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Abstract 
The study aimed to identify the role of knowledge management in developing the management 

skills of the university leadership at Shakra University. The sample of the current study consisted of 

(48) academic leaders of Shakra University. The study tools included a questionnaire prepared by the 

researcher. The study was based on the comparative descriptive approach. The study reached a number 

of results, in which the researcher confirmed that knowledge management plays an important role in 

developing the management skills of the academic leaders of Shakra University. 

 ملخصال
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور إدارة المعرفة في تنمية المهارات اإلدارية لدى القيادات الجامعية بجامعة شقراء. تكونت 

( من القيادات األكاديمية بجامعة شقراء. اشتملت أدوات الدراسة على استبيان تم إعداده من ِقبل الباحث، 48الدراسة الحالية من ) عينة
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المقارن. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي أكد من خاللها الباحث على أن إلدارة 

في تنمية المهارات اإلدارية لدى القيادات األكاديمية بجامعة شقراء، كما أوصى الباحث في نهاية الدراسة بمجموعة من  المعرفة دور هام
 التوصيات.
 المقدمة:

يتسم اليوم بعالم الجودة واالعتماد األكاديمي مما أدى إلى تسارع العديد من الجامعات على مستوى الوطن العربي بصفة عامة 
العربية السعودية بصفة خاصة في الحصول على التميز وذلك من خالل االهتمام بإدارة المعرفة نظريًا وتطبيقيًا. لذا أصبح والمملكة 

( أن 28م:   2014)جردات والمعاني،  ة، فكما أشارموضوع إدارة المعرفة هو الشغل الشاغل لدى العديد من الجامعات السعودي
 فإن وبالتالي المنظمات، عمليات مجمل في الكبيرة المكانة المعرفة تحتل ولكون اليوم، منظمات عالم في كبيرة أهمية إدارة المعرفة لها

 بعين المنظمات وتأخذها تدركها أن يجب كبيرة جهوداً  ويتطلب األهمية، غاية في أمر لنجاحها المستلزمات الضرورية توفير عملية
 المعرفة. إدارة من المنشودة الفاعلية في تحقيق مهماً  ذلك كان حيثما والمستلزمات المتطلبات تلك توافرت وحيثما االعتبار،
وعلى هذا األساس  المعرفةخالل تاريخها الطويل بمفهوم  منمفهوم الجامعة  حيث ارتبط الجامعة والمعرفة مفهومان متالزمان،ف

المجتمع إلى موارد ومصادر طبيعية لبناء كيانه االقتصادي  ينظر إليها على أنها تمثل الموارد المعرفية للمجتمع، وبقدر ما يحتاج
يحتاج أيضًا إلى موارد ومصادر لبناء كيانه المعرفي والفكري وهذه هي وظيفة الجامعة، وبذلك تكون الجامعة مصدر للمعرفة، حيث 

مسئولية إثراء الجامعات  على عاتق تستمد هويتها وشرعية وجودها من هذا الدور الهام الذي تقوم به في حياة المجتمع، لذلك تقع
 (166م:  2013)كمال،  .وتطوير وتنمية البناء المعرفي للمجتمع

هذا وتعد الطاقات المهارية والعقلية التي يختزنها اإلداريون في الوحدات اإلدارية المختلفة في المؤسسات التعليمية مصدرًا هامًا 
ي تمكنها من تحليل المواقف واكتشاف األخطاء وصنع القرارات بالطريقة والوقت المناسب من مصادر الثروة المعرفية والقوة الحيوية الت
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ة والذين يضمنان لها االستمرار والتفرد في العمل، مما يعمل على تنمية المهارات اإلدارية لدى هؤالء اإلداريون الذين يتم وصفهم بالقاد
 (462م:  2002المبدعون. )الشمري، 
اإلدارية لدى القائد التربوي أمر في غاية األهمية حيث يتم تنظيم طاقات العاملين وجهودهم لتنصب في إطار فعملية القيادة 

خطط المؤسسة بما يحقق األهداف المستقبلية لها ويضمن نجاحها وتدعيم السلوك اإليجابي لألفراد العاملين داخلها؛ حيث يبذل القائد 
لبي، موجدًا بذلك مناخًا أفضل للعمل واإلنتاج الهادف والعمل على التعامل مع األمور بمرونة التربوي قصارى جهده لتقليل السلوك الس

وليس روتينية مع وضع خطط مستقبلية وتطويرها وحل المشكالت المستقبلية المتوقعة وجميعها تتطلب مهارات إدارية عالية. )السويدان، 
 (16م:   2011

إلى التطوير للمهارات واألساليب واألنشطة والمنهجيات المختلفة والتي تسعى من خاللها  لذلك فإدارة المعرفة لها منهجية تقود
المؤسسة والقائد الناجح إلى تحقيق أهداف المنظمة إذ أن تفعيل إدارة المعرفة بشكل فعال يؤثر بشكل كبير على السمات والمهارات 

يز اإلنتاجية ورفع معدالت المخرجات التعليمية للمؤسسة وتزيد من خبراته في الشخصية واإلدارية للقائد التربوي مما يزيد من العمل وتعز 
 (21م:  2008التعامل مع العاملين والبيئة المهنية. )طاشكندي، 

 مشكلة الدراسة:
مة يتسم اليوم بعالم الجودة واالعتماد األكاديمي مما أدى إلى تسارع العديد من الجامعات على مستوى الوطن العربي بصفة عا

والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة في الحصول على التميز وذلك من خالل االهتمام بإدارة المعرفة نظريًا وتطبيقيًا. لذا أصبح 
ة، مما دفع الباحثين إلى القيام بمجموعة من الدراسات حول موضوع إدارة المعرفة هو الشغل الشاغل لدى العديد من الجامعات السعودي

 فة ومدى أهميتها للجامعة، ومن ضمن تلك الدراسات الدراسة الحالية التي يقوم بها الباحث. إدارة المعر 
خالل تاريخها الطويل بمفهوم  منمفهوم الجامعة  حيث ارتبط الجامعة والمعرفة مفهومان متالزمان،هذا باإلضافة إلى أن 

المعرفية للمجتمع، وبقدر ما يحتاج المجتمع إلى موارد ومصادر طبيعية وعلى هذا األساس ينظر إليها على أنها تمثل الموارد  المعرفة
لبناء كيانه االقتصادي يحتاج أيضًا إلى موارد ومصادر لبناء كيانه المعرفي والفكري وهذه هي وظيفة الجامعة، وبذلك تكون الجامعة 

 قوم به في حياة المجتمع، لذلك تقع على عاتقمصدر للمعرفة، حيث تستمد هويتها وشرعية وجودها من هذا الدور الهام الذي ت
 (166م:  2013)كمال،  .مسئولية إثراء وتطوير وتنمية البناء المعرفي للمجتمعالجامعات 

هذا باإلضافة إلى أننا ال نستطيع أن نغفل دور القيادات األكاديمية في تطوير وتنمية الجامعة، وذلك لما يتسمون به من 
كنهم على الوصول باألداء إلى درجات عالية من التميز وتحقيق التقدم واالعتماد األكاديمي للجامعة، ومن هنا مهارات إدارية والتي تم

جاءت الدراسة الحالية لالهتمام بالتعرف على دور إدارة المعرفة في تنمية المهارات اإلدارية لدى القيادات الجامعية بجامعة شقراء، 
  في اآلتي:من األسئلة والتي تتمثل  وتشمل الدراسة الحالية على مجموعة

 ما واقع تطبيق إدارة المعرفة لدى القيادات الجامعية بكليات جامعة شقراء بمحافظة الدوادمي من وجهة نظرهم؟  .1
 ما واقع المهارات اإلدارية لدى القيادات الجامعية بكليات جامعة شقراء بمحافظة الدوادمي من وجهة نظرهم؟ .2
القيادات الجامعية لجامعة شقراء ية دالة موجبة بين المهارات اإلدارية وأدوار أدارة المعرفة لدى هل توجد عالقة ارتباط .3

 بمحافظة الدوادمي من وجهة نظرهم؟
هل توجد فروق دالة إحصائية بين متوسط رتب درجات عينة الدراسة من رؤساء األقسام والوكالء والعمداء على محور  .4

 المهارات األدارية؟
فروق دالة إحصائية بين متوسط رتب درجات عينة الدراسة من رؤساء األقسام والوكالء والعمداء على محور ادارة هل توجد  .5

 المعرفة؟
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 أهداف الدراسة: 
 التعرف على واقع تطبيق إدارة المعرفة لدى القيادات الجامعية بكليات جامعة شقراء بمحافظة الدوادمي.  .1
 لدى القيادات الجامعية بكليات جامعة شقراء بمحافظة الدوادمي. التعرف على واقع المهارات اإلدارية .2
القيادات الجامعية بكليات جامعة شقراء طبيعة العالقة االرتباطية بين المهارات اإلدارية وأدوار أدارة المعرفة لدى التعرف على  .3

 بمحافظة الدوادمي.
ء األقسام والوكالء والعمداء على محور المهارات الفروق بين متوسط رتب درجات عينة الدراسة من رؤساالتعرف على  .4

 األدارية.
 الفروق بين متوسط رتب درجات عينة الدراسة من رؤساء األقسام والوكالء والعمداء على محور ادارة المعرفة.التعرف على  .5

 أهمية الدراسة:
 أوالا: األهمية النظرية:

طور وتقدم الجامعات أال وهى القيادات الجامعية بكليات جامعة شقراء تتناول الدراسة الحالية فئة مهمة ولها دور رئيسي في ت .1
 بالمملكة العربية السعودية.

 تركز الدراسة الحالية على أحد الجوانب الالزمة لتطور للقيادات الجامعية بكليات جامعة شقراء أال وهو الجانب اإلداري. .2
والمهارات اإلدارية لدى القيادات الجامعية بكليات جامعة شقراء بالمملكة تسلط الدراسة الحالية الضوء على واقع إدارة المعرفة  .3

 العربية السعودية.
 ثانياا: األهمية التطبيقية:

قد تكشف الدراسة الحالية عن المهارات اإلدارية لدى القيادات الجامعية بجامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية ودور إدارة  .1
 المعرفة في تنميتها.

المسؤلين في وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية رؤية واضحة عن المهارات اإلدارية التي تمتلكها القيادات تعطي  .2
 الجامعية بجامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية.

 تزويد المكتبة العربية والمحلية بمثل هذا النوع من الدراسات. .3
للباحثين إلجراء المزيًد من الدراسات المستقبلية للتعرف على إدارة المعرفة ودورها في تعد الدراسة الحالية لبنه بحث جديدة  .4

 تنمية مناخ البيئة اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي.
 مصطلحات الدراسة:

 : Knowledge Management  إدارة المعرفة
من خالل خلق وتطبيق المعالجة،  organizational performanceتعرف على أنها عملية تعزيز األداء التنظيمي 

 (Micić ,2 015: 51)والنظام، والهيكل، والثقافة التي تساند في تكوين وتبادل واستخدام المعرفة. 

كما تعرف على ، (Arpaci , 2017: 383)كما تعرف على أنها عملية منهجية تتضمن إنتاج وتخزين وتبادل المعرفة والتعلم 
م عبر المنظمات )المعرفة الداخلية(، وترميز المعرفة )المعرفة الخارجية( وتوزيع ونقل المعرفة في تعلم بعض المهارات. أنها عملية التعل

(Kazemi,2017:50) 

ويعرفها الباحث على أنها مجموعة من الخبرات العلمية والمعلوماتية التي تتسم بها القيادات الجامعية من أجل الحصول على 
 د األكاديمي بجامعة شقراء.التميز واالعتما
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 Management Skills المهارات اإلدارية

على أنها مجموعة األنشطة والعمليات واإلجراءات التي تقوم بها القيادات الجامعية بجامعة شقراء من من تخطيط  الباحثيعرفها و 
دارة للموارد البشرية الموجودة بالكلية.  وتوجيه وتقويم وا 

 الجامعية:.قيادات الكليات 3
ئها ووكالبالمملكة العربية السعودية  رؤساء األقسام بكليات جامعة شقراءعلى أنهم مجموعة القيادات المتمثلون في  الباحثيعرفها 

 .ئهامداوع
 حدود الدراسة: 

الجامعية بجامعة شقراء فى لدى قيادات الكليات دور ادارة المعرفة في تنمية المهارات اإلدارية دراسة  تتحدد فيالحدود الموضوعية:  .1
 محافظة الدوادمي.

