطـة إ: تشير السعخفة الزسشية

لــى إنيــا تســتظد ؛ ألحيانــا  بالطعرفــة البدلييــة التــي لصــعم تحدلــدىاألييــا إعمــى ال،بــرةه، ويشــار 
لـى إالتظشـئة االجتطاعيـة والتؾجيـو ومـا بكاـر قيطـة، ويـتؼ نقميـا أ عدوتُ  حد كبير عمى ال،برة، كطا

فضــــال  عــــؽ الطيــــارات والقــــدرات ، ذلــــػ، وتتطاــــل بالطعتقــــدات الاقافيــــة والقــــيؼ والظطــــاذج العقميــــة
 وال،برات.

وىظاك تطييز إضافي ألنؾا  الطعرفة لتطال بـ )الطعرفة الطضطظةه، وىي الطعرفة الطت سدة 
تي تكطؽ في العطميات والاقافة التظغيطية والروتيؽ وما إلى ذلػ، وىذا الظؾ  مؽ ، الاالفرادفي 

الطعرفة لعطل عمى إضافة قيطة، ويتؼ تضطيؽ الطعرفة إما رسطيا  عبر مبادرة اإلدارة إلض اء 
 الظابع الرسطي عمى روتيؽ معيؽ وم يد، أو عمى نحؾ غير رسطي.

غطة بغض الظغر عؽ ح طيا ب يد مظغؼ وواٍ  أما إدارة الطعرفة، فيقصد بيا لقيام الطظ
اللتقاط وجطع وتصظيش وتظغيؼ وخزن أنؾا  الطعرفة مؽ أجل تحقيق أىداف الطظغطة بطا لرفع 

 ه.135، 2018مستؾػ ك اءة ات،اذ القرار واألداء التظغيطيل)العيساوؼ وشاكر، 
ومظي ية أو  بأنيا: لعطمية دلظامي ية (Raudeliuniene et al., 2018, 543)وعرفيا 

م طؾعة مؽ العطميات لمتح ؼ في العامميؽ في م ال الطعرفة )إدارة لمطعرفةه الكتساب وتظغيؼ 
وت طيع وإنشاء وت،زيؽ ومشاركة وتؾزيع الطعرفة داخل الطظغطة وخارجيا لكي لتسظى ل خريؽ 

 الؾصؾل إلييال.
ه 140-139، 2018ه و )العيساوؼ وشاكر، 1689، 2016وأشار )حسيؽ وآخرون، 

إلى أن عطميات إدارة الطعرفة تتضطؽ: )خمق الطعرفة واكتسابيا، تظغيؼ الطعرفة وخزنيا، نقل 
 الطعرفة ومشاركتيا، است،دام وتظبيق الطعرفةه.

حع أن اىتطام اإلدارة بالطعرفة والتعامل معيا وفق مظغؾر إدارؼ لتطال بإدارة لذا نم
تظغيطي في الطظغطة، وكطا أشرنا سابقا  بأن ال يل الطعرفة، وىذا ُلسيؼ في تقميل حاالت ال يل ال

 لطال عل الطعرفة وإنو كمطا زاد مستؾػ الطعرفة لدػ األفراد قل مستؾػ جيميؼ، والع س صحيح.
 

 The Resource of Organizational Ignorance  مرادر الجيل التشغيسيثالثًا: 
يــل التظغيطــي، فــإن الباحاــة نغــرا  اللتبــاس وجيــات نغــر البــاحايؽ حــؾل تحدلــد مصــادر ال 

-Roberts, 2012, 217)ه و 41-40، 2016ســؾف تعتطــد عمــى وجيــة نغــر )ال الحــي، 
 في تحدلد مصادر ال يل التظغيطي، وعمى الظحؾ افتي:  (219
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 Vationalبال يل العقالني ى لسطوىذا ال يل : ؼلمتعم   السعمؾم القابل يؾلالسج .1
Ignorance لدافعية الكتساب الطعرفة والطؾارد الالزمة،ؾجؾد ال ؼ نغرا  قابل لمتعمّ جيل  وىؾ 

ليس ىظاك مقدار مؽ الدافعية او الطؾارد  ، ع س ذلػل،تمش عؽ ال يل غير الطعمؾم وىؾ
 ن لصبح الط يؾل غير الطعمؾم معمؾما .أن تضطؽ ألط ؽ 

الطعرفة ، ويشطل مؽ ال يل ن سو لى ال يل بالطعرفة القائطة بدال  إشير ي: و مؾم السجيؾلالسع .2
 . شياء التي ال نعمؼ بأنظا نعرفياألا ، أؼفراد دائطا  بامتالكياألالعي ال الضطظية التي 

 ويظشأ ال،ظأ نتي ة  عمطيا. نال  ظاعمطيا لكظن ظاعتقد بأننشياء التي ألا لقصد بيا :خظاءاأل .3
 يل ال) خظاءألا وتسطى ،لى الالتأكدإ ا  و الظقص استظادأ ةعؽ عدم الدقالحاصل تشؾيو لم

ال يل مؽ و أة، الطحدود ةالطعرفي القدرة مؽالطتؾلد  ((Inherent Ignoranceالطتأصله 
شرية، سطات البالمؽ  خظاءألوأن ا ،لى الت كير بأسمؾب خاطئإمؽ الطيل  تجاالحتطالي الظا

إلى األخظاء لط ؽ أن تؤدؼ  ،ةمحدود ةلى عقالنيإ ل،ضعؾن ألن البشر ؛ خظاءألوتحدث ا
 .ال تؤدؼ إلى نتائج إل ابيةزمؽ، إاّل أنيا عادة  الطعرفة ال دلدة مع مرور ال رؼ وتظؾيالتعمّ 

 ىي اتفالطحرم ة،دراك الطعرفإال يل الظاتج مؽ رفض  يقصد بياو : السحخماتو السشكخات  .4
 ،لربطا لرػ بأنو خظر ةمعيظ ةو مظع لطعرفأعمى ش ل حغر اجتطاعي  اجتطاعيا   لبظىجيل 

 مؤ رةالتي تكؾن معرفتيا  ،ةطعرفال أو كبتو قطع أت اىل  صد بيايقمطظكرات فبالظسبة لما أ
أو عطى متعطد  الطظكرات بأنيا تؾصشوكذلػ ، مع فيؼ ال رد تتظاسم وتتالءموالتي ال  ا  جد

لط ؽ أن تكؾن الطحرمات بطاابة عائق ة، و الط طؾعأعمى مستؾػ ال رد  وتغيرجيل متعطد 
الحد مؽ القدرة التظافسية لمطظغطات التي تعطل في  أمام إدخال الطعرفة ال دلدة وبالتالي

 .بيئات سريعة التغير
و أفــراد ألمـا مـؽ ا، أ: وىـذا ال يـل مصـدره الكبـت والقطـع الـؾاعي لمطعرفـةالددخية والخرؾصدية .5

مـــؽ الطظغطـــات، ومـــؽ ضـــطظيا الطظغطـــات الت اريـــة والح ؾميـــة. وي ـــؾن مصـــدر ىـــذا ال يـــل 
ريؽ، فــي بمــدان كايــرة ل ــؾن حــق الســرية وال،صؾصــية خــفــراد والطظغطــات لســرية افألخضــؾ  ا

عـــالن العـــالطي لحقــــؾق إلعالنـــات بطـــا فــــي ذلـــػ اإلمقـــدس فـــي قؾانيظيـــا وفــــي وتصـــريحاتيا وا
نســــان التــــابع لألمــــؼ الطتحــــدة، إذ لط ــــؽ أن ت،مــــق ال،صؾصــــية م اىيــــل معمؾمــــة، فالقــــدرة إلا

الســرية وال،صؾصــية. عبــر طعرفــة التكظؾلؾجيــة والط تطعيــة تؾاجــو تحــدلا  دائطــا  لتطاــل  بقطــع ال
عمى سبيل الطاال، أصبح مؾقع وي يمـي س الشـيير مـؤخرا  معروفـا  بالكشـش عـؽ أسـرار الدولـة، 

لطاــل تحــدلا  لتظبيــق قــؾانيؽ  Twitterفــي حــيؽ أن نشــاط أعضــاء مؾقــع التؾاصــل االجتطــاعي 
 ال،صؾصية.

ا بالصطت التظغيطي، الذؼ لط ؽ أن لشير إ لى الطعرفة غير لط ؽ ربط السرية ألض 
قد ل ؾن إلصدارىا تأ ير سمبي عمى األداء ، إذ الصريحة. قد تش ع الطظغطات عمى قطع الطعرفة
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، في العدلد مؽ ، عمى سبيل الطاالأو تش يع الططارسات التطييزية عؽ الططارسات الشائعة
 مظغطات القظا  ال،اص أن لتؼ قطع معمؾمات حؾل مستؾيات األجؾر، لسطح ىذا باختالف
الرواتم بيؽ أعضاء الطظغطة ولكظو لت ظم احتطال االستياء وتأ يره السمبي عمى األداء، الذؼ قد 

 . (Robert, 2012, 223) لظشأ إذا كانت االختالفات معروفة عمى نظاق واسع
، 2016)ال الحي، و  (Roberts, 2012, 217-219)قام ، ساس ما تقدمأوعمى 

 لم يل، وىي:   ال ة مصادر أساسية بتم،يص ه40-41
 يؾل الطعمؾم، الط يؾل غير الطعمؾم.: الط ةمؽ غياب السعخف شاتجالجيل ال .1
 .الطعمؾم الط يؾل، واألخظاء يؾل القابل لمتعمؼ،: الط ة نفدياالجيل حؾل السعخف .2
   ة.وال،صؾصي ةالسري الطظكرات والطحرمات،: ةالسعخف قسع وكبتمؽ الشاتج الجيل  .3

 

  Shapes of Organizational Ignoranceيسيأشكال الجيل التشغرابعًا: 

ال يـل التظغيطــي الــذؼ لغيـر فــي الطظغطــات ال لغيـر بصــؾرة واحــدة، بـل أنــو لعتطــد عمــى 
ــــا لط ــــؽ القــــؾل أن ال يــــل إســــبم نقــــص الطعرفــــة وطبيعــــة الطعال ــــة التــــي تحتــــاج  لييــــا، ومــــؽ ىظ

 ه:154-153، 2018خرون، آ)الحدراوؼ و  ىي، التظغيطي ل ؾن عمى  ال ة أش ال
ن الطظغطــة التــي ســتقع فــي إؼ التظغيطــي، إذ دوات الــتعمّ أداة مــؽ أعــد ال يــل التظغيطــي بطاابــة لُ  .1

عطاليــا نتي ــة لمتعقيـد أو الالتأكــد أو االلتبــاس أو الغطــؾض، ســؾف تم ــأ أ أخظـاء عظــد مطارســة 
 جراءات التصحيحية التي ت ظبيا الؾقؾ  في ال،ظأ مرة  انية.إللى ات،اذ اإ
دارة العميــا حــؾل أمــؾر إلمقصــؾد فــي الطظغطــة مــؽ قبــل اعمــى نحــؾ قــد ل ــؾن  ال يــل التظغيطــي .2

دنــى، حرصــا  ألوقضــالا معيظــة تســتؾجم أن تبقــى الطعرفــة والت اصــيل بعيــدة عــؽ الطســتؾيات ا
، وىـذا مــا لسـطى الت ييـل الـذؼ تتعطــده مؾقـش الطظغطــة مـؽ الطظافسـيؽ مـاال  مظيـا عمـى سـالمة 

 اإلدارة.
نتي ـــة لعــدم الطعرفـــة والتقصــير مـــؽ قبـــل الطظغطــة والعـــامميؽ فييـــا  ال يــل التظغيطـــي قــد ل ـــؾن  .3

مـر الــذؼ ألمقصــؾد أو غيـر مقصــؾد، اعمــى نحـؾ داريـة ســؾاء كـان إلوعمـى جطيـع الطســتؾيات ا
عـؽ  فضـال  ، قـدرات وقابميـات العـامميؽ تظـؾيرتستؾجم معال تو وجؾد قيادة داعطة تعطل عمـى 

تبظــي أنغطــة تكظؾلؾجيــا عبــر بـدا  إلالتظــؾر واظغطيـة تشــ ع عمــى مىي ـل تظغيطــي مــرن و قافــة 
 حدلاة ومتظؾرة.
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ا(10الش سا)

ا   بلاالدهساالزىليم 

 : الش ل مؽ إعداد الباحاة.السرجر
 

 Type of Organizational Ignorance أنؾاع الجيل التشغيسيخامدًا: 
عظـــاء إ حايؽ حـــؾل راء البـــاآتعـــددت أنـــؾا  ال يـــل التظغيطـــي فـــي الطظغطـــات، وقـــد اختم ـــت 

 وىطا:، نؾعيؽ لم يل التظغيطي (Roberts, 2009, 3)أنؾا  محددة لم يل التظغيطي، إذ حدد 
لشـير إلـى معرفـة مـا لعـرف بحـدود الطعرفـة. ىظـاك بعـض األشـياء  الجيل كسجيدؾل معدخوف: .أوالً 

رالــة التـي نعـرف أنظـا ال نعرفيـا. نحـؽ نعـرف السـؤال لكظظـا ال نعـرف اإلجابـة، اؼ نحـؽ عمـى د
 ب يمظا. 

لشــير إلــى نقــص تــام فــي الطعرفــة بحيــا ال نــدرك جيمظــا.  الجيددل كسجيددؾل غيددخ معددخوف: .ثانيدداً 
 ليياه.إؼ غياب لتمػ الطعمؾمات التي ال نتؾقع أنظا بحاجة أوىي م يؾلة تت اوز التؾقع )

بــيؽ )ال يــل الظبيعــيه و  مطــا ال   ا  تطييــز  (Congleton, 2001, 39-40)وقــد ميــز 
طبيعـي، ولكـؽ عمـى نحـؾ عقالنيه. إذ لرػ بأنظا جطيعا  ندخل العالؼ فـي حالـة مـؽ ال يـل )ال يل ال

بطــرور الؾقــت لــتقمص جيمظــا الظبيعــي مــع تــراكؼ الطعرفــة أو تظؾيرىــا. عمــى الــرغؼ مــؽ أن ال يــل 
الظبيعــي مــا زال مييطظــا ، فــإن ال يــل العقالنــي لظطــؾ تــدري يا  مــع زيــادة الــؾعي ب يــل ال ــرد. وعمــى 

مؽ االعتراف بؾجؾد نؾ  معيؽ مؽ الطعمؾمات أو الطعرفـة، فإنـو فـي عـل ال يـل العقالنـي ال الرغؼ 
أفراد ال نستظيع أن نعـرف كـل شـيء، بؾص ظا لتؼ االستاطار في الحصؾل عمييا أو تحميميا. فظحؽ 

وال يــل العقالنــي ىـــؾ وســيمة لمتعامـــل مــع قيؾدنـــا إذ ل،ضــع األفـــراد لعقالنيــة محـــددة بســبم حـــدود 
نتي ـــة لعقالنيــــة بؾصــــ و ؼ عمــــى معال ـــة الطعمؾمــــات، ويط ـــؽ الظغــــر إلـــى ال يــــل العقالنـــي قـــدرتي

 حدودنا.
و   (Roberts, 2009, 6)و  (Harvey et al., 2001, 451-457)بيظطـا حــدد 

(Khanifar et al., 2012, 9-10) ه و )ال الحــي، 298، 2015)الســاعدؼ والكعبــي،  و

    بلاالدهساالزىليم ا

 اٌخطأ

 ػذَ اٌّؼشفخ 

 اٌّزؼّذ )اٌّمظٛد(
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ه أنــــؾا  153، 2018ه و )الحــــدراوؼ وآخــــرون، 373، 2017ه و )الســــاعدؼ، 38-39، 2016
 ال يل التظغيطي عمى الظحؾ افتي:

 Pluralistic Ignoranceالجيل التعجدي  .1
تع ــــس  اجتطاعيــــةعــــاىرة  وىــــؾ ،فــــي عشــــريظيات القــــرن العشــــرون ىــــذا الظــــؾ  عيــــر   
ل اسـتدال تتضـطؽحالـة لحطل فييا ال رد آراء خاطئة عـؽ األفـراد افخـريؽ، أو ىـؾ  التيالحاالت 

مســتظت ة فردلـة فــي االعتقــادات  ا  نطاطــعمــى أساسـيا أفـردؼ خــاطئ حـؾل حالــة م تطعيــة ل،مـق 
 ورفــضُعــد قبــؾل ظغــر التعددلــة الفيــؾ مــؽ وجيــة  ،الطقارنــات الطرجعيــة اعتطــادا  عمــىال،اطئــة 

 .مقبؾليتيامؽ  عمى الرغؼو م تطع أو م طؾعة أ فردو مطارسة مؽ أاعتقاد أو رأؼ 
  Populistic Ignorance الذعبؾي الجيل  .2

اشـتراك ال،ـرائط  أؼ ،ةفكـار ال،اطئـألفـي ا م طؾعـة مـؽ األفـراد اشـتراكويقصد بيـذا الظـؾ  
 إاّل أنيـــا الط طؾعـــةىـــذه مـــؽ وجيـــة نغــر  ةتبـــدو مقبؾلــ ةدراكيـــإنطـــاط أفــي  ةط طؾعـــيـــذه الل ةالعقميــ
لـــأتي مـــؽ  الال يـــل ىـــذا الظـــؾ  مـــؽ ن إوبـــذلػ فـــ ،ة معيظـــةحـــؾل عـــاىرة م تطعيـــ اجتطاعيـــا   ةخاطئـــ

فضــال  عــؽ ذلــػ ال ل ــؾن ىــذا الظــؾ  عشــؾائيا  وفاقــد الاقــة  ،جطــاعيفــردؼ بــل مــؽ مظغــؾر مظغــؾر 
عــؽ  ةقميــألاالنحــراف فــي رأؼ ا يؾضــحو  ،االجتطاعيــة بــل لؾصــش بأنــو مــظغؼ عمــى نحــؾ جطــاعي

 لمرأؼ العام. ةالطغاىر الط،تم  الظات ة عؽ ةغمبيألتصؾرات ا
   Probabilistic Ignoranceا  زمبل الجيل  .3

 ةسمسـم تتضـطؽالتـي  ةالعامـ اربؼ مـؽ الت ـلـتعمّ عمـى اال ـرد قـدرة عـدم  ويظتج ىذا الظؾ  مؽ
 اختيــار الــبعض قــررويغيــر عظــدما ل ،ةالط،تم ــة و ضــطؽ الســياقات الطتغيــر  ةحــداث الطظ صــمألمــؽ ا

ىـذا الظـؾ   لم ـرد، أؼ لطيـل األفـراد فـي دراكـيإلؼ في تعدلل ال يؼ اسيالتي تُ  ةنتائج الت ارب الطاضي
 إلى الت كير بظريقة خظية.

 Ignorance   Pragmaticالبال  الجيل  .4
فـي وقـت  راء يـل مـرتبط بطشـ الت الطـدوىـذا الظـؾ  مـؽ الويسطى ألضا  بال يـل )العطمـيه 

، فضـال  عـؽ ةالسـريعالبيئيـة التغيـرات  ت ـاه مقدار ال عل ورد ال عل دركؾال صظع القرار، إذ ل م أن
 الطتغيــرة الدلظامي يــةوال يــل الــؾاقعي لــزداد فــي الطؾاقــش  ة،الطحتطمــ وأ ةلطؤكــدا ةالطعرفــ مســتؾيات

مباشـــر فـــي عمـــى نحـــؾ تظبـــق التـــي فــي الطؾاقـــش ، وخاصـــة  ةالتــي تحصـــل فـــي عـــل غيـــاب الطعرفـــ
 .ةالسياسي تالقرارا
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ا(11الش سا)

ا وباعاالدهساالزىليم 

 الباحاة. إعدادالش ل مؽ  السرجر:
 

 

 Categories of Organizational Ignorance  الجيل التشغيسي فئاتسادسًا: 
ـــة نقـــص وعـــدم معرفـــة   األفـــرادلغيـــر ال يـــل التظغيطـــي بعـــدة فئـــات، مظيـــا تقـــع تحـــت مغم

-Danelon, 2015, 3)العامميؽ )بيئة داخميةه ومظيا ت،ص الطظافسيؽ )بيئـة خارجيـةه، إذ حـدد 
  الث فئات، ىي: (Proctor, 2008, 3)نقال  عؽ:  (Roberts, 2009, 9-10)و  (5

 Ignorance as Native State صميةأحالة الجيل كالفئة األولن: 
 ئــة األولــى مــؽ ال يــل أو الحالــة أو الطــؾرد األصــمي إلــى الط يــؾم الشــائع لم يــل. التشــير 

، وىـي نقظــة االنظــالق التــي لط ــؽ يــل ىـؾ حالــة بريئــة ل ســدىا األط ــالمـؽ ىــذا الطظغــؾر فــإن ال 
افتــرض العدلــد  فقــد هTabula Rasa)أو هالئحــة فارغــة)ىــؾ  أؼ أن ال يـلب الطعرفــة. اكتســابيـا 

ألن ال كـرة ىـي نـؾ  ؛ ال يـل األصـميال يـل بقـد سـطي ىـذا ، و عقل الرضيع تطيزأنيا مؽ ال الس ة 
)ممئو خـالل الظطـؾ عـؽ طريـق  ، أو ندرة أو ت ؾيا لتؼ تصحيحومؽ الغياب الظ ؾلي بح ؼ البدائية

بطعظــى  ه،التربــة التــي لط ــؽ أن تــزر  فييــا األشــياء) ال يــل األصــمي مــؾردا  وُيعــد . ةهتؾليــد الطعرفــ
ال يــل وُيعبــر عــؽ مســاحة لمطعرفــة الطحتطمــة.  ، بــل أنــوفــإن ال يــل لــيس م ــرد الئحــة فارغــة آخــر

، وىــؾ الشـرط الـذؼ لط ــؽ لألشـ،اص مـؽ خاللـو طـرح أســئمة ومحاولـة اإلجابـة عمييـا بأنـو األصـمي
الطعظــى  وبيــذا، الطعرفـةوبدونــو فإنظـا ســظ،طد محركـات إنتــاج  جــراء البحـا العمطــيمـؽ إ الـذؼ لط ــؽ

بالظريقـــة التـــي لـــتؼ بيـــا تصـــؾر  لـــيس شـــ ال  مـــؽ أشــ ال ال يـــل الســـمبيلـــة أصـــمية حاال يـــل ك فــإن
ذا ىــؾ مــا لســطح بؾجــؾد ال يــل ىــ أن تــدرج بالطعرفــةلط ــؽ ولكظــو حالــة تأمــل  ،ائعال يــل بشــ ل شــ

 إم انية التحقيق والرضا الطحتطل لمرغبة في الطعرفة. و لتيحألن؛ مؾردبؾص و 
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لــة أو مــؾرد أصــمي بطاابــة تحــد لتح يــز استكشــاف الطعرفــة ال دلــدة. حاال يــل ك دلط ــؽ عــ
ألنـو مـع عيـؾر ا ؛ وراء ال يـل وال يـل ال لظضـم أبـد وبيذا الطعظى فإن اكتشاف الطعرفة ىؾ الدافع

فـي  ا  ط ؽ بعد ذلػ اعتبار ىذا الظؾ  مؽ ال يـل ميطـب يل جدلد. ل ا  دة ل ؾن مصحؾبالطعرفة ال دل
 الزبـــائؽمـــؽ البحـــا والتظـــؾير والتصـــطيؼ إلـــى عالقـــات  الطظغطـــةدفـــع االبتكـــار فـــي جطيـــع أنحـــاء 

لح ـــز  لـــة أصـــمية قـــد الحابؾصـــ و فـــإن ال يـــل  ذلـــػ فضـــال  عـــؽالطـــؾارد البشـــرية.  والتســـؾيق وإدارة
فـي تسـييل العطميـة اإلبداعيـة.  ا  ميطـ ا  عظصـر ا  بـل قـد ل ـؾن ألضـ، البحا عـؽ معرفـة جدلـدة فحسـم

ػ الـــذلؽ لـــدليؼ خبـــرة فـــي م ـــال يط ـــؽ مالحغـــة ىـــذا ال يـــل فـــي ســـذاجة وبـــراءة الشـــباب أو أولئـــو 
مــؽ الطبــدعيؽ الت كيــر خــارج الصــظدوق أو فـــي  ا  مــا لتظمــمتظــؾير مظت ــات جدلــدة غالبــ. ولمعــيؽ

لظطـؾذج الطيـيطؽ إلـى تسـييل اإلبـدا  الؾاقع إحداث نقمة نؾعيـة لط ـؽ أن لـؤدؼ جيـل الصـظدوق أو ا
 .الذؼ سيتؼ خظقو بالطعرفة الحالية

 Ignorance as Selective Choiceاختيار انتقائي بؾصفو الفئة الثانية: الجيل 
، تع ـــس االنتقائيـــة األساســـية لالست ســـار اختيـــار انتقـــائيبؾصـــ و ال يـــل ال ئـــة الاانيـــة مـــؽ 

تضــييق تركيزنــا عبــر  ر.آخــ ا  إنظــا نســتبعد بالضــرورة خظــمــؽ االست ســار ف ا  معيظــ ا  نتــابع خظــ عظــدما
نظــا نظغــر ىظــا بــدال  مــؽ ، أؼ أأصــبحظا غيــر مــدركيؽ لمطســارات األخــرػ الطط ظــة عمــى ات ــاه واحــد

م أن لـتؼ اســتبعاد ل ـ نــو ال لط ظظـا دراسـة جطيـع األشـياءوأل؛ ال يـل ىـؾ نتـاج عـدم االىتطـام ،ىظـاك
 .بعضيا بالضرورة

عبــر األعطــال  ظغطــاتعــالؼ م قــؾد أو اختيــار انتقــائي ذا صــمة بط بؾصــ وقــد ل ــؾن ال يــل 
 ،فـي الســعي وراء االبتكـار واإلبــدا أمـر ميـؼ لتظــؾير الطعرفـة ال دلــدة. لـذلػ ، إذ ُلعــد تعمـؼ الظسـيان

مــا لسـطح لألفــراد  وىــذا بطعظـىمـؽ الضــرورؼ فـي بعــض األحيـان أن لــتؼ نسـيان الطعرفــة أو فقـدىا. 
ـــةبؾصـــ و ل باســـتعادة ال يـــ ظغطـــاتوالط إعـــادة اكتشـــاف عبـــر أصـــمية ومـــؾرد لتظـــؾير الطعرفـــة  حال

الت اريــة لط ــؽ أن  ظغطــات، بالظســبة لمطذلــػ فضــال  عــؽالطعرفــة القدلطــة وإنتــاج الطعرفــة ال دلــدة. 
 تكؾن إعادة اكتشاف الطعرفة الط قؾدة ماطرة لمغالة مؽ حيا تظؾير مظت ات جدلدة.

بالظســيان التظغيطــي الــذؼ لقصــد بــو بأنــو لفقــدان ومــؽ ىظــا البــد مــؽ اإلشــارة إلــى مــا لســطى 
لمطعرفـــة التظغيطيـــة التـــي تـــؼ اكتســـابيا بشـــ ل مقصـــؾد )ىـــادفه أو غيـــر مقصـــؾد )غيـــر ىـــادفه، 

لمـــذاكرة التظغيطيـــة ورغبـــة الطظغطـــة فـــي الطظافســـة،  ةعمـــى القـــدرة االســـتيعابي أساســـيةويعتطـــد بدرجـــة 
 ه.191، 2015ل )ميدؼ و الح يؼ، وبدوره لؤ ر عمى م انة الطظغطة وقدرتيا التظافسية

 ه:258-257، 2019وي ؾن الظسيان التظغيطي عمى نؾعيؽ، ىطا )بدوؼ وآخرون، 
: وىــؾ الظســيان االل ــابي الطتعطــد لــبعض الطعرفــة والتــي غالبــَا مــا الشددديان التشغيسددي اليددادف . أ

لـا التظافسـية تكؾن غير م يدة أو ضارة لمطظغطة، ولكؽ ىذا الظؾ  مؽ الظسـيان ل ـؾن معـززا  لمطزا
 لمطظغطة.
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الطعرفـة أو  أنـؾا : وىؾ الظسيان السمبي غير الطرغـؾب لـبعض الشديان التشغيسي غيخ اليادف . ب
ىـــؾ فقـــدان الطعرفــــة ذات القيطـــة، وغالبـــا  مــــا لســـبم ضــــررا  كبيـــرا  لمطظغطـــة، ألنــــو لحـــتؼ عمــــى 

 تعؾد لتعمؼ الطعرفة التي تؼ نسيانيا. أنالطظغطة 
 Ignorance as a Strategic سدتخاتيجية أو بشداء نذدطإابدة حيمدة الجيدل بسثالفئدة الثالثدة: 

Ploy or Active Construct 
تـــؾترة مـــع الرؤيـــة أو البظـــاء الظشـــط م ســـتراتي يةاإلال ئـــة الاالاـــة مـــؽ ال يـــل أو ال،دعـــة إن 

لــيس حالــة طبيعيــة، بــل  ســتراتي يةإحيمــة بؾصــ و لــة أصــمية. ال يــل حاال يــل ك ،القياســية لم يــل
لظبغــي الظغــر إلــى ال يــل  والكــاٍف لــؼ لستكشــ يا ال الســ ة بشــ ل   كــرةالىــذه إن ج بظشــاط. لظــت ا  شــيئ

مــؽ خظــة  ا  نشــظ ا   يــل جــزءلط ــؽ أن ل ــؾن ال بــل إنــو إنتــاج نشــط عمــى أنــو إىطــال بســيط أو ف ــؾة
ألن ؛ عمـى وجـو التحدلـد سـتراتي يةإحيمـة بؾصـ و  يل واست،دامو إنتاج الخمق أو لط ؽ  ،مدروسة
حيمـة بؾصـ و لت اىـل ال يـل  . لـذلػانـو حالـة أصـمية ويط ـؽ عالجيـغر إليـو عـادة عمـى أال يل ُلظ

الل اسـتغعبـر  ا  أصـيمة. قـد تـظ ح ألضـ حالةاعتطاده عمى االفتراض الشائع بأن ال يل ب ستراتي يةإ
 عمى الظؾ  الااني مؽ ال يل. ا  ، التي تكؾن فييا الحاالت تعتطد عطميالظبيعة االنتقائية لالنتباه

متعطـد لـو عالقـة كبيـرة عمـى نحـؾ مصـططة  )أو بظاء نشـطه ستراتي يةإحيمة بؾص و ل يل ا
عـــد لُ  ، إذفطـــؽ مصـــمحة مظغطـــات األعطـــال فـــي الغالـــم الح ـــاظ عمـــى ال يـــل ،بطظغطـــات األعطـــال

الح ــــاظ عمــــى الطعرفــــة مــــؽ الطظافســــيؽ أو العطــــالء أو الطــــؾع يؽ مــــؽ الططارســــات الشــــائعة. ماــــال 
. األســــرار الت اريــــة وحقــــؾق Coca-Colaحيظـــة بالؾصــــ ة ال،اصــــة بــــ تؾضـــيحي ىــــؾ الســــرية الط

، ىــي المــات الت اريــة وبــراءات االختــرا ، بطــا فــي ذلــػ حقــؾق الظشــر والعكيــة ال كريــة األخــرػ الطم
الح ـــــاظ عمـــــى جيـــــل العطـــــالء عبـــــر الطظغطـــــات لحطالـــــة معارفيـــــا الش،صـــــية بيـــــا وســـــائل تســـــعى 

 والطظافسيؽ.
األعطـال فـي إدارة  ظغطـاتىـؾ بالتأكيـد تكتيـػ تسـت،دمو م ةسـتراتي يإحيمـة بؾصـ و ال يل و 

مؾاردىا وأسؾاقيا. عظـدما تتضـطؽ عطميـة إدارة أصـؾل الطعرفـة الح ـاظ عمـى جيـل أعضـاء الطظغطـة 
سـتراتي ية. إ، فطؽ اإلنصاف القؾل إن ال يل لست،دم بظريقـة عطالئيا ومظافسييا وحتى الطظغطيؽو 

حيمــــة بؾصـــ و لكـــؽ ال يــــل ، دامتو ألغـــراض احتياليــــةال يـــل واســــتفـــي بعـــض األحيــــان لـــتؼ نشــــر 
 لمظشاط االحتيالي. ا  التأكيد مرادفليس ب ستراتي يةإ

 ه لؾضح فئات ال يل التظغيطي:12والش ل )
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 اٌشىً ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخالمظماا:ا

 

    الجيل التشغيسي في: العؾامل التشغيسية السؤثخة سابعاً 

Organizational Factors affecting Organizational Ignorance 

داريــة التــي تــتؼ داخــل إلطــار الت ــاعالت االجتطاعيــة واإال يــل التظغيطــي فــي تغيــر حالــة 
ي ـة  لـذلػ تغيـر العدلـد مـؽ العؾامـل التـي مـؽ شـأنيا طـراف الطتعاممـة معيـا، ونتألالطظغطة أو مع ا

 ,.Khanifar et al) مــعه 44، 2016عمــى ال يــل التظغيطــي، فقــد أت ــق )ال الحــي، التــأ ير 
 تي:فاىذه العؾامل بعمى تحدلد  (9-10 ,2012

ـــذا ، ؽ األفـــرادبـــي ةنشـــر الطعرفـــة فـــي الطظغطـــة ت عـــل التحـــدلات كبيـــر إن :االثقافدددة التشغيسيدددة .1 ل
 قافيــة، إدارة الطعرفـة فــي الطظغطـات إلـى معـالير  إجـراءاتو  تحؾيــل قؾاعـد الطـدراءمـى ع ؾجـملت

ونشــر ، ســؾف ت ــد صــعؾبة فــي خمــق ؼوالــتعمّ  والاقــة التــي ال تشــ ع عمــى التعــاون  فالطظغطــات
إلــــى تعزيــــز إدارة الطعرفـــة وتــــؤدؼ إلــــى ال يــــل  تــــي تيـــدفت شـــل ال يــــؾد الومــــؽ  ــــؼ الطعرفـــة 
 .التظغيطي

إدارة الطعرفـة عمـى ىي ـل تظغيطـي مـرن.  اتستراتي يإلالتظ يذ الظاجح  لعتطد :يالييكل التشغيس .2
إلدارة الطعرفــة، فاليي ــل  مظاســبةال لط ــؽ أن تكــؾن أدوات  ةطرنــاليياكــل اليرميــة غيــر ن الإإذ 

، واالتصــاالت الطرونــةو  طظغطــات ىــؾ اليي ــل الــذؼ لحتــؾؼ عمــى الدلظامي يــةعطــل الالطظاســم ل
 مـؽمحـدد أو عمـى حـدود تظغيطيـة وتط ـؽ الطـؾع يؽ واحـد عمـى فريـق  ةفـال تقتصـر الطعر لكي 

الدهساثمثبثخا ي خا

   اثىب اوشطائدز اريديخ

 الدهساثبطفك

لخا طي خ ب  
وم خااو  قا  ز بةا ا زشبفا

 الم  فخا

ااإلثماعر هيسا م يخا

  ا ثز بااا

 الدهساثبطفكا ر ب  اجىزدبداخم مح

 اخزيباااوزمبئ ا

و يبناالم  فخا  افمم با ئوزبجا

 ج  فخاخم محا
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المىبف يها  اال م  ا  ا

ف ا المبظفيه

 الممبادبداالشبئ خا
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طرنـة والطحـدودة ســؾف غيـر الو فاليياكـل الرســطية  وعميـو. بيئـة الطظغطــة ال،ارجيـةالتؾاصـل مـع 
 تؤدؼ بالطظغطة إلى ال يل.

