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أهمية المعرفة في تنمية مهارات قادة األدنيةة الرةاضية السعودةة
The importance of knowledge in developing the skills of the leaders of Saudi
sports clubs
إعياد الباحث :لؤي عبي القادر محمي البغيادي
الماجستير التنفيذي في اإلدارة الرياضية ،قسم التسويق ،كلية األعمال برابغ ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة،
المملكة العربية السعودية
البريد االلكترونيdarloai@hotmail.com :

مستخلص اليراسة- :
تهدف هذه الدراسة إلى تنمية مهارات قادة األندية الرياضية في المملكة العربية السعودية ،وذلك من
خالل تقصي آراء القادة والمرؤوسين عن مدى الفائدة المرجوة من تطوير مهارات القادة والتي تعود نتائجها
على األندية خاصة والرياضة السعودية بشكل عام.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي باإلضافة إلى استخدام المنهج الميداني الختبار فرضيات الدراسة،
وتم استخدام استبانة تم تقسيمها إلى جزئين ،الجزء األول موجه إلى العاملين في األندية السعودية وتحتوي
على  92سؤاال ً ،والثانية تحتوي على  92سؤاالً ،وتقيس فرضيات الدراسة البالغ عددها خمس فرضيات
مشتقة من الفرضية األساسية ،وذلك لغايات اختبار هذه الفرضيات.
وقد تم توزيع  922استبانة على مفردات عينة الدراسة استرجعت بأكملها ،وبالتالي فقد تشكلت عينة
الدراسة من  922فردا ً من موظفي األندية الرياضية ،ونظرا ً لهدف الدراسة الرئيسي فقد اعتمد الباحث
مجتمعا ً للدراسة مكونا ً من رؤساء األندية وموظفيه.
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تصورا ً إيجابيا ً لدى وحدات العينة حول تنمية مهارات قادة األندية
الرياضية في المملكة العربية السعودية ،وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات ،كان من أهمها التركيز
على االهتمام بمقترحات الموظفين واألخذ بها ،وتشجيع التعاون بين الموظفين ،والعمل بروح الفريق الواحد،
والتأكيد على أهمية اعتبار الموظفين شركاء أساسيين في عملية اتخاذ القرارات ،ونوهت على أهمية إجراء
دراسات أوسع وأكثر عمقا ً ودقة في نفس المجال ،وتناول جوانب مختلفة.
الكلمات المفتاحية :رأس المال الفكري ،الفكري ،المعرفي ،المعرفة ،القيادة ،القائد ،أساليب القيادة.
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The importance of knowledge in developing the skills of the leaders of Saudi
sports clubs

Abstract:This study aims to develop the skills of sports club leaders in the Kingdom of
Saudi Arabia, by exploring the views of leaders and subordinates how useful it is
to develop the skills of leaders, the results of which are mainly for clubs and Saudi
sports in general.
The researcher used the descriptive approach in addition to using the field
curriculum to test the hypotheses of the study, and a resolution was used that was
divided into two parts, the first part addressed to Saudi club workers and contained
on 29 questions, the second contains 23 questions, and the five hypotheses of
study measure from the basic premise, for the purposes of testing these
hypotheses.
A total of 200 resolutions were distributed to the entire sample of the study, and
the sample study was therefore made up of 200 staff members sports clubs, given
the main objective of the study, the researcher has adopted a study society
composed of the Chiefs and staff of the clubs.
The study found that there was a positive perception among the sample units about
the development of the skills of sports club leaders in Saudi Arabia, the study
concluded with a number of recommendations, the most important of which was
to focus attention on staff proposals and to introduce, encourage cooperation
between staff, work in a team spirit and emphasize the importance of staff as key
partners in the decision-making process, and noted the importance of broader,
deeper and more rigorous studies in the same area, addressing different aspects.
Key words: Intellectual capital، intellectual، cognitive، knowledge، leadership،
leader ،Leadership styles
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المقيمة- :
تشكل المعرفة أحد التطورات الفكرية لدى القادة في تنمية مهاراتهم ،حيث تتعاظم أدوار قادة األندية
الرياضية في تحقيق األهداف التنافسية في مجال المنظمات الرياضية ،وقد تبلور ذلك في ظهور وظائف
جديدة في الهياكل التنظيمية لبعض األندية الرياضية ،خاصة الكبرى منها ،وتعكس هذه الوظائف مسؤوليات
القيادات اإلدارية في تنمية مهاراتها المعرفية.
ويتميز مجتمع المعرفة – مجتمعع معا بععد الرأسعمالية -بعأن المعورد الرئيسعي فيعه هعو المعرفعة (( )1رأس المعال
الفكري).
لذا فإن أهمية الحديث عن المعرفة ودورهـا في تنمية وإعـداد القيـادات اإلدارية الرياضية ،يعـد من بين أهـم
القضايا التي تسعـي إليها مؤسسات المجتمع الرياضي وخاصة األندية الرياضية السعودية ،من أجـل توفير
ميزة بالغـة تمكنهـا من التنافـس وتحقيـق التميـز باستخدام ثورة معلوماتية ،ولعله مكمن التحدي في هذا
المنعطف توافر رأسمال فكري معرفي.
لذا يتم التركيز بهذه الدراسة بشكل أساسي على استعراض أهم التحعديات التعي تواجعه القائعد الرياضعي
في تنمية مهاراته من خالل تلقي المعلومات في عصر الثورة الرقميعة ،والعذي يحعتم بعدوره ضعرورة االهتمعام
بتنميععة رأس المععال المعرفععي بهععدف تحسععين األداء المؤسسععي ،مععع استشععراف رؤيععة المملكععة المسععتقبلية لمععدى
إمكانيعة تطبيعق بععرامج إداريعة فعي المعرفععة إلععداد وتنميععة قيعادات إداريعة كفععؤة وفعالعـة تسهعـم فععي الرفعـع مععن
مستوى األداء المؤسسعي لننديعة الرياضعية السععودية وخاصعة بععد اكتمعال خصخصعة األنديعة العذي سعينعكس
بطبيعة الحال إيجابا ً على مخرجات األندية الرياضية السعودية محليا ً وعالمياً.
يقععول قائععل( :مععن البععديهي أن المعرفععة تولععد المعرفععة) ،2ولععذلك فععإن المنش ع ت الرياضععية البععد لهععا مععن
المواجهعة والتحعدي والمنافسععة لتعتمكن معن الععتحكم فعي كميعة المعلومععات التعي توفرهعا المعرفععة وذلعك بإدارتهععا
واالسععتفادة منهععا ،وعععن طريقهععا يمكععن اكتسععاا القائععد ألساسعيات الفكععر المعرفععي ،وال يعتم ذلععك إال مععن خععالل
مشاركة الخبراء واالستفادة من إدارتهم داخل اإلطار التنظيمي لنندية الرياضية ،ويمكن القول أن التقنية هعي
أداة من أدوات المعرفة كما سنرى الحقا بشكل اكثر تفصيال.
ويعد ظهور مفهوم المعرفة في علم اإلدارة في السنوات األخيرة كمفهعوم متنعامي يركعز علعى المعرفعة
من أجل تحسين األداء المؤسسي.

) (1املصدر :أ.د .مسري حممد عبد الوهاب

نشرت ىف  4إبريل  1122بواسطة ،khalidalzwaid

http://kenanaonline.com/users/khalidalzwaid/posts/242035
2

نبيل علي-الثقافة العربية وعصر املعلومات-عامل املعرفة-العدد -481الكويت-اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب9224-م.
278

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

ومما ال شعك فيعه أن االرتقعاء بمسعتوى األنديعة الرياضعية الوطنيعة ال يتطعور إال بتنميعة األداء المهعارى للقعادة
والذي يرتبط بالقيادة ،فالقائد وحده هو الذي يمكنه االضطالع بذلك العبء ،باعتبار أن القيادة اإلدارية هي فن
توجيه وتنسيق نشاطات العاملين وحثهم على التعاون في سبيل تحقيق األهداف ،وهذا ال يتحقق إال عن طريعق
( التنميععة اإلداريععة :فهععي هععي العمليععة المنظمععة والمسععتمرة والتععي يععتم مععن خاللهععا تزويععد المععديرين الحععاليين
بالمنظمععة أو مععديري المسععتقبل بحصععيلة مععن المعرفععة والمهععارات التععي تمكععنهم مععن قيععادة المنظمععة حاليعا ً وفععي
المستقبل )

.3

تعد القيادة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام من الوظائف الرئيسية المعنية بعمليات التوجيه والتطعوير
والتحديث في أداء المنش ت وعنصرا هاما لتفعيل قعدرة المنظمعات علعى أداء دورهعا وتحقيعق أهعدافها .ويمثعل
سعلوك القيعادات واتجاهاتهعا مؤشعراً هامعا ً فعي معرفعة نعوع الجهعود المبذولعة معن قبلهعا لتحسعين األداء وتطعوير
المنظمات والموارد البشرية (.)4
وتعتبر القيادة من أهم أدوات التوجيه فاعلية ،فهي الوسيلة األساسية التعي ععن طريقهعا يسعتطيع المعدير
بث روح التالف بين العاملين في المنظمة (.)5
وقد أجريت العديد من الدراسات عن القيادة اإلدارية وتم استخالص بعض النتائج في اآلتي:


عدم اهتمام القيادات الرياضية بتحسين األداء وتطوير قدرات العاملين وتوفير البرامج التدريبية
المناسبة لهم.



