
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 صــــــــــــــــــــنعاءجامعــــــــــــــــــــة 

 نيابة الدراسات العميا والبحث العممي 
 ة ــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــكمي

 قسم اإلدارة والتخطيط التربوي
 
 
 

 م2018 – ه1439

 إعداد الطالب 
 محمد محسن صالح رزه

 

 ـرافــــــــــــــــــــــــإشــــــ
 أ.د / عبدالجبار الطيب أمين

 المشارك اإلدارة والتخطيط التربوي أستاذ
 جامعة صنعاء –كمية التربية 

 

  في التربية الفمسفةدرجة دكتوراه  متطمبات الحصول عمى  الستكمال تربيةة إلى كمية المقدم أطروحة

 تخصص )إدارة وتخطيط تربوي(

 

 رطىَش ػًهُخ اختبر انمشاس األكبدميٍ يف اجلبيؼبد انًُُُخ 

 يف ضىء إداسح ادلؼشفخ

 



 أ 

 

 

 

 

 

 

 

 ِوَشَبوِسْهُىْ فًِ انْأَيْشِ فَإِرَا عَضَيْجَ فَخَىَكَّمْ عَهَى انهَّه

 إٌَِّ انهَّهَ ٌُحِبُّ انًُْخَىَكِّهِنيَ 

 

 .[ 951سورة آل عمران: ]

 

 

 

  



 ب 

 

 اإلهداء
 

 ..اهلل أٌ ٌشمحه وانذي. أسأل افخخبسبكم  امسهإىل يٍ أمحم 

 ...بة وسش انىجىد وانذحً انغبنٍتإىل سوح احلٍ

 ..سكخين سحهت اجلهذ واملشقت صوجيت.إىل سفٍقت دسبً ويٍ شب

 ...أبنبئًإىل فهزاث أكببدي: 

 ..وعشريحً. ،ًَ ببحلب وانخقذٌش أههًإىل يٍ غًشو

 ..مبسئىنٍخهب أيبو اهلل واجملخًع.ت انيت حشعش األكبدميٍإىل كم انقٍبداث 

 ال ً وحقذٌشا ًإجال ...وإىل كم يٍ سبعذوًَ

 إنٍهى مجٍعب ً أهذي مثشة هزا اجلهذ املخىاضع

 ه انكشٌى.هسبئالً اهلل أٌ جيعهه خبنصب ً نىج

 الباحث

  



 ج 

 انشكش وانخقذٌش
 ػػػاليك يؽ لمػػػ  ه كلطائػػػه كم ح ػػػ  النػػػ ر كأ مػػػـ الحمػػػد ب رب المػػػالميف الػػػذم ألػػػا       ػػػم

كالنػبلة كالالػبلـ  المممػ  ديف ال حػث ميػا الػذم يملػؿ إ ػا ل لمميػل إلػ  إ جاز هػذا الممػؿ الميكا ػ  
 أجمميف القائؿ )مف ال يشكر ال اس ال يشكر اب(. كنح ه آلهرالكؿ اب النادؽ األميف كلم   لم 

 األالػػػياذألالػػػياذم القػػػدير  كاالمي ػػػافكلر ا ػػػان  الجميػػػؿ كال  ػػػؿ أيكجػػػه  اػػػالص الشػػػكر كاليقػػػدير 
 كاقيراحايػػػه  الدقيقػػػلكمبلحظايػػػه   الالػػػديدةيػػػه ل ػػػد الج ػػػار الطيػػػب أمػػػيف الػػػذم كػػػاف ليكجي ا/ الػػػدكيكر 

  كاآلارة.األلر ال الغ    إاراج ال حث   ذه النكرة  جزاه اب اير الجزاء    الد يا   اللريل
  الػػػػداام محمػػػػد للمػػػػاف المابل ػػػػ  الممػػػػيحف  /كمػػػػا أيقػػػػدـ  الشػػػػكر كاليقػػػػدير لكػػػػؿ مػػػػف الػػػػدكيكر

  طركحػلاألارج  المػذيف ي  ػبل  ق ػكؿ م اقشػل هػذه الممػيحف الاػ مغر هنالح    د/ الدكيكر  كاألالياذ
 الم شكدة.ككا ت لممحكظاي ما القيمل األلر اإليجا      إاراج ال حث  النكرة 

كأيقػػدـ  الشػػكر الجزيػػؿ لكا ػػل أالػػايذي  األ ا ػػؿ  ػػ  قالػػـ اإلدارة كالياطػػيط الير ػػكم لمػػا لمالػػيه 
يرم إلػ  أل ػاء هيئػل اليػدريس  جاممػل شػكرم كيقػد كأكجػه  م  ـ مف حالف المماممػل كاليكجيػه الالػديد

 .ليماك  ـ مم  أل اء ال حث  ن ماء
رشػػاد  /كالػػدكيكر   رئػػيس جاممػػل ذمػػار الػػا قان  محمػػد ر يػػؽ/ كمػػا أيقػػدـ  الشػػكر الجزيػػؿ لمػػدكيكر 

ليمػاك  ـ ممػ    لميػد كميػل المجيمػ  جاممػل لمػرافمحمػد ال قيػب  /كالػدكيكر   مف محا ظػل إب مجم 
 . حث الميدا     يط يؽ االي ا ل ال

  دماكف مم  كقدـ لػ  ال نػح كاإلرشػاكأيقدـ  أالم  مما   الشكر كاليقدير كاالمي اف لكؿ مف ي
كجميػػػ    االػػػد المالػػػاجدم /كالػػػدكيكر  شػػػرؼ شػػػا   /كالػػػدكيكريركػػػ  الق ػػػا     /كأاػػػص مػػػ  ـ الػػػدكيكر

 ال حث.الزمبلء كاألندقاء كلكؿ مف الاهـ أك قدـ ل  لك ا أك يكجي ان ادـ هذا 
 م ػـ   الالػ ر مشػاؽ الح ػكر كيحمػؿ  شػر   كػؿ مػف  إل  االص الشكر كاليقدير أيقدـ  كما  

 الجزاء.م   جميمان كؿ احيراـ كيقدير كجزاهـ اب ل   اير 
ـــد  حاكلػػت  أ  ػػ  كحالػػ    الغايػػلهػػذا الممػػؿ الميكا ػػ  قػػد  مغػػت   ػػ  أ  ػػ  ػػبل أدلػػ   ...وبعــ
ليػػػػػه أ يػػػػػبإال يػػػػػك يق كمػػػػػا   كحػػػػػده الكمػػػػػاؿ ب   كاجي ػػػػػدت  إ ػػػػػه  مػػػػػـ المػػػػػكل      ػػػػػاب لميػػػػػه يككمػػػػػت كا 

 ال نير.ك مـ 

 الباحث
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 (ABSTRACT)  البحث مستخمص

 رطىَش ػًهُخ اختبر انمشاس األكبدميٍ يف اجلبيؼبد انًُُُخ يف ضىء إداسح ادلؼشفخ.

 أ.د / ل دالج ار الطيب أميفإشراؼ                     ال احث: محمد محالف نالح رزه
 ـ2018-2017: الجامعي العام: اإلدارة كالياطيط الير كم قسم: الير يل. كميةن ماء.  :جامعة

 .:  حث يكميم  لمحنكؿ لم  درجل الدكيكراه    اإلدارة كالياطيط الير كمالدرجة العممية
ينػػكر مقيػػرح ليطػػكير لمميػػل اياػػاذ القػػرار األكػػاديم   ػػ  الجاممػػات  يقػػديـهػػدؼ ال حػػث إلػػ  
كأداة   المػػ  ا الكنػػ   المالػػح  كػػؿ مػػف االػػيادـ ال احػػثك   دارة الممر ػػلاليم يػػل  ػػ   ػػكء إ

ب  كلمػػراف( كيػػـ يط يق ػػا لمػػ  لي ػػلاالالػػي ا ل     .  مػػف كميػػات جاممػػات )نػػ ماء   كذمػػار  كا 
 ر ػػػػاما اإلحنػػػػائيل ال  االػػػػياداـ   كيمػػػػت ممالجػػػػل ال يا ػػػػاتان ( أكاديميػػػػ264كال ػػػػالغ لػػػػددهـ )

Spss) )   اآلي  كييماص أهـ  يائا ال حث: 
أف مالػػػيكل ممارالػػػل القيػػػادات األكاديميػػػل لممميػػػل اياػػػاذ القػػػرار األكػػػاديم   ػػػ  الجاممػػػات  -

 (  يقدير ميكالط.5مف ) (3.18) حنمت لم  ميكالطاليم يل     كء إدارة الممر ل 
مجػاؿ يحديػد المشػكمل كيشاينػ ا ييريب المجاالت  حالب ميكالطاي ا الحالا يل كػاآلي :  -

مجػػاؿ يحديػػد ك (  3.25  ال يا ػػات كالمممكمػػات  ميكالػػط )جمػػ كمجػػاؿ(  3.33ميكالػػط ) 
(  2.94(  كأايػػران مجػػاؿ اياػػاذ القػػرار كي  يػػذه  ميكالػػط)3.18ال ػػدائؿ كيقييم ػػا  ميكالػػط )

   ميكالط.كجميم ا  يقدير ل ظ
 األكػاديم   ػ ميطم ػات يط يػؽ إدارة الممر ػل  ػ  يطػكير لمميػل اياػاذ القػرار درجل يكا ر  -

 (.2.25 مغت ) ت  درجل م ا  ل.اليم يل جاءالجاممات 
مجػػػاؿ ميطم ػػػات ماديػػػل ك شػػػريل ييريػػػب المجػػػاالت  حالػػػب ميكالػػػطاي ا الحالػػػا يل كػػػاآلي :  -

( كأايػػػران مجػػػاؿ 2.26) مجػػػاؿ ميطم ػػػات يك كلكجيػػػا كيق يػػػل  ميكالػػػطك  ( 2.38ميكالػػػط ) 
 (  كجميم ا  يقدير ل ظ  ميكالط.2.11) ميطم ات إداريل ك  يل  ميكالط

 يف االيجا ات لي ل ال حث يجاه ماليكل ممارالػل لمميػل ل إحنائيل ت دالليكجد  ركؽ ذا -
   كدرجل يكا ر ميطم ات يط يؽ إدارة الممر ل    الجاممات اليم يػلايااذ القرار األكاديم 

لنػػػالح جاممػػػل نػػػ ماء. ك ػػػيف   ػػػيف جػػػاممي  نػػػ ماء كذمػػػار يمػػػزل لميغيػػػر )الجاممػػػل(
 ػػيف  ئيػػ  أالػػياذ  الدرجػػل الممميػػل(جاممػػل ذمػػار كلميغيػػر ) لنػػالحذمػػار كلمػػراف  جػػاممي 



 ه 

 .لنػػالح أالػػياذ  ك ػػيف أالػػياذ مشػارؾ كأالػػياذ مالػػالد لنػػالح أالػػياذ مشػػارؾ كأالػياذ مشػػارؾ
لنػالح لميػد. ك ػيف  ائػب لميػد كرئػيس  يف لميد ك ائػب لميػد كلميغير )الممؿ الحال ( 
   .قالـ لنالح  ائب لميد

 حػػث يجػػاه مالػػيكل ممارالػػل  ػػيف االػػيجا ات لي ػػل اليكجػػد  ػػركؽ ذات داللػػل إحنػػائيل ال  -
كدرجل يكا ر ميطم ات يط يؽ إدارة الممر ػل  ػ  الجاممػات  لمميل ايااذ القرار األكاديم  

  ُيمزل لميغير ) القالـ  ال كات الا رة (. اليم يل
  .مقيرحالينكر اليقديـ ال يائا يـ يمؾ ك    كء  -
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 :انجحث يشكهخ

  ػػ     ػػ  الجاممػػاتيف األكػػاديميلمميػػل اياػػاذ القػػرار مػػف أهػػـ الممميػػات اليػػ  يكاجػػه القػػادة ُيمػػد 

كيػػػزداد أهميػػػل   لاألكاديميػػػك ػػػ  مايمػػػؼ مالػػػيكياي ـ   لاألكاديميػػػلمقيػػػادات جػػػكهر األداء الالػػػميـ  يملػػػؿ

يمكػػيف الجاممػػل مػػف   ػػ أالاالػػ  الػػ ـ  شػػكؿ  ػػ  الجاممػػات كك  ػػا يُ  لاألكاديميػػلمميػػل اياػػاذ القػػرارات 

لػػػب اإلدارة الجامميػػػل لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرارات  ُيمػػػدلػػػذا  . ك ػػػاءة ك الميػػػل لاألكاديميػػػمكانػػػمل أ شػػػطي ا 

يقػػـك  حيػػث .ل   ػػ  الجاممػػاتاألكاديميػػكالممميػػات    الي ارهػػا المحػػكر الم ػػـ لكا ػػل ال ػػراما  ال اجحػػل

ف الحمػكؿ اليطكيريػل الممك ػل لحػؿ المشػكمل كال حث ل  ؿ لقم  م ظـ يي مف يحديد المشكمللم  لم

مالػ قل  ػأهـ أالػاليب لـ يقييـ هذه ال دائؿ     ػكء ممر ػل   مك كع القرار المطمكب ايااذ قرار  شأ ه

 أم أف اياػػػػػاذ القػػػػػرار يملػػػػػؿ الممميػػػػػل األايػػػػػرة  ػػػػػمف   كمػػػػػف لػػػػػـ اليكنػػػػػؿ إلػػػػػ  قػػػػػرار  يقيػػػػػيـ ال ػػػػػدائؿ

  .هذه الممميات

شػغمت المممػاء اليػ   الم مػل المكا ػي مػف  األكػاديم ذ القػرار اياػا لمميل مك كع إف  لـ كمف

  كاديم أمر أ :كي طمؽ األهميل مف أمريف أالاالييف هما  الالياالل أك  أك ال مال لالكاء لمماء اإلدارة  

 ػػ  ا يقػػار الدراالػػات االجيماليػػل  نػػ ل لامػػل إلػػ  دراالػػات  األمػػر األكػػاديم كييملػػؿ   كأمػػر مجيممػػ 

 .((Burke, 2003,90 األ حاث هذه مممقل كم نمل لف ملؿ

الي  ييـ  داياي ا    ال يكؿ   لاألكاديميك اءة القرارات  لم ح الجاممات ك الميي ا اكييكقؼ  ج

 الم مػػػػل رؤالػػػػاء األقالػػػػاـ يملمػػػػكف الشػػػػريحل   اإل الػػػػا يلالي ظيمػػػػ  لمجاممػػػػات مػػػػف األقالػػػػاـ الممميػػػػل أك 

 ػػرئيس القالػػـ  -لاألكاديميػػات اياػػاذ القػػرارات لمميػػ  يمػػا ياػػص -  ػػ  الجاممػػات لاألكاديميػػلمقيػػادات 

لمقػػرار  الم مػػلاياػػاذ القػػرار  ػػ  األقالػػاـ يملمػػكف ال دايػػل  لمميػػل ػػ   المشػػارككفكأل ػػاء هيئػػل اليػػدريس 

مػف اػبلؿ ي ػادؿ اآلراء كاأل كػار  ػيف األل ػاء المشػاركيف  ػ  لمميػات   كلمميايه المايم ل األكاديم 

اليجر ػػل اليػػ  يػػؤهم ـ لممالػػاهمل  ػػ  اقيػػراح الحمػػكؿ الم االػػ ل كيرشػػيد الا ػػرة ك  كمػػف لػػدي ـاياػػاذ القػػرار 

 األكػػاديم اياػػاذ القػػرار  أف لمميػػل ذلػػؾ  الجاممػػل  ػػ   ػػ  األقالػػاـ دااػػؿ الكميػػات لاألكاديميػػالقػػرارات 
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القػرار ممػا جمػؿ اإللمػاـ  كمياػذالمممكمات اليػ  ييمامػؿ   ػا  لكلرة ييجل   أن حت مالألل أكلر يمقيدان 

كأج ػػػزة ح ػػػظ  اإللكيرك ػػػ لػػػذا دامػػػت اآللػػػل كال الػػػيما الحاالػػػكب   ذه المممكمػػػات أمػػػران نػػػم ان الػػػذاي    ػػػ

المممكمػػػات  ػػػ  ممظػػػـ مكاقػػػ  الممػػػؿ لبلالػػػي ادة م  ػػػا  ػػػ  اليكنػػػؿ إلػػػ  القػػػرارات النػػػائ ل  غيػػػل حػػػؿ 

 (.3 1994  ال  ادمالمشكبلت الي  ينادؼ مياذ القرار )

المياػػذة  ػػ  مجػػالس  لاألكاديميػػيػػل القػػرارات ( أف  الم2014  أ ػػك لاشػػكركقػػد أظ ػػرت دراالػػل )

( كالاانل  لبلقل ل د المقار ل  يف الجاممات )الحككميلكأف ه اؾ   كا ت مري ملل األكاديمياألقالاـ 

ما أشػارت دراالػل )ل ػد ك  األقالاـلنالح الجاممات الحككميل     الميل القرارات المياذة    مجالس 

كمجػػالس اإلدارات  ػػ   مػػض  األقالػػاـالقػػرار دااػػؿ مجػػالس إلػػ  أف كاقػػ  نػػ الل   (3552  الحػػا ظ

لمميػل نػ   القػرار  ػ  القػرف  يحػدياتاانل ل د مكاج ػل   يحياج إل  يطكير  المؤالالات الحككميل

 الكاحد كالمشريف.

 إلػػػػػػػػػػػػػػػ  أف أ ػػػػػػػػػػػػػػػرز الممكقػػػػػػػػػػػػػػػات اليػػػػػػػػػػػػػػػ  يكاجػػػػػػػػػػػػػػػه  (3555  كيكنػػػػػػػػػػػػػػػمت دراالػػػػػػػػػػػػػػػل )هجػػػػػػػػػػػػػػػاف

 ه :  لمميل ايااذ القرار

    ليحديد ال دائؿ. ر الكقت الكاالدـ يك  -

  ر المممكمات الكا يل.الدـ يك  -

 .لدـ يماكف  مض المامميف    ي  يذ القرارات -

 نمك ل يقييـ ال دائؿ. -

كاليػػراكـ الممر ػػ  كيزايػػد النػػمك ات اليػػ  يكاجػػه  ليقػػدـ المممػػ  الػػذم يشػػ ده الممر ػػلك ػػ  ظػػؿ ا

غير المرغكب  يه االليماد لم  مػ  ا  قد أن ح مف      الجاممات األكاديم لمميات ايااذ القرار 

 ػػ  لمػػػـ  ايجاهػػات حديلػػل دامػػػت  كمػػف لػػـ  لاألكاديميػػاليجر ػػل كالاطػػأ اليقميػػدم  ػػ  اياػػػاذ القػػرارات 

  (3500 كأشػػارت دراالػػل )ل يػػد  اليػػ  أنػػ ح ل ػػا نػػدل  ػػ  لمػػـ اإلدارة  إدارة الممر ػػل كم  ػػااإلدارة 
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  لمػ  المممكمػات كي ظيم ػا كاالػيادام ا ك شػرها إدارة الممر ل يالػالد الجاممػات  ػ  الحنػكؿ أف إل 

 إليماـ الممميات المايم ل اليااذ القرارات كحؿ المشكبلت. 

مف ال ػركرم أف يأاػذ  أ هيرل ال احث  ظركؼ مشا  لك ما أف اليمف مف الدكؿ ال اميل  كل ا 

  . كاانل    لمميات ايااذ القرارات األكاديميل الجاممات اليم يل  إدارة الممر ل 

لمػػ  لمميػػل  -أي ػػان  –كػػاديم  كاليركيػػز قػػاـ ال احػػث  ػػاليركيز لمػػ  لمميػػل اياػػاذ القػػرار األكقػػد 

إدارة الممر ل كالر ط  ي  ما    كؿ اطكات لمميػل اياػاذ القػرار مػف اػبلؿ مجػاؿ يحديػد مشػكمل القػرار 

 ػػالقرارات   ي  يػػذهكاياػػاذ القػػرار ك   م ػػايكيحديػػد ال ػػدائؿ كيقي  كجمػػ  ال يا ػػات كالمممكمػػات  كيشاينػػ ا

كيكاجػه لمميػل اياػاذ القػرارات    ه  المحػرؾ األالاالػ  كالمػيحكـ  الػير إجػراءات الممػؿ  ػ  الجاممػات

 (.102  2013)قايد  أهم ا:  النمك اتمف     الجاممات اليم يل كليران   لاألكاديمي

  المشػكبلتالمجز اإلدارم    يك ير ش كل ال يا ات كالمممكمات ممػا أدل إلػ   ػمؼ  ػ  يحديػد  -

 .كايااذ القرارات كي  يذها  كيحديد ال دائؿ

كلػـ يي ػاكؿ الدراالػات الالػا قل   الجاممات ال يمط  األكلكيل إلدارة الممر ل    يركقراطيلالك  الجمكد -

كمػػف ه ػػا ي ػػرز    ػػ   ػػكء إدارة الممر ػػل األكػػاديم ليطػػكير لمميػػل اياػػاذ القػػرار  ان مقيرحػػ ان ينػػكر 

 :اآلي الؤاؿ الرئيس ييحدد    الك  مشكمل ال حث 

  ؟في الجامعات اليمنية في ضوء إدارة المعرفة األكاديمياتخاذ القرار  تطوير عملية كيف يمكن -

 اآلييل:     كء اإلجا ل لم  اليالاؤالت ينكر مقيرح لميطكيركيمكف   اء 

يػل  ػ  الجاممػات اليم  األكػاديم ل لممميػل اياػاذ القػرار األكاديميما ماليكل ممارالل القيادات  -1

 ؟ ظر القيادات األكاديميل    كء إدارة الممر ل مف كج ل 

 ػيف ميكالػطات االػيجا ات          ل د ماليكل  إحنائيلهؿ يكجد  ركؽ ذات داللل  -2

  القالػـك   )الجاممػل يمػزل لميغيػرات األكػاديم القػرار  ممارالػل لمميػل اياػاذ حػكؿ المي لأ راد 

   ؟ رة(ال كات الاك   الممؿ الحال ك   الدرجل الممميلك 



5 

 ػ   األكػاديم ما درجل يكا ر ميطم ػات يط يػؽ إدارة الممر ػل  ػ  يطػكير لمميػل اياػاذ القػرار  -3

 الجاممات اليم يل مف كج ل  ظر أ راد لي ل ال حث؟ 

 ػػيف ميكالػػطات االػػيجا ات          ل ػػد مالػػيكل  إحنػػائيلهػػؿ يكجػػد  ػػركؽ ذات داللػػل  -4

لمميػل اياػاذ القػرار  دارة الممر ػل  ػ  يطػكير ػات يط يػؽ إدرجل يكا ر ميطمأ راد المي ل يجاه: 

الممػؿ ك   الدرجػل الممميػلك   القالـك   )الجاممل    الجاممات اليم يل يمزل لميغيرات األكاديم 

  ؟ال كات الا رة(ك   الحال 

 أهذاف انجحث:  
 ػػ  الجاممػػػات  األكػػػاديم لمميػػػل اياػػاذ القػػرار يطػػكير ل   ػػاء ينػػكر مقيػػػرح  ػػدؼ ال حػػث إلػػػ ي

  كء إدارة الممر ل كذلؾ مف ابلؿ اآلي : اليم يل   
 الكشؼ لف ال جكة  يف الماليكل ال مم  كالماليكل المرغكب. -1

لممميػػػل اياػػػاذ القػػػرار  الجاممػػػات اليم يػػػل  ػػػ ل األكاديميػػػمالػػػيكل ممارالػػػل القيػػػادات اليمػػػرؼ لمػػػ   -2

  .    كء إدارة الممر ل األكاديم 

ل حكؿ ممارالل لمميػل اياػاذ القػرار األكػاديم  الكشؼ لف يألير الميغيرات    إجا ات أ راد المي   -3

    الجاممات اليم يل.