 .بكليات جامعة شقراء فى محافظة الدوادميالحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة الحالية على مجموعة من القيادات الجامعية  .2
 م.2017 -هـ 1438الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراسى األول من العام الجامعي  .3

 ثانياا: اإلطار النظري
 المحور األول: إدارة المعرفة في المؤسسات الجامعية بالمملكة العربية السعودية

 مفهوم إدارة المعرفة: 
هناك جدال واضح بين الباحثين على مستوى الدراسات العربية واألجنبية حول تعريف مفهوم إدارة المعرفة، مما نتج عدة تعريفات 

البنية النظرية التي يختاروها عند تناول هذا المفهوم، فقد لذي جعل كل باحث يضع تعريفًا لهذا المفهوم من حيث لهذا المفهوم، األمر ا
من خالل خلق وتطبيق المعالجة،  organizational performanceعملية تعزيز األداء التنظيمي  عرفت إدارة المعرفة على أنها

كما تعرف على أنها عملية منهجية  ،(Micić ,2 015: 51)والنظام، والهيكل، والثقافة التي تساند في تكوين وتبادل واستخدام المعرفة 
 .(Arpaci , 2017: 383; Shafique ,2015:176)تتضمن إنتاج وتخزين وتبادل المعرفة والتعلم 

اإلجراءات التي تتخذ بشكل منهجي لغرض إيجاد وتنظيم الثروة الفكرية للمنظمة وجعلها متاحة؛ وكذلك  كما تعرف على أنها تلك
وتعرف أيضًا على أنها القدرة على تسخير  .(Eftekharzade& mohammadi,2011:1003لتعزيز نظام التعليم والتعلم المستمر )

 (.Trivella& Dimitrios,2015:489)والتكنولوجيا  المعرفة، التي تنطوي على األفراد، والثقافة، والعمليات

كذلك تعرف على أنها عملية تحويل المعلومات واألصول الفكرية إلى قيم مستمرة، وذلك من أجل ربط األفراد بالمعرفة التي 
االستدامة لتحسين معالجة وتعرف أيضًا على أنها النهج المنهجي والشامل إزاء  (.Laal,2011:545)يحتاجون إليها التخاذ اإلجراءات 

المعرفة على جميع مستويات المنظمة، وتعرف كذلك على أنها عملية تحديد المعرفة الموجودة لدى المنظمة وتطويرها وتطبيقها بفعالية 
 .(Bhusry & Ranjan,2011:35)  من أجل تحقيق أهداف المنظمة، مع خلق ثقافة تنظيمية تسمح بإنشاء المزيد من المعرفة

 وتعرف إدارة المعرفة أيضًا على أنها األنشطة واإلجراءات التي يتم اتخاذها من ِقبل المؤسسة للتعامل مع ما لديها من موارد بشكل أكثر
كما تعرف على أنها عملية التعلم عبر المنظمات )المعرفة الداخلية(،  (،Demchig,2015:3633)كفاءة من أجل تحسين أدائها 

  .(Kazemi,2017:50)عرفة الخارجية( وتوزيع ونقل المعرفة في تعلم بعض المهارات وترميز المعرفة )الم
يتضح من العرض السابق للتعريفات التي تناولت مفهوم إدارة المعرفة أنها عملية منظمة تهدف إلى االستغالل األمثل للمعلومات  

إلى أنها تهتم باستمرار عملية التعليم،  ومن خالل التعريفات السابقة منها لصالح بيئة العمل، هذا باإلضافة  واالستفادةوالموارد المتاحة 
أيضًا يرى الباحث أن إدارة المعرفة هى مجموعة من الخبرات العلمية والمعلوماتية التي تتسم بها القيادات الجامعية من أجل الحصول 

 على التميز واالعتماد األكاديمي بجامعة شقراء.
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 أهداف إدارة المعرفة:
 المناسب الوقت في لتستخدم المناسبة، والسرعة المناسب بالشكل وتوفيرها المعرفة وجمع تحديد. 
 لها الحاجة عند واسترجاعها وتوفيرها المعرفة لتخزين معلومات قواعد بناء. 
 التنظيم في العاملين جميع بين المعرفة ومشاركة تبادل عمليات تسهيل. 
 ظاهرة معرفة إلى وتحويلها مالكها عقول في (الضمنية)الكامنة المعرفة نقل. 
 المختلفة المنظمة وأنشطة عمليات في واستثمارها توظيفها يمكن معرفة إلى والخارجية الداخلية المعرفة تحويل. 
 أفضل تحقيق في يساعد مما المناسب، الوقت وفي دقيق بشكل المعلومات توفير خالل من القرارات، صنع عملية تحسين 

 .النتائج
 وقتها وأموالها هدر أو كفاءتها نق  إلى تؤدي قد والتي المنظمة تواجه التي المشكالت حل في اإلسهام. 
 مستوى وتطوير وتحسين المطلوبة، الخدمات إنجاز في المستغرق الزمن تقليل خالل من ممكنة، درجة بأقصى العمالء إرضاء 

 .باستمرار المقدمة الخدمات
 باستمرار مبتكرة وخدمات منتجات وتقديم بالمنظمة، االبتكار عمليات تطوير. 
 التي المختلفة واألساليب الممارسات خالل من وذلك العمل مجموعة بين اإليجابي التفاعل وتحقيق الفريق، بروح العمل تشجيع 

 .ومشاركتها المعرفة لتبادل المنظمة تتبناها
  والخارجية.نشر وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الداخلية 
 بالمنظمة المحيطة البيئة في السريع التغيير مع التكيف متطلبات لتلبية بالمنظمة، التطوير عمليات تسريع في إلسهاما .

 (145-144م، 2013)علي،
 أهمية إدارة المعرفة: 
من خالل اعتبارها جزًء أساسيًا في تقدم المجتمعات وتحقيق غاياتها وجزء ال يتجزأ من المؤسسات التي  المعرفةتبرز أهمية 

 تتعامل بالمعرفة ويمكن تلخي  تلك األهمية في اآلتي: 
 .رصة كبيرة للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداتها الداخلية لتوليد اإليرادات الجديدةفتعد إدارة المعرفة  .1
 .عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافهاتعد  .2
 .تعزز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظمي المعتمد على الخبرة والمعرفة، وتحسينه .3
 .قها وتقييمهاتتيح إدارة المعرفة للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة، وتوثيق المتوافر منها وتطويرها والمشاركة بها وتطبي .4
تعد إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعلة الستثمار رأسمالها الفكري، من خالل جعل الوصول إلى المعرفة المتولدة عنها  .5

 .بالنسبة لألشخا  اآلخرين المحتاجين إليها عملية سهلة ممكنة
رفة جيدة والكشف المسبق عن العالقات غير تعد أداة تحفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية لخلق مع .6

 .المعروفة والفجوات في توقعاتهم
 .تسهم في تحفيز المنظمات لتجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية غير المستقرة .7
توفر الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات، عبر مساهمتها في تمكين المنظمة من تبني المزيد من  .8

 .اعات المتمثلة في طرح سلع وخدمات جديدةاإلبد
 .التنظيميةالمعرفة  تدعم الجهود لالستفادة من جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة، بتوفير إطار عمل لتعزيز .9

 (42م،    2005)الكبيسي،  .تسهم في تعظيم قيمة  المعرفة ذاتها عبر التركيز على المحتوى .10
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 أبعاد عملية إدارة المعرفة:
 تتحدد أبعاد عملية إدارة المعرفة فيما يلي:

 من المنظمة، تسعى التي اءاتر اإلج كل في تتمثل (knowledge Generating) واكتسابها: المعرفة إنتاج عملية .1
 مدى إلى تشير كما الصريحة، والمعرفةأ الضمنية المعرفة بين ما كانت سواء عليها، والحصول المعرفة إنتاج إلى خاللها،

 .اإلبداعي اإلنتاج على المنظمة قدرة
 والوصول واالسترجاع االحتفاظ على تشمل التي العمليات تلك تعني (Knowledge Storage) المعرفة: خزن عملية .2

 في الموجودة المعرفة على تحتوي التي التنظيمية، الذاكرة إلى تعود المعرفة تخزين عملية إن حيث والتخزين، واإلدامة، والبحث
 في المخزونة اإلنسانية والمعرفة االلكترونية، البيانات قواعد في المخزونة والمعلومات المكتوبة الوثائق فيها بما مختلفة، أشكال
 األفراد من المكتسبة الضمنية والمعرفة الموثقة، التنظيمية والعمليات اءاتر اإلج في الموجودة والمعرفة الخبيرة، النظم

 ( 817م،    2016)عبيد وربايعة،  .العمل ومجموعات
 تقاسم المعرفة، تبادل المعرفة، نشر المعرفة، توزيع المرحلة هذه على يطلق أحيانا (Knowledge Transferالمعرفة:) نقل .3

ج نظام إطار في وضعها أو المعرفة في المشاركة إتاحة تعني المسميات هذه وكل المعرفة،  كافة على بتوزيعها تسمح اءاتر وا 
 منها جزء بأي أو بها عالقة له من كل إستفادة إلى هذا يؤدي .المعرفة هذه تملك التي للشركة حيويا أمر يعتبر وهذا المهتمين
 تضر قد والتي حساسية ذات معرفة أجزاء توجد أنه اإلعتبار في األخذ مع للشركة والكلية العامة المصلحة تحقق وبالتالي
 دون األجزاء هذه سرية تضمن التي واإلجراءات القواعد تضع أن وعليها لها منافسة لجهات أتيحت إذا الشركة بمصالح
تاحتها المعرفة شفافية بمبدأ اإلخالل  .للشركة العام للصالح تحقيقا للتوزيع وا 

 تنفيذ في لإلستخدام مالئمة أكثر المعرفة جعل المرحلة بهذه ويقصد: Knowledge Application)) المعرفة تطبيق .4
 في المنظمة معارف من اإلستفادة مرحلة هي المرحلة تلك أن أي .بها تقوم التي بالمهام إرتباطا أكثر وجعلها المنظمة أنشطة
دارة التنظيمية، المستويات مختلف على القرارات إتخاذ  منتجة تكون أن يجب فالمعرفة ذاتها، حد في هدفا ليست المعرفة وا 

 اإلستفادة عملية وتتوقف المختلفة، المواقف على القائمة المعارف تطبيق طريق عن األداء وتحسين والتطوير التغيير لعمليات
 هو ومما التنظيمية، لألهداف ومالئمتها ومدى منها، اإلستفادة متطلبات مع المقدمة المعرفة توافق درجة على المعرفة من

كتساب القائمة المعارف وتحديث جديدة معارف توليد على يساعد القائمة المعارف تطبيق أن بالمالحظة جدير  من المزيد وا 
 (54م،  2014)المطيري،  .والخبرات التجارب

 دور القيادة اإلدارية في إدارة المعرفة 
 هناك دورًا هامًا تلعبه القيادة اإلدارية في إدارة المعرفة ويتمثل في اآلتي:

دراك أهمية إدارة المعرفة .1  .القدرة على الرؤية وا 
دارة المعرفةإنشاء  .2  .شبكات المعرفة وا 
 البحث والقدرة على توفير والحصول على وتقاسم داخل وخارج نطاق العمل. .3
 توفير الفر  لجميع الموظفين للحصول على المعلومات داخل وخارج نطاق العمل. .4
 (Chu , 2016,1108). المشاركة في عملية تبادل المعلومات في األنشطة اليومية وتنظيم شبكات المعلومات .5
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 المحور الثاني: المهارات القيادية اإلدارية لدى القادة التربويين الجامعيين في الجامعات السعودية.
 عناصر القيادة اإلدارية: 

 هناك العديد من العناصر الهامة للقيادة ولكن يخلصها الباحث في أربعة نقاط رئيسة وهي: 
العنصر األول: وجود جماعة منظمة من األفراد تتميز عن الجماعة العادية بتباين مسؤوليات أعضائها وظهور شخ  بين أفرادها  .1

مغاير لبقية الجماعة في قدرته على التوجيه والتأثير في أعضائها والتعاون فيما بينهم من أجل تحقيق أهدافهم المشتركة والذي يعد 
 لقيادة. عنصرًا ضروريًا لوجود ا

كراه العنصر الثاني: التأثير اإليجابي الذي يقوم به القائد نحو جماعته بطريقة مقصودة وهادفة وال يكون تأثيرًا عشوائيًا أو تأثيرًا باإل .2
 وتتنوع وسائل التأثير التي يستخدمها القائد مع الجماعة مثل المكافأة على الجهود المبذولة وتنمية قدرات أفراد الجماعة. 