تجاهل الفساد اإلداري وانعدام المساواة والعدل بين اإلداريين مما أدى إلى غياا دور فريق العمل.

 عدم وجود سياسة واضحة الختيار القادة ،مما يؤدي إلى صعوبة اكتشاف قدرة القادة على اإلبداع
واالبتكار.


عدم توفير برامج تدريبية متخصصة لتقويم األداء لدى القادة الرياضيين.



وجود عالقة بين تولى القيادة وبين الوظائف القيادية والمستوى العلمي لتحقيق فاعلية األداء.
إن التحععديات التععي يواجههععا اإلنسععان العربععي تععزداد ضععراوة يومععا بعععد يععوم وخاصععة فععي ظععل التقععدم

التكنولوجي وثورة المعلومات ،وإذا كان البعد معن مواكبعة هعذه التغييعرات والتحعديات ،فعان االطعالع المسعتمر

( )2المنهج الحديث في ادارة االفراد ( ادارة الموارد البشرية )  ،ا.د مدني عبد القادر عالقي ،مكتبة خوارزم – جدة ،
 9222م.

( )4مدحت أبو النصر  ،قادة المستقبل  ،القاهرة  ،المجموعة العربية للنشر  ،ط  ( ، 4القاهرة  9222 ،م ) ص 2

( )5أيمن النحاس ومحسن هالل  ،مبادئ اإلدارة  ،ط ، 4مكتبة الوفاء القانونية (اإلسكندرية  9222 ،م ) ص 992
279

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

والتععدريب همععا بمثابععة التجربععة الحقيقيععة خاصععة وإنهععا تسععهم بقععوة فععي المشععاركة إلعععداد (القيععادات الناجحععة)
والقادرة على إدارة التغيير واالبتكار

(6

مشكلة اليراسة- :
تشهد األندية الرياضية في الوقت الحاضر تغيراً متسارعا في بيئة أعمالها ،وتعد الثورة المعلوماتية
مععن أبععرز معععالم هععذا التغييععر فععي الوقععت الحاضععر ،كمععا أن األنديععة الرياضععية التععي ال تسععتطيع مجععاراة هععذه
التطورات والتركيز على أهمية المعرفعة فعي تنميعة مهعارات القعادة الرياضعيين ،وال تحسعن اسعتخدام األسعاليب
التكنولوجيعة الحديثعة ،سعوف تخسععر الشعيء الكثيعر مععن الجهعد والوقعت والمعال لعععدم تطعوير مهعارات العععاملين
لديها ،فيجب أن تعمل على تحفيز طاقات األفراد اإلبداعية ،وتعزيز القدرة التنافسعية ،والتسعل بثقافعة اإلبعداع
والتطوير واألداء الجماعي ،وإتاحة فرصة التعلم أمام العاملين ،من اجل تنمية معلوماتهم ،وتطوير مهاراتهم،
وقدراتهم ،واستخدام نمعاذ هيكليعة مرنعة ،وتكنولوجيعا ونظعم معلومعات واتصعال متطعورة .ويمكعن القعول بعأن
ثععورة المعلومععات تمثععل فععي الوقععت الحاضععر تح عديا حقيقيععا للقععادة القععائمين علععى تععولي مهععام القيععادة باألنديععة
الرياضية ،حيث يتطلب األمر من القائمين في اإلدارة العليا اإللمام والمعرفة بهذه التطورات الجديدة.
لقععد الح ع الباحععث أن هععذا الموضععوع يكتنفععه شععيء مععن الغمععوض وخاصععة فععي األنديععة الرياضععية
السعودية ممعا يثيعر الفضعول لمعرفعة الكيفيعة التعي يعتم بهعا اختيعار القيعادات الرياضعية لشعغل المواقعع الوظيفيعة
والتعععرف عل عى أسععباا ظهععور بعععض الظععواهر السععلبية بعععد االختيععار ،وهععل األمععر يتعلععق بقصععور القععادة فععي
ممارسة مهامهم المتعلقة بإعداد المرؤوسين ومتابعة أدائهم وتوظيفهم وتدريبهم.
من خالل ما تقدم يمكن تلخيص مشكلة البحث فعي محاولعة التععرف علعى العدور االسعتراتيجي للقيعادة
اإلداريععة الناجحععة فععي تنميععة مهععارات قععادة األنديععة الرياضععية السعععودية وإعععدادهم لمجابهععة تحععديات المنافسععة
والتنمية وتقييم الواقع الحالي من خالل التساؤل التالي:
هل تتوفر مهارات للقادة إلحداث تغييرات إيجابية باألندية الرياضية السعودية؟

أهمية اليراسة- :
تعد أهمية هذه الدراسة في كونها قد تتناول بعداً جديداً لم ينل بعد االهتمام الكافي من قبل الباحثين
وهو التعرف على البعد المعرفي للقيادة اإلدارية العليا في اختيار وإعداد وتوجيه العمليات اإلدارية في
األندية الرياضية السعودية وذلك على عكس ما اتجهت إليه الدراسات السابقة.
( )6محمد حسنين العجمي  ،القيادة اإلدارية والتنمية البشرية  ،ط ، 9دار المسيرة للنشر والتوزيع (عمان  9242 ،م ) ص 42
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إن القيادة بصفة عامة تعد ذا أهمية لتنمية الموارد البشرية بالمنشأة الرياضية وخططها وتصوراتها
المستقبلية وتتفاعل من خاللها كافة المفاهيم واالستراتيجيات اإلدارية وتدعم نقاط القوة االيجابية في المنش ت
الرياضية وتقلص نقاط الضعف السلبية قدر اإلمكان وتمكن من إيجاد الحلول لكثير من مشكالت العمل
وتنمية وتدريب ورعاية اإلفراد باعتبارهم أهم مورد للمنشاة الرياضية ،كما أن األفراد يتخذون من القائد
قدوة لهم ،فقد اكتسبت هذه الدراسة أهمية خاصة ألنها تناولت موضوعا ذا أهمية استراتيجية في مجال
تطوير القيادة اإلدارية الناجحة وربطها بالمهارات المعرفية لدى القادة باألندية الرياضية السعودية ،فقد
تناولت الدراسة بالتحليل موضوع الدور االستراتيجي للقيادة اإلدارية ومدى تأثيرها على تطوير مهارات قادة
اإلدارة العليا باألندية الرياضية السعودية.

أهياف اليراسة- :
تهدف هذه الدراسة إلى توضي معنى ومفهوم القيادة اإلدارية والكيفية التي يتم بها اختيار القادة
اإلداريين ومعرفة أهمية هذا الدور في تطوير مهارات قادة اإلدارة العليا باألندية الرياضية ووصف عملية
القيادة وتحل يلها وتحديد جوانب القصور ومعالجتها باإلضافة إلى ذلك تحديد مدى قيام األندية الرياضية محل
الدراسة كيفية ومدى تنمية وتطوير مهارات قياديي اإلدارة العليا وتقنين األداء من خالل الوقوف على اآلتي:
 التعرف على السمة العامة لمهارات القادة باألندية الرياضية السعودية.


التعرف على الفرق في المهارات القيادية لدى قادة األندية الرياضية السعودية بنا ًءا على
سنوات العمر.



التعرف على العالقة بين المهارات القيادية لدى قادة األندية الرياضية السعودية والمستوى
التعليمي.

 التعرف على نوع التدريب الذي يتلقاه قادة األندية الرياضية السعودية.
 ماهية ومفهوم المعرفة وتطبيقها في األندية الرياضية السعودية.
 تأثير المعرفة على القادة واألفراد العاملين في األندية الرياضية السعودية.
 مدى تأثير مبادئ المعرفة على تطوير األداء الوظيفي للقادة باألندية الرياضية السعودية.
 أهداف استخدام المعرفة في األندية الرياضية السعودية.
 الصفات القيادية الواجب توافرها في القادة باألندية الرياضية السعودية في ضوء المعرفة.
 معوقات عدم تطبيق المعرفة على القادة باألندية الرياضية السعودية.

تساؤالت اليراسة- :
 .4هععل توجععد عالقععة دالععة بععين المهععارات المتععوفرة للقععادة باألنديععة الرياضععية السعععودية ومسععتوياتهم
التعليمية؟
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 .9هععل توجععد فععروق فععي المهععارات القياديععة للقععادة فععي األنديععة الرياضععية السعععودية بنععا ًءا علععى سععنوات
الخبرة؟
 .2ما هو نوع التأهيل والتدريب الذي يتلقاه قادة اإلدارة العليا باألندية الرياضية السعودية؟
 .1ماهي الصفات القيادية الواجب توافرها في القادة باألندية الرياضية السعودية في ضوء المعرفة؟

مصطلحات اليراسة- :
المعرفة :هي :يري كل من  Harrisو  Hendersenبأن المعرفة أحد العــــناصر األساسية ضمن
سلسلة متكاملة  ،تبدأ باإلشارات ،ثم إلى معلومات ،ثم إلى معرفة ،ثم إلى حكمة وهذه األخيرة هي
أساس االبتكار الموضوعة"(.)4
رأس المال الفكري أو المعرفي- :
 هو مجموع الخبرات والمعارف والطاقات والحماس واإلبداع والصفات التي يمتلكها العاملونفي الشركة ويستثمرونها في العمل.
 تطبيقات الخبرة ،تكنولوجيا المنظمة ،العالقات مع الزبائن والمهارات االحترافية والتي تمنالمنظمة ميزة تنافسية.
القيادة :هي :فمن التعريفات التي قيلت في القيادة" :أنها قدرة الفرد في التأثير على شخص أو
مجموعة من األشخاص وتوجيههم وإرشادهم من أجل كسب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى
درجة من الكفاية في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة"(.)9

فرضيات اليراسة- :
 .4هنعععاك عالقعععة ذات داللعععة إحصعععائية بعععين المهعععارات المتعععوفرة للقعععادة باألنديعععة الرياضعععية السععععودية
ومستوياتهم التعليمية.