ليطػػكير لمميػػل ميطم ػػات يط يػػؽ إدارة الممر ػػل  ػػ  الجاممػػات اليم يػػل درجػػل يػػكا ر  لمػػ اليمػػرؼ   -4

 .األكاديم ايااذ القرار 

ممارالػػػل لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرار  الكشػػػؼ لػػػف ال ػػػركؽ  ػػػيف ميكالػػػطات االػػػيجا ات أ ػػػراد المي ػػػل يجػػػاه: -0

 األكػاديم درجل يكا ر ميطم ات يط يػؽ إدارة الممر ػل  ػ  يطػكير لمميػل اياػاذ القػرار ك  كاديم  األ

ال كات ك   الممؿ الحال ك   الدرجل الممميلك   القالـك      الجاممات اليم يل يمزل لميغيرات )الجاممل

 الا رة(.
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 أهًُخ انجحث:

 ييملؿ أهميل ال حث  يما يأي :   

 حالب لمـ ال احث.-محميان - الحديلله مف ال حكث ياليمد ال حث أهمييه كك   -1

اياػػاذ  ممميػػات الجاممػػات اليم يػػل  القيػػادات األكاديميػػل  ػػ يمكػػف أف يالػػ ـ ال حػػث  ػػ  يمريػػؼ   -2

 .    كء إدارة الممر ل لاألكاديميالقرارات 

 ل    الجاممات اليم يل إل  أهميل يط يػؽ إدارة الممر ػل  ػ  لمميػلاألكاديميل ت  ظر القيادات   -3

 .ميطم اي ا المايم ل يك يركالممؿ لم   األكاديم ايااذ القرار 

أف ال حث الحال  يمكف أف يال ـ    ر د المكي ل الممميل  ج د لممػ  ك ػيح آ ػاؽ لم ػاحليف  ػ     -4

 .  اله مك كع ال حث

 ػػػػ  يحالػػػػيف كيطػػػػكير لمميػػػػل اياػػػػاذ القػػػػرار  الحػػػػال الينػػػػكر المقيػػػػرح  ػػػػ  ال حػػػػث  قػػػػد يالػػػػ ـ -5

 .ممات اليم يل     كء إدارة الممر ل   الجا األكاديم 

 حذود انجحث:

 :اِرُخ ػهً احلذودانجحث احلبيل  َمزصش

 كمراحمػػػػه  ػػػػ  الجاممػػػػات اليم يػػػػل األكػػػػاديم لمميػػػػل اياػػػػاذ القػػػػرار  يطػػػػكير: الحــــدود الموةــــوعية -1

كيحديػػد ال ػػدائؿ   كيشاينػػ ا  كجمػػ  ال يا ػػات كالمممكمػػات ) يحديػػد المشػػكملمػػف حيػػث المايم ػػل 

 .كذلؾ     كء إدارة الممر ل كايااذ القرار كي  يذه(   اكيقييم 

ة( فد  ءكا عاد   ءكامةادة ءقك ديمادورؤسد   ءقساد   ، ونداءهم  ،)عمداء  ءكلياد   الحدود البشرية: -2

 ءكحلاعاة.
 .ـ2017/2018الماـ الجامم   ط ؽ هذا ال حث    :الحدود الزمانية -3

ب  ك   ذمارك  جاممات) ن ماء  شممت: الحدود المكانية  -4    .(لمرافك ا 
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 يصطهحبد انجحث:

 ي اكؿ ال حث الحال  لدة منطمحات أهم ا:

 :انزطىَش 
الػذم يحػدث  ر اليػدريج ر: اليغي ػكاليطػك    طػكرمف طػكر إلػ    قمل ه:طكر  كرد    الممجـ الكجيز: 

كيطمػػػؽ أي ػػػان لمػػػ  اليغيػػػر اليػػػدريج  الػػػذم يحػػػدث  ػػػ  يركيػػػب    ػػػ    يػػػل الكائ ػػػات الحيػػػل كالػػػمكك ا

   (.396 1989  المغل مجم )أك القيـ الالائدة  يه   أك ال ظـ  المبلقاتك  م المجي

كاليركيز   ايااذ القرارات  أ ه: يغيير ماطط ليحاليف ال ظاـ  يما ييممؽ  كيمرؼ اليطكير انطبلحان 

 (.17 2005   دؼ يحاليف األداء ك كليل األ راد ) جـ  اليق يلكالمكامؿ   لممياي ا المايم للم  

اليغييػػر كاليحالػػيف  ػػ  لمميػػل اياػػاذ القػػرار األكػػاديم   :بأنــوالتطــوير إجرائيــًا فــي ىــذا البحــث  ويعــرف

ال احث     كء  يػائا ال حػث  إليهالذم يمكف أف يحنؿ ل د يط يؽ الينكر المقيرح الذم ييكنؿ 

 الميدا  .

 ه "لِك ُ إمضاءضيه من يمُيم الرأيُ  والقرار ،المكان المنخفُض يجتمع فيه الماءُ  " :نغخ انمشاس

 .(0911،530اللغة، مجمع)

 ػًهُخ اختبر انمشاس:
حالـ لمكقؼ   ػائ   ػ  مشػكمل  "لمميل أ  ا  ( لمميل ايااذ القرار:Webster) قامكس يمرؼ

داال ػػاكنػػياغي ا لمميػػان   لممميػػات اياػػاذ القػػرار مػػا لػػف طريػػؽ الينػػميـ اللا ػػت   ."إلػػ  حيػػز الي  يػػذ كا 

Webster,1971, 585)).     

: األكابدميٍهُخ اختابر انماشاس ػً مػف يشػايص مشػكمل  يمػؾ الاطػكات كاإلجػراءات هػ  إخشائُاب:

يحقيػػؽ كااييػػار ال ػػديؿ الياػػاذ قػػرار أكػػاديم  مػػف أجػػؿ   كالمممكمػػات ال يا ػػاتكجمػػ    القػػرار كيحديػػدها

 الجاممات اليم يل  كالي  يقيال ا أداة ال حث. أهداؼ كاطط ك راما اليمميـ   
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 ادلؼشفخ:
  كالقػيـ  كالمميقدات  كالحقائؽ  كالم ارات  (   أ  ا مجمكلل مف الا رات2008 10ا ) لمياف  لر  

ي ظيم ا كممالجي ا الكاء كا ت هذه الممر ل ظاهرة أك كام ل  يـكالمممكمات الي    كال يا ات  كالم اهيـ

   كه  قا مل لبلالياداـ    حؿ المشكبلت .

ف حيػػث الم  ػػـك الممر ػػل اليػػ  يميمك ػػا الجاممػػات اليم يػػل   كيقنػػد   ػػا  ػػ  هػػذا  ال حػػث مػػ         

الكاء مػا كػاف  ػ  مكي اي ػا   ك رامج ػا اإللكيرك يػل   أك مػا يميمكػه أل ػاء هيئػل اليػدريس مػف ا ػرات 

 كم ارات لمميل    مجاالت ال حث الممم  كا ياج ـ ال كرم.

ليراكيػب اليػ  يمظػـ مػف المػكارد ال كريػل كا االالػيراييجيات"لر ػت إدارة الممر ػل  أ  ػا  : إداسح ادلؼشفخ

لادة يجمي    كالمممكماييل مف ابلؿ قيام ا  ممميات ش ا ل كيك كلكجيل ييممؽ  إيجاد كجم  كمشاركل كا 

لادة االياداـ الممر ل   دؼ إيجاد قيمل جديدة مف ابلؿ يحاليف الك اءة كال ماليل ال رديػل كاليمػاكف   كا 

 (.62 6002 المم  كآاركف) "كايااذ القرار   لمؿ الممر ل لزيادة اال يكار 

 خشائٍ إلداسح ادلؼشفخ:انزؼشَف اإل

يقند  إدارة الممر ل    هذا ال حث مجمكلل الممارالات كاإلجراءات الدالل لم  يط يؽ       

الجاممات اليم يل لممميل إدارة الممر ل كالي  يي مف يكليد الممر ل كيشاين ا  كاليشارؾ    الممر ل 

ات لمميل ايااذ القرار األكاديم   كالي  يي م  ا  ا  كيط يؽ الممر ل كيازي  ا  لكا ل اطك كيكزيم

                                                         أداة ال حث.



 

 

  

 

 

  

 انفصم انثبٍَ 

 انذساعبد انغبثمخ

 أوال: : ػشض انذساعبد:
 .ي اكلت لمميل ايااذ القرار األكاديم  الي  الدراالات

 .الجاممات    إدارة الممر لالدراالات الي  ي اكلت 
دارة  الدراالات الي  ي اكلت لمميل ايااذ القرار األكاديم  كا 

 الممر ل.
:  انزؼمُت ػهً   انذساعبد انغبثمخثبَُب:

 أكجه اي اؽ الدراالل الحاليل م  الدراالات الالا قل.  -

 .أكجه اايبلؼ الدراالل الحاليل م  الدراالات الالا قل  -
 االالي ادة مف الدراالات الالا قل جكا ب  -
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 انذساعبد انغبثمخ: انفصم انثبٍَ

حيث يـ يقاليـ الدراالات  .ال حث مك كع  الميممقللرض الدراالات الالا قل  ال نؿهذا  يي اكؿ

 :إل كقالمت  الدراالات الالا قل الي  ي اكلت لمميل ايااذ القرار األكؿ:القالـ  أقالاـ  لبللل الالا قل إل 

دراالػػات  :الممر ػػل كقالػػمت إلػػ  إدارةالدراالػػات اليػػ  ي اكلػػت  كالقالػػـ اللػػا  :  دراالػػات لر يػػل كأج  يػػل

دارة الممر ل تكلي االدراالات الي  كالقالـ اللالث:   لر يل كأج  يل  :كقالمت إلػ   لمميل ايااذ القرار كا 

 دراالات لر يل كأج  يل.

لػـ اليمقيػب لمي ػا مػف   م يػدئان مػف األحػدث إلػ  األقػدـ  اليرييػب الزم ػ  إلجرائ ػا ك قػان يريي  ا كقد يـ  

 كجكا ب االالي ادة م  ا كهذا يك يح ماينر لذلؾ:    كاالايبلؼ  حيث: جكا ب االي اؽ

 :يف اجلبيؼبد انزٍ رُبونذ ػًهُخ اختبر انمشاس ذساعبدانأوال:: 

 :الدراسات العربية -

ة فـــي األكاديميـــ"فاعميـــة القـــرارات المتخـــذة فـــي مجـــالس األقســـام  ،( 2014 )أبــو عاشـــور -1

 الجامعات األردنية". 

ل األكاديميػإل  اليمرؼ لم  درجل  الميػل القػرارات المياػذة  ػ  مجػالس األقالػاـ هد ت 

كليحقيػػػؽ أهػػػداؼ  كقػػػد االػػػيادـ ال احػػػث المػػػ  ا الكنػػػ   المالػػػح    رد يػػػل ػػػ  الجاممػػػات األ

مكزلػػل لمػػ  أر مػػل مجػػاالت هػػ :   (  قػػرة52الدراالػػل قػػاـ ال احػػث  يطػػكير االػػي ا ل ي ػػم ت )

كط قػػت لمػػ  لي ػػل مػػف   كالقيػػادة  كاليمكػػيف  كاللقا ػػل الي ظيميػػل  المشػػاركل  ػػ  اياػػاذ القػػرارات

( ل ػػػكان مػػػف مجيمػػػ  378األرد يػػػل كال ػػػالغ لػػػددهـ ) أل ػػػاء هيئػػػل اليػػػدريس  ػػػ  الجاممػػػات

  :اآلييل( ل كان كيكنمت الدراالل إل  ال يائا 3072الدراالل ال الغ لددهـ )

ل  ػ  الجاممػات األرد يػل األكاديميػ األقالػاـأف درجل  الميل القرارات المياذة    مجالس  -1

  .مف كج ل  ظر أل اء هيئل اليدريس كا ت مري مل
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يمػػزل لميغيػػر الجاممػػل لنػػالح جاممػػل اليرمػػكؾ ل ػػد  إحنػػائيلاللػػل كجػػكد  ػػركؽ ذات د -2

 .مجاؿ المشاركل    ايااذ القرار كمجاؿ اللقا ل الي ظيميل

يكجػػػػد لبلقػػػػل ل ػػػػد المقار ػػػػل  ػػػػيف الجاممػػػػات )الحككميػػػػل كالاانػػػػل( لنػػػػالح الجاممػػػػات  -3

 الحككميل     الميل القرارات المياذة    مجالس أقالام ا.

ة القــرار فــي الجامعــات اليمنيــة تصــور مقتــرح لمتطــوير فــي ةــوء "صــناع ،(2012)قايــد   -2

 التحوالت اإلدارية في مجتمع المعرفة".

اليكنػؿ إلػ  ك   كاق  ن الل القرارات القياديػل  ػ  الجاممػات اليم يػل الاليطبلع هد ت 

داريػل  االيراييجيل مقيرحل ليطكير نػ الل القػرار  ػ  الجاممػات اليم يػل  ػ   ػكء اليحػكالت اإل

إ ػا ل إلػ  المػ  ا   اليحميمػ االيادـ ال احػث المػ  ا الكنػ   ك   ديلل    مجيم  الممر لالح

كط قػػت لمػػ  لي ػػل مػػف أل ػػاء هيئػػل اليػػدريس  ػػ    كنػػمـ ال احػػث أداة االالػػي ا ل  المقػػارف

 .(  ردان 295كال الغ لددهـ ) الجاممات اليم يل

  أهم ا: ال يائا كالمؤشرات إل كيكنمت الدراالل   

كأف الجاممػػات اليم يػػل ييمػػرض   ف المجػػز كالامػػؿ اإلدارم لػػدل اإلدارة الجامميػػلمػػكاط كشػػ ت -

 .لف مالارها المرالكـ لاألكاديميليحديات أدت إل  ا حراؼ الممميل اليمميميل ك 

 .ال احث الحمكؿ المقيرحل  مف االيراييجيل ك   -

ا ات كميطم ات كك   ال م  كما حدد ال احث أهداؼ االاليراييجيل كمراحؿ ي  يذها كآلياي ا  -

 كالممكقات الميكقمل ككي يل اليغمب لمي ا.   جاح ا

 الشبكات العنكبوتية". "جودة دعم القرار االستراتيجي باستخدام ،(2007)درمان -3

االػػػػياداـ الشػػػػ كات الم ك كييػػػػل  ػػػػ  دلػػػػـ القػػػػرار االالػػػػيراييج    يػػػػاف جػػػػكدة إلػػػػ  تهػػػػد 

 – اد لمميػل نػ   القػرار االالػيراييج  كػأداة إلالػ الم ك كييػلكي اكلت الدراالل أ ظمػل الشػ كات 
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  كالمالي نػريل  كه  )جاممل  غػداد جاممات لراقيل  (3)    كااليادمت م  ا دراالل الحالل

  كال  ريف(

 Matlapكقد نمـ ال احث ال ظاـ  االياداـ  ر اما "

 ال يائا اآلييل: إل كيكنمت الدراالل 

إلالػػ اد لمميػػل   ك ػػاءة لاليػػل االػػيلمار الممر ػػل  يحقػػؽأّف االػػياداـ ال ظػػاـ المقيػػرح   -1

 . ايااذ القرار االاليراييج 

مري طػػل  كا ػػل  قالػػدة  يا ػػات يػػكا راليكامػػؿ ال ّمػػاؿ  ػػ  ال يػػائا ل ػػد  يحقػػؽ ال ظػػاـ  -2

 .اليا مل لمكق  القرار االاليراييج  )مجمس الجاممل( المكاق  اإلداريل

 .لمج كد كالكقت ان  جاز كااليلمار ال ظاـ المنمـ الرلل    اإل يييح  -3

ـــا -4 ـــي األقســـام  ،(2006) مين ـــرارات ف ـــة اتخـــاذ الق ـــويض الســـمطة وفاعمي ـــين تف ـــة ب " العالق

 ة من وجية نظر أعةاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية".األكاديمي

هد ت الدراالل إل  اليمػرؼ لمػ  المبلقػل  ػيف ي ػكيض الالػمطل ك الميػل اياػاذ القػرارات ك 

كذلػػػؾ مػػػف   يئػػػل اليدريالػػػيل  ػػ  الجاممػػػات ال مالػػطي يلل مػػػف كج ػػل  ظػػػر أل ػػاء ال األكاديميػػ

 الميػػػل اياػػػػاذ ك   درجػػػل لمػػػ ككػػػذلؾ اليمػػػرؼ   درجػػػل ي ػػػكيض الالػػػمطل لمػػػ اػػػبلؿ اليمػػػرؼ 

ل مػػػػف كج ػػػػل  ظػػػػر أل ػػػػاء ال يئػػػػل اليدريالػػػػيل  ػػػػ  األكاديميػػػػالقػػػػرارات  ػػػػ  مجػػػػالس األقالػػػػاـ 

  حلػل أداة االالػي ا لكنػممت ال ا  الجاممات ال مالطي يل. كااليادمت ال احلل الم  ا الكن  

 .( ل كان مف أل اء هيئل اليدريس    الجاممات ال مالطي يل228) :ك مغت لي ل الدراالل

 كقد يكنمت الدراالل إل  لدد مف ال يائا أهم ا: 

أف درجػػػل ي ػػػكيض الالػػػمطل  ػػػ  الجاممػػػات ال مالػػػطي يل مػػػف كج ػػػل  ظػػػر أل ػػػاء ال يئػػػل  -1

 اليدرياليل كاف ك يران جدان.
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ااذ القرارات    الجاممات ال مالطي يل مف كج ل  ظػر أل ػاء ال يئػل أف درجل  الميل اي -2

 اليدرياليل كاف ك يران.

  يف ي كيض الالمطل ك الميل ايااذ القرارات. إيجا يل كجكد لبلقل -3

 الدراسات األجنبية: -

1-   (Grzywinsk,1995)،" ة فــــي الكميــــات الحكوميــــة بواليــــة نيويــــورك األكاديميــــالقــــرارات

 .دراسة مقارنة" -ألمريكيةبالواليات المتحدة ا

ل الركيي يػػل اليػػ  يياػػذ األكاديميػػهػػد ت الدراالػػل إلػػ :  حػػص امالػػل أ ػػكاع مػػف القػػرارات 

كقػػػػػد ك ػػػػػ  ال احػػػػػث   ككميػػػػػات اليق يػػػػػل الزراليػػػػػل  كالكميػػػػػات الشػػػػػاممل   ػػػػػ  كميػػػػػات المجيمػػػػػ 

 ال ر يييف الياليييف ليحقيؽ هدؼ الدراالل:

 ل كع الكميل. يمزلايااذ القرار    لمميل  إحنائيله اؾ اايبلؼ ذك لبلقل   -1

 ػػ  لمميػػل اياػػاذ القػػرار يمػػزل ل  ػػـ مياػػذم القػػرار  إحنػػائيله ػػاؾ ااػػيبلؼ ذك داللػػل   -2

 لرالالل المؤالالل )الكميل(.

كقػػد قػػاـ ال احػػث  جمػػ  المممكمػػات كال يا ػػات لمدراالػػل لػػف طريػػؽ المقػػا بلت الشانػػيل   

 ال ريػد ألل ػاء هيئػل اليػدريس  ل مض القادة الحككمييف  كلف طريػؽ االالػي ا ل المرالػمل

    لماف كميات

 ككش ت  يائا الدراالل اآلي :

كمػػا لػػكحظ غيػػاب يػػألير المكامػػؿ   لػػـ يػػيمكف الدراالػػل مػػف إل ػػات أم مػػف ال ر ػػيييف الالػػا قييف -

 .الاليااليل    لمميل ايااذ القرار )أم االياداـ ال مكذج الالياال     ايااذ القرار(
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 االػيقبلليي ا الممػززة   هك المامؿ المؤلر  ػ   الميػل اياػاذ القػرارأف ال  اء الي ظيم  لمكميات   -

 أالػػػمكب الي ػػػاكض يقمػػػؿ مػػػف يػػػألير المامػػػؿ الالياالػػػ  )ال مػػػكذج الالياالػػػ (  ػػػ  لمميػػػل اياػػػاذ 

 القرار.

2- (Carlos&Valero,1997:)  مدى تطبيق التقنيات الكمية والنوعية اإلدارية في التخطيط

الية فرجينيا لتعزيز قدراتيم اإلدارية واألكاديمية لصنع لدى مديري الكميات والجامعات في و 

 القرار .

هد ت الدراالل إل  مدل يط يؽ اليق يات الكميل كال كليل اإلداريل    الياطيط  كاليكجيه لدل 

 مديرم الكميات كالجاممات    كاليل  رجي يا كمراق ل األ شطل ليمزيز قدراي ـ اإلداريل

 كاألكاديميل لن   القرار .

كأي مت الدراالل الم ادئ اليكجي يل لم حكث االاليكشا يل الكن يل كااليادمت أداة االالي ا ل 

(كميل مف جاممات 12(. مف اإلدارييف ااييرت لشكائيان مف )288ك مغت لي ل الدراالل )

 رجي يا  كيـ يحميؿ ال يا ات  االياداـ اإلحناءات الكن يل كيحميؿ ال رؽ الم ركب 

م  ن   القرار مف حيث مدل االالي ادة مف اليق يات كاألالاليب لكنؼ قدرة المدراء ل

 المايارة .كيكنمت الدراالل إل  ال يائا األييل:

 .أف قدرة المديريف لم  ممر ل اليق يات كمدل االيادام ا م ا  ل  ال يان  -1

ال يكجد اايبل ات احنائيل ك يرة    درجل األل ل كمدل االياداـ مايمؼ إدارة اليق يات  -2

 ل كالكميل (.) ال كلي

  ي ت الدراالل أف االياداـ اليق يات ال كليل أكلر مف الميل    ن   القرار . -3

  ي ت  يائا الدراالل أ ه يمكف أف ي يد كؿ مف المماراليف كاألكاديمييف. -4
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 :  خ يف اجلبيؼبد.ادلؼشف انذساعبد انزٍ رُبونذ إداسحثبَُب:

 الدراسات العربية: -

ودرجــة ممارســة إدارة  التحويميــةرجــة ممارســة القيــادة " العالقــة بــين د ،(2016)الحكيمــي  -1

 المعرفة في الجامعات اليمنية "

هػػد ت إلػػ  اليمػػرؼ لمػػ  درجػػل ممارالػػػل أ مػػاد إدارة الممر ػػل كدرجػػل الممارالػػل الدالػػػل ك 

لمػػػ  يط يػػػؽ لمميػػػات إدارة الممر ػػػل مػػػف كج ػػػل  ظػػػر أل ػػػاء هيئػػػل اليػػػدريس  ػػػ  الجاممػػػات 

لجمػ   يا ػات ال حػث  االالػي ا ل كػأداة كاالػيادـمػ  ا الكنػ   كقػد االػيادـ ال احػث ال  اليم يػل

( ل ػػكان مػػف مايمػػؼ الجاممػػات اليم يػػل. كقػػد 672لمػػ  لي ػػل  مغػػت ) يط يق ػػاكيػػـ   الميدا يػل

 يكنؿ ال احث إل  لدد مف ال يائا أهم ا: 

 .   الجاممات اليم يل  درجل ميكالطل اليحكيميلأ ماد القيادة  ممارالل -1

كممارالل لمميات إدارة الممر ل لبلقل  اليحكيميلممارالل أ ماد القيادة ط يمل المبلقل  يف  -2

 طرديل ك درجل مري مل.

 %(.89  ال ل ألر ) اليحكيميليال ـ درجل ممارالل أ ماد القيادة  -3

 ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل  اليحكيميػػػليكجػػػد  ػػػركؽ دالػػػل إحنػػػائيان  ػػػ  درجػػػل ممارالػػػل القيػػػادة  -4

 (.ال كات الا رةك   نص الممم الياك   الدرجل الممميل)يمزل لميغير 

مجيممػػػل  ػػػ  ممارالػػػل لمميػػػل  اليحكيميػػػليكجػػػد ألػػػر داؿ احنػػػائيان لممارالػػػل أ مػػػاد القيػػػادة  -5

 %(. 82.2اليممـ الي ظيم  ك  ال ل إال اـ )

صـنعاء فـي ةـوء "تصور مقترح لتنمية رأس المـال الفكـري فـي جامعـة ،(2016) اليمداني -2

 ".مدخل إدارة المعرفة
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نػ ماء ينميـ ينكر مقيرح لي ميل رأس الماؿ ال كرم    جاممػل هد ت الدراالل إل  ك 

االليمػاد لمػ  المػ  ا الكلػائق  لجمػ  مممكمػات كممػارؼ  كيػـ     كء مداؿ إدارة الممر ػل 

كيـ االياداـ الم  ا الكن   المالح    الماؿ ال كرم    جاممل ن ماء رأس لامل لف كاق 

( 11د ال احػػث لمػػ  لي ػػل قنػػديل يملمػػت  ػػ  )كاليمػػ  لمدراالػػات المالػػيق ميل (دل ػػام )كأالػػمكب

 ا يران كيكنؿ ال حث إل  لدد مف ال يائا أهم ا:

أك حت الدراالل كجكد قنػكر  ػ  لمميػل ي ميػل رأس المػاؿ ال كػرم  ػ  مجااليػه اللبللػل  -1

 رأس ماؿ المبلقات(.  ك الماؿ ال يكم  كرأس  ال شرم)رأس الماؿ 

  ايػػػػػػػه لي ميػػػػػػػل رأس المػػػػػػػاؿ ال كػػػػػػػرم اي ػػػػػػػؽ الا ػػػػػػػراء لمػػػػػػػ  الينػػػػػػػكر المقيػػػػػػػرح  كػػػػػػػؿ مكك  -2

 %(.99  ال ل )

" درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة في كمية التربيـة بجامعـة الطـائف  ،(2012)أبو العال -3

 .من وجية نظر أعةاء ىيئة التدريس "

هػػػد ت إلػػػ  ممر ػػػل درجػػػل ممارالػػػل لمميػػػات إدارة الممر ػػػل )الي ظػػػيـ  اليكليػػػد  اليشػػػارؾ  

 يػػل  جاممػػل الطػػػائؼ  كاالػػيادمت الدراالػػل المػػ  ا الكنػػ   المالػػػح  اليط يػػؽ(  ػػ  كميػػل الير 

أل ػاء   مغ لددها جمي يـ يط يق ا لم  لي ل الدراالل ك     كما االيادمت االالي ا لاليحميم 

 هيئل اليدريس    كميل الير يل  جاممل الطائؼ.

 كقد يكنمت الدراالل إل  لدة  يائا أهم ا: 

 . درجل ميكالطل أف ممارالل الممميات األر مل كا ت  -1

 جكا ب كأارل ممارالات الم يل.ال    مض  إيجا يلأف ه اؾ ممارالات   -2

ي ػػػيف مػػػف اليرييػػػب الي ػػػازل  لؤلهميػػػل ال الػػػ يل لممميػػػات إدارة الممر ػػػل أف لمميػػػل الي ظػػػيـ   -3

كاحيمػػت المري ػػل اللا يػػل لمميػػل اليشػػارؾ كجػػاء  ػػ    كلمميػػل اليكليػػد احيميػػا المركػػز األكؿ

 يل اليط يؽ.اليرييب األاير لمم
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"إدارة المعرفـة ودورىـا فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية فـي الجامعـات اليمنيـة  ،(2012)قاسم  -4

 الحكومية". 