عنصر الثالث: تحقيق األهداف والرؤى المطلوبة مع عدم وجود تعارض بين أهداف القائد وأهداف الجماعة وأهداف أفرادها، وهنا ال .3
يقوم القائد بتحليل الخالفات ومظاهر التعارض في كل جانب ويعيد ترتيبها من جديد بشكل يجد فيه كل طرف ما يرضيه ويتم 

القائد إلشباع حاجات أفراد الجماعة لتمكينها من إشباع حاجاتهم ومن خالل ميل الجماعة  تحقيق األهداف من خالل تسخير جهود
 ورغبتها في االنقياد للقائد.

العنصر الرابع: التنسيق الفعال بين أفراد الجماعة الواحدة لتحقيق األهداف المشتركة وهو أحد المطالب الهامة مثله مثل االنسجام  .4
 (85م:  2009ئية قد تؤدي إلى هالك أهداف الجماعة. )كنعان، بين أفراد الجماعة فالعشوا

م( على أهمية العناصر السابقة من أجل نجاح القيادة اإلدارية وبالنظر إلى الشأن 2009يتفق الباحث مع ما أقره )كنعان، 
األهداف العامة التي تقرها وزارة  السعودي نجد أن تلك العناصر تتوافر حتمًا في القادة الجامعيين الناجحين والذين سعو إلى تحقيق

 التعليم العالي وخطط التنمية بالمملكة.
 مهارات اإلدارة التربوية:

 تنقسم المهارات اإلدارية إلى مجموعة من المهارات التي يجب أن يتمتع القائد التربوي بها، وهي: 
 شخصيته معالم في تؤثر التيو  قائدلل واالنفعالية الجسمية والعقلية والخصائ  الصفات مجموعة وتشمل الذاتية: تاالمهار  .1

 لدى فطرية على استعدادات أساساً  تعتمد بل تعلمًا، تعلمها يتم ال وهذه المهارات له، واستجابتهم مع اآلخرين وتعامله وسلوكه،
 الشخصية، السمات المهارات: هذه ومن ،..والرفاق. الطفولة، كاألسرة، وحياة البيئة من مؤثرات مجموعة مع تتفاعل القائد
 .النفس ضبط على والقدرة واالبتكار، والمبادأة العقلية،رات والقد

 لدى متوفرة وأسس ومفاهيم حقائق من يرتبط بهما وما والتربية اإلدارة في المتخصصة المعرفة بها ويقصد :الفنية المهارات .2
 .عمله الوفاء بمتطلبات على تساعده إشرافية، أو إدارية مسؤولياته أكانت سواءً  بعمله ومسؤولياته، القيام من تمكنه ،القائد

 جو واشاعة جهودهم، تنسيق إلى يؤدي بما مرؤوسيه بنجاح، مع القائد بها يتعامل التي الطريقة هي اإلنسانية: المهارات .3
 المهارات أكثر هذه المهارات أن إلى الباحثون ويشير بإخال ، للعمل وحفزهم جذبهم من والتمكن الجماعي، والعمل التعاون،
 .واتقانها للتمكن منها والتدريب الدراسة من كثير إلى وتحتاج صعوبة،

 العملية زاءجأ وربط ،عمله تنظيم في القائد ورؤيته كفاءة بمدى المهارات هذه : وتتعلق) التصورية اإلدارية( تاالمهار  .4
 إدراك في القائد مهارة أيضاً  وتشمل ككل، التنظيم في تحدث التي والتغيرات بين األجزاء العالقات أثر وادراك التعليمية،
 النظر أو األمور، كتسييرالجامعية  اإلدارة إلى مجرد النظر وليس والمجتمع،الجامعة  بين والعالقة التربوية العملية شمولية

 (36-35م:   2012)الكناني، واإلرشاد. التقويم والتطوير التخطيط منفصلة عن كعملية التعليم إلى
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: يقصد بها القدرة على التفكير المنطقي المرتب وتصور األمور ورؤية األبعاد الكاملة ألي مشكلة ما وتحديد المهارات الفكرية .5
العالقات بين المتغيرات المختلفة ومن أمثلة المهارات الفكرية نذكر: مهارة التخطيط، مهارة تحليل المشكالت، مهارة القيادة، 

 (32م:  2007)أبو النصر،   ع، مهارة التفاوض، مهارة اتخاذ القرار.مهارة اإلقنا

 
 

 ( يوضح مهارات اإلدارة التربوية1شكل رقم )
أن المهارات اإلدارية تمكن القاد على توزيع المهام داخل بيئة العمل، وربط بيئة العمل بالمجتمع، ويتضح من الشكل السابق 

 والعمل على نجاح العمل داخل المؤسسة. العملوتحقيق متطلبات بيئة 
 صفات القائد التربوي: 

 هناك مجموعة من الصفات والتي يجب أن يتحلى بها القائد التربوي في الواقع الحالي الذي نعيش فيه وهي: 
الكفاءة: يجب أن يتمتع القائد بالذكاء المرتفع والبصيرة واليقظة والطالقة والمرونة والقدرة على فهم المشكالت وطرح الحلول واتخاذ  .1

 رئ.القرارات والتعامل مع األزمات والطوا
الصفات الجسمية: يجب أن يتمتع القائد التربوي بالصحة والمظهر الممتاز والطول والقوام المتناسق ويتصف بالقابلية البدنية وأال  .2

 يتسم القائد بتشوه بدني معيب أو مرض مزمن يقعده ويكون بصحة جيدة بدنيًا وعقليًا. 
مي متميز ولديه قدرة تحليل المواقف واستنباط النتائج المحتملة وقوة التفوق األكاديمي والمعرفي: يجب أن يكون ذو تأهيل أكادي .3

 التصور واإلدراك وربط األسباب بالمسببات.
الصفات الشخصية: مثل القدرة على االعتماد على النفس وتحمل المسئولية والصبر والثبات النفسي والبشاشة والصداقة والمودة  .4

 قة والنظام.والقدرة على ضبط النفس والتواضع واللبا
 الصفات الخلقية: مثل اإلخال  واألمانة والكرامة والعدل واالستقامة والصدق والقدوة الحسنة والفضيلة. .5
الصفات االجتماعية: أن يكون ذو مستوى اجتماعي واقتصادي متميز وأن يكون ديمقراطيًا ويؤمن بقدرة اآلخرين على التغيير وقوة  .6

 (74-73م:  2008خرين واالجتماعية وعدم إصدار التعليمات بشكل شديد اللهجة. )عطوي، التأثير واحترام اآلخرين وخدمة اآل

 مهارات اإلدارة الرتبوية

 الذاتية تااملهار
 اإلدارية تااملهار

 اإلنسانية املهارات املهارات الفكرية

 الفنية املهارات
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 متطلبات القيادة اإلدارية للقائد التربوي الناجح: 
 يجب أن تتوافر في القائد التربوي الشروط التالية: 

 التقليل من مركزية اإلدارة والتوجيه إلى أبعد الحدود الممكنة. .1
 الحركة والتصرف في حدود مؤسسته بالشكل الذي يحقق مصلحتها.إعطاء القائد حرية  .2
توفير االستقرار في الوظيفة للقائد الجامعي ليستطيع أن يرسم خططًا طويلة المدى إلصالح الكلية أو القسم المراد تطويره ولتأكيد  .3

 عمله بنفسه.
 تطبيق األسلوب الديمقراطي في اإلدارة الجامعية. .4
بعاد شبح الخوف من نتائج االبتكار والتجربة والتجديد. )محمد، تأكيد الشعور بالطمأني .5  (118-117م:  2008نة واألمن وا 

 أهمية القيادة:
أن أهمية القيادة تتضح في الوظائف التي يمارسها القائد، والتي تتمثل فيما الى ( 21-20     :م 2016)السرحي،   شيروي

 يلي:
المدى: والتي تشمل على األهداف التي تضعها المؤسسة وتأمل من أفرادها أن تسعى في التخطيط لألهداف القريبة والبعيدة  .1

 سبيل تحقيق تلك األهداف.
وضع السيساة: وتتمثل في الخطط التي توضع من أجل تحسين عملية السير داخل المؤسسة لتنظيم الوقت والجهود لتحقيق  .2

 أهداف المؤسسة.
 ألفكار اآلخرين. األيدولوجية: فقد يكون القائد مصدراً  .3
 الخبرة: وهنا يمكن القول أن القائد ينظر إليه على أنه مصدر للخبرة سواء كانت تلك الخبرة فنية أو ادارية أو تعليمية. .4
 اإلدارة والتنفيذ: وهنا يشرف القائد على على تنفيذ السياسة المتبعة لتحقيق األهداف التي تم وضعها من قبل. .5
 للقائد الحق في مكافأة أو معاقبة العاملين.الثواب والعقاب: حيث يكون  .6
 نموذج يحتذى به: حيث يتسم القائد بمجموعة من الخصائ  التي تميزه عن باقي أفراد الجماعة. .7
 رمز للجماعة. .8
 صورة لألب ومثال يحتذى به. .9

 االتجاهات الحديثة للمهارات القيادية اإلدارية
 أوالا: القيادة االستراتيجية: 

القيادة االستراتيجية باإلدارة العليا والقدرة على التأثير على اآلخرين حيث إن نشاط القيادة االستراتيجية ينحصر في يرتبط مفهوم 
لية تحديد االتجاه ووضع االستراتيجية موضع التنفيذ وتمكين العاملين الستالم االستراتيجية وتطويرها وتحديد النقاط الفعالة وتطوير القاب

 (20-19م:     2013تيجية. )أقطي، في تطبيق االسترا
كما إن تلك القيادة يجب على المتمتع بها أن يكون له القدرة على التخيل والتصور المستقبلي وأيضًا بناء مرونة ودعم اآلخرين 

 (51م:  2012وخلق التغير االستراتيجي الضروري والمطلوب في المؤسسة. )جاب الرب، 
ثق من اإلدارة االستراتيجية وأهم دور للقائد االستراتيجي هو صياغة االستراتيجية وتشير القيادة االستراتيجية انب القيادةفمصطلح 

االستراتيجية إلى القدرة على التأثير في اآلخرين وتحقيق االستقرار طويل المدى بالمؤسسة والمحافظة على الوقت واالستقرار المالي. 
 (22م:  2013)اقطي، 
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 دليةثانياا: القيادة التبا
إن هذا النوع من القواد يقوم بتصميم الهياكل التنظيمية ويقدم المكافآت المناسبة للتابعين كما يأخذ في الحسبان الحاجات 
االجتماعية للتابعين فهذه القيادة تسعى إلى تحقيق الرضا للمرؤوسين وكل هذا يؤدي إلى تحسين اإلنتاجية للمؤسسة، كما يقوم هذا النوع 

بين القائد والتابعين والقائد هنا يهتم بالنتائج ويركز عمله على حث التبادل بينه وبين الموظفين وضبط أعمالهم حيث  التبادلعلى عالقة 
 (26م:  2013أن القائد يتميز بأنه محاور جيد له القدرة على إيصال الرؤية ويعرف كيفية مكافأة جهود والتزام الموظفين. )أقطي، 

 ويلية: ثالثاا: القيادة التح
إن القائد التحويلي مبتكر وصاحب رؤية وقدرة على المبادأة حيث يسعى إلى النهوض بالمرؤوسين للوصول إلى أعلى مستويات 

(، كما إنها قيادة متفوقة وتهدف إلى التمييز بين القادة الذين يحققون إنجازات متميزة عن 16م:  2007الدافعية واألخالق )حامد، 
ذين ال يحققون إنجازات فائقة، فالقائد التحويلي قادر على التأثير في مرؤوسيه ويهتم بالقضايا التي ترتبط بتطوير القادة العاديين ال

م: 2006الموظفين وهذا النوع يساهم في استثارة األفراد وتحفيزهم لبذل جهد مضاعف والسعي نحو تحقيق أهداف الجماعة. )حريم، 
 43) 

للقيادة  اإلدارية من أفضل األنواع التي يمكن ألي قائد تربوي جامعي أن يتمسك بها أثناء إدارته،  يرى الباحث أن األنواع السابقة
 يخرج طاقات مرؤوسيه ويعمل على تطوير أدائهم. حتىوذلك 

العربية المحور الثالث: أثر إدارة المعرفة في تنمية المهارات اإلدارية عند القادة الجامعيين في المؤسسات الجامعية بالمملكة 
 السعودية.