( )4هيثم على حجااز ،،المنهجياة المتكاملاة إدارة المعرفاة فاي المنظماات ،دار الرضاوان للنشار والتوزياع ،عماان،
األردن ،الطبعة األولى،9241،ص.14

( )9د .كام اال الميرب ااي و خ اارون ،أساس اايات ف ااي اإلدارة ،الطبع ااة األول ااى ،دار ال ك اار للنش اار والتوزي ااع4221 ،م،
ص. 441-442
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 .9هنععاك عالقععة ذات داللععة إحصععائية بععين التأهيععل والتععدريب وتنميععة المهععارات الععذي يتلقععاه قععادة اإلدارة
العليا باألندية الرياضية السعودية.
 .2هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين فـروق المهارات القيادية للقادة فعي األنديعة الرياضعية السععودية
بنا ًءا على سنوات الخبرة.
 .1هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الصفات القيادية الواجعب توافرهعا فعي القعادة باألنديعة الرياضعية
السعودية في ضوء المعرفة.
دنموذج اليراسة- :
المتغير التابع
المتغير المستقل

التحسين المستمر
دعم اإلدارة العليا
الحوافز

تنمية مهارات
القيادة لرؤساء
األندية
الرياضية

التيرةب

منهج اليراسة- :
اتبع الباحث ألغراض هذا البحث المنهج الوصفي المسحي نظرا لما يوفره من إمكانيات الحصول
على أكبر قدر من المعلومات والمساعدة في التوصل إلى أصول المشكلة ومسبباتها والجوانب المؤثرة
فيها واقتراح الحلول المناسبة لها إلى جانب منهج دراسة الحالة تنمية مهارات قادة األندية الرياضية
السعودية.

مجتمع اليراسة- :
شملت الدراسة العاملين على مستوى القيادات العليا اإلدارية في األندية الرياضية السعودية بمحافظة
جدة ألنهم يعتبرون القوى المؤثرة على كفاءات وأداء األنشطة في هذه األندية ذات العالقة بالدراسة.
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عينة اليراسة- :
شملت العينة بالطريقة العشوائية للعاملين على مستوى القيادات اإلدارية (العليا ،التنفيذية ،الوسطى،
أعضاء الشرف) في األندية الرياضية السعودية بمحافظة جدة ،وبلغ حجم العينة (.)922

مصادر جمع المعلومات- :
المصادر األولية :تمثلت في البيانات والمعلومات المتحصل عليها من مجتمع الدراسة المتمثل في
القيادات المختلفة لنندية الرياضية السعودية موضوع الدراسة.
المصادر الثادنوةة :شملت الدراسة عدد من المصادر والمراجع في مجال -اإلدارة الرياضية ،إدارة
ا إلعمال ،إدارة المعرفة إلى جانب التقارير واإلحصاءات والدوريات التدريبية الصادرة من األندية
الرياضية السعودية من كتب ومجالت ورسائل أكاديمية والمواقع االلكترونية لنندية.

أدوات جمع المعلومات- :
استخدم الباحث في جمع البيانات والمعلومات استبانة رصد القيادة والمقابالت الشخصية باإلضافة
إلى المالحظات والوثائق الرسمية والحقائق الديموغرافية للمفحوصين.

محيدات اليراسة- :
تتحدد الدراسة الحالية بالمحددات التالية- :
المحيدات الزمادنية- :
تغطي هذه الدراسة من الناحية الزمانية في العام الجامعي 4128هـ 9242-م.
المحيدات المكادنية- :
الدراسة من الناحية التطبيقية األندية الرياضية السعودية.
المحيدات البشرةة- :
قادة وإداريين األندية الرياضية السعودية.
المحيدات الموضوعية- :
اقتصرت الدراسة على معرفة قدرات القيادات الرياضية وصقل مهاراتهم بهدف تحقيق المعرفة
المطلوبة لننظمة والسياسات المرتبطة في األندية الرياضية السعودية ،من خالل:
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تشخيص نقاط الضعف في واقع الممارسات اإلدارية ألنظمة األندية الرياضية السعودية،
ونقاط القوة لتعزيزها ،وذلك من خالل التعرف إلى وجهات نظر عينة الدراسة.



مس لواقع ممارسات القيادات الرياضية لإلفادة منها في تعزيز دور المعرفة في زيادة
فاعلية األداء في األندية الرياضية السعودية.



إبراز الصعوبات التي تواجهها األندية الرياضية السعودية في تطبيق نموذ ناج للقيادات
الرياضية.



إبراز األفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تفعيل المعرفة للقيادات الرياضية
في األندية الرياضية السعودية.

اليراسات السابقة- :
غلبت دراسة الجانب القيادي ودراسة تنمية مهارات القيادين على العديعد معن الدراسعات السعابقة التعي
تم االطالع عليها.


دراسة قام بها (األستاذ :نعمان عبد الغني )9244 ،وجاءت بعنوان " :اإلدارة والتسيير
الرياضي والحكم الراشد ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على المؤثرات الرئيسة على تطوير
أداء اإلداريين بتطوير أساليب النظم اإلدارية لما لها من أهمية العمل على تخطيط ادارة
المنش ت الرياضية وتنمية قدرات برامج التدريب الرياضي وفق المتطلبات والمقاييس العالمية،
وبذلك فهي تجسد مفاهيم تحسن وتطور اإلنسان.



وقد تناولت الدراسة بصفة عامة جميع الجوانب المتعلقة بالقيادة وأنواعها وأهدافها ودورها في
التنمية ،وتطرق إلى وظائف اإلدارة الرياضية والتحفيز واالتصال الفعال .



وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تحقيق المهام الوظيفية بأفضل درجة من الكفاية يتم من خالل
إحداث تغيير في أسلوا اإلداريين داخل الهيئة الرياضية وتحسين كفاءاتهم ومهاراتهم
وقدراتهم في إطار من عناصر اإلدارة أو عملياتها بهدف تحقيق المصلحة العليا للبالد.
=112http://blog.iraqacad.org/?p



وفي دراسة أجراها (حجازي ٥٠٠٢ ،م ) ١١ :يقول ":تعتبر إدارة المعرفة من أهم
االستراتيجيات و األساليب اإلدارية الحديثة إلحداث التغيير و التطوير و تحقيق الميزة
التنافسية فلقد أثبتت جدواها في عالم الصناعة و الصحة و اإلنتا ".



ويؤكد ذلك (الرشيدي ٥٠٠٠ ،م ") ٥٢ :وجد علماء اإلدارة في العالم المتقدم أن الفكر
والمعرفة المتجددة و المبتكرة من أهم وسائل نجاح اإلدارة وهما جناحا القيادة نحو النجاح
االستراتيجي في شتى المواقف بشرط أن تراعى اتجاهات المجتمع".
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ثادنياً :اإلطار النظري لليراسة
الفصل األول :المعرفة
 1 -1المقيمة- :
لعل ما يميز توظيف المعرفة ،فإنه يُحسن ظهورهعا ويمتلعك قوتهعا ،وبنعا ًءا علعى ذلعك أصعبحت تنميعة
المععوارد البشععرية عععامالً مهمعا ً فععي تعزيععز القععدرات االنتاجيععة والتنافسععية للمنظمععات والمجتمعععات ،وعليععه فععإن
موضوع استقطابها وتوظيفهعا والمحافظعة عليهعا وتعدريبها وتحفيزهعا أمعراً فعي غايعة األهميعة ،وبنعا ًءا علعى أن
اإلدارة تستهدف اإلفادة المثلى معن مواردهعا البشعرية -قعادة ومرؤوسعين -فعإن تشعجيعهم ودفعهعم لالجتهعاد معن
خععالل تهيئععة المنععاا المناسععب ينمععى االبتكععار واإلبععداع وينشععطه ،فقععد باتععت إدارة المععوارد البشععرية وصععقل
المهارات المعرفية إحدى أهم وظائف النظم المؤسسعية العصعرية ،إذ معا يميزهعا ععن بعاقي تلعك األصعول أنهعا
أصععول مفكععرة .وسععيتم الحععديث عععن مفهععوم المعرفععة وأهميععة تطبيععق المعرفععة فععي مجععاالت اإلدارة الرياضععية،
وسنتعرف على أهداف وفوائد المعرفة ،تنمية مهارات قيادات األندية الرياضية باستخدام المعرفة.
 2-1مفهوم علم المعرفةKnowledge - :
ما هي المعرفة؟
" تعود بدايات االهتمام بالمعرفة إلى بداية خلق اإلنسان إذ خلقه هللا سبحانه وتعالى على الفطرة ،ثم
علمه وهداه السبيل يتنين هذا من قوله تعالى( ":وعلم ادم األسماء كلها ("البقرة  – 31 -وقد نمت
المعرفة و تطورت مع نمو المجتمعات اإلنسانية وتقدمها وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك تصور
واض في آراء الفالسفة والمفكرين وذلك الختالف خلفياتهم العلمية التي ينظر إليها كل مفكر،
ويرى (  (Peter Druckerبيتر دراكر أن العالم أصب يتعامل مع صناعات معرفية تكون
األفكار منتجاتها والبيانات موادها األولية والعقل البشري أداتها (.)7
المعرفة هي :يرى كل من  Harrisو  Hendersenبان المعرفة احد العناصر األساسية ضمن سلسلة
متكاملة ،تبدأ باإلشارات ،ثم إلى معلومات ،ثم إلى معرفة ،ثم إلى حكمة وهذه األخيرة هي أساس االبتكار4