هػػد ت إلػػ  ممر ػػل مػػدل يػػكا ر لمميػػات إدارة الممر ػػل كميطم اي ػػا كدكرهػػا  ػػ  يحقيػػؽ ك 

  ليحميمػ اال احػث المػ  ا الكنػ    كاالػيادـ  الميزة الي ا اليل    الجاممات اليم يل الحككميل

( 72لػػػددهـ )  مػػػغكليحقيػػػؽ أهػػػداؼ الدراالػػػل نػػػمـ ال احػػػث االػػػي ا ل يػػػـ يط يق ػػػا لمػػػ  لي ػػػل 

 أهم ا: كأال رت الدراالل لف لدد مف ال يائا  ء هيئل اليدريسل كان مف أل ا

 إدارة الممر ػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ  الجاممػػػػػػػػػات اليم يػػػػػػػػػل الحككميػػػػػػػػػل جػػػػػػػػػاءت ممارالػػػػػػػػػل أف لمميػػػػػػػػػات  -1

  درجل  مي ل.

 لممر ل    الجاممات اليم يل الحككميل جاءت  درجل  مػػػي ل.إدارة ايك ر ميطم ات أف  -2

 أف يحقيؽ الميزة الي ا اليل كا ت  مي ل    الجاممات اليم يل الحككميل. -3

ة لتطبيـق مـدخل إدارة المعرفـة بالجامعـات األكاديمي"أدوار رؤساء األقسام ،(2011) السعيد -5

 المصرية".

  ل كالمالػؤكليات المري طػل   ػااألكاديميػ هد ت إل  اليمرؼ لم  أدكار رؤالػاء األقالػاـك 

كقػػد االػػيادـ ال احػػث المػػ  ا   كاليػػ  قػػد يالػػ ـ  ػػ  يط يػػؽ إدارة الممر ػػل  الجاممػػات المنػػريل

هيئػل  ل ػك( 135يكك ػت لي ػل الدراالػل مػف )ك   االالػي ا ل كػأداة لمدراالػلك   اليحميم الكن   

 اممل الم نكرة.المامميف    مايمؼ الكميات الممميل كال ظريل    ج يدريس مف

 كمف أهـ ال يائا الي  يكنمت إلي ا الدراالل ال يائا اآلييل:

ل لؤلدكار كالمالػؤكليات اليػ  اقيرحي ػا الدراالػل األكاديميرؤالاء األقالاـ  ممارالل أف درجل -1

 .  مي لكليحقيؽ مداؿ إدارة الممر ل كا ت   ليطكير الممؿ الجامم 

ه  ػػ  أدكار  األكػػاديم لقيػػاـ رئػػيس القالػػـ يػػرل أل ػػاء هيئػػل اليػػدريس كجػػكد أهميػػل ك يػػرة  -2

 ك احث كمطكر ألداء أل اء هيئل اليدريس.  ككمالـ  اإلداريل كدكرة كقائد
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دراسـة حالـة ، "دور إدارة المعرفة في ةمان تحقيق جـودة التعمـيم العـالي،(2010) ماةي  -6

 الجامعة اإلسالمية بغزة".

 ػماف جػكدة اليممػيـ  ػ  الجاممػل هد ت إل   ياف ألر يط يؽ م  ـك إدارة الممر ل    ك 

 االليماد لم  انائص ال يئات اليدرياليل الماممػل  ي ػا كانػائص   قطاع غزة   اإلالبلميل

 .يحييل إلدارة الممر ل    الجامملال  يل ال

كااليادـ أداة االالي ياف  اليحميم كليحقيؽ أهداؼ الدراالل اي   ال احث الم  ا الكن   

 ( مف أل اء هيئل اليدريس.359الدراالل ال الغ لددهـ )مجيم   يـ يكزيمه لم  جمي 

 لدد مف ال يائا أهم ا: إل كيكنمت الدراالل 

 .إدارة  الممر ل    الجاممات اإلالبلميل جاء  درجل لاليل يط يؽأف  -1

  يمػػػزلكجػػػكد  ػػػركؽ  ػػػ  آراء أ ػػػراد مجيمػػػ  المي ػػػل حػػػكؿ ال  يػػػل اليحييػػػل إلدارة الممر ػػػل   -2

 .دلنالح لمي لمدرجل الممميل

 ػػػ  مكايػػػب ال يئػػػل اليدريالػػػيل كقالػػػات  اإل ير ػػػتلػػػدـ كجػػػكد لبلقػػػل  ػػػيف يػػػك ير ادمػػػل   -3

 الدراالل ك يف  ماف جكدة اليمميـ المال .

ـــــالن -7 ـــــة  ،(2010) عق ـــــة دراســـــة حال ـــــد وظـــــائف الجامع ـــــي تجدي ـــــة ف  " دور إدارة المعرف

 .")جامعة تعز(

جاممػػل يمػػز ككاقػػ    ػػ  كيط يق ػػا هػػد ت الدراالػػل إلػػ  اليمػػرؼ لمػػ  دكر إدارة الممر ػػلك 

دارة الممر ل كج ل  ظر أل اء هيئل اليدريس كالقيادات مف   الجاممل مف م ظكر الكظائؼ كا 

الكنػ   الماػيمط  االػيادمت ال احلػل المػ  اك   ليط يػؽ إدارة الممر ػل  ل  ػ  الجاممػلاألكاديمي

م  لي ل  مغ االالي ا ل لجم  ال يا ات الكميل ط قت ل هماكااليادمت أداييف  ()الكم  كالكي  
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ل  ػػ  األكاديميػػل ػػكان كالمقا مػػل لجمػػ  ال يا ػػات الكي يػػل ط قػػت لمػػ  القيػػادات  (104لػػددهـ )

 .الجاممل

 :يأي كمف أهـ  يائا الدراالل ما  

 إدارة الممر ل ل ا دكر م ـ    يطكير الجاممل الممانرة كيجديد كظائ  ا. يط يؽ أف -1

يبلالت يالػػػػيدل  اليجديػػػػد  ػػػػ  الك ػػػػ  الػػػػراهف لكظػػػػائؼ الجاممػػػػل يمػػػػا   مشػػػػكبلت كااػػػػ -2

 الكظائؼ مف ابلؿ إدارة الممر ل.

كاإلداريػل ال يم ػ  مػف   كالماليػل  إف شركط إدارة الممر ل اال شائيل كاليك كلكجيػا كال شػريل -3

 الي كير    يط يؽ إدارة الممر ل    جاممل يمز.

 رة كػػػػاف يقػػػػدير االػػػػياداـ ل ػػػػك هيئػػػػل اليػػػػدريس ليك كلكجيػػػػا المممكمػػػػات  ػػػػ  لمميػػػػات إدا -4

 .الممر ل لاليان 

ــابوس بســمطنة  ،(2008) الكنــدي -8 ــة الســمطان ق ــة فــي جامع ــق إدارة المعرف ــات تطبي "متطمب

 عمان".

درجػل يػكا ر لػدد مػف ك   إل  اليمرؼ لم  األالس ال ظريل ال كريل إلدارة الممر ل هد ت

ميطم ػػات إدارة الممر ػػل  ػػ  جاممػػل الالػػمطاف قػػا كس مػػف كج ػػل  ظػػر أل ػػاء هيئػػل اليػػدريس 

 كنػػػػػػػػػمـ ال احػػػػػػػػػث   ميػػػػػػػػػات الجاممػػػػػػػػػل المايم ػػػػػػػػػل كاالػػػػػػػػػيادـ ال احػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػ  ا الكنػػػػػػػػػ   ك

 .ل ك هيئل يدريس (218) مفلي ل  كط ق ا لم أداة االالي ا ل. 

 كيكنمت الدراالل إل  لدة  يائا أهم ا:

أف يػػكا ر ميطم ػػات إدارة الممر ػػل  ػػػ  جاممػػل الالػػمطاف قػػا كس كا ػػػت ميكالػػطل  ػػ  كػػػؿ  -1

 اء هيئل اليدريس الذم حنؿ لم  درجل يكا ر ك يرة.محاكر الدراالل لدا محكر أل 

 ػػيف ميكالػػطات يقػػديرات أ ػػراد المي ػػل لمػػ  محػػاكر  إحنػػائيل ػػركؽ ذات داللػػل  يكجػػدال  -2

 الدراالل يمزل إل  ميغير ال كع كال كات الا رة.
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إل  ميغير  كع  يمزل يف ميكالطات يقديرات أ راد المي ل  إحنائيلذات داللل   رؽيكجد  -3

 الكميات الممميل. الكميل لنالح

" العالقــة بــين متطمبــات إدارة المعرفــة وعممياتيــا وأثرىــا فــي تميــز األداء ،(2008)دروزة   -9

 المؤسسي: دراسة تطبيقية في وزارة التعميم العالي األردنية "

إل  الكشؼ لف المبلقل  يف ميطم ات إدارة الممر ل كمػا كردت  ػ  جػائزة الممػؾ  هد ت

الػػػكل  كاالليػػػزاـ ك   األداء المؤالالػػػ  كالشػػػ ا يل )االحيياجػػػات الممر يػػػلل ػػػد اب اللػػػا   ليميػػػز 

  اليكليػػػػدك   االينػػػػاالت الدااميػػػػل كالاارجيػػػػل( كلمميػػػػات إدارة الممر ػػػػل )اليشػػػػايصك   الممر ػػػػ 

اليط يػػؽ(. كألػػر هػػذه المبلقػػل  ػػ  يميػػز األداء المؤالالػػ   ػػ  كزارة اليممػػيـ ك   اليكزيػػ ك   الاػػزفك 

  قػػرة  (90المػػ  ا الكنػػ   اليحميمػػ   كأداة االالػػي ا ل مكك ػػل مػػف ) كأالػػيادـ ال احػػث األرد يػػل.

 .مف المكظ يف مف حممل الد مـك الميكالط  ما  كؽ( 300)كاشيممت لي ل الدراالل لم  لدد 

 كيكنمت الدراالل إل  ال يائا اآلييل:

 ػػػػيف ميطم ػػػػات إدارة الممر ػػػػل ككػػػػؿ مػػػػف يشػػػػايص  إحنػػػػائيللبلقػػػػل ذات داللػػػػل  يكجػػػػد -1

 كيط يؽ الممر ل.  كيكزي  الممر ل  كازف الممر ل  ليد الممر لكيك   الممر ل

 ػيف ميطم ػػات إدارة الممر ػل كلممياي ػا مػػف ج ػل ر ػػا  إحنػائيللبلقػل ذات داللػػل  يكجػد -2

 كك اءة الممميات الدااميل مف ج ل أارل.  المامميف كاليممـ كال مك المؤالال 

الجامعات السعودية: دراسة تطبيقية "إدارة المعرفة وامكانية تطبيقيا في ،(2007) العتيبي -10

 عمى جامعة أم القرى".

كأهميػل دراالػي ا  ػ  ال كػر الممانػر كالكقػكؼ   هد ت إل  يك يح م  ـك إدارة الممر ل

دارة الممر ػل كيحديػد أهػـ لمميػات إدارة الممر ػل كالكنػكؿ إلػ    لم  المبلقل  يف الجاممات كا 

كاالػػػيادـ ال احػػػث المػػػ  ا الكنػػػ     مكديلينػػػكر مقيػػػرح إلدارة الممر ػػػل  ػػػ  الجاممػػػات الالػػػ

 ػػػػ  الجاممػػػػات  أل ػػػػاء هيئػػػػل اليػػػػدريسمػػػػف  (492)كاشػػػػيممت المي ػػػػل لمػػػػ  لػػػػدد  المالػػػػح 

 الالمكديل ككا ت أداه الدراالل االي ا ل. 
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 كقد امنت الدراالل إل  أهـ ال يائا اآلييل: 

  .الجاممل ال يمط  األكلكيل إلدارة الممر ل أف -1

  . حل إلدارة الممر لأ ه ال يكجد االيراييجيل كا -2

 ػيف ميكالػطات االػيجا ل أ ػراد لي ػل الدراالػل  ػ  جميػ   إحنػائيل ركؽ ذات داللػل  يكجد -3

 الماليكل الكظي  (.  ال كات الا رة  المحاكر ي مان لميغيرات )المؤهؿ الممم 

  :الدراسات األجنبية -

1-  (Mohammed ,A,M: 2016عمميـات إدارة المعرفـة وأثرىـا عمـى األداء التنظي" ) مـي- 

الــدور المتوسـط لمعــايير الجــودة دراسـة تطبيقيــة عمــى الجامعــات  - المتــوازن األداءبطاقـة 

 األردنية الخاصة".

يحديػػد لمميػػات إدارة الممر ػػل كألرهػػا لمػػ  األداء الي ظيمػػ   ػػ  الجاممػػات  إلػػ هػػد ت ك 

ائيل لشك  يـ يكزيم ا لم  لي لكااليادمت الم  ا الكن    كأداة االالي ا ل األرد يل الاانل  

  .ل ك هيئل يدريس  (334ط قيل  ال يل مكك ل مف )

كيكنمت  يائا الدراالل إل  كجكد ألر داؿ لممميات إدارة الممر ل لم  األداء الي ظيم  

داء الي ظيمػ  ككذلؾ ألر داؿ لممػايير الجػكدة لشػاممل لمػ  يحالػيف ألػر إدارة الممر ػل لمػ  األ

(.ل ػػػػد دراالػػػػل ألػػػػر لمميػػػػات إدارة الممر ػػػػل 81( إلػػػػ  )72 ي مػػػػا ازداد ممامػػػػؿ الي الػػػػير مػػػػف )

  شكؿ كامؿ لم  األداء الي ظيم . مجيممل

2-  (Sangeeta, 2015."أىمية إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم العالي" ) 

هػػد ت إلػػ  امػػؽ قالػػدة ممر يػػل لمممر ػػل ال ػػم يل كالنػػريحل لكػػكادر الجاممػػل كأل ػػاء 

أك ػػػر المكائػػػؽ  ػػػ  ي  يػػػذ إدارة الممر ػػػل  ػػػ   الكيشػػػاؼ  هيئػػػل اليػػػدريس كالطػػػبلب  ػػػ  الجاممػػػل
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المؤالالػات اليمميميػػل. كاالػيادمت ال احلػػل المػ  ا الكلػػائق   ككا ػت لي ػػل الدراالػل: مػػف اػػبلؿ 

 دراالل الكلائؽ كيحميم ا.

كيكنمت ال احلل إل  قائمل مف اإلرشادات كاليمميمات لممؤالالات اليمميميل يقدـ 

  كيازيف  ممقل  جم  كيحميؿ كين يؼ كيكليؽكهذه اإلرشادات مي  لممؤالالات اليمميميل

   يمؾ  إجراؤهاكمشاركل الممر ل ال م يل كالنريحل مف ابلؿ أ شطل مي كلل يـ   كيحديث

 المؤالالات لم  أل اء هيئل اليدريس كالطبلب الذيف ياليادمكف اليك كلكجيا. 
3-  (Mamta& jayanti: 2011،) الي في "تطبيق إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم الع

 اليند تصور مقترح". 

هد ت إل  اليركيز لم  الحاجل إلدارة الممر ل    مؤالالات اليمميـ المال  كلقياس ألر 

يك كلكجيا المممكمات المميمدة لم  يداؿ إدارة الممر ل كاليمرؼ لم  المجاالت الكظي يل  ػ  

 يقيػػيـ يق يػػل  حلػػافكقػػاـ ال ا  مؤالالػػات اليممػػيـ المػػال  كالمؤشػػرات اليػػ  يحػػدد يمػػؾ المؤشػػرات

  كاالػيادـ ال احلػاف أداة م  ػاالممر ل كيحديد ال كائد الممحكظل المممكمات المميمدة لم  إدارة 

  كاليركيػػػػب  كاليماػػػػيص  لمػػػػيحكـ ان مقيرحػػػػ ان ال يػػػػائا اقيػػػػرح ال احلػػػػاف ينػػػػكر  كليمزيػػػػزالمقا مػػػػل  

أ ػػه  ال احلػػافكيػػرل   الي ظيميػػل األهػػداؼكاليكظيػػؼ لمممر ػػل الي ظيميػػل  ايجػػاه يحقيػػؽ   كال شػػر

إذا يـ يط يؽ هػذا المقيػرح  إ ػه ي ػيا   قمػل  كليػل لمممر ػل الي ظيميػل  ػ  اياػاذ القػرارات دااػؿ 

 مؤالالات اليمميـ المال .
4-  (Higgins :2001 &Chaudhry )، "منظورات لتعميم إدارة المعرفة." 

ممر ل ألقالاـ اانل  إدارة ال المالميل إل  يحديد مدل يانيص الجاممات هد ت

كاليمرؼ لم  مدل  شر لقا ل الممر ل مف ابلؿ ك    راما ليدريال ا    الجاممات. 

كااليادـ ال احث الم  ا المالح  لؤلقالاـ ذات المبلقل  إدارة الممر ل    جاممات كؿ مف 

  ريطا يا(.ك   الكاليات لميحدة االمريكيلك   ال غا كرةك   ك داك   )االيراليا

 :أي ما ي كمف أهـ  يائا الدراالل 
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%( مػف 14%( مػف كميػات االلمػاؿ ك)35%( مف كميات المممكمات كال ظـ ك)40أف ) -1

%( مف  قيل الياننات    لي ل الدراالػل يقػدـ مػادة  ػ  11ك)  كميات الحاالب اآلل 

 إدارة الممر ل.

 أف ممظػػػػػػػـ الجاممػػػػػػػات  ػػػػػػػ  لي ػػػػػػػل الدراالػػػػػػػل يقػػػػػػػدـ مػػػػػػػادة إدارة الممر ػػػػػػػل  ػػػػػػػ  مرحمػػػػػػػل   -2

 الدراالات المميا.

  المقدمػػػػل  ػػػػ  إدارة الممر ػػػػل يي ػػػػاكؿ لػػػػدة جكا ػػػػب م  ػػػػا )أالػػػػس إدارة الممر ػػػػل أف المػػػػكاد -3

االػػيراييجيل ك   يط يقػػات إلدارة الممر ػػلك   لمميػػات إدارة الممر ػػلك   يك كلكجيػػا إدارة الممر ػػل

 إدارة الممر ل(.

 :  .انذساعبد انزٍ رُبونذ ػًهُخ اختبر انمشاس وإداسح ادلؼشفخثبنثب:

 :الدراسات العربية -

 "." أبعاد إدارة المعرفة وعالقتيا بعممية اتخاذ القرار ،(2015) عبيد -1

المػػػكارد ك هػػػد ت إلػػػ  كشػػػؼ المبلقػػػل  ػػػيف أ مػػػاد إدارة الممر ػػػل )يك كلكجيػػػا المممكمػػػات  

 ئل المػدراء  ػ  اللقا ل الي ظيميل(. كلمميات ايااذ القرار لدل ك المشاركل الي ظيميل  ك ال شريل  

الػ كات ك المؤهػؿ المممػ   ك الممػر  ك ألػر الميغيػرات )الجػ س  ك  ال  كؾ اليجاريل    قطػاع غػزة 

كلمميػػػل اياػػػاذ   الا ػػػرة(. لمػػػ  ميكالػػػطات يقػػػديرات المػػػدراء لممبلقػػػل  ػػػيف أ مػػػاد إدارة الممر ػػػل

(  قػرات 8كأداة االػي ا ل اشػيممت لمػ  ) اليحميمػ القرارات كااليادمت ال احلل الم  ا الكنػ   

 .( مكظؼ000 مغت )لم  لي ل لشكائيل  اليطل   ايـ يط يق

 : األييلمف ال يائا  إل  مجمكللالدراالل  كيكنمت 

 . لاليلجاءت أ ماد إدارة الممر ل  درجل  -1

 جاءت أهميل لمميل ايحاذ القرارات اإلداريل  درجل لاليل  -2

  يف أ ماد إدارة الممر ل كلمميل ايااذ القرارات. إحنائيللبلقل ذات داللل  يكجد -3
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عرفة وعالقتيا بفاعمية اتخاذ القرار في جامعـة الممـك عبـد العزيـز " إدارة الم ،(2015)عياد -2

 .ة"األكاديميمن وجية نظر القيادات 

  امميل إلدارة الممر ل كاليمػرؼ لمػإل  اليمرؼ لم  درجل ممارالل القيادات الج هد ت

كاالػػيادـ ال احػػث المػػ  ا الكنػػ     مالػػيكم  الميػػل اياػػاذ القػػرار  جاممػػل الممػػؾ ل ػػد المزيػػز

 . ردان  (698يـ يكزيم ا لم  لي ل  مغت )  كيـ الداد االي ا ل كأداة لم حث  ح المال

 :األييلال يائا  الدراالل إل  كيكنمت

 كا ت  يائا ممارالل لمميات إدارة الممر ل  درجل ك يرة. -1

 درجل مالاهمل إدارة الممر ل     الميل ايااذ القرار  درجل ك يرة. -2

  الميل ايااذ القرار. ك يفرالل إدارة الممر ل لبلقل دالل مكج ل  يف درجل مما يكجد -3

 ػيف أ ػراد مجيمػ  ال حػث  يمػا ييممػؽ  درجػل مالػاهمل إدارة  إحنػائيلال يكجد  ركؽ دالػل  -4

 .كاإلدارم األكاديم الممر ل ك الميل ايااذ القرار    الممؿ 

القـــرارات بشـــركة أرامكـــو  " دور إدارة المعرفـــة فـــي دعـــم عمميـــات اتخـــاذ ،(2014)الشـــمري -3

  ."السعودية

هد ت إل  الكشؼ لػف دكر يط يػؽ إدارة الممر ػل  ػ  يحالػيف لمميػات اياػاذ القػرارات ك 

كاالػيادمت   ػ  شػركل أرامكػك الالػمكديل  كاليمرؼ لم  أهػـ المكامػؿ المػؤلرة  ػ  إدارة الممر ػل

المقػاءات  إجػراء لكيرك يل   اإل ا ل إلػ إال احلل الم  ا الكن   المالح   كنممت االي ا ل 

 .( م  دالان 042كيكك ت لي ل الدراالل مف )  يناالت م  المالؤكليف    القطاعكاال

 كامنت الدراالل إل  ال يائا اآلييل: 

محور دور تطبيق إدارة المعرفة في تحسين عملية اتخاذ القرار حصلل علل  أن   -0

  . ( بتقدير عالِ 4104الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ )
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( 2186الترتيب الرابع بمتوسط حسابي بلغ )محور دور المشاركة حصل عل  أن  -6

  بتقدير عاِل. 
المهندسلين بقطللال الخللدمات يعتمللدون إدارة المعرفللة منهجللاً لهلل  عنللد عمليللات أن  -2

 اتخاذ القرار .

  الهياكل التنظيمية بالشركة ال تسهل تدفق المعرفة.أن   -4
تخــــاذ القــــرار عمميــــة ا تعزيــــز"إدارة المعرفــــة ودورىــــا فــــي  ،(2004)الشــــمري والــــدوري:   -4

   في المنظمات الصناعية ببغداد". االستراتيجي

دارة القػػػػػرارات  زيمزيػػػػػالػػػػػ  يحديػػػػػد دكر كأهميػػػػػل إدارة الممر ػػػػػل  ػػػػػ  لمميػػػػػل هػػػػػد ت  كا 

  الػيراييجيلاال مشػكبلت الاليػ  يينػؿ     الم ظمات النػ اليل   غػداد االاليراييجيل كالحيكيل

كزلػت لمػ  ك   قػرة ( 26) الػي ا ل ي ػم تا كقػد يػـ اليمػاد  كااليادـ ال احث الم  ا المالح 

جا ػػػػات إ  ك يحميػػػػؿ مػػػػديران  (006 مغػػػػت ) لي ػػػػل مػػػػف مػػػػديرم الم ظمػػػػات النػػػػ اليل  ػػػػ   غػػػػداد

 :اآلييلحنائيا يكنؿ ال احث إل  ال يائا إاالالي ا ات 

النػػ اليل يػػدرككف أهميػػل االػػياداـ الممر ػػل  اتذم القػػرارات االالػػيراييجيل لمم ظمػػأف مياػػ -1

   اء كن   القرار االاليراييج .كيكظي  ا    لمميل 

أف االالياداـ ال ممػ  أك االالػيلمار األملػؿ إلدارة الممر ػل  ػ  القطػاع النػ ال  ال يػزاؿ  -3

محدكدا  ال ب كجكد ممكقات كمحددات ييممؽ  المػديريف كاإلمكا ػات ال  يػل كالمممكماييػل 

 كالماديل.