ظهرت مجموعة من المهارات اإلدارية لدى القادة بشكل عام والجامعيين بشكل خا  نتيجة تأثرهم بإدارة المعرفة المنظمة 
 والقائمة على تفعيل النتائج النظرية على أرض الواقع من خالل القيادة المهنية التربوية وسيحددها الباحث في الشكل اآلتي:

 

 
 (5شكل رقم )

ال .مهارة اتخاذ القرار: إن اتخاذ القرار من أهم األنشطة التي يقوم بها المدير القائد فالمشكلة عقبة تمنع المؤسسة من تحقيق أهدافها ف1
بد من أن يستخدم المدير منهجًا علميًا في حل المشكالت ويقوم هذا المنهج على تحديد المشكلة وتوصيفها والبحث عن أسبابها 

 (70م:  2008لبديلة واختيار الحل األمثل. )األغا، وعن الحلول ا
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.مهارة إدارة الوقت: إن إدارة الوقت من أهم المهارات اإلدارية للمدير القائد وتعتمد على تخطيط الوقت واألعمال المطلوب إنجازها 2
المهمة للقيادة الناجحة. )األغا،  وتحديد األولويات وربط الوقت بالعمل واإلنتاج والقيام بأدوار محددة حيث أنها أحد المبادئ

 (71م:  2008
.مهارة عقد االجتماعات: حيث تعتبر االجتماعات وسيلة لتحقيق غاية لذلك للقائد التربوي الناجح يجب عليه أن يدرك ويحدد المشكلة 3

بعض المناقشات المهنية أو  ويعمل جاهدًا على حلها من خالل االجتماعات كما يقوم بمناقشات فعالة حول أحد األمور الجديدة أو
 (7م:  2009تقييم الوضع الحالي والقيام بمزيد من المضي قدمًا. )شرقي، 

. مهارة إدارة التغيير: أحد المهارات الضرورية لإلدارة الفعالة والتي تتخذ خطوات متأنية لتدبر التغيير بسالسة دون أن تحدث صدامًا 4
وصول إلى األهداف المنشودة للتغيير من خالل التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية من خالل قيادة الجهد المخطط والمنظم لل

 (18م:  2003واإلمكانات المادية والفنية المتاحة للمؤسسة التربوية. )عماد الدين، 
ألهداف حيث إن أول طريق .مهارة إدارة الذات: وهي القدرة على ضبط وخلق التوازن في حياة الفرد ليوائم بين الواجبات والرغبات وا5

 النجاح عند القائد هو نجاحه في إدارة ذاته والتعامل مع نفسه بفعالية. 
. مهارة إدارة الصراع: وهي قدرة القائد التربوي على إدارة الصراعات والخالفات بين أفراد العمل بشكل إيجابي هادف والخروج من 6

م: 2001مل وعدم الدخول في صراعات شخصية مع اآلخرين. )الطويل، األزمات وعدم تأثير تلك األزمات على مجريات الع
 292) 

.مهارة إدارة ضغوط العمل: وهي قدرة القائد التربوي على العبور بفريقه المهني عبر ضغوط العمل مع عدم التعرض أو تقليل التعرض 7
المشكالت بحرفية والقدرة على تحمل تلك لالضطرابات والمشكالت التي تنجم عن ضغوط العمل وعالج تلك الضغوط وحل جميع 

 (7م:  2004الضغوط وتكييف الفريق معها وعدم إرجاعها إلى منضدة العمل مرة أخرى. )يوسف، 
دارة التغيير حيث تؤكد تلك 8 .مهارة إدارة اإلخفاق: تعد تلك المهارة أحدث المهارات التي ولدت من رحم إدارة المعرفة االستراتيجية وا 

الرغبة في المحاولة مرة أخرى دون النظر إلى األخطاء والمشاكل التي حدثت مع معرفة األسباب وعدم الوقوع في تلك  المهارة على
المشكلة مرة أخرى، مع توقع حدوث األخطاء واإلخفاقات وتحليل الخطأ ووضع خطة عالجية مفصلة لمواجهة اإلخفاق. )الغامدي، 

 (97م:  2002
 ثالثاا: الدراسات السابقة

عنوان: استدامة إدارة المعرفة في الجامعات وأثرها على التميز في ب (Abu Naser et al , 2016دراسة أبو ناصر وآخرون ) -1
 ."األداء "دراسة مقارنة

Title: Knowledge Management Maturity in Universities and its Impact on Performance Excellence 

"Comparative study". 

الدراسة إلى التعرف على استدامة إدارة المعرفة وتأثيرها على التميز في األداء، كما هدفت الدراسة إلى المقارنة بين جامعة هدفت 
األزهر وجامعة القدس بفلسطين في إدارة المعرفة ومدى تأثيرها على التميز في األداء. تكونت عينة الدراسة من القيادات األكاديمية 

قدس بفلسطين. تمثل منهج الدراسة في المنهج الوصفي المقارن. أشارت نتائج الدراسة إلى أن إدارة المعرفة يمكن بجامعتى األزهر وال
قياسها، كما أشارت النتائج إلى وجود تأثير واضح إلدارة المعرفة على التميز في األداء، كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى 

 تين تمثال في المستوى الثالث إلدارة المعرفة.استدامة إدارة المعرفة لدى الجامع
الدراسة: واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعات  السعودية من وجهة نظر شاغلي الوظائف  بعنوان م(2016دراسة السليمي ) - 2

المعرفة بالجامعات السعودية. هدفت الدراسة إلى تقويم واقع تطبيق شاغلي الوظائف القيادية األكاديمية إلدارة القيادية األكاديمية.
( من فردًا من العمداء والوكالء ورؤساء األقسام بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. اشتملت أدوات 130تكونت عينة الدراسة من )

م الدراسة على استبانة معدة من ِقبل الباحث، وتمثل منهج الدراسة في المنهج الوصفي التحليلي. أشارت نتائج الدراسة إلى عد
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التوظيف األمثل إلدارة المعرفة في العمل اإلداري شاغلي الوظائف القيادية األكاديمية بجامعة أم القرى، كما أشارت إلى ضعف 
قدرات شاغلي الوظائف القيادية األكاديمية بجامعة أم القرى في إنتاج وتوليد المعرفة اإلدارية، كما أشارت النتائج إلى وجود بعض 

ل تطبيق إدارة المعرفة من ِقبل شاغلي الوظائف القيادية بجامعة أم القرى والتي أبرزها االفتقار إلى ثقافة إدارة المشكالت التي تحو 
المعرفة،، وضعف القناعة بأهمية إدارة المعرفة ودورها في اإلدارة، وضعف االنفاق على العمل اإلداري بشكل عام، وغياب التنسيق 

 بين الوحدات اإلدارية.
 الملك بجامعة التربية في كلية المعرفة إدارة عمليات تعزيز في دور ممارسات الجودة "عنوانب م(2016عون والحمد ) دراسة - 3

هدفت الدراسة إلى تعرف دور ممارسات الجودة في أبعاد القيادة والتخطيط " وهيئة التدريس أعضاء نظر وجهة من سعود
تعزيز عمليات إدارة المعرفة وهي اكتساب المعرفة ومشاركة المعرفة وتطبيق المعرفة من  فياالستراتيجي والتركيز على العمالء 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود. كما هدفت إلى التعرف على الفروق في ممارسات الجودة 
كة المعرفة وتطبيق المعرفة( من وجهة نظر أعضاء هيئة )اكتساب المعرفة ومشار  لألبعاد ذاتها في تعزيز عمليات إدارة المعرفة

التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود باختالف متغيرات الدراسة الجنس والرتبة العلمية والقسم األكاديمي. واستخدمت 
وأستاذ مشارك ( عضوا من الدرجات العلمية بروفيسور 57الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

( بين متغيري ممارسات الجودة لبعد 0.01وأستاذ مساعد. توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة  عند مستوى داللة )
القيادة وعمليات إدارة المعرفة )اكتساب المعرفة ومشاركة المعرفة(، وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ممارسات الجودة لبعد القيادة وعمليات إدارة المعرفة )تطبيق المعرفة(. وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ( بين متغيري 0.05)
( بين متغيري ممارسات الجودة لبعد التخطيط االستراتيجي وعمليات إدارة المعرفة )اكتساب المعرفة 0.01عند مستوى داللة )

( بين متغيري ممارسات الجودة لبعد التخطيط 0.05حصائيا عند مستوى داللة )ومشاركة المعرفة(، وجود عالقة ارتباطية دالة إ
بين  (0.01) االستراتيجي وعمليات إدارة المعرفة،تطبيق المعرفة(. وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة

لمعرفة ومشاركة المعرفة(، وجود عالقة متغيري ممارسات الجودة لبعد التركيز على العميل وعمليات إدارة المعرفة )اكتساب ا
على العميل وعمليات إدارة   ( بين متغيري ممارسات الجودة لبعد التركيز0.05ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

عرفة المعرفة )تطبيق المعرفة(. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسات الجودة لبعد القيادة وتعزيز عمليات إدارة الم
)اكتساب المعرفة ومشاركة المعرفة وتطبيق المعرفة( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باختالف متغيرات الدراسة الجنس 
والرتبة العلمية والقسم األكاديمي. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسات الجودة لبعد التخطيط االستراتيجي وتعزيز 

ب المعرفة ومشاركة المعرفة وتطبيق المعرفة( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باختالف عمليات إدارة المعرفة )اكتسا
متغيرات الدراسة الجنس والرتبة العلمية والقسم األكاديمي. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسات الجودة لبعد التركيز 

من وجهة نظر أعضاء هيئة  (شاركة المعرفة وتطبيق المعرفةعلى العميل وتعزيز عمليات إدارة المعرفة )اكتساب المعرفة وم
 التدريس باختالف متغيرات الدراسة الجنس والرتبة العلمية والقسم األكاديمي.

عنوان الدراسة: قياس نضج إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم  (Abu Naser et al , 2016)دراسة أبو ناصر وآخرون  - 4
 دراسة تجريبية في جامعة األزهر في فلسطين. -العالي لتعزيز األداء 

Title: Measuring knowledge management maturity at HEI to enhance performance-an empirical 

study at Al-Azhar University in Palestine. 

يم العالي بفلسطين، كما هدفت الدراسة هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير إدارة المعرفة على التميز األدائي في مؤسسات التعل
 إلى تقييم مستوى إدارة المعرفة لدى عينة الدراسة. تكونت عينة الدراسة من القيادات األكاديمية بجامعة األزهر بفلسطين. اشتملت أدوات

إلى وجود تأثير إلدارة المعرفة الدراسة على استبيان إدارة المعرفة، وتمثل منهج الدراسة في المنهج التجريبي. توصلت نتائج الدراسة 
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دارة على التميز األدائى، وأن تميز األداء لدى القيادات الجامعية يتأثير بإدارة المعرفة لديهم، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى إ
 المعرفة لدى عينة الدراسة تمثل في المستوى الثالث إلدراة المعرفة.

 إدارة لبعض مفاهيم نجران جامعة في األكاديمية واإلدارية القيادات امتالك الدراسة: مدىعنوان م( 2016دراسة العتيبي ) - 5
 المعرفة.
 واستخدم المعرفة، إدارة مفاهيمض لبع نجران جامعة في واإلدارية األكاديمية القيادات امتالك مدى معرفةى لإ سة الدرا هدفت

 واإلدارية األكاديمية( من القيادات 113. تكونت عينة الدراسة من )المعلومات لجمع اأداةك ستبانةواال التحليلي، فيصالو  المنهج الباحث
 كبيرة، بدرجة المعرفة إدارة مفاهيم يمتلكون ووكالئهم الكليات عمداء أن :أهمها النتائج من لعدد الدراسة لتص وتو نجران، جامعة في
 لةدال ذات فروق يوجد وأنه متوسطة، بدرجة المعرفة إدارة مفاهيم يمتلكون اإلدارات ومديري األكاديمية األقسام روؤساء أن حين في
 ووكالئهم. العمداء الحصل المعرفة إدارة مفاهيم ضعب في ائيةصإح
 .)ميدانية تطويرها )دراسة ومتطلبات الطائف بجامعة المعرفة م( عنوان الدراسة: إدارة2016دراسة مقابلة ) - 6

 (231) من الدراسة عينة تكونت )دراسة ميدانية(، تطويرها ومتطلبات الطائف بجامعة المعرفة إدارة إلى التعرف الدراسة هدفت
 المسحي، الوصفي البحث أسلوب استخدام تم الدراسة دافهأ ولتحقيق الطبقية العشوائية، بالطريقة اختيارهم تم تدريس، هيئة  عضو
 إدارة تطبيق درجة النتائج أن أظهرت .على(ثالثة)محاور موزعة فقرة (45)  من مكونة الغرض لهذا استبانة خالل تطوير من وذلك

 تقدير بدرجة جاءت التدريس هيئة أعضاء نظر تطويرها من وجهة تواجهها ومتطلبات التي والمعوقات الطائف بجامعة المعرفة
 ومدرس مساعد وأستاذ استاذ ة وبين كل من مشارك من جه أستاذ إحصائية بين داللة ذات وجود فروق النتائج أظهرت كما )متوسطة(،

 فروق ووجود الكلية. الدرجة وفي المعرفة، إدارة تطبيق تواجه التي في المعوقات مشارك أستاذ لصالح الفروق وجاءت أخرى، جهة من
 في مشارك أستاذ لصالح الفروق وجاءت جهة أخرى، من مساعد وأستاذ أستاذ من وكل جهة من مشارك أستاذ إحصائية بين داللة ذات
 أستاذ لصالح الفروق وجاءت وأستاذ، مشاركبين استاذ  إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج رتهكما ظ المعرفة إدارة تطبيق واقع

 .المعرفة إدارة تطوير متطلبات في مشارك
 وعمليات إدارة المعرفة.(عنوان الدراسة: دور القيادة التحويلية Hayat et al., 2015دراسة حياة وآخرون ) - 7

Title:  The Role of Transformational Leadership and its knowledge management processes. 