تؾاصـل بالفقـط  ساسـية ال تتطاـلألاىياكـل تكظؾلؾجيـا الطعمؾمـات :اتكشؾلؾجيدا السعمؾمداتىياكدل  .3
عامـــل رئـــيس إلدارة ىـــي واســـترجا  الطعرفـــة و  خـــزن و  وســـيمة ل طـــعىـــي وإنطـــا ، الطعرفـــة ونشـــر

 الطعرفة.
وتعتطــد  اتالبشــرية لمتقــدم فــي الط تطعــ نشــظةإدارة األداء واحــدة مــؽ أىــؼ األُتعــد  :إدارة األداء .4

أىطيــة ذات وإدارة األداء فــي الطظغطــات الظاميــة أصــبحت . عمــى جيــؾد ال ريــقبصــؾرة أساســية 
إدارة الطـــؾارد تضـــطؽ )االداء ت إدارةفـــي م ــال إدارة الطظغطــة واإلجـــراءات التــي تت،ـــذىا  كبيــرة،

نغـــــــؼ الط افـــــــأة  ،إدارة التغييـــــــرة، الطظ تحـــــــ القيـــــــادة ،دعـــــــؼ ومشـــــــاركة اإلدارة العميـــــــا ،البشـــــــرية
 ه.والتعؾيض

، يــؼم طؾعــة مـؽ الطؤشـرات ال،اصـة بعبـر لطـؾع يؽ ا ةوفاعميـ ةتحـدد ك ــاء :السدؾارد البذدخية .5
قــادرون عمــى التعبيــر عـــؽ ىــؼ و  لتظغيطيــة ل ضـــمؾن العطــ ىــدافلطؾع ؾن الــذلؽ لعطمــؾن ألفــا

يتســـطؾن و الحطـــاس و ويعطمـــؾن عمـــى أســـاس تحطـــل الطســـؤولية عـــؽ أدائيـــؼ ، آرائيـــؼ دون خـــؾف
ن إ، فضــال  عـؽ إم انيــة االعتطــاد عمــييؼبأىــداف ال ريــق، وااللتـزام  التظســيقو الطرونــة و بالك ـاءة 
بيظطــا  ،تحسـؽ مـؽ إدارة الطعرفــة فـي الطظغطـاتســؾف  ات فـي الطؾعـشىـذه الطؤشــر ماـل  وجـؾد
العؾامــــل  ه13)الشــــ ل يؾضـــح و . إلـــى ال يــــل فـــي الطظغطــــةان، ــــاض ىـــذه الطؤشــــرات لـــؤدؼ 

 :ال يل التظغيطيالطؤ رة في التظغيطية 
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ا(13الش سا)

ااال باجساالزىليميخاالز ارإث ا   االدهساالزىليم 
ا

 اإلثذاع، ئداسح اٌغًٙ اٌزٕظ١ّٟ ٚػاللزٙب ثزؼض٠ض 2016اٌفالؽٟ، ِظطفٝ ِإ٠ذ أؽّذ، المظماا:اثزظ فاالجب ثخا ه:ا

 -ثؾش رؾ١ٍٍٟ فٟ ششوخ اٌفطبسط اٌؼبِطخ، سعطبٌخ ِبعغطز١ش )م١طش ِٕشطٛسح(، و١ٍطخ اإلداسح ٚااللزظطبد-اٌزٕظ١ّٟ

 .45، ثغذاد، اٌؼشاق، صخبج خاثغما 

 سمبي ل ابيإ

ال باجساالزىليميخا

 ف االدهساالمإث ح
 التشغيسي

خاالثمبف

خالزىليمي  

المباا ا

 الجش  خ

ئ ااحا

الهي سا األ ا 

 الزىليم 

 

لبخيباىب يب سار 

           ااااا
      
 ئ ااحاال باجساالزىليميخا السعمؾمات

تكؾيؽ معخفة 
 تشغيسية

 الجيل التشغيسي

 بش ل غير فاعل بش ل فاعل
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 السبحث الخابع
 )معالجة( الجيل التشغيسي إدارة 

Management  (Addressing) Organizational Ignoranceا
ا

  Organizational Ignorance Managementالجيل التشغيسي إدارةأواًل: 
الطعرفــة واســع االنتشــار بــيؽ الطظغطــات مظــذ تســعيظيات القــرن  إدارةصــبح تظبيــق تقظيــات أ

عؾامـــل ىطـــال إ كبيـــر و عمـــى نحـــؾ دارتيـــا إالطعرفـــة و  لـــى التركيـــز عمـــىإمـــر الـــذؼ أدػ ألالطاضـــي، ا
مـؾر ألعطـال فـي الطظغطـات، ومـؽ ىـذه ااألداء أىطيـة فـي تأ يرىـا عمـى أ خرػ ال تقـل أمؾر عدلدة وأ

 بـــأداءأوال  مـــرورا   ألفـــرادا داءأعـــاىرة تظغيطيـــة تـــرتبط بـــبؾصـــ و ال يـــل ومـــدػ ت شـــيو فـــي الطظغطـــة 
ــــادة الطظغطــــة بؾجــــؾد حــــاالت ال يــــل إن إذ إ، الطظغطــــات بــــأداءالؾعي يــــة وانتيــــاء  األقســــام دراك ق

أن ذلـػ لـؼ لابـت  الّ إالطعرفـة،  إدارةلـى اسـت،دام مطارسـات إمـر ألا غالتظغيطـي فييـا دعـاىؼ فـي بـاد
فاعــل فــي الطظغطــة عمــى نحــؾ ال يــل  إدارةلــى إكــاف، مــؽ ىظــا عيــرت الحاجــة عمــى نحــؾ ن احــو 
 الطعرفة.  إدارةب أسؾة  

لـى اسـت،دام ونشـر إالطعاصـرة ل ـت االنتبـاه  دارةة فـي مطارسـات اإلأن التركيـز عمـى الطعرفـ
الطعرفــة عظــدما ركــزت  إدارةوســع، وقــد فشــمت ألعطــال األال يــل فــي الطظغطــة وبيئــة ا دارةالطــؾارد إل

إنتــاج وتظبيــق الطعرفــة  فــي إدراك األىطيــة الكامظــة لم يــل. فضــال  عــؽ ذلــػ  عبــر عمــى الطعــروف 
اىل الط يؾل الطيؼ فحسـم، بـل قـد ت،مـق وتـدلؼ أشـ اال  معيظـة مـؽ ال يـل الطعرفة ال تت  إدارةفإن 

ال يــل عمــى الســيظرة عمــى الط يــؾل وتقميمــو إلــى الحــد  إدارةدون قصــد. لــذلػ ال لظبغــي أن تركــز 
 . (Roberts, 2009, 1) عمى تؾعي و الطظتج في عطمية االبتكار األدنى، ولكؽ ألضا  

فـي الطظـاخ الحـالي  ا  أن تحدلد ال يل أصـبح ميطـ (Harvey et al., 2001, 450) ويرػ 
لمطظغطــات نتي ــة  لمتغيــر الســريع بســبم العؾلطــة والطظافســة الشــدلدة. إن الطظغطــات ل ــم أن تيـــتؼ 

ألن الحدود بيؽ اال ظـيؽ لط ـؽ أن تصـبح غيـر مرئيـة، ؛ الطعرفة إدارةال يل إلى جانم  إدارةب ألضا  
وكـذلػ قـدراتيا ، طظغطات قصر نغر عمى زيادة قـدراتياوت اىل ال يل التظغيطي لط ؽ أن ل عل لم

 عمى االبتكار.
ىظــاك ميــل فــي إلــى أن  (Harvey et al., 2001)و  (Zack, 1999)أشــار وقــد 

أفضـل  إدارةعبـر إلى رؤيـة ال يـل فـي الطظغطـات كشـيء لط ـؽ ت، ي ـو  داريةاألدبيات والبحؾث اإل
مطعرفــة، وىــؾ شــيء ل ــم لأنــو غيـاب بإلــى ال يــل  عظـدما لظغــر، الســيطا ؼ التظغيطــيلمطعرفـة والــتعمّ 

 دارةاكتشـــاف أو اكتســـاب معرفـــة جدلـــدة أو تظبيـــق تقظيـــات ومطارســـات وأنغطـــة جدلـــدة إلبمعال تـــو 
الطعرفة. ومـع ذلـػ فـي السـياق التظغيطـي  دارةال يل مرادفا  إل إدارةالطعرفة. في ىذا الطعظى تصبح 

ســتراتي ية لتشــغيل إن ال يــل قــد ل ــؾن لــو أىطيــة أل؛ ل ــؾن ال يــل أكاــر مــؽ م ــرد غيــاب الطعرفــة
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ال يـل  إدارةالطظغطة ون احيا. ىظـاك جؾانـم أخـرػ مـؽ ال يـل التظغيطـي تحتـاج إلـى الظغـر فييـا. 
بــــأن  ؾن ويــــرػ البــــاحا تظبيــــق الطعرفــــة الطظاســــبة.بمظــــتج ال تعتطــــد دائطــــا  عمــــى محؾىــــا عمــــى نحــــؾ 

اس تظــافس الطعرفــة، وإن ن ــاح الطظغطــات ســأالطظغطــات فــي القــرن الحــادؼ والعشــريؽ قائطــة عمــى 
ال يــل  إدارةمعرفــة مزالاىــا بأســمؾب متكيــش وفــي الؾقــت الطظاســم، كطــا أن فــي لعتطــد عمــى قــدرتيا 

دارؼ مظ ــتح إأمــر حيــؾؼ لتعغــيؼ قابميــة مظغطــة مــا لمتغيــر وتعزيــز الطرونــة، ويشــ ع تبظــي مظغــؾر 
مؽ السـعي ل يـؼ وتصـظيش  ى التغيير بدال  ال يل ل م أن تركز عم إدارةن دراسة إعمى البدائل، إذ 

لـى السـطاح لمطعرفـة وال يـل بالتـداخل إال يل بأىطية الط اىيل وتسـعى  إدارةالطعرفة، وتيتؼ دراسة 
ـــــةإال يـــــل تتظمـــــم  إدارةن إبظـــــرق ناجحـــــة.   دراك قيطـــــة وانتشـــــار ال يـــــل فـــــي الســـــياقات التظغيطي

(Roberts, 2012, 232) . 
ال يـل التظغيطـي ىـي لعطميـة الكتشـاف  إدارة (Israilidis et al., 2013, 76)ويعـرف 

مظاســبة لتمبيــة الطظالــم  إداريــةعطميــة وداخميــا بال يــل واستكشــافو وإدراكــو وإدارتــو خــارج الطؤسســة 
الحالية والطستقبمية وتصطيؼ سياسة أفضـل وتعـدلل اإلجـراءات مـؽ أجـل تحقيـق األىـداف التظغيطيـة 

  والطحافغة عمى ميزة تظافسيةل.
ال يــــل التظغيطــــي للــــيس فقــــط فــــي  إدارةه أن 79، 2017ظطــــا لــــرػ )عمــــي وال الحــــي، بي

اقتظاء أو إنتـاج الطعرفـة عظـد استكشـاف ال يـل داخـل مظغطـات األعطـال أو الط تطـع بالقضاء عميو 
ن الطظغطــات ال لط ظيــا معرفــة إذ إفطــؽ الــالزم االعتــراف بالظبيعــة الظســبية لم يــل فــي الطظغطــات، 

ومعرفـة مـا ت يمـو، ولـذلػ تؾصـش التحـدلات  ومـا تعرفـ إدارةلى التط ؽ مؽ إجة كل شيء وىي بحا
 ستراتي ية التي تؾاجو الطظغطات بطصظمحات قائطة عمى الطعرفة والطعمؾماتل.اإل

الطعرفـة تسـعى إلـى تحدلـد  إدارةن أجيميـا. فـي حـيؽ  إدارةل م عمى الطظغطـات أن تيـتؼ بـ
ال يـل مـؽ ناحيـة أخـرػ تـدرك أنـو ال  إدارةكتو واسـتغاللو، ما تعرفو الطظغطة وتعييظو وجطعو ومشار 

ا معرفـة كــل شــيء، أو حتـى أشــياء كايـرة  جيــدا . إن التصــرف عمـى افتــراض أن الطظغطــة  لط ـؽ أبــد 
 ,Zack) ســيئة فــي أســؾأ األحــؾال إدارةتعــرف مــا ل  ــي قــد لطاــل غظرســة فــي أحســؽ األحــؾال و 

1999, 36) . 
: لقـؾم عمـى أنيـاال يـل التظغيطـي  دارةإل ا  إجرائيـ ا  ة تعري ـالباحاـضـع ت، عمـى مـا سـبق وبظاء  

كــــد وااللتبــــاس أت معال ــــة لمطشــــ الت الطســــببة لحــــاالت ال يــــل التظغيطــــي والطتطامــــة بالتعقيــــد والــــال
ليـات اسـت،داميا فـي الطظغطـة لتالفـي آتـؾفير الطعمؾمـات والطعرفـة و بوالغطؾض، وتتؼ ىـذه الطعال ـة 
 بـ:ال يل التظغيطي تتؼ  إدارةن أؼ أ. حدوث ىذه الطش الت مستقبال  

طعال ـــة الطظاســـبة لمطشـــ الت التظغيطيـــة الطتشـــاب ة والطتداخمـــة، وتحدلـــد بال: وتـــتؼ إدارة التعقيدددج .1
 الطعمؾمات الالزمة ليا.
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تقميـل مســتؾيات عـدم الاقـة وتـؾفير الطعمؾمــات الالزمـة لطؾاجيـة الغــروف ب: وتـتؼ إدارة ال تأكدج .2
 الطتغيرة.

زالة التظاقض في الطش الت التظغيطية والتعامـل مـع الحـاالت التظغيطيـة بإ: وتتؼ سإدارة االلتبا .3
 بؾجيات نغر مؾحدة ومت ق عمييا.

ؼ تــؾفير معرفــة أغطــة، لت ســير الطعمؾمــات فــي الطظ ةواضــح ةليــآتــؾفير ب: وتــتؼ إدارة الغسددؾض .4
 .تظغيطية

 

  Organizational  Ignorance  Dimensions  ثانيًا: أبعاد الجيل التشغيسي
 ,Zack)لط ــؽ تحدلــد أبعــاد ال يــل التظغيطــي باالعتطــاد عمــى الطشــ الت التــي حــددىا 

ال يـــل التظغيطـــي فـــي يا تحدلـــد ئنيـــا الطشـــ الت التـــي لـــتؼ فـــي ضـــؾ أىـــا بالإواصـــ ا   (39 ,1999
 تي:افعمى الظحؾ الطظغطات و 

  Complexity Management     التعقيجإدارة  .1
ــ قــد، وىــي ليســت غيــر قابمــة لمتظبــؤ أو عمــى نحــؾ معداخميا ويقصــد بــو لتــرابط العظاصــر وت

خــذىا أغامضـة أو غيــر متؾقعــة، إنطــا ىــي م طؾعــة مــؽ العظاصــر والعالقــات الطتظؾعــة التــي ل ــم 
تحتــؾؼ الطشــ الت الطعقــدة عمــى العدلــد مــؽ ل. إذ معال تيــاجــل أفــي الحســبان فــي وقــت واحــد مــؽ 

عضــاء وتظــؾ  أليضــؼ التظغــيؼ الطعقــد تعــدد او بظــة، الطتغيــرات والحمــؾل واألســاليم الطحتطمــة والطترا
 ,Zack)عداد التقارير والتعدد في الؾحـدات التظغيطيـة إ الؾعائش والعطميات، والتظؾ  في العالقات و 

1999, 38-39). 
ه أن التعقيـــد ىـــؾ لامـــتالك معال ـــة معمؾمـــات 299، 2015الســـاعدؼ والكعبـــي، )ويـــذكر 

نــو عــدد كبيــر مــؽ العظاصــر لقــؾػ االرتبــاط، وىــي أت، أو أكاــر مطــا تتأكــد مظــو أو ت يطــو الطظغطــا
ليسـت غيــر قابمــة لمتظبـؤ بالضــرورة، تتــألش مــؽ حمـؾل وطرائــق ومــؽ عــدد كبيـر مــؽ ال،ظــؾات وىــي 
تتبـــالؽ حســـم الشـــ،ص والطظغطـــة والعظاصـــر والعالقـــات التـــي لط ـــؽ أخـــذىا بالحســـبان فـــي وقـــت 

لتـي لـتؼ تظ يـذىا أو الطؾجـؾدة فـي الطظغطـة، كطـا ال رعيـة ا واألنغطةوالتعقيد ىؾ لعدد الطيام  واحدل.
العـــامميؽ فييـــا، وعمـــى الغـــروف اليي ميـــة  فـــرادأن تعقيـــد الطظغطـــة لـــو تـــأ ير كبيـــر عمـــى ســـمؾك األ

 ه.165، 2017، وعمى عطمياتيا، وعالقتيا بالبيئة التي تعطل فييال )عالوؼ، األخرػ 
تعقيــد لعظـــي الطتشـــابػ أو عــد التعقيـــد التظغيطــي ســـطة مــؽ ســـطات الطظغطــات ومصـــظمح اللُ 

بعـــاد ويتصـــش ب،طــس ســـطات ىـــي: الت اعـــل ألالطتشــابػ الطتصـــل، وىـــؾ مصـــظمح م ــرد ومتعـــدد ا
جــزاء الالخظيــة، التظــاقض، كســر التظــاعر، القيــؾد غيــر الطألؾفــة، وكميــا ألالكبيــر، عــدد كبيــر مــؽ ا

ل مــؽ الصــعم ن التعقيــد التظغيطــي ل،مــق مشــ الت كبيــرة ت عــإتت اعــل وفــق نغــام واحــد معقــد. إذ 
ن ـاز الؾاجبــات والطيــام، وىظـاك القميــل مــؽ الطــدراء الـذلؽ لــدليؼ فيــؼ واقعــي لمكي يـة التــي لــؤ ر بيــا إ
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ن مـؾع ييؼ لؾاجيـؾن حالـة مـؽ التعقيـد أالتعقيد فعميا  في مظغطاتيؼ وعظدما لدرك الطدراء التظ يذلؾن 
ؼ فيــو التعقيــد لطعرفــة ســـبم لتحدلـــد الط ــان الــذ حيظيــا لقؾمــؾن بات،ــاذ خظــؾات مباشــرة  ، الطظغطــي
ذ لظـتج التعقيـد عـؽ عـدة عؾامـل ماـل عـدم الؾضـؾح فـي الـدور أو ضـعش العطميـات ومـؽ إالطش مة، 

زالــة بإ ـؼ معرفـة مـؽ ىـؾ الطسـؤول عـؽ التعقيـد وبعــد ذلـػ تبـدأ الطظغطـة بتعزيـز ال عاليـات التظغيطيـة 
ن تكـؾن أذ ل ـم ، إالتعامـل معـو العـامميؽ ب ي يـة فـرادتـدريم األعبـر التعقيد الـذؼ ال لضـيش قيطـة 
جــراء التغييــر لمــت،مص مــؽ الؾضــع ال ؾضــؾؼ الــذؼ تطــر فيــو، وىظــاك إلــدػ الطظغطــة القابميــة عمــى 

 ىي:، ه64، 2019لييا )شيا  وعباس، إمؽ التعقيد التظغيطي أشار عدلدة أنؾا  
الطظغطــات فضــال  عــؽ التــدخالت مــؽ ، التعقيــد بســبم المــؾائح والقــؾانيؽ والتعميطــات الط روضــة .1

 دارتيا والسيظرة عمييا مؽ قبل الطظغطة.إغير الح ؾمية التي ال لط ؽ 
عـــؽ  الّ إجــزء ال لت ــزأ مــؽ عطــل الطظغطــة وال لط ــؽ الت،مــي عظــو  دعــالتعقيــد الطتأصــل الــذؼ لُ  .2

 طريق ال،روج أو الت،مي عؽ جزء مؽ العطل.
و الطظغطــة ومــا الــذؼ التعقيــد الظــاتج عــؽ خيــارات عطــل الطظغطــة، ماــل الط ــان الــذؼ تعطــل فيــ .3

 زالتو.إلى مؽ وكيش وىذا الظؾ  مؽ التعقيد لط ؽ لمطظغطات إتبيعو و 
ــــد عــــدم التؾافــــق واالنســــ ام بــــيؽ حاجــــات الطظغطــــة  .4 ــــد غيــــر الضــــرورؼ الظاشــــئ مــــؽ تزال التعقي

 دارتو بسيؾلة بط رد تحدلده.إوالعطميات التي تدعطيا ويط ؽ 
ؾاقـش الظـاس، فالسـمؾك البشـرؼ الطتعـدد والطتظـؾ  التعقيد الظاتج مؽ ت اعالت السـمؾك البشـرؼ وم .5

فضـال  عـؽ ، كاـر صـعؾبة  أالطظغطـات الكبيـرة  إدارةال لط ؽ التظبؤ بو والسيظرة عميـو مطـا ل عـل 
 و ال تؾافق عمييا.أن ال يات الطعظية تسيء فيطيا أل؛ لى مش الت معقدةإذلػ لؤدؼ 

و م ؾناتيـــــا لمت اعـــــل ألبـــــرامج لــــى اإلظــــتج التعقيـــــد فـــــي ســـــمؾك الظغــــام مـــــؽ حاجـــــة الطظغطـــــات  .6
ـــدلظامي ي مـــع ا  األقســـامو أنغطـــة ل ـــان الحؾكطـــة ألنغطـــة داخـــل بيئتيـــا، وقـــد تشـــطل ىـــذه األال

، فعظــدما تكــؾن الطظغطــات أو البــرامج متصــمة أو تعتطــد األعطــال إداراتالؾعي يــة أو م طؾعــة 
 نتائج غير متؾقعة. إلىتؤدؼ  أنن ت اعالتيا لط ؽ إف األنغطةعمى ىذه 

دراكـو، كطـا لظـتج مـؽ إو كي يـة أتعقيد القائؼ عمى الغطؾض: وىؾ نتي ة معرفة ما لط ؽ تؾقعو ال .7
 لى الرد عميو.إعدم اليقيؽ بشأن ما سيحدث وكيش سيحتاج الطرء 

اليي ل التظغيطي، عبر ن التعقيد لغير أ ه154، 2018خرون، آوأضاف )الحدراوؼ و 
فضال  عؽ ش ل نغاميا ، طل بيا الطظغطةوطريقة ت،زيؽ الطعمؾمات حؾل الكي ية التي تع

 الداخمي.
مؾاجيتو ومعال تو مؽ ، إذا تتؼ ن التعقيد لطال حالة مؽ حاالت ال يل التظغيطيأبطا و 

ـ وفقا  لدارتو؟ إالتعقيده، ولكؽ كيش لط ؽ  إدارةؼ أ) دارتوعبر إفي الطظغطة  داريةقبل القيادة اإل
 تي:بافتتؼ  عقيجالت إدارةن إف ه376-375، 2017)الساعدؼ، 
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نغطـة نغؼ دعـؼ القـرار، قؾاعـد البيانـات، واألعبر وتحميل العظاصر والعالقات في الطظغطة  إدارة أ. 
 الحدلاة. 

 ب. التظسيق والتعاون لحل العظاصر والطيطات الطعقدة والطحددة.
 قسام كافة بطا لضطؽ تسييل صظع القرار الالمركزؼ.أللى اإ. تسييل وصؾل الطعمؾمات ت
 نغطة التصظيع الطرنه.أإعادة تش ل العطميات )ب. التعامل مع تظؾ  الحاالت ث

   

 Uncertainty  اManagementال تأكج إدارة  .2
ـــلبااه ــــــنتبات عدتــــــساي ــــــلتالة ــــــألساسل ااــــــألعماة ــــــبلئــــــرات متغلــــــؽ مــــــد لالتأكا ُلعــد ن اح لـــ

و  (Dennis, 2006)و  (Charlebois & Camp, 2007)و  (Guzman, 2000)ومـظيؼ 
(Koh, 2005) لؾصــش بأنــو الدرجــة التــي لصــعم عظــدىا التظبــؤ ببيئــة الطظغطــة الطضــظربة، ، إذ

وقــد أت ــق عــدد مــؽ البــاحايؽ عمــى أن الالتأكــد البيئــي مشــ مة رئيســة تؾاجــو الطظغطــات والتــي تتطاــل 
عطــال التــي ىــي ألســائدة فــي بيئــة افــي نقــص الطعمؾمــات الضــرورية لطؾاجيــة الغــروف والحــاالت ال

 ه.189، 2016خرون، آفي تغير مستطر )الغالبي و 
ن الالتأكـــد مصـــدره عـــدم وجـــؾد الطعمؾمـــات أه 155، 2018خـــرون، آوأشـــار )الحـــدراوؼ و 

والظتـــائج الت صـــيمية لتمـــػ  الكافيـــة التـــي تؾصـــش الحـــاالت الراىظـــة أو لمتظبـــؤ بالحـــاالت الطســـتقبمية
تعـاني الطظغطـات مـؽ الالتأكـد ماـل: عـدم  كايـرا  مـا ونـإالزمة إلن ازىا. إذ جراءات الإلالحاالت أو ا

حــداث التــي ألامتالكيــا الطعمؾمــات الكافيــة الت،ــاذ القــرارات أو عــدم قــدرتيا عمــى التظبــؤ بالحــاالت وا
 تعتطد عمييا بعض القرارات.

ســـــيظة م انـــــات بإلنطـــــا لظشـــــأ عظـــــدما تكـــــؾن اإالالتأكـــــد التعقيـــــد أو الغطـــــؾض، و وال لعظـــــي 
ه و )الغـــــالبي 56، 2016)ال الحـــــي، : ىـــــي، الالتأكـــــد عـــــدة حـــــاالتيأخـــــذ والعالقـــــات محـــــددة، و 

 ه:375-374، 2017ه و )الساعدؼ، 189، 2016خرون، آو 
حــاالت التأكــد التــام: ضــطؽ ىــذه الحالــة لت،ــذ القــرار فــي عــل معرفــة معمؾماتيــة كافيــة وكاممــة  ه أ

عطــال الطســاحة ألطظغطــات اأصــبحت ليــؾم وخيــارات محــددة ذات عؾائــد أو نتــائج معمؾمــة، وال
ن القـرارات االعتيادلـة الروتيظيـة لط ـؽ أنـو لط ـؽ القـؾل إالتي تظال التأكد التام قميمة، مع ذلػ ف

 سمؾب.ألأن تت،ذ وفق ىذا ا
حـــاالت الالتأكـــد الططيـــز باالحتطـــاالت )الط،ـــاطرةه: ضـــطؽ ىـــذه حالـــة لت،ـــذ القـــرار فـــي عـــل  ه ب

ــــذؼ ل عــــل مت،ــــذ القــــرار لعتطــــد عمــــى ألمــــات، اوضــــؾح اليــــدف وعــــدم شــــطؾلية الطعمؾ  مــــر ال
ن الطعمؾمــات الطتـؾفرة فــي ىــذه الحالــة تكـؾن قــد نشــأت مــؽ خبــرات إاالحتطـاالت فــي القــرارات. 

ســابقة وتراكطــات معرفيــة فــي جؾانــم معيظــة أو قــد تكــؾن معظيــات تاري،يــة تســاعد فــي تحدلــد 
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ن إح ــام الش،صــية و ألو اأعية و ال شــل، وتبــرز ىظــا االحتطــاالت الطؾضــؾ أاحتطــاالت الظ ــاح 
 .دارةلى االست ادة مؽ ال،برات والت ارب السابقة الطتراكطة لدػ اإلإات،اذ القرارات لحتاج 

 حاالت الالتأكد الذاتي )تكؾن مقدرة ب طية أكبر مؽ الاقةه. ه ج
حـاالت الالتأكــد باالحتطـاالت الط يؾلــة )الالتأكـد التقميــدؼه، ضـطؽ ىــذه الحـاالت ل ــؾن ىظــاك  ه د

ن إكبيــر فــي الطعمؾمــات والظتــائج تكــؾن محاطــة بغطــؾض كبيــر، وفــي عــل ىــذه الحالــة فــنقــص 
 مت،ذ القرار ال لستظيع تقدلر الط،اطر واحتطاالت حدو يا. 

ــــر الطعــــروف  ه ه ــــامه، تتســــؼ ىــــذه الحــــاالت بعــــدم أحــــاالت الالتأكــــد غي و الطحــــدودة )الالتأكــــد الت
القـرار والطعمؾمـات غيـر متـؾفرة،  ىـداف تكـؾن غيـر واضـحة لطت،ـذؼألن اأالؾضؾح التام، كطا 

حيانــا  بــالظزا  والطظافسـة الشــدلدة وتؾصــش الطؾاقـش والطشــ الت التــي أويظمـق عمــى ىــذه الحالـة 
ىـداف والبـدائل وسـرعة ألويحدث فييـا صـرا  بـيؽ ا، تطال حالة الالتأكد التام بالطؾاقش العدائية

 تغير الطؾاقش والغروف وغياب الترابط بيؽ عظاصر القرار.
لكــي تســتظيع الطظغطــة التعامــل مــع الطؾاقــش والغــروف فــي جطيــع الحــاالت، ل تــرض أن و 

ن ل ــؾن حالــة تتصــش أمغــزػ، حتــى الالتأكــد التــام ال لعظــي  اجيــدا  وذ ا  ل ــؾن ســياق الالتأكــد محــدد
وكطا كان التعقيد حالة مؽ حاالت ال يل فإن الالتأكـد ألضـا  حالـة أخـرػ  بالغطؾض أو عدم ال يؼ،

ــــى إدارة مــــؽ قبــــل مــــؽ حــــاالت  ــــة تحتــــاج إل ومشــــ الت ال يــــل التظغيطــــي وإن مؾاجيــــة ىــــذه الحال
 تيفابـــوذلـــػ ، تقميمـــو أو زيـــادة قـــدرة الطظغطـــة عمـــى تحطمـــوبمـــؽ ال تأكدددج  إدارة لط ـــؽالطظغطـــة، إذ 

(Zack, 1999, 40)  ،ه: 299، 2015و )الساعدؼ، والكعبي 
 تؾفر معمؾمات إضافية حؾل شيء ما.  آ. 
 ى أو تظؾير أو تحسيؽ الطعرفة والقدرة عمى التظبؤ باست،دام الطعمؾمات.الحصؾل عم .ب
 است،دام الطعرفة الحالية الطتؾفرة في التظبؤ او استظتاج او تقدلر الحقائق وافتراضيا. ت.
 االست ابة بسرعة ومرونة لمطؾاقش غير الطتؾقعة وتظؾير القدرة عمى ذلػ. ث.

 عبر افتي:ن الالتأكد لط ؽ أن لدار أى لإه 376، 2017بيظطا أشار )الساعدؼ، 
م انيـــة مرنـــة ال لقـــش إلـــى إزيـــادة تبـــادل الطعمؾمـــات وذلـــػ لمؾصـــؾل بتقمـــيص الؾقـــت والط ـــان  . أ

 خر.فحدىطا اأمام أ حائال   الؾقت والط ان
فقيـة أشب ات اتصاالت مرنة ذات ات اىـات عطؾدلـة و عبر تأميؽ تغذلة ع سية راجعة سريعة،  . ب

 و شب ية.أ
لييـا عظـد إقسـام الطظغطـة بطـا لط ـظيؼ مـؽ الؾصـؾل أعمؾمـات أمـام العـامميؽ فـي جطيـع إتاحـة الط . ت

 الحاجة ليا.
 مامية وال،م ية.ألزيادة التغذلة ابؼ تحسيؽ التعمّ  . ث
 ظاريؾىات، وتحسيؽ عطميات التظبؤ بالطستقبل.يبالس دارةتظؾير  قافة اإل . ج
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 الستدالل والتظبؤ.لى قدرة عمى اإتؾفير قدرة ذاتية لتطؾيل الطعمؾمات لمؾصؾل  . ح
 Equivocality    اManagement االلتباسإدارة . 3

خــرون، آه  و )الحــدراوؼ و 58، 2016)ال الحــي، و  (Zack, 1999, 41-42)أشــار 
لت ســيرات متعــددة ومتضــاربة لمشــيء وكــل ت ســير ل،تمــش عــؽ : لــى االلتبــاس بأنــوإه 154، 2018

تج عــؽ الحـاالت التـي ل ــؾن فييـا ات ـاق عمــى ويط ـؽ أن تكـؾن متعارضــة أو متظاقضـة، ويظـ، خـرفا
م طؾعــة مــؽ الطعــالير الؾصــ ية لحالــة معيظــة، ولكــؽ االخــتالف فــي ىــذه الطعــالير ل ــؾن إمــا عمــى 

و الط تطعــات التـــي تطتمــػ م طؾعــة مـــؽ أ فــرادحــدودىا أو عمــى تظبيقيـــا، ويتؾلــد االلتبــاس مـــؽ األ
خــريؽ. أو مــؽ عمــى نحــؾ م،تمــش عــؽ اف األحــداثالقــيؼ والطعتقــدات، وتطيــل إلــى ت ســير الطؾاقــش و 

مصــادر معمؾمــات غيــر مؾ ؾقــة، أو قظــؾات اتصــال وىطيــة، أو اخــتالف فــي األدوار والطســؤوليات، 
 الطتضاربةل. داريةأو مؽ الطصالح اإل

مـر لتظمـم لمت، ـيض ألبـأن ا (Chang-Tin, Chang –Shu, 2011, 171)ويـذكر 
خــرػ لمحصــؾل عمــى بيانــات ومعمؾمــات أق ائــوطر ل ــاد وســائل إمــؽ حالــة االلتبــاس فــي الطظغطــات 

 لؾجو حتى لتؼ التأكد مؽ كؾن الطعظى الطظقؾل مظاسبا . مال الطقابالت وجيا   كار فاعمية،أ
إلــى إدارتــو  ولكــي لــتؼ القضــاء عمــى االلتبــاس والحــد مظــو فــي الطظغطــة، فــإن األمــر بحاجــة

بيئـة ل ـؾن فييـا االخـتالف  لتبداساال  إدارة وتتظمـمكؾنو لطال حالـة مـؽ حـاالت ال يـل التظغيطـي، 
حــؾل الت ســيرات مقبــؾل، وكــذلػ تقبــل التظــؾ  فــي وجيــات الظغــر، والتظســيق بــيؽ أعضــاء الطظغطــة، 

جل تحقيق التؾافـق واالنسـ ام أفضال  عؽ تظسيق حؾارات لمت سير والظقاش الت اعمي والت اوض، مؽ 
 ل مش مة معيظة.لى حإفي افراء ال كرية واالست ادة مؽ التظؾ  في الؾصؾل 

 Ambiguity Management  الغسؾض إدارة . 4
شــيء مــا بغــض الظغــر عــؽ كطيــة الطعمؾمــات فيــؼ أو ت ســير عــدم القــدرة عمــى  لشــير إلــى

 األفـرادالغطـؾض بأنـو لالحالـة التـي ال لعـرف فييـا  (Yesiltas, 2014, 35)عظو، ويعرف  الطتاحة
القيـام عمـييؼ التـي لظبغـي  وعـائ يؼ تتظمـممـا  ن ؾ ال لعرف ؼنيأؼ أ، ؼوما متؾقع مظي ائ يؼوصش وع
الؾاجبــات نــو فــي حالــة الغطــؾض تكــؾن إ، كــذلػ فؼداء الطظمــؾب مــظيألا وان لغيــر أ ط ــؽبيــا، وال ل
 تؾقـــع وال لط ـــؽ ،م يؾمـــة تطامـــا  واضـــحة و ن ــازات الطتعمقـــة بطتظمبـــات الؾعي ـــة ليســـت إلواواألدوار 

 ل.فرادنتائج سمؾك األ
عـــدم امـــتالك بظيــة م اىيطيـــة لت ســير الطعمؾمـــات، كطـــا حــاالت ويطاــل الغطـــؾض حالــة مـــؽ 

الطظؾطـة بـدور والؾاجبـات ويعرف عمى أنو: لنتي ة لمظقص فـي الطعمؾمـات الطظمؾبـة إلن ـاز الطيـام 
داؤىــا، والطســؤوليات والصــالحيات الطعظــاة أذا لــؼ لعــرف الطؾعــش الطيــام الؾاجــم إوعي ــي معــيؽ 

ألحــد  عــؾدوي داريــةذلػ ســي عمو لتــردد فــي ات،ــاذ القــرارات اإللــو، أو كيــش لقــيؼ أداؤه فــي العطــل، فــ



88 
 

ؼ عــؽ طريــق الطحاولــة وال،ظــأ أو الــتعمّ ، فــي كــل صــغيرة وكبيــرة مــا الرجــؾ  لرئيســو مباشــرة  إخيــاريؽ 
 ه.6، 2012)الطصرؼ،  في است اباتو لطتظمبات الطظغطةل

ــــى إه 11-10، 2017شار)عاشــــؾر، أو  ــــدما ال  التظغيطــــي لظشــــأن الغطــــؾض أل لطتمــــػ عظ
، الصــــــحيحةداء العطـــــل بالظريقــــــة أمــــــؽ  ؼو واضــــــحة تط ـــــظيأمعمؾمـــــات كافيــــــة  األفـــــراد العــــــامميؽ

جـــراءات العطـــل الطتبعـــة، وربطـــا ال وطبيعـــة إعمـــى درالـــة تامـــة بأىـــداف  ؾن ىظـــا ال ل ؾنـــ يؽفـــالطؾع 
ن الغطؾض والحيرة قد تظشـأ لـدػ إ، كذلػ فؼب،صؾص الطسؤوليات الطتعمقة بعطمي لؽمتأكد ؾن ل ؾن
ومــا  ؼداؤىـأنتـائج  ؼمـؽ التغذلـة الع سـية التـي تبـيؽ ليـ ؾن ضـغؾطا  عظـدما لحرمـ ؼوتسـبم ليـ ألفـرادا

فقـــــط دون  ؼمرتـــــدة تشـــــير ألخظـــــائيع ســــية حيانـــــا  تغذلـــــة أ األفـــــرادلترتــــم عمييـــــا، بـــــل قـــــد لتمقــــى 
 مؽ أىؼ مصادر الضغؾط. ا  ، مطا قد لطال في الؾاقع مصدر ؼل ابياتيإ

عمـى نحـؾ فاعـل مـؽ قبـل القيـادة  الغسدؾض إدارة لط ـؽ ونـبأ (Zack, 1999, 40) يؤكـدو 
إعـــادة ت ســـير بمعرفـــة تؾضـــيحية، أو  إنشـــاء أو اكتســـابإمـــا عـــؽ طريـــق اإلداريـــة فـــي الطظغطـــات، 

الغطــؾض  إدارة. وال لط ــؽ ت رضــو أطــراف خارجيــةؾجــؾد ت ســير بمؾقـش مــا لي ــؾن أكاــر أىطيــة، أو 
عـادة دورات متكـررة مـؽ الت سـير الت الغطـؾض ت سير حـانطا لتظمم إ طع مزيد مؽ الطعمؾمات، و ب
لــتؼ ال،ــروج بت ســير  لكــي افرضــيات ومظاقشــتي وضــعويــتؼ ، الشــرح واالت ــاق ال طــاعيالتؾضــيح و و 

عـــد االتصـــاالت الت اعميـــة الغظيـــة بـــيؽ م طؾعـــة متظؾعـــة اجتطاعيـــا  وفكريـــا  مـــع م طؾعـــة معقـــؾل. تُ 
 مؽ الغطؾض.ىي الظشاط التظغيطي الرئيس لمحد  فرادمتظؾعة مؽ األ

الالتأكــد لطاــل عمــى إجابــات و التعقيــد لطاــل الصــعؾبة فــي العاــؾر  أنوبالتــالي لط ــؽ القــؾل 
مـا الغطـؾض ، أ، وااللتباس لطال عـدم تـؾفر أؼ إطـار لت سـير أو تظبيـق األجؾبـةعدم وجؾد إجابات

 .ه58، 2016)ال الحي، لطال عدم القدرة عمى صياغة األسئمة الصحيحة 
  

  Organizational Ignorance Management Theoryيإدارة الجيل التشغيسنغخية : ثالثاً 
ال يـــل التظغيطـــي باالعتطـــاد عمـــى  إدارةحـــاول بعـــض البـــاحايؽ إنشـــاء أطـــر ونطـــاذج فـــي 

االفتراضات الط،تم ة حؾل طبيعة الطعرفة وال يل، قامؾا بـالتطييز بـيؽ الطعـروف والط يـؾل وكـذلػ 
 بيؽ الؾعي وال يل.
ال يـل ىـؾ  إدارةن اعتطـاد نغريـة إلـى أ (Israilidis et al., 2013, 75) ويشـير

ربعــة ألذ اقتــرح محــؾريؽ لحــددان الظطــاذج اإمحاولــة لتحدلــد طبيعــة العالقــة بــيؽ الطعرفــة وال يــل. 
 ىا في ىذه الظغرية، والطحؾريؽ ىطا )الطعرفة وال يله.دالتي لتؼ اعتطا

عـاٍل مـؽ الطعرفـة ومسـتؾػ مـظ، ض  ما الظطاذج األربعة ىي: أعرف أنظـي أعـرف )مسـتؾػ أ
أنظــي ال أعــرف  رفمــؽ ال يــله، ال أعــرف أنظــي أعــرف )مســتؾػ عــاٍل مــؽ الطعرفــة وال يــله، وأعــ
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، وال أعـــرف أنظـــي ال أعـــرف )ان، ـــاض مســـتؾػ الطعرفـــة ه)مســـتؾػ مـــظ، ض مـــؽ الطعرفـــة وال يـــل
 ومستؾػ عال مؽ ال يله.