( )2ليث عبد اهلل القهيو ،،إستر ا تيجيةة إدارة المعرفةة ،دار الحاماد للنشار و التوزياع ،عماان ،األردن ،الطبعاة
األولى ، 2013 ،ص20

( )4هيثم على حجاز ، ،مرجع سابق  ،ص.44

( )5عمار احماد همشار ،،إدارة المعرفةة الطرةة إلة التمييةز و الرةةادة ،دار الصا اء للنشار و التوزياع عماان ،األردن،
الطبعة األولى ، 2013 ،ص44
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هرم المعرفة -الشكل رقم ()1( )1-1

3-1

أهمية تطبي المعرفة في اإلدارة
تبرز أهمية المعرفة من خالل إضافة قيمة للمؤسسة ،وكذا في الدور الذي تؤيده في تحويل مؤسسة
إلى اقتصاد المعرفة ،ويمكن أن نحدد هذه األهمية في النقاط التالية

8



المعرفة أصبحت أساس لخلق ميزة تنافسية واستخدامها؛



توجه المعرفة اإلدارية مدراء المنظمات إلى كيفية أداء مهماتهم بكفاءة؛



المعرفة هي األساس وأراء كيفية خلف المنظمة وتطورها ونضجها؛



تساهم المعرفة في مرونة المنظمة من خالل دفعها العتماد أشكال التنسيق والتصميم والهيكلة تكون
أكثر مرونة؛



يمكن للمؤسسة أن تستفيد من المعرفة كسلعة نهائية عبر بيعها والمتاجرة بها واستخدامها لتعديل
منتج معين
أو إليجاد منتجات جديدة؛

 8إميان قحموش ،دور إدارة المعرفة في تحسين تسيير عالقات الزبائن ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،ختصص إدارة املعرفة
واملعارف ،كلية
 ،. 2012ص  68 /العلوم االقتصادية و التجارية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،اجل ا زئر2011،
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المعرفة ال تخضع لقانون تناقص الغلة ،وال تعاني من مشكلة الندرة ،وهي المورد الوحيد الذي يبني
بالتراكم وال يتناقص باالستخدام ،وتستخدم المعرفة في توليد وتطوير أفكار جديدة بتكلفة أرخص أو
بدون تكلفة إضافية.
خصائص المعرفة

4-1

للمعرفة مجموعة من الخصائص يمكن أن أوجزها فيما يلي:


9

المعرفة ةمكن أن تولي :بعض المنظمات لديها خصوبة ذهنية مما يجعلها قادرة على توليد المعرفة
وهذا ما يمثله األفراد المبتكرون الذين يبتكرون ويولدون المعرفة.



المعرفة ةمكن أن تموت :وكما تولد المعرفة فإنها تموت بإحالل المعارف الجديدة بمحال القديمة
لتتقاعد عن االستعمال.



المعرفة ةمكن أن تخزن :المعرفة يمكن أن تخزن بشتى الوسائل فقد كانت في العشرين سنة الماضية
على الورق ،واألشرطة وعلى وسائل التخزين االلكترونية.



المعرفة ةمكن أن تمتلك :أن المنظمات تمارس دورا كبيرا في تحويل المعرفة التي تمتلكها إلى
براءات اختراع وأسرار تجارية تتمتع بالحماية القانونية شأن ملكية مادية.
وهناك خصائص أخرى للمعرفة وهي:

10

 تجدد المعرفة :المعرفة متطورة بشكل دائم بسبب تطور العقول وتحسينها مع مرور الزمن إنتا المعرفة :بواسطة األف ا رد المبتكرون لنفكار الجديدة والذين يتم االعتماد عليهم في عمليةاإلبداع
 تصنيف المعرفة :تصنف المعرفة بأشكال عديدة وأنماط مختلفة حسب طبيعتها أو استخدامها أوهدفها.
5-1

أدنواع المعرفة

األشخاص مع بعضهم البعض وتقاسم الخيرات والتجارا وقد قسمها بعض العلماء إلى ما يلي 4

11

 المعرفة الضمنية :والتي تسير إلى معرفة شخصية تحتوي على معان داخلية ونماذ
ذهنية وخبرات وتبصر وبديهة وهي نوعان أحدهما تقني يعود إلى العمق واألخر إدراكي
يحتوي على أفعال وسلوكيات يومية؛

 4 9أمرية هاتف حداوي اجلنايب ،اثر إدارة املعرفة الزبون يف حتقيق التفوق التنافسي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،ختصص علوم إدارة األعمال ، 9224 .،ص
 / 91كلية اإلدارة و االقتصاد ،جامعة الكوفة ،العراق9221 ،
 9 . 9 . 10حممد عشماوي ،اإلدارة االستاتيجية يف تنمية موارد بشرية ،منشاة املعارف اإلسكندرية ،مصر ، 9242 ،ص 922
11

1نضال محمد الزطمة ,إدارة المعرفة و أثرها عل تمي ا ز ألداء؛ مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة . ،

 ،2011ص  21 /اإلسالمية ،غزة ،فلسطين ، 2010 . 2011 ،ص  21 /اإلسالمية ،غزة ،فلسطين2010،
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 المعرفة المعلنة :وهي المعرفة التي يعبر عنها من خالل الحقائق والتعبيرات والرسومات
والتصورات ،ويمكن توثيقها في الورق أو في الشكل االلكتروني؛
 المعرفة التكنولوجية :وهي جزء من المعرفة الضمنية وتعبر عن البراعة والخبرة
والمهارة في العمل؛
 المعرفة الضحلة :وتعني الفهم القليل لمؤشرات مساحات المشكلة؛
 المعرفة العميقة :وهي التي تتطلب التحليل العميق للموافق المختلفة؛
 المعرفة السلبية :وهي التي تتم بناء على ربط المفاهيم معاد باستخدام طرق االستنتا
واالستقراء؛
 المعرفة الموجهة :فهي المعرفة التي تبني على أساس عدد سنوات الخبرة في العمل
وتصب دليال ومرشدا للسلوك نتيجة التعلم.
وهناك تصنيف أخر للمعرفة حسب  :Lundvallوالذي قسمها إلى أربعة أنواع وهي12 :
 معرفة ماذا ( Know-What):تعبر عن المعرفة حول الحقائق التي يمكن ترميزها؛
 معرفة لماذا ( Know-Why):هي معرفة حول المبادئ و القوانين؛
 معرفة كيف ( Know-How):وتعني المهارات والقابلية لتنفيذ مهمة معينة بنجاح؛
 معرفة من ( Know-Who):وهي معرفة حول من يعرف ماذا وكيف.
6-1

مصادر المعرفة

يمكن تقسيم مصادر المعرفة إلى مصادر داخلية ومصادر خارجية:

13

 .4المصادر الداخلية للمعرفة :وهي مصادر تتبع من المؤسسة وتزودها بالمعرفة ويمكن حصرها
كما يلي:
أ .استراتيجية المعرفة :Knoweledge Stratégisteهم الذين يعيدون تقييم أو بناء استراتيجية
المؤسسة وهم مسئولون عن االهتمام بمعرفة األغراض وهو غبراء االستراتيجية والمنافسة القائمة
على المعرفة في السوق ويلفظون بشكل فاعل وعميق األدوار الجديدة للمعرفة داخل المنظمة
بوصفها رأس مال فكري داخل المؤسسة من جهة وخار

المؤسسة ،وهي المعرفة توليدها

وتقاسمها هي السالح االستراتيجي التنافسي الجديد من جهة أخرى.
12

2

.65-عالء فرحان ،أميرة الجنابي ،إدارة المعرفة ،دار الص اء للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ، 2009 ،ص

60
13

2سم ارء كحيالت ،تمكين المعرفة في المنظمة الجزائرةة رسالة مقدمة لنيل الماجستير تخصص علم المكتبات ،كلية العلوم

اإلنسانية و العلوم  ،. 2009ص  33 /التجارية  ،جامعة منتو ،،قسنطينة ،الج ا زئر2008،