دارة المعرفة. تكونت عينة الدراسة من  هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين أنماط القيادة )التحويلية، التبادلية، الحرة(  وا 
 Knowledge  اء هيئة التدريس بجامعة طهران. اشتملت أدوات الدراسة على استبيان إدارة المعرفةوأعض العاملين( من 214)

Management Questionnaire، واستبيان العوامل المتعددة للقيادة  Multifactor Leadership Questionnaire ،

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين  وتمثل منهج الدراسة في المنهج الوصفي االرتباطي.
دارة  دارة المعرفةالقيدة التحويلية وا  ، كما أشارت النتائج أيضاا إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية القيادة التبادلية وا 

دارة المعرفة لدى عينة الدراسة، كذلك أشارت نتائج الدراسة إل ى عدوم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين القيادة الحرة وا 
 المعرفة. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن التنبؤ بعملية إدارة المعرفة من خالل القيادة التحويلية.

 ثقافة الجودة ضوء فى القصيم بجامعة المعرفة إدارة لتفعيل مقترح م(عنوان الدراسة: تصور2015دراسة الهادي ونصار ) - 8
 التنافسية.
 الفاعل التطبيق من تحد التي عنالمعوقات والكشف القصيم، بجامعة المعرفة إدارة تطبيق واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت

 تفعيل بمقتضاه يمكن مقترح تصور وتقديم تفعيلها، في تساهم أن يمكن إلى اآلليات وتحديد القصيم، جامعة قيادات نظر وجهة من لها،
 واستعانت الوصفى، المنهج الدراسة استخدمت األهداف هذه ولتحقيق التنافسية. الجودة ثقافة ضوء على القصيم بجامعة المعرفة إدارة
 األقسام ورؤساء والوكالء العمداء من (125) عددها بلغ القصيم جامعة قيادات من عينة على طبقت التى االستبانة بأداة
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 بصورة القصيم جامعة فى المعرفة إدارة وممارسات أساليب تطبيق يتم ال أنه :منها النتائج، من عدد الى الدراسة وتوصلت.العلمية
 بالجامعة، المعرفة إدارة لتفعيل اآلليات إيجاد في كبيرة أهمية هناك وأن التطبيق، من تحد التى المعوقات من الكثير هناك وان كاملة،
 المعرفة إدارة تفعيل الى يسعى مقترحا، تصورا الدراسة قدمت ميدانية، ونتائج نظرية تحليالت من الدراسة إليه توصلت ما ضوء وفى

جراءات وأبعاد وأهداف فلسفة على المقترح التصور اشتمل حيث التنافسية، الجودة ثقافة ضوء في القصيم بجامعة  تنفيذ ومتطلبات وا 
 بجامعة المعرفة إدارة تفعيل يكفل بما المقترح التصور لتنفيذ الالزمة اآلليات من مجموعة توفير بضرورة الدراسة وأوصت .المعرفة ادارة

 .القصيم
م( عنوان الدراسة: واقع إدارة المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء 2015دراسة الزبون والشيخ ) - 9

 الهيئة التدريسية وعالقة ذلك ببعض المتغيرات.
هدفت الدراسة إلى معرفة واقع إدارة المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وقام 

( عضو هيئة تدريس اختيروا بالطريقة 695حول عينة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من ) المعلوماتالباحثان بتصميم استبيان لجمع 
الطبقية العشوائية من عدة جامعات خاصة، وتوصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن واقع إدارة المعرفة في الجامعات 

كاديميين جاء بدرجة متوسطة وأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واإلداريين األ
بين الذكور واإلناث في إجاباتهم عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الخاصة تعزي لمتغير الجنس لصالح اإلناث ولمتغير الخبرة 

 لصالح الذكور.
 بالجامعات السعودية. العلمية األقسام لرؤساء يةاإلدار  المهارات عنوان الدراسة: تقييم م(2014دراسة الثبيتي ) - 10

 الدراسة أهداف ولتحقيق .السعودية الحكومية بالجامعات العلمية األقسام لرؤساء اإلدارية المهارات تقييم إلى الدراسة هذه هدفت
 توزيعها تم عبارة وثمانين وتسع محاور عشرة من تكونت استبانة بتصميم الباحث ،وقام(المسحي) الوصفي المنهج الباحث استخدم
 اإلحصائية األساليب من عدداً  الباحث المجتمع،واستخدم من التدريس هيئة أعضاء من عضو (3973) عددها عينة على إلكترونياً 
 .الدراسة لطبيعة المناسبة

 بدرجة جاءت الحكومية السعودية بالجامعات العلمية األقسام لرؤساء اإلدارية المهارات تقييم أن الدراسة هذه نتائج من وكان
 الالزمة اإلدارية للمهارات ن يفتقدو األقسام رؤساء أن على يدل المطلوب،مما المستوى دون المستخدم المقياس حسب متوسطة،وهي

 :التالي النحو على المتوسط قيم حسب اإلدارية المهارات ترتيب جاء فقد الدرجة تدني من الرغم العلمية،وعلى األقسام أهداف لتحقيق
 اإلشراف-الجماعي والعمل المشاركة- المشكالت وحل القرارات اتخاذ- الوقت إدارة- اإلنسانية العالقات- والتواصل االتصال-التنظيم)

 .(التطوير-والتقويم الرقابة -التخطيط -والمتابعة
تنمية السلوك اإلبداعي لدى القيادات عنوان الدراسة: دور عمليات إدارة المعرفة في  م( 2014دراسة ولي وآخرون ) - 11

 الجامعية )دراسة تحليلية آلراء عينة من أعضاء مجالس الكليات في جامعة صالح الدين / اربيل(.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور عمليات إدارة المعرفة في تنمية السلوك اإلبداعي لدى القيادات الجامعية بجامعة صالح 

( من القيادات الجامعية بجامعة صالح الدين. اشتملت أدوات الدراسة على استبانة تم إعدادها من 33راسة من )الدين. تكونت عينة الد
الوصفي المقارن. أشارت نتائج الدراسة إلى عدم إدراك أفراد عينة الدراسة ألهمية إدارة  المنهجِقبل الباحثين، وتمثل منهج الدراسة في 

المعرفة ودورها في السلوك االبداعي، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم تطبيق أفراد عينة الدراسة لعمليات إدارة المعرفة في تنمية 
 السلوك االبداعي. 
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 وجهة من مؤتة جامعة في القرار لمتخذي االدارية المهارات م(عنوان الدراسة: أهمية2014)دراسة المجالي والخوالدة  - 12
 نظرهم.

. تكونت عينة الدراسة نظرهم وجهة من مؤتة جامعة في القرار لمتخذي االدارية المهارات أهميةعلى  التعرفهدفت الدراسة إلى 
أدوات الدراسة على استبانة تم اعدادها من قبل الباحثان، وتمثل منهج الدراسة ( من القيادات الجامعية بجامعة مؤتة. اشتملت 170من )

في المنهج الوصفي التحليلي. أشارت نتائج الدراسة إلى تمتع القيادات الجامعية بدرجات عالية من المهارات اإلدارية، باألضافة إلى 
ئج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة تعود لمتغير تمتعهم بدرجة عالية على القدرة على اتخاذ القرار. كما أشارت نتا

 الجنس، والدرجة العلمية في اتخاذ القرار، والمهارات اإلدارية.
عنوان الدراسة: دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية  م( 2014دراسة قلبو ) -13

 لتسيير جامعة محمد خيصر بسكرة.والتجارية وعلوم ا
الدراسة إلى التعرف على دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي إلى إبراز الدور الذي تلعبه إدارة المعرفة في بقاء  هدفت

( أستاذ من 40ونمو المؤسسات ومحاولة الرفع من فعاليتها وأداءها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها، تكونت عينة الدراسة من )
التجارية بجامعة بسكرة، وتم تطبيق االستبانة حول إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي وتوصلت الباحثة  يةاالقتصادكلية العلوم 

إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن كلية العلوم االقتصادية والتجارية تطبق إدارة المعرفة بنسبة متوسطة، ووجود ارتباط بين إدارة 
ر، كما إن إلدراك األفراد دور في نجاح إدارة المعرفة ألن اإلدارة مواكبة للتطور التكنولوجي المعرفة واألداء المؤسسي بشكل كبي

 المعرفي.
 :السابقة الدراسات ملخص

تنمية  في رها ودو المعرفة إدارة تطبيق تلك الدراسات أكدت على ضرورة أن نجد السابقة للدراسات السابق العرض خالل من
هذا باإلضافة إلى أنت  التنافسية، قدرتها وتعزيزاإلدارية للقيادات الجامعة، باإلضافة إلى أهميتها في تحقيق أهداف الجامعة  المهارات

للجامعات. كما أكدت الدراسات  المتاحة الخيارات من خيار وليست إستراتيجية ضرورة المعرفة إدارة أننتائج تلك الدراسات أشارت إلى 
 ى أهمية وجود قيادة ناجحة قادرة على إدارة المعرفة من أجل تحقيق التميز للجامعة.السابقة أيضًا عل

 :السابقة الدراسات منالحالية  الدراسة موقع
 وتختلفتساهم في تنمية الجامعة.  كعملية المعرفة إدارة تطبيق أهمية حيث من السابقة للدراسات اً امتدادالحالية  الدراسةجاءت 

 القيادات نظر وجهة منفي تنمية المهارات اإلدارية  المعرفة إدارة تطبيق واقع بحثت أنها في السابقة الدراسات عن الدراسة هذه
 بجامعة شقراء.  األكاديمية

 رابعاا: إجراءات الدراسة الميدانية:
ات المستخدمة خاللها، خالل هذه الجزئية اإلجراءات المنهجية للدراسة من حيث مجتمع الدراسة وعينتها، األدو  الباحث تناول

 األساليب اإلحصائية المتبعة في معالجة تساؤالتها؛ وفيما يلي توضيح لهذه الجزئيات من إجراءات الدراسة: 
 : الدراسة منهج -

 لدى اإلدارية المهارات تنمية في المعرفة إدارة دوروذلك بهدف تحديد  المقارن الوصفي المنهجالدراسة الحالية على  اعتمدت
مسح للدراسات والبحوث التي تناولت إدارة المعرفة والمهارات اإلدارية بهدف بناء  إجراء خالل من وذلك؛ الجامعية الكليات قيادات

اإلطار النظري وتتبع الدراسات السابقة؛ كما دعم الباحث التتبع النظري بدراسة ميدانية من خالل تطبيق استبيان حول دورة إدارة 
 أجل من الدراسة مجتمعممثلة من  عينة من البيانات لجمعالمهارات اإلدارية لدى القيادات بالكليات الجامعية المعرفة في تطوير 

 . الدراسة تساؤالت عن اإلجابة
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 :الدراسة مجتمع -
 65عددهم والبالغ شقراء لمحافظة والتابعة الدوادمي محافظة بكليات األقسام ورؤساء ووكالء عمداءمجتمع الدراسة من  يتمثل

 .كليات سبع في يعملون قائداً 
 :الدراسة عينة-

 كليات عمداء( 7( قائد من القيادات بكليات محافظة الدوامي، حيث توزعت عينة البحث إلى  )48) من الدراسة عينة تكونت
 .األقسام ورؤساء( من 25، وعدد )الكليات وكالء( من 16) وعدد الدوادمي بمحافظة الجامعة

 : الدراسة أدوات-
حول واقع دور إدارة المعرفة في تنمية المهارات اإلدارية  ةالهدف الذي تسعى الدراسة إلى تحقيقه قام الباحث بإعداد استبان لتحقيق