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ا(14الش سا)ا

 األاث خول االىمبذجااول  خائ ااحاالدهساجها خهخ
Source: Israilidis, John, Lock, Russell & Cooke, Louise, (2013), Ignorance 

Management, Management Dynamics in the Knowledge Economy, Vol. 

1, No. 1, P. 75. 
 

الطــؾع يؽ فــي حالــة ان، ــاض مســتؾػ الطعرفــة ومســتؾػ عــاٍل أن ، حــع مــؽ الشــ ل أعــالهلم
 يل )أؼ ال أعرف أنظي ال أعرفه ل م عمييؼ أوال  أن لدركؾا حالة ال يـل التـي وقعـؾا فييـا، مؽ ال

الحالـة الطتؾســظة ذات الطســتؾػ الطـظ، ض مــؽ الطعرفــة وال يــل )أؼ أعـرف أنظــي ال أعــرفه ل ــم 
، وبــــالظغر إلــــى وآليــــات إدارة الطعرفــــة ظغطــــةات الطن لصــــبحؾا أكاــــر وعيــــا  بعطميـــأ عمـــى الطــــؾع يؽ

 ل ــم أن ل ــؾن الطؾع ــؾن قــادريؽ بعــد ذلــػ عمــى إنتــاج معرفــة دارةالطظاســبة مــؽ قبــل اإل الحــؾافز
ه. كطـــا أن الطـــؾع يؽ فـــي حالـــة رفعمـــى ســـبيل الطاـــال أعـــرف أنظـــي أعـــ) االبتكـــارجدلـــدة وتشـــ يع 

الطعرفــة وال يــل عمــى مســتؾػ عــاٍل )أؼ ال أعــرف أنظــي أعــرفه الــذلؽ لــدليؼ بال عــل القــؾة الالزمــة 
جدلـدة ل ـم عمـييؼ أن لـدركؾا ىـذه القـؾة وأن لسـت يدوا مـؽ كـل فرصـة لتحقيـق ال ؾائـد إلنتـاج معرفـة 

 . (Carvalho et al., 2015, 7) مؽ العطل
لط ــؽ وصــش الطــؾع يؽ الــذلؽ لغيــرون مســتؾيات أعمــى مــؽ ال يــل بــأنيؼ ، خــرآبطعظــى 

ـــذلؽ لغيـــرون مســـتؾيات مظ، ضـــة مـــؽ ال يـــل قـــد لـــت ؼ غيـــر مظمعـــيؽ، فـــي حـــيؽ أن الطـــؾع يؽ ال
وصـ يؼ عمــى أنيـؼ أكاــر ك ـاءة وإنتاجيــة. بظــاء  عمـى وجيــة الظغـر ىــذه، لط ـؽ استكشــاف الطســارات 
ال ردلــة والتظغيطيــة لمطعرفــة والتظبــؤ بيــا بشــ ل أفضــل مــؽ أجــل زيــادة قــدرات الطــؾع يؽ فــي م ــان 
العطــل. عمــى ســبيل الطاــال، لط ــؽ تطييــز الطــؾع يؽ الطصــظ يؽ ضــطؽ فئــة الطعرفــة ذات الطســـتؾػ 

، ض وال يــل العــالي الطســتؾػ بطشــاركة ضــعي ة فــي الطعرفــة وميــارات التعــاون بســبم حقيقــة الطــظ
لضـعؾن الشـركة فـي خظـر كبيـر مـؽ ، ومـؽ  ـؼ أنيؼ أكار عرضة إلعظاء معمؾمات غيـر صـحيحة
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ذلــػ، قــد ُلطظـع الطؾع ــؾن ال ــاىمؾن لمغالــة مــؽ الطشــاركة فــي فضــال  عــؽ مؾقـش الطعرفــة الح يطــة. 
ألنيـؼ ل تقـرون إلـى الطعرفـة وال،بـرة السـابقة التـي تقمـل فـي حـد ذاتيـا )أو قـد ؛ فـةأنشظة تبادل الطعر 

 ,Israilidis et al., 2015)تمغي في بعض الحاالته قدرتيؼ عمى استيعاب الطعرفة ال دلـدة 

تـي فكطـا مؾضـح فـي الشـ ل ا، لـى الطعـروفإلط ؽ استكشاف التحـؾل مـؽ الط يـؾل مؽ  ؼ و  .(8
(Carvalho et al., 2015, 7): 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ا(15)الش سا

الم   فائل ادز شبفاالزحبلاجهاالمدهبلا  
ا

Source: Carvalho, Eduardo Gomes, & Ferreira, Cassiano de Andrade, & Gandia, 

Rodrigo Marcal, & Sugano, Joel Yutaka, 2015, Open Innovation: A First 

step to Integrate Knowledge and Ignorance Management, National 

Meeting on Production Engineering :Global Perspectives for 

Production Engineering, Fortaleza- Brazil, p.7. 
 

اسـتظدت فييـا  أن الطعرفـة األكاـر اسـت،داما  إلـى  (Carvalho et al., 2015, 7)أشـار و 
الطعمؾمـات إمـا عـؽ طريـق إنشـاء أدوات تعاونيـة  إلى تعزيز البظية التحتية لتكظؾلؾجيا دارةأساليم اإل

الطحتــؾػه  إدارةالطعرفــة فــي الؾقــت الطظاســم أو  إدارةلــدعؼ ات،ــاذ القــرارات )أؼ البؾابــات أو أنغطــة 
أو عؽ طريـق تظـؾير تظبيقـات تبـادل الطعرفـة التـي تتـيح تبـادل الطعرفـة وتـؾفر لمطظغطـات الؾصـؾل 

ية الطظؾرة حدلا ا والشـب ة ال،ارجيـة، وأنغطـة العاـؾر عمـى إلى الطعرفة الصريحة )أؼ الشب ة الداخم
 الطعرفةه. إدارةاألش،اص، ومدلرؼ 

 

 Tools for Determining theتحجيددج مدددتؾى الجيددل فددي السشغسددات    أدوات رابعددًا: 

Level of Ignorance in Organizationsا

ســـتؾػ مـــؽ كـــل م نأمـــؽ تحدلـــد مســـتؾػ ال يـــل التظغيطـــي ىـــؾ لطعرفـــة األســـاس الغـــرض 
مســــتؾيات ال يــــل لتظمــــم أســــمؾب م،تمــــش بالطعال ــــة عــــؽ األســــاليم التــــي تتظمبيــــا الطســــتؾيات 

خـر لطعرفـة آ، ومـؽ جانـم األخرػ، أؼ أن تحدلـد مسـتؾػ ال يـل م يـد فـي تحدلـد أسـمؾب الطعال ـة
دوات تحــدد مســتؾػ ال يــل حســم أن ىظــاك إذ إكي يــة التعامــل مــع الطشــ الت الطرتبظــة بال يــل، 
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عمــى دوات ألال يــل، ويط ــؽ اســت،دام ىــذه ا إدارةل والؾقــت الطتبــادل ورغبــة الطــدراء فــي نــؾ  ال يــ
ه و 380-378، 2017تـــــي )الســـــاعدؼ، نحـــــؾ مظ صـــــل أو مـــــع أدوات أخـــــرػ، وعمـــــى الظحـــــؾ اف

(Harvey et al., 2001, 463) : 
ا Identification & Classification of Information .ارحم ما رظىيداالم  بجبد1

 ةمعرفىدف و/أو ن ل ؾن ىظاك أال بد  في الطظغطاتتحدلد مستؾػ ال يل مؽ أجل        
 ةعضاء الطظغطأ بيؽ  ةبيا بسيؾل ةلط ؽ الطشاركمؾضؾعية أو مقظظة )معمؾمات  وىي، ةعاىر 

 Tacit Social ةفي سياقات اجتطاعي ةداخم ةمعمؾمات ضطظي فضال  عؽ وجؾد، هةحر  ةوبصيغ
في  ةالطتراكط ةم طؾ  الطعرفمع ن تظدمج أ ات ومعرفة عاىرة إلىمعمؾم لىإ ةتتحؾل مباشر 

)الطعمؾمات  وىذان الظؾعان لمطظغطة، رصيد الطعرفيالخزنيا لتش يل جزء مؽ  تؼوي ةالطظغط
 كطا أنو مؽ الصعم، البعضبعضيا ه ال لط ؽ فصميا عؽ ةوالضطظية )الغاىر  والطحتؾػه أؼ

 اء الطظغطة.ر ىذا الظؾ  مؽ الطعمؾمات بيؽ أعضيتغي
  Classification of Knowledgeةرشيف السعخف. ت2

 ةبعطميالطظغطة ل ترض قيام  عل ى طة الطعمؾمات في عصر اقتصاد الطعرفة تحت      
خرػ أو إلدارة الطظغطة  ةضروري ةفيظاك معرفة، لمطعرف حاجتياو عدم أ تبيؽ حاجتيا ةتحدلد سريع
ؼ عمى أ ،العالطي الطعقد وظغطات ذات التؾجلمط والسيطا فاعلعمى نحؾ و  ةغير ضروري
)الظسيان  واالستغظاء عؽ غيرىا ةال اعميليا تحدلد الطعارف التي تحقق القيام بالطظغطات 
 .هData Mining)بيانات التظقيم عؽ العطمية تظشيط  تظمم مؽ الطظغطةوىذا لالتظغيطيه، 

 Unlearning Knowledgeؼ تعم   معخفة ال . 3
بطعظى ، ؼالالتعمّ  ةىي معرفالطظغطات  الضرورية إلدارة ةفي الطعرف ةال دلد اتيتؾجن الإ       

حاجات  ظاسمال ت ةمؽ معرف وونسيان ما جرػ تعمط ةالطتقادم أو ةالقدلط ةخر رفض الطعرفآ
 ةالتي ليس ليا فائد الطعرفةن لطحؾا أ ألجل دراءالط تمزمؼ الالتعمّ  ةن معرفإ ،ال دلدة لطتغيرةا ةالبيئ

في الطاضي  دراءالط اتالتي تصظع ن اح ةالطعرف إذ إن ة،ال دلد ةفي البيئ عمى الطدػ الظؾيل
ؼ التعمّ عبر ن الطعرفة الط تسبة إة، ذات التؾجيات ال دلد اتالطظغط إدارةفي  ؼيتحد مؽ قدراتقد 

 قعات.لى الدراماتي ية في الطيام، الطحتؾػ البيئي أو التؾ إ أو مسؤولية طبقا   قد تصبح قيدا  
 Recognition of Discontinuous.ائ اانا  ار ديساالجيبوبدا الحب داغي االم زم حا4

Situation and Dataا

الت،مي عؽ الطعرفة التي ع ا عمييا الزمؽ لى إ راءالتي تدعؾ الطدالكامظة سباب ألا إحدػ       
 ةلمطعرفالطتغيرة  ةلدلظامي يببيئة ومحتؾػ األعطال في البيئة ا الطتعمقةسباب ألاعدم التعمؼ ىي و 

ة، التام ةوالطظافس ةحداث التي تطر في عالؼ األعطال اليؾم ىي العالطيألن اإذ إ طؤرخة،غير ال
ن الطظغطات ستعاني مؽ ال يل إفمؽ  ؼ كال ىذلؽ االت اىيؽ لطاالن خروجا  عؽ الطاضي، و 

 اٌزٕظ١ّٟ اٌؼبٌّٟ.
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 Developing a Pluralistic Managementاإلدارة التعجدلة فمدفة/ مشغؾر تظؾيخ. 5

Philosophy/ Perspective 
 وفي الؾقت ة،التعددلاإلدارة ظؾر  قافة تن أ ال دلدة اتفي الطظغط ل م عمى اإلدارة       
تتطال  ةفالتعددل ،في الطظغطة راءالطد وجيات نغرتظؾ   تش ع وتدعؼ ةييئ  قافة تظغيطيتن سو 

في  طظافسةبال ةبيدف حل الطش الت الطرتبظ الطتظؾعة ،م ياتوفي ال ةاالختالفات في الطعرفب
 إدارةإن تظؾير بل  ،مؽ الطدلريؽ ةالطتظؾع ةفي الط طؾع وال تتطال التعددلة ،ال دلدة ألسؾاقا

 ذات عقمية متظؾعة ىؾ اليدف الظيائي لمتعددلة.
 
 Management (addressing) Cases of)معالجة( حاالت الجيل التشغيسي إدارةسادسًا: 

Organizational Ignoranceا

حــؾل مســألة عــدم قــدرتظا عمــى حــل والبــاحايؽ أصــبح ىظــاك حالــة مــؽ االت ــاق بــيؽ العمطــاء 
بعــض م ــاالت ال يــل  نإ، و كـل شــيء، وأنــو ال تـزال ىظــاك مظــاطق مـؽ ال يــل الظســبي أو الطظمـق

رور الؾقـــت ســـتكؾن نـــو مـــع مـــأ الّ إتت ـــاوز قـــدرتظا عمـــى معال تيـــا فـــي الؾقـــت الحـــالي عمـــى األقـــل، 
ىظالـــػ اكتشـــافات جدلـــدة وفيـــؼ أفضـــل ونطـــاذج أفضـــل ســـتط ظظا مـــؽ تقييـــد بعـــض م ـــاالت ال يـــل 

ــــاوم جيميــــا  ــــومعال تيــــا. إذ لط ــــؽ لمطظغطــــة أن تعــــالج حــــاالت ال يــــل التظغيطــــي فييــــا وتق  تيفاب
 ه:383-382، 2017)الساعدؼ، 

فضـال  عـؽ ، داء مؾحـدأحصـؾل عمـى لضـطؽ ال لعـامميؽ بطـاا فـرادلألإعادة بظاء ال،رائط العقمية  .1
 عادة تعميؼ السياقات التظغيطية بش ل أكار دقة  ووضؾحا .إ داء، و ألتقميل العشؾائية في ا

سـتراتي يات إاستاطار الطعارف الضطظية لمطظغطـات وبظـاء ذاكرتيـا التظغيطيـة عـؽ طريـق وضـع  .2
ذىظيـة لمقائـد الطتــألق ال يـل مرىـؾن بالقـدرات ال إدارةخاصـة بـذلػ، عمـى أن ل ـؾن التؾجـو نحــؾ 

العـامميؽ قميمـي الطعرفـة، بطـا لتـيح الط ـال  فـرادوجيؾب الطعرفة في الطظغطات وليس بذىظيـة األ
العــــامميؽ ال يــــل التظغيطــــي بشــــ ل  قافــــة تظغيطيــــة تترســــخ فــــي كيانــــات  فــــرادن لتــــؾارث األأل

 الطظغطة.
دائــؼ عظــد تظبيــق  عمــى نحــؾوضــع معــالير قيــاس تســت،دميا الطظغطــات الطعظيــة لقيــاس تقــدميا  .3

ال يـــل فـــي الطظغطـــات،  إدارةن عـــدم وجـــؾد معـــالير رقابـــة إال يـــل، إذ  إدارةســـتراتي ياتيا فـــي إ
ن أصـحيح ولــيس عمـى نحــؾ نيـا تظبـق األمــؾر إلؾقعيـا فــي وىـؼ ل عميــا تت اىـل جيميــا و ربطـا 

 .تظبق األشياء الصحيحة
ؽ العالقــــات الداخميــــة شــــب ات مــــن تتبظــــى أال يــــل التظغيطــــي لتؾجــــم عمــــى الطظغطــــات  دارةإل .4

ســيأتؾن  كـؾنيؼن تسـتعيؽ ب،بـراء ومستشـاريؽ خـارجيؽ أو  وال،ارجيـة والدوليـة تـرتبط مـع العـالؼ،
 ا.الطش الت ذاتي معال ةجدلدة تؾعش في ت اوز الروتيؽ الطاقل و  وأفكار بأفاق
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لـدة الالزمـة العامميؽ بالطعرفـة ال داألفراد  ديتزو  لساعد عمىؼ التظغيطي بطا العطل ب مس ة التعمّ  .5
 العطل، ونشرىا وخزنيا بش ل ل،مق قاعدة معرفية مرنة. طتظمباتل
خمـق اسـتاارة  مطـا لسـاعد عمـىالقيادة التحؾيميـة  لتؾجم عمى الطظغطات أن ت عل العطل ب مس ة .6

ن تظطـــي أ ـــارة و إكاـــر تحـــدلا  و أعطـــال ألل عـــل ا دارةن تت ـــو اإلأو  ،العـــامميؽاألفـــراد فكريـــة بـــيؽ 
 لتركيز عمـى ال ـروق ال ردلـةابـوذلـػ  ،سيطؾن في بمؾرة الطعرفـةلُ  يؼب عملعامميؽ األفراد ات كير 
 .بيظيؼ فيطا

لحصـــؾل الييـــا إالؾصــؾل عبـــر لعـــامميؽ األفــراد اط ؽ تلـــ ،بظــاء قاعـــدة معمؾمـــات شــاممة ومرمـــزة .7
أن أؼ شـيء لغيـر  لعظـيوىـذا ، زمـات أو حـل الطشـ التألا متعامل مـععمى الطعرفة الط يدة ل

 العامميؽ. فرادلى أنغطة معمؾمات تتاح بحرية لألإ لتؼ تحؾيمو
سياســات بـرامج و ســتراتي ي و إلعـامميؽ ورســؼ تؾجـو ألفــراد الاالحتياجــات التدريبيـة  التعـرف عمـى .8

العــامميؽ مبظيــة األفــراد قــرارات  ػ الطعرفــة التــي لطتمكؾنيــا، مطــا ل عــلتــدريم فاعمــة لرفــع مســتؾ 
تكـــــؾن  قــــد اللتــــي باســــتظتاجاتيؼ الش،صـــــية اعمــــى إدراكــــات مظظقيــــة متصـــــمة بــــالؾاقع ولــــيس 

 .صحيحة
تتبـع الطسـارات بالطؾىـؾبيؽ، وذلـػ مؽ ذوؼ الطعرفـة  فرادباأل داريةالقيادلة واإلالطظاصم شغال إ .9

قـــدراتيؼ بدقـــة وبطــــا لتظاســـم مـــع طبيعــــة ميــــاراتيؼ و والكشـــش عـــؽ  فـــراد العــــامميؽلألالؾعي يـــة 
 لييؼ.إالتي ستؾكل  الؾاجبات والطيام

سـيؼ فـي متظؾعـة تُ عدلـدة و إكسـابيؼ معمؾمـات مـؽ أجـل العامميؽ الطعرفية األفراد يات تظؾيع خم  .10
لــــى إ رســــاليؼبإ، وذلــــػ فــــي أداء عطميــــؼ الطتعــــددة التــــي تــــؾاجييؼ والحــــاالت معال ــــة الطؾاقــــش

 مطا مة بؾص يا مقارن مرجعي مطيز لظقل الطعارف وال،برات.أخرػ مظغطات 
األفــراد بطــا لشــ ل اســت ابة ســريعة إلكســاب ظغطــات إعــادة تصــظيش الطعرفــة الضــرورية فــي الط .11

كانـت سـببا  فـي ن ـاح الطظغطـات ن الطعرفـة التـي إذ إالعامميؽ دلظامية فـي التصـدؼ لألحـداث، 
 باألمس قد تكؾن قيدا  عمى ن احيا اليؾم.

)ال الحــي، و ه 299، 2015)الســاعدؼ والكعبــي، و  (Zack, 1999, 41-42)ويت ــق 
ات لتحـدد فـي ضـؾء ىـذه الطشـ الت ه أن جيل الطظغط374، 2017 )الساعدؼ،و ه 55، 2016

 التطييـز عبـرىذه الطشـ الت  ومعال ة إدارةفي  ITسيؼ تكظؾلؾجيا الطعمؾمات ، وتُ ربع )الحاالتهاأل
الالتأكــده والطشــ الت الطت يــة نحــؾ  –بــيؽ الطشــ الت الطت يــة نحــؾ الطعمؾمــات )التعقيــد  وال صــل
 .االلتباسه – )الغطؾضالطعرفة 

مــؽ ال يـــل حالــة أو شـــ ل ن كـــل حمقــة مـــؽ حمقــات مشـــ الت الطعرفــة تصـــش إوبالتــالي فــ
تحــدد  بط طميــا، وىــي أساســية إســتراتي ية أوتظغيطيــة  إدارةالــذؼ تؾاجيــو الطظغطــات وتطاــل مشــ مة 

بصـــؾرة  ال يـــل التظغيطـــي فييـــا دارةمعال ـــة الطعرفـــة الطؾجـــؾدة فـــي الطظغطـــة إل القـــدرة عمـــىمـــدػ 
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ترتيبـا  تتابعيـا ، أو تأخذ تسمسـال  ىرميـا   األربعحاالته الالطش الت )ن العالقات بيؽ إفاعمة. وعميو ف
 ه:301-300، 2015لساعدؼ والكعبي، تي )اافوعمى الظحؾ 
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األسذ الدمؾكية لمبشداء السؤسددي لسشغسدات  ،2017اعدؼ، مؤيد ،السالباحثة استشادًا إلن: السرجر: بترخف 
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تعطــل مســتقمة لط ــؽ أن إن حمقـات ال يــل ىــذه الطعبــر عظيــا بحمقــات مشــ الت الطعرفــة ال 
بســبم عــدم  حالــة الغطــؾضن ت ســير إذ إؽ فــؾق بعضــيا، لط ــؽ الق ــز مــ وال عــؽ بعضــيا الــبعض

ن تســمػ أنيــا البــد أ وىــذا لعظــيو كالىطــا، أو معقــدة أربطــا تكــؾن غيــر مــؤ رة  صــال  أوجــؾد م يــؾم 
فـي الطرحمـة الاانيـة البـد  إاّل أنـوتسمسال  مظطـذجا لابـت الطعظـى فـي الطرحمـة االولـى ومـؽ  ـؼ تداولـو، 

لـــى االلتبـــاس مـــع عيـــؾر العدلـــد مـــؽ الت ســـيرات، وحـــل إالغطـــؾض الـــذؼ لقـــؾد  ومعال ـــة مـــؽ حـــل
ؼ الظغـامي الطسـتطر و الـتعمّ أكـد عـدم التأالتعقيـد أو مـع  فـي التعامـل الحقـا  أسمؾبا  االلتباس قد ل،مق 

 ه.378، 2017)الساعدؼ، 
 

 Advantages Organizational Ignoranceالجيدددل التشغيسدددي إدارةًا: مدالدددا سدددابع

Management 
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 ى تحدلـد مزالـاعمـ (Roberts, 2009, 14)ه و 61، 2016الصـدد فقـد أت ـق كـل مـؽ )ال الحـي، 
 تي:فال يل التظغيطي با إدارة

 الطعرفة الحصؾل عمىاإلىطال في  لظشأ نتي ةإلى التقميل مؽ ال يل الذؼ قد  دفتي .1
 الطعرفة. إدارةسيؼ في التركيز عمى لُ  ونشرىا، مطا

والطظغطات والطظافسيؽ،  ألفراد العامميؽ،وا راءتظغيؼ العالقات بيؽ الطدليا أىطية في  .2
 عمى فؾارق الصالحيات.  ، بالطحافغةوالطؾردلؽ، والعطالء

في ستراتي ية إط ؽ مؽ تؾعيش ال يل بظريقة ت األني؛ ز قدرة الطظغطة عمى الطظافسةعزيت .3
 لطظغطة. اعطال أ تظغيؼ 

 دور ميؼ في العطمية اإلبداعية، فال يل لح ز ال ضؾل والبحا عؽ الطعرفة، فضال   ليا .4
الطؾجؾدة، ومطا  تتحدػ الظرائق واألساليمجدلدة لمت كير  رائقعؽ التش يع عمى ط

 عد عمى البحا إلى ما وراء حدود الطعرفة.لسا
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 السبحث الخامذ
 بيؽ متغيخي الجراسة الع قة الشغخية

The Theoretical Relationship Between the Two Variables of 

the Study 
ا

تشـيد مظغطــات األعطـال فــي افونـة األخيــرة عيــؾر العدلـد مــؽ الغـؾاىر اإلل ابيــة والســمبية 
مســـتؾيات إدارتيـــا بصـــؾر وأشـــ ال م،تم ـــة، ومـــؽ ىـــذه الغـــؾاىر اإلل ابيــــة  فييـــا التـــي تـــؤ ر عمـــى

)العدالــة التظغيطيـــة، الــؾالء التظغيطـــي، االلتــزام التظغيطـــي، االزدىــار التظغيطـــي، الظ ــاح التظغيطـــي، 
.... وغيرىـــاه، أمـــا الغـــؾاىر الســـمبية فـــي الطظغطـــات فتغيـــر بصـــؾرة )الصـــرا  التظغيطـــي، ضـــغؾط 

يطيــة، ال يــل التظغيطــي.... وغيرىــاه، وتتــرك ىــذه الغــؾاىر العدلــد مــؽ الظتــائج العطــل، البدانــة التظغ
 واف ار االل ابية والسمبية عمى األفراد العامميؽ والطظغطات عمى حد سؾاء.

ُلعد ال يل التظغيطي أحد ىذه الغؾاىر التي تعاني مظيـا الطظغطـات فـي عـالؼ اليـؾم الطمـيء 
ة عمــى نحــؾ مســتطر، وإلدارة ىـــذه الغــاىرة نحــؽ بحاجــة إلـــى بغيــؾر الطســت دات التظغيطيــة والبيئيـــ

قيادة تتطتع بقـدرات متظؾعـة تـدرك وجـؾد ىـذه الغـاىرة فـي الطظغطـة وتعطـل عمـى تشـ،يص مسـبباتيا 
 ووضع آليات لطعال تيا وإدارتيا.

ويط ــــؽ تؾضــــيح العالقــــة بــــيؽ قــــدرات القيــــادة اإلداريــــة وإدارة ال يــــل التظغيطــــي بطظاقشــــة 
 ة:الطحاور افتي

  Administrativeقجرات القيادة اإلدارية وتذدخيص مددببات الجيدل التشغيسدي. 1

Leadership Capabilities and Diagnosis of Causes of 

Organizational Ignorance 

تغيـــر فـــي مظغطـــات األعطـــال العدلـــد مـــؽ الظتـــائج الســـمبية أ ظـــاء مطارســـة األفـــراد العـــامميؽ 
نحؾ ممحؾظ في مستؾيات األداء، مـؽ ىظـا فـإن امـتالك القيـادات أنشظتيؼ في العطل وتظع س عمى 

اإلداريـة لمقــدرات الط،تم ــة تط ظــو مـؽ الكشــش الطب ــر وتشــ،يص مسـببات ىــذه الحــاالت التــي لبتعــد 
فييــا األداء الحــالي ال عمـــي لألفــراد عـــؽ الط،ظــط، كـــأن لحمــل أســباب ال،ظـــأ ىــل ىـــؾ نتي ــة عـــدم 

والطعرفـــة الالزمـــة ألداء العطـــل؟ أو ىـــل أن الســـبم ىـــؾ كاـــرة  امـــتالك األفـــراد العـــامميؽ لمطعمؾمـــات
الطعمؾمـــات الطتاحـــة أمـــاميؼ، وعـــدم قـــدرتيؼ عمـــى التعامـــل معيـــا عمـــى نحـــؾ ســـميؼ؟ بتصـــرف مـــؽ 

 ه.153، 2018)الحدراوؼ وآخرون، 
مؽ ىظا وجم القؾل أنو عمى القائد اإلدارؼ أن لطتمـػ قـدرة عمـى إدارة األخظـاء التظغيطيـة، 

، وتت ــاقؼ أخظــاءه األخظــاءقائــد اإلدارؼ خظــأ كبيــرا  عظــدما لتطمكــو ال،ــؾف مــؽ ارتكــاب إذ لرتكــم ال
إذا لؼ لتعمؼ مظيا، فكؼ مؽ خالل ال،ظأ لتسـظى ل نسـان أن لـتعمؼ مـؽ نتـائج األخظـاء التـي اجتازىـا 

، ويــذلػ لحصــل عمــى أبــدا  والطعمؾمــات التــي اكتســبيا مــؽ ىــذا ال،ظــأ، والتــي ال تطحــى مــؽ ذاكرتــو 
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ـــؼ أتباعـــو  قافـــة التعامـــل مـــع ال،ظـــأ، فرصـــة  لتحقيـــق ن احـــات مرمؾقـــة، وي ـــم عمـــى القائـــد أن لعّم
كبيــرة، فــإن ال،ــؾف مظيــا لعظــي التؾقــش عــؽ العطــل، فضــال  عــؽ التــردد فــي  األخظــاءفطيطــا كانــت 

ات،ـــاذ القـــرارات وتؾقيـــش دورة اإلنتـــاج وانتغـــار أخظـــاء الطظافســـيؽ التـــي ال نعمـــؼ بيـــا إاّل بعـــد مـــرور 
ومش مة األخظاء ىي أن القيادة اإلدارية ال تدركيا إاّل بعد مرور وقـت طؾيـل، إذ إن تـأخر  الؾقت،

إدراك القائد ألخظائو وألخظاء مرؤوسيو لبقي فرصة تصحيح ال،ظأ كبيـرة، كطـا أن حالـة االسـت ادة 
 مـــؽ ال،ظـــأ تبـــدأ بـــاالعتراف بـــو،  ـــؼ تقبـــل عؾاقبـــو وتحطـــل مســـؤولياتو والتعامـــل معـــو بـــروح الت ـــاؤل

لــؤدؼ مسـتقبال  إلــى  اوالطـرح،  ـؼ تحؾيــل ال،ظـأ إلــى ت ربـة تعميطـة تصــم فـي صــالح الطظغطـة، وىـذ
عــدم تكــرار ال،ظــأ والؾقــؾ  فيــو، بــل الــتعّمؼ مظــو وت ربتــو، فيــذا لعظــي القضــاء عمــى جــزء مــؽ حالــة 

 ه.7، 1996ال يل التظغيطي لدػ األفراد العامميؽ )بيظيس وتاونسظد، 
،دام القيـادات اإلداريـة لقـدراتيا الش،صـية واالجتطاعيـة والطعرفيـة إذن لط ؽ القؾل، أن است

 في تش،يص مسببات ال،ظأ تقمل مؽ حاالت ال يل التظغيطي وتقضي عمييا مستقبال .
ه أن عمـــى القائـــد أن لتبظـــى  قافـــة إدارة ال،ظـــأ 163، 2018ويـــرػ )العظـــؾؼ والحســـيظي، 

ي تعــرف بأنيــا لالططارســات التــي تــؤدؼ إلــى لمتعامــل مــع األخظــاء التــي تــظ ؼ داخــل الطظغطــة، التــ
تقميـــل العؾاقـــم الســـمبية لألخظـــاء، عبـــر الـــتعّمؼ واالبتكـــار والطبـــادرة، ووضـــع خظـــط وإســـتراتي يات 
أفضــل لطعال ــة األخظــاء مســتقبال ل، وىــذا لتظمــم تــدريم القائــد لطرؤوســيو، وأن لبظــي الاقــة داخميــؼ 

ات الدقيقة عؽ الطيام والعطل، فضال  عـؽ تقـدلؼ وأن لضطؽ االتصال الطستطر معيؼ لتقدلؼ الطعمؾم
التغذلـــة الراجعـــة )الع ســـيةه الطباشـــرة، إن ىـــذه األمـــؾر تحطـــل فـــي مضـــاميظيا إســـياما  فـــاعال  فــــي 

 القضاء عمى حاالت ال يل التظغيطي.
وكطـــا ذكرنـــا إن امـــتالك القيـــادة اإلداريـــة لمقـــدرات الطعرفيـــة والش،صـــية واالجتطاعيـــة التـــي 

كـــاء )عـــاط ي واجتطــاعيه ُلســـيؼ فـــي تحدلـــد مســببات ال يـــل التظغيطـــي وىظـــا البـــد تــظع س بييئـــة ذ
 ا ل ــرؼ فـــي الطؾاقــش الطايـــرة لمقمـــقطعرفــة مـــلظارئـــة الططيــزة و ال اتـــوقدر لمقائــد اإلدارؼ مـــؽ اســت،دام 

، ومــؽ  ــؼ القــدرة عمــى تحدلــد تغيــر فــي العطــللتحدلــد الطشــ الت والطؾاقــش غيــر الطتؾقعــة التــي و 
ماـل القـدرة  قـدرات أخـرػ لسـتمزم امـتالك وىـذا األمـر  ليـا،ظرق الطحتطمـة لالسـت ابة الالسبل و وتتبع 

لتحطـــل  االســـتعداد ،مظـــتج وبيـــدوء وإقظـــا  وببراعـــة مـــع التظـــؾ  وعـــدم اليقـــيؽعمـــى نحـــؾ عمــى العطـــل 
رارات الســـميطة والظزاىـــة ات،ـــاذ القـــبالقـــدرة عمـــى إليـــام افخـــريؽ لمعطـــل  ،الطســـؤولية والقـــرار الصـــعم

الرؤيـــة القــدرة عمــى ، ة مــا ل ــرؼ بال عــل فــي مؾقـــش معقــدالقــدرة عمــى تشــ،يص ومعرفـــ ،والحطــاس
فـي  ألفـراد العـامميؽومـؽ  ـؼ القـدرة عمـى إشـراك ودعـؼ ا الشاممة لطا ل رؼ داخل الطظغطـة وخارجيـا،

ارجيــة القــراءة واالســت ابة لمبيئــة ال،)عمــى ، أؼ القــدرة ذلــػ بظريقــة تكتي يــة عمــى حــد ســؾاء تحقيــق
 . (Scoot et al., 2008, 11-12)ه والسريعة التغير الطتغيرة
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 Usingداريددة فددي معالجددة حدداالت الجيددل التشغيسددياسددتخجام قددجرات القيددادة اإل. 2

Administrative Leadership Capabilities in Addressing Cases of 

Organizational Ignoranceا

يؼ الطقــدرة عمــى إدارتيــا وترجطتيــا لط ــؽ القــؾل أن القــادة الــذلؽ لطتمكــؾن الطعرفــة ولــيس لــدل
عمى نحؾ مؤ ر في األداء بظريقـة مامـى، لـؽ لسـتظيعؾا مؾاجيـة التحـدلات وم،ـاطر الطظافسـة، كطـا 
أن القادة الذلؽ لطتمكؾن قدرات لستظيعؾن بسـيؾلة تشـ،يص حـاالت ال يـل فـي الطظغطـة، ومـؽ  ـؼ 

 سيتط ظؾن مؽ وضع آليات لمحد مظيا أو معال تيا.
دة اإلدارية أن تم أ إلـى إدارة ال يـل التظغيطـي باسـت،دام قـدراتيا الط،تم ـة عبـر ويط ؽ لمقيا

تشــ يع تكــؾيؽ جطاعــات الططارســة الطعرفيــة فــي الطظغطــات وتقــدلؼ الــدعؼ ليــا بطــا ُلســيؼ فــي تقميــل 
حــاالت ال يــل التظغيطــي، إذ تعــرف ىــذه ال طاعــات بأنيــا لم طؾعــة مــؽ األفــراد الطيتطــيؽ بط ــال 

الذؼ تتعطق وتتركز لدليؼ معرفة وخبرات عـدة نتي ـة الت اعـل الطسـتطر فيطـا بيـظيؼ،  معيؽ إلى الحد
فيؼ ل طعؾن بيؽ ال ؾانـم الصـريحة والضـطظية لمطعرفـة، وكـذلػ فـإن ىـذه ال طاعـات ت،ـدم جؾانـم 
م،تم ة في الطعرفة مال حـل الطشـ الت وتبـادل األفكـار ونشـر أفضـل الططارسـات وتظغـيؼ الطعرفـة، 

ؤدؼ إلــى اجتطــا  نــؾ  الطعرفــة التــي ل تســبيا األفــراد بالطشــاركة مــع الت اعــل الطســتطر وىــذا بــدوره لــ
الــذؼ تغيــر انع اســاتو عمــى مســتؾػ ارتقــائيؼ بططارســاتيؼ فــي خمــق معرفــة جدلــدة التــي لظــتج عظيــا 

 ه.36، 2017قيطة مضافة لتحقيق ميزة تظافسية مستدامةل )أحطد، 
اتـــو االجتطاعيــــة والطعرفيـــة فــــي تشـــ يع تشــــ يل وىـــذا لعظــــي أنـــو عظــــد اســـت،دام القائــــد لقدر 

جطاعات الططارسة الطعرفية ودعطيـا إنطـا ُلسـيؼ فـي مشـاركة الطعرفـة وتؾسـيع نظـاق امتالكيـا عمـى 
 مستؾػ أفراد ال طاعة مطا لعظي القضاء عمى جزء مؽ ال يل التظغيطي لدػ األفراد العامميؽ.