289

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

ب .مهنيو المعرفة  : Knoweledge Professionalوهؤالء هم الذين يتعلمون مع المعرفة
كموضوع و هم من يستوعبون المضمون المعرفي وهي الخبيرة في أساليب الحصول عليها
واستيعابها بالمنهجية الفعالة لتوليدها أو جعلها قادرة على العمل في مجاالت االستعمال المختلفة
وهذه الفئة هي التي تمثل القدرة الجوهرية والقائمة على المعرفة و تمثل جوهر رأس المال الفطري
للمنظر وقيمتها المتجددة غي توليد وانشاء المعرفة.
ج .عمال المعرفة  :Knoweledge Workersهؤالء يعلمون في مجال المعرفة من اجل توفير
عوامل الدعم واإلسناد المهني للمعرفة فهم يقدمون بجمع المعلومات و تصنيفها وجدولتها و خزنها
و إيصالها و االستجابة لكل الطلبات ذات العالقة بالموارد الخام و رمز هذه المعرفة هو التوثيق و
االتصال.
مصادر خارجية :المصادر الخارجية للمعرفة هي:
 .1الزبائن: Customer
هي الحلقة األكثر أهمية في سلسلة القسمة إلى األمام من المنظمة إلى السوق ،إذ يعتبر الزبائن
المصدر المتجدد للمعرفة ،ولمعرفة الحاجات التي تطور المنتجات لخدمات العائلة للتسوق ،وكلما
كانت المنظمة أكثر إصغاء وتفاعل واستجابة كلما تطورت أسرع وأفضل وأرخص بالسوق وتكون
أكثر توجها إلى المستقبل.
 .2الموردون : Supplies
وهم المصدر األساسي األكثر أهمية بالمعرفة المتعلقة بالسوق الصناعي والمواد ومواصفاتها
وخدماتها ،أن العالقة التفاعلية بالموردين يمكن أن تقدم مصدر للمعرفة العميقة عن الموارد
وتأثيرها على المنتجات والخدمات.
 .3المنافسون:
وهم المصدر األكثر تأثيرا فهم يسعون إلى جعل معرفتهم صعبة التقليد ،وذلك لجعلها متجذرة في
بيئة وثقافة المؤسسة المنافسة ،إال أن منتجات وخدمات هذه األخيرة كلها تقدم فرصا حقيقية للتعلم
منها ،و بعض تحركاتهم يمكن أن تكون مصدر للمعرفة كذلك المتعاملون معظم من زبائن و عاملين
سابقين.
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 .4الشركاء : partners
وهم المصدر الذي يوفر وبطريقة جاهزة وسريعة ما تفتقد إليه المؤسسة من معرفة وخبرات وهذا
يتم بالتشارك وتحالف منظمتين متكاملتين بشكل ايجابي ،أي أنها تحتا إحداهما لنخرى ليس فقط
الموارد المادية وإنما في أصول المعرفة أيضا.
7-1

ضرورة المعرفة

تظهر ضرورة المعرفة لنفراد والمؤسسات ،حيث أسهمت عدة عوامل في جعل المعرفة قضية
بتلك األهمية لهاتين الفئتين ومنها: 1

14

 -1الميزة التنافسية:
تجعل مجموعة من العوامل مثل زيادة التنافس والعولمة والجوانب االقتصادية الخاصة بالمعرفة
التي استجدت من المحافظة على نمو األعمال ،مما جعل التنافس أكثر حدة وقوة.
 -2التقنية:
أثارت التقنية عما معدل التغير وتطلب وجود قوة عاملة قابلة للتكيف وماهرة ومتعلمة فالعمل يتزايد
تعقيده ،إال أن التقنية قد منحت األف ا رد فرصة في مشاركة المعلومات كما ساعدت خبراء
التدريب على إعادة التفكير في األساليب التي يتعلم بها األفراد داخل فصول الد راسة وخارجها.
-3التغيرات التنظيمية:
أثارت عملية التقليص واالندما واالستحواذ وغير ذلك على الطرق التي تعمل بها المنظمة ،فمثال
بإجراء التقليص على بعض العمال لكبار السن األكثر خبرة فان الشركات سرحت معرفة مهمة
وجوهرية ممن اثبت نجاحها في العمل أو لم تثبت هذا النجاح.
-4مرودنة التوظيف:
باتت المعرفة أكثر سرعة في الزوال كما كانت قبل ذلك حيث يقوم الموظفين بتغيير مهنته
ووظائفهم بتكرار اكبر ،فالشركات إلي تعتمد في مصادرها على المصادر الخارجية،

 14زكية بنت ممدوح قارئ عبد اهلل الطشكندي ،إدارة المعرفة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،ختصص إدارة التبوية و التخطيط ،جامعة أم
القرى،
 ،. 2009ص  57 /اململكة عربية السعودية20،
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تواجه حضر فقدان المعرفة التي توجد داخل المنطقة الخاصة بهم ،وبهذا يصبحون معتمدين بشدة
على الشركات الخارجية.

15

الفصل الثادني :القيادة
1-1

مقيمة- :
مع ظهور التنظيمات الرسمية والغير رسمية زادت الحاجة إلى قيادات ذات كفاءة ومؤهلة تأهيل
كامل من خالل التدريب والتنمية وصقل المواهب بحيث تستطيع النهوض بالمنش ت الرياضية
وجميع أنشطتها المختلفة ،وتختلف القيادات بحسب طبيعة النشاط ،مثل :االقتصادية ،واالجتماعية،
والفنية ،واإلدارية.
وقد تم البحث في القيادة عن المراجع حيث اهتمت الدراسات والبحوث في مجال اإلدارة بوصف
سلوك القائد أي تحديد نمط قيادته اإلدارية ،وقد بين الباحث مفهوم القيادة وأهميتها وأدوارها
وأنماطها ومصادرها.
ونتحدث عن مهارات القائد الناج وتأثير ذلك على تميز القائد ونجاحه في إدارة المنشأة

2-1

مفهوم وتعرةف القيادة
هناك عدة تعريفات من أصحاا األعمال والخبراء لكلمة القيادة ،وهي كالتالي4 :

 ستان  :Kimerالقيادة الفعالة هي توفير الرؤية والدافع للفريق حتى يستطيعوا العمل معا ً نحو
هدف واحد ،ثم فهم مواهب كل فرد والقيام بتحفيز فعال لكل شخص ألن يبذل قصارى جهده في
سبيل تحقيق هدف المجموعة.
 دافني مالوري :القيادة هي فن خدمة اآلخرين من خالل تزويدهم بالتدريب واألدوات فضالً عن
الوقت والطاقة والذكاء العاطفي ،حتى يتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم ،سواء شخصيا ً أو مهنياً.
 ألكسيس دةفيس :القائد هو الشخص الذي يعرف الخصوصيات والعموميات حول العمل حتى
يتمكن من التعاطف مع أتباعه .وباإلضافة إلى كونه ذا تأثير إيجابي على الناس الذين يقودهم،
والقيادة هي التحفيز ،واإللهام.

15
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 جودي كروكيت :الزعيم الحقيقي هو من يخلق إطاراً ليشجع اآلخرين لالستفادة من مهاراتهم
الخاصة ،وأفكارهم والمساهمة بحرية في المشروع أو الشركة .كورت الكثير من الناس ينظرون
الى اإلدارة كالقيادة ،ولكنها ليست كذلك ،فالقيادة تأتي من النفوذ والتأثير ويمكن أن تأتي من أي
شخص على أي مستوى وفي أي دور ،مما يساعد على رفع بعضهم لبعض والعمل على مهمة
مشتركة .وتأتي القيادة الحقيقية عندما تُؤثر بحياة من حولك بطريقة إيجابية.
 كاتي إةسلي :القيادة هي الخرو من منطقة الراحة الخاصة بك والقيام بالمخاطر لخلق مكافأة.
مات بارني القيادة هي السلوك الذي يجلب المستقب ل إلى الحاضر ،من خالل تصور الممكن
وإقناع اآلخرين لمساعدتك على جعله حقيقة واقعة.
 سوزان آشر :الزعيم هو الشخص الذي يأخذك إلى حيث لن تذهب وحدك.
 كنيرا كولمان :القيادة هي فعل -قرار التخاذ موقف ،أو خطوة ،من أجل تشجيع وإلهام أو تحفيز
اآلخرين لل16تحرك معك ،والقائد األكثر فعالية ال يعتمد على لقبه ،أو القوة الموضعية له .القيادة
تتميز بقدرتها على استخدام القوة الشخصية الخاصة جنبا ً إلى جنب مع استخدام نفوذها
االستراتيجي وهذا ما يجعلها فعالة.

17

 روبرت برةزةوسي :القيادة هي اإلجراءات التي يرتكبها الشخص أو المجموعة التي تُنتج ناتجا ً
أو نتيجة ما ،وببساطة تساعد الناس على إنجاز األمور .والقائد هو من ال يقوم على االعتماد على
التسلسل الهرمي.
 جوش :القيادة هي القدرة على إبراز الدافع في اآلخرين للتحرك نحو رؤية مرغوا فيها .وبينما
تركز اإلدارة على المهام ،تركز القيادة على الشخص .الكل في الكل ،والتغيير هو أفضل
محركات القيادة والتحفيز طويل األمد.
 بوب ماسون :القيادة هي ببساطة أن تحفز اآلخرين على فعل ما يريده القائد ،فالقيادة الجيدة،
سواء كانت رسمية أو غير رسمية ،تساعد برفع أشخاص آخرين إلى كامل إمكاناتهم في إنجاز
المهمة وأهداف المنظمة .جمي ع أعضاء المنظمة الذين يتحملون مسؤولية عمل اآلخرين لديهم
القدرة على أن يكونوا قادة جيدين ،إذا وضعت القيادة بشكل صحي .