 من ثالثة محاور؛ وهم:  ةبالكليات الجامعية، وتكونت االستبان القياداتلدى 
 .الوظيفي والمسمى والعمر، والخبرة، العلمي، والمؤهل نوع،ال: وهي الديموغرافية الدراسة متغيراتعلى  وتضمن: األول المحور
 وكيفية تطبيقها. الجامعية الكليات في المعرفة إدارة واقع وتضمن: الثاني المحور
 وكيفية تنميتها. الجامعية الكليات قيادات لدى اإلدارية المهارات واقع تضمن: الثالث المحور

 :ةالتالية في إعداد هذه االستبان الخطواتأتبع الباحث  وقد
 واقع أدارة المعرفة في الجامعات، والمهارات اإلدارية التي يجب توافرها لدى القيادات  تناولاألدبيات البحثية التي  مراجعة

 اإلدارية بالكليات.
 بالكليات الجامعية وذلك بهدف جمع وتحليل هذه االستجابات لبناء  القيادات منعراء عينة  الستطالعاستبيان مفتوح  إعداد

 مفردات االستبانه.
 في تقدير االستجابة  ثالثياغة أولية موزعة على محورين، حيث اعتمد الباحث على مقياس ي( مفردة بص94صياغة عدد ) تم

تم عرض االستبانه في صورتها األولية على  ، حيث(1، 2، 3وتقابلها الدرجات الخام التالية )( ، غير وافقايد)موافق، مح
( أعضاء هيئة تدريس متخصصين في مجال أصول التربية واإلدارة 10بعض المحكمين من أساتذه الجامعات بلغ عددهم )
 عبارة من المجالين لضحالة وغموض هذه العبارات. 13التربوية؛ وجاءت نتائج التحكيم تؤكد على حذف عدد 

 ستبيان:التحليل اإلحصائي لال
من خالل حساب معامل االرتباط باستخدام معامل االرتباط لبرسون بين العبارة والمحور التي تنتمي له؛  االتساقتم حساب 

 وجاءت نتائج حساب االتساق الداخلي لعبارات كل محور من محور االستبانه كما يلي:
 (1جدول )

 االتساق الداخلي لعبارات االستبانه
 محور المهارات اال دارية محور إدارة المعرفة

 رقم العبارة
معامل 
 رقم العبارة االرتباط

معامل 
 رقم العبارة االرتباط

معامل 
 رقم العبارة االرتباط

معامل 
 االرتباط

1 0,521* 21 0,052 1 0,02 23 0,652* 
2 0,63* 22 0,623* 2 0,014 24 0,635* 
3 0,635* 23 0,191 3 0,642* 25 0,638* 
4 0,425* 24 0,109 4 0,638* 26 0,635* 
5 0,635* 25 0,639* 5 0,692* 27 0,05 
6 0,721* 26 0,589* 6 0,598* 28 0,635* 
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7 0,693* 27 0,692* 7 0,032 29 0,639* 
8 0,35 28 0,638* 8 0,639* 30 0,025 
9 0,685* 29 0,01 9 0,701* 31 0,016 
10 0,528* 30 0,714* 10 0,632* 32 0,036 
11 0,632* 31 0,596* 11 0,598* 33 0,639* 
12 0,009 32 0,17 12 0,683* 34 0,599* 
13 0,714* 33 0,654* 13 0,628* 35 0,048 
14 0,680* 34 0,632* 14 0,025 36 0,635* 
15 0,658* 35 0,652* 15 0,019 37 0,003 
16 0,632* 36 0104 16 0,639* 38 0,645* 
17 0,621* 37 0,632* 17 0,648* 39 0,659* 
18 0,529* 38 0,120 18 0,678* 40 0,639* 
19 0,632* 39 0,682* 19 0,021 41 0,695* 
20 0,02 40 0,635* 20 0,638* 42 0,625* 

 
21 0,652* 43 0,612* 
22 0,638* 44 *0,521 

، فيما عد بعض 0,05داله عند مستوى دالله بالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن أغلب عبارات االستبانه بكال المحورين 
 30عبارة( ليصبح المحور األول مكون ممن ) 12عبارات( وبالمحور الثاني ) 10العبارات غير الدالة، والتي عددها بالمحور األول )

د واقع المهارات اإلدارية عبارة تحاول تحدي 32عبارة تحاول تحديد واقع إدارة المعرفة بالكليات الجامعية( والمحور الثاني مكون من )
 بهذه الكليات(.

 ثبات االستبانه: -
تم حساب معامل الثبات لمحوري االستبانه من خالل استخدام معادلة ألفا كرونباخ؛ حيث تم حساب معامل الثبات الفا للمحور 

حد ما، ومن ثم تتمتع  وهو معامل ثبات عالي إلى 0,639وهو معامل ثبات مرضي، وللمحور الثاني  0,587األول وبلغ قيمته 
 االستبانه بكال المحورين بدرجة ثبات مرضيه وفق للتقديرات اإلحصائية التي تقيم قيم ثبات االختبارات والمقاييس واالستبانات.

 األساليب اإلحصائية:  -
 اليب في األتي: حاول الباحث استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة تساؤالت الدراسة الحالية وتمثلت هذه األس

 معامل ألفا كرونباخ. -
 معامل االرتباط لبرسون. -
 النسب المئوية والتكررات. -
 الوزن النسبي. -
 كروسكال ولس. -

 .spss-v20حيث تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام هذه األساليب من خالل برنامج 
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يتناول الباحث خالل هذه الجزئية عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها: 
 نتائج التحليل اإلحصائي، وفيما يلي عرض لهذه النتائج: 

ما واقع تطبيق إدارة المعرفة لدى القيادات الجامعية لجامعة شقراء بمحافظة الدوادمي من وجهة  " ونصهالسؤال األول: 
  نظرهم؟

 لالجابة على هذا السؤال تم حساب الوزن النسبي لعينة الدراسة المطبق عليها االستبانه، وجاءت نتائج هذا التحليل كما يلي:
 استجابات العينة ككل حول محور تطبيق إدارة المعرفة/ (2جدول )

 الترتيب المتوسط الوزنى ارةــــــــــــــــــــــالعب رقم
دارات الجامعة )اتصال داخلي(تمتلك الجامعة شبكة  12  1 0,944 إنترنت ترتبط بأقسام وا 
 2 0,937 تعمل الجامعة بالتعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية على وضع الحلول المناسبة للمشكالت. 29
 3 0,896 يقدم موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت خدمات معلوماتية. 15
 4 0,882 المهارات الفنية والخبرة في إنجاز أعمالها ونشاطاتها.تعتمد الجامعة على العاملين من ذوي  24
 5 0,882 توفر الجامعة برامج تدريبية ومدربين متخصصين في كافة المجاالت العلمية والعملية. 13
 6 0,880 تمتلك الجامعة أنظمة معلومات ذات عالقة بطبيعة عملها. 21
 7 0,875 لالطالع على ما هو جديد يستخدم أعضاء الهيئة التدريسية اإلنترنت 11
 8 0,868 تحر  الجامعة على إشراك الموظفين في اتخاذ القرار تدعيمًا للمرونة واالبتكارية وسرعة االستجابة. 28
 9 0,868 تراعي الجامعة رغبة األكاديميين وقدرتهم في األداء عند توزيع األعمال في المجاالت العملية والمعرفية. 25
 10 0,854 اإلنترنت في مكاتب الهيئة التدريسية في الجامعة. يتوفر 10
 11 0,851 مكتبة الجامعة لديها قسم خا  بالوسائط المتعددة من أقرا  سمعية ومرئية مضغوطة. 18
 12 0,851 تهتم الجامعة بمتابعة النشرات والكتب الحديثة بشكل كبير ومستمر. 17
 13 0,846 معلومات تواكب كل ما هو جديد عالميًا.تمتلك الجامعة تكنولوجيًا  20
 14 0,845 تقوم الجامعة بتطبيق المبادرات والبرامج ذات العالقة بالمعرفة بشكل مستمر. 23
 15 0,84 تؤدي الحوافز إلى رفع مستوى الوالء واالنتماء لدى أعضاء هيئة التدريس 27
 16 0,826 المكتبات والمراكز البحثية األخرىالجامعة لديها نظام مشترك للتعاون مع  9
 17 0,826 توفر الجامعة خدمة البريد اإللكتروني للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين 14
 18 0,819 تمتلك الجامعة أفرادًا لديهم القدرة على حل المشاكل المرتبطة بأعمالها باالعتماد على خبراتهم وكفاءتهم 3
 19 0,818 في المؤتمرات والفعاليات الخارجية سعيًا إلحداث التطوير. تشارك الجامعة 16
 20 0,798 تضع الجامعة معايير واضحة لتقييم األداء المميز ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة. 30
 21 0,777 تهتم الجامعة بحوسبة المكتبات من أجل توفير الوقت والجهد في اإلجراءات وتقديم الخدمات للطلبة 8
 22 0,777 تستخدم الجامعة االجتماعات لتحويل المعلومات وتوزيعها على العاملين لتصبح معرفة 2
 23 0,763 تحول الجامعة البيانات إلى معلومات بطريقة علمية لالستفادة منها في الوصول إلى المعرفة 7
 24 0,757 الجامعة لديها معرفة باحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية 4
 25 0,747 مكتبة الجامعة لديها قسم خا  لالطالع على الرسائل والدوريات العلمية. 19
 26 0,742 تقوم الجامعة بتوزيع المعرفة داخليًا من خالل الفرق المتنوعة معرفيًا. 22
 27 0,722 تتبنى الجامعة أحدث الوسائل التكنولوجية لتطوير وتحسين أعمالها 6
 28 0,708 لديها معرفة باحتياجات الجهات ذات العالقة بطبيعة أعمالها )المؤسسات المختلفة، الوزارات(الجامعة  5
 29 0,701 تحدد الجامعة االحتياجات التدريبية لألساتذة األكاديميين بناء على دراسات دقيقة مسبقة. 26
 30 0,701 ل للمشكالت التي تواجههمتوفر الجامعة معلومات تساعد العاملين األكاديميين على إيجاد حلو  1

 0,820 المتوسط العام
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 -من الجدول  يتبين أن:
وهى نسبة مرتفعة الى حد ما وتعنى أن القيادات اإلدارية بكليات جامعة شقراء بالدوادمى تهتم  0,82النسبة العامة للمحور ككل هى  – 1

(، دراسة م2016مقابلة، وهذه النتيجة تقترب من نتائج دراسات )بتطبيق إدارة المعرفة وهذا مؤشر طيب فى طريق تطوير الجامعة 
 ( التى تحدثت عن تطبيق إدارة المعرفة بالجامعات وبدرجا مرتفعة ومتوسطة.2015( ودراسة )الزبون،2015)الهادى ونصار،

 -:أما عن أعلى العبارات تحققا فقد – 2
تمتلك الجامعة شبكة إنترنت ترتبط بأقسام  "( وهى تن  على أن 0,944( فى المقدمة بمتوسط وزنى )12جاءت العبارة رقم )  -أ 

دارات الجامع  متعلقة بالبنية التحتية الضرورية لتطبيق إدارة المعرفة.ة )اتصال داخلي("وهذه نقطة اساسية فى إدارة المعرفة وا 
تعمل الجامعة بالتعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية على وضع الحلول  ( ونصها "29جاءت فى المرتبة الثانية العبارة رقم )  -ب 

( وهذا يعنى ان الجامعة تتعاون مع اعضاء هيئة التدريس صناع المعرفة وناشرى 0,937) المناسبة للمشكالت" بنسبة وزنية
 فى إدارة أمور الجامعة.المعرفة ومطبقى المعرفة 

يقدم موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت خدمات معلوماتية" وهى ( ونصها "0,896( بنسبة )15وفى المرتبة الثالثة العبارة رقم )  -ج 
  محتوى موقع الجامعة من خدمات الكترونية ومعلوماتية يطلع عليها كل زائر لهذا الموقع. اشارة الى عناصر

تعتمد الجامعة على العاملين من ذوي المهارات الفنية والخبرة  (وتن  على "0,882( بنسبة  )24وفى المرتبة الرابعة العبارة رقم ) -د 
د للعبارة التى فى المرتبة الثانية من هذا المحور وتؤكد على حر  جامعة في إنجاز أعمالها ونشاطاتها " وهذه العبارة هى تأكي