دورا  ميطا  في إدارة الطعرفـة  عبـر قـدرة القائـد ه أن لمقيادة اإلدارية 70، 2017وأضاف )الع رفي، 
ك أىطيــة إدارة الطعرفــة، إنشــاء شــب ات الطعرفــة وإدارة الطعرفــة، قــدرة القائــد ااإلدارؼ عمــى رؤيــة وإدر 

عمــى البحــا والحصــؾل عمــى الطعرفــة داخــل نظــاق العطــل وخارجــو، تــؾفير ال ــرص ل طيــع األفــراد 
نظــــاق العطــــل وخارجــــو، وتشــــ يع الطشــــاركة فــــي  العـــامميؽ فــــي الحصــــؾل عمــــى الطعمؾمــــات داخــــل

عطميــات تبــادل الطعمؾمــات فــي األعطــال واألنشــظة اليؾميــة وتظغــيؼ شــب ات الطعمؾمــات، وىــذا لعظــي 
أن أحد السبل الطيطـة فـي إدارة ال يـل التظغيطـي ومعال ـة حاالتـو فـي الطظغطـة ىـؾ االىتطـام بـإدارة 

 د الطعرفة ومشاركتيا وخزنيا وتظبيقيا.الطعرفة وضطان مطارسة عطميات الطعرفة مؽ تؾلي
وبظــاء  عمــى مــا تقــدم تــرػ الباحاــة، أنــو لط ــؽ تؾعيــش قــدرات القيــادة اإلداريــة فــي معال ــة 

 حاالت ال يل التظغيطي وعمى الظحؾ افتي:



99 
 

 –الالتأكــــد  –ل ــــم عمــــى القــــادة اإلداريــــيؽ تؾعيــــش قــــدراتيؼ لمتقميــــل مــــؽ مشــــ الت )التعقيــــد  .1
تــي تعــاني مظيــا الطظغطــات، كــؾن ىــذه الطشــ الت ىــي األســاس فــي االلتبــاسه ال –الغطــؾض 

 عيؾر حاالت ال يل التظغيطي.
تحدلد طبيعة الطعرفة الطؾجؾدة في الطظغطة، وىـل أن الطظغطـة بحاجـة إلـى زيـادة ىـذه الطعرفـة  .2

 أو تقظيظيا أو الم ؾء إلى تؾليد معرفة جدلدة.
يـزة فـي إدارة مظغطـات اليـؾم، فطـؽ الضـرورؼ نغرا  لكؾن تكظؾلؾجيـا الطعمؾمـات ليـا أىطيتيـا الطط .3

أن لؾفر القائد تكظؾلؾجيا معمؾمـات فـي الطظغطـة التـي ُتسـيؼ فـي تحسـيؽ مسـتؾيات أداء األفـراد 
العـــــامميؽ والعطـــــل عمـــــى تظـــــؾير ميـــــارتيؼ لطعرفـــــة كي يـــــة اســـــت،داميا، إذ إن وجـــــؾد الؾســـــائل 

بسـبم ضـعش إم انيـاتيؼ ىـؾ نـؾ  التكظؾلؾجية في الطظغطة وعدم قـدرة األفـراد عمـى اسـت،داميا 
ال يـــل التظغيطـــي الـــذؼ لغيـــر بصـــؾرة افتقـــار إلـــى الطعرفـــة وال،بـــرة الالزمـــة لمتعامـــل مـــع ىـــذه 

 الؾسائل.
ــــدورات لألفــــراد  .4 ــــة وال ــــرامج التدريبي ــــادة الب ــــر زي ــــات لمحــــد مــــؽ ال يــــل التظغيطــــي، عب وضــــع آلي

يس ليـؼ إطـال  مسـبق العامميؽ، األمر الذؼ لؤدؼ إلى ت، يض جيـل العـامميؽ فـي م ـاالت لـ
 عظيا.

إدارة ال يـــل التظغيطـــي ماـــل إدارة الطعرفـــة تتظمـــم امـــتالك القائـــد اإلدارؼ القـــدرة عمـــى وضـــع  .5
 ل اد آليات وأساليم مظاسبة لطعال تيا وإدارتيا.إو 
لظبغــي عمــى القائــد أن لشــ ع عمــى تبظــي  فمســ ة الت كيــر خــارج الصــظدوق، التــي تســاعد األفــراد  .6

 مؽ الط يؾل إلى الطعروف. العامميؽ عمى التحّؾل
لظبغي عمى القائد اإلدارؼ ضطان تؾصيل األوامر والتعميطات إلـى األفـراد العـامميؽ عمـى الظحـؾ  .7

الصـــحيح، وأن ل ســـر ىـــذه التعميطـــات واألوامـــر مـــؽ الغطـــؾض والمـــبس الحاصـــل فييـــا لتســـييل 
 فيطيا مؽ قبل العامميؽ في الطظغطة.

دارؼ أن لقؾم بتقسيؼ العطل فـي الطظغطـة والتؾزيـع السـميؼ تقسيؼ العطل، إذ لظبغي عمى القائد اإل .8
لمطيــام والؾعــائش، مطـــا ُلســيؼ فــي ت ـــادؼ حــدوث الطشـــ الت وُيســيؼ كــذلػ فـــي فيــؼ األعطـــال 

 الطؾكمة إلى كل فرد في الطظغطة.
لتظمم مؽ القائد اإلدارؼ السعي الحايـا لتشـ يع األفـراد عمـى مظاقشـة وطـرح األفكـار ال دلـدة  .9

 الت، وتش يع التعمؼ واكتساب معارف جدلدة. لحل  الطش 
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 الفرل الثالث
 اإلطار العسمي )السيجاني( لمجراسة

 

The Practical (Field) Framework of the Study 
 

 تسييج
إلى تغظية ال انم العطمي لمدراسة، عبر وصش وتش،يص متغيرؼ  الاالاال صل  لسعى

نتائج الدراسة الطيدانية في الطظغطة ستتؾصل إليو الدراسة الطستقل والطعتطد، وعرض وتحميل ما 
الطتطامة )تدريسي جامعة الطؾصله مؽ آراء عيظة الدراسة  عمى وفقالطبحؾ ة )جامعة الطؾصله 

التي االفتراضي، واختبار ال رضيات م،ظط الدراسة صحة العالقات الؾاردة في تحقق مؽ ال أجل
 :وكافتيمباحا   ال ة ىذا ال صل إذ تظاول، ية ىذه الدراسةتؼ وضعيا في مظي 

 

 متغيخي الجراسة وتذخيريسا.السبحث األول: وصف 
 .السبحث الثاني: التحميل العاممي التؾكيجي

 .لفخضيات الجراسة اإلحرائيةاالختبارات السبحث الثالث: 
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 السبحث األول
  متغيخي الجراسة وتذخيريسا وصف

Description of the Study Variables & Diagnosing It. 
 

است ابات عيظة الدراسة  إليو تتؾصم مامظاقشة  عمى ىذا الطبحا فيتركز االىتطام ل
الطؤشرات اإلحصائية  مؽ بعضعمى عتطاد باالوذلػ ه ت اه فقرات االستبيان، األفراد الطبحؾ يؽ)

ارية بالتكرارات، والظسم الطئؾية، والطتؾسظات الحسابية، واالنحرافات الطعي متطامة  الؾص ية 
 ، وكطا لأتي:وال رعية الدراسة الططامة ألبعادىا الرئيسةؼ الطتعمقة بطتغير 
   قجرات القيادلة اإلدارية وتذخيرياأواًل. وصف 
 أربعة أبعاد فرعيةضطؽ ويتستقال ، ممتغيرا  رئيسا   قدرات القيادلة اإلداريةمتغير  ُلعد

ات الطعرفية، والقدرات الطؾجية لمتغييره، )القدرات الش،صية، والقدرات االجتطاعية، والقدر  :وىي
ه سؤال ، لتكؾن الطتغيرات التي عبرت 20وتؼ التعبير عؽ ىذه الطتغيرات في استطارة االستبيان بـ )

ه، وعمى الظحؾ  X1-X20عؽ الطتغير الطستقل )قدرات القيادة اإلداريةه، وتطامت بالطتغيرات مؽ )
 افتي: 

  القجرات الذخرية. 1
ه أن الطعدل 4، وتشير معظيات ال دول )هX1-X5عد الطتغيرات ال رعية )البُ تضطؽ ىذا 

ه، بيظطا بمغت نسبة 49.52العام لظسبة ات اق األفراد الطبحؾ يؽ )أت ق تطاما  + أت قه قد بمغت )
ه وىؾ أعمى مؽ 3.42ه بؾسط حسابي قدره )18.76عدم االت اق )ال أت ق تطاما  + ال أت قه )

ه وبم  معامل االختالف 0.99ه، وبانحراف معيارؼ )3 رضي البالغة قيطتو )الؾسط الحسابي ال
ه، وىذا لشير إلى ات اق أكار مؽ نصش عيظة الدراسة 68.4ه وشدة االست ابة )28.947)

ه أبرز متغيرات ىذا الُبعد فقد أسيؼ X2)األفراد الطبحؾ يؽه عمى فقرات ىذا الُبعد، وكان الطتغير )
ه وانحراف 3.69ه بؾسط حسابي )58.5اق ليذا الُبعد، إذ حقق نسبة ات اق )في تعزيز نسبة االت 

ه الذؼ لشير إلى أن إدارة الطظغطة الطبحؾ ة متطامة  ب ميات جامعة الطؾصل 0.93معيارؼ )
ه حقق أقل نسبة ات اق بمغت X3تسعى لتحقيق أفضل الظتائج في البحا العمطي، بيظطا الطتغير )

ه الذؼ لشير إلى الطظغطة الطبحؾ ة تعرف نقاط قؾتيا 3.29) ه وبؾسط حسابي بم 43.9)
 الش،صية وتست،دميا بسرعة في معال ة الطؾاقش السمبية.
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ا(4الدم لا)

الزبز  بداالز  اا خا األ دبااالح بثيخا ا وح افبداالم يبا خا ج بجساا خز فا  محا

 ا دزدبثخالجا ماالممااداالش ظيخ

رية
ذخ
ت ال

قجرا
 ال

ئمة
ألس
 ا

ياس االستجابةق  
الؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

معامل 
 االخت ف

شجة 
 االستجابة

 ال أتفق تساماً  ال أتفق محايج أتفق أتفق تساماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 42 17.6 79 33.1 81 33.9 28 11.7 9 3.8 3.48 1.03 29.597 69.6 

X2 51 21.3 89 37.2 75 31.4 22 9.2 2 0.8 3.69 0.93 25.203 73.8 

X3 21 8.8 84 35.1 86 36.0 41 17.2 7 2.9 3.29 0.95 28.875 78.4 

X4 39 16.3 72 30.1 76 31.8 48 20.1 4 1.7 3.39 1.03 30.383 67.8 

X5 24 10.0 91 38.1 61 25.5 54 22.6 9 3.8 3.28 1.04 31.707 65.6 

السعجل 
 68.4 28.947 0.99 3.42 2.6  16.16  31.72  34.72  14.8  العام

 .SPSSإعداد الباحاة باالعتطاد عمى برنامج  السرجر:
 القجرات االجتساعية. 2

ه وبم  X6-X10الطتغيرات ال رعية مؽ ) ه أن ىذا الُبعد تضطؽ5نالحع مؽ ال دول )
ام بطعدل ه، وبظسبة ات اق ع0.98ه بانحراف معيارؼ قدره )3.51الؾسط الحسابي ليذا الُبعد )

ه، وىذا لؤكد عمى ات اق 70.2ه وشدة االست ابة )27.920ه وبم  معامل االختالف )54.2)
ه قد حقق أعمى نسبة X7أفراد العيظة )الطبحؾ يؽه عمى فقرات القدرات االجتطاعية، وكان الطتغير )

اف ه وانحر 3.72ه وبؾسط حسابي )65.6ات اق بيؽ متغيرات ىذا الُبعد بظسبة بمغت قيطتيا )
ه والذؼ لشير إلى أن إدارة الكمية تضع خظة لالست ابة لطش الت الظمبة، وكان 0.93معيارؼ )
ه الذؼ لشير إلى أن إدارة الكمية تعتطد فرق العطل الطت،صصة في البحا العمطي، X10الطتغير )

قيطتو ه وبؾسط بمغت 43.5قد جاء بأقل نسبة ات اق فراء العيظة الطبحؾ ة، إذ بمغت ىذه الظسبة )
 ه.0.99ه وانحراف معيارؼ )3.25)

ا(5الدم لا)

الزبز  بداالز  اا خا األ دبااالح بثيخا ا وح افبداالم يبا خا ج بجساا خز فا  محا

 ا دزدبثخالجا ماالممااداا خزمب يخ

عية
تسا
الج
ت ا
قجرا
 ال

ئمة
ألس
 ا

 قياس االستجابة
الؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

معامل 
 االخت ف

شجة 
 االستجابة

 ال أتفق تساما ال أتفق محايج أتفق أتفق تساماً 
 % ت % ت % ت % ت % ت

X6 40 16.7 97 40.6 71 29.7 28 11.7 3 1.3 3.59 0.94 26.183 71.8 

X7 46 19.2 
11

1 
46.4 57 23.8 20 8.4 5 2.1 3.72 0.93 25 74.4 

X8 48 20.1 82 34.3 81 33.9 23 9.6 5 2.1 3.60 0.98 27.222 72 

X9 39 16.3 81 33.9 68 28.5 42 17.6 9 3.8 3.41 1.07 31.378 68.2 

X10 24 10.0 80 33.5 74 31.0 56 23.4 5 2.1 3.25 0.99 30.461 65 

السعجل 
 70.2 27.920 0.98 3.51 2.28  14.14  29.38  37.74  16.46  العام

 SPSSى برنامج إعداد الباحاة باالعتطاد عم السرجر:
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 القجرات السعخفية. 3
ه لتطال ُبعد القدرات الطعرفية، وضطؽ ىذا الُبعد كان X11-X15جاءت الطتغيرات )

ه ىؾ الطتغير الذؼ حصل عمى أعمى نسبة ات اق بيؽ الطتغيرات األخرػ بمغت X13الطتغير )
تغير بأن إدارة ه، إذ أكد الط0.94ه وانحراف معيارؼ )3.51ه وبؾسط حسابي )55.7قيطتيا )

الكمية تت،ذ قرارات لطؾاجية األزمة في م ال ال،دمة التعميطية، أما أقل نسبة أت اق فقد بمغت 
ه التي تشير أن إدارة الكمية تعتطد الت كير خارج الصظدوق لحل X15ه وىي لمطتغير )35.2)

نحراف معيارؼ ه وا3.08مش الت العطمية التعميطية، إذ جاءت نسبة االت اق ىذه بؾسط حسابي )
ه لقابميا نسبة 48.54ه، وقد حصل ىذا الُبعد ضطؽ الطعدل العام لو عمى نسبة ات اق )1.03)

ه عمى التؾالي، بيظطا بمغت 0.95ه )3.36ه وبؾسط حسابي وانحراف معيارؼ )19.7عدم ات اق )
دػ ه، وىذا لؤكد عمى وجؾد ات اق ل67.2ه وشدة االست ابة )28.273قيطة معامل االختالف )

 ه:6أكار مؽ نصش عيظة الدراسة حؾل ىذا الُبعد، وكطا مؾضح في ال دول )
ا(6الدم لا)

الزبز  بداالز  اا خا األ دبااالح بثيخا ا وح افبداالم يبا خا ج بجساا خز فا  محا

 ا دزدبثخالجا ماالممااداالم  فيخ

فية
سعخ
ت ال

قجرا
 ال

ئمة
ألس
 ا

 قياس االستجابة
الؾسط 
 الحدابي

 االنحخاف
 السعياري 

معامل 
 االخت ف

شجة 
 االستجابة

 ال اتفق تساماً  ال أتفق محايج أتفق أتفق تساماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X11 24 10.0 84 35.1 77 32.2 48 20.1 6 2.5 3.30 0.98 29.696 66 

X12 30 12.6 100 41.8 65 27.2 41 17.2 3 1.3 3.47 0.96 27.665 69.4 

X13 31 13.0 102 42.7 71 29.7 30 12.6 5 2.1 3.51 0.94 26.780 70.2 

X14 25 10.5 100 41.8 84 35.1 27 11.3 3 1.3 3.48 0.87 25 69.6 

X15 21 8.8 63 26.4 83 34.7 60 25.1 12 5.0 3.08 1.03 33.441 61.6 

لسعجل ا
 67.2 28.273 0.95 3.36 2.44  17.26  31.78  37.56  10.98  العام

 SPSSإعداد الباحاة باالعتطاد عمى برنامج  السرجر:
 

 القجرات السؾجية لمتغييخ . 4
ه، إذ بمغت نسبة 7ه وفقا  لطعظيات ال دول )X16-X20تضطؽ ىذا الُبعد متغيرات )

ه 3.33ه وبؾسط حسابي قدره )47.2االت اق العام لألفراد الطبحؾ يؽ عمى فقرات ىذا البعد )
ه مطا لؤكد 66.6ه وبمغت شدة االست ابة ) 30ه ومعامل اختالف )1.00وانحراف معيارؼ )

مؽ نصش العيظة عمى ىذا الُبعد، لقابل ىذه الظسبة مؽ االت اق  رألضا  عمى وجؾد ات اق ألكا
ه برفع نسبة االت اق ليذا الُبعد إذ X16ه، وأسيؼ الطتغير )21.18نسبة مؽ عدم االت اق بمغت )

ه، إذ إن ىذا 1.01ه وانحراف معيارؼ )3.62ه وبؾسط حسابي )59.4بمغت نسبة االت اق لو )
الطتغير ُلعبر عؽ نشر إدارة الكمية الطعرفة عبر التقظيات الحدلاة في البحا العمطي مال 

(Research Gate, Google Scholar( ه، وقد جاء الطتغيرX18 ه بأقل نسبة ات اق كانت
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لطظاخ الطظاسم لقبؾل التغيير في العطل، وكان الؾسط ه وىي أن إدارة الكمية تصظع ا37.6قيطتيا )
 ه.0.99ه وبانحراف معيارؼ )3.15الحسابي ليذا الطتغير )

ا(7الدم لا)

الح بثيخا ا وح افبداالم يبا خا ج بجساا خز فا  محاا األ دباالزبز  بداالز  اا خا

 ا دزدبثخالجا ماالممااداالمبخهخال زغيي 

غيخ
 لمت
ية
ؾج
الس
ت 
قجرا
 ال

ئمة
ألس
 ا

 مقياس االستجابة
الؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

معامل 
 االخت ف

شجة 
 االستجابة

 ال أتفق تساماً  ال أتفق محايج أتفق أتفق تساماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X16 49 20.5 93 38.9 61 25.5 31 13.0 5 2.1 3.62 1.01 27.900 72.4 

X17 23 9.6 81 33.9 77 32.2 49 20.5 9 3.8 3.25 1.01 31.076 65 

X18 19 7.9 71 29.7 90 37.7 47 19.7 12 5.0 3.15 0.99 31.428 63 

X19 27 11.3 90 37.7 77 32.2 40 16.7 5 2.1 3.39 0.96 28.318 67.8 

X20 25 10.5 86 36.0 73 30.5 40 16.7 15 6.3 3.27 1.06 32.415 65.4 

السعجل 
 66.6 30 1.00 3.33 3.86  17.32  31.62  35.24  11.96  العام

 .SPSSإعداد الباحاة باالعتطاد عمى برنامج  السرجر:
 

الكمـي  لمؾسـط الحسـابي لقـدرات القيـادة  اإلحصـائيمؽ خـالل مـا تقـدم، لتبـيؽ أن الطؤشـر و 
ره ل سـر ه، وىـذا بـدو 3ه أعمى مؽ قيطة الؾسط الحسـابي ال رضـي البالغـة )3.405والبال  ) اإلدارية

تؾاجد قدرات قيادلة لدػ القادة في الطيدان الطبحؾث، ويتبيؽ مؽ قـيؼ معامـل االخـتالف أن القـدرات 
القيادلة األكار تـؾفرا  لـدػ قـادة الطيـدان الطبحـؾث ىـي القـدرات االجتطاعيـة ألنيـا حصـمت عمـى أقـل 

لـدػ قـادة الطيـدان ه، فـي حـيؽ أن أقـل القـدرات تـؾفرا  27.920نسبة معامل اختالف بمغت قيطتيـا )
الطبحـؾث ىــي القـدرات الطؾجيــة لمتغييـر؛ ألنيــا حصـمت عمــى أعمـى نســبة لطعامـل االخــتالف بمغــت 

 ه، ويط ؽ تؾضيح الطؤشرات اإلحصائية لقدرات القيادة اإلدارية في ال دول افتي:30قيطتيا )
ا(ا8الدم لا)

 المإ  ادااإل ظبئيخالممااداالميب حااإل اا خ

اد
يب حا ث ب المااداالم

ااإل اا خ

البدطا

االح بث 

ا وح افا

االم يباا
االز ريتاج بجساا خز ف

 اٌضبٌضخ % 28.947 0.99 3.42 اٌمذساد اٌشخظ١خ 1

 االٌٚٝ % 27.920 0.98 3.51 اٌمذساد االعزّبػ١خ 2

 اٌضب١ٔخ % 28.273 0.95 3.36 اٌمذساد اٌّؼشف١خ 3

 ؼخاٌشاث % 30 1.00 3.33 اٌمذساد اٌّٛعٙخ ٌٍزغ١ش 4

 ا28.785ا0.98ا3.405االمإ  اال    

 إعداد الباحاة.ال دول : السرجر
 

كطا لط ؽ ألضا  تحدلد مستؾػ امتالك قادة الطيـدان الطبحـؾث لقـدرات القيـادة اإلداريـة عبـر 
ه، إذ لتضــــح بــــأن مســــتؾػ 3.405الطؤشــــر اإلحصــــائي الكمــــي لمؾســــط الحســــابي والبالغــــة قيطتــــو )

ادلـــة فـــي الطيـــدان الطبحـــؾث )جامعـــة الطؾصـــله عـــاٍل نســـبيا  وذلـــػ عبـــر امـــتالك القـــادة لمقـــدرات القي
، إذ لبــيؽ ال ــدول اإلداريــةمؾقــع الطؤشــر الكمــي لمؾســط الحســابي فــي مقيــاس مســتؾػ قــدرات القيــادة 
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عـاٍل ألنـو لقـع بـيؽ حـدود الطسـتؾػ الاالـا،  اإلداريـةه أن مستؾػ امـتالك القـادة لمقـدرات القيادلـة 9)
 وكطا لأتي:

 (9)الججول 
 اإلداريةامت ك قجرات القيادة   1مدتؾيات

االزظىيداالماخخاالم زبى

 ِغزٜٛ اِزالن لذساد ِٕخفغ فألً 2.333 األٚي

 ِغزٜٛ اِزالن لذساد ِزٛعؾ 2.333 -3.333 اٌضبٟٔ

 ِغزٜٛ اِزالن لذساد ػبٌٟ فأوضش 3.4 اٌضبٌش

 إعداد الباحاة. السرجر:   
 

   ت الجيل التشغيسي وتذخيرياحاالإدارة )معالجة( ثانيًا: وصف 

ُلعــد متغيــر معال ــة حــاالت ال يــل التظغيطــي متغيــرا  معتطــدا ، ويتضــطؽ أربعــة أبعــاد فرعيــة 
وىـــي: )إدارة التعقيـــد، إدارة الالتأكـــد، إدارة االلتبـــاس، وإدارة الغطـــؾضه، وقـــد تضـــطؽ ىـــذا الطتغيـــر 

 ه، والطؾضحة كافتي:X21-X40ه سؤاال  في استطارة االستبيان، تطامت بالطتغيرات مؽ )20)
 عقيجإدارة الت .1

ه تضطظت إدارة التعقيد وىي الُبعد األول مؽ متغير معال ة 10حسم معظيات ال دول )
ه، وضطؽ ىذا الُبعد بمغت نسبة االت اق العام X21-X25حاالت ال يل التظغيطي الطتغيرات مؽ )

ه وانحراف معيارؼ 3.52قداره )ه وبؾسط حسابي م55.06لألفراد الطبحؾ يؽ ل طيع الطتغيرات )
ه وىذا لشير الى 70.4ه ونسبة شدة االست ابة بمغت )26.420ه وبم  معامل االختالف )0.93)

الطبحؾ يؽ عمى متغيرات ىذا البعد، وكان الطتغير  األفرادمؽ نصش  أكاروجؾد ات اق لدػ 
(X22حل الطش الت وتحدد  ه الذؼ لشير إلى أن إدارة الكمية تتعامل مع األطراف الطسؤولة عؽ

ه وبؾسط حسابي وانحراف معيارؼ قيطيطا 52.3أدوارىؼ، قد حاز عمى أقل نسبة أت اق وبمغت )
ه بأعمى نسبة أت اق بيؽ متغيرات X24ه عمى التؾالي، بالطقابل جاء الطتغير )0.95ه و )3.45)

بؾسط حسابي قيطتو ه و 60.3ىذا البعد، إذ بمغت نسبة ات اق أفراد عيظة الدراسة ليذا الطتغير )
ه، إذ لع س ىذا الطتغير تبسيط إدارة الكمية اإلجراءات 0.99ه وانحراف معيارؼ قيطتو )3.65)

 بيدف حل مش الت الظالب.

                                         
( ٠ّضالْ أػٍٝ ٚأدٔٝ ٚصْ فٟ اٌّم١طبط اٌّغطزخذَ فطٟ 1،5ِغ ِالؽظخ أْ ) 1.333=3/( 5-1رُ اعزخشاط اٌّغز٠ٛبد ٚفمبً ٌالرٟ: )  1

( ٠ّضً ػذد اٌّغز٠ٛبد اٌّطٍٛة، ٚػ١ٍٗ رُ رؾذ٠ذ ؽطذٚد اٌّغطز٠ٛبد ِطٓ خطالي ) ؽطٛي اٌفئطخ   اٌؾطذ األدٔطٝ فطٟ 3اٌذساعخ، ٚاٌؼذد )

(  3.333= 1 2.333ٜٛ اٌضبٟٔ ف١زّضً ِٓ خالي ) ( ٚ٘زٖ رّضً ؽذٚد اٌّغزٜٛ األٚي، أِب اٌّغز2.333=1 1.333اٌّم١بط( أٞ ) 
 ٚ٘ىزا.



106 
 

ا(10الدم لا)

الزبز  بداالز  اا خا األ دبااالح بثيخا ا وح افبداالم يبا خا ج بجساا خز فا  محا

 ا دزدبثخالجا مائ ااحاالز ميم

رة  
إدا

قيج
لتع
ا

 

ئمة
ألس
 ا

 مقياس االستجابة
الؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

معامل 
 االخت ف

شجة 
 ال أتفق محايج أتفق أتفق تساماً  االستجابة

ال أتفق 
 تساماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X21 29 12.1 98 41.0 89 37.2 18 7.5 5 2.1 3.53 0.87 24.645 70.6 

X22 28 11.7 97 40.6 79 31.8 31 13.0 7 2.9 3.45 0.95 27.536 69 

X23 28 11.7 104 43.5 75 31.4 23 9.6 9 3.8 3.49 0.95 27.220 69.8 

X24 48 20.1 96 40.2 68 28.5 19 7.9 8 3.3 3.65 0.99 27.123 73 

X25 32 13.4 98 41.0 77 32.2 27 11.3 5 2.1 3.52 0.93 26.420 70.4 

السعجل 
 70.4 26.420 0.93 3.52 2.84  9.86  32.22  41.26  13.8  العام

 .SPSSإعداد الباحاة باالعتطاد عمى برنامج  السرجر:  
 

 إدارة ال تأكج .2
جاءت إدارة الالتأكد في معال ة حاالت ال يل التظغيطي لتع س الُبعد الااني مؽ أبعاد 

ه كطا مؾضح في X26-X30)ه متغيرات ىي 5معال ة حاالت ال يل التظغيطي، وتطامت بـ )
ه بأعمى نسبة أت اق بمغت قيطتيا X27ه، وضطؽ ىذه الطتغيرات جاء الطتغير )11ال دول )

ه ليشير إلى أن إدارة 0.91ه وانحراف معيارؼ مقداره )4.02ه  وبؾسط حسابي مقداره )75.7)
ارات الؾزارية، إدارة ال امعة عظد عدم وضؾح التعميطات والقر  إلىالكمية تقؾم بتؾجيو است سار 

ه و 3.38ه وبؾسط حسابي وانحراف معيارؼ قيطتيطا )48.5وكانت أقل نسبة ات اق بمغت )
 اتصالإدارة الكمية تطتمػ شب ات  أن إلىه الذؼ لشير X29ه عمى التؾالي ىي لمطتغير )1.08)

يرات ىذا مرنة عطؾدلة وأفقية لتؾفير الطعمؾمات الحدلاة والسريعة، أما عمى الطستؾػ الكمي لطتغ
ه 3.64ه وبؾسط حسابي )60.18البعد فقد بمغت نسبة االت اق العام ألفراد عيظة الدراسة )

ه وىذا لعظي وجؾد 72.8ه وشدة است ابة )26.098ه ومعامل اختالف )0.95وانحراف معيارؼ )
 مؽ نصش عيظة الدراسة. أكار إجاباتات اق حؾل فقرات ىذا البعد حسم 

ا(11الدم لا)

الح بثيخا ا وح افبداالم يبا خا ج بجساا خز فا  محاا األ دبالز  اا خاالزبز  بداا

 ا دزدبثخالجا مائ ااحاال رأ م

دارة
إ

 
أكج
 ت
ال

 

ئمة
ألس
 ا

 مقياس االستجابة
الؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

معامل 
 االخت ف

شجة 
 ال أت ق تطاما   ال أت ق محالد أت ق أت ق تطاما   االستجابة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X26 68 28.5 
11

1 
46.4 50 20.9 8 3.3 2 0.8 3.98 0.84 21.105 79.6 

X27 83 34.7 98 41.0 42 17.6 14 5.9 2 0.8 4.02 0.91 22.636 80.4 

X28 31 13.0 96 40.2 74 31.0 34 14.2 4 1.7 3.48 0.94 27.011 69.6 

X29 38 15.9 78 32.6 70 29.3 43 18.0 10 4.2 3.38 1.08 31.952 67.6 

X30 31 13.0 85 35.6 76 31.8 39 16.3 8 3.3 3.38 1.01 29.881 67.6 

السعجل 
 72.8 26.098 0.95 3.64 2.16  11.54  26.12  39.16  21.02  العام

 .SPSSإعداد الباحاة باالعتطاد عمى برنامج  السرجر:
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 إدارة االلتباس .3
ه ُبعد إدارة االلتباس بؾص ِو ُبعدا  فرعيا  مؽ أبعاد X31-X35جسدت الطتغيرات مؽ )

ه مؽ األفراد عيظة الدراسة 61.64معال ة حاالت ال يل التظغيطي، ويشير الطعدل العام إلى أن )
ه 0.94ه وانحراف معيارؼ قيطتو )3.66مت قيؽ مع متغيرات ىذا البعد، وبؾسط حسابي بم  )

ه، وأن أعمى نسبة 73.2االست ابة لطتغيرات ىذا البعد )ه وبمغت شدة 25.683ومعامل اختالف )
ه وانحراف 3.95ه بؾسط حسابي قيطتو )74.4ه بظسبة أت اق )X33أت اق كانت لمطتغير ال رعي )

ه، وىذا الطتغير لشير إلى أن إدارة الكمية تعقد ورش وندوات إلزالة االلتباس 0.88معيارؼ قدره )
العطل )مال نغام الطقررات، تعميطات الترقية...ه، مؽ جانم  الطست دة في األمؾرفي آلية تظبيق 

ه قد حصل عمى أقل نسبة ات اق مؽ قبل األفراد عيظة الدراسة ضطؽ ىذا X31آخر كان الطتغير )
إدارة الكمية تست،دم الؾسائل التقظية الحدلاة  أن إلىه والذؼ لشير 52.7البعد وذلػ بظسبة أت اق )

يا شيء مؽ االزدواجية في الت سير، وقد بمغت قيطة الؾسط الحسابي التي لظتاب األمؾرلتؾضيح 
 ه:12ه، كطا في ال دول افتي )0.99ه وبانحراف معيارؼ مقداره )3.49ليذا الطتغير )

ا(12الدم لا)

الزبز  بداالز  اا خا األ دبااالح بثيخا ا وح افبداالم يبا خا ج بجساا خز فا  محا

 لزجبسا دزدبثخالجا مائ ااحاا 

س
لتبا
 اال
دارة
 إ

ئمة
ألس
 ا

 مقياس االستجابة
الؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

معامل 
 االخت ف

شجة 
 االستجابة

 ال أتفق محايج أتفق أتفق تساماً 
ال أتفق 
 تساماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X31 38 15.9 88 36.8 72 30.1 36 
15.

1 
5 2.1 3.49 0.99 28.366 69.8 

X32 56 23.4 94 39.3 63 26.4 21 8.8 5 2.1 3.73 0.98 26.273 74.6 

X33 67 28.0 111 46.4 48 20.1 9 3.8 4 1.7 3.95 0.88 22.278 79 

X34 41 17.2 109 45.6 68 28.5 18 7.5 3 1.3 3.69 0.88 23.848 73.8 

X35 28 11.7 105 43.9 67 28.0 30 
12.