3-1

أهمية القيادة في اإلدارة- :
تعتبر القيادة حلقة وصل بين الطبقة العاملة وأهداف وخطط المؤسسة
وتصوراتها المستقبلية .تساهم القيادة في صهر جهود العاملين في بوتقة إنجاز األهداف
وتحقيقها .تفرض السيطرة على العوائق التي تقف في وجه تحقيق األهداف والعمل على

http://mawdoo2.com16
17
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إيجاد حلول جذرية لها .تساعد على تدريب األفراد والعاملين وتنميتهم وتحفيزهم .تحفز
قدرات األفراد ومهاراتهم اإلنسانية والعملية.

4-1

أدوار القيادة- :

يقول د .طارق السويدان :أ َّن هناك  ٦أدوار رئيسية للقائد .هذه هي مهمة القائد؛ كل ما عدا ذلك فهو إدارة.
وهي كالتالي:
 الدور األول (تخطيط) :التخطيط.
ت) :فت آفاق ومجاالت جديدة للعمل (أو اإلبداع)
 الدور الثاني (إبداع وفت مجاال ِ
 الدور الثالث (عالقاتك) :االهتمام بالعالقات ،طبعا ً العالقات ليس دورها فقط حل المشكالت،
لكنها صيغت بهذه الطريقة ألجل تناسق النظم.
ت) :حل المشكالت المزمنة ،التي لم يستطع غيرك حلها.
 الدور الرابع (حل المشكال ِ
ت) :تطوير الذات (نفسك ،واآلخرين)
 الدور الخامس (تطويرك للذا ِ
ت) :التقدير والتكريم «والقاعدة :التقدير والتكريم ال
 الدور السادس (تقديراً وتكريما ً لنعطيا ِ
يُفَوَّض»!

5-1

أدنماط القيادة- :

-1

دنمط الميةر اليكتاتور-:

18

 االفتراضات األساسية: -4العمل في حد ذاته غير مرغوا لمعظم للناس.
 -9معظم الناس غير طموحين وال توجد لديهم رغبة لتحمل المسؤولية.
 -2يتمتع معظم الناس بقدرة قليلة على االبتكار في حل المشكالت التنظيمية.
 -1أن التحفيز فقط يتم في األشياء الفسيولوجية (مأكل ،مشرا ،مسكن).
 -1البد من الرقابة المباشرة على معظم الناس ويجب إجبارهم على تحقيق أهداف
المنظمة.

 18أمناط القيادة  ،معلومات توثيقية عن كاتب المقال :د .محمد بن علي شيبان العامري .
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* طريقة اإلدارة:
مسؤول شخصيا عن تنفيذ العمل من خالل اآلخرين ،فهو صاحب السلطة وعلى اآلخرين الطاعة.
أنه بقوم بتخطيط العمل بشكل محكم وكذلك األنظمة والقوانين واللوائ وذلك ألنهم كسالى  -من
وجهة نظره.
تنظيم العمل بشكل محكم وعلى أساس السلطة هي العمود الفقري والطاعة حتمية يستخدم في عملية
التوجيه قانون الثواا والعقاا بشكل محكم ويدفع الناس للعمل دفعا ً .يضع معايير رقابية محكمة
لقياس األداء وتصحي االنحرافات أوال بأول وعقاا المخطئ ليكون عبرة ويعتمد على الزيارات
المفاجئة الكتشاف األخطاء.
* النظرة لنهداف:
يعتقد المدير الدكتاتور أن هناك تعارض بين أهداف المنظمة وأهداف األفراد وفي حال تحقيق
أهداف األفراد فإن ذلك يكون على حساا أهداف المنظمة.
* النظرة للزمن:
األهداف بالنسبة له محدودة بزمن والزمن محدد بالساعة والدقيقة.
البرامج الزمنية محددة تحديدا دقيقا.
19

ينظر إلى البرامج الزمنية بقدسية ألنها تحدد ببداية ونهاية لكل األعمال.
يعطي تعليمات مختصرة شفوية وال يجب الحديث الطويل ألنه يعتبره مضيعة للوقت.
يحب التقارير المختصرة والتي توض المطلوا بسرعة.

* مفهوم السلطة-:
أن السلطة حق له وليس حقا لآلخرين.
أن السلطة تفوض وقد فوضت له من أعلى.
السلطة تحكم تصرفات اآلخرين.
* نوع العالقات:
العالقات السليمة عند المدير الدكتاتور هي عالقة شخص يأمر وشخص يطيع األوامر (.)49

19
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-2الميةر المجامل:
 االفتراضات األساسية: -4إن الحاجات اإلنسانية متعددة ويختلف األفراد في حاجاتهم ودوافعهم.
 -9إن الناس بطبيعتهم طيبون ووظيفة المدير مساعدة مرءوسيه في حل مشاكلهم.
 -2إن المدير المجامل يصور نفسه على أنه األا األكبر ووظيفته مساعدة اآلخرين.
* طريقة اإلدارة:
يعتقد كل شخص مسؤول عن تنفيذ العمل حيث أن المدير المجامل يقود المرؤوسين وال
يدفعهم
 -4إن طريقته هي طريقة كماليات.
 -9تخطط العمل ولكن بدون إحكام حيث أن الناس طيبون.
 -2يتسام مع مرءوسيه والمحور التحفيزي الذي يعمل على أساسه هو محور عاطفي
اجتماعي.
 -1يعتمد على التنظيم غير الرسمي ليعرف ما يدور في التنظيم الرسمي وال يتدخل للتصحي
بسرعة أو بعنف لكي ال يسبب مضايقات ألحد.
* النظرة لنهداف:
يعتقد المدير المجامل أنه ال يمكن تحقيق أهداف المنظمة إال إذا حققنا أهداف األفراد ومدراء هذا
النمط يرددون دائما أن مصلحة العمل تتطلب االهتمام أوال بمصلحة األفراد.
* النظرة للزمن:
إن المدير المجامل يفهم السلطة على أنها ذلك القبول من المرؤوسين المتعلق بتنفيذ عمل معين.
* نوع العالقات:
المدير المجامل يهتم بالعالقات غير المخططة أكثر من العالقات المخططة وهو يشجع العالقات بين
األفراد ومن الطبيعي أن تظهر الشللية في إدارته نتيجة تغذيتها باألحاديث واالهتمام بالناس (.)42
 -3الميةر البيروقراطي
 -االفتراضات األساسية:
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-4أن العمل شر أو ال فائدة فيه على أحسن تقدير.
 -9أن معظم الناس أشرار والبعد عنهم غنيمة.
 -2ليس من مسئوليته التحفيز ،ومن يريد شيء يسعى إليه.
 -1ليس من الضرورة الرقابة على الناس لعدم وجود فائدة من ذلك.
* طريقة اإلدارة:
ال يدير أشخاصا ولكنه مفقود بينهم.
ال يخطط وال ينظم أو ال يوجه فتلك من وظائف الرئيس.
يؤمن بترك الناس على حالها.
* النظرة لنهداف:
هدف المدير البيروقراطي هو البقاء على قيد الحياة وهدف المنظمة ال يهمه وال يشارك في صياغته
وليس معنيا به.
* النظرة للزمن:
 -4يحضر في الميعاد إذا كان غيابه أو تأخيره سيكون ملحوظا.
 -9ينسحب من االجتماع دون أن يدري أحد بخروجه.
 -2يحول البريد الوارد إليه المختص فورا أو إلى أعلى.
 -1يبدو وكأنه مشغول وأن الوقت غير كافي لحل أي مشكلة.
* مفهوم السلطة :مفهوم السلطة ال تتعدى من أنه ساعي بريد وظيفته توصيل الرسائل ليس إال.
* نوع العالقات :يتجنب الظهور واالجتماعات والكالم.
 -4الميةر الزئبقي ( الميكافيلي):
 االفتراضات األساسية: -4العمل في حد ذاته شيء مر.
 -9الناس غير طموحين.
 -2يتم التحفيز على المستوى الفسيولوجي ومستوى األمان لمعظم الناس.
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 -1الرقابة نسبية وتوفير الجو الودي.