 .شقراء على االستفادة الكاملة من طاقة أعضاء هيئة التدريس المتاحين لديها فى صناعة وتطبيق المعرفة
توفر الجامعة  ( ون  العبارة "0,882( بنسبة مساوية للعبارة التى فى المرتبة الرابعة وهى)13وفى المرتبة الخامسة العبارة رقم )  -هـ 

برامج تدريبية ومدربين متخصصين في كافة المجاالت العلمية والعملية "وهذه العبارة تؤكد على حر  الجامعة على تنمية أعضاء 
 .هيئة التدريس والعاملين لديها مهنيا ووظيفيا بما يسهم فى التفاعل مع عصر المعرفة وفى تطبيق إدارة المعرفة

 -ما عن أقل العبارات تحققا فقد:أ - 3
تقوم الجامعة بتوزيع المعرفة داخليًا من خالل  ( وتن  على "0,742( بنسبة تحقق )26( فى المرتبة )22جاءت العبارة رقم ) -أ 

أنها موجودة " وهى تشير الى قلة معرفة العينة بالفرق المتنوعة معرفيا،أو بطبيعة عملها،أو بوظيفتها،أو  الفرق المتنوعة معرفياً 
 ى فإن أثرها غير مدرك بدرجة كبيرة.الولكنها غير نشطة وبالت

تتبنى الجامعة أحدث الوسائل  ( وتن  على "0.722بنسبة تحقق ) ( 6ثم جاءت فى المرتبة السابعة والعشرون العبارة رقم )  -ب 
التكنولوجية لتطوير وتحسين أعمالها " من المعروف أن الجامعات الحديثة النشأة تحتاج الى فترة الستكمال تجهيزاتها، أو أن العينة 

 مكانات.منهم من سافر الى الخارج للحصول على الدرجة العلمية وبالتالى يستشعر الفرق بين الجعة والجامعات الخارجية فى اال
وتن  على " الجامعة لديها معرفة باحتياجات  (0.708) بنسبة تحقق( 5ثم جاءت فى المرتبة الثامنة والعشرون العبارة رقم )  -ج 

الجهات ذات العالقة بطبيعة أعمالها )المؤسسات المختلفة، الوزارات( "، وهذا يشير الى ضعف العالقة بين الجامعة وبعض 
 الجهات المجتمعية  وهذا يعنى ضعف نشر المعرفة وقلة تطبيق المعرفة وبالتالى قصور فى إدارة المعرفة.

تحدد الجامعة االحتياجات  " وتن  على (0.701) بنسبة تحقق( 26اءت فى المرتبة التاسعة والعشرون العبارة رقم )ثم ج  -د 
" وهذه النتيجة تعنى أن الجامعة تبنى برامجها فى تنمية القدرات دون  التدريبية لألساتذة األكاديميين بناء على دراسات دقيقة مسبقة

 لألساتذة األكاديميين بها وهذا يمثل ضعفا فى إدارة المعرفة.االحتياجات التدريبية مراعاة 
توفر الجامعة معلومات تساعد العاملين  " وتن  على (0.701) بنسبة تحقق( 1ثم جاءت فى المرتبة األخيرة العبارة رقم ). -هـ 

مد على أعضاء هيئة التدريس فى حل األكاديميين على إيجاد حلول للمشكالت التي تواجههم " وهذه النتيجة تؤكد أن الجامعة تعت
 مشكالتها
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 من أسئلة الدراسة وبهذا تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال األول
 ما واقع المهارات اإلدارية لدى القيادات الجامعية لجامعة شقراء بمحافظة الدوادمي من وجهة نظرهم ؟ :السؤال الثاني

 لعينة الدراسة المطبق عليها االستبانه، وجاءت نتائج هذا التحليل كما يلي:لالجابة على هذا السؤال تم حساب الوزن النسبي 
 المهارات اإلداريةاستجابات العينة ككل حول محور / (3جدول )

 الترتيب المتوسط الوزنى العبــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 1 0,930 إتقان مهارات الحوار مع اآلخرين. 32
 2 0,923 فعالة للتعامل مع األزمات.اقتراح خطط  30
 3 0,916 إتقان مهارات االتصال. 31
 4 0,903 إشراك العاملين في اتخاذ القرارات المناسبة. 6
 5 0,90 تحديد االحتياجات الفنية للتطوير المهني المستدام للعاملين 20
 6 0,896 استخدام استراتيجيات تحفيز العاملين. 28
 7 0,889 االحتياجات والمصادر البشرية والمادية.تحديد  3
 8 0,889 المقدرة على تقويم الخطط التربوية. 5
 9 0,882 استخدام نماذج التقويم الذاتي في تطوير الممارسات اإلدارية. 15
 10 0,882 اتخاذ القرارات في ضوء نتائج التقويم. 18
 11 0,882 امتالك مهارات إدارة الصراع. 26
 12 0,875 استخدام األساليب الحديثة في اإلشراف على العمل. 19
 13 0,875 القدرة على قيادة الفرق التعاونية. 27
 14 0,847 المقدرة على تطوير الثقة الذاتية لدى العاملين للتعبير عن حاجاتهم. 7
 15 0,840 المقدرة على إدارة الوقت بفاعلية. 10
 16 0,840 االجتماعات.المقدرة على إدارة  11
 17 0,833 المهارة في إدارة التغيير. 12
 18 0,827 الفهم المتعمق لمجاالت العمل المختلفة. 22
 19 0,826 توظيف نتائج التقويم في تطوير العمل. 16
 20 0,826 امتالك مهارات استخدام الحاسب اآللي في العملية اإلدارية. 24
 21 0,812 القيادة التربوية.المهارة في ممارسة  9
 22 0,805 وضع معايير مناسبة لتقويم إنجاز األعمال. 14
 23 0,799 دراسة المقترحات الفنية التي يقدمها منسوب الجامعة. 23
 24 0,798 استخدام البيانات المتاحة قبل اتخاذ القرارات المهمة. 21
 25 0,798 وضع األهداف اإلستراتيجية للجامعة. 29
 26 0,791 المقدرة على تحديد واختيار البدائل في عملية التخطيط. 4
 27 0,764 إدارة مشكالت العمل وفق أسس علمية. 8
 28 0,764 استخدام أساليب التقنية الحديثة في التقويم. 13
 29 0,750 المعرفة بمفهوم التخطيط وأهدافه وأسسه. 1
 30 0,743 عمليات التقويم.اقتراح الحلول للمشكالت في ضوء نتائج  17
 31 0,743 توصيف المهام المطلوبة للوظائف المختلفة. 25
 32 0,722 المقدرة على رسم السياسات العامة للخطط التربوية. 2

 0,89 الجملة
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 -من الجدول  يتبين أن:
لديها مهارات وهى نسبة مرتفعة وتعنى أن القيادات اإلدارية بكليات جامعة شقراء بالدوادمى  0,89النسبة العامة للمحور ككل هى  – 1

وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة الجامعة.إدارة وهذا مؤشر طيب فى طريق تطوير  تساعد فى تطبيق اللوائح والقوانين إدارية 
 ان المهارات اإلدارية متوفرة بدرجة متوسطة.( التى اشارت الى 2014(، ودراسة )الثبيتى، 2016)العتيبى،

 -:أما عن أعلى العبارات تحققا فقد - 2
وهى مهارة إدارية  "إتقان مهارات الحوار مع اآلخرين"( وهى تن  على 0,930( فى المقدمة بمتوسط وزنى )32جاءت العبارة رقم )أ ــ  

الكليات لما يؤدى اليه الحوار من االستفادة الكبيرة من طاقة العمل  تفيد فى تنظيم اإلدارة الجامعية سواء على مستوى االقسام،أو
 البشرية المتاحة.

( وهذه المهارة 0,923) اقتراح خطط فعالة للتعامل مع األزمات" بنسبة وزنية( ونصها "30جاءت فى المرتبة الثانية العبارة رقم )  -ب  
أو العملية اإلدارية األولى كما تعرف تعد ضرورية لكل إدارى ايا كان موقعه فهو مطلوب منه أن يخطط لكل أعماله العادية وأيضا 

 إدارة األزمات.
ية وعملية من عمليات وهى مهارة إدار " إتقان مهارات االتصال" وتن  على( 0,916( بنسبة )31) وفى المرتبة الثالثة العبارة رقم -ج 

حيث أن االتصال طريق صناعة ونشر وتطبيق المعرفة بين العاملين أى إدارة المعرفة وال شك أن إتقان هذه  اإلدارة وهى االتصال
 المهارة تساعد فى تكوين اإلدارى الناجح.

"وهذه خطوة رئيسة فى  اتخاذ القرارات المناسبةإشراك العاملين في " ( ونصها0,903( بنسبة )6) وفى المرتبة الرابعة العبارة رقم -د 
 صناعة القرار فى اإلدارة، فاذا كان هناك من يقول أن القرار هو لب اإلدارة فان صنع القرار بشكل جيد يضمن حسن تنفيذه".

" لمهني المستدام للعاملينتحديد االحتياجات الفنية للتطوير ا" وتن  على (0,90( بنسبة  )20العبارة رقم ) الخامسةوفى المرتبة  -هـ 
الشك أن تحديد االحتياجات الفنية للتطوير المهنى تخضع لحسابات علمية تضمن تحديدها وطرق التدريب عليها وتنفيذها 

 بنجاح،وهذه مهارة إدارية مطلوبة لنجاح العمل الجامعى.
  -:أما عن أقل العبارات تحققا فقد - 3
المقدرة على تحديد واختيار البدائل في عملية " وتن  على (0,791( بنسبة تحقق )26ة )( فى المرتب4جاءت العبارة رقم )  -أ 

" وهذه مهارة متدنية بالنسبة لغيرها من المهارات وقد يرجع هذا الى بعض المركزية فى اإلدارة التى توجب الرجوع الى التخطيط
 األخير.اإلدارة العليا فى كثير من الحاالت والتى يكون لها القرار 

" إدارة مشكالت العمل وفق أسس علمية" ( وتن  على0.764بنسبة تحقق ) ( 8المرتبة السابعة والعشرون العبارة رقم )وفى   -ب 
وهذا يعنى أن القادة اإلداريون يعملون على حل مشكالت العمل بالطرق التقليدية لما فيها من موافقة لألعراف السائدة وضمان 

 .ا عليها،كما أن الحلول الجديدة تحتمل القبول والرفض وبالتالى إضاعة الوقتموافقة الجهات العلي
 "وتن  على "استخدام أساليب التقنية الحديثة في التقويم (0.764) بنسبة تحقق( 13فى المرتبة الثامنة والعشرون العبارة رقم )  -ج 

قرارها من قبل السلطات اإلدارية العليا باالضافة الى مرورها باجراءات  تحتاج اساليب التقنية الحديثة فى التقويم الى التدرب عليها وا 
 وموافقات مما يؤخر استخدامها ومن هنا جاءت هذه المهارة فى مرتبة متدنية.

وهذه  "المعرفة بمفهوم التخطيط وأهدافه وأسسه" وتن  على (0.750) بنسبة تحقق( 1فى المرتبة التاسعة والعشرون العبارة رقم )  -د 
 معارف عامة نظرية أكثر منها تطبيقية.