6 
9 3.8 3.47 0.98 28.242 69.4 

لسعجل ا
 73.2 25.683 0.94 3.66 2.2  9.56  26.62  42.4  19.24  العام

 .SPSSإعداد الباحاة باالعتطاد عمى برنامج  السرجر:  
 

 إدارة الغسؾض .4
ه وقد جاء الطعدل X36-X40ه إلى أنو تؼ تغظية ىذا الُبعد بالطتغيرات )13لشير ال دول )

ه 3.43ه وبؾسط حسابي )42.76بقيطة مقدارىا ) العام لظسبة االت اق لألفراد عيظة الدراسة
ه، وبطا 68.6ه وبشدة االست ابة )29.154ه وبم  معامل االختالف )1.00وانحراف معيارؼ )

ه الذؼ أشار إلى أن X40لتعمق بالطتغير الذؼ حصل عمى أعمى نسبة ات اق فكانت لمطتغير )
ة في االست ابة لمطؾاقش الغامضة في إدارة الكمية تعتطد وسائل التؾاصل االجتطاعي لتحقيق سرع

ه وانحراف 3.72ه وبؾسط حسابي قيطتو )62.4العطل، إذ بمغت نسبة االت اق ليذا الطتغير )
ه، إذ 36.8ه عمى أقل نسبة أت اق بم  مقدارىا )X39ه، بيظطا حصل الطتغير )0.91معيارؼ قدره )
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الطؾاقع اإلدارية والقيادلة، وىذه أشار إلى أن إدارة الكمية تعتطد سياسة تؾعيش الطبدعيؽ في 
 ه عمى التؾالي.1.16ه و )3.06الظسبة لالت اق جاءت بؾسط حسابي وانحراف معيارؼ )

ا(13الدم لا)

الزبز  بداالز  اا خا األ دبااالح بثيخا ا وح افبداالم يبا خا ج بجساا خز فا  محا

 ا دزدبثخالجا مائ ااحاالغمبع

ض 
سؾ
 الغ
دارة
 أ

ئمة
ألس
 ا

س االستجابةمقيا  

الؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

معامل 
 االخت ف

شجة 
 االستجابة

 ال أتفق محايج أتفق أتفق تساماً 
ال أتفق 
 تساماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X36 34 14.2 101 
42.3

` 
70 29.3 28 11.7 6 2.5 3.53 0.96 27.195 70.6 

X37 27 11.3 84 35.1 87 36.4 37 15.5 4 1.7 3.38 0.93 27.514 67.6 

X38 38 15.9 91 38.1 66 27.6 33 13.8 11 4.6 3.46 1.06 30.635 69.2 

X39 31 13.0 57 23.8 68 28.5 63 26.4 
2

0 8.4 3.06 1.16 37.908 61.2 

X40 48 20.1 101 42.3 69 28.9 18 7.5 3 1.3 3.72 0.91 24.462 74.4 

السعجل 
 68.6 29.154 1.00 3.43 3.7  14.98  30.14  27.86  14.9  العام

 .SPSSإعداد الباحاة باالعتطاد عمى برنامج  السرجر:
 

مطا تقدم أعاله، لتضح أن الطؤشر اإلحصائي الكمي لقيؼ الؾسط الحسابي لطعال ة 
ه أعمى مؽ قيطة الؾسط 3.562حاالت ال يل التظغيطي، أن جطيع قيؼ الؾسط الحسابي والبالغة )

ه، مطا ل سر لظا أن ىظاك معال ة لحاالت ال يل التظغيطي في الطيدان 3ابي ال رضي )الحس
الطبحؾث )جامعة الطؾصله، ويتضح مؽ قيؼ معامل االختالف أن أكار الحاالت معال ة  في 
الطيدان الطبحؾث ىي )االلتباسه؛ ألنيا حصمت عمى أقل نسبة معامل اختالف والبالغة 

ل الحاالت معال ة  في الطيدان الطبحؾث ىي )الغطؾضه؛ ألنيا %ه، في حيؽ أن أق25.683)
%ه، وكطا مؾضح في ال دول 29.154حصمت عمى أعمى نسبة معامل اختالف والبالغة )

 ه:14)
ا(ا14الدم لا)

 المإ  ادااإل ظبئيخالم بلدخا ب داالدهساالزىليم 

 ت
معالجة حاالت الجيل 

 التختي  معامل االخت ف االنحخاف السعياري  الؾسط الحدابي التشغيسي

 الاالاة % 26.420 0.93 3.52 إدارة التعقيد 1
 الاانية % 26.098 0.95 3.64 إدارة الالتأكد 2
 االولى % 25.683 0.94 3.66 إدارة االلتباس 3
 الرابعة % 29.154 1.00 3.43 إدارة الغطؾض 4
  % 26.838 0.95 3.562 السؤشخ الكمي 

 د الباحاة.إعداال دول : السرجر
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 السبحث الثاني
 التحميل العاممي التؾكيجي 

Confirmatory Factor Analysis 
 

وفقا  لتؾجيات الدراسة الحالية وتسمسل م رداتيا تحقيقا  ليدفيا واإلجراءات الطحددة في 
بؾصش وتش،يص متغيرات الدراسة الرئيسة  واستكطاال  لمطبحا األول ال،اص مظي يتيا،

سي،صص ىذا الطبحا لعرض نتائج التحميل ، طاال  لم انم التظبيقي مظياوال رعية، واستك
، (AMOS)حصائية ال اىزة إلجراؤه عؽ طرق اعتطاد البرم ية اإالعاممي التؾكيدؼ الذؼ تؼ 

لط،ظط  (Structural Equation Modeling)وذلػ بظطذجة الطعادلة اليي مية أو البظائية 
لى أن التحميل العاممي التؾكيدؼ لسطح إه 1428، 2017الدراسي ال رضي. ويشير )الحؾارؼ، 

باختبار وتحدلد مدػ دقة ومصداقية نطاذج قياس محددة تؼ بظاؤىا استظادا  إلى أطر نغرية سابقة، 
إذ لتؼ احتساب كافة االرتباطات الداخمية وال،ارجية بيؽ الطتغيرات )الطتغيرات الطشاىدة 

نطؾذج البظائي لمدراسة، إذ تظتج مص ؾفة معامالت االرتباط والطتغيرات الكامظةه التي لتضطظيا األ
بيؽ تمػ الطتغيرات ليتؼ في ضؾئيا حساب مص ؾفة التبالؽ أو التغالر استظادا  إلى افتراض وجؾد 
تظابق بيؽ مص ؾفة التبالؽ بيؽ الطتغيرات )الرئيسة وال رعيةه التي لتضطظيا األنطؾذج ال،اضع 

ضة في أنطؾذج البرم ية ال اىزة، وبالتالي تبرز العدلد مؽ الطؤشرات لمتحميل، والطص ؾفة الط تر 
وبظاء  عمييا لتؼ قبؾل أو رفض األنطؾذج الذؼ تؼ ، جؾدة الطظابقة لألنطؾذجبطؾجبيا تحدد لالتي 

ه بأن أىؼ الطؤشرات الطست،دمة في تحدلد جؾدة 183، 2020بظاؤه. وىظا لشير )الظائي، 
لتحميل العاممي التؾكيدؼ والطعتطدة بش ٍل واسع في الدراسات والبحؾث الطظابقة في إطار اعتطاد ا

 ه.15التظبيقية لمح ؼ عمى جؾدة األنطؾذج، ىي الطؤشرات التي لعرضيا ال دول )
 (15الججول )

 مؤشخات جؾدة السظابقة وقيسيا السعيارية
اليمخاالمجبلاالم يبااد

 ألً ِب ٠ّىٓ )م١ش داٌخ( (2)ل١ّخ ِشثغ وبٞ  1

 (2)ألً ِٓ  CMIN / fإٌغجخ االؽزّب١ٌخ ٌّشثغ وبٞ   2

3 
 ِإشش عٛدح اٌّطبثمخ

(Goodness-of-Fit Index) (GFI) 
 فأوضش (0.90)

4 
 ِإشش عٛدح اٌّطبثمخ اٌّظؾؼ

(Adjusted Goodness of Fit Index) (AGFI) 

 فأوضش ِطبثمخ ع١ذح / (0.90)

 ِطبثمخ ِمجٌٛخ (0.85)أوجش ِٓ 

5 
 اٌّمبسْ ِإشش اٌّطبثمخ

(The Comparative Fit Index) (CFI) 

 فأوضش ِطبثمخ ع١ذح / (0.90)

 (0.95)ئٌٝ  (0.90)

 ِطبثمخ ِٕبعجخ

6 
 ِإشش اٌّطبثمخ اٌّؼ١بسٞ

 (Normative Fit Index) (NFI) 
 فأوضش (0.95)
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اليمخاالمجبلاالم يبااد

7 

 اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ٌّزٛعؾ خطأ االلزشاة

(Root Mean Square Error of 

Approximation) (RMESA) 

 ِطبثمخ ع١ذح / (0.05)ألً ِٓ 

 (0.08)ئٌٝ  (0.05)

 ِطبثمخ ِزٛعطخ /

 م١ش ِمجٌٛخ (0.10)أوجش ِٓ 

8 
 ِإشش اٌّطبثمخ اٌّزضا٠ذ

 (Incremental fit index) (IFI) 
 فأوضش (0.90)

9 
 ِإشش اٌّطبثمخ م١ش اٌّؼ١بسٞ أٚ ِإشش رٛوش ٠ٌٛظ

(Tucker –lewis Index) (TLI) 
 فأوضش (0.90)

10 
 ِزٛعؾ ِشثؼبد اٌجٛالٟ  عزس

(Root Mean Square Residuals) (RMR) 

 ِطبثمخ ع١ذح (0.05)ألً ِٓ 

 
(، أّٔبؽ االرظبالد اإلعزشار١غ١خ ٚأؼىبعٙب فٟ ثٕبء اٌمذساد 2020اٌطبئٟ، أ٠ّٓ عبعُ دمحم، ) المظما:

ً، أؽشٚؽخ اٌذ٠ٕب١ِخ: اٌذٚس اٌٛع١ؾ ٌخظبئض اٌزىبًِ اٌّؼشفٟ دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ عبِؼخ اٌّٛط

 ، اٌؼشاق.خبج خاالمبطسدوزٛساٖ م١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اإلداسح ٚااللزظبد، 
 

الباحاة نتائج تحميل العاممي التؾكيدؼ لمطرحمتيؽ األولى ستعرض ست، واستظادا  لطا تقدم
تظمم العدلد مؽ الطراحل لمؾصؾل تكؾن عطمية تعدلل األنطؾذج البظائي لمدراسة ؛ ألن واألخيرة

 جؾدة الطظابقة الطقبؾلة عمى وفق معاليرىا الطحددة، وكطا لأتي:إلى مؤشرات 
 

 نتائج التحميل العاممي التؾكيجي لمسخحمة األولن .1
وفقا  لمطعظيات الظغرية لمدراسة الحالية التي تؼ عمى أساسيا وضع م،ظط الدراسة 

تؼ تحدلد ورسؼ  ال رضي الذؼ تؼ االستظاد إليو في بظاء أنطؾذج الطعادلة البظائية لمدراسة، فقد
عد ىذه ال،ظؾة األولى في ات اه تحدلد عالقات االرتباط بيؽ الطتغيرات الطشاىدة والكامظة لو، إذ تُ 

جؾدة األنطؾذج وفقا  لطؤشرات جؾدة الطظابقة الطقبؾلة، عؽ طريق تحميل البيانات التي حصمت 
ه وال دول 17ويبرز الش ل )أسئمة االستبانة. عؽ عمييا الباحاة مؽ إجابات أفراد عيظة الدراسة 

 ه نتائج الطرحمة األولى لمتحميل العاممي التؾكيدؼ:16)
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ا(16الدم لا)

اجإ  اداخب حاالم بثمخال م   خااأل ل الألومبذجاالجىبئ ال ماادخ

االمظ  حاالمإ  اد
الميمخا

االمح بثخ
االميمخاالم يبا خ

ج بثكا/ا

اغي اج بثك

1 (2) ِٞب ٠ّىٓألً   ِشثغ وب  

2 CMIN / f 
إٌغجخ االؽزّب١ٌخ ٌّشثغ 

 وبٞ
 ِطبثك (2)ألً ِٓ  1.836

3 (GFI) م١ش ِطبثك فأوضش (0.90) 0.78 ِإشش عٛدح اٌّطبثمخ 

4 (AGFI) 
ِإشش عٛدح اٌّطبثمخ 

 اٌّظؾؼ
 م١ش ِطبثك فأوضش (0.85) 0.75

5 (CFI) ِْطبثك فأوضش (0.90) 0.90 ِإشش اٌّطبثمخ اٌّمبس 

6 (NFI) ٞم١ش ِطبثك فأوضش (0.95) 0.81 ِإشش اٌّطبثمخ اٌّؼ١بس 

7 (RMESA) 
اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ٌّزٛعؾ 

 خطأ االلزشاة
 م١ش ِطبثك (0.05)ألً ِٓ  0.05

8 (IFI) ِطبثك فأوضش (0.90) 0.90 ِإشش اٌّطبثمخ اٌّزضا٠ذ 

9 (TLI) م١ش ِطبثك فأوضش (0.90) 0.89 ِإشش رٛوش ٠ٌٛظ 

10 (RMR) 
ثؼبد عزس ِزٛعؾ ِش

 اٌجٛالٟ
 ِطبثك (0.05)ألً ِٓ  0.04

    (Amos)مؽ إعداد الباحاة استظادا  إلى م،رجات البرم ية اإلحصائية  ال دول السرجر:

(ا17الش سا)  

 األومبذجاالجىبئ ال ماادخال م   خااأل ل ال زح يساال بج  االزب يما

  (Amos) البرم ية االحصائيةم،رجات السرجر: 
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ه بيانات لتضح عؽ طريقيا بأن مؤشرات جؾدة الطظابقة لألنطؾذج التي 16لقدم ال دول )
 (IFI) (CFI) (CMIN / df):جاءت متظابقة مع الطعالير الطحددة لقيؼ القبؾل، ىي

(RMR) وكانت الطؤشرات غير الطتظابقة مع قيؼ الطعالير الطقبؾلة، ىي ،(RMESA) (GFI) 
(AGFI) (NFI) (TLI) ، ه مؤشرات ضطؽ معالير القبؾل لطؤشرات جؾدة 4تبرز )ومؽ  ؼ

ه مؤشرات كانت قيطيا دون معالير القبؾل، مطا لستدعي ضرورة إجراء التحسيظات 5الطظابقة و )
األنطؾذج لمؾصؾل إلى مؤشرات جؾدة الطظابقة لو، وبغرض تحقيق ذلػ تؼ االعتطاد عمى  عمى

، لتحدلد (AMOS) اإلحصائيةفي البرم ية  (Modification Indices)مؤشرات التعدلل 
الطتغيرات التي أدت إلى ضعش األنطؾذج وتش،يصيا، وىذا األمر سيستعدؼ مؽ الباحاة القيام 

طتغيرات الطشاىدة وذلػ وفقا  لقيؼ مربع معامالت االرتباط الطتعدد وأوزان بعطمية حذف عدد مؽ ال
االنحدار الطعيارية، فالقيؼ العالية لطعامالت االرتباط بيؽ الطتغيرات تدل عمى أن العالقة بيؽ تمػ 
الطتغيرات ال ُلط ؽ أن ُت سر عؽ طريق الطتغيرات ىذه، بطا لستدعي الربط بيؽ ىذه الطتغيرات أو 

 يا في حالة ارتباطيا بأكار مؽ عامل مؽ العؾامل الطشاىدة لمطتغير الكامؽ.حذف
ونغرا  لطا تتظمبو عطمية التعدلل مؽ مراحل متعددة لمؾصؾل باألنطؾذج إلى مؤشرات 
جؾدة الطظابقة ووفقا  لمطعالير التي تؼ تحدلدىا، لذلػ ستقؾم الباحاة باستعراض الطرحمة األخيرة 

 ي التؾكيدؼ.لظتائج تحميل العامم
 

 نتائج التحميل العاممي التؾكيجي لمسخحمة األخيخة .2
الظتائج التي أفرزتيا الطرحمة الظيائية واألخيرة به عرضا  مرئيا  لتضح 18لقدم الش ل )

لمتحميل العاممي التؾكيدؼ الختبار أنطؾذج الدراسة بعد إجراء عطمية الحذف لعدد مؽ الطؤشرات 
رات الطشاىدةه، الذؼ أفضى لمؾصؾل باألنطؾذج إلى معالير القبؾل الطست،دمة في القياس )الطتغي

 ه.17الطحددة لطؤشرات جؾدة الطظابقة، التي لعرضيا ال دول )
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ا(17الدم لا)

اجإ  اداخب حاالم بثمخال م   خااألخي حالألومبذجاالجىبئ ال ماادخ

االمظ  حاالمإ  اد
الميمخا

االمح بثخ
االميمخاالم يبا خ

ج بثكا/ا

اغي اج بثك

1 (2) ٞألً ِب ٠ّىٓ   ِشثغ وب  

2 CMIN / f 
إٌغجخ االؽزّب١ٌخ ٌّشثغ 

 وبٞ
1.415 

 (2)ألً ِٓ 
 ِطبثك

3 (GFI) ِطبثك فأوضش (0.90) 0.90 ِإشش عٛدح اٌّطبثمخ 

4 (AGFI) 
ِإشش عٛدح اٌّطبثمخ 

 اٌّظؾؼ
 ِطبثك فأوضش (0.85) 0.85

5 (CFI) ِْطبثك فأوضش (0.90) 0.95 ِإشش اٌّطبثمخ اٌّمبس 

6 (NFI) 
ِإشش اٌّطبثمخ 

 اٌّؼ١بسٞ
0.95 

 فأوضش (0.95)
 ِطبثك

7 (RMESA) 
اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ٌّزٛعؾ 

 خطأ االلزشاة
 ِطبثك (0.05)ألً ِٓ  0.04

8 (IFI) ِطبثك فأوضش (0.90) 0.95 ِإشش اٌّطبثمخ اٌّزضا٠ذ 

9 (TLI) ِطبثك فأوضش (0.90) 0.95 ِإشش رٛوش ٠ٌٛظ 

10 (RMR) 
عزس ِزٛعؾ ِشثؼبد 

 اٌجٛالٟ
 ِطبثك (0.05)ألً ِٓ  0.03

 .(Amos)مؽ إعداد الباحاة استظادا  إلى م،رجات البرم ية اإلحصائية  ال دول السرجر:

(18الش سا)  

 األومبذجاالجىبئ ال ماادخال م   خااألخي حال زح يساال بج  االزب يما

  (Amos) اإلؽظبئ١خ ِخشعبد اٌجشِغ١خالمظما:ا
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لمتحميل العاممي  األخيرةه ال،اص بظتائج الطرحمة 17يمحع مؽ معظيات ال دول )و 
نطؾذج البظائي لمدراسة قد بمغت حدود الطعالير التؾكيدؼ، بأن كافة مؤشرات جؾدة الطظابقة لأل

ووفقا  لطا ىؾ محدد في ، الطقبؾلة، بطا لعظي إم انية اعتطاد األنطؾذج في اختبار فرضيات الدراسة
 مظي يتيا وصؾال  لتحقيق أىدافيا. 

 



115 
 

 السبحث الثالث
 لفخضيات الجراسة اإلحرائيةاالختبارات  

Statistical Tests of the Study Hypotheses 
 

)الفخضية الخئيدة وإدارة الجيل التشغيسي  داريةأواًل: اختبار ع قة االرتباق بيؽ قجرات القيادة اإل
 األولن(

لغرض بيان طبيعة ومعظؾية عالقات االرتباط  بيؽ متغير الدراسة الطستقل )قدرات القيادة 
ة، القدرات الطعرفية، القدرات ه بأنؾاعيا األربعة )القدرات الش،صية، القدرات االجتطاعيداريةاإل

الطؾجية نحؾ التغييره وبيؽ الطتغير الدراسة التابع الطتطال بإدارة ال يل التظغيطي بأبعاده األربعة 
حساب قيطة معامل ب)إدارة التعقيد، إدارة الغطؾض، إدارة االلتباس، إدارة الالتأكده، جرػ ذلػ 

ة العالقة االرتباطية بيؽ الطتغيريؽ نالحع قيطة ه بيظيطا، ولقياس قؾ  (Spearmanالبسيطاالرتباط 
ه دل ذلػ عمى قؾة العالقة االرتباطية 0.50معامل االرتباط البسيط ، فإذا كانت قيطتو أكار مؽ )

معامل االرتباط الطؾجبة عمى العالقة بيؽ الطتغيريؽ، والسالبة  إشارةبيؽ الطتغيريؽ، في حيؽ تدل 
 يؽ ع سية.  تدل عمى أن العالقة بيؽ الطتغير 

  وإدارة الجيل التشغيسي داريةقجرات القيادة اإلاختبار ع قة االرتباق بيؽ  .أ 
حصائيا  بيؽ إلى وجؾد عالقة ارتباط ذو داللة معظؾية إه 18تشير القيؼ الؾاردة في ال دول )

ه 0.94وإدارة ال يل التظغيطي، إذ س ل معامل االرتباط البسيط بيظيطا ) إلداريةقدرات القيادة ا
بطا لدل عمى وجؾد ارتباط مؾجم قؾؼ معظؾؼ بيؽ متغيرؼ الدراسة الطستقل والطعتطد، ومؽ  ؼ 

حرائية بيؽ قجرات القيادة إالفخضية القائمة " تؾجج ع قة ارتباق معشؾية ذات داللة  قبؾل
  .التأكج مؽ صحتياوإدارة الجيل التشغيسي" و  داريةاإل

ا(18الدم لا)

اجزغي ااالماادخليمخا  لخاا ارجبااثيها

المااداالميب حااإل اا خاج بجساا ارجبا

ا0.94ائ ااحاالدهساالزىليم 

 

 وإدارة الجيل التشغيسي داريةب. اختبار ع قة االرتباق بيؽ أبعاد قجرات القيادة اإل
ه طبيعــة عالقــات االرتبـاط بــيؽ أبعـاد الطتغيــر الطســتقل 19تبـيؽ القــيؼ الـؾاردة فــي ال ـدول )

 كطا لأتي:، وكانت الظتائج  هإدارة ال يل التظغيطي)والطتغير الطعتطد إلداريةه قيادة اقدرات ال)
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 الع قة بيؽ القجرات الذخرية وإدارة الجيل التشغيسي 
ه وىــؾ ارتبــاط مؾجــم قــؾؼ ودال معظؾيــا  عظــد 0.845بمــ  معامــل االرتبــاط ليــذه العالقــة )

قـدرات ش،صـية  فـي الطظغطـة كمطـا تط ـؽ مـؽ  ه، ويشير إلى أنو كمطـا امتمـػ القائـد0.01مستؾػ )
 معال ة حاالت ال يل في مظغطتو.

بـــيؽ القـــدرات الش،صـــية وإدارة ال يـــل  إحصـــائيةوجـــؾد عالقـــة ارتبـــاط معظؾيـــة ذو داللـــة  الشتيجدددة:
 ال رعيــة األولــى مــؽ الرئيســة األولــى و الدراســةالتظغيطــي. مطــا لؤكــد لظــا صــحة فرضــية 

 .قبؾليا

 
 

     
 
 ؽ القجرات االجتساعية وإدارة الجيل التشغيسيالع قة بي 

ه وىي قيطة مؾجبة قؾية جـدا ، تشـير إلـى 0.867س مت ىذه العالقة معامل ارتباط بم  ) 
فــي  ام انياتيــإالقيــادات الطبحؾ ــة القــدرات الت اعميــة االجتطاعيــة فــي العطــل زادت  تأنــو كمطــا امتمكــ

 ؾث.معال ة حاالت ال يل التظغيطي في الطيدان الطبح
وإدارة ال يــل  االجتطاعيــةبــيؽ القــدرات  إحصــائيةوجــؾد عالقــة ارتبــاط معظؾيــة ذو داللــة  الشتيجددة:

ال رعيــــة الاانيـــة مــــؽ الرئيســـة األولــــى  الدراســـةالتظغيطـــي. مطـــا لؤكــــد لظـــا صــــحة فرضـــية 
 .قبؾلياو 

(19الش سا)  

 ػاللخ االسرجبؽ ث١ٓ اٌمذساد اٌشخظ١خ ٚئداسح اٌغًٙ اٌزٕظ١ّٟ

  (Amos) اإلؽظبئ١خِخشعبد اٌجشِغ١خ المظما:ا
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 .الع قة بيؽ القجرات السعخفية وإدارة الجيل التشغيسي 

 أقــؾػ معامــل ارتبــاط بــيؽ العالقــات،ه، وىــؾ 0.919بيظيطــا مــا قيطتــو )حقــق معامــل االرتبــاط 
فـي مؾاجيـة  إم انياتـونو كمطا ليتؼ القائد أكار بتظـؾير قدراتـو الطعرفيـة كمطـا زاد ذلـػ مـؽ أويشير إلى 

 وعالج حاالت ال يل التظغيطي التي تؾاجيو في العطل.
بـــيؽ القــــدرات الطعرفيـــة وإدارة ال يــــل  إحصــــائيةوجــــؾد عالقـــة ارتبـــاط معظؾيــــة ذو داللـــة  الشتيجدددة:

ال رعيــــة الاالاــــة مــــؽ الرئيســــة األولــــى  دراســــةالتظغيطــــي. مطــــا لؤكــــد لظــــا صــــحة فرضــــية ال
 .قبؾلياو 

(20الش سا)  

   لخاا ارجبااثيهاالممااداا خزمب يخا ئ ااحاالدهساالزىليم 

 (Amos) اإلؽظبئ١خِخشعبد اٌجشِغ١خ المظما:ا

 



118 
 

 
 

     
 
 الع قة بيؽ القجرات السؾجية نحؾ التغييخ وإدارة الجيل التشغيسي 

وقؾيــة جــدا  ودالــة أشــارت نتي ــة االرتبــاط بــيؽ ىــذلؽ البعــدلؽ إلــى أن العالقــة بيظيطــا مؾجبــة 
ه، لتؤشـــر لظــا نتي ـــة م ادىــا أن امـــتالك 30.91ه، بطعامــل ارتبـــاط بمــ  )0.01معظؾيــا  عظــد مســـتؾػ )

  .يةسيؼ في تط يظو مؽ معال ة حاالت ال يل التظغيطي ب اعمالقائد لمقدرات الطؾجية لمتغيير لُ 
ـــة  :الشتيجدددة طؾجيـــة لمتغييـــر وإدارة بـــيؽ القـــدرات ال إحصـــائيةوجـــؾد عالقـــة ارتبـــاط معظؾيـــة ذو دالل

ال رعيـة الرابعـة مـؽ الرئيسـة األولـى  الدراسةال يل التظغيطي. مطا لؤكد لظا صحة فرضية 
 .قبؾلياو 

(21الش سا)  

   لخاا ارجبااثيهاالممااداالم  فيخا ئ ااحاالدهساالزىليم 

  (Amos) اإلؽظبئ١خِخشعبد اٌجشِغ١خ المظما:ا
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ا(19الدم لا)

االدهساالزىليم ا ئ ااح  لخاا ارجبااثيها وباعالمااداالميب حااإل اا خا

ا ث ب المااداالميب حااإل اا خ
ئ ااحاالدهسا

االزىليم 

بىاج ز

االم لخ
االم اااالىزيدخ

 لجٛي اٌفشػ١خ ٚعٛد ػاللخ 0.000 0.86االممااداالش ظيخ

 لجٛي اٌفشػ١خ ٚعٛد ػاللخ 0.000 0.88االممااداا خزمب يخ

 لجٛي اٌفشػ١خ ٚعٛد ػاللخ 0.000 0.92االممااداالم  فيخ

الممااداالمبخهخاوحبا

االزغيي 
 لجٛي اٌفشػ١خ ٚعٛد ػاللخ 0.000 0.91

 لجٛي اٌفشػ١خ ٚعٛد ػاللخ 0.000 0.94اال   

 (.Amos V. 24اٌغذٚي ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ اعزٕبداً ئٌٝ ِخشعبد ثشٔبِظ ): المظما

 (الفخضيات الخئيدة الثانية والثالثةثانيًا: اختبار ع قات التأثيخ بيؽ متغيخي الجراسة )
والؾصؾل باألنطؾذج إلى ، حؾ ةبعد التأكد مؽ مظابقة أنطؾذج الدراسة لبيانات العيظة الطب

، أصبح (CFA)معالير جؾدة الطظابقة الطظمؾبة والطحددة عبر إجراء التحميل العاممي التؾكيدؼ 
باإلم ان اختبار فرضيات الدراسة التي تطت صياغتيا في الطظي ية، ويتيح است،دام برنامج 

(Amosتحقق مؽ ىذه وبغرض ال، ر أكار مؽ فرضية ضطؽ حالة واحدةه إم انية اختبا
تؼ بظاء أنطؾذج الطعادلة اليي مية ال،اص بإ بات ىذه ال رضيات واختبار مدػ صحتيا، 

ه قيؼ معامالت 20ه ىذه الحالة. ويعرض ال دول )23ال رضيات أو ن ييا، إذ لعرض الش ل )

(22الش سا)  

   لخاا ارجباااثيهاالممااداالمبخهخاوحباالزغيي ا ئ ااحاالدهساالزىليم 

  (Amos) اإلؽظبئ١خِخشعبد اٌجشِغ١خ المظما:ا
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الطتعمقة باألنطؾذج التي ستقؾد إلى  (Estimate)وغير الطعيارية  (SRW)االنحدار الطعيارية 
 بؾل أو رفض ال رضيات.ق

 

 
 

 
 
 

 (20الدم لا)

 رح يساوزبئحاا وحماااثيهالمااداالميب حااإل اا خا ئ ااحاالدهساالزىليم 

المزغي ادا

 المإث ح

ج باا

 الزأثي 

المزغي اداالمإث ا

  ثهب
Estimate S.E.اC.R.اP Label 

 

SRW 

لذساد اٌم١بدح 

 اإلداس٠خ
<--- 

ئداسح اٌغًٙ 

 اٌزٕظ١ّٟ
0.835 0.107 7.785 *** par_39 

0.95 

 هAmos V. 24ال دول مؽ إعداد الباحاة استظادا  إلى م،رجات برنامج ): السرجر
معامل االنحدار )التأ يره لقدرات القيادة قيطة ه ُلمحع بأن 20استظادا  لطعظيات ال دول )

التأ ير ىذا  ومعامل 0.835)بمغت ) (Estimate)في إدارة ال يل التظغيطي الطتظبئ بيا  إلداريةا
وىي أكبر مؽ القيطة الحرجة البالغة C.R) (7.785) ة ).، إذ بمغت قيطإحصائيةداللة  ذو

 (0.01)عظد مستؾػ معظؾية  (2.58)، وقيطتيا البالغة (0.05)عظد مستؾػ معظؾية  (1.96)
. وىذا لؤكد صحة (P-Value)ذؼ ذلميؽ، وبداللة  (t)لظمق عميو باختبار   (.C.R)ومؤشر
 .وقبؾلياة الاانية الرئيسة لمدراسة ال رضي

 

(23الش سا)  

ب حااإل اا خاف ائ ااحاالدهساالزىليم رأثي المااداالمي  

ا (Amos) اإلؽظبئ١خِخشعبد اٌجشِغ١خ المظما:ا
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 داريةلقجرات القيادة اإلحرائية إيؾجج تأثيخ معشؾي ذو داللة  الفخضية الخئيدة الثانية: - أ
 جىف  ح اف ائ ااحا ب داالدهساالزىليم اجدزم خ .

  دارة حاالت ال يل التظغيطي م تطعة  إحصائية لمقدرات الش،صية في إلؾجد تأ ير معظؾؼ ذو داللة. 
 دارة حاالت ال يل التظغيطي م تطعة  إحصائية لمقدرات االجتطاعية في إؾجد تأ ير معظؾؼ ذو داللة ل. 
  دارة حاالت ال يل التظغيطي م تطعة  إحصائية لمقدرات الطعرفية في إلؾجد تأ ير معظؾؼ ذو داللة. 
 ت  لجهة   ل  يي ةا يوج   أ ي   ع وي  و  اللة إحص ئية للق   ت  ل وجهةة  حةو  ل ييية  إةا إ   ل حة ال

  ج  عةً.
 

 
 

     
ا

ا(21الدم لا)

 وزبئحارح يساا وحماااثيها وباعالمااداالميب حااإل اا خا ئ ااحاالدهساالزىليم 

اج بااا وحماااداالمجب  ح
اليمخاالزأثي 

Estimate 

ال  أا

االم يباا

S.E. 

الميمخا

االح خخ

C.R. 

االم ىب خ

Pا
االىزيدخ

اٌمذساد 
 اٌشخظ١خ

<--- 
ح اٌغًٙ ئداس

 اٌزٕظ١ّٟ
 ٠ٛعذ رأص١ش *** 3.592 034. 123.

اٌمذساد 

 االعزّبػ١خ
<--- 

ئداسح اٌغًٙ 

 اٌزٕظ١ّٟ
 ٠ٛعذ رأص١ش *** 4.754 039. 187.

اٌمذساد 
 اٌّؼشف١خ

<--- 
ئداسح اٌغًٙ 
 اٌزٕظ١ّٟ

 ٠ٛعذ رأص١ش *** 4.873 038. 183.

اٌمذساد 

اٌّٛعٙخ ٔؾٛ 

 اٌزغ١١ش

<--- 
ئداسح اٌغًٙ 
 اٌزٕظ١ّٟ

 ٠ٛعذ رأص١ش *** 6.252 047. 293.

 (.Amos V. 24اٌغذٚي ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ اعزٕبداً ئٌٝ ِخشعبد ثشٔبِظ ): المظما

(24الش سا)  

 رأثي ا وباعالمااداالميب حااإل اا خاف ائ ااحاالدهساالزىليم 

ا. (Amos)ِخشعبد اٌجشِغ١خ اإلؽظبئ١خ المظما:ا
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أنؾا  قدرات  كل نؾ  مؽلن ىظاك تأ يرا  معظؾيا  أه 21ال دول )بمؽ القيؼ الؾاردة لتضح 
لمقدرات االنحداره  )معاملدارة ال يل التظغيطي، فقد بم  معامل التأ ير في إ إلداريةالقيادة ا

 (CR)حصائيا  بداللة قيطة إوىي قيطة معظؾية ه 0.123دارة ال يل التظغيطي )إالش،صية في 
، وىذا لع س أن (0.05)عظد مستؾػ معظؾية  (1.96)وىي أكبر مؽ  (3.592)التي بم  مقدارىا 

التظغيطي  ه مؽ التغيير الحاصل في إدارة ال يل%12سيؼ في ت سير نحؾ )القدرات الش،صية تُ 
مؽ الرئيسة الاانية ال رعية األولى لدارسة فرضية ا قبؾلوىي نسبة ضعي ة نسبيا  ولكظيا تدعؾ ل

دارة حاالت إلمقدرات الش،صية في  إحصائيةل لؾجد تأ ير معظؾؼ ذو داللة عمى:  التي تظص
 .لال يل التظغيطي م تطعة

ه، 0.187رة ال يل التظغيطي )وبم  معامل التأ ير الطباشر لمقدرات االجتطاعية في إدا 
ه مؽ معال ة حاالت %19سيؼ في ت سير نحؾ )األمر الذؼ لشير أن القدرات االجتطاعية تُ 

التي بم   (CR)حصائيا  بداللة قيطة إوىي قيطة معظؾية ال يل التظغيطي في الطيدان الطبحؾث، 
 قبؾلما لؤكد وىذا  (0.05)عظد مستؾػ معظؾية  (1.96)وىي أكبر مؽ  (4.754)مقدارىا 

 ل لؾجد تأ ير معظؾؼ ذو: ال رضية ال رعية الاانية لمدراسة الطظباقة مؽ الرئيسة الاانية التي م ادىا
وكان مقدار  دارة حاالت ال يل التظغيطي م تطعةل.إحصائية لمقدرات االجتطاعية في إداللة 

ه لتبيؽ لظا 0.183د بم  )التأ ير الطباشر لمقدرات الطعرفية في معال ة حاالت ال يل التظغيطي ق
القدرات الطعرفية وىي به مؽ معال ة حاالت ال يل التظغيطي لتؼ ت سيرىا %18أن ما نسبتو )
وىي  (4.873)التي بم  مقدارىا  (CR)حصائيا  بداللة قيطة إكؾنيا قيطة معظؾية نسبة معقؾلة، 

 دراسةفرضية ال قبؾل ، إن ىذه القيؼ تقؾدنا إلى(0.05)عظد مستؾػ معظؾية  (1.96)أكبر مؽ 
حصائية إل لؾجد تأ ير معظؾؼ ذو داللة : ال رعية الاالاة مؽ الرئيسة الاانية التي نصت عمى

 ل.دارة حاالت ال يل التظغيطي م تطعة  إلمقدرات الطعرفية في 
في أنيا ت سر نحؾ  اإلحصائيأما القدرات الطؾجية نحؾ التغيير فقد أ بتت نتائج التحميل  

فيي قيطة معظؾية لى حد ما، إال ة حاالت ال يل التظغيطي وىي نسبة جيدة %ه مؽ مع29)
عظد مستؾػ  (1.96)وىي أكبر مؽ  (6.252)التي بم  مقدارىا  (CR)حصائيا  بداللة قيطة إ

التي مؽ الرئيسة الاانية ال رعية الرابعة  الدراسةفرضية  قبؾلاألمر الذؼ لؤكد لظا  (0.05)معظؾية 
دارة حاالت إحصائية لمقدرات الطؾجية لمتغيير في إد تأ ير معظؾؼ ذو داللة ل لؾج: لىإأشارت 

 ل.ال يل التظغيطي م تطعة  
دارية لقجرات القيادة اإل إحرائية: يؾجج تأثيخ معشؾي ذو داللة الفخضية الخئيدة الثالثة - ب

 .ارة حاالت الجيل التشغيسي مشفخدةدإمجتسعة في 
  دارة التعقيد.إدارية م تطعة في لقدرات القيادة اإل حصائيةإلؾجد تأ ير معظؾؼ ذو داللة 
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  دارة حــــاالت إداريــــة م تطعــــة فــــي حصــــائية لقــــدرات القيــــادة اإلإلؾجــــد تــــأ ير معظــــؾؼ ذو داللــــة
 الالتأكد.