 الدراسات األجنبية:  -

1-  (Pritetain: 2015)،  القيـــادة واتخــــاذ القــــرار دراســـة عمــــى المكتبــــات "إدارة المعرفــــة و

    .ة"األكاديمي
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ل يال يؿ لمميل إدارة األكاديميهد ت إل  اليمرؼ لم  كيؼ ياليطي  القادة    األقالاـ 

الممر ل كالي  مف ابلل ا ييـ ايااذ القػرار  شػكؿ مالػيمر لػف طريػؽ ر ػد المكي ػات  الاػدمات 

كاالػػيادمت لي ػػل  ادمت ال احلػػل المػػ  ا الكلػػائق كاالػػي   ياجيػػل الي ظيميػػلحيػػ  ينػػمكا إلػػ  اإل

األد يػػػػػات إلدارة الممر ػػػػػل كلمػػػػػ  ا ري ػػػػػا الشانػػػػػيل  آاػػػػػركاليمػػػػػدت األداة لمػػػػػ  يحميميػػػػػل  

 كيكنمت الدراالل إل  لدد مف ال يائا أهم ا:  كالمبلحظل ال مميل

ئمػل أمػاكف مبل كيمػدأف المكي ات قادرة لم  المالاهمل الميميػزة  ػ  يط يػؽ إدارة الممر ػل  -1

 لػػػػدلـ رؤيػػػػل المؤالالػػػػات اليمميميػػػػل كرالػػػػالي ا كأالػػػػاليب يػػػػدريس اليممػػػػيـ كالػػػػيممـ كال حػػػػث 

 الممم   ي ا.

أف مالاهمل المكي ل ال يميمد لم  قيادة اإلدارة المميا كلكف ال  د مػف اليػزاـ القيػادة المميػا  -2

  دلـ المكي ات    ي  يذ إدارة الممر ل   جاح.

ؤالالل ال ياليطي  القيػاـ  ػدكر  مػاؿ  ػ  يالػ يؿ كامػؽ ف مدير الممر ل ال اجح دااؿ المأ -3

 .الظركؼ المبلئمل كالم اال ل لمممر ل الي ظيميل دااؿ المؤالالل

ل لمػػ  مالػػيكييف مالػػيكل كاالػػ  األكاديميػػينػػميـ مقيػػرح لمقيػػادة المرغك ػػل  ػػ  المكي ػػات  -4

كمالػيكل محػدد مػف  احيػل كمػػف  احيػل أاػرل إلػ  أر مػػل مالػيكيات هػ  مالػيكل المكي ػػل  

 م اإلدارة  كماليكل المدير  كالماليكل الي  يذم" اإلجرائ ".كماليك 

2-  (Ivan &Dana: 2014)،  اتخاااذ القاارار وعالبتاار  اامدارة المعرفااة واسااتخدا  إدارة"

 المعرفة في اتخاذ القرار". 

هػػد ت الدراالػػل لميركيػػز لمػػ  مجػػاليف أالاالػػييف: المجػػاؿ األكؿ: إدارة الممر ػػل كأهميي ػػا 

مجػاؿ اللػا  : اياػاذ القػرار كاجػراءات اياػاذه كلبلقيػه  ػإدارة الممر ػل. ك كائدها لممؤالالات  كال

كيمامػػؿ ال احلػػاف لمػػ  االػػياداـ إدارة الممر ػػل  ػػ  اياػػاذ القػػرار  كيػػـ االػػياداـ مػػ  ا اليحميػػؿ 

 الكلائق     هذه الدراالل  كيكنؿ ال احلاف إل  ال يائا اآلييل: 
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دراؾ اليغييػػرات الالػػريمل  ػػ  القػػرف أف لمػػ  المؤالالػػات االػػييماب أهميػػل إدارة الممر ػػل ك  -1 ا 

 الكاحد كالمشريف.

أف ياليادمكا إدارة الممر ل  شكؿ  ماؿ ل د ايااذ أم قرار م ـ أك غير م ػـ الػكاء أكػاف  -2

 نغيران أـ ك يران.

3-  (Gomes: 2008)، " ة في دعم القرار". التحميميإدارة المعرفة والطرق 

دلـ القرارات كيحميػؿ هػذه الالػ ؿ مػف دراالل الال ؿ كاليق يات الماليادمل     هد ت إل 

ابلؿ االياداـ الطرؽ الحديلل    الممر ل  كينؼ هذه الدراالل أهميل الممر ل    الم ظمات 

كلم    ال ظر لمممر ل لم  أ  ا مندر إف الحديلل كيمرض كج ي   ظر لممك كع مف حيث

   كااليادـ ال احث الم  ا المقارف.أ  ا لمميل

 :ائا اآلييلال ي كامنت الدراالل إل 

دارة    ػػركرة ك ػػ  أج ػػدات  حليػػل لدراالػػل الػػدكر المي ػػادؿ  ػػيف يحميػػؿ القػػرارات  -1 كا 

 .الممر ل     طاؽ ال ظرة الشاممل لمممر ل

 ػػػركرة ممر ػػػل المؤشػػػرات كطػػػرؽ القيػػػاس  ػػػ  إدارة الممر ػػػل اليػػػ  يمكػػػف  مػػػذجي ا   -2

   كميا    الشركات

الممر ػػل الينػػ ح  إفقػػرارات حيػػث ي ميػػؿ كاالػػياداـ الػػ ؿ إدارة الممر ػػل  ػػ  يػػدليـ ال -2

 . حد ذاي ا  ادرة    الماليق ؿ القريب

4-  (Keeley, 2004)، " البحــث الجـامعي كعامــل مسـاعد لمــدى فاعميـة ممارســات إدارة

 المعرفة في تحسين التخطيط واتخاذ القرارات في مؤسسة التعميم العالي" 

ر الياطػػيط مػػف أ ػػكاع يحديػػد مػػدل ك الميػػل ممارالػػل إدارة الممر ػل  ػػ  يطػػكي إلػػ  هػد ت

مريكيػػل  كاشػػيممت المي ػػل لمػػ  لػػدد كأ مػػاط مؤالالػػات اليممػػيـ المػػال   ػػ  الكاليػػات الميحػػدة األ



28 

مػػػف مالػػػؤكل  ال حػػػث المممػػػ  الجػػػامم   ػػػ  مؤالالػػػات اليممػػػيـ المػػػال   ػػػ  الكاليػػػات الميحػػػدة 

يادـ كاالػ  الدراالػل المػ  ا الكنػ   اليحميمػ كاليمػدت   ( مالػؤكالن 460)لددهـ مريكيل  مغ األ

 .ال احث لؤلداة ااييار  مدم كينميـ غير يجري  

 :اآلي كأهـ ال يائا الي  يكنمت إلي ا  

 أف مؤالالات اليمميـ المال  مارالت إدارة الممر ل مف ابلؿ هيئل ال حث الجامم . -1

 أف مؤالالػػػػات اليممػػػػيـ المػػػػال  قػػػػدمت ال  يػػػػل اليحييػػػػل مػػػػف الػػػػ ظـ الا يػػػػرة كاألج ػػػػزة اليػػػػ   -2

 يدلـ الممر ل.

لبلقل قكيل  يف اليمميـ الي ظيم  المؤالال  ال ماؿ ك يف كجكد  ر اما رالم   ماؿ  كجكد -2

 إلدارة الممر ل.

 : انزؼمُت ػهً انذساعبد انغبثمخ.ساثؼب: 

 أوجو اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة : -

 اي قت الدراالل الحاليل م  الدراالات الالا قل  يما يأي : -

 من حيث الموةوع : 

 حث الحال  م  الدراالات الالا قل مف حيث مك كع إدارة الممر ل كلمميل ايااذ القرار  ػ  اي ؽ ال -

   ك(Prite,tain,2015) ك(  2015 )ليػػػػػػػػػػػػػػاد ك ( 2015  )ل يػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػف دراالػػػػػػػػػػػػػػات: كػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 ك  (2011الالػػميد )  ك((Ivan&Dana,2014 ك( 2014الشػػمرم ) ك ( 2014  أ ػػك لاشػػكر)

 (.Grzywinsk,1995) ك(  Keeley,2004) ك(  2006 م  ا)

 من حيث المجتمع : 

ل  الجاممات األكاديمياي ؽ ال حث الحال  م  الدراالات الالا قل مف حيث مجيم  ال حث لمقيادات  -

 ك(  2015 لياد) ك  (Mohammed,2016) ك  (2016  )الحكيم  اتمف دراال كؿ     
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 ك(  2012 قايد) ك(  2012قاالـ ) ك(  2012أ ك المبل  ) ك(  2014 أ ك لاشكر)

ك   (2008الك دم  ) ك(  2010  لقبلف) ك(  2010ما   ) ك(  2011 الالميد)

  .(Grzywinski,1995) ك  (Keeley,2004) ك(  2006م  ا ) ك(  2007الميي   )

 من حيث أداة البحث:  

  (2016  )الحكيم  اتمف دراال كؿ  اي قت أداة ال حث م  الدراالات الالا قل كأداة االالي ا ل     -

 ك(  2014 أ ك لاشكر) ك(  2015  ل يد) ك(  2015 لياد) ك  (Mohammed,2016) ك

 ك(  2012 قايد) ك(  2012قاالـ ) ك(  2012أ ك المبل  ) ك(  2014  الشمرم)

  لجاف) ك(  2008   رحاف) ك ( 2010 لقبلف) ك(  2010ما   ) ك(  2011 الالميد)

 (.2004 الشمرم كالدكرم) ك  (2006  )م  ا ك  (2007

 من حيث المنيج: 

يمػػػدت لميػػػل ممظػػػـ الدراالػػػات كهػػػذا ال الكنػػػ   المالػػػح  الدراالػػػل الحاليػػػل لمػػػ  المػػػ  االيمػػػدت  -

 الالا قل.

 :وجو اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقةأ -

 ػ  الجاممػات اليم يػل كيي ػح  األكػاديم ممميػل اياػاذ القػرار ل ػا ل جديػدة إهػذه الدراالػل  يمد

 : يأي ذلؾ  يما 

 يث مجتمع وعينة الدراسة:من ح

 ػػػ  لي ػػػل ال حػػػث اليػػػ  اليمػػػدت لمػػػ  لي ػػػل   الػػػا قل دراالػػػاتاايم ػػػت الدراالػػػل الحاليػػػل لػػػف 

  (6004  شػػط اكم )أ ػػك لاشػػكر :كدراالػػل  (6002  )الالػػمطاف دراالػػل:أل ػػاء هيئػػل اليػػدريس م  ػػا 

 كاالاػيبلؼ  ػ  المي ػل كػاف ( Mohammed,A.M: 2016)  كدراالػل :(6000  )ما   :كدراالل
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كي يػػػا  ك ال  ػػػد  ك الالػػػكيد  ك ماليزيػػػا  ك المػػػراؽ  ك منػػػر  ك  ػػػ   يئػػػل اليط يػػػؽ كاليػػػ  شػػػممت الالػػػمكديل  

 .مريكاأك 

  :من حيث المتغيرات

( األكػػاديم الدراالػػل الحاليػػل يطرقػػت لدراالػػل الميغيػػر المالػػيقؿ )لمميػػل اياػػاذ القػػرار  إفحيػػث 

ل مف الدراالات الالا قل اليػ  ي اكلي ػا هػذه كالميغير اليا   )إدارة الممر ل( ك اليال  لـ ييطرؽ أم دراال

الدراالل مكا ي  ييشا ه م  الدراالل الحاليل  كاانل أف الدراالػل الحاليػل ي اكلػت لمميػل اياػاذ القػرار 

 .األكاديم 

 االستفادة من الدراسات السابقة:  جوانب

 :أفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة ما يأتي

 كي يل ي اكله لممك كلات.االطبلع لم  اإلطار ال ظرم ك  -1

   اء االالي ا ل  كاليأكد مف ندق ا كل اي ا. -2

 .ااييار م  ا ال حث الحال  كاالطبلع لم  أالاليب الندؽ كالل ات -3

 الم اال ل لط يمل ال حث الحال . حنائيليحديد الكالائؿ كاألالاليب اإل -4

 االالي ادة مف الدراالات الي  يمت مراجمي ا    ي الير  يائا ال حث. -5
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 انفصم انثبنث

 نهجحثانُظشَخ  اخلهفُخ

 لم حث مف لبللل محاكر كه  كاآلي : الام يل ال ظريلكييككف 

 األكاديم . رلمميل ايااذ القرا :  األكؿ الم حث
 .إدارة الممر لالم حث اللا    : 

    ممارالل لمميل ايااذ القرار األكاديم     الجاممات اليم يل : اللالث الم حث
 (.أ مكذجان )جاممل ن ماء  : كء إدارة الممر ل
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 انفصم انثبنث: اخلهفُخ انُظشَخ نهجحث

 األكبدميٍػًهُخ اختبر انمشاس األول:  ادلجحث  

 دتهُذ:

 أغمػػب الم ػػف ييطمػػب قػػرارات قائمػػل  كالجمالػػات  حيػػاة ال ػػردم مػػان  ػػ   دكران لقػػرار ايممػػب اياػػاذ 

  كيقريػػػػر المنػػػػير ملػػػػؿ الطػػػػب   جػػػػازكاإل  لكك ػػػػه  ػػػػركريان لميطػػػػكير  لمػػػػ  الي كيػػػػر الالػػػػميـ كالحاالػػػػـ

أف الاػػػػكؼ مػػػػف ال شػػػػؿ أك لػػػػدـ الرغ ػػػػل  ػػػػ  يحمػػػػؿ ذلػػػػؾ  ل األكاديميػػػػك   كالم ػػػػف الممميػػػػل  كال  دالػػػػل

 الرككد.إل  حالل مف  المالؤكليل يؤدم

االجيماليػل أك اإلداريػل  الم انػب لشػغؿيمػكؿ لمي ػا المجيمػ    م مػلكالجاممات لدي ا قيػادات 

أف القرارات الي  يياذ    الجاممات ال يؤلر لم  الجاممات  حالب كما   أك االقيناديل أك الاليااليل

 الماليق ؿ.ة أمؿ األمل كقاد ل:الطم م مل    المجيم  كهـ  شريحل ؿ يؤلر لم  

جمػػؿ مياػػذ القػػرار يقػػؼ أمػػاـ كػػـ هائػػؿ مػػف ي األكػػاديم  القػػرارلمميػػل اياػػاذ كيػػرل ال احػػث أف 

كلذا أداؿ الحاالكب اإللكيرك   لممالالدة  ػ  يالػ يؿ الكنػكؿ لممممكمػات لحػؿ المشػاكؿ   المممكمات

 مياذك القرار األكاديم .  ـالقائمل أما

 :يفهىو ػًهُخ اختبر انمشاسأوال:: 

كالقرار  األرض يذكر المماجـ المغكيل أف القرار    المغل المر يل يم   الماليقر مف  لغل:ر القرا

كيقػػاؿ أي ػػان لمػػ  الػػرأم   كيقػػرر األمػػر أم االػػيقر كل ػػت كاالطمئ ػػاف يػػزافااليم ػػ  االالػػيقرار  مم ػػ  

 (.1973،11 المر يل المغل  . )مجم كال  ايل  كهك الغايل  كالحكـ الماليقر هك القرار

االاييار المدرؾ  يف ال دائؿ المياحػل  ػ   (Decision)يم   كممل قرار  .اإلدارم   ال كر  اأم

هك لمميل الم ا مل  يف حمكؿ  ديمل لمكاج ل مشكمل ممي ل كااييار الحؿ األملؿ ل ا  أك  مكقؼ مميف

 .(1994،117 )ال كارم 
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أك المػػػ  ا أك الحػػػؿ  أ ػػػه ااييػػػار الطريػػػؽ  أك المالػػػمؾ  ( القػػػرار2008،21  )مػػػاهركلػػػرؼ  

  .األ  ؿ مف  يف لدة طرؽ أك مالالؾ أك م اها أك حمكؿ ميكا ئل 

أما لمميػل اياػاذ القػرار   ػ  يالػي د إلػ  أف القػرار هػك الممميػل األالاالػيل  ػ  اإلدارة كأف لمػؿ 

لػػدة  ػػدائؿ مياحػػل ك اليػػال   الحقيقػػ  هػػك نػػ   القػػرار الػػذم يميػػز  ػػيف ال ػػديؿ األ  ػػؿ مػػف  ػػيف القائػػد

  .(0206004 ال  ؿ ) األ  ؿار ال ديؿ اايي

االػػياداـ الم  جيػػل الممميػػل كاليحميػػؿ   أ  ػػا :لمميػػل اياػػاذ القػػرار  (02 0999)يمػػرؼ المػػكزمك 

شػريطل أف يحقػؽ هػذا ال ػديؿ الم  مػل األكلػر لؤل ػراد كالي ظيمػات   ػدائؿ الكم  الاييار  ديؿ مف لػدة 

 اإلداريل.

الػػاس هػػك الم ا ػػمل  ػػيف لمػػ   ػػركرة أف يكػػكف األ كػػزير  اإلجػػراءات الحديلػػلكيػػرل ال احػػث أف 

ييحػػكؿ  ر مػػا هكلك ػػ م االػػ ان ألف االليمػػاد لمػػ  ال ػػديؿ الكاحػػد ال يم ػػ  أف ه ػػاؾ قػػراران   ػػديؿ مػػف  أكلػػر

  اآلاريف.مف أحد األ راد  أـ   الهال رد  أكاف الكاءإل   كع مف المشكائيل أك  رض رأم كاحد 

: انفشق ثني ػًهُخ اختبر ان  :وحم ادلشكهخ مشاس وصُغ انمشاسثبَُب:

ال يميػػزكف  ػػيف   ػػ مض ال ػػاحليفه ػػاؾ يػػدااؿ  ػػيف منػػطمح " اياػػاذ القػػرار" ك" نػػ   القػػرار "

لئلشػػارة إلػػ  كػػؿ مػػف "اياػػاذ القػػرار " ك "  (Decision Makingيادمكف يم يػػر )المنػػطمحيف كيالػػ

جاممػػات مشػػكمل ييطمػػب  ػػ  حػػيف يميػػز  مػػض الكيػػاب المػػرب  ي  مػػا  م ػػدما يكاجػػه ال  نػػ   القػػرار"

لػػـ يػػيـ    مجمكلػػل الحمػػكؿ يالػػم   ػػدائؿ  األمػػر ك ػػ  حمػػكؿ ممي ػػل ل ػػا  مػػد يشػػايص المشػػكمل  دقػػل

ف يقيػيـ مػكالغػرض    الػ ل الماػاطرةك   يكم ػل الي  يػذك   محػددة ملػؿ : زمػف الي  يػذ ك قػان لممػايير يقييم ا

 ط قت لميل ممظـ الممايير أكلر مف كمف لـ ااييار ال ديؿ الذل ا  حالب أهميي ا يريي  اال دائؿ هك 

  االاييػػار هػػك القػػرار الػػذم يحظػػ   األكلكيػػل  ػػ  حػػؿ المشػػكمل هإف  ػػديؿ الحػػؿ الػػذم يقػػ  لميػػ ه غيػػر 
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 كالنػػػػػػػػػمك ل  ػػػػػػػػػ  لمميػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػ   القػػػػػػػػػرار يكمػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػ  لمميػػػػػػػػػل يقيػػػػػػػػػيـ  ػػػػػػػػػدائؿ الحمػػػػػػػػػكؿ الاييػػػػػػػػػار 

 . ال ديؿ الم االب

منػطمح " لمميػل اياػاذ القػرار" ك " نػ   ه اؾ قالـ مف الػذيف ال يميمػكف إلػ  اليمييػز  ػيف ك    

ي ظػػػر إلػػػ  اياػػػاذ القػػػرار لمػػػ  أ ػػػه الممػػػؿ الميممػػػؽ  ااييػػػار  ػػػديؿ مػػػف  ػػػيف   (Griffinالقػػػرار"   ػػػذا )

القرار  يميد ليشمؿ يحديد المشكمل  كيمريؼ ط يمل المكقػؼ   ن اللمجمكلل مف ال دائؿ  أما لمميل 

كه اؾ إشكاليل أارل  يف   (Griffin,2002:201)   يذهيحديد ال دائؿ كااييار ال ديؿ األ  ؿ لـ ي ك 

 (.Problem Solving)منطمح  " لمميل ايااذ القرار " ك " حؿ المشكمل ". 

د يػػات الغر يػػل لمػػ  االػػياداـ منػػطمح " حػػؿ المشػػكمل " ككأ ػػه مػػرادؼ لقػػد درجػػت  مػػض األك 

 (Daft,2003:273).   ال ا منطمح " لمميل ايااذ القرار " كيي مف الاطكاتل

أف لمميػل  لمػ  أالػاسيرل  ػأف لمميػل اياػاذ القػرار جػزء مػف حػؿ المشػكمل  اآلار  م  ـلكف 

حؿ المشكمل يي مف اطكييف الحقييف هما ي  يذ القرار  إجراءاتايااذ القرار ي ي    ايااذ القرار لكف 

 يػػػػرل  "كلمػػػػل يػػػػدااؿ  ػػػػيف منػػػػطمح  " لمميػػػػل اياػػػػاذ القػػػػرار " ك" يحميػػػػؿ المشػػػػكمل   كميا مػػػػل الي  يػػػػذ

كأف  يائا يحميؿ المشكمل يمػد   أف لمميل يحميؿ المشكمل يال ؽ لمميل ايااذ القراراإلداريكف ال احلكف 

 (.04206006مدابلت لممميل ايااذ القرار. )المماف  

 :  : خاألكبدميُ أَىاع انمشاسادثبنثب:

ل كيي ػػػكع ديميػػػاألكاإف الممر ػػػل   كليػػػل القػػػرارات كمنػػػادرها يالػػػالد  ػػػ  لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرارات 

الػػذم يشػػغمه القائػػد  األكػػاديم  كليػػل القػػرار  ػػاايبلؼ المركػػز  كيايمػػؼالقػػرارات حالػػب ال ػػدؼ م  ػػا  

كينػػػ ؼ القػػػرارات   ػػػمف مؤلراي ػػػا  يممػػػؿكال يئػػػل اليػػػ  يميمك ػػػا    كالنػػػبلحيات اليػػػ  األكػػػاديم 

 ل إل  األ كاع اآلييل: األكاديمي
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 :القرارات التنظيمية والشخصية -1

يمكػػػػػف أف يياػػػػػذ لمػػػػػ  المالػػػػػيكل الشانػػػػػ  أك الي ظيمػػػػػ  كالقػػػػػرارات  الم ظمػػػػػل قػػػػػراراتإف 

كنػػبلحيايه   هيالػػمطكيقػػ  اػػارج حػػدكد    نػػ ل شانػػيل األكػػاديم الشانػػيل هػػ  اليػػ  يياػػذها 

كييحمػػؿ الشػػاص مالػػؤكليل  يائج ػػا   أك ال رديػػل  كملػػؿ هػػذه القػػرارات يالػػم   ػػالقرارات الشانػػيل

 قدرايػػه الكظي يػػل كيقػػ   ػػمف حػػدكد  األكػػاديم اليػػ  يياػػذها  الي ظيميػػل   ػػ أمػػا القػػرارات  ه  م ػػرد

الالمطل الم ك ل له كه  يايص  ي  يذ الاطط الالػ كيل كالشػ ريل اليػ  يالػير الممػؿ  كال ػرؽ  ػيف 

 األكػػػاديم ألف شانػػػيل   القػػػرارات الي ظيميػػػل كالشانػػػيل هػػػك  ػػػرؽ  ػػػ  الدرجػػػل كلػػػيس  ػػػ  ال ػػػكع

 (. 27  2008   ؿيظ ر    ممظـ القرارات الي  يياذها )ال

 :ة االستراتيجيةاألكاديميالقرارات  -2

كهػػػػ  القػػػػرارات الميممقػػػػل  يحديػػػػد األهػػػػداؼ كاالالػػػػيراييجيات كالالياالػػػػات الرئيالػػػػيل لمجاممػػػػل 

كييممػػؽ  المالػػيق ؿ ال ميػػد   مػػف لػػدـ اليأكػػد لػػاؿ   قػػدر  كييميػػزكالرقا ػػل لمػػ  األداء المػػاـ لمجاممػػل  

قػػرارات  _أي ػػان  _هػػ  االالػػيراييجيلف ممظػػـ القػػرارات ملػػؿ الاطػػط طكيمػػل المػػدل  كمػػف المبلحػػظ أ

اليػػػ  هػػػ   ػػػ  الغالػػػب قػػػرارات  اليشػػػغيميلاالػػػيل ائيل غيػػػر قا مػػػل لم رمجػػػل  مكػػػس القػػػرارات الركيي يػػػل 

 (.2008 28ييكرر  شكؿ دكرم كيمكف  رمجي ا إل  حد ك ير )ال  ؿ  

 :ة التكتيكيةاألكاديميالقرارات  -3

قالػػػاـ أك الممػػداء  ػػػ  الكميػػػات  كلػػادة مػػػا ي ػػػدؼ هػػػذه كهػػذه  ػػػ  الغالػػػب يياػػذها رؤالػػػاء األ

كيرجمػل الاطػط أك   ػاء ال يكػؿ الي ظيمػ    القرارات إل  يقرير الكالائؿ الم اال ل ليحقيؽ األهػداؼ

أك يقالػػػػيـ الممػػػػؿ أك ي ػػػػكيض النػػػػبلحيات )ك مػػػػاف    أك يحديػػػػد مالػػػػار المبلقػػػػات  ػػػػيف المػػػػامميف

252 2009 .) 