( 2) " ثم العبارةتوصيف المهام المطلوبة للوظائف المختلفة( تن  على "25وفى المرتبة قبل األخيرة واألخيرة جاءت المهارتان ) -هـ 
" ويالحظ أن هاتان المهارتان تخصان اإلدارة العليا وبالتالى لم العامة للخطط التربويةالمقدرة على رسم السياسات وتن  على "

 تعرهما القيادات اإلدارية بكليات جامعة شقراء اهتماما ولذا جاءا فى هذه المرتبة المتدنية 
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 الثانى من أسئلة الدراسة.وبهذا تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال 
القيادات الجامعية لجامعة القة ارتباطية دالة موجبة بين المهارات اإلدارية وأدوار أدارة المعرفة لدى هل توجد عالسؤال الثالث: 

 شقراء بمحافظة الدوادمي من وجهة نظرهم ؟
استبانه تم حساب قيمة معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمحور المهارات اإلدارية ومحور ادارة المعرفة على  ولالجابة على هذا السؤال

 :الدراسة؛ وجاءات نتائج حساب قيمة معامل االرتباط لبيرسون كما يلي
 (4جدول )

 قيمة معامل االرتباط بين ادارة المعرفة والمهارات األدارية لدى عينة الدراسة
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط المتغيرات
 إدارة المعرفة

0.534 0.05 
 المهارات اإلدارية

تظهر لنا النتائج الموضحة بالجدول السابق وجود ارتباط دال موجب بين أدارة المعرفة والمهارات اإلدارية التي يمتلكها القياد 
 ,.Hayat et al) م(، ودراسة حياة وعخرون2016م(، ودراسة مقابلة ) 2016دراسة العتيبي )اإلدارية؛ وهذه النتيجة تتفق مع نتائج 

ويمكن تفسير هذه النتائج في ضوء افتراضات وأسس أدارة المعرفة حيث تفرض أدارة م(،  2014دراسة ولي وعخرون )، و(2015
المعرفة على القيادات اإلدارية تغير  مفاهيم اإلدارة التقليدية ومن ثم تطوير مهاراتهم اإلدارية لمواكبة متطلبات العصر من حيث 

 راتيجي والتواصل وغيره من المهارات اإلدارية في ظل منظومة إدارة المعرفة. استخدام التكنولوجيا والتخطيط االست
 الثالث من أسئلة الدراسة.وبهذا تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال 

السؤال الرابع: هل توجد فروق دالة إحصائية بين متوسط رتب درجات عينة الدراسة من رؤساء األقسام والوكالء والعمداء على 
 المهارات األدارية ؟محور 

ولالجابة على هذا السؤال تم حساب قيمة معامل اختبار كروسكال وليس لحساب داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات عينة 
 الدراسة من رؤساء األقسام والوكالء والعمداء على محور المهارات اإلدارية؛ وجاءات نتائج هذا االختبار ما يلي:

 (5جدول )
كروسكال ولس لداللة الفروق بين متوسطات رتب عينة الدراسة من رؤساء االقسام والوكالء والعمداء في المهارات نتائج اختبار 

 األدارية

عدد  العينة المتغيرات
درجة  متوسط الرتب العينة

مستوى  2قيمة كا الحرية
 الداللة

 المهارات اإلدارية
 14.66 25 رئيس قسم

 25.06 16 وكيل 0.05 23.058 2
 45.00 7 عميد

تظهر النتائج الموضحة بالجدول السابق وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات عينة الدراسة من رؤساء األقسام 
وعينة الدراسة من الوكالء وعينة الدراسة من العمداء في المهارات اإلدارية بكليات جامعة شقراء، حيث اتضح أن هذه الفروق لصالح 

. ويمكن تفسير هذه النتيجة أن القيادة اإلدارية وخاصة العمداء هم 0,05وهي قيمة دالة عند  23,058 2العمداء حيث كانت قيمة كا
أكثر امتالكًا للمهارات اإلدارية نتيجة مرورهم بمواقف إدارية أكثر من وكيل الكلية أو رئيس القسم؛ ومن ثم فهذه نتيجة منطقية تعكس 

 (.2014داري لدى العمداء وأكدت نفس النتيجة السابقة دراسة )العتيبى،ثقل الجانب اإل
 الرابع من أسئلة الدراسة.وبهذا تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال 
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السؤال الخامس: هل توجد فروق دالة إحصائية بين متوسط رتب درجات عينة الدراسة من رؤساء األقسام والوكالء والعمداء على 
 المعرفة ؟محور ادارة 

ولالجابة على هذا السؤال تم حساب قيمة معامل اختبار كروسكال وليس لحساب داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات عينة 
 الدراسة من رؤساء األقسام والوكالء والعمداء على محور ادارة المعرفة؛ وجاءات نتائج هذا االختبار ما يلي:

 (6جدول )
لداللة الفروق بين متوسطات رتب عينة الدراسة من رؤساء األقسام والوكالء والعمداء في إدارة ولس(  -نتائج اختبار)كروسكال

 المعرفة

عدد  العينة المتغيرات
 العينة

درجة  متوسط الرتب
 الحرية

مستوى  2قيمة كا
 الداللة

 ادارة المعرفة
 27.36 25 رئيس قسم

 21.69 16 وكيل غير دالة 2.227 2
 20.71 7 عميد

تظهر النتائج الموضحة بالجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات عينة الدراسة من رؤساء 
األقسام وعينة الدراسة من الوكالء وعينة الدراسة من العمداء في أدراك ومعارف حول إدارة المعرفة بكليات جامعة شقراء، حيث اتضح 

 وهي قيمة دالة غير دالة. 2,227 2ء حيث كانت قيمة كاأن هذه الفروق لصالح العمدا
ويمكن تفسير هذه النتيجة أن أدارة المعرفة تمكن القائد الجامعي من القدرة على إدارة المؤسسة الجامعية بحكمة، مما يساهم ذلك 

في تنمية وتحسين المهارات اإلدارية لدى في تميز الجامعة مقارنة بالجمعات األخرى، هذا باإلضافة إلى الدور الذي تلعب إدارة المعرفة 
 القيادات الجامعية والتي بدورها تؤثر على األداء في العمل، وعلى طبيعة سير العمل داخل الجامعة.

 الخامس من أسئلة الدراسة.وبهذا تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال 
 : التوصيات
 .الحكومية بالجامعات السعوديةورؤساء األقسام ووكالئها  الكليات لعمداء وتحديدها اإلدارية المهارات لتقييم دراسة إجراء .1
 إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على أهمية إدارة المعرفة للبحث العلمي للجامعة. .2
 إجراء المزيد من الدراسات للمقارنة بين الجامعات السعودية في مستوى إدارة المعرفة والمهارات اإلدارية. .3
 تعرف على تأثير إدارة المعرفة على المناخ التنظيمي والتميز األدائي لدى القيادات الجامعية.إجراء الدراسات لل .4

 قائمة المراجع:
 أوالا: المراجع العربية:

واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة  .م(2008) .األغا، ناصر جاسر. وأبوالخير، أحمد غنيم .1
جراءات تطويرها،   .62-30(،     1) 16 ،جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(مجلة وا 

رسالة  ،دارسة حالة مجموعة فنادق جزائرية :أثر القيادة االستراتيجية على التشارك في المعرفة .م(2013) .أقطي، جوهرة .2
 جامعة محمد خيضر. ، كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التيسيرغير منشورة دكتوراة

مجلة ، السعودية بالجامعات العلمية األقسام لرؤساء اإلدارية المهارات تقييمم(. 2014، )عبداهلل بن عواض بن خالد تي،الثبي .3
 .95-13   ،33، السعودية - واالجتماعية اإلنسانية العلوم - اإلسالمية سعود بن محمد اإلمامجامعة 

 بدون دار النشر، الطبعة األولى، مصر.، القيادة االستراتيجية ،م(2012) ،جاب الرب، محمد سيد .4
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 الدراسة ةاستبان
 غير موافق محايد موافق العبـــــــــــــــــــــــــارة

 المحور األول: إدارة المعرفة
    توفر الجامعة معلومات تساعد العاملين األكاديميين على إيجاد حلول للمشكالت التي تواجههم -1
    في الجامعة.تضع الجامعة معايير واضحة لتقييم األداء المميز ألعضاء هيئة التدريس  -2
     تعمل الجامعة بالتعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية على وضع الحلول المناسبة للمشكالت. -3
     تحر  الجامعة على إشراك الموظفين في اتخاذ القرار تدعيمًا للمرونة واالبتكارية وسرعة االستجابة. -4
    لدى أعضاء هيئة التدريس.تؤدي الحوافز إلى رفع مستوى الوالء واالنتماء  -5
     تحدد الجامعة االحتياجات التدريبية لألساتذة األكاديميين بناء على دراسات دقيقة مسبقة. -6
     تراعي الجامعة رغبة األكاديميين وقدرتهم في األداء عند توزيع األعمال في المجاالت العملية والمعرفية. -7
    من ذوي المهارات الفنية والخبرة في إنجاز أعمالها ونشاطاتها.تعتمد الجامعة على العاملين  -8
    تقوم الجامعة بتطبيق المبادرات والبرامج ذات العالقة بالمعرفة بشكل مستمر. -9

    تقوم الجامعة بتوزيع المعرفة داخليًا من خالل الفرق المتنوعة معرفيًا. -10
     عالقة بطبيعة عملها.تمتلك الجامعة أنظمة معلومات ذات  -11
    تمتلك الجامعة تكنولوجيًا معلومات تواكب كل ما هو جديد عالميًا. -12
    مكتبة الجامعة لديها قسم خا  لالطالع على الرسائل والدوريات العلمية. -13
     مكتبة الجامعة لديها قسم خا  بالوسائط المتعددة من أقرا  سمعية ومرئية مضغوطة. -14
     تهتم الجامعة بمتابعة النشرات والكتب الحديثة بشكل كبير ومستمر. -15
    تشارك الجامعة في المؤتمرات والفعاليات الخارجية سعيًا إلحداث التطوير. -16
    يقدم موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت خدمات معلوماتية. -17
    وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.توفر الجامعة خدمة البريد اإللكتروني للطلبة  -18
     توفر الجامعة برامج تدريبية ومدربين متخصصين في كافة المجاالت العلمية والعملية. -19
دارات الجامعة )اتصال داخلي( -20     . تمتلك الجامعة شبكة إنترنت ترتبط بأقسام وا 
    ما هو جديد.يستخدم أعضاء الهيئة التدريسية اإلنترنت لالطالع على  -21
     يتوفر اإلنترنت في مكاتب الهيئة التدريسية في الجامعة. -22
     الجامعة لديها نظام مشترك للتعاون مع المكتبات والمراكز البحثية األخرى. -23
     تهتم الجامعة بحوسبة المكتبات من أجل توفير الوقت والجهد في اإلجراءات وتقديم الخدمات للطلبة. -24
     تحول الجامعة البيانات إلى معلومات بطريقة علمية لالستفادة منها في الوصول إلى المعرفة. -25
    تتبنى الجامعة أحدث الوسائل التكنولوجية لتطوير وتحسين أعمالها. -26
     الوزارات(.الجامعة لديها معرفة باحتياجات الجهات ذات العالقة بطبيعة أعمالها )المؤسسات المختلفة،  -27
    الجامعة لديها معرفة باحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية. -28
    . تمتلك الجامعة أفرادًا لديهم القدرة على حل المشاكل المرتبطة بأعمالها باالعتماد على خبراتهم وكفاءتهم -29
     العاملين لتصبح معرفةتستخدم الجامعة االجتماعات لتحويل المعلومات وتوزيعها على  -30

 المحور الثاني: المهارات اإلدارية
    اقتراح خطط فعالة للتعامل مع األزمات. -1
    إتقان مهارات االتصال. -2
    إتقان مهارات الحوار مع اآلخرين. -3



 م2017 /تشرين أول           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        35العدد/

91 

 غير موافق محايد موافق العبـــــــــــــــــــــــــارة
     إشراك العاملين في اتخاذ القرارات المناسبة. -4
    التربوية.المقدرة على تقويم الخطط  -5
     استخدام نماذج التقويم الذاتي في تطوير الممارسات اإلدارية. -6
     المقدرة على تطوير الثقة الذاتية لدى العاملين للتعبير عن حاجاتهم. -7
     المهارة في ممارسة القيادة التربوية. -8
     استخدام أساليب التقنية الحديثة في التقويم. -9

    تحديد االحتياجات الفنية للتطوير المهني المستدام للعاملين. -10
     استخدام استراتيجيات تحفيز العاملين. -11
     وضع معايير مناسبة لتقويم إنجاز األعمال. -12
     امتالك مهارات استخدام الحاسب اآللي في العملية اإلدارية. -13
     البشرية والمادية.تحديد االحتياجات والمصادر  -14
    المهارة في إدارة التغيير. -15
     المقدرة على تحديد واختيار البدائل في عملية التخطيط. -16
     إدارة مشكالت العمل وفق أسس علمية. -17
     توظيف نتائج التقويم في تطوير العمل. -18
     اتخاذ القرارات في ضوء نتائج التقويم. -19
    امتالك مهارات إدارة الصراع. -20
    المقدرة على إدارة الوقت بفاعلية. -21
     استخدام األساليب الحديثة في اإلشراف على العمل. -22
    القدرة على قيادة الفرق التعاونية. -23
    المعرفة بمفهوم التخطيط وأهدافه وأسسه. -24
     منسوب الجامعة.دراسة المقترحات الفنية التي يقدمها  -25
     المقدرة على إدارة االجتماعات. -26
    المقدرة على رسم السياسات العامة للخطط التربوية. -27
     الفهم المتعمق لمجاالت العمل المختلفة. -28
     استخدام البيانات المتاحة قبل اتخاذ القرارات المهمة. -29
     للجامعة.وضع األهداف اإلستراتيجية  -30
    اقتراح الحلول للمشكالت في ضوء نتائج عمليات التقويم. -31
    توصيف المهام المطلوبة للوظائف المختلفة. -32

 

 
 
 
 
 
 