  دارة حــــاالت إم تطعــــة فــــي  داريــــةحصــــائية لقــــدرات القيــــادة اإلإلؾجــــد تــــأ ير معظــــؾؼ ذو داللــــة
 .االلتباس

  دارة حــــاالت إحصــــائية لقــــدرات القيــــادة اإلداريــــة م تطعــــة فــــي إلؾجــــد تــــأ ير معظــــؾؼ ذو داللــــة
 الغطؾض.

  

 
ا
ا

ا(22الدم لا)

ارح يساوزبئحاا وحماااثيهالمااداالميب حااإل اا خا  ث ب ائ ااحاالدهساالزىليم 

اج بااا وحماااداالمجب  ح
اليمخاالزأثي 

Estimateا

ال  أا

االم يباا

S.E. 

االميمخاالح خخ

C.R. 

االم ىب خ

Pا
ازيدخالى

لذساد اٌم١بدح 

 اإلداس٠خ
<--- 

ئداسح 

 اٌزؼم١ذ
 ٠ٛعذ رأص١ش *** 10.122 116. 1.176

لذساد اٌم١بدح 

 اإلداس٠خ
<--- 

ئداسح 

 اٌالرأوذ
 ٠ٛعذ رأص١ش *** 6.629 095. 632.

لذساد اٌم١بدح 

 اإلداس٠خ
<--- 

ئداسح 

 االٌزجبط
 ٠ٛعذ رأص١ش *** 8.970 126. 1.130

لذساد اٌم١بدح 

 اإلداس٠خ
<--- 

ئداسح 

 اٌغّٛع
 ٠ٛعذ رأص١ش *** 7.761 111. 859.

 (.Amos V. 24اٌغذٚي ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ اعزٕبداً ئٌٝ ِخشعبد ثشٔبِظ ): المظما

(25الش سا)  

الزىليم ارأثي المااداالميب حااإل اا خاف ا ث ب ائ ااحاالدهس  

  (Amos)ِخشعبد اٌجشِغ١خ اإلؽظبئ١خ المظما:ا
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تــأ ير معظــؾؼ مباشــر ىظالــػ  نأه بــ22حصــائية الــؾاردة فــي ال ــدول )تغيــر الطعظيــات اإل
لتظغيطـــي، فقـــد بمـــ  معامـــل التـــأ ير عـــد مـــؽ أبعـــاد إدارة ال يـــل اوكـــل بُ  داريـــةبـــيؽ قـــدرات القيـــادة اإل
حصــائيا  إوىــي قيطــة معظؾيــة ه 1.17دارة التعقيــد )إفــي  داريــةلقــدرات القيــادة اإل)معامــل االنحــداره 

عظــد مســتؾػ معظؾيــة  (1.96)وىــي أكبــر مــؽ  (10.122)التــي بمــ  مقــدارىا  (CR)بداللــة قيطــة 
%ه مــــؽ التغييــــر 12ير نحــــؾ )ســـيؼ فــــي ت ســــتُ  داريــــة، وىـــذا لع ــــس أن قــــدرات القيــــادة اإل(0.05)

ال رعيـــة األولـــى مـــؽ الرئيســـة  دراســـةفرضـــية ال قبـــؾلالحاصـــل فـــي إدارة التعقيـــد وىـــي نســـبة تـــدعؾ ل
فــي  م تطعــة   داريــةحصــائية لقــدرات القيــادة اإلإل لؾجــد تــأ ير معظــؾؼ ذؼ داللــة : الاالاــة التــي تــظص

 .لدارة التعقيدإ
ه، 0.187في إدارة الالتأكد ) ة اإلداريةلقدرات القياد كطا بم  معامل التأ ير الطباشر

%ه مؽ معال ة حاالت 19سيؼ في ت سير نحؾ )تُ  داريةأن قدرات القيادة اإلؤكد األمر الذؼ ل
التي بم  مقدارىا  (CR)حصائيا  بداللة قيطة إوىي قيطة معظؾية الالتأكد في الطيدان الطبحؾث، 

ال رضية  قبؾلوىذا ما لؤكد  (0.05)عظد مستؾػ معظؾية  (1.96)وىي أكبر مؽ  (6.629)
ل لؾجد تأ ير معظؾؼ ذو داللة  :ال رعية الاانية لمدراسة الطظباقة مؽ الرئيسة الاالاة التي م ادىا

 دارة حاالت الالتأكدل.إفي  م تطعة   داريةحصائية لقدرات القيادة اإلإ
االلتباس قد بم  في معال ة حاالت  داريةوكان مقدار التأ ير الطباشر لقدرات القيادة اإل

ه مؽ معال ة حاالت االلتباس لتؼ ت سيرىا مؽ خالل قدرات %11ه لتبيؽ لظا أن ما نسبتو )1.13)
التي بم   (CR)حصائيا  بداللة قيطة إكؾنيا قيطة معظؾية وىي نسبة معقؾلة،  داريةالقيادة اإل
لقيؼ تقؾدنا إلى ن ىذه اأ، (0.05)عظد مستؾػ معظؾية  (1.96)وىي أكبر مؽ  (8.97)مقدارىا 

ل لؾجد تأ ير معظؾؼ ذو : ال رعية الاالاة مؽ الرئيسة الاالاة التي نصت عمى الدراسةفرضية  قبؾل
 دارة حاالت االلتباسل.إلمقدرات القيادلة م تطعة في  إحصائيةداللة 

حصائي في أنو قدرات إلأما بالظسبة لطعال ة حاالت الغطؾض فقد أ بتت نتائج التحميل ا 
وذات قيطة ه مؽ معال ة حاالت الغطؾض وىي نسبة عالية، %85ت سر نحؾ ) داريةة اإلالقياد

عظد  (1.96)وىي أكبر مؽ  (7.761)التي بم  مقدارىا  (CR)حصائيا  بداللة قيطة إمعظؾية 
مؽ الرئيسة ال رعية الرابعة  الدراسةفرضية  قبؾلاألمر الذؼ لؤكد لظا  (0.05)مستؾػ معظؾية 

في  لمقدرات القيادلة م تطعة   إحصائيةل لؾجد تأ ير معظؾؼ ذو داللة : لىإشارت التي أالاالاة 
 دارة حاالت الغطؾضل.إ
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 الخابعالفرل 
 االستشتاجات والتؾصيات والسقتخحات

The Conclusions, Recommendations & Suggestions 
ا

 تسييج
ــــإلعــــرض ىــــذا ال صــــل خالصــــة لالســــتظتاجات التــــي تؾصــــمت  ى صــــعيد لييــــا الدراســــة عم

ال ـانبيؽ الظغـرؼ والعطمــي، التـي تــؼ فـي ضـؾئيا طــرح العدلـد مــؽ التؾصـيات التـي مامــت مـؽ وجيــة 
فـي كميـات ال امعـة الطبحؾ ـة العطـل بطؾجبيـا مـؽ  إلداريةنغر الباحاة طريقة  مامى لط ؽ لمقيادات ا

ضـــال  عـــؽ ؽه، فيفـــراد الطبحـــؾ يؽ )التدريســـيألأجـــل معال ـــة حـــاالت ال يـــل التظغيطـــي التـــي تؾاجـــو ا
 إلداريـةوضع بعض الطقترحات لمدراسـات الطسـتقبمية لمبـاحايؽ الطتيطـيؽ بطؾضـؾعي قـدرات القيـادة ا

 تي:فوعمى الظحؾ ا، وال يل التظغيطي، إذ تضطؽ ىذا ال صل عرض مبحايؽ
 

 طار الشغخي والعسمي لمجراسة.ول: استشتاجات اإلأل السبحث ا
 السبحث الثاني: التؾصيات والسقتخحات.
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 السبحث األول
 استشتاجات اإلطار الشغخي والعسمي لمجراسة

Conclusions of the Theoretical and Field Framework of the 

Studyا

ســيتظاول ىــذا الطبحــا االســتظتاجات التــي تــؼ التؾصــل إلييــا فــي ضــؾء مــا تــؼ عرضــو ســابقا  
 افتي: ، وعمى الظحؾ في ال انم الظغرؼ والعطمي

 طار الشغخي إلول: استشتاجات األ السحؾر ا
ــــد اإلدارؼ قــــدرات  .1 ــــى ضــــرورة امــــتالك القائ ــــاحايؽ فــــي م ــــال اإلدارة عم ــــد مــــؽ الب ات ــــاق العدل

متظؾعة، سؾاء أكانـت ىـذه القـدرات كامظـة فـي شـ،ص القائـد اإلدارؼ أو قـدرات م تسـبة بطـرور 
اليـؾم لكـي لـتط ؽ  الؾقت، إذ ُلعد امتالك القائد لقدرات قيادلة ضـرورة ممحـة فـي مظغطـات عـالؼ

 مؽ تحقيق أىدافو وأىداف األفراد العامميؽ، فضال  عؽ تحقيق أىداف الطظغطة.
لطتمــػ القــادة اإلداريــيؽ قــدرات قيادلــة متظؾعــة، ل،تمــش مســتؾػ تؾاجــدىا فــي القائــد مــؽ شــ،ص  .2

إلــى آخـــر ومــؽ مظغطـــة إلـــى أخــرػ حســـم طبيعـــة عطــل الطظغطـــة، وىـــذه القــدرات ىـــي قـــدرات 
لقائـــد ن ســو وتكـــؾن متأصـــمة بــوه وقـــدرات اجتطاعيـــة )ميــارات التعامـــل مـــع ش،صــية )تتعمـــق با

افخــريؽه وقــدرات معرفيــة )ميــارات عقميــة مطيــزةه وقــدرات مؾجيــة لمتغييــر )قــدرة عمــى التكّيــش 
 واالست ابة لمغروف البيئة الط،تم ةه.

وتزالـــدا   ال لط ــؽ لطظغطـــات األعطـــال الظ ـــاح والتطّيــز واالســـتطرار فـــي عـــل بيئــة تشـــيد تســـارعا   .3
 تظافسيا  ما لؼ تطتمػ قادة ك ؾئيؽ وفاعميؽ وقادريؽ عمى إدارتيا في االت اه الصحيح.

ُلعـد م يـؾم ال يــل التظغيطـي مـؽ الط ــاىيؼ القدلطـة الحدلاــة، وذلـػ لالرتبـاط الشــدلد بـيؽ ال يــل  .4
والطعرفـــــة، إذ إن أغمـــــم الدراســـــات القدلطـــــة التـــــي تظاولـــــت مؾضـــــؾ  ال يـــــل تظاولـــــت مؾضـــــؾ  

فة، وحتى لؾمظا ىذا ال نستظيع الحدلا عؽ ال يـل بـدون أن لتضـطؽ حـدلاظا جـزءا  كبيـرا  الطعر 
 مؽ الحدلا عؽ الطعرفة، كؾن ال يل ىؾ نقص الطعرفة أو عدم امتالكيا أساسا .

تعــــيش مظغطــــات األعطــــال العدلــــد مــــؽ الطشــــ الت أو الحــــاالت التظغيطيــــة، وىــــذه الطشــــ الت  .5
قيـــد، الالتأكـــد وااللتبـــاس والغطـــؾض، وىـــذه الطشـــ الت والحـــاالت تأخـــذ عـــدة صـــؾر مظيـــا التع

 تظع س عمى الطظغطات بصؾرة جيل تظغيطي.
تغيــر أمــام القــادة اإلداريــيؽ حــاالت ال يــل التظغيطــي فــي مظغطــاتيؼ، لتؾجــم مؾاجيتيــا عبــر  .6

إدارة التعقيــــد )تبســــيط اإلجــــراءات وتؾضــــيحياه، إدارة الالتأكــــد )التقميــــل مــــؽ عــــدم الاقــــة فــــي 
، إدارة االلتبــــاس )تؾضــــيح االجــــراءات الطبيطــــة وغيــــر م يؾمــــةه وإدارة الغطــــؾض الطعمؾمــــاته

 )ت سير واضح لمطعمؾماته.
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عـدم وجـؾد دراســات سـابقة لــدػ البـاحايؽ فــي م ـال اإلدارة تؤكــد عمـى ضــرورة تؾعيـش قــدرات  .7
القيـــادة اإلداريـــة فـــي مظغطـــات األعطـــال فـــي معال ـــة بعـــض الغـــؾاىر الطظغطيـــة ماـــل حـــاالت 

 ظغيطي التي تغير في الطظغطات بظسم مت اوتة مؽ مظغطة إلى أخرػ. ال يل الت
غيــاب شــبو واضــح بــيؽ البــاحايؽ فــي م ــال قــدرات القيــادة اإلداريــة عمــى وضــع آليــات مظاســبة  .8

لتظـؾير وتظطيـة ىـذه القــدرات، لكـي لـتط ؽ القائـد اإلدارؼ عبرىــا التعامـل مـع الطسـت دات البيئــة 
 والتظغيطية الطستقبمية.

 

 )العسمي( السيجاني طارإلالثاني: استشتاجات ا السحؾر
)الش،صية،  ةربعألة تطتمػ القدرات القيادلة االطبحؾ  داريةأعيرت الظتائج أن القيادات اإل .1

الطؾجية لمتغييره وىذا مؤشر جيد لع س تطتع القادة الطبحؾ يؽ و االجتطاعية، و الطعرفية، و 
 ة في جامعة الطؾصل. كادلطيألا داريةبطؤىالت متظؾعة في القيادة اإل

يؽ في جامعة الطؾصل ىي داريتبيؽ أن أكار نؾ  مؽ القدرات القيادلة التي لطتمكيا القادة اإل .2
ليات  فراد الطبحؾ يؽ، ليع س لظا اىتطام القيادات بألىذا ما أكده او  القدرات االجتطاعية،

بة وغيرىؼ مؽ اصحاب فراد العامميؽ والظمألطراف ذات العالقة مؽ األالت اعل والتؾاصل مع ا
ىداف العامة لمطظغطة بظسبة أكبر مؽ تركيزىؼ عمى القدرات ألالطصمحة بيدف تحقيق ا

 خرػ.ألالقيادلة ا
في  داريةاحتمت القدرات الطعرفية الطرتبة الاانية في مستؾػ امتالكيا مؽ قبل القيادات اإل .3

كادلطية في ألا داريةاإل وىذا لؤكد امتالك القيادات، جامعة الطؾصل بحسم آراء الطبحؾ يؽ
كادلطي الطرتبط ألالكميات التابعة ل امعة الطؾصل لرؤية واضحة عؽ م االت عطميا ا

مى ات،اذ القرارات الطؾق ية لطؾاكبة الغروف الراىظة ععؽ قدرتيا  فضال  ، بالبحا العمطي
العطمية عظد مؾاجيتيا لمطش الت  سمؾب الت كير غير التقميدؼ )خارج الصظدوقهأواعتطادىا 

 داريةوجاءت القدرات الش،صية بالطرتبة الاالاة لتؤشر لظا أن القيادات اإل ،والعمطية في الكمية
كادلطية في جامعة الطؾصل لدليا استعداد لتحطل الط،اطر الطرتبظة بالعطل ولدليا سعي ألا

 .الظتائج في م االت البحا العمطي ضلفحايا لتحقيق أ
خيرة مؽ حيا مستؾػ اىتطام القيادات ألتغيير الطرتبة اس مت القدرات الطؾجية نحؾ ال .4

فراد الطبحؾ يؽ عؽ امتالك قياداتيؼ ألرؤية ا لتؾضح، كادلطية فييا وامتالكيا لياألدارية ااإل
سعييؼ نحؾ الدخؾل في م االت العطل الحدلاة وتبظي التظؾرات في م االت بلقدرات التغيير 

زيز الاقافة التظغيطية لتظؾير مسارات العطل وتعزيز تييئة الطظاخ التظغيطي وتععبر العطل 
 نشظة العمطية الطؾجية ل،دمة أفراد الط تطع.ألا
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في كميات جامعة الطؾصل  داريةأعربت آراء الطبحؾ يؽ عؽ أن مستؾػ امتالك القيادات اإل .5
ي ف بي لش،ص لظا ل ؾء القيادة العميال اإ، وىؾ أمر نسبيا   ا  قدرات القيادلة كان مرت علم

لى اختيار قادة الكميات اعتطادا  عمى إجامعة الطؾصل والطتطامة برئاسة جامعة الطؾصل 
ال،برة والطيارة والك اءة والقدرة عمى مؾاكبة التغيير والظيؾض بأعباء العطل وتحطل مسؤولياتو 

 في عل الغروف الطتغيرة باستطرار. 
، ومؽ دارية الت التظغيطية واإلتؾاجو ال امعة حاليا حال أؼ مظغطة أخرػ العدلد مؽ الطش .6

جرتيا الباحاة في بعض الكميات الطبحؾ ة تبيؽ أن حاالت أخالل الدراسة االستظالعية التي 
ال يل التظغيطي مؾجؾدة وبظسم مت اوتة لدػ التدريسييؽ الطبحؾ يؽ، وبحسم ما وجدتو 

لظع س في كارة الذؼ  التعقيدفراد الطبحؾ يؽ ىي ألالباحاة كانت أكار مش مة لؾاجييا ا
في العطل، فضال   اإلرباكالطعمؾمات والتعميطات ال،اصة بالعطل وتداخميا الذؼ ولد نؾ  مؽ 

الطبحؾ يؽ عمى  األفرادعدم قدرة بالتي عيرت معالطيا بؾضؾح  االلتباسعؽ وجؾد مش مة 
 دالالتأك، كطا وعيرت مش مة اإلدارية واألوامراردة في الكتم ت سير بعض التعميطات الؾ 

فالبعض ، التي بدت معالطيا واضحة لمعيان عظد التدريسييؽ الذلؽ لعطمؾن في عدة ل ان
وىذا جيل ، يامعرفتو بتعميطات الم ان التي لعطمؾن في أولى عدم امتالكو إشار أمظيؼ 

فراد الذلؽ تؼ استظال  آرائيؼ في ألعيرت لدػ ا الغطؾض ، وحتى مش مةتظغيطي واضح
ولية فقد تبيؽ أنيؼ لعتطدون عمى االتصاالت غير الرسطية لمحصؾل ألالدراسة االستظالعية ا

الكتم الرسطية تتضطؽ كدوا أن بعض أ، كطا أعطاليؼ عمى الطعمؾمات والطعرفة الالزمة ألداء
 مر الذؼ لعرضيا الختالف الت سير مؽ جية ألخرػ.أللغة غير واضحة التأويل ا

ص لدليا القدرة عمى تش،ي داريةقياداتيؼ اإل أعيرت الظتائج أن األفراد الطبحؾ يؽ لرون أن .7
، وأن ىظاك معال ات ليذه الحاالت فقد تبيؽ أن تؾجو حاالت ال يل التظغيطي في العطل

ساس نحؾ ألال يل التظغيطي تؾجو بالش ل ا وحاالت لطعال ة مش الت داريةالقيادات اإل
االلتباس كأولؾية قياسا   إدارةفي ال امعة تيتؼ ب داريةن القيادات اإلإلذا فمش مة االلتباس 

قياميا بعقد الؾرش والظدوات إلزالة االلتباس في بوذلػ ، لم يل التظغيطي األخرػ بالحاالت 
تعميطات الترقية الطستحد ة، و مؾر الطست دة في العطل )مال نغام الطقررات، أللية تظبيق اآ
، لمييا لكتروني.....هإلاالتعميؼ و  تظبيق التقظيات الحدلاة في التدريس،و عطل الم ان، و 

لى إقيام إدارة الكمية بتؾجيو است سار ببالطرتبة الاانية التي تطت  بحاالت الالتأكداالىتطام 
تاحة إدارة الكمية الطعمؾمات لم يات إال امعة عظد عدم وضؾح التعميطات والقرارات الؾزارية، و 

تعامميؼ مع ب حالة التعقيدبطعال ة  داريةكطا عير اىتطام القيادات اإل الطست يدة بصؾرة فؾرية.
الطش الت التي تؾاجييا بظريقة ميظية، واالست ادة مؽ ال،برات والك اءات العمطية لطؾاجية 

خير لمقيادات اإلدارية في الطيدان الطبحؾث بحسم ألالطش الت الطعقدة. وتركز االىتطام ا
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الكمية سياسة تؾعيش  اعتطاد إدارةالذؼ تضطؽ  دارة الغطؾضإالطستظمعة آرائيؼ نحؾ 
مؾاجية حاالت الغطؾض في كؾنيؼ لدليؼ قدرة عمى  الطبدعيؽ في الطؾاقع اإلدارية والقيادلة

 العطل.
 كادلطية في جامعة الطؾصل ليا دور فيألات اادلدػ القي قدرات القيادة اإلداريةن ر أعي .8

الك القادة لمقدرات أؼ كمطا ارت ع مستؾػ امت ،ممحؾظعمى نحؾ إدارة حاالت ال يل التظغيطي 
ال يل التظغيطي ومؾاجية حاالتو  إدارةزاد ذلػ مؽ قدرتيؼ عمى القيام بعطمية اإلدارية القيادلة 
 بش ل فاعل. األربعة

 لالاعد وسيمة إحصائية مظاسبة لتحميل مدػ ترابط البيانات است،دام معامل سبيرمان الذؼ لُ ب .9
العالقات الطتشاب ة بيؽ الطتغيرات  معمطية وت سيرىا وقياسيا، تؼ وضع إطار عام مؽ

 الطستقمة والطعتطدة وقد كانت الظتائج إجطاال مؾجبة طردلة، ودالة معظؾية.
وجدت العالقات بيؽ الطتغيرات وبش ل عام عالقات معظؾية مؾجبة دالة، مطا لشير إلى أن  .10

لتي تؤىميا القيادات اإلدارية عمى مستؾػ كميات جامعة الطؾصل، تطتمػ القدرات القيادلة ا
لمظيؾض بأعباء مظصبيا والتي تؾع يا في معال ة حاالت ال يل التظغيطي التي تؾاجو 

 األفراد العامميؽ في الطيدان الطبحؾث.
ال يل  إدارةالتي لطتمكيا قادة الكميات في جامعة الطؾصل تؤ ر في  قدرات القيادة اإلداريةإن  .11

نؾ   تأ ير جاء بطستؾيات مت اوتــــة عمى وفقوإن مستؾػ ال ،الطبحؾ يؽ األفرادالتظغيطي لدػ 
الكميات تركز عمى است،دام  إدارةربعة، وىذا ما لؤكد عمى إن ألا ة اإلداريةقدرات القياد

 حاالت ال يل التظغيطي في الطيدان الطبحؾث. إدارةفي مؾاجية و  قدرات القيادة اإلدارية
الش،صية ومعال ة حاالت ال يل  نتائج تحميل االنحدار وجؾد تأ ير بيؽ القدرات أ بتت .12

 معال ةالتظغيطي في الطيدان الطبحؾث لتؤشر لظا استظتاج م اده أن إدارة ال يل التظغيطي و 
تتظمم امتالك القيادات اإلدارية في  إنطاحاالت التعقيد والغطؾض والالتأكد وااللتباس 

الت والطش الت التي م،تمش الحا عال ةالطيدان الطبحؾث لمقدرات الش،صية التي تؤىميؼ لط
تغير في العطل، فطؽ ال لطتمػ قدرات وميارات وخبرات ش،صية قؾية سيقش عاجزا  أمام 

 التصرف مع م،تمش الطؾاقش التي تغير أ ظاء العطل.
مارست القدرات االجتطاعية التي تطتمكيا القيادات اإلدارية في جامعة الطؾصل تأ يرا  معظؾيا   .13

 يل التظغيطي، فمكي لظ ح القائد مؽ مؾاجية حاالت ال يل في إدارة ومؾاجية حاالت ال
متالكو ميارات الى إالتظغيطي الطتطامة بالتعقيد والغطؾض وااللتباس والالتأكد فيؾ بحاجة 

ن ن اح القائد في العطل اإلدارؼ مرىؾن إالعامميؽ، و  األفرادالتؾاصل والت اعل الطستطر مع 
 امتالكو لطيارات وقدرات الت اعل االجتطاعي.بلتأتى  فراد العامميؽ لو وىذاألبطدػ تقبل ا
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أ رت القدرات الطعرفية التي تطتمكيا القيادات اإلدارية في جامعة الطؾصل تأ يرا  معظؾيا  في  .14
ة حاالت ال يل التظغيطي، فالقائد الطتطرس والكشء الذؼ لتط ؽ مؽ مؾاجية عال إدارة وم
نطا لستظد في ذلػ عمى ما لطتمكو مؽ إ،تم ة حاالت ومش الت ومؾاقش العطل الطومعال ة 

معرفة وخبرات وك اءات وميارات ت عمو لست،دم رصيده الطعرفي في مؾاجية الطؾاقش 
 الط،تم ة.

ؽ أن قادتيؼ يأقل قدرات لرػ الطبحؾ  تعمى الرغؼ مؽ كؾن القدرات الطؾجية نحؾ التغيير كان .15
بقياس التأ ير بيؽ الطتغيرات أ بتت أنيا أن نتائج تحميل االنحدار ال،اصة  الّ إلطتمكؾنيا، 

تطتمػ التأ ير األكبر في معال ة حاالت ال يل التظغيطي لدػ األفراد الطبحؾ يؽ، ويط ؽ 
حاالت ال يل التظغيطي تتظمم نؾعا  مؽ التغيير واعتطاد التحدلاات  إدارةأن بت سير ذلػ 

قيادات لمتؾجو نحؾ التغيير وتبظيو والتحسيظات في العطل وىذا أمرا  مرىؾنا  بطدػ استعداد ال
لى إومدػ قدرتيا عمى تييئة الطظاخ والاقافة الداعطيؽ ليذا التغيير الذؼ ليدف في العطل، 

 القضاء عمى حاالت ال يل التظغيطي لدػ األفراد الطبحؾ يؽ.
عمى الطستؾػ الكمي مع حاالت  قدرات القيادة اإلداريةمؽ خالل تحميل نتائج التأ ير بيؽ  .16

تؤ ر معظؾيا  في  قدرات القيادة اإلدارية يل التظغيطي عمى الطستؾػ ال زئي، لتضح لظا بأن ال
إدارة التعقيد بش ل كبير في الطيدان الطبحؾث، وىذا لتطاشى مع نتائج الدراسة االستظالعية 

كبير عمى نحؾ جرتيا الباحاة التي تط،ض عظيا مؾاجية التدريسييؽ لطش مة التعقيد أالتي 
 خرػ في العطل. ألبحاالت ومش الت ال يل التظغيطي ا قياسا  

في مؾاجية حاالت الغطؾض بالطرتبة  قدرات القيادة اإلداريةفرزت نتائج التحميل تأ ير أكطا  .17
مؾجؾدة في العطل وان  الغطؾض مش مةم انية ت سير ذلػ بان إالاانية بعد التعقيد لتؤشر لظا 

وامر ألالتعميطات وامال الكتم الرسطية في ت سير  ةداريمؾاجيتيا لتظمم تدخل القيادات اإل
مر الذؼ لعرضيا الختالف الت سير مؽ ألا، اإلدارية التي تتضطؽ لغة غير واضحة التأويل

ن تدخل القيادات في ت سير ىذه الحاالت لسيؼ في إزالة الغطؾض عؽ إجية ألخرػ، إذ 
 فراد في العطل.ألحاالت كايرة  لؾاجييا ا

ن ىظاك تأ يرا  معظؾيا  بيؽ أوإدارة االلتباس  قدرات القيادة اإلداريةتحميل بيؽ بيظت نتائج ال .18
ن قياداتيؼ أدراك التدريسييؽ الطبحؾ يؽ بإالطتغيريؽ في الطيدان الطبحؾث، وي سر ذلػ 

تؾعش ما تطتمكو مؽ قدرات قيادلة م،تم ة في مؾاجية حاالت االلتباس التي تغير  داريةاإل
 في العطل. 

ن القيــادات أحــاالت الالتأكــد،  معال ــةفــي  قــدرات القيــادة اإلداريــةتــائج التحميــل تــأ ير شــرت نأ .19
الطعمؾمــات لم يــات الط،تم ــة فــي تــؾفير  لقيادلــةفــي جامعــة الطؾصــل تؾعــش قــدراتيا ا داريــةاإل

 .الطست يدة بصؾرة فؾرية، فضال  عؽ است ابتيا  لألحداث غير الطتؾقعة بش ل سريع ومرن 
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 السبحث الثاني
 التؾصيات والسقتخحات

Recommendations & Suggestions 
ا

ســـيتظاول ىـــذا ، ليـــو مـــؽ اســـتظتاجاتإضـــؾء الظـــرح ال كـــرؼ والتحميمـــي لطـــا تـــؼ التؾصـــل  فـــي  
 وكطا لأتي:، الطبحا م طؾعة مؽ التؾصيات التي تؼ التؾصل إلييا

لقـادة فـي مظاصـبيؼ ن ـاح الالمـس  اسـطا  وح ا  حيؾي ا  مؾضؾع قدرات القيادة اإلداريةمؾضؾ  ُلعد  .1
 اإلداريـــة قـــدرات القيادلـــةلميؼ بطـــدػ امــتالك ة  ، فـــأمر ن ـــاحيؼ مـــؽ عدمــو مـــرتبط مباشـــر اإلداريــة

 ةلــذا ن ــد ضــرور  ومــدػ اســتظاعتيؼ عمــى تؾعيــش ىــذه القــدرات فــي مؾاقــش العطــل الط،تم ــة.
ي لــالء الطزيــد مــؽ االىتطــام باختيــار القيــادات ال امعيــة لطــا ليــذا الطؾضــؾ  مــؽ خصؾصــية فــإ

فــي ال امعـة مظاطــة بطسـؤوليات عــدة وحساســة  داريـةولكـؾن القيــادات اإل، الطؤسسـات التعميطيــة
، ومظيـا مـا إدارة الكـؾادر البشـرية فـي ال امعـةمظيا مـا لـرتبط بالبحـا العمطـي ومظيـا مـا لـرتبط بـ

 لرتبط بسطعة ال امعة.
ا مســؤولة عــؽ مســتقبل كؾنيــ داريــةعــداد بــرامج مســتطرة لتظــؾير القيــادات اإلإ مــؽ الطيــؼ أن لــتؼ  .2

لــى إبحاجــة مســتطرة  دارؼ ، فالقائــد اإلي عــل التظــؾرات البيئيــة الطتســارعةال امعــة ون احيــا فــ
 تظؾير قدراتو الطعرفية والش،صية في م االت العطل.

ن الاابــت الؾحيــد فييــا أبــل ، عطــال تعــيش فــي عــل بيئــة متغيــرة باســتطرارألن كــل مظغطــات األ .3
اىتطـــام بأن ليتطـــؾا بقـــدراتيؼ الطؾجيـــة نحـــؾ التغييـــر وىـــذا لتـــأتى  ، إذن عمـــى القـــادةىـــؾ التغييـــر

نســم واألك ــأ لمقــادة ألىــدافيا التــي ل ــم أن تؾجــو نحــؾ االختيــار اأ ال امعــة برؤيتيــا ورســالتيا و 
، وبالتــالي ال لــراىؽ أؼ أحــد عمــى أن القائــد الــذؼ لــرفض التغييــر ويقيــد مــؽ حــدود األكــادلطييؽ

وق سؾف لؾاجو ال شل الحتطي في عل عدم قدرتـو عمـى مسـالرة ت كيره وال لتعدػ حدود الصظد
 .    البيئة ال،ارجية ومؾاكبة تظؾرات وتغييرات

مـــؽ صـــروح ال كـــر والعمـــؼ والتظـــؾر فـــي الط تطعـــات وىـــي مظبـــع العمـــؼ  ا  عـــد ال امعـــات صـــرحتُ  .4
العمطيـــة ونتاجـــات تبراتيــا بــل أن كـــل مســـت دات التظــؾر ت،ـــرج مـــؽ م،، والطعمؾمــات والطعرفـــة

ن االىتطــام بتؾليـــد إ، لـــذا فــ ــاالت العمطيـــة والعطميــة وال كريــةث تدريســيييا فـــي م،تمــش الطبحــؾ 
فـراد ألسـيؼ فـي تقميـل حـاالت ال يـل التظغيطـي لـدػ اصـريحة لُ  أمضـطظية كانـت سـؾاء  الطعرفة 
 العامميؽ.