 االالػػػػيراييج قػػػػرارات قنػػػػيرة المػػػػدل يػػػػري ط  ػػػػالقرار  :كيػػػػلالقػػػػرارات اليكييكيػػػػرل ال احػػػػث أف 

كمجػػػاؿ هػػػذا ال ػػػكع مػػػف القػػػرارات ييملػػػؿ  ػػػ  إداػػػاؿ اليطػػػكير لمػػػ  الم ػػػاها   كيالػػػيمد قكي ػػػا م ػػػه
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كالمقػررات ال نػػميل  كمػف هػػذه القػػرارات مػلبلن: يشػػكيؿ لج ػل لدراالػػل كيقيػػيـ إداػاؿ المغػػل اإل جميزيػػل 

 كاليقكيـ كغيرها مف ملؿ هذه القرارات.  االاي ارات كالحاالب اآلل   الكميل  كيشكيؿ لج ل

 :ة التنفيذيةاألكاديميالقرارات  -4

كهػػػػ  القػػػػرارات اليػػػػ  يم ػػػػ   ي  يػػػػذ الم ػػػػاـ المحػػػػددة  ػػػػ  مالػػػػيكل القػػػػرارات المميػػػػا  ك ػػػػماف 

إجػػػراءات الي  يػػػذ  ك ػػػاءة ك الميػػػل  كهػػػذه القػػػرارات ركيي يػػػل يميمػػػد لمػػػ  ا ػػػرة مياػػػذ القػػػرار ك طػػػاؽ 

ء هيئػػػل اليػػػدريس  ي ػػػا محػػػدكد  كقػػػد يكػػػكف هػػػذه القػػػرارات ركيي يػػػل   يػػػل كػػػالقرارات مشػػػاركل أل ػػػا

الميممقػػػػل  المشػػػػكبلت كالق ػػػػايا ال  يػػػػل  ػػػػ  مالػػػػيكيات اليػػػػدريس كمراحمػػػػل المايم ػػػػل  كمجال ػػػػا هػػػػك 

)ك مػػػاف   االاي ػػػاراتاليػػػدريس ك ظػػػـ يقػػػكيـ الطػػػبلب كيحديػػػد مكاليػػػد  كطرائػػػؽالم ػػػاها كالمقػػػررات 

252 2009 .) 

ل ل ػػا األكاديميػػل يايمػػؼ  ػػاايبلؼ ممالجػػل القيػػادات األكاديميػػال احػػث أف القػػرارات  ك يػػرل

شراؾ مف يالالد لم  حم ا  الػ ب ا      حيف ييطمب القرارات االاليراييجيل دراالي ا  ممؽ كيممف ك 

أمػػا القػػرارات اليكييكيػػل كالي  يذيػػل   ػػ  قػػرارات ال ييطمػػب ج ػػدا   يأليرهػػا لمػػ  االػػيمراريل الجاممػػل

  كمػػػا أف يأليرهػػػا لمػػػ   جػػػاح الجاممػػػل يكػػػكف  الػػػيطا إذا مػػػا قػػػكرف  ػػػالقرارات االالػػػيراييجيل  ك يػػػران 

  ػػ  حػػيف يػيـ اياػػاذ القػػرارات   ي ػاؼ إلػػ  ذلػؾ أف مكقػػ  القػػرار يايمػؼ  ػػاايبلؼ األ ػػكاع اللبللػل

الجاممػل كالمجمػس األلمػ  لمجاممػات ككزارة اليممػيـ المػال    ػإف  رئاالػلاالاليراييجيل لمػ  مالػيكل 

  . لاألكاديميالقرارات اليكييكيل كالي  يذيل ييـ لم  ماليكل الكميات كاألقالاـ 

: َظى دػى انمشاس    يف اجلبيؼبد: األكبدميٍساثؼب:

ؿ دلـ القرار الجمال  هك  ظاـ ي الم  م    لم  الحاالب اآلل  كيقـك  يال يؿ إيجاد الحمك   ظـ    

 القػػػرار مياػػػذكاياػػػاذ القػػػرار  ػػػ  هػػػذه الحالػػػل  ػػػأف  كييميػػػز لمميػػػل  الم يكمػػػللممشػػػاكؿ الميشػػػا كل غيػػػر 

كالغػرض هػك الكنػكؿ إلػ    مما ك ريؽ ميكامػؿ يجمم ػـ اجيمػاع أك مشػكمل  مي  ػا يمممكف األكاديم 

  الجاممػل ػاإلجراءات الميممقػل  االػائر  يم ػ    ػاؾ طػرؼ  المايم ػل قرار مكحد يجم   يف الاطػكات 
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ككػػػؿ هػػػؤالء يمممػػػكف  ػػػ  إطػػػار إدارة   لبلمػػػ الجا ػػػب اإلكه ػػػاؾ طػػػرؼ ي ػػػيـ  ػػػاإلجراءات الماليػػػل أك 

يكػػكف  أفالي الػػيؽ ال  ػػد مػػف  كل ػػماف  لمكاج ي ػػاالمشػػكمل الم ػػكط   ػػـ مالػػئكليل اياػػاذ القػػرار الػػبلـز 

. األكػػػاديم دلػػػـ القػػػرار   ظػػػـكهػػػ   ػػػ  حالي ػػػا هػػػذه   ه ػػػاؾ أداة كاحػػػدة  قػػػط يقػػػدـ الػػػدلـ ل ػػػـ جميمػػػا  

 .(006 6006 الحميدم)

 (.4206008 )مكال  :اآلييل الانائص  األكاديم لـ القرار د  ظـ كييالـ

 . رديل كليالت جماليل  ظـ أ  ا -0

  كلا ل.يك كلكجيا االيناالت  ياليادـ -6

 الرأم.يجاد قرارات جماليل غير الم يل كاالالي يار  الكقت كمحاكلل  رض إإل   ي دؼ -2

 لرأم.   الم  يكليد األ كار كالمشاركل  يالالد  -4

يمكف القائد مف الكنكؿ إل  ال يا ات الماز ل  األكاديم  القراردلـ   ظـ أفكيرل ال احث 

 ػػػػ  قكالػػػػد ال يا ػػػػات الاانػػػػل  مػػػػا يي ػػػػم ه مػػػػف لمميػػػػات ميمػػػػددة ياػػػػص المشػػػػكمل المك ػػػػكلل 

ه كقػػت ك شػػر  أالػػرعييالػػ   نػػ   القػػرار الم االػػب  ػػ   حيػػ كالحنػػكؿ لمػػ  ال يا ػػات الم االػػ ل ل ػػا 

 .  ال ا الالرلل 

 يف ػًهُخ اختبر انمشاس: DSS))شاس اعزخذايبد َظى دػى انم

( أ ػػه يمكػػف اليمييػػز  ػػيف أر مػػل 28606002لػػف )زمػػـز  ال يػػكم    (06206002 ي ػػت )الػػراكم  

 أ كاع الالياداـ  ظـ دلـ القرار    الجاممات كه  كاآلي :

ال  يػػػل كالحاالػػػك يل البلزمػػػل لممميػػػل اياػػػاذ القػػػرار  مػػػزكدة  ػػػاليج يزات: كهػػػ  غر ػػػل غرفـــة القـــرار -أ 

  كيحيػػػكم لمػػػ  م  ػػػدة يأاػػػذ شػػػكؿ  نػػػؼ دائػػػرة    ػػػا أمػػػاكف ماننػػػل لؤلل ػػػاء اديم األكػػػ

لكؿ ل ك ج از حاالكب اػاص  ػه   يككف حيث  األكاديم المشاركيف    لمميل ايااذ القرار 

يمكػػف مػػف ابللػػه الي الػػؿ مػػ   ػػاق  األل ػػاء  كمػػا يمكػػف أي ػػان إجػػراء اينػػاالت شػػ  يل  يػػ  ـ  
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االػيادام ا  ػ  لػرض األ كػار ك يػائا يحميػؿ  يمكفلرض لامل كييك ر أي ان    الغر ل شاشل 

 كيمايص ال يا ات.

مػ  ـ  : ك ي ا ال يميق  جمي  األل اء    غر ل كاحػدة كلكػف ي ػؿ كػؿشبكة القرارات المحمية  -ب 

يالػيطي  الي الػؿ مػ   ػاق  األل ػاء مػف اػبلؿ محطػل  هكلك   (   مكا ل الااص )غر ل مكي ه

 يػه قكالػػد ال يا ػات كال مػػاذج كال رمجيػات كييػػيح  ييػػكا رركػزم لمػؿ اانػل  ػػه كيكجػد حاالػػكب م

ل  كيحقػػؽ اإللكيرك يػػشػػ كل األلمػػاؿ االينػػاؿ الم اشػػر  ػػيف األل ػػاء مػػف اػػبلؿ ي ػػادؿ الرالػػائؿ 

يمك ػه أف يمقػد    الػل ك   الكقت مكي هالااص     لممههذا ال ظاـ ميزة أف كؿ ل ك يمارس 

 اجيمالات م  اآلاريف.

هذا النمط عندما يتواجد األعضاء في أماكن بعيدة، وال يوجد مبرر  ياليادـ :مؤتمرات عن  عد -ج 

 .األكاديميلغرض عملية اتخاذ القرار  ،الجتماعه  معاً في مكان واحد

ــة اتخــاذ القــرار  -د  ــاديميعممي : يالػػيادـ هػػذا ال ػػكع ل ػػدما يكػػكف المجمكلػػات ك يػػرة عــن بعــد األك

ب اال يرا ػ  يمطػ  رانػل مػركر اينػاالت كمكزلػل لمػ  م ػاطؽ جغرا يػل مي الػدة  ػإف المكيػ

   يف يمؾ المجمكلات.

: ػًهُبد اختبرخ  .األكبدميٍانمشاس  بيغب:

 (.600 6009 أ  ا: )اميؿ ايااذ القرار لمميات أك ح كلير مف لمماء اإلدارة اطكات 

حيػث يالػ ؿ ك ػ  حمػكؿ مبلئمػل   : ه  ل ارة لف يشػايص لممشػكمل  دقػلتحديد المشكمة -أ 

 ل ا.

 .يكجيه القرار إل  الكج ل النحيحلالي  ي  غ  يحقيق ا كذلؾ ل :ألىدافتحديد ا  -ب 

 ػػبل  ػػد مػػف الحنػػكؿ لمػػ  أكلػػر لػػدد ممكػػف مػػف  :الحصــول عمــى الحقــائق والمعمومــات -ج 

 الحقائؽ حكؿ القرار  مف الحدكد الزم يل الم رك ل.
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ف كه  ليالػت الػ مل يحيػاج إلػ  ا ػراء كمشػاركل المػامميف  ػ  ال حػث لػ :البحث عن بدائل -د 

  دائؿ لمحؿ.

 .:  مد لمميل ال حث الالا قل ييـ إجراء م ا ملتقويم البدائل -ق 

ألف    هػذه الاطػكة يػيـ   : كه  مرحمل ايااذ القرار كه  أهـ اطكةاختيار البديل األفةل -ك 

 ااييار ال ديؿ الم االب.

 : كمػػف الم ػػـ  ػػ  هػػذه الاطػػكة شػػرح القػػرار لممشػػاركيف   ػػـ أكلػػر االػػيمدادا  التنفيــذ والمتابعــة -ز 

 لدلـ القرار.

إال أ  ـ اي قكا لم  أف لمميل  األكاديم كاايمؼ ال احلكف    لدد اطكات لمميل ايااذ القرار 

 :اآلييلايااذ القرار يمر  المراحؿ 

  حتذَذ ادلشكهخ ورشخُصهب: :األوىلاخلطىح 

  . االليراؼ  أف ه اؾ مشكمل األكاديم ي دأ لمميل حؿ المشكبلت كايااذ القرار 

لػػػف ال ػػػدؼ  (Deviation)المشػػػكمل  ػػػ  مجػػػاؿ لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرار  أ  ػػػا ا حػػػراؼ كيمػػػرؼ 

كيمكػف يمريػؼ   يكػكفالمحدد مال قان أك ه  حالل مف لدـ اليكازف  يف ما هك كائف ك يف ما يجػب أف 

: " ال رؽ  يف الحالل الكاقميل الي   كاجه كالحالل الي   يطم  إلي ا أك  رغب    الكنكؿ  أ  االمشكمل 

". )حمػادات  ال جكة  يف أيػف  حػف اآلف كأيػف  رغػب أف  كػكف" ي ا". ك م ارة أارل  إف المشكمل ه  إل

كممر ػػل المشػػػكمل ط قػػػان لم جػػػكة  ػػػيف المكقػػػؼ الػػػراهف كالمكقػػػؼ المرغػػػكب كاليحػػػدم أمػػػاـ  (.60006004

(. 00  0994 طمامػػػػل )مياػػػػذ القػػػػرار هػػػػك اكيشػػػػاؼ  ػػػػديؿ م االػػػػب إلغػػػػبلؽ ال جػػػػكة  ػػػػيف المػػػػكق يف. 

أك هػدؼ م ػاد. كمكاقػؼ   أك هػدؼ يمار ػه  كػرة م ػادة كقػكة  المشكمل ه   كرة أك قكة ااينار  

اليمػػارض الميػػزف هػػ  يمػػؾ المكاقػػؼ اليػػ  يكلػػد ال ػػغط كالحيػػرة كيممػػؿ االيػػزاف لمػػ  االػػيمرار المشػػكمل 

 اآلار ك از النراع ياي   المشكمل. إذا يغمب أحد الطر يف لم  
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مف المدـ كا  مػا يالػ قه لػادة  أكالقرار ال ي شااطئ  قرار الااطئ يؤدل إل   كاليشايص 

كي شػػأ المشػػكمل  ػػ    مػػاكمػػا لػػـ يكجػػد مشػػكمل ال ي شػػأ الحاجػػل الياػػاذ قػػرار  ممي ػػل كجػػكد مشػػكمل 

األداء ال ممػ   ك جػاز أالغالب  ييجل كجكد  جكة  يف األهداؼ أك ال يائا المرجكة ك ػيف مالػيكل اإل

 .(04900998 كآاركف  )حريـلممالجل األمر  الحاجل كفاألكاديمييدرؾ  ل دما

الك ػػ   ػػ  الجاممػػات  كاليمػػرؼ لمػػ  المشػػكبلت القائمػػل كالم يظػػرة  كيحديػػد  كيشػػايص

أ مادها يحديدان دقيقان يكشؼ لف الجكا ب االاليراييجيل  ي ا   ػالقرار الػذم يمػالا ألػراض المشػكمل 

ج ػػد كالمػػاؿ الػػذم ي  ػػؽ  ػػ  ممالجػػل ال يحم ػػا مػػا دامػػت أالػػ ا  ا قػػد  قيػػت دكف لػػبلج  كمػػا أف ال

األلراض يذهب هدران كي ق  المشكمل لم  حالي ا يمطؿ الير الجاممل كيم   يقدم ا  كه ػاؾ لػدة 

  .(Bhushan & Ria ,2004,68).م ررات لبلهيماـ  يشايص المشكمل م  ا

  أف ظ ػكر مشػػكمل قػد ي  ػػئ  ظ ػػكر مشػكبلت أاػػرل لػػـ يظ ػر  مػػد  يػػري ط  المشػكمل اليػػ  ظ ػػرت -

 كقػػػد يكػػػكف مػػػف األالػػػ اب الكام ػػػل ام  ػػػا لػػػذلؾ ال  ػػػد مػػػف يقنػػػ  أ مػػػاد المشػػػكمل كالجكا ػػػب اليػػػ  

 يري ط   ا.

أف مظػػاهر المشػػكمل كألرا ػػ ا قػػد يا ػػ  ام  ػػا لكامػػؿ جكهريػػل  لػػذلؾ ال  ػػد مػػف يحميػػؿ المشػػكمل  -

 يحميبلن دقيقان.

قػد  رة  ػ  هػذا الجا ػب أف ظ كر آلار المشكمل لم  أحد جكا ب الممؿ ال يم   أف آلارها محنػك  -

 يككف مميدة إل  جكا ب أارل مف الممؿ.

هػػؿ هػػ    أف يركيػػز ال ظػػر  ػػ  المشػػكمل يالػػالد لمػػ  ينػػ ي  ا  ػػمف  ئػػل ممي ػػل مػػف المشػػكبلت -

مشػػكمل كقييػػل أـ طارئػػل أـ ميكػػررة؟ اانػػل أـ لامػػل؟ كهػػذا الينػػ يؼ لػػه أهمييػػه  ػػ  يكجيػػه مػػف 

  .مكمات البلزمل لدراالل المشكمل دراالل دقيقلييداكلكف المشكمل  حك منادر ال يا ات كالمم
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 وادلؼهىيبد: مجغ انجُبَبد  انثبَُخ:اخلطىح 

ل  كال األكاديميػالمممكمػات يمػُد أالاالػيل كرئيالػيل  ػ  اياػاذ القػرارات  ليس ه اؾ أد ػ  شػؾ  ػأف   

 يم ػػلن ماالػيما  ػ  الجاممػػات ككػؿ لمميػػل مػف لمميػات اياػػاذ القػرار ييطمػػب  كلػان ككمػان مػػف المممكمػات 

كاقيػػراح ال ػػدائؿ الم االػػ ل لحم ػػا ييطمػػب جمػػ  ال يا ػػات     ػػـ المشػػكمل   مػػان حقيقيػػان كمػػا أف   لػػف غيرهػػا

قػػدرة مياػػذ   ذلػػؾ أف اياػػاذ القػػرار ال مػػاؿ يميمػػد لمػػ  كالمممكمػػات ذات النػػمل  المشػػكمل محػػؿ القػػرار

لمحايػدة كالمبلئمػل زم يػػان القػرار  ػ  الحنػكؿ لمػػ  أك ػر قػدر ممكػػف مػف ال يا ػات الدقيقػل كالمممكمػػات ا

كمف ال يا ات كالمممكمػات اليػ    الطرؽ لمحنكؿ لمي ا أحالفكمف لـ يحديد   مف منادرها المايم ل

 .(4406008  )ط ش :يأي ياليادم ا مياذ القرار ما 

 كاللا كيل.ال يا ات كالمممكمات األكليل  -0

 الكميل.ال يا ات كالمممكمات  -6

 ال كليل.ال يا ات كالمممكمات  -2

 كالحقائؽ. ألمكر ا -4

القػرار الجيػػد  إفكنػػكاب قراراي ػا حيػػث   إف يػد ؽ المممكمػات  مايمػػؼ أشػكال ا م ػػـ جػدان لمجاممػل

% لمػػ  قػػكة كقػػدرة 00% لمػػ  دقػػل المممكمػػات  ك  الػػ ل ال يزيػػد لػػف 90يميمػػد   الػػ ل  يزيػػد لػػف

ف كا ت هذه ال ال ل ليالت لم    س الدرجل  ال ال ل لكؿ مجاالت ايااذ ا  .لقرارالقيادة كا 

 يصبدس مجغ ادلؼهىيبد:
 (.29406009 ه اؾ  كلاف مف منادر المممكمات هما: )ال زايمل

: يحيػؿ هػذه المنػادر قيمػل أك ػر لػدل مالػيادمي ا  الػ ب ااػيبلؼ الي ظػيـ أواًل: المصادر األوليـة

 كالمنادر األكليل لممممكمات ه :   كاايبلؼ المجاالت الكظي يل

 .ال حكث الميدا يل - .المبلحظل -

 .اليقدير الشان  - .اليجارب -
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 ثانيًا: المصادر الثانوية: 

 .المط كلات كالم شكرات -            .مممكمات الكميات كاألقالاـ -

 األقالاـ اإلداريل. -                  .المنادر الاارجيل -

 (.6004،28،تمتاز المعلومات بالخصائص اآلتية: )بوناصريةخصبئص ادلؼهىيبد:  -

 ممكمػػػػات مبلئمػػػػل لغػػػػرض المشػػػػكمل مك ػػػػكع القػػػػرار ك ػػػػ  كقػػػػت الحاجػػػػل : يكػػػػكف المالمالءمــــة -1

  .ل ا  قط

 : المممكمػػػػات الشػػػػاممل يمػػػػؾ اليػػػػ  يػػػػزكد المالػػػػي يديف  كػػػػؿ مػػػػا يحيػػػػاجكف ممر يػػػػه لػػػػف الشــــمول -2

 حالل ممي ل.

  .: كه  يمؾ المممكمات الم اال ل زم ان كييكا ر كقت الحاجل إلي االتوقيت المناسب -3

 مكمات كا حل كااليل مف الغمكض.: يجب أف يككف الممالوةوح -4

 : كيككف المممكمات االيل مف أاطاء اليجمي  كاليالجيؿ.الدقة -5

 المايم ل لممالي يديف. : يم   قا ميل يكييؼ المممكمات كيال يم ا ليم يل االحيياجاتالمرونة -6

  . ظاـ المممكمات الرالم  مف: إمكا يل القياس الكم  لممممكمات إمكانية القياس -7

 ىيبد:يشاحم ادلؼه

 :(29006009) ال زايمل   يمر المممكمات  مدة مراحؿ ه 

: ييطمػػب جمػػ  المممكمػػات الحنػػكؿ لمي ػػا مػػف اػػارج الجاممػػل كمػػف داام ػػا  جمــع المعمومــات -0

كيمكػػف أف يحنػػؿ الجاممػػل لمػػ  هػػذه المممكمػػات إمػػا مػػف منػػادر أكليػػل ملػػؿ المقػػا بلت مػػ  

لمرالػػمل  كمػػا يمكػػف لمجاممػػل أف يحنػػؿ أل ػػاء هيئػػل اليػػدريس أك المشػػاهدات أك االالػػي ا ات ا

 لم  مممكمات مف منادر لا كيل ملؿ اإلحناءات أك اليقارير أك منادر أارل.
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: ال  د مف اليأكػد أف المممكمػات قػد يػـ يكجي  ػا لمشػاص الم االػب أك الج ػل توجيو المعمومات -6

ئػػل اليػػدريس   ال الػػ ل لممممكمػػات يجػػب أف ينػػؿ إلػػ  القالػػـ  ػػ  الكميػػل أك أل ػػاء هي  الم االػػ ل

 ل أك لمداء الكميات ك كا  ـ.األكاديميالمم ييف  ايااذ القرارات 

ـــل -2 : يجػػػب لمػػػ  الجاممػػػل أف ي ػػػ  إرشػػػادات لؤل ػػػراد الػػػذيف يقكمػػػكف  يحميػػػؿ المممكمػػػات التحمي

أك غيػر مقنػكد ك ػ   ان كال قطل الم مػل  ػ  اليحميػؿ هػ  لػدـ اليحيػز كقػد يكػكف اليحيػز مقنػكد

    اؾ احيمػاؿ لميحيػز كهػذا يػؤدل إلػ  يشػكيش المممكمػات لػدل   تأم كقت يحمؿ  يه المممكما

 مياذ القرار.

: لػػيس ه ػػاؾ  ائػػدة مػػف المممكمػػل إذا لػػـ يػػيـ االػػيبلم ا مػػف ق ػػؿ األ ػػراد الػػذيف اســتالم المعمومــات -4

 أرالػػمت إلػػي ـ كيجػػب أف يكػػكف ه ػػاؾ ميا مػػل الالػػيبلـ المممكمػػات كاالينػػاؿ  ال ػػايؼ مػػف ق ػػؿ 

 مياذ القرار.