* طريقة اإلدارة:
ممكن تنفيذ األعمال بمساعدة اآلخرين عن طريق إشراكهم في القرارات.
يقوم بتخطيط العمل بمشاركتهم عن طريق أخذ آرائهم بشكل عام.
يقوم بتنظيم العمل مع االستعانة برأيهم ويؤمن بالتنظيم غير الرسمي وأهميته.
يقوم بتحفيز اآلخرين باستخدام الثواا والعقاا.
يقوم بالرقابة على المرؤوسين وتوقيع الجزاء المعقول.
* النظرة لنهداف:
يجد تعارضا ً بين أهداف المنظمة وأهداف الفرد.
* النظرة للزمن:
 -4األهداف محددة بزمن معقول.
 -9ال ينظر إلى البرامج الزمنية وكأنها جوهر العملية التخطيطية.
 -2تعليماته ليست مختصرة كالدكتاتور وليست طويلة كالمجامل فهي وسط.
 -1ال يحب التقارير التي تصمم بطريقة االستثناء.
* مفهوم السلطة:
يعتبر السلطة بأنها سلطة المجموعة.
* نوع العالقات:
ينظر المدير المكيافييلي إلى نوعين من العالقات :عالقات رسمية محدودة ومعتمدة في ضوء
الهيكل التنظيمي وعالقات شخصية (.)41
 -5الميةر قائي الفرة
 االفتراضات األساسية: -4العمل طبيعي مثله مثل اللعب إذا كانت الظروف مالئمة.
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 -9الرقابة الذاتية ال يمكن االستغناء عنها في تحقيق أهداف المؤسسة.
 -2الطاقة االبتكارية لحل المشكالت التنظيمية واإلدارية.
 -1التحفيز على المستوى االجتماعي ومستوى المكانة ومستوى تحقيق الذات باإلضافة
إلى المستوى الفسيولوجي ومستوى تحقيق األمان.
 -1ممكن أن يقوم الناس بتوجيه أنفسهم ذاتيا ويكونوا مبتكرين إذا تم تحفيزهم بشكل سليم.
* طريقة اإلدارة:
 -4مسؤولية تحقيق النتائج هي مسؤولية الجميع.
 -9مسؤولية التخطيط مسؤولية الجميع.
 -2التنظيم عبارة عن نظام منسق إداريا فالكل مسؤول عن نجاح المنظمة.
 -1طالما أن كل شخص شارك في صياغة أهداف المنظمة فليس هناك اختالف بين
أهداف المنظمة واألهداف الشخصية وبالتالي فإن التوجيه والمراقبة تنبع من ذات الفرد.
 -1إن الفهم المتبادل واإلحساس العالي بمسؤولية االلتزام تجعل الرقابة الذاتية ممكنة.
* النظرة لنهداف:
إن المدير قائد الفريق يعتبر نفسه مسؤوال ليس عن وضع األهداف للمنظمة ولكن ينظر إلى نفسه
مسؤوال عن التأكد من أهداف سليمة للمنظمة منسقة مع أهداف سليمة للفرد .المدير الفعال يقوم
بوضع أهداف المنظمة مع مرءوسيه ورؤسائه بحيث تكون هناك أهداف لكل منصب من المناصب
اإلدارية متفقة مع المناصب اإلدارية األخرى رأسيا وأفقيا.
* النظرة للزمن:
إن مفهوم المدير قائد الفريق للسلطة بأنها المستمدة من الوقت والموقف.
* نوع العالقات:
تعتبر العالقات لدى قائد المجموعة عالقات عضوية.
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* دنظرة متكاملــة للقيـادة:
ويتم توضيحها من خالل الشكل التالي:

مهارات القائي الناجح- :
من المهم أن دنذكر المهارات األساسية للقائي وهي:

20

 القيرة عل التخطيط :التخطيط هو أحد وظائف اإلدارة الرئيسية إضافة إلى التنظيم والتوجيه والرقابة،
وهو :وضع مجموعة من االفتراضات حول الوضع في المستقبل ثم وضع خطة تبين األهداف المطلوا
الوصول إليها خالل فترة محددة مع تقدير االحتياجات المادية والبشرية لتحقيق هذه األهداف بفاعلية
هدف يُسعى إلى تحقيقه وسيلة تحقيق الهدف

معيار ضبط جودة تحقيق الهدف

فوائي التخطيط:
االستعداد للطوارئ
رفع الكفاءة للعاملين بتحديد الوظائف والمسؤوليات
القدرة على التنظيم للموارد واإلمكانيات بوضعها في المكان الصحي

 20مهارات القائد الناجح  ،معلومات توثيقية عن كاتب المقال :د .محمد بن علي شيبان العامري .
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اإلحساس بروح الفريق والمشاركة بين العاملين
المساعدة على النمو والتطور لنفراد وللفريق وغيرها من الفوائد
معوقات التخطيط:
الجهل بأهمية التخطيط والحاجة إليه
الخوف من اإلخفاق والفشل
عدم وجود الوقت الكافي للتخطيط
الحاجة إلى موارد مالية ومادية لوضع الخطط ومن ثم تنفيذها
التعود على عدم التخطيط فهم يقولون :إنا وجدنا آباءنا على أمة
الخوف من تبعات التخطيط بالتكليف بأعمال جديدة مما يستدعي مقاومة التغيير
 إجادة التعامل مع اآلخرةن :البعض يبالغ بالقول إن اإلدارة ما هي إال مجموعة من االتصاالت .ويستند هذا
الرأي إلى نتائج األبحاث التي أثبتت أن المدير يقضي  %82من وقته في العمل باالتصال فهو يستمع
ويتحدث ويقرأ ويكتب المذكرات والتقارير.
لالتصال أهمية كبيرة فهو وسيلة رئيسة لتوجيه سلوك األفراد اتجاه األهداف المرغوبة ،توفر البيانات
والمعلومات وتنقلها إلى مركز اتخاذ القرار ،وتقرا بين األفكار والمفاهيم للعاملين وتوحد أنماط العمل ،تنقل
أفكار العاملين إلى مراكز اتخاذ القرارات.
 مهارة الحوار وإدارة النقاش :للحوار آداا يجب أن يتحلى بها كال المتحاورين منها:
التعامل بالحسنى مع المحاور أو المخالف ،أن يكون الحوار لطلب ال  ،اختيار الوقت والمكان
المناسب ،مراعاة المقاصد االيجابية عند الطرف اآلخر ،احترام الطرف اآلخر ،اإلنصاف والعدل مع
الخصوم.
 القيرة عل إدارة الوقت :عملية منظمة يتم من خاللها توزيع الوقت والموارد على األعمال التي تعود
علينا بأعظم النتائج المرجوة ،ومن أشهر قوانين إدارة األولويات قانون باريتو والمسمى قانون 92-82
ويعني هذا القانون أن  %82من النتائج كانت حصيلة  % 92من الوقت ،وعليه فان  %82من وقتك لم
تعطك إال  %92من النتائج وهنا مكمن السر في إحباط بعض الناس.
 تشكيل وإدارة الفرة الجماعي :عدد من األفراد بخلفيات مختلفة في المهارة والمعرفة ،يتم اختيارهم
من مجاالت مختلفة بالمنظمة ألداء مهمة محددة ومعروفة.
أبرز خصائص فريق العمل هي:
 يجمع بينهم هدف مشترك
 يشعر كل منهم بانتمائه للفريق
 توجد بينهم مهام وعالقات متبادلة
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 يشتركون في قيم ومبادئ متفق عليها لتنظيم سلوك وتصرفات الفريق أثناء أداء المهمة
 إدارة االجتماعات :إن الطريقة التي يتم بها التعامل مع االجتماعات التي يتم عقدها ،تحدد بشكل أساسي
مدى النجاح الذي يمكن أن تحققه هذه االجتماعات في بلوغ أهدافها ،وهذا ال يتوقف فقط على أسلوا
إدارتها أثناء انعقادها ،بل يتوقف أيضا ً على أسلوا اإلعداد المسبق لها ،وأسلوا المتابعة الالحقة لما تم
االتفاق على تنفيذه أثناءها.
 حل المشكالت واتخاذ القرارات :فوائد المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات أنها:
تحقق المشاركة لفهم المرؤوسين للقرار وقبولهم له
زيادة التزام المرؤوسين بتنفيذ القرار
استيعاا المرؤوسين ألهداف القرار
إشباع الحاجات العليا لإلفراد
الجماعة تمارس ضغوطا على أفرادها لقبول القرار واإلذعان له
زيادة فرص التعاون بين األفراد

ثالثا :منهجية اليراسة -:
اعتمدت هذه الدراسة علعى المعنهج الوصعفي ،معن خعالل اسعتعراض اإلطعار اإلداري المتعلعق بتنميعة
مهععارات القععادة اإلداريععين ،وتنميععة المعرفععة لععديهم ،وبععالرجوع إلععى الدراسععات السععابقة المرتبطععة بموضععوع
الدراسة ،إضعافة إلعى اسعتخدام المعنهج الميعداني لمحاولعة اختبعار فرضعيات الدراسعة ،والوصعول إلعى نتائجهعا،
وذلك باالعتماد على أداة خاصة تم تطويرها ألغراض هذه الدراسة.