فـــي ال امعـــة بؾجـــؾد نســـم مـــؽ ال يـــل التظغيطـــي لتظمـــم مـــظيؼ  داريـــةن اعتـــراف القيـــادات اإلإ .5
 داريــةالطعرفــة وعطمياتيــا فطــؽ الضــرورؼ جــدا  أن تقــؾم القيــادات اإل إدارةد مــؽ االىتطــام بــالطزيــ

لـى تؾليـد إ، ومـؽ  ـؼ تقـرر مـدػ حاجتيـا لالزمة لططارسة العطل في الكمياتبتش،يص الطعرفة ا
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،زنيــا ب، مــع االىتطــام بالطعرفــة التــي تطتمكيــا و االعتطــاد عمــى الطعرفــة الحاليــةأمعرفــة جدلــدة 
، ليتسـظى تظبيقيـا واسـت،داميا فـي حـل الطشـ الت وات،ـاذ القــرارات مسـتطرعمـى نحـؾ يا وتحـدلا
 .ة حاالت ال يل التظغيطي في العطلومؾاجي

عــدون رأس الطــال ال كــرؼ ه الــذلؽ لُ طبــدعيؽاالىتطــام الؾاســع بــذوؼ العقــؾل الطت تحــة )ال،بــراء وال .6
التظغيطـي فعظـد حـدوث أمـر اسـت،داميؼ لمقضـاء عمـى حـاالت ال يـل لط ـؽ في ال امعـة الـذلؽ 

نـو بإم ـان ال امعـة االسـت ادة مـؽ العقـؾل الظيـرة إف، مست د أو تظبيق تعميطات أو قؾانيؽ جدلدة
تشــ يعيؼ عقـــد الظــدوات وورش العطــل والحمقـــات الظقاشــية لظشــر الطعرفـــة ومشــاركتيا مـــع بفييــا 

 في العطل.لييا والقضاء عمى بعض حاالت ال يل التظغيطي إفراد الذلؽ ل تقدون ألا
التي لشـؾبيا حـاالت الغطـؾض والتعقيـد  داريةوامر اإلألقيام رئاسة ال امعة بت سير التعميطات وا .7

 وعمى نحؾ ل عميا تطتاز بؾضؾح التظبيق مؽ قبل األفراد العامميؽ.والالتأكد وااللتباس 
طـات عقد الظدوات والحمقات الظقاشية وورش العطل في حال تظبيـق قـانؾن جدلـد أو صـدور تعمي .8

مـــؾر الطبيطــــة التـــي لظتابيـــا الشـــػ فــــي ألســـيؼ ىـــذه الحمقــــات والظـــدوات بتؾضـــيح اتُ ، إذ جدلـــدة
 سيل مؽ تظبيقيا وتظ يذىا في العطل.الت سير وعمى نحؾ لُ 

إتاحــة ال ــرص لمعــامميؽ فــي التعبيــر عــؽ مــا لشــعرون بــو مــؽ نقــص فــي الطعمؾمــات والطعرفــة  .9
فير الطعمؾمــات التــي لحتاجؾنيــا ويســد مــؽ ســيؼ فــي تــؾ ي لُ طمــععمــى نحــؾ والتعامــل مــع االمــر 

 .أنشظة العطلن از إفي الطعارف التي لتظمبيا  الظقص
ســيؼ فــي تعزيــز التعــاون لُ  ؼمــر الــذ، األالعطــل عمــى بظــاء جســؾر الاقــة بــيؽ العــامميؽ وقيــاداتيؼ .10

فعظــدما لؾاجــو التدريســي ، لــى تقميــل مســتؾيات ال يــل لــدػ العــامميؽإالبظــاء بيــظيؼ وبطــا لــؤدؼ 
عالقاتــو القؾيــة والت اعميــة مــع مــدلره بنــو إف، فــي الطعرفــة عظــد عطمــو بإحــدػ الم ــان مــاال   ا  نقصــ

طتبادلـة التـي تصـم تعـاوني معـزز بـأجؾاء الاقـة العمـى نحـؾ  ولط ظـو االست سـار واالسـتعالم مظـ
ال يــــل لــــدػ األفــــراد ، بــــدال  مــــؽ إقامــــة األســــؾار بيــــظيؼ وتعطيــــق حــــاالت فــــي مصــــمحة العطــــل

خيــريؽ ســؾف ألن اإســؾارا  بيظيــا وبــيؽ التدريســييؽ فــأ داريــةدما تضــع القيــادات اإل، فعظــالعــامميؽ
مطـــا لعـــرض نتـــائج ، مـــؾر الطبيطـــة فـــي العطـــلألواالست ســـار عـــؽ ا األســـئمةلقصـــروا فـــي طـــرح 

 لى حاالت حرجة مؽ الظ اح.إعطال ألا
أن سـيؼ لضـطان   ، وبيؽ العامميؽل بيؽ اإلدارة واألفراد العامميؽتظؾير وسائل االتصال والتؾاص .11

ســرعة الحصــؾل عمــى الطعمؾمــات والطعرفــة وقــت الحاجــة ويقمــل مــؽ حــاالت ال يــل التظغيطــي 
 لى نقص الطعمؾمات والطعرفة وصعؾبة الحصؾل عمييا.إالتي تعؾد أسبابيا 

، والقضــاء عمــى حــاالت قــدرات القيــادة اإلداريــةتعزيــز بس الطــال ال كــرؼ فــي ال امعــة أر ُلســيؼ  .12
طـراف تسـيؼ أرأس الطال ال كرؼ لتضطؽ عدة جؾانـم و  إن مى حٍد سؾاء. إذال يل التظغيطي ع

س الطـال البشـرؼ الـذؼ لطتـاز بـامتالك ال،بـرة أفي خدمـة الطظغطـة وتحقيـق أىـدافيا ومـؽ ذلـػ ر 



133 
 

، ان، ـــاض لحـــاالت ال يـــل فـــي الطظغطـــة ن أمـــر وجـــؾده لعظـــيإوالطيـــارة والك ـــاءة فـــي العطـــل و 
ليي ـــل التظغيطــــي والعالقـــات وطبيعــــة مســـار العطــــل فــــي ورأس الطـــال اليي مــــي الـــذؼ لــــرتبط با

نسـيابية العطـل فـي الطظغطـة وضـطان الحصـؾل عمـى ان االىتطـام بـو لع ـس إوعميو ف، الطظغطة
طــراف ذات ألن تظــؾير عالقــات الطظغطــة مــع األييــا، كطــا إالطعمؾمــات الالزمــة وقــت الحاجــة 

 س الطال ال كرؼ.أر لس الطال الزبائظي وىؾ الط ؾن الاالا برأالعالقة لظع س 
 دارةاالعتـراف بؾجـؾد نسـبة مـؽ ال يـل التظغيطـي لـدػ األفـراد العـامميؽ أمـرا  لـؽ لظـتقص مـؽ اإل .13

، اتو وسـبل مؾاجيتـو والقضـاء عميـونحؾ البحا عؽ مسبب دارةاإل أنغارشيئا  وبالتالي ىؾ لؾجو 
 واألخظــاءال يـل مـؽ ىظـا نــرػ بضـرورة القــؾل أنـو عمــى القيـادات اإلداريـة التعامــل مـع حــاالت 

 التي لقع فييا التدريسيؾن وفق م يؾم  قافة إدارة ال،ظأ.
كميـــات ك قيـــادات ادر إلـــى إن األمـــر بحاجـــة إفـــ األكـــادلطيلطؾاجيـــة حـــاالت التعقيـــد فـــي العطـــل  .14

الؾقؾف عمى مسـبباتيا والبحـا عـؽ بال امعة لؾجؾد الطش الت والتعامل معيا بظريقة مظي ية 
جـراءات إتبسـيط عبـر التعقيـد  إدارةان القيـادات ال امعيـة أن تقـؾم بـ، كطا أنو بإم متياسبل حمح

 .ط،تم ة الطظمؾبة لضطان سير العطلالعطل وتؾفير الطؾارد ال
سـيؼ فـي إقامة شب ة مؽ االتصاالت الطرنة والسريعة وال اعمة التـي تُ بحاالت الالتأكد  إدارةتتؼ  .15

، كطـــا أنيـــا فـــي الؾقـــت الطظاســـماف ذات العالقـــة ضـــطان وصـــؾل الطعمؾمـــات والطعرفـــة لألطـــر 
 تط ؽ مؽ االست ابة الطرنة وال اعمة لمتغيرات البيئية.

خظــاء وتؾجيـو األفــراد ألطعال ـة ابفــي مؾاجيـة حالــة االلتبـاس تــتؼ  كميــات ال امعـة إدارةفاعميـة  .16
عــؽ تبظــي القيــادات ال امعيــة لت ســير  ، فضــال  محاولــة ت ظــم الؾقــؾ  بيــا مســتقبال  ؼ مظيــا و لمــتعمّ 

فــــي لــــى االلتبــــاس إفــــراد أللمحــــد مــــؽ تعــــرض ا داريــــةوامــــر اإلألالرســــطية والتعميطــــات وا الكتــــم
 .ت سيرىا

 إدارةفييـا بـ داريـةاإل األكادلطيـةال امعيـة مطامـة بالقيـادات  دارةمؽ ال دلر باالىتطام أن تقـؾم اإل .17
وخبــراتيؼ وتعزيـــز االســت ادة مـــؽ  األفـــرادحــاالت الغطــؾض مـــؽ خــالل ســـعييا لتظــؾير ميــارات 

 .الك ؾئيؽ والطبدعيؽ في العطل رادألفا
 تقترح الباحاة بعض العظاويؽ لمطشاريع البحاية الطستقبمية: .18

 .رشخ١ض ِغججبد اٌغًٙ اٌزٕظ١ّٟ ٌذٜ أػؼبء اٌٍغبْ فٟ اٌى١ٍبد 

 .ّٟاٌؼاللخ ٚاٌزأص١ش ث١ٓ إٌغ١بْ اٌزٕظ١ّٟ ٚئداسح اٌغًٙ اٌزٕظ١ 

  عٙخ ؽبالد اٌغًٙ اٌزٕظ١ّٟ.ٚدٚس٘ب فٟ ِٛا األػّبياٌمذساد اٌش٠بد٠خ ٌّٕظّبد 

 .ئداسح اٌغًٙ اٌزٕظ١ّٟ فٟ اٌّإعغبد اٌظؾ١خ 

 .ّٟرط٠ٛش ػ١ٍّبد ئداسح اٌّؼشفخ ٌٍؾذ ِٓ اٌغًٙ اٌزٕظ١ 

 .ّٟاٌؾىّخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍمبدح ِذخً إلداسح ؽبالد اٌغًٙ اٌزٕظ١ 

 .ّٟئعٙبَ اٌمذساد اٌم١بد٠خ فٟ ِٛاعٙخ اٌفشً اٌزٕظ١ 

 ِ ٓغز٠ٛبد اٌظؾخ اٌزٕظ١ّ١خ.دٚس اٌمذساد اٌم١بد٠خ فٟ رؾغ١ 
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 ثبت السرادر
 أواًل: السرادر العخبية

 الخسائل واالطاريح. أ
فـــي تحقيـــق  األخالقيـــة، إســـيام مطارســـات القيـــادة 2019آل حطـــد، فـــدعؼ عبـــد حطـــد لـــؾنس،  .1

الظ ـاح االســتراتي ي: دراسـة اســتظالعية فراء العــامميؽ فـي عيظــة مــؽ الكميـات األىميــة، رســالة 
 ، العراق. جامعة السؾصل واالقتصاد، دارة، كمية اإلؾرةهماجستير )غير مظش

القيادلـة لـدػ مـدلرؼ الطـدارس الاانؾيـة  األنطـاط، 2013أبؾ ال،ير، سـامي عبـد العزيـز عـامر،  .2
مؽ وجيـة نغـرىؼ، رسـالة ماجسـتير )غيـر مظشـؾرةه،  اإلدارؼ بطحافغات غزة وعالقتيا باإلبدا  

 فمسظيؽ. -، غزةس ميةإلالجامعة ا، كمية التربية
، درجـة مطارسـة مـدلرؼ الطــدارس الاانؾيـة فـي محافغـات غــزة 2009أبـؾ زعيتـر، مظيـر حســؽ،  .3

الجامعدددة ، كميـــة التربيـــةلمطيـــارات القيادلـــة وســـبل تظؾيرىـــا، رســـالة ماجســـتير )غيـــر مظشـــؾرةه، 
 فمسظيؽ. –، غزة س ميةإلا
رات التغييـــر ، دور جطاعـــات الططارســـة الطعرفيـــة فـــي تحدلـــد خيـــا2017أحطـــد، مـــروة ســـامي،  .4

جامعدة ، واالقتصـاد إلدارةكميـة ااالستراتي ي )بحا ميدانيه، رسالة ماجستير )غير مظشـؾرةه، 
 ، العراق.بغجاد

، القيـادة اإلبداعيـة وأ رىـا عمـى األداء اإلسـتراتي ي لمطظغطـات، رسـالة 2016أدمؾ، أحطد ر،  .5
 ، السؾدان.معمؾم والتكشؾلؾجياجامعة الدؾدان ل ،كمية الدراسات العمياه،غير مظشؾرةماجستير )

، األنطــــاط القيادلــــة وعالقتيــــا بالســــمؾك اإلبــــداعي لــــدػ 2017البظـــا، ر أحطــــد عرابــــي راســــؼ،  .6
جامعددة العــامميؽ فــي جيــاز االمــؽ الــداخمي فــي قظــا  غــزة، رســالة ماجســتير )غيــر مظشــؾرةه، 

 .فمدظيؽ –قرن، غدة األ
ــــي،  .7 تظغيطــــي ودوره فــــي تعزيــــز القــــدرات يس الي، التســــ2018البيــــاتي، بشــــار غــــانؼ حســــيؽ عم

 -والطـــؾع يؽ فــــي جامعـــة جييــــان ؽالتدريســـييالطظغطيـــة: دراســـة اســــتظالعية فراء عيظـــة مــــؽ 
 ، العراق.جامعة السؾصل، واالقتصاد دارةكمية اإلأربيل، رسالة ماجستير )غير مظشؾرةه، 

البحـــا ، دور القيـــادة الطميطــة فــي تؾعيــش م،رجــات 2017الحمبــي، محطــؾد ســطير محطــؾد،  .8
جامعدة العمطي في وزارة الداخمية واألمؽ الؾطظي ال مسظيظي، رسـالة ماجسـتير )غيـر مظشـؾرةه، 

 ، فمسظيؽ.قرنألا
، القيــادة الروحيــة وتأ يرىــا عمــى التطا ــل التظغيطــي مــؽ خــالل 2016ال،زاعــي، صــدام كــاعؼ،  .9

، واالقتصــــاد دارةكميــــة اإلدور الؾســــيط العدالــــة التظغيطيــــة، رســــالة ماجســــتير )غيــــر مظشــــؾرةه، 
 ، العراق.جامعة القادسية
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سطات الطـدلريؽ وات اىـاتيؼ نحـؾ ال،ظـر وأ رىـا فـي ، 8991، عبد الرسؾل غانؼ، جطال الدبا  .10
جامعدة  ،واالقتصاد دارةكمية اإل ه،غير مظشؾرةه )أطروحة دكتؾرا  ،ال،يار االستراتي ي لمطظغطة

 ، العراق.بغجاد
عمـى وفـق  داريـةوأ رىـا فـي الرقابـة اإل دارةات اإل، أخالقيـ1008الساعدؼ، مؤيد لؾسش نعطـة،  .11

 .، العراقجامعة بغجاد، واالقتصاد دارةكمية اإلأنطؾذج الاقة، رسالة ماجستير غير مظشؾرة، 
، األدوار القيادلــة لطــدلرؼ التربيــة والتعمــيؼ فـــي 2009الســبيعي، عبيــد بــؽ عبــدت بــؽ بحيتــر،  .12

، جامعدة أم القدخى ، ه )غير مظشؾرةه، كميـة التربيـةضؾء متظمبات إدارة التغيير، أطروحة دكتؾرا 
 الططمكة العربية السعؾدلة.

وانع اسيا فـي بظـاء القـدرات  اإلستراتي ية، أنطاط االتصاالت 2020الظائي، ألطؽ جاسؼ ر،  .13
الدلظاميـــة: الـــدور الؾســـيط ل،صـــائص التكامـــل الطعرفـــي دراســـة ميدانيـــة فـــي جامعـــة الطؾصـــل، 

 ، العراق.جامعة السؾصل، واالقتصاد دارةكمية اإل، شؾرةأطروحة دكتؾراه غير مظ
، أ ــر غطــؾض الــدور الــؾعي ي عمــى عطميــة ات،ــاذ القــرار: 2017عاشــؾر، ر حامــد حســيؽ،  .14

)غيــر ة ماجســتير الح ؾميــة فــي قظــا  غــزة، رســال األوليــةدراســة تظبيقيــة عمــى مراكــز الرعالــة 
 .فمسظيؽ، غزة، س ميةإلالجامعة ا، كمية الت ارة، همظشؾرة

، التؾجـو اإلسـتراتي ي لمطظغطـات فـي إطـار الت اعـل بـيؽ 2015العامرؼ، فراس ر إسطاعيل،  .15
بحـا ميـداني لعيظـة مـؽ القيـادات العميـا فـي وزارة  -القدرات القيادلة ومطارسات نغرية ال ؾضـى

 ،واالقتصــــاد إلدارةكميـــة االتعمـــيؼ العـــالي والبحـــا العمطــــي، أطروحـــة دكتـــؾراه )غيــــر مظشـــؾرةه، 
 ، العراق.جامعة بغجاد

، األنطــــاط القيادلــــة وعالقتيــــا بــــااللتزام التظغيطــــي لــــدػ العطــــال 2015عبــــد الكــــريؼ، ســــرالش،  .16
دراســــة ميدانيــــة فــــي الطؤسســــة الؾطظيــــة لمعدانــــة وتحؾيــــل الطعــــادن غيــــر الحدلدلــــة  -الطظ ــــذلؽ

جامعدة   بدؾ  ،واالجتطاعيـة اإلنسـانيةكميـة العمـؾم بالطسمية، رسالة ماجستير )غير مظشؾرةه، 
 ، ال زائر.ضياف/ السدمية

، الت،ظـيط اإلسـتراتي ي أداة لظ ـاح ت ربـة التعمـيؼ األىمـي فـي 2019عبـدت، كـرم تؾفيـق ر،  .17
 إلدارةكميـــــة اس األىميـــــة، رســـــالة ماجســــتير )غيـــــر مظشـــــؾرةه، ر أنطـــــؾذج مقتـــــرح لمطــــدا -نيظــــؾػ 

 ، العراق.جامعة السؾصل، واالقتصاد
لمطيــارات  األىميــة، درجــة مطارســة قائــدات الطــدارس 2017 عبــاس، عســيالن، ابتســام عبــدت .18

 -، جــدةجامعددة السمددػ عبددج العديدددالقيادلــة فــي مدلظــة جــدة، رســالة ماجســتير )غيــر مظشــؾرةه، 
 الططمكة العربية السعؾدلة.
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، قــدرات القيــادات اإلداريــة ودورىــا فــي تعزيــز عظاصــر 2018الع يــدؼ، صــ ؾان نــافع عبــدت،  .19
ىم: دراسـة اسـتظالعية مقارنـة فـي جـامعتي تكريـت وكركـؾك، رسـالة ماجسـتير غيـر إدارة الطؾا 
 ، العراق.جامعة السؾصل، واالقتصاد دارةكمية اإلمظشؾرة، 

 األداء، دور القيـــــادة الطغظاطيســــــية فــــــي تحســــــيؽ 2017الغريبـــــاوؼ، عــــــالء محســــــؽ خ يــــــش،  .20
 ،واالقتصــاد إلدارةيــة اكمدراســة تحميميــة وصــ ية، رســالة ماجســتير )غيــر مظشــؾرةه،  -الطظغطــي

 ، العراق.جامعة السدتشرخيةال
 اإلبــــدا ال يــــل التظغيطــــي وعالقتيــــا بتعزيــــز  إدارة، 2016ال الحــــي، مصــــظ ى مؤيــــد أحطــــد،  .21

كميـــة ، هغيـــر مظشـــؾرة)الطظغطـــي: بحـــا تحميمـــي فـــي شـــركة ال ـــارس العامـــة، رســـالة ماجســـتير 
 .، العراقجامعة بغجاد، واالقتصاد إلدارةا

، أ ــر األنطــاط القيادلــة الحدلاــة عمــى جــؾدة الحيــاة الؾعي يــة مــؽ خــالل 2019 قييــرؼ، فاطظــة، .22
دراســة حالـة مدلريــة تؾزيــع الكيربـاء والغــاز بؾاللـة ال م ــة، أطروحــة  -تؾسـيط العدالــة التظغيطيـة
جامعدة زيدان ، كمية العمؾم االقتصـادلة والعمـؾم الت اريـة وعمـؾم التسـييردكتؾراه )غير مظشؾرةه، 

 ، ال زائر.عاشؾر الجمفة
، غطــؾض الــدور الـــؾعي ي وأ ــره عمــى ت ــؾيض الصــالحيات: دراســـة 2012الطصــرؼ، رامــي،  .23

الجامعدددة ، هغيـــر مظشـــؾرة)تظبيقيـــة عمـــى وزارة الح ـــؼ الطحمـــي بقظـــا  غـــزة، رســـالة ماجســـتير 
 .، فمسظيؽغدة -س ميةإلا

التظغيطيـة ، دور القيـادة اإلبداعيـة فـي تعزيـز الصـحة 2018الظشار، أحطد عيسى عمي خميـل،  .24
ــــر مظشــــؾرةه،  ــــؾطظي ال مســــظيظي، رســــالة ماجســــتير )غي ــــة واألمــــؽ ال جامعددددة فــــي وزارة الداخمي

 فمسظيؽ. –، غزة قرنألا
ـــــرو،  .25 ـــــدػ 2019ىشـــــام، ب ـــــؾعي ي ل ـــــى الرضـــــا ال ـــــادؼ لرؤســـــاء األقســـــام عم ـــــظطط القي ـــــر ال ، أ 

ــــــة ــــــة وحــــــدة العصــــــير  -الطرؤوســــــيؽ الطباشــــــريؽ بالطؤسســــــة االقتصــــــادلة ال زائري دراســــــة حال
كميـة العمـؾم االقتصـادلة ، أطروحة دكتؾراه )غير مظشؾرةه، -باتظة–الطصبرات الغذائية نقاوس و 

 ، ال زائر.بدكخة –جامعة   خيزخ ، والت ارية وعمؾم التسيير
 

 ب. السج ت والجوريات
، مســـتؾػ القـــدرات القيادلـــة لــــدػ 2019أبـــؾ شـــمحة، عائشـــة عمـــي، والســـعؾد، راتـــم ســـالمة،  .1

ألكادلطيـــة فـــي ال امعـــات األردنيـــة وعالقتـــو بطســـتؾػ التظـــؾير الطيظـــي لـــدػ رؤســـاء األقســـام ا
، ردنيددةالسجمددة التخبؾيددة األ أعضــاء ىيئــات التــدريس فييــا، ال طعيــة األردنيــة لمعمــؾم التربؾيــة، 

 ه.2ه، العدد)4الط مد)
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، 2019بــراىيؼ، إلؾســي، عبــد الؾىـاب عبــد ال تــاح، ورجـم، سؾســؽ فبـدوؼ، نســريؽ عبـدت، وا .2
الظســيان التظغيطــي فــي فاعميــة ات،ــاذ القــرارات اإلداريــة: دراســة اســتظالعية افراء الطــدلريؽ أ ــر 

 داريدةمجمة تكخيت لمعؾم اإلدوية والطستمزمات الظبية/ سـامراء، ألفي الشركة العامة لصظاعة ا
 ه، العراق.48ه، العدد)15، الط مد)واالقترادلة

، العالقــة بــيؽ 2019خضــر، وســام محطــؾد،  جــارحي، ر عمــي ر، و حســؽ، راويــة ر، و .3
السجمددة داء فــي الشــركات الصــغيرة والطتؾســظة، األنطــط القيــادة التحؾيميــة لمطــدلريؽ واالبتكــار و 

 ه.3ه، العدد )39، الط مد )دارةالعخبية لإل
، درجــــــة مطارســــــة مــــــدلرؼ الطــــــدارس 2020ال ــــــالؾدؼ، ماجــــــدة أحطــــــد وبظــــــاح، أحطــــــد ر،  .4

مجمدددة ،اصـــة لمقيــادة مـــؽ الطســتؾػ ال،ــامس وفقـــا  لظغريــة جـــيؼ كــؾليظز، ال مســظيظية الاانؾيــة ال
، ص 2020ه 1ه، العـــدد )28، الط مـــد )سددد مية لمجراسدددات التخبؾيدددة والشفدددديةإلالجامعدددة ا

 فمسظيؽ. -ه، غزة556 -528)
نطاط القيادلة فـي تعزيـز أل،  تأ ير ا2014حافع، عبد الظاصر عمػ، و كييو، حسيؽ عميؾؼ،  .5

، العـدد مجمة كميدة السدأمؾن الجامعدةبحا ميداني في ىيئة التعميؼ التقظـي،  -يطيالتطيز التظغ
 ه، العراق.24)

، واقـــــع القـــــدرات الطظغطيـــــة فـــــي 2018حامـــــد، عطـــــاد عظـــــؾ، والطعاضـــــيدؼ، معـــــؽ وعـــــدت،  .6
الطظغطات الصحية: دراسة فراء عيظة مؽ الطدراء في بعض الطستش يات التابعـة لـدائرة صـحة 

ه، العـدد 37، كميـة اإلدارة واالقتصـاد، جامعـة الطؾصـل، الط مـد )ية الخافدجيؽمجمة تشسنيظؾػ، 
 ه، العراق.119)

، دور البظـــى 2018الحـــدراوؼ، رافـــد حطيـــد، وال ظـــابي، ســـ اد ر، والطؾســـؾؼ، كـــؾ ر حطيـــد،  .7
الطعرفـة فـي الحـد مـؽ ال يــل التظغيطـي: دراسـة تحميميـة فراء عـدد مـؽ العــامميؽ  دارةالتحتيـة إل
واالقترددداد لمجراسددددات االقترددددادلة  دارةمجمدددة كميددددة اإلشــــرف، ألريـــة بمدلــــة الظ ـــش افـــي مدل

ـــد )جامعـــة بابـــل،  -كميـــة اإلدارة واالقتصـــاد، والساليدددة داريدددةواإل ه، ص 3ه، العـــدد )10الط م
 ه، العراق.168– 145)

، ت عيـــل 2016حســـيؽ، حســـيؽ وليـــد، ومحطـــؾد، أحطـــد عبـــد محطـــؾد، ونعطـــة، رســـل ســـمطان،  .8
ـــتع العمدددؾم  -مجمدددة جامعدددة بابدددلبعـــاد إدارة الطعرفـــة، ألـــى إمؼ التظغيطـــي باالســـتظاد عطميـــات ال

 ه، العراق.6ه، العدد)24، الط مد)الرخفة والتظبيقية
، التحقـــــق مـــــؽ افتـــــراض أحادلـــــة الُبعـــــد باســـــت،دام التحميـــــل العـــــاممي 2017الحـــــؾارؼ، أروػ،  .9

مدة جامعدة الشجداح لابحداث مجدراسـة مقارنـة،  -االستكشافي مقابل التحميل العـاممي التؾكيـدؼ
 ردن.أل، ا2017ه 8)31، الط مد )العمؾم االندانية(
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، درجــة مطارســة قــادة مــدارس التعمــيؼ العــام فــي مظظقــة ن ــران 2019ال،صــاونة، فــؤاد شــبيم،  .10
مجمددة دارؼ لــدليؼ مــؽ وجيــة نغــر الطعمطــيؽ، إلبــدا  اإللمقيــادة التشــاركية وعالقتيــا بطســتؾػ ا

 ه، العراق.43، العدد )ندانية/ جامعة بابلإل معمؾم التخبؾية واساسية لألكمية التخبية ا
 -سـتراتي يةإل، القيـادة الطميطـة  والط اجـأة ا2012خميش، سمظان أحطـد، و ر، وزيـرة لحيـى،  .11

مجمدة دراسة استظالعية فراء عيظة مؽ القيادات اإلدارية في عـدد مـؽ دوائـر محافغـة نيظـؾػ، 
 .، العراقجامعة البرخة –واالقتراد  دارةدورية نرف سشؾية، كمية اإل

نطاط القيـادة اإلداريـة الطعاصـرة فـي أ، دور 2018دبؾن، عبد القادر، و صيتي، عبد الظيش،  .12
حالـــة دلــؾان الترقيــة والتســيير العقـــارؼ  –تــدعيؼ ســمؾك الطؾاطظــة التظغيطيـــة فــي قظــا  الســ ؽ 

 -291ه، ص )3ه، العــدد )4) ، الط مـدعسدالألالسجمدة العالسيددة ل قترداد والؾاللـة غاردالـة، 
 ه، ال زائر.312

، تؾعيــش ســمؾكيات القيــادة البارعــة 2017رشــيد، صــالح عبــد الرضــا، و مزىــر، زيظــم حطيــد،  .13
عضــاء الييئــة التدريســية أ دراســة اســتظالعية فراء عيظــة مــؽ  -بــداعيإللتعزيــز ســمؾك العطــل ا

ه، العــدد 8، الط مــد )ترددادلةواالق داريددةمجمددة السثشددن لمعمددؾم اإلفـي كميــات جامعــة القادســية، 
 ه، العراق.27 -8ه، ص )1)

، الـدور الؾسـيط لمتط ـيؽ الظ سـي فـي 2019الرميدؼ، بسام سطير، و طالحي، فاططة الزىراء،  .14
داء االســتراتي ي لشــركات الســـياحة ألالعالقــة بــيؽ نطظــي القيــادة التبادليـــة والقيــادة التحؾيميــة وا

 ه.134 -107ه، ص )1ه، العدد )2مد )، الط مجمة االقتراد والبيئةالطصرية، 
، اختبار واقع مظغطـات األعطـال العراقيـة 2015الساعدؼ، مؤيد، والكعبي، نعطة شميبة عمي،  .15

فــي إطــار فمســ ة ال يــل التظغيطــي: دراســة اختباريــة تحميميــة فــي عــدد مــؽ الطظغطــات العراقيــة، 
نبــار، ألجامعـة ا -ة واالقتصـادكميـة اإلدار ، داريددةنبددار لمعمدؾم االقتردادلة واإلأل مجمدة جامعدة ا

 ، العراق.ه13ه، العدد )7الط مد )
، الـذكاء العـاط ي وعالقتـو بالقيـادة 2019الشالع، عمـي صـالح، و الطظيـرؼ، عؾاطـش بظـاح،  .16

السجمدة الجوليدة ال،ادمة لدػ قائدات الطدارس في محافغة الطذنم مؽ وجية نغر الطعمطات، 
 ه.116-97ه، ص )2ه، العدد )5، الط مد )لمجراسات التخبؾية والشفدية

، مـــدػ إســـيام القـــدرات 2018الشـــمطة، ميســـؾن عبـــدت أحطـــد، و العبيـــدؼ، نـــؾر عمـــي عبـــؾد،  .17
مــؽ الــؾعي ي لألفــراد العــامميؽ: دراســة تظبيقيــة فراء عيظــة مــؽ األفـــراد ألالطظغطيــة فــي بمــؾرة ا

تكخيدددت لمعمدددؾم مجمدددة دويـــة والطســـتمزمات الظبيـــة، ألالعـــامميؽ فـــي الشـــركة العامـــة لصـــظاعة ا
 ، العراق.1ه ج41ه، العدد )1، الط مد )واالقترادلة داريةاإل

بعــاد القيــادة ال،ادمــة لــدػ رؤســاء أ، واقــع مطارســة 2019الشــطرؼ، راضــي بــؽ تركــي عــذبي،  .18
عضـــاء ىيئــة التــدريس بال امعـــة، أ األقســام العمطيــة فــي جامعـــة ح ــر البــاطؽ مـــؽ وجيــة نغــر 
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ه، العـدد 3، الط مـد )بحداثأللسجمدة العخبيدة لمعمدؾم ونذدخ اا -مجمة العمؾم التخبؾية والشفددية
 ه.  8)

، واقــع القيــادة التشــاركية 2018الشــطرؼ، ســامي بــؽ عــؾاد بــؽ عقــل، والمؾقــان، ر بــؽ فيــاد،  .19
السجمدة العخبيدة لقادة الطدارس الاانؾية بطدلظة حائل وسبل تظؾيرىـا مـؽ وجيـة نغـر الطعمطـيؽ، 

 ه.3دد )، العلمعمؾم التخبؾية والشفدية
، الــدور الؾســيط لمعدالــة التظغيطيــة 2019شــيا ، حســام حســيؽ، وعبــاس، عمــي عبــد الحســؽ،  .20

السجمدددة العخاقيدددة لمعمدددؾم داء لمطـــؾارد البشـــرية، ألفـــي العالقـــة بـــيؽ التعقيـــد التظغيطـــي وفاعميـــة ا
 ، العراق.ه59ه، العدد )15، الط مد )داريةاإل

، تـأ ير القيـادة الروحيـة 2018يـدؼ سـعيد، الشيباوؼ، حامد كاعؼ متعم، و الطؾسـؾؼ، سـعد م .21
دراســـة تحميميـــة فراء عيظـــة مـــؽ العـــامميؽ فـــي جطعيـــة اليـــالل  -فـــي تحقيـــق االلتـــزام التظغيطـــي

، جامعــة داريددةمجمددة الغددخي لمعمددؾم االقترددادلة واإلشــرف، ألفــر  الظ ــش ا -حطـر العراقيــة ألا
 ، العراق.2018ه 4الكؾفة، الط مد ال،امس عشر، العدد )

، العالقــة بــيؽ القــدرات القيادلــة 2016سـطاعيل، إئي، عمــي حســؾن، والعــامرؼ، فــراس ر الظـا .22
 ه، العراق.37، العدد )مجمة كمية الخافجيؽ الجامعة لمعمؾموالتؾجو االستراتي ي، 

، دور الالتأكــد االســتراتي ي فــي تبظــي 2020العبــادؼ، ىاشــؼ فــؾزؼ، وال،اقــاني، ضــرغام ر،  .23
مجمدة شـرف، ألدراسة تظبيقية في دائرة عقارات الدولة فـر  الظ ـش ا -باءسمؾكيات القيادة الحر 

، ص 2020ه 1ه، العــدد )28، الط مــد )داريدةسدد مية لمجراسددات االقترددادلة واإلإلالجامعدة ا
 ه.113 -96)

ســتراتي ية، إل، أنطــاط القيــادة وأ رىــا فــي تحقيــق الرشــاقة ا2018عبــد الــرزاق، رغــدان عــدنان،  .24
 ه، العراق.20، العدد )ميةس إلمجمة العمؾم ا

العبيـــدؼ، عصـــام عميـــؾؼ صـــاحم، وال ـــتالوؼ، مياـــاق ىـــاتش، والح ـــيؼ، ليـــا عمـــي لؾســـش،  .25
، رأس الطـــال الرمـــزؼ وانع اســـو فـــي القيـــادة الطســـتظيرة: دراســـة حالـــة فـــي مدلريـــة تربيـــة 2018

 ه.1ه، العدد )38، الط مد )دارةالسجمة العخبية لإلقضاء الطسيم، 
كادلطيــة فـــي فاعميـــة أل ـــر القــدرات الطعرفيـــة لمقيـــادة اأ، 2016عل قـــدورؼ، العبيــدؼ، فـــائق مشــ .26

، مجمدة جامعدة التشسيدة البذدخيةم االت التظؾير التظغيطي: حالة دراسية في جامعـة تكريـت، 
 ه. 2ه ، العدد)2الط مد)

لــــدػ  داريــــةالطعرفــــة فــــي تظطيــــة الطيــــارات اإل إدارة، دور 2017الع رفــــي، فــــالح بــــؽ خمــــش،  .27
ساسددية لمعمددؾم التخبؾيددة ألمجمددة كميددة التخبيددة اكميــات ال امعيــة بطحافغــة الـدوادمي، قيـادات ال

 ه، العراق.35جامعة بابل، العدد )، ندانيةإل وا
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، دور  قافــة إدارة ال،ظـــأ فـــي 2018العظــؾؼ، عـــامر عمــي حســـيؽ، والحســـيظي، كطــال كـــاعؼ،  .28
ي: دراســـة تحميميـــة تعزيـــز ســـمؾك العطـــل االســـتباقي مـــؽ خـــالل الـــدور الؾســـيط لمتط ـــيؽ الظ ســـ

ه، 15، جامعـة الكؾفـة، الط مـد )داريدةمجمة الغخي لمعمؾم االقتردادلة واإلمتعددة الطسـتؾيات، 
 ه، العراق.4العدد )

دراســــــة  -، ا ــــــر اليي ــــــل التظغيطــــــي فــــــي تط ــــــيؽ العــــــامميؽ2017عــــــالوؼ، جيــــــان ســــــمطان،  .29
ة بغدددجاد لمعمدددؾم مجمدددة كميددداســتظالعية فراء عيظـــة مــؽ الطـــدلريؽ فـــي شــركة الظعطـــان العامـــة، 

 ه، العراق.184-157ه، ص )53، العدد )االقترادلة الجامعة
ال يــل التظغيطــي وعالقتيـــا  إدارة، 2017عمــي، شــ اء ر، ال الحـــي، مصــظ ى مؤيــد أحطـــد،  .30

مجمدددة كميدددة بــدا  الطظغطـــي: بحــا اســتظالعي تحميمـــي فــي شـــركة ال ــارس العامــة، إلبتعزيــز ا
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 (1ممحق )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 لقياس صدق االستبانة طح طيؽآراء ال طارةاست
اخبج خاالمبطسااااا

ا ا لزظب اا  يخااإل ااح

ال  ائ ااحااأل مبلااا

اوا/اطمقاا دزجبوخ

ااألدزبذاالفبضسا...ا

فددي معالجددة حدداالت  اإلداريددةتؾعيددف قددجرات القيددادة "  تــروم الباحاــة القيــام بدراســة حــؾل
ك ــزء مــؽ  "الجيددل التشغيسددي: دراسددة تحميميددة آلراء عيشددة مددؽ التجريدددييؽ فددي جامعددة السؾصددل

                                                                                                                        .األعطالفي إدارة متظمبات نيل درجة الطاجستير 
لعدم تؾفر مقاليس جاىزة تقـيس بعـض متغيـرات الدراسـة، فقـد سـعت الباحاـة إلعـداد  ونغرا  

الت ضل بإبداء رأل ـؼ فـي االسـتبانة واإلبعـاد وال قـرات  نرجؾ وعميو، استبانة تحقق عطمية القياس ىذه
 التي تظدرج ضطظيا مع بيان الطالحغات في ضؾء اإلجابة عمى األسئمة افتية:

 ؟ىل ال قرة واضحة وتقيس الغرض الذؼ وضعت مؽ أجمو :1س
 ؟عد الطحدد ليا ىل تظتطي كل فقرة مدرجة تحت كل بعد إلى البُ  :2س
 ؟عد مؽ اإلبعاد ػ لط ؽ إضافتيا ضطؽ كل بُ ىل ىظاك فقرات أخر  :3س
 ؟بعاد الطؤشرة ىل ىظاك إبعاد أخرػ لط ؽ إضافتيا إلى األ :4س
أن  ن ىظــــاك بــــدائل تقتــــرح إضــــافتيا؟ عمطــــا  م أمظاســــم، أه Likert) مقيــــاسن بــــدائل أىــــل  :5س

 لي رت ال،طاسي:مدرج ميزان اإلجابة الذؼ سيتؼ است،دامو ىؾ 
 ال ات ق تطاما   ال ات ق لى حد ماأت ق ا ات ق ات ق تطاما  

 مع وافخ التقجيخ واالحتخام
                                                     .......................................اسؼ الديج الخبيخ:     .
 .......................................الجرجة العمسية :      
 رجة العمسية :    /  /  تاريخ الحرؾل عمن الج
 .......................................االختراص العام :  

 .......................................االختراص الجقيق :   
 2020التاريخ :    /     /  

 السذخفة
 الء عبج السؾجؾد العانيآأ.م. د. 