كالمكامػػؿ اليػػ  يأاػػذ   : يمكػػف أف يالػػيادـ المممكمػػات  شػػكؿ م اشػػر كيمكػػف أف ياػػزفنالتخــزي -6

مكا يل الكنكؿ إلي ا.  ككقت الحاجل إل  المممكمات   الحال اف ل د اليازيف ه  اليكم ل  كا 

إلػػػ  يالػػػ يؿ لمميػػػل االػػػيرجاع  اإللكيرك ػػػ االػػػياداـ الحاالػػػب  أدل: لقػػػد اســـترجاع المعمومـــات -2

لمميل الكنكؿ إلي ا  ك   الكاق   ػإف قػرار االػيرجاع المممكمػات يػيـ المممكمات كمف لـ يال يؿ 

ل ػػد ياػػزيف المممكمػػات حيػػث يؤاػػذ ل ػػدها الي ػػار الػػ كلل االالػػيرجاع كزم ػػه كيجػػب لػػدـ ح ػػظ 

قد ال ؿ  اإللكيرك  المممكمات    أماكف  ميدة لف مياذ القرار  كال شؾ أف االياداـ الحاالب 

  .هذه الممميل

يجػب أف يحػدد  ك ػكح االالػياداـ الميكقػ  لممممكمػات ق ػؿ لمميػل الجمػ  : استخدام المعمومات -4

ذا يػػـ جمػػ  المممكمػػات   ػػاءن لمػػ  ذلػػؾ  ػػإف المممكمػػات يينػػؼ  أ  ػػا ممػػدة   ػػاءن لمػػ  قالػػدة  كا 
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ألف الماليادميف لممممكمات ل ـ دكر ك ير    يحديد  كع المممكمات الي   .االياداـ المممكمات

 كيكزيم ا كيحديد  كليل هذه المممكمات كهد  ا.يجب جمم ا ككيؼ ييـ يكجي  ا 

 ادلزبحخ:طىح انثبنثخ حتذَذ انجذائم اخل

كيمكػػف يالػػ يؿ  قػػرار ألف ااييػػار  ػػديؿ كاحػػد ال يملػػؿ اياػػاذ  األقػػؿ لمػػ    ػػديميفيشػػيرط كجػػكد 

مد ييشج  لم  يقديـ أك ر لدد مف األ كار الجيدة كيم أالمكبلمميل يقديـ ال دائؿ مف ابلؿ االياداـ 

 :(2006000)طممل   اآلييلالم انر  لم ذا األالمكب ه

 ال دائؿ.الحريل    طرح أ كار  -0

 ال دائؿ.يقديـ لدد ك ير مف  -6

 لم دائؿ.لدـ  قد األ كار المطركحل  -2

 المقدمل كيحالي  ا.المزج  يف األ كار  -4

 ادلزبحخ:انجذائم  رمُُى: انشاثؼخ اخلطىح 

كذلػػؾ ألف أم  الم االػػب الاييػػار ال ػػديؿ    ػػااال ي ػػاء مػػف ك ػػ  ال ػػدائؿ يػػأي  اطػػكة يقييم ل ػػد

حؿ مػف هػذه الحمػكؿ يي ػمف لػدة ليػكب كمزايػا كلمميػل الم ا ػمل  ػيف ال ػدائؿ ل ػا لػدة ممػايير م  ػا 

 :(269 6000 )المنرم

 البلزمل. ر المكارد الماديل كال شريل اإمكا يل ي  يذ ال ديؿ كمدم يك  -0

 البديل.تنفيذ  لفوالموارد الناجمة  التكاليف: -6

كهػػػػذا يايمػػػػؼ   كاألداء( كالكظػػػػائؼ  كاإلدارات  )األقالػػػػاـ  الم ظمػػػػاتآلػػػػار ي  يػػػػذ ال ػػػػديؿ لمػػػػ   -2

 االيراييجيان.كما إذا كاف القرار كظي يان أك  كأهميي ا  اايبلؼ المشكمل 

 قد ال يالمح الظػركؼ الطارئػل  ػإجراء الدراالػات المممقػل كال ػركريل  ال ديؿ:كقت كظركؼ أاذ  -4

 ال ديمل.لمحمكؿ 
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ي ـ  ػػ  الم اقشػػل كاليقيػػيـ كا  ػػداء ككه ػػا ي ػػرز  ػػركرة مشػػار    ل المرؤكالػػيف كيقػػ م ـ لم ػػديؿاالػػيجا -6

 لممرؤكاليف.  ال ال لالحؿ ماليق بلن  لميهلما يككف  ان اآلراء الي  ي   أماـ مياذ القرار ينكر 

 ال ديؿ.الزمف الذم ياليغرقه ي  يذ  -6

 أعبنُت رمُُى انجذائم:

 :يأي كمف أالاليب يقييـ ال دائؿ ما 

    دساعخ احلبنخ:أعهىة أوال:: 

 يمري ػهلمؿ مف أ رزها يحديد ال ديؿ الم االب  دقل  لـ  م مليقكـ هذا األالمكب لم  أالس 

االػػي ادان إلػػ  المممكمػػات المياحػػل   لػػـ يػػيـ ك ػػ  ينػػكر لمحػػؿ ال ػػديؿ  كالي كيػػر  ػػ  أالػػ اب ااييػػاره

 ػػ   غيػػرهيالػػـ  الكاقميػػل أكلػر مػػف لػف ال ػػديؿ  كلقػػد كشػ ت اليط يقػػات الممميػػل ل ػػذا األالػمكب أ ػػه ي

ي ػػ  مياػػذ القػػرار  ػػ  ك ػػ  حقيقػػ  كط يمػػ  مػػف حيػػث لػػدـ  إ ػػهحيػػث   مجػػاؿ اياػػاذ القػػرارات

 (.600 6004الك ايل لممممكمات الميممقل  المشكمل أك دقي ا )ك ماف  

 :  .انشَبضُخأعهىة انًُبرج ثبَُب:

يػػػر  ػػػ  المشػػػكمل م ػػػذ حيػػػث يػػػيـ نػػػياغل المشػػػكمل  ػػػ   مػػػكذج ريا ػػػ  لممر ػػػل مقػػػدار اليغ

  ذا األالمكب يميمد لم   كمف لـكمقار ي ا م  مشاكؿ مشا  ل ل ا ابلؿ ال كات ما يل    شأي ا

 إذا حدث اطأ  اليط    هذه   الميكب اليماد هذا األالمكب لم  األرقاـ كم  كمف شكؿ  األرقاـ

 (.04806000 الح اكم )ااطئ األرقاـ يؤدل إل  ايااذ قرار 

 :  :انمشاسادشدشح أعهىة ثبنثب:

كيياػػػذ شػػػكؿ شػػػجرة يي ػػػرع م  ػػػا لبللػػػل   يالػػػيادـ هػػػذا األالػػػمكب لػػػادة  ػػػ  القػػػرارات الماليػػػل

إال أف يط يؽ هذا   كال يائا الميكقمل لكؿ م  ا  ك كح  كاألاطار  ال دائؿ المياحل ه :ميغيرات 

مػػف  هكأالػػمكب شػػجرة القػػرارات كغيػػر   (09406004 )ك مػػاف اآللػػ األالػػمكب يميمػػد لمػػ  الحاالػػب 
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األالػػػػػػػاليب يمكػػػػػػػف مياػػػػػػػذ القػػػػػػػرار مػػػػػػػف رؤيػػػػػػػل ال ػػػػػػػدائؿ المياحػػػػػػػل كاألاطػػػػػػػار كال يػػػػػػػائا الميكقمػػػػػػػل 

(Brown,1970,78). 

كيي ػػرع مػػف   ي ػػدأ  يحديػػد ال ػػدؼ ال  ػػائ  لمياػػذ القػػرار  كيمػػر شػػجرة القػػرارات  مػػدة مراحػػؿ

ا يي ػرع كػؿ كمػ ال ػدؼ  قطل ال دايل لدد مف األ ػرع يملػؿ المالػارات ال ديمػل اليػ  يمكػف أف يحقػؽ 

 ديؿ مف ال دائؿ    المرحمل الالا قل إل  أ رع مرحميل يملؿ القرارات األكليل المحيمؿ ايااذها ل د 

 األكل .مكاج ل المشكمل    مراحم ا 

 :  :ثريدأعهىة ساثؼب:

يػيمكف  كالرقا ل   حيػثأالمكب  يرت أحد األالاليب الي  ياليادـ    لمميات الياطيط  يمد  

ل نر الكقت    أالمكب  يرت م ػـ جػدان  كيمد   اليكقمات ق ؿ الحد األد   مف اإلدارة مف ابلله ي

م  ػا.  كلكيات كيرييب الم اـ المحدد ي  يذها ك قان لكقت كػؿ  كلذا ييميف لم  مياذ القرار ك   األ

 (.696  6006   كر)

 :  :أعهىة احملبكبح ودتبثم األدواس خبيغب:

كمػػف ليػػكب هػػذا  أحػػدال ا لممشػػكمل كينػػكر  األالػػمكب لمػػ  الينػػكر المالػػيق م  يميمػػد هػػذا

  ػبلن لػف االػياداـ  ر ػاما الحاالػب اآللػ   كي  يػذه األالمكب أ ه يالي مؾ كقيان طػكيبلن  ػ  إلػداده 

 . (264 6002 لممشكمل. )الا يرمالميقدـ ليحميؿ المكاقؼ المايم ل 

إلػ  م ػارات  جيحيػا األكػاديم  يط يؽ األالاليب الممميل    اياػاذ القػرار كيرل ال احث  أف

آليػات يقيػيـ لػذا  ػإف   اآللػ لميمامؿ م   راما الحاالب  األكاديم القرار مياذ  لدلكقدرات ممي ل 

االالػيما ل  األالػاليب اليقميديػل كالممميػل لمػ  حػد الػكاء ذلػؾ  ييطمػب األكػاديم القرار لمميل ايااذ 

 ي مػػا  الينػػرؼ رم كحالػػف أف األالػػاليب اليقميديػػل يالػػالد لمػػ  ال حػػث كاليحميػػؿ كالي كيػػر اال يكػػا

يجػػػادمػػػف يقػػػدير احيمػػػاالت المالػػػيق ؿ  األكػػػاديم القػػػرار األالػػػاليب الممميػػػل يمكػػػف مياػػػذ  ال ػػػدائؿ  كا 

  المشكمل.الم اال ل لحؿ 
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 ادلُبعت:اخزُبس انجذَم  اخلبيغخ:اخلطىح 

كػاف ل ػا حػؿ كاحػد  مػف  أ ػه إذاذلؾ  حكل ا إف كجكد مشكمل ما يقي   يمدد كي ايف اآلراء 

  لديػه الميػكا رالػيككف مرغمػان لمػ  ي  ػ  الحػؿ الكحيػد  مياذهألف   ه اؾ مشكمل ايااذ قراريككف 

  كالمقار ػػل(يريكػػز لمػػ  اليحميػػؿ  )الػػذم ػػإذا كػػاف يشػػايص المشػػكمل يميمػػد لمػػ  الي كيػػر الم طقػػ  

لمػػ  الينػػكر كالي  ػػؤ  يريكػػزالػػذم  اال يكػػارمالي كيػػر  لمػػ  ػػإف ايجػػاد الحمػػكؿ ال ديمػػل ل ػػا يميمػػد 

 .(02  )د.ت(  الحامدماأل كار. )مؽ كا

 األفضم(:انجذَم  )اخزُبساختبر انمشاس  انغبدعخ:اخلطىح 

أمػاـ  ػركرة ااييػار أحػد ال ػدائؿ    الػه مد مركر القرار  المراحؿ الالا قل يجػد مياػذ القػرار 

 لائد.الذم ييكق  أف يحقؽ أ  ؿ ال يائا  أقؿ يكم ل كأكلر 

كيػػيـ  ػػ  هػػذه المرحمػػل ك ػػ      الػػهلمػػ   ماليػػل القػػرار  يم ػػ   دايػػل الحػػؿ الحقيقػػ  كالحكػػـ

كما ييـ يحديد الكقت الذل يالػيغرقه ي  يػذ   اطل لي  يذ الحؿ الذم يـ اايياره مف ق ؿ مياذ القرار

كيحديػػػد مالػػػؤكليل كػػػؿ كاحػػػد مػػػ  ـ   يكمػػػي  ـ  الي  يػػػذ يػػػـ كالمػػػامميف الػػػذيف  الحػػػؿ كمراحػػػؿ  الي  يػػػذ

كالكالػػائؿ اليػػ  يمكػػف االػػيممال ا لمراق ػػل الي  يػػذ كالممػػايير   الحػػؿكالطريقػػل اليػػ  الػػييـ   ػػا يط يػػؽ 

كك ػػ     اإل ػا ل إلػ  مرالػاة مػػا قػد يالػيجد مػف مشػػكبلت أل ػاء الحػؿ  اليػ  يقػيس درجػل  جاحػػل

إلػ   االػيادامهالظػركؼ  ياليدل ككذلؾ يحديد ال ديؿ الذم قد   اطل م اال ل لمكاج ي ا كلبلج ا

 (.42 6004جا ب  الحؿ المايار ) الميي   

 .انمشاسرُفُز  انغبثؼخ:اخلطىح 

ااييػار    مػد   مجػرد ال ػديؿ األ الػب لحػؿ المشػكمل األكػاديم ال ي ي   لمميل ايااذ القػرار 

كيميمػػد ال جػػاح  ػػ    ال ػػديؿ األ الػػب يػػيـ لمميػػل الي  يػػذ مػػف ق ػػؿ األشػػااص المم يػػيف  ػػ  الجاممػػل

كأهدا ػه كلمػ  مػدل  الميػل  ظػاـ االينػاؿ الي  يذ لم  مدل  جػاح القائػد  ػ  شػرح القػرار المياػذ 
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مػػدل ق ػالي ـ   ػػذا القػػرار  ك مػد ال ػػدء  ي  يػػذ  لمػػ  ػ  الجاممػػل كيميمػػد رغ ػل اآلاػػريف  ػػ  الي  يػذ 

القرار لمػ  القائػد أف ييػا    شػكؿ مالػيمر لمميػل الي  يػذ لميمػرؼ لمػ  المشػاكؿ كالنػمك ات اليػ  

كلمكقػػكؼ أي ػػان لمػػ  ميطم ػػات ي  يػػذ   يبل ي ػػايميػػؽ لمميػػل الي  يػػذ كالممػػؿ لمػػ  اليغمػػب لمي ػػا ك 

إلػػػادة ال ظػػػر  يػػػه أك  أكيػػػيـ االالػػػيمرار  ػػػ  ي  يػػػذ القػػػرار  لميػػػهك  ػػػاء   القػػػرار كال يػػػائا الميحنػػػمل

 (.  626 6009 ) اميؿ.يمديمه

: انرتاثطع  :انمشاسادلؼشفخ وػًهُخ اختبر  إداسح ثني بدعب:

رار كيشاينػ ا  كلمميػػل جمػ  ال يا ػػات مػف يحديػػد مشػكمل القػػ القػػرار اري طػت لمميػػل اياػاذ 

كالمممكمػات  ػػأ كاع المممكمػػات المايم ػػل كال يا ػػات األكليػل  كالكميػػل  كاللا كيػػل  ككػػذا لمميػػل يحديػػد 

   ا   كيشاين هاإدارة الممر ل مف يكليد  مممياتال دائؿ كيقييم ا   كلمميل ايااذ القرار كي  يذه   

 ػػ  أيقك ػػات إلكيرك يػػل إف كجػػدت أك مم ػػات  يازي  ػػاان لمميػػل ك قم ػػا   كأايػػر   ػػاكا  ياج   ػػا كيط يق

 اليػرا ط  ػيف ( ي ػيف0رقػـ ) شػكؿ كالإلكيرك يل أك أم كاليمل مػف كالػائؿ الياػزيف اليقميديػل الكرقيػل  

 .القراردارة الممر ل كمراحؿ ايااذ إ
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Source:  Ivan&, Dana ,2015.)) 
 .القراربط بين إدارة المعرفة وعممية اتخاذ ( يبين الترا1شكل رقم )

 ػػ  الجاممػػات اليم يػػل  ػػ   ػػكء إدارة  األكػػاديم اياػػاذ القػػرار  لمميػػاتيػػرل ال احػػث أف أهػػـ ك 

( مف لمميات ايااذ القرار األكاديم  كاري اط كؿ 0رقـ ) الشكؿالممميات الي   ي  ا الممر ل ييملؿ    

الممر ػػػل  كيكليػػػدها  ك قػػػؿ الممر ػػػل  كيكزيم ػػػا  كيط يػػػؽ لمميػػػل  ممميػػػات إدارة الممر ػػػل مػػػف يشػػػايص 

 الممر ل كيازي  ا. 

  

تشخيص المعرفة، وتوليد 
ن المعرفة، ونقل المعرفة، وتخزي

  .المعرفة، وتط يق المعرفة
 

تشخيص المعرفة، وتوليد 
المعرفة، ونقل المعرفة، 
وتخزين المعرفة، وتط يق 

  .المعرفة

 تحديد مشكلة القرار 

 جمع ال يانات والمعلومات 

ال يانات والمعلومات 

 األولية 

المعلومات وال يانات 

 النوعية 
ال يانات والمعلومات 

 الكمية

تشخيص المعرفة، وتوليد  ل تحديد ال دائ
المعرفة، ونقل المعرفة، 
وتخزين المعرفة، وتط يق 

  .المعرفة
 تقيي  ال دائل للقرار  

 اتخاذ القرار 

 تنفيذ القرار 

تشخيص المعرفة، وتوليد 
المعرفة، ونقل المعرفة، 
وتخزين المعرفة، وتط يق 

  .المعرفة
 

تشخيص المعرفة، وتوليد 
عرفة، وتخزين المعرفة، ونقل الم

  .المعرفة، وتط يق المعرفة
 

تشخيص المعرفة، 
وتوليد المعرفة، ونقل 
المعرفة، وتخزين 
المعرفة، وتط يق 

  .المعرفة
 

 التغذية الراجعة
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 انثبٍَ: إداسح ادلؼشفخ ادلجحث

 دتهُذ:

كيمد مػف أحػدث   يمد إدارة الممر ل مف أكلر المكا ي  اإلداريل ي اكال  كيداكالن    كقي ا الحا ر

ك كلػػػان حيػػػث   ات الميممقػػػل   ػػػا كمػػػان كيكػػػالرت األد يػػػات كالدراالػػػ  الم ػػػاهيـ اإلداريػػػل اليػػػ  زادت ك مػػػت

م  يػل لمػ  ذات   ك يحػت األ ػكاب أمػاـ أ حػاث أاػرل  شكمت مجاالن ان ان لؤل حػاث الممميػل اإلداريػل

م  ػا  ػ  اياػاذ القػرارات  االالػي ادة كاليػ  يمػـز كيؤكد ال احث أ  ا  مػيش اليػـك لنػر الممر ػل  الم  كـ

 ل.األكاديمي

 :أوال:: يفهىو ادلؼشفخ

مر ل ه  مف الحقكؿ الجديدة القديمل الي  يميد إل  آالؼ الال يف ل ر الياريخ الغا ر كقد إف الم

كقػػد كػػاف ال بلالػػ ل القػػدماء يركػػزكف كيؤكػػدكف لمػػ    مػػف  بلالػػ ل الشػػرؽ كالغػػرب  اهيمػػاـ ك يػػرحظيػت 

زكف أهميل الممر ل  ال ب ما يقكـ  ه مف أدكار م مل    الجا ب الركح  كالجا ب الحياي  ككا كا يركػ

" يشػمؿ  ممر ػلالأف  :Marwick كلر  ا ماركيؾ(. 6806000 كأال ا  ا. )الممكؿلم  يكليؽ الممر ل 

دااؿ هذه الم ظمل ملؿ  اإل الافمف ا رات ال شر ك  م ـ    الم ظمل كالمممكمات الي  ين م ا  كبلن 

 .(Marwick, 2001, 24) "الاارج الكلائؽ كاليقارير المياحل دااؿ الم ظمل ك   محيط المالـ 

االػيابلص كاالػي ياج يمكػف الحنػكؿ لمي ػا  لمميػات " أ  ػاالممر ل   (6906004) غ يـكلرؼ 

كمػػا أ  ػػا يم ػػ  اإل ػػا ل الممميػػل كاللقا يػػل مػػف منػػدر أك أكلػػر  حيػػث يػػؤدم إلػػ   منػػادر مػػف لػػدة 

 ."لحم اايالاع إدراؾ ال رد ليجممه قادران لم  ممالجل أم مشكمل اليااذ القرار الالميـ 

كم يػاح لحػؿ  اليػـك الك يال  الممر ل "  أ  ا القكة    م ظمػل األلمػاؿ     اإلدارة  قد لرؼ أما

 (.42 6006 ")الك يال مشكبلت األلماؿ الغام ل 
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مػػػػزيا مػػػػف الا ػػػػرات كالم ػػػػارات كالقػػػػدرات    "لمػػػػ  أ  ػػػػا  ( 66 6002كآاػػػػركف  الممػػػػ )كيمر  ػػػػا 

  ."الم ظملكالمممكمات الالياقيل الميراكمل لدل المامميف كلدل 

 ػأف الممر ػل يشػكؿ اميطػان مػف كػؿ مػف الا ػرة كالم ػارة كالقػيـ كالمممكمػات   ػبلن  ويـرى الباحـث

الػػميمل  قػػرارات أكاديميػػل ياػػاذال يكظي  ػػا  األ ػػرادلػػف القػػدرات الشانػػيل كالحػػدس كاليايػػؿ كاليػػ  يقػػـك 

 المرجكة.  ـ لؤلهداؼ  يؤدم

ل ميكاممػػل ي ػػدأ  ال يا ػػات كالمممكمػػات لػػـ كالممر ػػل يشػػكؿ أحػػد الم انػػر األالاالػػيل  ػػمف المالػػم

كاال يكػار كمػػف ه ػا ال  ػػد مػف اليمييػػز  ػيف المنػػطمحات  اإل ػػداعالممر ػل لػـ الحكمػػل اليػ  م  ػػا ييميػز 

 ( ي يف ذلؾ.6الممر ل. كالشكؿ رقـ )ك  المممكمات ك   ال يا ات اللبللل:

 

 

 

 

 
 

 ((.Source:  Pearlson and Saunders, 2006المصدر: 

 توضيح للبيانات والمعلومات والمعرفة.  (2قم )شكل ر

ملػاؿ ذلػؾ قائمػل   كلك  ػا يحيػاج لمممالجػل facts  rawه  مكاد كحقائؽ ااـ أكليػل انجُبَبد: -1

 (.2006 113 كآاركف )المم أالماء مجردة مف أم ي الير أك أرقاـ مجردة 

 .ن ح ل ا مم  مم     مد الممالجل ييرل ال احث أف ال يا ات ه  رمكز كحركؼ ليس ل ا 

كهػػ   ػػايا ممالجػػل ال يا ػػات مػػف اػػبلؿ إا ػػال ا لممميػػات اانػػل  ػػذلؾ ملػػؿ  ادلؼهىياابد: -2

  كمقار ػات  كلبلقػات  اليحميؿ كاليركيب مف أجؿ االيابلص ما يي م ه ال يا ات مف مؤشرات

 أ  ػػػا " ال يا ػػػات اليػػػ   leesr ( كيمر  ػػػا2007 22كممػػػدالت كغيرهػػػا. )الممكػػػاكم    كمكاز ػػػات

 المعرفة 

KNOWLEDGE 

 ال يانات 

Data 

 المعلومات

INFORMATION 

 

 معالجة

 تحويل ال يانات
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" كالػػػػػركا ط األاػػػػػرل    شػػػػػ ء مػػػػػف الػػػػػركا ط األاػػػػػرل ملػػػػػؿ ال ػػػػػدؼ أك  مػػػػػض النػػػػػبلتيمحػػػػػؽ 

(Leesr,2000,3). 

أف المممكمات ه   يا ػات يمػت ممالجي ػا  غػرض يحقيػؽ هػدؼ يػؤدم إلػ  اياػاذ  ويرى الباحث

 قرار أكاديم .