مجتمع وعينة اليراسة-:
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في األندية الرياضية السععودية (بالمنطقعة الغربيعة لصععوبة
تنقل الباحث خار منطقته) والبالغ عددهم  922موظفاً .وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة
بلغت ( )422فرداً ،منهم ( )12قائداً ،و( )12موظفاً ،ويبين الجدول ( )4خصائص الععاملين فعي األنديعة محعل
الدراسة.
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جدول رقم ()4
توزيع العاملين في األندية الرياضية محل الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية
المتغير

فئات المتغير

العيد

النسبة المئوةة

الجنس

ذكر

422

%422

أنثى

صفر

صفر%

ثانوية عامة فما دون

1

%1

دبلوم متوسط

8

%8

بكالوريوس

89

%89

دراسات عليا

4

%4

أقل من  1سنوات

41

%41

من  42-1سنوات

48

%48

أكثر من  42سنوات

48

%48

المؤهل العلمي

الخبرة

أداة اليراسة:
استبادنة تقييم مهارات قادة األدنيةة السعودةة
تم تطوير أداة لتحقيق أغراض الدراسة من خالل الرجوع لندا النظري المتعلق بمهارات القيعادة ،واشعتملت
أداة الدراسة على جزأين:
الجزء األول :يتضمن الخصائص الشخصية (الجنس ،والمؤهل العلمي ،والخبرة).
أما الجزء الثاني :فقد خصص لقياس مهارات القيادة لدى رؤساء األندية الرياضية السعودية ،ويتضمن خمسعة
مبععادئ (التحسععين المسععتمر ،واالهتمععام بالععاملين ،والحععوافز والتقععدير ،وفععرق العمععل ،ومشععاركة العععاملين فععي
اتخاذ القرارات).
واعتمد فــي تطويــر أداة الدراسة على مقياس ليكرت الخماسعي ( )Likert Scaleوقعد تعم احتسعاا
خمسة أوزان للدراسة.
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ووزعت فقرات االستبانة ( )92فقرة لتشمل جميع فرضيات الدراسة المتعلقة بتنميعة مهعارات القيعادة
لرؤساء األندية الرياضية السعودية ،وذلك على النحو التالي-:
 الفقرات من ( )1-4تقيس مبدأ التحسين المستمر. الفقرات من ( )49-4تقيس مبدأ االهتمام بالعاملين. الفقرات من ( )42-42تقيس مبدأ الحوافز والتقدير. الفقرات من ( )94-48تقيس مبدأ فرق العمل. الفقرات من ( )92-99تقيس مبدأ مشاركة العاملين في القرارات.جيول رقم( )2متغيرات اليراسة والفقرات التي تقيسها في االستبادنة
اسـم المتغير

الفقرات التي تقيسه

التحسين المستمر

1-4

االهتمام بالعاملين

49-4

الحوافز والتقدير

42-42

فرق العمل

94-48

مشاركة العاملين في

92-99

القرارات

صيق أداة اليراسة وثباتها- :
تم عرض أداة الدراسة على عدد من المتخصصين في مجال اإلدارة الرياضية ،لمعرفة مدى
مالئمة ،وصالحية فقرات االستبانة لغوياً ،وانتمائها للبعد الذي وضعت ضمنه ،وتم األخذ بمالحظات
المحكمين وآرائهم ،وأعيدت صياغة بعض الفقرات في ضوء هذه المالحظات ،كما تم التأكد من ثبات أداة
الدراسة باالعتماد على معادلة كرونباا ألفا ،وكان معامل الثبات في االستبانة مرتفعاً.
ثبات أداة اليراسة- :
تعععم اسعععتخرا معامعععل االتسعععاق العععداخلي ألداة الدراسعععة ،درجعععة التوافعععق علعععى فقعععرات أداة الدراسعععة
باالعتماد على معادلــة كرونبــاا ألفــا ) ،(Cronbachs' Alphaوكانت معامالت الثبات لجميع المتغيرات،
مرتفعة وهي نسب ثبات جيدة ومقبولة في البحوث والدراسات اإلنسانية ،ويبين الجدول ( )9معامالت الثبات.
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جدول رقم ()9
معامل االتساق الداخلي لكال من المتغيرات الثابتة
كرونباا

الفقرات

المتغيرات الثابتة

1-4

التحسين المستمر

2.28

49-4

االهتمام بالعاملين

2.82

42-42

الحوافز والتقدير

2.22

94-48

فرق العمل

2.81

92-99

مشاركة العاملين في القرارات

2.21

ألفا

أسلوب المعالجة اإلحصائية- :
تم استخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSالختبار فرضيات الدراسة،
وهذه المقاييس هي :التكرارات والنسب المئوية ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
اختبار االنحدار المتعدد والبسيط.
تحليل متغيرات اليراسة- :
تم إجراء التحليل الوصفي لجميع متغيرات الدراسة وفقا ً إلجابات أفراد عينة الدراسة على
الفقرات الواردة في االستبانة ،حيث احتسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وتم
ترتيبها حسب أهميتها النسبية استناداً لقيمة المتوسط الحسابي ،مع األخذ بعين االعتبار تدر
المقياس المستخدم في الدراسة ،و إلى ذلك فإن قيم المتوسطات الحسابية التي وصلت إليها الدراسة،
اعتمدت على معيار إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للفقرات أكبر من ( )2.1فيكون مستوى تقدير
أفراد عينة الدراسة مرتفعاً ،أما إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ( )2.12 -9.1فإن مستوى
المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي متوسطاً ،وإذا كان المتوسط الحسابي ( )9.12فما دون فإن
مستوى المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي منخفضاً.
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دنتائج اليراسة- :
بناءا ً على ما جاء في اختبار الفرضيات ،تم استنتا النتائج التالية:
 التصور اإليجابي لدى القادة حول أثر التحسين المستمر في تطوير مهارات القيادة لديهم.
 التصور اإليجابي لدى القادة حول أثر االهتمام بالعاملين في اكتساا الخبرة العملية.
 التصور اإليجابي لدى القادة حول أثر فرق العمل في االنسجام كفريق عمل بشكل جماعي.
 التصور اإليجابي لدى القادة حول أثر الحوافز والتقدير في تحفيز أداء العاملين لديهم.
 التصور اإليجابي لدى القادة حول أثر مشاركة العاملين في القرارات في تطوير األداء اإلداري لديهم.
 التصور اإليجابي لدى القادة لمستوى الصفات القيادية المطلوا توفرها لديهم.

توصيات اليراسة- :
اعتمادا ً على ما تم التوصل إليه من النتائج ،واستكماال ً لمتطلبات الدراسة ،وإتماما ً لفائدتها ،فإننا نقدم
عددا ً من التوصيات نوردها فيما يلي:
 يجب على المستويات اإلدارية العليا في األندية الرياضية تحسين شروط العمل اإلضافي والعمل على
زيادة الحوافز المادية والمعنوية المقدمة للوظائف القيادية.
 من الضروري اعتبار القائد في األندية الرياضية شريكا ً أساسيا ً في عملية اتخاذ القرارات ،وبالتالي
إتاحة الفرصة المناسبة له في المشاركة باتخاذ القرارات.
 تشجيع القادة على التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد واتخاذ القرارات في موقع العمل بشكل
جماعي.
 االهتمام بمقترحات القادة وآرائهم واألخذ بها لما يصب في مصلحة العمل.
 يجب على إدارات األندية الرياضية إدراك مدى أهمية مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات.
 إجراء المزيد من الدراسات والتقييمات السنوية وجمع االقتراحات بهدف تحسين مستوى العاملين
إداريا ً.
 القيام بدراسات أوسع في مجال هذه الدراسة وتشمل جوانب مختلفة وأكثر عمقاً ،حيث إن إجراء
دراسات أوسع سيكون كفيال ً بتحقيق معرفة أدق حول الجوانب التي تطرقت لها.
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المصادر والمراجع
( )1محمد حسنين العجمي ،القيادة اإلدارية والتنمية البشرية ،ط ،9دار المسيرة للنشر والتوزيع
(عمان 9242 ،م ) ص 42
( )1مدحت أبو النصر ،قادة المستقبل ،القاهرة ،المجموعة العربية للنشر ،ط  ( ،4القاهرة 9222 ،
م)ص2
هيثم على حجازي ،المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المظلمات ،دار الرضوان للنشر
والتوزيع،
عمان ،األردن ،الطبعة األولى، 9241 ،ص.14
( )4د .كامل المغربي وآخرون ،أساسيات في اإلدارة ،الطبعة األولى ،دار الفكر للنشر والتوزيع،
4221م ،ص.441-442
( )1( )9أيمن النحاس ومحسن هالل ،مبادئ اإلدارة ،ط ،4مكتبة الوفاء القانونية (اإلسكندرية،
 9222م ) ص 992
()2

1

1نضال محمد الزطمة ,إدارة المعرفة و أثرها عل تمي ا ز ألداء؛ مذكرة مقدمة لنيل شهادة

ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة ، 2011.،ص  21 /اإلسالمية ،غزة ،فلسطين2010. ،
 ،2011ص  21 /اإلسالمية ،غزة ،فلسطين2010،
()1

1

2سمراء كحيالت ،تمكين المعرفة في المنظمة الجزائرةة رسالة مقدمة لنيل الماجستير

تخصص علم المكتبات ،كلية العلوم اإلنسانية و العلوم ، 2009.ص  33 /التجارية ،جامعة
منتوي ،قسنطينة ،الج ا زئر2008،

( 4 1 )1أميرة هاتف حداوي الجنابي ،أثر إدارة المعرفة الزبون في تحقيق التفوق التنافسي ،رسالة
مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص علوم إدارة األعمال ،9224 ،ص  / 91كلية اإلدارة و
االقتصاد ،جامعة الكوفة ،العراق9221 ،
( 9 .9 . )4محمد عشماوي ،اإلدارة االستراتيجية في تنمية موارد بشرية ،منشاة المعارف
اإلسكندرية ،مصر ،9242 ،ص 922
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.65- 2عالء فرحان ،أميرة الجنابي ،إدارة المعرفة ،دار الصفاء للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن،
الطبعة األولى ، 2009،ص60
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