 الباحثة/ طالبة  الساجدتيخ
 رحسة عبجهللا محسؾد
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 واًل. معمؾمات تعخيفيةأ
 ه في الطربع الطظاسم:لرجى وضع إشارة )

 سظة    )  ه   40- 31سظة فأقل  )   ه             30. العسخ  :    1
 هسظة فأكار )   61      سظة )    ه 60-51سظة    )   ه           41-50                

 ذكر )   ه   أناى )   ه. الجشذ:               2
 ماجستير )   ه   دكتؾراه  )   ه       بؾرد  )   ه   . السؤىل العمسي  :  3
 .المق  العمسي : مجرس مداعج  )   (   مجرس  )   (    استاذ مداعج )   (    استاذ )  ( 4
 سظؾات )  ه 10-5سظة )   ه       5اقل مؽ. عجد سشؾات الخجمة في الؾعيفة الحالية      5

  سظة فأكار )   ه21سظة )    ه     20 -16سظة )   ه       11-15                        
 .عجد الجورات التجريبية في مجال التخرص  6

 ال تؾجد    )      ه    دورة واحدة    )      ه       دورتيؽ )      ه  اكار مؽ دورتيؽ )    ه.
 صصيا : عمطي )     ه  انساني )    ه.. اسؼ الكمية       ............................. ت،7
 .( عمن المجشة التي انت عزؾًا فييا√المجان السذارك فييا. ضع ع مة ). 8

 ليذ عزؾاً  عزؾاً  المجشة
   الم ظة االمتحانية
   الم ظة العمطية

   ل ظة الدراسات العميا
   ل ظة ال ؾدة

   ل ظة التدريم الصي ي
   ل ظة التدقيق

   اداإلرشل ظة 
   ذكرىاه أل ان أخرػ )
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 داريةإلا ةالستغيخ السدتقل/  قجرات القياد
 البجيل ال ترمح ترمح : ىي القدرة عمى التأ ير عمى افخريؽالقجرات الذخرية أوالً 

    رئيسي لدلو  قة بظ سو ويتحطل الط،اطر الطحسؾبة 1

    رئيسي لرغم في تحقيق أفضل نتي ة مط ظة في العطل 2

رئيســي ل يـــؼ نقـــاط قؾتـــو الش،صـــية ويســـت يق بســـرعة مـــؽ الطؾاقـــش  3
 السمبية

  
 

رئيســــي لعتــــرف بأخظائــــو ويــــتعمؼ مظيــــا ويبتعــــد عــــؽ تؾجيــــو أح ــــام  4
 سريعة

  
 

مســارات  األمــؾررئيســي لبقــى ىادئــا  تحــت الضــغط أو عظــدما تأخــذ  5
 قدرىا األمؾرغير متؾقعة ويعظي 

  
 

    ذ قرارات صعبةرئيسي لدلو االستعداد الت،ا 6

لشــارك رئيســـي ويتعيــد القيـــام بالطيــام الط يـــدة عظــدما لتظمـــم مظـــو  7
 ذلػ

  
 

    لتحطل رئيسي مسؤولية نشاطات البرامج وم،رجاتيا 8

ىــي القــدرة عمــى إشــراك الظــاس القددجرات التفاعميددة )االجتساعيددة(:  ثانياً 
 البجيل ال ترمح ترمح ومساعدتيؼ في تحقيق أىدافيؼ بظريقة تكتي ية

رئيسي لعظـي ويتمقـى التغذلـة الراجعـة البظـاءة مـؽ وإلـى األفـراد  فـي  1
 العطل

  
 

لضـــع رئيســـي خظـــة عطـــل اســـت ابة  لمطشـــ الت التـــي تحـــدث أ ظـــاء  2
 العطل

  
 

    لتعاطش رئيسي ويعطل ببراعة مع الكؾادر ذوؼ ال،م يات الطتظؾعة 3

    تؾصل إلى قرارلصغي رئيسي إلى وجيات الظغر الط،تم ة قبل ال 4

    لظؾر رئيسي ويساىؼ بإل ابية في البرامج الطستظدة عمى ال ريق. 5

األكاــــر خبــــرة مظــــو  فــــي ال امعــــة  األشــــ،اصلعطــــل رئيســــي مــــع  6
 وخارجيا دون تردد.

  
 

    الطتحطسؾن لمغالة. األش،اصرئيسي لعطل بش ل بظاء مع  7

    لح ز رئيسي افخريؽ لتحقيق م،رجات ال ابية. 8

القــدرات التــي تط ــؽ القــادة مــؽ الت كيــر، والح ــؼ القددجرات السعخفيددة:  ثالثاً 
بظريقــــة متعــــددة األبعــــاد وت طيــــع الطعمؾمــــات بيــــدف التــــأ ير عمــــى 

 افخريؽ الت،اذ قرارات طؾعية.

 البجيل ال ترمح ترمح

    لطتمػ رئيسي تؾجو واضح مبرر ويط ؽ تحقيقو في م ال العطل. 1
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    تعمؼ مؽ الت ربة.رئيسي ل يؼ وي 2

فــــي عطمـــو اليـــؾمي اعتطـــادا  عمــــى  األولؾيـــاترئيســـي لضـــع ويبـــرر  3
 خبرتو السابقة في  حل الطش الت.

  
 

    لبحا رئيسي عؽ أفضل طريقة لالست ابة إلى مؾقش محير. 4

    ل كر رئيسي بابتكارية وبت كير معاصر. 5

    الطعقدة.غير الطترابظة في الطؾاقش  األنشظةرئيسي لظسق  6

لشـ،ص رئيسـي ح ـؼ الطعمؾمـات ،و الطسـائل ال ؾىريـة أو ال ــرص  7
 في أؼ مؾقش 

  
 

    لتتبع رئيسي ويقيؼ الظتائج الطحتطمة في مسارات العطل البدلمة  8

لشـ،ص رئيسـي األسـباب وراء الطشــ مة ويت،ـذ اإلجـراءات الطظاســبة  9
 لحميا 

  
 

درات التــي مــؽ خالليــا لقــؾم القائــد : القــالقددجرات السؾجيددة لمتغييددخ رابعاً 
بالبـدء بطشـاريع جدلــدة ويقـدم وي ـرب م طؾعــة متظؾعـة مـؽ األفكــار 

 حؾل األساليم ال دلدة والط،تم ة ألداء الطيام 
 البجيل ال ترمح ترمح

لـؤ ر رئيسـي فــي كي يـة نشــر معرفـة أو تقظيـة جدلــدة أو تظبيقيـا فــي  1
 ا ال امعة مؽ خالل شرح األسباب وراء أىطيتي

  
 

لشــ ع رئيســي اســت،دام التقظيــات الحدلاــة وبــرامج مشــاركة الطعرفــة  2
 بيؽ األفراد في الكمية 

  
 

    لشرح رئيسي أسباب ضرورة الحاجة إلى التغيير 3

    لصظع رئيسي مظاخ مؽ السالمة الظ سية والاقة الطتبادلة في الكمية  4

    الظشاطات الريادلةسؤولي  قافة تظغيطيو تقيؼ االبتكارية و ملصظع  5

    سؤولي اإلم انيات أكار مطا لرػ الطش الت ملرػ  6

سؤولي الش اعة لمدفع إلى التغييـر عظـدما تكـؾن الطيظـة فـي ملطتمػ  7
 خظر 

  
 

لطتمـػ رئيسـي القـدرة عمـى تــأطير الحـدث غيـر الطسـتحم فـي إطــار  8
 ال رصة وليس التيدلد 

  
 

    برة الطرتبظة بعطمية التغييرلرتبط رئيسي بأش،اص لدليؼ ال، 9

االســــــت ابة إلــــــى  اســــــتراتي يةلطتمــــــػ رئيســــــي القــــــدرة عمــــــى تقــــــدلؼ  10
 التيدلدات وال رص

  
 

    لت،ذ رئيسي  قرارات سريعة عظد الضرورة 11
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 الستغيخ السعتسج / معالجة حاالت الجيل التشغيسي 

 أوالً 
لتسـييل حـل الطشـ الت اإلجراءات التي تقؾم بيـا ال امعـة إدارة التعقيج: 

 البجيل ال ترمح ترمح وات،اذ القرارات ومطارسة األنشظة الؾعي ية

    تتعامل ال امعة مع الطش الت التي تؾاجييا بظريقة مظي ية  1

    تحدد ال امعة األطراف الطسؤولة عؽ حل الطش الت وتحدد أدوارىؼ 2

ـــ 3 رتبط بط ـــاالت تســـعى ال امعـــة إلـــى اســـتقظاب الطعرفـــة ال دلـــدة التـــي ت
 عطميا واىتطاميا

  
 

تسعى ال امعة إلى تظؾير معارف وميارات األفـراد العـامميؽ فييـا بشـ ل  4
 مستطر

  
 

    تعتطد ال امعة عمى ال،براء والك اءات عظد مؾاجيتيا الطش الت الطعقدة 5

    تسعى ال امعة  إلى تبسيط اإلجراءات بيدف حل مش التيا 6

    لمزم مؽ مؾارد مؽ أجل حل الطش الت التي تؾاجيياتؾفر ال امعة ما  7

 ثانياً 

تش يع ال امعة لتبادل الطعمؾمات وتقدلؼ التسييالت مؽ  إدارة ال تأكج:
مؾارد وشب ات اتصال لتؾفير الطعمؾمات الالزمة لططارسة األنشظة 

 الؾعي ية.

 البجيل ال ترمح ترمح

الم ـــان والـــذلؽ لـــدليؼ اعتطـــد عمـــى غيـــرؼ مـــؽ الـــزمالء الـــذلؽ معـــي فـــي  1
 معمؾمات أكار مظي

  
 

تـؾفر ال امعــة عـدة مصــادر لســد الـظقص فــي الطعمؾمـات الالزمــة الت،ــاذ  2
 القرارات وحل الطش الت

  
 

    ت سر ال امعة الكتم الرسطية  التي تحتطل التأويل الطتعدد 3

تطـارس ال امعــة أعطاليــا بصــؾرة أفضــل مـؽ ال امعــات األخــرػ فــي عــل  4
   ف البيئية الراىظةالغرو 

 

ــد عــدم وضــؾح  5 ــى ال يــات األعمــى عظ ــو است ســار إل تقــؾم ال امعــة بتؾجي
   التعميطات والقرارات الؾزارية

 

    تتيح ال امعة  الطعمؾمات لألفراد عظد حاجتيؼ إلييا 6

ــؾفر الطعمؾمــات  7 ــة وأفقيــة ت ــة عطؾدل تطتمــػ  ال امعــة شــب ات اتصــال مرن
 عةوالتغذلة الع سية السري

  
 

    تست يم ال امعة  لألحداث غير الطتؾقعة بش ل سريع ومرن. 8

 ثالثاً 
قيــام ال امعــة بعقــد أنشــظة تيــدف إلــى تؾضــيح األمــؾر إدارة االلتبدداس: 

 الطبيطة
 البجيل ال ترمح ترمح

تست،دم  ال امعة وسـائل التكظؾلؾجيـا واالتصـال  لتؾضـيح بعـض األمـؾر  1
 ي الت سيرالتي لظتابيا شيء مؽ الغطؾض ف
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تظغؼ ال امعـة دورات لمظقـاش الت ـاعمي والت ـاوض، بيـدف تحقيـق التؾافـق  2
 في افراء التي تضطؽ الؾصؾل لحل مش مة معيظة

  
 

    آلية العطل تعتطد عمى الت سير الش،صي لمتعميطات ال امعية والؾزارية 3
دة فـي تعقد ال امعة ورش ونـدوات لتؾضـيح آليـة تظبيـق  األمـؾر الطسـت  4

 العطل
  

 

ترد ال امعة عمى كافة االست سارات التي تؾجو إلييا بش ل رسـطي وغيـر  5
 رسطي

  
 

    تتؼ معال ة األخظاء في العطل بظريقة عمطية. 6
ـــــم الرســـــطية  7 ـــــيؽ الكت ـــــداخل ب ـــــاس والت ـــــػ االلتب ـــــى ف تســـــعى ال امعـــــة إل

   والتعميطات
 

وأســـس  لــتؼ مـــؽ خالليـــا إدارة تـــؾفير ال امعـــة لطعــالير إدارة الغسددؾض:   رابعاً 
 البجيل ال ترمح ترمح األمؾر وحل الطش الت.

تعتطـــــد  ال امعــــــة عمــــــى االتصــــــاالت غيـــــر الرســــــطية لمحصــــــؾل عمــــــى  1
 الطعمؾمات والطعرفة الالزمة ألداء العطل

  
 

ــــرات األفــــراد ومعــــارفيؼ لتط يــــظيؼ مــــؽ  2 ــــى تظــــؾير خب تســــعى ال امعــــة إل
 طل مؾاجية الطش الت الط اجئة في الع

  
 

    تست يم ال امعة بصؾرة فؾرية لألحداث غير الطتؾقعة 3

ـــــم الرســـــطية   4 ـــــاءة  لت ســـــير الكت ـــــرة والك  ـــــذوؼ ال،ب تســـــتعيؽ ال امعـــــة ب
   والتعميطات قبل تظ يذىا

 

    تيتؼ  ال امعة بؾضع األفراد الطبدعيؽ في الطؾاقع اإلدارية والقيادلة 5

ـــــق ســـــرعة فـــــي تســـــتعيؽ ال امعـــــة بؾســـــائل االتصـــــال ال 6 طعاصـــــرة لتحقي
   االست ابة لطؾاقش العطل
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 (2السمحق )
اخبج خاالمبطساااا

ا  يخااإل ااحا ا لزظب ا

ال  ائ ااحااأل مبلااا

اوا/اادزجبوخ

  الفاضمة  ... الفاضمة  ...   األستاذةاألستاذةاألستاذ الفاضل / األستاذ الفاضل / 
 تحية طيبة....تحية طيبة....

تؾعيف قجرات غيرات رسالتظا الطؾسؾمة لغيرات رسالتظا الطؾسؾمة لنضع بيؽ ألدل ؼ االستبانة التي أعدت لقياس متنضع بيؽ ألدل ؼ االستبانة التي أعدت لقياس مت
في معالجة حاالت الجيل التشغيسي: دراسة تحميمية آلراء عيشة مؽ التجريدييؽ  اإلداريةالقيادة 

، وبطا أنكؼ ، وبطا أنكؼ األعطالاألعطالل وىي جزء مؽ متظمبات شيادة الطاجستير في إدارة ل وىي جزء مؽ متظمبات شيادة الطاجستير في إدارة في جامعة السؾصل
إلجابة عمى فقراتيا ب ل دقة إلجابة عمى فقراتيا ب ل دقة الطعظيؾن باألمر ولكؾنكؼ األقدر مؽ غيركؼ، نرجؾ مظكؼ االطعظيؾن باألمر ولكؾنكؼ األقدر مؽ غيركؼ، نرجؾ مظكؼ ا

  ومؾضؾعية.  وأرجؾ الت ضل بقراءة الطالحغات افتية:ومؾضؾعية.  وأرجؾ الت ضل بقراءة الطالحغات افتية:
11..  . .إن إجاباتكؼ سؾف لؽ تست،دم إال ألغراض البحا العمطي فال داعي لذكر االسؼ رجاء    إن إجاباتكؼ سؾف لؽ تست،دم إال ألغراض البحا العمطي فال داعي لذكر االسؼ رجاء 
  رألػ الطؾضؾعي الدقيق ىؾ الطظمؾب، إذ ليس ىظاك إجابات صحيحة أو خاطئة.رألػ الطؾضؾعي الدقيق ىؾ الطظمؾب، إذ ليس ىظاك إجابات صحيحة أو خاطئة.  ..22
ل تتراوح بيؽ )ال ات ق تطاما ، ال ات ق، محالد، ات ق، ات ـق تطامـا ه، ل تتراوح بيؽ )ال ات ق تطاما ، ال ات ق، محالد، ات ق، ات ـق تطامـا ه، ه بدائه بدائ55ست د أمام كل فقرة )ست د أمام كل فقرة )  ..33

  ه تحت واحدة مظيا والتي تعبر عؽ وجية نغرك.ه تحت واحدة مظيا والتي تعبر عؽ وجية نغرك.نرجؾ مظػ وضع عالمة )نرجؾ مظػ وضع عالمة )
 مع وافخ التقجيخ واالحتخام 

 
 السذخفة

 الء عبج السؾجؾد العانيآأ.م. د. 
 طالبة  الساجدتيخ /الباحثة
 رحسة عبجهللا محسؾد
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 أواًل. معمؾمات تعخيفية
 سظة    )  ه   40- 31سظة فأقل  )   ه             30. العسخ  :    1

 سظة فأكار )   ه 61      سظة )    ه 60-51سظة    )   ه           41-50               
 ذكر )   ه         أناى )   ه   . الجشذ:2
 ماجستير )   ه   دكتؾراه  )   ه       :   ىل العمسي. السؤ 3
 : مجرس مداعج  )   (   مجرس  )   (    استاذ مداعج )   (    استاذ )  ( المق  العمسي.4
 سظؾات )   ه 10-5سظة )   ه       5اقل مؽ    :. عجد سشؾات الخجمة في الؾعيفة الحالية5

  سظة فأكار )   ه21سظة )    ه     20 -16ه      سظة )    11-15                        
 .عجد الجورات التجريبية : 6

 )      ه. ؽاكار مؽ دورتيدورتيؽ )      ه       ال تؾجد    )      ه    دورة واحدة    )      ه
 داريةإلقجرات القيادة ا: الستغيخ السدتقلثانيًا: 

اي ا   ااآلخ  هالمماحا   االزأثاالش ظيخ:ا  المماادا     ا
 رفكا

 رمبجب ا
  رفك

 رفكا

ئل ا ما

 جب

 ا

  رفك

 ا

ا رفك

 رمبجب ا

      رزؾًّ ئداسح اٌى١ٍخ اٌّخبؽش اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ 1

      رغؼٝ ئداسح اٌى١ٍخ ٌزؾم١ك أفؼً إٌزبئظ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 2

3 
رؼططشف ئداسح اٌى١ٍططخ ٔمططبؽ لٛرٙططب اٌشخظطط١خ ٚرغططزخذِٙب ثغططشػخ 

 اٌغٍج١خ ِؼبٌغخ اٌّٛالففٟ 
  

   

      رزؾًّ ئداسح اٌى١ٍخ اٌؼغؾ إٌبرظ ػٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠غ١خ 4

5 
لططشاساد طططؼجخ فططٟ ِغططبي اٌؼ١ٍّططخ  ِغططزؼذح الرخططبرئداسح اٌى١ٍططخ 

 اٌزذس٠غ١خ
  

   

اثبويب ا
ا)ا خزمب يخ االزفب  يخ ٟ٘ اٌمذسح ػٍٝ ئششان ا(:الممااد

اخاألفشاد ِٚغبػذرُٙ فٟ رؾم١ك أ٘ذافُٙ ثطش٠مخ رىز١ى١
 رفكا

 رمبجب ا
  رفك

 رفكا

ئل ا ما

 جب

 ا

  رفك

 ا

ا رفك

 رمبجب ا

6 
اٌشاعؼطخ ِطٓ األلغطبَ اٌؼ١ٍّطخ فطٟ  ِٓ اٌزغز٠خرغزف١ذ ئداسح اٌى١ٍخ 

 اٌى١ٍخ
  

   

      ٌالعزغبثخً ٌّشىالد اٌطٍجخ اٌى١ٍخ خطخرؼغ ئداسح  7

      أٔغبٟٔ اٌزذس٠غ١خ ثزفبػًرؼًّ ئداسح اٌى١ٍخ ِغ اٌىٛادس  8

      ش ئداسح اٌى١ٍخ ٚعٙبد إٌظش ٌٍزٛطً ئٌٝ لشاس ا٠غبثٟرٕبل 9

      فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌؼًّ ِزخظظخ اٌى١ٍخ فشقرؼزّذ ئداسح  10

اثبلثب ا

اٌمططذساد اٌزططٟ رّىططٓ اٌمططبدح ِططٓ اٌزفى١ططش، االم  فيددخ:المددماادا

ٚاٌؾىططُ ثطش٠مططخ ٚاعططؼخ ثٙططذف اٌزططأص١ش ػٍططٝ ا٢خططش٠ٓ الرخططبر 

 لشاساد ؽٛػ١خ

 رفكا

 رمبجب ا
  رفك

 رفكا

ئل ا ما

 جب

 ا

  رفك

 ا

ا رفك

 رمبجب ا

11 
رؾم١مٙططب فططٟ ِغططبي  ٚاػططؾخ ٠ّٚىططٓرّزٍططه ئداسح اٌى١ٍططخ سؤ٠ططخ 

 اٌجؾش اٌؼٍّٟ
  

   

12 
رؾذد ئداسح اٌى١ٍطخ أ٠ٌٛٚطبد اٌؼّطً ا١ٌطِٟٛ اػزّطبداً ػٍطٝ اٌخجطشح 

 اٌغبثمخ
  

   

13 
ِغططبي اٌخذِططخ  األصِططخ فططٌّٟٛاعٙططخ  اٌى١ٍططخ لططشاسادرزخططز ئداسح 

 ١ّ١ٍخاٌزؼ
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      رغزغ١ت ئداسح اٌى١ٍخ ٌٍّٛالف اٌّؼمذح فٟ ع١ش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 14

15 
رؼزّطططذ ئداسح اٌى١ٍطططخ اٌزفى١طططش خطططبسط اٌظطططٕذٚق ٌؾطططً ِشطططىالد 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 
  

   

اااث ب ا

ال زغيي  االمبخهخ اٌمبئذ : اٌمذساد اٌزٟ ػجش٘ب ٠مَٛ الممااد

ِزٕٛػخ ِٓ األفىبس  عذ٠ذح ٠ٚمذَ ٠ٚغشة ِغّٛػخ ثّشبس٠غ

اؽٛي األعب١ٌت اٌغذ٠ذح ٚاٌّخزٍفخ ألداء اٌّٙبَ

 رفكا

 رمبجب ا
  رفك

 رفكا

ئل ا ما

 جب

 ا

  رفك

 ا

ا رفك

 رمبجب ا

16 
اٌجؾطش  اٌؾذ٠ضخ فٟرٕشش ئداسح اٌى١ٍخ اٌّؼشفخ ِٓ خالي اٌزم١ٕبد 

 ( .Research Gate , Google Scholarاٌؼٍّٟ ِضً )
  

   

      ٓ األعجبة اٌؼشٚس٠خ ٌٍزغ١١ش.رؼٍٓ ئداسح اٌى١ٍخ ػ 17

      رظٕغ ئداسح اٌى١ٍخ إٌّبؿ إٌّبعت ٌمجٛي اٌزغ١١ش فٟ اٌؼًّ. 18

19 
رٕظ١ّ١طططٗ ٌزؼض٠طططض األٔشططططخ اٌؼ١ٍّطططخ  اٌى١ٍطططخ صمبفطططخرزجٕطططٝ ئداسح 

 اٌّٛعٙخ ٌخذِخ اٌّغزّغ.
  

   

20 
ٌزجٕطٟ اٌزغ١١طش ػٕطذِب رىطْٛ اٌؼ١ٍّطخ  اٌى١ٍخ اٌشطغبػخرّزٍه ئداسح 

 ١ّ١خ فٟ خطشاٌزؼٍ
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 معالجة حاالت الجيل التشغيسي : الستغيخ السعتسجثالثًا: 

جـــــراءات التـــــي تقـــــؾم بيـــــا ال امعـــــة لتســـــييل حـــــل اإلإدارة التعقيدددددج:  أوالً 
 الؾعي ية األنشظةالطش الت وات،اذ القرارات ومطارسة 

 رفكا

 رمبجب ا
  رفك

 رفكا

ئل ا ما

 جب

  ا رفك

 ا

ا رفك

 رمبجب ا

      ة الكمية مع الطش الت التي تؾاجييا بظريقة ميظيةتتعامل إدار  21

22 
الطسؤولة عؽ حل الطشـ الت وتحـدد  األطرافتتعامل إدارة الكمية مع 

 أدوارىؼ
  

   

      عمطية لطؾاجية الطش الت الطعقدةتؾعش إدارة الكمية ك اءتيا ال 23
      بيدف حل مش الت الظمبة اإلجراءاتتبسط إدارة الكمية  24
      اردىا لحل الطش الت التي تؾاجيياتس،ر إدارة الكمية مؾ  25

 ثانياً 
تش يع تبادل الطعمؾمات وتقدلؼ قيام إدارة الكمية ب: إدارة ال تأكج

التسييالت مؽ مؾارد وشب ات اتصال لتؾفير الطعمؾمات الالزمة 
 لمقضاء عمى حالة عدم التأكد  عظد مطارسة العطل

 رفكا

 رمبجب ا
  رفك

كا رف

ئل ا ما

 جب

  ا رفك

 ا

ا رفك

 رمبجب ا

26 
فــي الم ـــان مطـــؽ لطتمكــؾن ال،بـــرة والطعرفـــة فـــي  الـــزمالءأتعــاون مـــع 

   العطل
   

27 
ـــو است ســـار  ـــة بتؾجي ـــد إلـــىتقـــؾم إدارة الكمي عـــدم وضـــؾح  ال امعـــة عظ

   التعميطات والقرارات الؾزارية
   

      ؾرة فؾريةالطعمؾمات لم يات الطست يدة بص إدارة الكميةتتيح  28

29 
مرنــــة عطؾدلـــــة وأفقيـــــة لتـــــؾفير  اتصـــــالالكميـــــة شـــــب ات  تطتمــــػ إدارة

 الطعمؾمات الحدلاة والسريعة
  

   

      غير الطتؾقعة بش ل سريع ومرن  الكمية لألحداثتست يم إدارة  30

 ثالثاً 
مــؾر تيــدف الــى تؾضــيح األ لكميــةإجــراءات تت،ــذىا اإدارة االلتبدداس: 
 التضارب والتعارض والتظاقض تظ يا الطبيطة التي ل

 رفكا

 رمبجب ا
  رفك

 رفكا

ئل ا ما

 جب

  ا رفك

 ا

ا رفك

 رمبجب ا

31 
التـــي  الحدلاـــة لتؾضـــيح األمـــؾرتســـت،دم إدارة الكميـــة الؾســـائل التقظيـــة 
 لظتابيا شيء مؽ االزدواجية في الت سير

  
   

ــــظغؼ إدارة  32 ــــة ورشت ــــاش الكمي ق الت ــــاعمي، بيــــدف تحقيــــ ونــــدوات لمظق
 التؾافق في افراء التي تضطؽ الؾصؾل لحل مش مة معيظة

     

 تظبيـق األمـؾر آليةوندوات إلزالة االلتباس في  الكمية ورشتعقد إدارة  33
 الطست دة في العطل ) مال نغام الطقررات، تعميطات الترقية...ه

     

سـطي كافة االست سارات التي تؾجو الييا بشـ ل ر  الكمية عمىترد إدارة  34
 وغير رسطي

     

35 
فــػ االلتبـــاس والتـــداخل بــيؽ الكتـــم الرســـطية  الكميـــة إلـــىتســعى إدارة 
   والتعميطات
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 رابعا
مؽ خالليـا  وأسس لتؼمعالير بتؾفير إدارة الكمية  قيامالغسؾض:  إدارة
 وحل الطش الت األمؾرإدارة 

 رفكا

 رمبجب ا
  رفك

 رفكا

ئل ا ما

 جب

  ا رفك

 ا

ا رفك

 رمبجب ا

ــة لتظــؾيرتســعى إدارة  36 ــظيؼ مــؽ  الكمي خبــرات ومعــارف تدريســيييا لتط ي
 مؾاجية حاالت الغطؾض في العطل

     

      فؾرية لألحداث غير الطتؾقعة الكمية بصؾرةتست يم إدارة  37

الكتـــم الرســـطية  والك ـــاءة لت ســـيرال،بـــرة  الكميـــة بـــذوؼ تســـتعيؽ إدارة   38
 والتعميطات قبل تظ يذىا

     

 اإلداريــــةالكميــــة سياســـة تؾعيــــش الطبـــدعيؽ فــــي الطؾاقـــع  تعتطـــد إدارة 39
 والقيادلة

     

ـــة وســـائلتعتطـــد إدارة  40 ـــي  الكمي ـــق ســـرعة ف التؾاصـــل االجتطـــاعي لتحقي
      في العطل لمطؾاقش الغامضةاالست ابة 
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 ل ستبانةقائسة بأسساء الدادة السحكسيؽ 

اج بناال مساخزظبصا اال متاال  م اا د ااد

 د. ِإ٠ذ ٠ٛعف اٌغبػذٞا1
 أعزبر

عٍٛن رٕظ١ّٟ ٚ ئداسح 

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

اٌّؼٙططططذ اٌزمٕططططٟ اٌّغطططط١ت/ عبِؼططططخ 

 اٌفشاد األٚعؾ اٌزم١ٕخ

 د. مٕٟ دؽبَ اٌضث١ذٞا2
 ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ أعزبر

عبِؼطططططططططخ ثغطططططططططذاد/ و١ٍطططططططططخ اإلداسح 

اٚااللزظبد

 د. ٔبعٟ ػجذ اٌغزبس اٌذٚسٞ ا3
 ئداسح اٌزغ٠ٛك أعزبر

عبِؼطططططططخ رىش٠طططططططذ / و١ٍطططططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 د. ِؼٓ ٚػذ هللا اٌّؼبػ١ذٞ ا4
 االعزشار١غ١خاإلداسح  أعزبر

عبِؼطططططخ اٌّٛططططططً / و١ٍطططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 د. أص١ش أٔٛس اٌؼبٟٔا5
 أعزبر

ئداسح ِٕظّخ ٚعٍٛن 

 رٕظ١ّٟ

عبِؼططططططططخ األٔجططططططططبس/ و١ٍططططططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 الَ ا١ٌّبٟٔػجذ اٌغ ءد. ػالا6
 ئداسح رغ٠ٛك أعزبر 

عبِؼطططططخ اٌّٛططططططً / و١ٍطططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 مبُٔ طبٌؼ ذد. عشِا7
 ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ أعزبر ِغبػذ

اٌؾطططططذثبء اٌغبِؼطططططخ / و١ٍطططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 أ. ػالء د٘بَ ؽّذ ا8
 أعزبر ِغبػذ

ئداسح ِٕظّخ ٚعٍٛن 

 رٕظ١ّٟ

عبِؼطططططططططخ ثغطططططططططذاد/ و١ٍطططططططططخ اإلداسح 

 بدٚااللزظ

 د. ١ِغْٛ ػجذ هللا أؽّذ ا9
 ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ أعزبر ِغبػذ

عبِؼطططططخ اٌّٛططططططً / و١ٍطططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 د. ػبدي دمحم ػجذ هللا ا10
 ئداسح اإلٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبد أعزبر ِغبػذ

عبِؼطططططخ اٌّٛططططططً / و١ٍطططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 د. ئ٠ّبْ ثش١ش دمحم ا11
 اعزشار١غ١خئداسح  أعزبر ِغبػذ

عبِؼطططططخ اٌّٛططططططً / و١ٍطططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 د. ػبِش ئعّبػ١ً ؽذ٠ذا12
 ئداسح اإلِذاداد أعزبر ِغبػذ

عبِؼطططططخ اٌّٛططططططً / و١ٍطططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 د. ؽغبْ صبثذ اٌخشبةا13
 أعزبر ِغبػذ

ئداسح إٌّظّخ ٚعٍٛن 

 رٕظ١ّٟ

عبِؼطططططخ اٌّٛططططططً / و١ٍطططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 د. أؽّذ ٠ٛٔظ اٌغجؼبٚٞا14
 ٔظُ ِؼٍِٛبد ئداس٠خ أعزبر ِغبػذ

عبِؼطططططخ اٌّٛططططططً / و١ٍطططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 د. طفبء ئدس٠ظ ػجٛدٞا15
 أعزبر ِغبػذ

ئداسح إٌّظّخ ٚعٍٛن 

 رٕظ١ّٟ

عبِؼطططططخ اٌّٛططططططً / و١ٍطططططخ اإلداسح 

 ٚااللزظبد

 د. سمذ دمحم ٠ؾ١ٝ خشٚفٗا16
 ِذسط

ئداسح إٌّظّخ ٚعٍٛن 

 رٕظ١ّٟ

 عبِؼطططططخ اٌّٛططططططً / و١ٍطططططخ اإلداسح

 ٚااللزظبد

 تؼ ترتيم أسطاء السادة الطح طيؽ حسم المقم العمطي. م حغة:
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 Spearmanاالتداق الجاخمي لستغيخي الجراسة باستخجام معامل االرتباق 

 
 القجرات الذخرية

 
 

 
 

 
 
 

 القجرات االجتساعية 
 

 X6 X7 X8 X9 X10 

X6 1.000     

X7 .461* 1.000    

X8 .382* .459* 1.000   

X9 .465* .479* .695* 1.000  

X10 .375* .423* .534* .601* 1.000 

 القجرات السعخفية 
 X11 X12 X13 X14 X15 

X11 1.000     

X12 .563* 1.000    

X13 .559* .564* 1.000   

X14 .559* .540* .680* 1.000  

X15 .619* .479* .619* .635* 1.000 

 القجرات السؾجية لمتغييخ 
 X16 X17 X18 X19 X20 

X16 1.000     

X17 .546* 1.000    

X18 .448* .690* 1.000   

X19 .470* .584* .720* 1.000  

X20 .401* .564* .670* .642* 1.000 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 

X1 1.000     

X2 .225* 1.000    

X3 .221* .517* 1.000   

X4 .268* .433* .462* 1.000  

X5 .206* .407* .474* .418* 1.000 
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 إدارة التعقيج
 X21 X22 X23 X24 X25 

X21 1.000     

X22 .694* 1.000    

X23 .620* .670* 1.000   

X24 .504* .555* .571* 1.000  

X25 .585* .581* .559* .564* 1.000 

 
 إدارة ال تأكج

 X26 X27 X28 X29 X30 

X26 1.000     

X27 .359* 1.000    

X28 .375* .407* 1.000   

X29 .340* .343* .594* 1.000  

X30 .364* .264* .559* .632* 1.000 

 إدارة االلتباس 
 X31 X32 X33 X34 X35 

X31 1.000     

X32 .642* 1.000    

X33 .522* .622* 1.000   

X34 .412* .511* .603* 1.000  

X35 .535* .521* .502* .656* 1.000 

 إدارة الغسؾض
 X36 X37 X38 X39 X40 

X36 1.000     

X37 .602* 1.000    

X38 .561* .549* 1.000   

X39 .623* .562* .562* 1.000  

X40 .410* .505* .445* .492* 1.000 
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Abstract 

The study aimed to identify the extent to which administrative 

leaders at the University of Mosul possess the four types of leadership 

capabilities namely ,personal, social, cognitive, and change oriented 

capabilities  ,which are collectedly  considered the independent variable of 

the study, and the extent to which these capabilities are employed in 

organizational ignorance managing including; complexity management, 

uncertainty management confusion management, ambiguity management 

as the dependent study variable as bieng management requirements  that 

appear in the investigated organization and confront the individuals during 

their work in performing their  functional and scientific activities. The 

problem of the study revolves around asking a number of questions, the 

most important of which was to what extent are the administrative 

leadership capabilities at the University of Mosul employed in dealing 

with cases of organizational ignorance? Is there a relationship of impact 

and correlation between the administrative leadership capabilities and 

managing cases of organizational ignorance?  

The study employed the descriptive and analytical approach in 

proposing theoretical ideas and concepts, and in processing, analyzing and 

interpretation of data. The field of study was the University of Mosul, 

represented by seven of its affiliated colleges, while the study sample was 

intentionally chosen and represented faculty working in the investigated 

colleges with various scientific titles. A questionnaire form was used to 

collect primary data from the (239) individuals surveyed. Data were 

analyzed and processed to arrive at the opinions of the subjects regarding 

the questionnaire paragraphs by adopting a number of statistical methods, 

including Frequencies, Percentages, Arithmetic Mean, Standard 

Deviation, Coefficient of Variation, Category Length Scale, Spearman's 

coefficient and Confirmatory Factor Analysis by adopting Excel 2010, 
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SPSS ,and (Amos) software to test the study hypotheses and verify their 

validity. In light of the statistical analysis, many results were reached, the 

most important of which was that the administrative leadership 

capabilities of the academic leaders at the University of Mosul have a 

significant role in managing cases of organizational ignorance. Thus the 

study concludes that the higher the level of these administrative leadership 

capabilities is possessed by leaders, the greater their ability to handle and 

manage organizational ignorance and effectively confronting its four 

cases. The relationship between the variables in general was positive and 

significant, which indicates that the administrative leaderships at the 

colleges of the University of Mosul possess the administrative leadership 

capabilities that qualify them to carry out the responsibility of their 

position and that they employ these capabilities in dealing with cases of 

organizational ignorance that faces the working individuals (faculty) in 

the investigated organization. the study also found an impact of the 

administrative leadership's capabilities on managing organizational 

ignorance in all  its dimensions.  

The study concluded with a number of recommendations, the most 

important was that continuous leadership capabilities development 

programs should be implemented  prepared to develop the university's 

administrative leadership which is responsible for the university’s future 

and success in light of the accelerating environmental developments, and 

university presidency should interpret administrative instructions and 

orders that may be shrouded with ambiguities, complexity, confusion and 

uncertainty in a way that makes them clearly distinguished for application 

by employees. 

Keywords: Leadership, Management Leadership Capabilities, Organizational 

Ignorance, Managing Organizational Ignorance.   
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