كممر ػل الشػػ ء إدراكػه  حاالػػل   األنػؿ  ػػ  كممػل ممر ػػل اشػيقاق ا مػف ال مػػؿ )لػرؼ(ادلؼشفااخ:  -2

 (.090 0990 )ال يركز آ ادم الحكاس  مف

 الممر ل: ه  مممكمات قا مل لميكانؿ كال  ـ كاالالييماب مف ق ؿ األ ػراد الم  يػيف   ػا لػذا  ػإف 

  (05 3551المممكمػػػات إذا لػػػـ يا ػػػ  لبلالػػػياداـ كاليط يػػػؽ  إ  ػػػا لػػػف يكػػػكف ممر ػػػل )لميػػػاف  

كاأل كػار كاإلجػراءات اليػ  ي ػدم  أف الممر ل مزيا مػف الم ػاهيـ  (00 3555اليكريي   )كيرل 

.  ينكر هـر الممر ل أك ما يالػم  الالمالػمل (Marquadt,2000,23)كقاـ   األ ماؿ كالقرارات

. 2كالشكؿ رقـ )  المينمل لمممر ل  ( يمرض لينكر ذلؾ ال ـر

 
Source: Marquadt 23: 2000                        

 م المعرفة( ىر 3الشكل رقم )                      

( أف ال ػػػـر ي ػػػدأ مػػػف قالديػػػه الالػػػ م  )ال يا ػػػات( اليػػػ  يشػػػمؿ لمػػػ  3يبلحػػػظ مػػػف الشػػػكؿ رقػػػـ )
النػػػػكر كالرمػػػػكز المدديػػػػل كالكممػػػػات كالم ػػػػارات غيػػػػر الم الػػػػرة أم دكف أم مم ػػػػ  كاليػػػػ  يمكػػػػف 

 القدرة

 الخ رة

 المعرفة

 المعلومات

 ال يانات 
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االػياداـ شػكم ا كمحيكاهػا  ػ  م مػل ممي ػل   مػد أف يكػكف قػد يػـ يشػكيم ا كينػ ي  ا كممالجي ػا 
مؿ لمػ  هياكػؿ المممكمػات ياللالث مف ماليكيات ال ػـر  يشػ   الماليكل رها. أما الممر ل كيأطي

كالم ػػادئ كالا ػػرات كاياػػاذ القػػرار  كحػػؿ المشػػكمل  أم االػػياداـ المممكمػػات كاالػػيلمارها كيمكػػف 
ذلؾ ماليكل الا رة الي    مد  يأي  يكليد المممكمات ك مد ذلؾالممر ل مف إيجاد مم   لم يا ات 

كأايػػران يػػأي    االالػػياداـ المبلئػػـ كال مػػاؿ لمممر ػػل مػػف أجػػؿ يحقيػػؽ ال يػػائا كيحالػػيف األداءي ػػيف 
كهػػذا   األداءالقػػدرة اليػػ  يم ػػ  قػػدرة الجاممػػل لمػػ  اإل ػػداع كا يكػػار م جػػزات أك لمميػػات  ائقػػل 

  الممر ل.د كي اليؽ ج كدهـ    إطار إدارة يحياج شراكل  يف ال رؽ كاأل را
 الممر ػػػل يمػػػر  مػػػدة مراحػػػؿ ا يػػػداءن مػػػف الممر ػػػل الميراكمػػػل ككنػػػكالن إلػػػ  ممػػػا الػػػ ؽ  الػػػي يا أف 

 الممر ل الم يكرة.
منػطمح لػاـ يايػزؿ  ػم ه م  ػكـ الممر ػل  لكػف  أالػمكب  طػرم  لػادة يكيالػب  اخلربح: -5

اإل الاف الا رة مف ابلؿ المشاركل    لمؿ مميف أك حدث ممػيف  كغال ػان مػا يػؤدم يكػرار 
 يمميؽ هذه الا رة. هذا الممؿ أك الحدث إل 

كالشػكؿ رقػـ  أ ػكاع مايم ػل لمممر ػل Pearlson and Saunders, 2006)كأك ػح )
 ( ي يف ذلؾ:5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لماذا نعرف
Know- Way 

 ماذا نعرف
Know- What 

 كيف نعرف 
Know- How 

 المعمومات

Source:  PearLson and Saunders, 2006.)) 
 ( : تقسيمات المعرفة 4شكل رقم )

 تطبيق المعرفة

 إجراءات

 استدالل

 تجربة
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 يأي  الرد هذه الين ي ات لم  ال حك اآلي : ك 

كاليػػػ  يي ػػػمف الم ػػػارات كالمقػػػدرة   (Know-How) ؟ائيػػػل أك ممر ػػػل كيػػػؼالممر ػػػل اإلجر  -أ 

 .لقياـ   الم   مؿ األشياء أك ا

كهػػ : ممر ػػل الحقػػائؽ كالم ػػارات   What- (Know) ؟ الممر ػػل اإلدراكيػػل أك ممر ػػل مػػاذا  -ب 

 .األالااليل كيحقؽ الا رة األلم     ممر ل المك كع ك طاؽ المشكمل

ل الممميػػػػل  الم ػػػػادئ الممر ػػػػ :كهػػػػ   (Know-Whyالممر ػػػػل الالػػػػ  يل أك ممر ػػػػل لمػػػػاذا؟ )  -ج 

 .الممر ل لممبلقات ال يئيل ل ر مجاالت كييطمب   م ا

: أعبعُبد إداسح ادلؼشفخ:  ثبَُب:

 يفهىو إداسح ادلؼشفخ: -0

  كيشػػكيم ا  يحميم ػػا كيػػيـ األ ػػرادإلػػ  كك  ػػا يالػػيامص مػػف  إدارة الممر ػػليشػػير م  ػػـك 

 .كيط يق اكيطكيرها حي  ييـ   م ا 

لمميػػػل م  جيػػػل ليكجيػػػه رنػػػيد الممر ػػػل كيحقيػػػؽ  أ  ػػػا "  (9206006  جػػػـ )كلر  ػػػا  

" أ  ػػا يمػػؾ اإلدارة اليػػ  الممر ػػل لمػػ : قػػد لػػرؼ إدارة   (02  6008 )األكم ػػ  أمػػا  "ر مي ػػا 

يجػاد الممر ػل  كأذهػا  ـ يممؿ لمػ  مػا لػدل األ ػراد مػف ممػارؼ كاممػل  ػ  لقػكل ـ  أك جمػ  كا 

كي ظيم ػػػا  طريقػػػل يالػػػ ؿ االػػػيادام ا كالمشػػػاركل  ي ػػػا  ػػػيف  كالكلػػػائؽ الظػػػاهرة  ػػػ  الالػػػجبلت 

كل األداء كا  جػػػاح الممػػػؿ  أ  ػػػؿ األالػػػاليب ك أقػػػؿ اليكػػػاليؼ م الػػػك ي ا  مػػػا يحقػػػؽ ر ػػػ  مالػػػي

 .الممك ل "

ل ػارة لػف الممميػات كال شػاطات اليػ  يالػالد  "الممر ػل: هػ  كيرل الممكاكم  أف إدارة

الجاممػػػػػل لمػػػػػ  يكليػػػػػد الممر ػػػػػل كالحنػػػػػكؿ لمي ػػػػػا كي ظيم ػػػػػا كاالػػػػػيادام ا ك شػػػػػرها كيحكيػػػػػؿ 
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كظي  ػػا  ػػ  أ شػػطي ا اإلداريػػل المايم ػػل كاياػػاذ المممكمػػات كالا ػػرات اليػػ  يميمك ػػا الجاممػػل كي

 .(4406002)الممكاكم   "القرارات

الممميات الي  يالػالد الم ظمػات  الممر ل يم  أف إدارة   (006002 كأشارت )الزامؿ 

ك شػػػرها كأايػػػران يحكيػػػؿ المممكمػػػات  كاالػػػيادام ا  كي ظيم ػػػا كااييارهػػػا   الممر ػػػل لمػػػ  يكليػػػد 

 ػػػػركريل لؤل شػػػػطل اإلداريػػػػل المايم ػػػػل كاياػػػػاذ  يمػػػػدلم ظمػػػػل كاليػػػػ  يميمك ػػػػا ا كالا ػػػػرات اليػػػػ 

  االاليراييج .كالياطيط  كاليممـ  المشكبلت كحؿ  القرارات 

ل ارة لف الممارؼ الي  يالم  الجاممات لمكنكؿ  الممر ل ه أف إدارة  ويرى الباحث

ي ا مػ  المػامميف إلي ا مف دااؿ الجاممل أك اارج ا كي قيح ا كااليابلص الم يد م  ا كمشارك

كمف لـ يازي  ػا كييالػير الكنػكؿ إلي ػا  ػ  الػ يؿ يحقيػؽ قػرارات الػميمل يحقػؽ األهػداؼ اليػ  

 الجاممل.يالم  ل ا 

 (. 04  6004: )ر ال   يجبدئ إداسح ادلؼشفخ -6

 :   الشكؿ اآلي ييملؿ م ادئ إدارة الممر ل 

 
 .مف ينميـ ال احث م ادئ إدارة الممر ل (5رقـ ) الشكؿ                        

مبادئ إدارة 
 المعرفة

 مستمرة
  تعاقد 

 معرفي

 مكمفة

 بين تمزج
  األفراد

 والتكنولوجيا

إدارة 
 متخصصة

عمل 
 معرفي

نقطة 
 البداية
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 : إدارة الممر ل مكم ل.المبدأ األول

الممر ل يملؿ أنبلن مف أنكؿ الجاممل كييطمب اإلدارة ال مالل االيلمار أنكؿ أارل  كه اؾ 

المديػػػد مػػػف األ شػػػطل المري طػػػل  ػػػإدارة الممر ػػػل يحيػػػاج إلػػػ  االػػػيلمار  ػػػ  المػػػكارد ال شػػػريل أك 

 :يأي األمكاؿ يشمؿ ما 

  .اآلل  ل: إلداد الكلائؽ ك قم ا إل   ظـ الحاالب الحنكؿ لم  الممر  -

  .القيمل الم ا ل لمممر ل ابلؿ لمميل اليأليؼ كاليجمي  كالي قيح -

 مداؿ يطكير كيقاليـ الممر ل كين يؼ المالاهمات الجديدة لمممر ل. -

 يط يؽ ال  يل األالااليل ليك كلكجيا المممكمات كيط يقات يكزي  الممر ل. -

 الممر ل كمشاركي ا كااليادام ا.يمميـ المامميف امؽ  -

ــاني ــدأ الث : ييطمػػب اإلدارة ال مالػػل لمممر ػػل حمػػكال يمػػزج  ػػيف األ ػػراد كاليك كلكجيػػا كمػػف لػػـ المب

 الحاالب اآلل  هك أكلػر قػدرة مػف ال شػر  ػ  ذلػؾ كمػف لػـ  ػاألمر ييطمػب يكػكيف مػزيا  يئػ  

جيػػا  ػػ  طػػرؽ مكممػػل ل م ػػ ا مػػف إدارة الممر ػػل  القػػدر الػػذم يالػػمح  االػػياداـ األ ػػراد لميك كلك 

 . م ان 

 .إدارة مياننل: ييطمب اإلدارة ال مالل لمممر ل المبدأ الثالث

يانػػػػػص المػػػػػكارد الرئيالػػػػػيل لؤللمػػػػػاؿ ملػػػػػؿ الممػػػػػؿ كرأس المػػػػػاؿ ألداء الكظػػػػػائؼ الي ظيميػػػػػل 

الجكهريػػػػل   ػػػػػبل يمكػػػػػف إدارة الممر ػػػػل  نػػػػػكرة جيػػػػػدة إال  مػػػػد أف يحػػػػػدد  ك ػػػػػكح المالػػػػػئكليات 

 لجاممل.لممجمكلات    ا

: إدارة الممر ل يم   يحاليف الممؿ الممر  : الممؿ الممر ػ  الاػبلؽ ييطمػب أقػؿ المبدأ الرابع

 يداؿ مف القمل إل  القالدة كييطمب لمميات يط يؽ الممر ل  نكرة أكلر.

 الكنكؿ إل  الممر ل يملؿ  قطل ال دايل: المبدأ الخامس:
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ذلػػػػؾ أف الكنػػػػكؿ  ػػػػركرم كلكػػػػف اإلدارة   إذا يػػػػـ الكنػػػػكؿ إلػػػػ  الممر ػػػػل   ػػػػذا لػػػػيس كا يػػػػان  

 ال اجحل لمممر ل ييطمب اليركيز كاالليزاـ.

  ل لمميل ماليمرة كليالت ل ا   ايل.: إدارة الممر المبدأ السادس

 ييطمب إدارة الممر ل يماقد ممر  .: المبدأ السابع

 ظ  ممر ػل مف الكا ح أف الجاممات الي  لدي ا االياداـ نحيح لممامميف  الممر ػل  إ  ػا يحػي

 كلػذلؾي قمػكف  الػرلل أك ػر إلػ  كظػائؼ أاػرل جديػدة  المػامميفالمامميف لدي ا  ذلؾ أف هؤالء 

الجاممػػات حيػػ   مػػد  لػػدلالمػػامميف الػيجمؿ الممر ػػل ييػػراكـ  لػػدل ػإف يكليػػؽ أم ممر ػػل مياحػػل 

 يرؾ هؤالء المامميف لكظائ  ـ.

 :إداسح ادلؼشفخ ورطىسهب َشأح -2

ارة الممر ل لم  أ  ا دالل لمػ  أنػكؿ الم ظمػل غيػر كاف أكؿ مف االيادـ منطمح إد

كقػػد كػػاف يػػرل  ػػأف هػػذه  (1964) غػػارم  يكػػر المممكالػػل كالػػماها " الرأالػػماؿ الممر ػػ  " هػػك

 Durant))كهيكميل الي ظيـ اإلدارم كلمبلء الم ظمل كيرل   األنكؿ ييملؿ    القكل الماممل

ككػػذلؾ   ل المياحػػل كالمطمػػكب يحميم ػػا ػػأف إدارة الممر ػػل يشػػمؿ اليمػػرؼ لمػػ  األنػػكؿ الممر يػػ

يحديد اإلجػراءات البلزمػل لميمامػؿ مم ػا كػالياطيط كاليطػكير الػذم يحقػؽ األهػداؼ الي ظيميػل 

لػيس  قػط  يمػا  .Durant)) ػإدارة الممر ػل  ػ  رأم  كمػف لػـالميممقل   ذه األنكؿ الممر يػل  

اليمامػػػؿ مػػػ  هػػػذه األنػػػكؿ الممر يػػػل كا  مػػػا ييجػػػاكز ذلػػػؾ إلػػػ  إجػػػراءات  األنػػػكؿييممػػػؽ   ػػػذه 

 (1980) ػػػ  لػػػاـ (. ك (Durant,2001,4 كيطكيرهػػػا كح ظ ػػػا كاالػػػيادام ا كالمشػػػاركل  ي ػػػا

ل اريػػػه  إلػػػ المػػػؤيمر األمريكػػػ  األكؿ لمػػػذكاء االنػػػط ال    ػػػ  ،((Edward,Freanumأشػػػار 

الممر ػل ه دالػل  لميػهذلػؾ الكقػت كلػد حقػؿ ممر ػ  جديػد أطمػؽ  كم ذ ( قكة )الممر لالمش كرة 

ظ ر حقػؿ  (1997)لاـ  الممر ل.   اليرة كظي يل جديدة ه  م  دس  كالديه االيحدلت م ك 
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  )رزكقػػػػػ  .الممر ػػػػػلجديػػػػػد آاػػػػػر  ييجػػػػػل إلدراؾ الممر ػػػػػل  ػػػػػ  لنػػػػػر المممكمػػػػػات هػػػػػك "إدارة 

 اإل ير ػػػت الممر ػػػل    ػػػؿ ػػػ  م ينػػػؼ اليالػػػمي ات ازدهػػػرت م ػػػادرات إدارة ك   (2004 155

كشػػرلت  ػػ   شػػر  (1989)كر ػػا كاليػػ  أ شػػئت  ػػ  لػػاـحيػػث  ػػدأت شػػ كل إدارة الممر ػػل  ػػ  أ

لػػػػاـ  اإل ير ػػػتشػػػػ كل  األكر يػػػػل لمػػػ   ػػػػيف الشػػػركات يػػػائا لػػػػف االػػػي ياء حػػػػكؿ إدارة الممر ػػػل 

 أ ظمػل إدارةمػف الميزا يػل ليطػكير ( %4)انػص ال  ػؾ الػدكل  (1999). ك   لػاـ(1994)

ف أم شػػػػكؿ إلدارة (. أ ػػػػه  ػػػػدك 2004 5 )أ ػػػػكزركيؤكػػػػد   (2002  الػػػػدكل  الممر ػػػػل. )ال  ػػػػؾ

الكقػػت الحا ػػر  مػػر ح  ك ػػ يالػػيطي  أغمػػب المؤالالػػات اليمميميػػل أف يممػػؿ  شػػكؿ  الممر ػػل ال

يحيػػػاج إلػػػ  مج ػػػكد  اإل ير ػػػتكيػػػك ر الحكاالػػػيب ك  المممكمػػػات حيػػػث  مػػػيش  ػػػ   يئػػػل لنػػػر 

 مػف   كأكؿككي ان المي كلل كالميزايدة كمان  الممميات الير كيلمدركس كم يظـ لكي يل اليمامؿ م  

إال أف ال دايػػػػػل   اللما ي يػػػػػات(. مػػػػػ   دايػػػػػل DonMarchandاالػػػػػيادـ منػػػػػطمح الممر ػػػػػل هػػػػػك )

شػ د    م ينػؼ اليالػمي يات إذ  ػدأت ي كا تالحديث  – م  كم ا  –الحقيقيل إلدارة الممر ل 

كيحديػدان  مػد ي  يػذ ال ػراما ال اجحػل إلدارة   (Little,2002,91ا يشار كـ هائؿ مػف الممر ػل )

 (.33 2005الك يال   كغيرها )  كلماي رات ) كماف(  (. األمريكيلHPشركل )الممر ل    

يط يػؽ إدارة الممر ػل كيػك ير إلػ  مما ال ؽ يرل ال احث أف الجاممات  ػ  أشػد الحاجػل 

 .ممر   كككادر  شريل مؤهمل مف مازكف  يممكهميطم ات يط يق ا    الجاممات اليم يل لما 

 :أهًُخ إداسح ادلؼشفخ -5

كك  ا مؤشػران لمػ  طريقػل شػاممل ككا ػحل ل  ػـ م ػادرات  الممر ل   ل إدارة يكمف أهمي

لػػػػادة ال يكمػػػػل اليػػػػ  يالػػػػالد  ػػػػ  اليطػػػػكير كاليغييػػػػر لمكاك ػػػػل  الممر ػػػػل  ػػػػ إدارة  إزالػػػػل القيػػػػكد كا 

ككالئ ػػـ   كيزيػػد مػػف لكائػػد المؤالالػػات الير كيػػل كر ػػا المػػامميف االقينػػاديل ميطم ػػات ال يئػػل 

 ال  مف ابلؿ اليركيز لم  المكجكدات غير المممكالل الي  ينمب كيحالف مف المكقؼ الي ا
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حاالػػمان كحيكيػػان  ػػ   ان الممر ػػل أمػػر الطكيػػؿ لػػذلؾ يمػػد إدارة  المػػدل لمػػ قياالػػ ا كيظ ػػر  يائج ػػا 

 (. 2006 28 كآاركف الن الل. )المم لنر المممكماييل أكلر مف لنر 

 (.2004 6 اآلي : )الالالديكمف     كأهميل الممر ل

 أدلالػكاؽ كالػرلل كزيػادة اال يكػارات كاالكيشػا ات الجديػدة حدة الم ا الػل  ػ  األ زيادة -1

 .ما يالم  حديلان إدارة الممر ل إل 

 ال رديل.ظ كر الممر ل اليق يل  دالن لف الممر ل  -2

 ال رديل.ا يقاؿ األيدم الماممل إل  الاارج أدل إل   قص الممر ل  -3

 مػػا أدل إلػػ   ػػياع الممر ػػل  ػػ   مػػض اليغيػػر  ػػ  مكاقػػ  اليكظيػػؼ كاالالػػيراييجيات ر  -4

 الممر ل.الم اطؽ كلذلؾ ال  د مف إدارة ل ذه 

ييـ  مكج  ا يجمي  كاالياداـ الا رات الميراكمل مف أم مكاف  الممر ل لمميلإف إدارة  -5

   األلماؿ الكاء أكاف    الكلائؽ أك قكالد ال يا ات أك    لقكؿ المػامميف إل ػا ل 

 (.2008 92 ) جـ يكار كاليط يؽ القيمل لمم ظمل مف ابلؿ اال

  (2014 28 )حجازم ( (Bin Hussein,2000,3 :يأي  الممر ل  يماكيي يف أهميل إدارة  

 (.15 2010)حمكد  

اليحكالت مف  ظاـ لػالم  يمكػف يكقمػه إلػ  لػالـ  الممر ل  ال بييزايد أهميل إدارة  -1

 ميبلحقل.محكـك  يغيرات 

كااليمراريي ا لم  المدل الطكيؿ   ذه الممر ػل  يملؿ لمميل أالااليل لحياة الم ظمل  -2

 جديدة.مري طل  م يجات جديدة كادمات 

 الم ظمل.   كؿ لمميات كألماؿ  الممر ل ييجالدإدارة   -3

لكػػف المػػبء األكلػػر يقػػ  لمػػ    اليق يػػل الحديلػػل يمكػػف أف ييالػػر ا يشػػار المممكمػػات -4

كظي  ػػػػا يمكػػػػف لػػػػايؽ اإل الػػػػاف  ػػػػ  يرجمػػػػل هػػػػذه المممكمػػػػات إلػػػػ  ممر ػػػػل إجرائيػػػػل ي

 ه.ال  ـ الدقيؽ ل يئل األلماؿ لدي اليمادان لم 
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 اليكاليؼ. يحالف الممميات الدااميل مما يؤدل إل  ا ض   -5

الممر ػػػل المنػػػب الحقيقػػػ  لم ظمػػػات اليػػػكـ  ككالػػػيمل إداريػػػل هاد ػػػل كممانػػػرة  يمػػػد -6

لميكيػػؼ مػػ  ميطم ػػات المنػػر  إذ أف الممر ػػل هػػ  المػػكرد األكلػػر أهميػػل  ػػ  امػػؽ 

الممطيػػػات ال كريػػل اليػػػ  ينػػالدت   ػػػ   ظػػؿيحقيػػؽ اليميػػػز كاإل ػػداع  ػػػ  اللػػركة ك 

إطارهػػػػا المديػػػػػد مػػػػػف الم ػػػػػاهيـ ال كريػػػػػل كالمكلمػػػػػل كالانانػػػػػل كلػػػػػكرة المممكمػػػػػات 

كيكاد إدارة   كااليناالت كايالاع رقمل المبلقات  يف المجيممات اإل الا يل المايم ل

 اري طت  ه  شػكؿ م اشػر أكلممر ل ال ييرؾ أم لمميل أك  شاط    الم ظمل إال ك ا

 غير م اشر.

ــرى الباحــث الجاممػػات  ػػ   الممر ػػل  ػػ يجمػػؿ يط يػػؽ إدارة  الممر ػػل  كائػػدأف إلدارة  وي

  .غايل األهميل مف ابلؿ االيلمار الممر ل كالحنكؿ لمي ا كيازي  ا كالمشاركل  ي ا

 ػًهُبد إداسح ادلؼشفخ: -0

لمميػات   جػػد  م ػ ـ نػػ   ا  الممر ػل مػػفة اايمػؼ ال ػاحلكف كالكيػػاب  يمػا يي ػػم ه إدار       

كأهـ الممميات اليػ  اي ػؽ   إل  لبلث لمميات  ي ما يكال  آاركف كجممكها يشمؿ أكلر مف ذلؾ

 لمميػػات إدارة الممر ػػل  الشػػكؿ  إلػػ (Mertins et al,2001,28)لمي ػػا ال ػػاحلكف كمػػا أشػػار

 اآلي :

 

 

 

 
 

 

Source: Mertins, et al.: 2001:28 
 .(Mertinsلمميات إدارة الممر ل ل د مارييف ) (6شكؿ رقـ )
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الممر ػل لمميات إلدارة  امسحيث  يف ال مكذج   (Alwvi) مكذج  لمي اكمف ال ماذج المي ؽ 

 الممر ػػل كالشػػكؿ كيط يػػؽ  الممر ػػل  كيازي  ػػا  كيكزيػػ الممر ػػل    كي ظػػيـكاقي اؤهػػايكػػكيف الممر ػػل  :هػػ 

 . ( ي يف ذلؾ4رقـ )

 

 

 

 

 

 (.29،2015، ادعي) المصدر: 

 (.Alwvi( عمميات إدارة المعرفة عند ألوفا)7الشكل رقم )

 األكػػاديم لمميػل اياػػاذ القػرار  رليطػػكي الممر ػل البلزمػلممػا الػ ؽ يي ػػح أف أهػـ لمميػػات إدارة 

  الممر ػػػل كيكزيػػػ   الممر ػػػل كياػػػزيف  الممر ػػػل يشػػػايص الممر ػػػل  كيكليػػػد  هػػػ : ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل 

  الممر ل.كيط يؽ 

 :كبِرٍ األكبدميٍػًهُبد إداسح ادلؼشفخ نزطىَش ػًهُخ اختبر انمشاس وميكٍ ثُبٌ أهى 

 تشخيص المعرفة:  -1

لمميػػػػل اليشػػػػػايص أمػػػػػر حيمػػػػػ  ألف ال ػػػػػدؼ م  ػػػػػا اكيشػػػػػاؼ ممر ػػػػػل الجاممػػػػػل  كيحديػػػػػد 

األشػػااص الحػػامميف ل ػػا كمػػكاقم ـ كهػػ  يمػػد مػػف اليحػػديات اليػػ  يكاجػػه الجاممػػات ألف ال جػػاح 

  ممر ػػل ييكقػػؼ لمػػ  دقػػل اليشػػايص كذلػػؾ لممر ػػل الحمػػكؿ المبلئمػػل ألم مشػػكمل ػػ  مشػػركع ال

كالمقار ػػػػل  ػػػػيف مكجػػػػكدات الممر ػػػػل الحاليػػػػل  ػػػػ  الجاممػػػػل ك ػػػػيف مكجػػػػكدات الممر ػػػػل المطمك ػػػػل 

تكوين 
 المعرفة 

تنظي  
 المعرفة 

  تخزين
 المعرفة 

توزيع 
 المعرفة 

تطبيق 
 المعرفة 
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كيملػػؿ هػػذا ال ػػرؽ حجػػـ الج ػػكد اليػػ  يحياج ػػا الجاممػػل لبلالػػيمرار  ػػ  لمميػػل ا يكػػار   لمجاممػػل

 (.40 2006  ممر ل جديدة )المم  كآاركف

 توليد المعرفة: -2

  الجاممػل )حجػازميقند  يكليػد الممر ػل لمميػل إيجػاد الممر ػل كاشػيقاق ا كيككي  ػا دااػؿ 

19 2014.) 

كيكليػػػد الممر ػػػل يم ػػػ  إ ػػػداع الممر ػػػل مػػػف اػػػبلؿ مشػػػاركل  ػػػرؽ الممػػػؿ كجمالػػػات الممػػػؿ 

مريػػػػؼ الدالمػػػػل ليكليػػػػد رأس مػػػػاؿ ممر ػػػػ  جديػػػػد  ػػػػ  ق ػػػػايا كممارالػػػػات جديػػػػدة يالػػػػاهـ  ػػػػ  ي

يجاد الحمكؿ  نكرة ا يكاريػل  كأمػا مالػيكل  (2006 42 الممػ  كآاػركف)كمالػيمرة. المشكبلت كا 

إل  أف األ ػراد  (.Nonaka Takeuchi, 2004, 11) ) ك اكا( كؿ مف الممر ل  قد  يفيكليد 

  قط هـ الذيف يكلدكف الممر ل  أم أف الم ظمل ال ياليطي  يكليد الممر ل  دكف األ راد.

ــرى الب يح يػػز كيشػػجي  كانكنػػان  ػػ  الجاممػػات يحيػػاج إلػػ   ليكليػػد الممر ػػ أف احــثوي

ل شػػاطات يكليػػػد الممر ػػل اليػػػ  يقػػـك   ػػػا األ ػػراد  كيػػػك ير ال يئػػل الم االػػػ ل ل ػػـ حيػػػ  يػػيـ يكالػػػي  

الممر ػػل اليػػ  يػػـ يكليػػدها لمػػ  يػػد األ ػػراد  ك مكري ػػا لمػػ  مالػػيكل الجاممػػل مػػف اػػبلؿ الحػػكار  

 الا رة.كالمحادلل  كاليشارؾ    

 المعرفة:  ونقل مشاركة -3

يم ػػ  الممميػػل اليػػ  مػػف ابلل ػػا يجػػرل يكنػػيؿ الممر ػػل إلػػ  األ ػػراد اآلاػػريف لػػف طريػػؽ 

 (.297 2006 االيناالت كه ا ال  د مف يك يح لبللل أمكر م مل كه : )المم  كآاركف

 ػػل أف المشػاركل  الممر ػل يم ػػ  اليحكيػؿ ال مػاؿ لمممر ػػل كهػذا يم ػ  االػػيطالل مالػيمـ الممر  -0

 ي  م ا  شكؿ كاؼ  يجممه قادر لم  القياـ  ال مؿ  مكج  ا.

المشػػاركل  الممر ػػل يمكػػف أف يأاػػذ مكا  ػػا مػػف اػػبلؿ األ ػػراد كالمجمكلػػات لمػػ  حػػد الػػكاء  -3

 كالكحدات اإلداريل دااؿ الم ظمات.
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  حياجالذم يايمؼ لف المكق  الذم    إذا ظ رت الممر ل    أحد المكاق  )أك األماكف(

ه ػاؾ  ػركرة كجػكد أم مػف  يكػكفإف المشاركل  الممر ل كاال ي اع مػف الممر ػل الػكؼ لػف   إليه

الػػ اد كدلػػـ لمميػػل  كيمػػدهػػذيف الم  ػػكميف.  لمميػػل مشػػاركل الممر ػػل مػػف الممميػػات ال ػػركريل كا 

 ايااذ القرار دااؿ الم ظمل. 

ر ػػل كلمميػل  قػػؿ الممر ػػل يمػػرؼ  أ  ػا: مجمكلػػل مػػف األ شػػطل اليػ  ي ػػدؼ إلػػ   شػػر المم

 ره احي  ينؿ إل  أل اء هيئػل اليػدريس  ػ  الجاممػات اليم يػل لػف طريػؽ مػا يػيـ إ ياجػه كيػك 

مػػف دكريػػات ك شػػرات لمميػػل  كمشػػاركات اارجيػػل كدااميػػل  ػػ  المػػؤيمرات الممميػػل   حيػػث ييػػيح 

كػػػػػػػػػػػؿ الطػػػػػػػػػػػرؽ ي ػػػػػػػػػػػادؿ األ كػػػػػػػػػػػار كالا ػػػػػػػػػػػرات  كالم ػػػػػػػػػػػارات دااػػػػػػػػػػػؿ الجاممػػػػػػػػػػػات أك اارج ػػػػػػػػػػػا 

 (.92 2016 )ال مدا  

 ق المعرفة:تطبي -4

إف الممر ل يأي  مف الممؿ ككي يل يمميم ا لآلاريف حيث ييطمب الممر ل اليممـ كالشػرح  

كالػػػيممـ يػػػأي  لػػػف طريػػػؽ اليجريػػػب كاليط يػػػؽ كممػػػا يحالػػػف مالػػػيكل الممر ػػػل كيممق ػػػا  يط يػػػؽ 

 (.  199 2008 )لمياف ة إذا ط قت ل   ال ا   الممر ل قك الممر ل أكلر أهميل مف الممر 

أف يط يػؽ الممر ػل هػك غايػل إدارة الممر ػل كاألهػـ مػف ذلػؾ هػك الػر ط  ػيف  باحثويرى ال

 ل.األكاديميإدارة الممر ل كيط يق ا    الجاممات م  لمميات أارل كايااذ القرارات 

 (.92 3506: )ال مدا   يأي كيمكف  ياف دكر الجاممات    يط يؽ الممر ل مف ابلؿ ما 

 هيئػػػػػل اليػػػػدريس  ػػػػػ   قػػػػػؿ المممكمػػػػػات كيػػػػػداكل ا  ػػػػػ  شػػػػػراكل حقيقيػػػػػل  ػػػػػيف أل ػػػػػاء  إيجػػػػاد -

 الجاممات اليم يل.

 ي ميل الكالء الي ظيم  لدل أل اء هيئل اليدريس  الجاممات. -

 يطػػػكير  ظػػػاـ االينػػػاؿ دااػػػؿ الجاممػػػات كيحديلػػػه لمكاك ػػػل اليغيػػػرات الدااميػػػل كالاارجيػػػل  -

 الجاممات. للد
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م ػػػػا أالاالػػػػان ل  ػػػػاء قالػػػػدة ممر يػػػػل   ػػػػاء قالػػػػدة مممكمػػػػات ممر يػػػػل كيحػػػػديل ا  االػػػػيمرار كجم -

  .لمجاممل

 تخزين المعرفة: -5

الممميػػػػػات اليػػػػػ  يشػػػػػمؿ االحي ػػػػػاظ كاإلدامػػػػػل كال حػػػػػث كالكنػػػػػكؿ  يملػػػػػؿ ياػػػػػزيف الممر ػػػػػل

 الجاممػات يكاجػه اطػران ك يػران   كاالاليرجاع كيشير لمميل الياػزيف إلػ  أهميػل الػذاكرة الي ظيميػل

 ػػا األ ػػراد الػػذيف يغادرك  ػػا لالػػ ب أك آلاػػر ك ػػات  ييجػػل  قػػدا  ا لمكليػػر مػػف الممر ػػل اليػػ  يحمم

يك كلكجيػػا المممكمػػات دكران م مػػان  ػػ  يحالػػيف  يممػػباػػزف الممر ػػل كاالحي ػػاظ   ػػا م مػػان جػػدان  إذ 

 (.196 2008لمياف  )يكالي  الذاكرة الي ظيميل كااليرجاع المممكمات 

أجػؿ االحي ػاظ أ ه أنػ ح لزامػان لمػ  الجاممػات أف يممػؿ  كػؿ ج ػدها مػف  ويرى الباحث

 رة    أدمغل أل اء هيئل اليدريس كيازي  ا كاالحي اظ  كػؿ مػا يػيـ إ ياجػه ا  ذه الا رات الميك 

 كريا ن االياداـ اليك كلكجيػا الحديلػل   حيػث يالػ ؿ االػيرجال ا  الػ كلل كيالػر ل ػد الحاجػل إلي ػا 

 ل.األكاديمي   لمميات ايحاذ القرارات 

إدارة الممر ػػػل البلزمػػػل ليطػػػكير لمميػػػل اياػػػاذ ممػػػا الػػػ ؽ أف لمميػػػات  ال احػػػث يســـتخمص

ل  ػػػ  األكاديميػػػ ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل الزمػػػل لكػػػؿ لمميػػػات اياػػػاذ القػػػرارات  األكػػػاديم القػػػرار 

 كجػكد قيػادة أكاديميػل قػادرة لمػ  اليمامػؿ مػ   األكػاديم كيػيـ لمميػات اياػاذ القػرار   الجاممات

ه القيادات مف ابلؿ االهيماـ  ممميل اليدريب مف يطكير هذ  دجمي  ميطم ات إدارة الممر ل كال 

    الجاممات. األكاديم   يل يحييل ييبلءـ م  يط يؽ لمميات ايااذ القرار  كيكا ر

 :: يزطهجبد رطجُك إداسح ادلؼشفخ يف اجلبيؼبدثبنثب: 

 كيمكف يقاليـ الميطم ات البلزمل إلدارة الممر ل إل :

 : المادية والبشريةأواًل: المتطمبات 

يط يػػؽ إدارة الممر ػػػل  ذلػػؾ أف  الممر ػػػلأهميػػػل  الغػػل  ػػ  يط يػػؽ إدارة  ذاالم نػػر ال شػػرم  مػػدي

كهذا يم    ركرة إلػادة ال ظػر  ػ ظـ   ييطمب يغييرات جذريل     كليل الم انر المبلئمل ل ا
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اليممػػػيـ كاليػػػدريب لمكاك ػػػل ميطم ػػػات اليحػػػكؿ الجديػػػد  مػػػا  ػػػ  ذلػػػؾ الاطػػػط كال ػػػراما كاألالػػػاليب 

 .كا ل  يل لم  الماليكياتاليدري

الكػػػكادر ال شػػػريل ال  يػػػل المياننػػػل ذات  إلػػػداد(. إلػػػ   ػػػركرة 24606004 كقػػػد أشػػػار )غ ػػػيـ

كيمكػف ي  يػذ ذلػؾ مػف اػبلؿ   ك ظـ الممػؿ لمػ  شػ كات االينػاؿ  االري اط  ال  يل المممكماييل

 .ي  يذ مجمكلل مف ال راما اليدري يل كالي  يالالد    إلداد الككادر ال شريل

 .كمف الميطم ات الماديل يك ير االليمادات الماديل الماننل ليق يات يك كلكجيا المممكمات

ل لمػػػ  ال ػػػراما الحديلػػػل  ػػػ  لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرار األكاديميػػػيانػػػيص يمكيػػػؿ ليػػػدريب القيػػػادات 

لػػػػداد األكػػػػاديم  قكالػػػػد ال يا ػػػػات كمكاك ػػػػل كػػػػؿ جديػػػػد  ػػػػ  مجػػػػاؿ يك كلكجيػػػػا  ليػػػػكا رميزا يػػػػل  كا 

 ت محميان كلالميان.االيناال

 :التقنية متطمبات االتصاالت و: ثانياً 

 كي قالـ إل  قالميف أالاالييف هما:   
  اآلي : كيشمؿ متطمبات البنية التحتية الصمبة:

)أج ػػػػػزة الحاالػػػػػكب  ككالػػػػػائط الياػػػػػزيف  يػػػػػكا رأج ػػػػػزة الحاالػػػػػكب كممحقاي ػػػػػا كيشػػػػػمؿ  -0

 الممر ل.مممكمات(. البلزمل ليط يؽ إدارة لم

 .اإل ير تالش كل الدااميل كالش كل الاارجيل كش كل  كيشمؿ ش كات االيناؿ -3

  ما يأتي: كيشمؿمتطمبات البنية التحتية الناعمة: 

 ال رمجيات المرانل كالمبلئمل لميطم ات يط يؽ إدارة الممر ل    الجاممات. يك ير -0

 قالدة  يا ات مركزيل    الجاممات. يك ير -3

 .اإل ير تش كل ال ايؼ كش كل  يك ير -2

أجؿ إدارة الممر ل   الميل كك اءة  قد يـ ينػميـ  ظػـ اانػل  ػإدارة الممر ػل  كي ػدؼ إلػ   كمف

جمػػ  المممكمػػات كاالػػيرجال ا ك قم ػػا ك حيػػث يممػػؿ هػػذه الكظػػائؼ مػػ   م ػػ ا  شػػكؿ ميكامػػؿ كه ػػاؾ 

 م  ا لم  ال يؿ الملاؿ:   (4806006المديد مف  ظـ إدارة الممر ل كما ذكرها )حجازم  
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نػػ ال : كيشػػمؿ الػػ ظـ الا يػػرة  كالشػػ كات المنػػ يل  ك ظػػـ الم طػػؽ الغػػامض   ظػػـ الػػذكاء ال -0

 كالاكارزميات الجي يل.

   كالككيؿ الذك .كاالكاليرا ات  اإل ير تيك كلكجيا الش كات: كيشمؿ  -3

 الكيب.الذكيل المالي دة لم   اإلداريل ظـ المممكمات  -2

الكلػػائؽ كمالػػيكدلات ال يا ػػات   ظػػـ دلػػـ اإلدارة: كيشػػمؿ  ػػراما الػػدلـ الجمػػال   ك ظػػـ إدارة -5

 ك ظـ الي قيب لف ال يا ات ك ظـ مالا دة القرارات.

كمشػاركل  ك قػبلن  ػ  إدارة الممر ػل يكليػدان  أ ماط ااالياداـ اليك كلكجيا  مايمؼ  أف ويرى الباحث

 مف شأ ه أف يجمؿ الممر ل مياحل لمجمي     أماكف كأزم ل مايم ل.

 (.084 6002: )المم   كآاركف  يأي ة إلدارة الممر ل  يما كيمكف  ياف اليك كلكجيا المالا د

 ق:لوثائوا إدارة المكاتبنظم  -1

الممػػػؿ الممر ػػػ  يأاػػػذ مكا ػػػل  ػػػ   أغمػػػبإف ممظػػػـ الممػػػؿ  ػػػ  مجػػػاؿ ال يا ػػػات ككػػػذلؾ 

 ػػ  المكايػػب أي ػػان  يػػيـالمكايػػب إ ػػا ل إلػػ  أف ممظػػـ الممػػؿ الػػذم ي جػػز مػػف ق ػػؿ المػػديريف 

رئيالػػان  ػػ  ي الػػيؽ ا الػػيا يل المممكمػػات مػػف اػػبلؿ  دكران يػػب يممػػب كلمػػ  هػػذا األالػػاس  ػػإف المك

الم ظمػػػػل  أكمم ػػػػا كيالػػػػيادـ مجمكلػػػػل م االػػػػ ل مػػػػف اليك كلكجيػػػػا  ػػػػ  اليمامػػػػؿ لمػػػػ  ملػػػػؿ هػػػػذه 

 ال شاطات المكي يل.

 نظم تصوير الوثائق األصل:  -2

إف أحد أهـ الطرؽ    ممالجل المشاكؿ ال اجمل لف ا اليا يل الممػؿ المكي ػ  هػ  ي  ػ  

كالػػذم  الػػيطي  يمري  ػػا  أ  ػػا الػػ ظـ اليػػ  يحػػكؿ الكلػػائؽ الكرقيػػل  األنػػؿظػػـ ينػػكير الكلػػائؽ  

كالنكر إل  أشكاؿ رقميل  غرض اليمكيف مف يازي  ا كالكنكؿ إلي ا  كاالطل  ظاـ الحاالكب 

    ظاـ الحاالػكب   اإلمكػاف االػيرجال ا  ػكرا ككػذلؾ  اإللكيرك  يازف الكليقل  شكم ا   م دما
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أف يػػيـ  كي  غػػ    الػػ ا  لاإللكيرك يػػالطريقػػل الم اشػػرة كالالػػريمل  آلاػػريف  مممكماي ػػا مشػػاركل ا

ج ػزة البلحقػل ملػؿ ج ػاز الماالػح ك ظػاـ القػرص ال ػكئ  ككػذلؾ يأميف لدد مف الممػدات كاأل

كرقػـ المميػؿ  كاي ػا   إداال ػااالػيرجال ا  االػـ المميػؿ كيػاريخ  لمػ كشاؼ الكليقل الذم يممؿ 

 .ل إ ا ل إل  الطا مات المطمك لاإللكيرك يلم  اليمامؿ م  النكر  محطات لمؿ قادرة

 لموثائق: اإللكترونيوالنشر  اإلنترنت -3

إف  ظػػـ إدارة الكلػػائؽ اليقميػػدم يمكػػف أف يكػػكف مكم ػػان كييطمػػب شػػ كات حكاالػػيب الاػػادـ 

 الز كف  مممككل مف ق ؿ الم ظمل المم يل ككذلؾ  رمجيػات ز ػكف اانػل  اإل ػا ل إلػ  قػدرات

يشػػػػكؿ م نػػػػل مياحػػػػل لالميػػػػان ك يكم ػػػػل قميمػػػػل ليػػػػأميف  اإل ير ػػػػتيازي يػػػػل م االػػػػ ل  ػػػػ  حػػػػيف أف 

أالااليات  شر الكلائؽ كهذه الكلائؽ يمكف أف يككف  نكص كرالكمات كمػكاد مالػمكلل كمػكاد 

  يديكيه كمكاد أارل ميمددة األغراض.

 المكتبة الرقمية :  -4

رقميػػل كػػؿ محيكياي ػػا كال يحيػػاج إلػػ  ل الاإللكيرك يػػكهػػ  المكي ػػل اليػػ  يشػػكؿ المنػػادر 

( كش كل ير ط ا  ال  ايات الطر يل لبلالػياداـ  (Serversم     كا  ما لمجمكلل مف الاادمات 

ل مػف االػيغبلؿ   ػؾ المممكمػات  ػ  ميػداف األكاديميػكيمكف المكي ػل الرقميػل المػامميف كالقيػادات 

كاليك كلكجيػل المياننػل  كيػك ر يك كلكجيا االيناالت  كمجمكلل لريل مف المجبلت الممميل 

( إلػػ  المممكمػػات الرقميػػل كذلػػؾ  االػػياداـ (Accessالمكي ػػل الرقميػػل مػػدااؿ أك  قػػاط الكنػػكؿ 

المالميل كذلؾ ليمكيف المالي يديف مف الكنكؿ إلػ   اإل ير تالمديد مف الش كات  كم  ا ش كل 

مػػػات كهػػػـ  ػػػ   يػػػكي ـ أك المممكمػػػات كال يا ػػػات الماز ػػػل إلكيرك يػػػان ل ػػػر  ظػػػـ كشػػػ كات المممك 

 .جامماي ـ أك مكاي  ـ الاانل
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 مخزن المعرفة: -5

 رة لدي ا ككذلؾ جمم ا أكلر  الميل كقكة اكيكحيد الممر ل الميك  يمزيزيالالد الجاممل    

 إداري ػػا كماػزف الممر ػل ل ػارة لػف يجميػ  لمممر ػل الدااميػل كالاارجيػل  ػ  مكقػ  كاحػد  غػرض

 ؿ الجاممل. شكؿ  ماؿ كااليلمارها مف ق 

 :اإللكترونيالنشر  -6

مف الكا ح أف مػا أحدليػه اليطػكرات الالػريمل  ػ  لػالـ الحاالػب كيك كلكجيػا المممكمػات 

قػػد أدت إلػػ  إحػػداث يغييػػرات ك يػػرة إف لػػـ يكػػف جذريػػل  ػػ  م ػػاهيـ ال شػػر  اإل ير ػػتكاليػػ  م  ػػا 

دارة كيكزيػػ  ال يا ػػات كالمممكمػػات كيالػػا يرها لممالػػي يديف كمػػا يميمػػده مػػف أالػػاليب  ػػ  إ يػػاج كا 

كه  يملؿ يمامان ال شر  الكالائؿ اليقميديل   يما لدا أف ما ي شر مف مممكمػات ال يػيـ إاراج ػا 

كرقيان ألغػراض اليكزيػ   ػؿ يػيـ يكزيم ػا لمػ  كالػائط إلكيرك يػل كػاألقراص الرقميػل أك األقػراص 

 .  اإل ير تل كاإللكيرك ي

 :: المتطمبات اإلداريةثالثاً 

 طم ات اإلداريل    اآلي :ييملؿ أهـ المي

كجػػكد رؤيػػل إداريػػل ييمامػػؿ  ك ػػاءة ك ماليػػل مػػ  يك كلكجيػػا المممكمػػات كاالينػػاؿ مػػ  قػػدري ا  -0

لادة ه دالل اللقا ل اليمميميل كن   الممر ل.  لم  اال يكار كا 

ييبلءـ م  اليحكؿ إلدارة الممر ل لف طريؽ االيحداث إدارات   مايطكير ال يكؿ الي ظيم   -3

لػادة اإلجديدة أك إل جػراءات كالممميػات الدااميػل غاء أك دما  مض اإلدارات مػ   م ػ ا كا 

لمػ  أف يػيـ ذلػؾ  ػ  إطػار زم ػ   إدارة الممر ػلالظركؼ المبلئمل ليط يػؽ  يكا ر ما يك ؿ 

 ميدرج مف المراحؿ اليطكيريل.
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يطػػػػػكير  ظػػػػػاـ اإلجػػػػػراءات كالممػػػػػامبلت المي مػػػػػل  ػػػػػ  الجاممػػػػػات كالػػػػػيامص مػػػػػف ال ظػػػػػاـ  -2

 ط  الذم يميؽ أم يطكير.ال يركقرا

 المػػػػػػػامميف  أهميػػػػػػػل يط يػػػػػػػؽ  كيكليػػػػػػػلل اإللكيرك يػػػػػػػ ػػػػػػػركرة الممػػػػػػػؿ لمػػػػػػػ   شػػػػػػػر اللقا ػػػػػػػل  -5

  الممر ل. اإلدارة

حمايل مشركع إدارة الممر ل مف ابلؿ إندار القكا يف كالمكائح الي  ي ظـ الممؿ  اإلدارات  -0

 المايم ل    الم ظمل.

 :: إداسح ادلؼشفخ يف اجلبيؼبدساثؼب: 
ت إدارة الممر ػػػػل  ػػػػ  مجػػػػاؿ مؤالالػػػػات اليممػػػػيـ المػػػػال  أهميػػػػل كا ػػػػحل  ػػػػ   جػػػػاح يمػػػػؾ اكيالػػػػ 

كمػػا أف يكظيػػؼ أ كػػار كاالػػيراييجيات إدارة   المؤالالػػات ك ػػ  إالػػ ام ا  يحكل ػػا إلػػ  االقينػػاد الممر ػػ 

  كي  غػ  أف يظ ػر ذلػؾ  ػ  نػرةالمما ل لمجامماتاألكاديميالممر ل قد يشمؿ كا ل الممميات اإلداريل ك 

كرالالل الجاممل   ؿ قد يانص هد ان االيراييجيان مف  مف أهداؼ الجاممل االاليراييج  ييممػؽ رؤيل 

 الممر ل    الجاممات كه :  لممارالل ي    إدارة الممر ل  كه اؾ امالل احيماالت 

Kidweel ,& Johnson, 2000, 33) ) 

 يدريس إدارة الممر ل    ال راما الم اال ل لذلؾ. -1

 ل.األكاديمي ل    دلـ القرارات اإلداريل ك االياداـ إدارة الممر  -2

 يحاليف لمميل إدارة الكلائؽ الدااميل كيك يرها لممالي يديف. -3

 ر   ماليكل  شر كيكزي  الممر ل دااؿ الجاممل كاارج ا. -4

 االيلمار الممر ل    إحداث اليحاليف ال كل     اليمميـ. -5

 (.(Wiig,1994,77: اآلييلكيمكف ي اكؿ هذه الممارالات مف ابلؿ الق ايا 

 فجوات المعرفة: -0
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يحػػػػدث هػػػػذه ال جػػػػكات ل ػػػػد قنػػػػكر الممر ػػػػل المكجػػػػكدة لػػػػف الكنػػػػكؿ إلػػػػ  الممر ػػػػل 

المطمك ل. لذا يجب لم  الجاممات القياـ  ممارالات ممي ل ليحديد هذه ال جػكة كك ػ  

 االاليراييجيل البلزمل ليبل ي ا كمف أ رز هذه الممارالات: 

 . جكة الممر ل لممامميف  ش ا يل إي اح -0

 يحديد ارائط الممر ل. -3

 يحديد قكائـ الا راء. -2

  يئل م اال ل يحقؽ اليمكيف الممر  . إيجاد -5

 الطرؽ الم اال ل الكيالاب الممر ل  شرائ ا كيك ير الدلـ المال  ل ا. يمزيز -0

 الثقافة التنظيمية:  -2

كييحػػػدد هػػػذا المجػػػاؿ  ػػػػ  جميػػػ  الكالػػػائؿ اليػػػػ  يالػػػيادم ا الجاممػػػات الكيشػػػػاؼ 

 ػػػ  ليكػػػكيف آراء كايجاهػػػات كيكقمػػػات ي يػػػئ رؤيػػػل دقيقػػػل لػػػف  يئػػػل المالػػػمل الالػػػمكؾ المي

 : اآلييلالجاممات ك كع االاييار الممزز ل قائ ا كييـ ذلؾ مف ابلؿ الممارالات 

 م ظمل ا قيل يميمد الياالل ال اب الم يكح كيمكف مف يد ؽ الممر ل. إيجاد -0

شراؾلقد ال دكات كالمؤيمرات  -3  الم ظمات  ي ا. كا 

 األ راد. لدلممر ل كغرس الرؤيل الممر يل ي ميؿ لقا ل ال -2

كييملؿ هذه اللقا ل    القيـ كالمميقدات الي  يقكد الالمكؾ اال الا   لؤل راد المامميف  ػ  

 (.2006 303 الم ظمل )المم  كآاركف

 :تحديث االتصال في الجامعات -2

اليػػ  يالػػالد لمػػ   شػػر الممر ػػل دااػػؿ الجاممػػات كمػػف أ ػػرز  األ ظمػػلمػػف أهػػـ  يمػػد

 ممارالات الي  يدلـ هذا المجاؿ: ال

  . رةاالميك  األ ظملل كاالاليمرار    يحديث اإللكيرك ي األ ظمليك ير أحدث  -0
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 اإلدارة الجيدة لبليناؿ دااؿ الجاممات. إيجاد -3

  .يكظيؼ اليق يل الجيدة     قؿ المممكمات لجمي  المامميف دااؿ الجاممات -2

ر الػػػذم يالػػػكد المبلقػػػات الرالػػػميل إدارة اجيمالػػػات غيػػػر رالػػػميل ليا يػػػؼ حػػػدة اليػػػكي -5

 (.Wiig , 1994, 134 )دااؿ الجاممات. 

 تفعيل وتوظيف المعرفة: -4

مػػػػػف أهػػػػػـ ك   مجيمػػػػػ  ممر ػػػػػ  إيجػػػػػاديالػػػػػ ـ يكظيػػػػػؼ الممر ػػػػػل  ػػػػػ  الجاممػػػػػات  ػػػػػ  

 (.161 2002)الالمم     الممارالات    هذا المجاؿ:

 ل قؿ الممر ل. أقالاـ إيجاد -0

 مات لمم دليف.يك ير الم اخ كالدلـ الم االب    الجام -3

 .األ راديك ير المممكمات الميممقل   شاطات الجاممل لكؿ  -2

 رالات    أداء الممؿ دااؿ الجاممل.يطكير قكالد ك يا ات أل  ؿ المما -5

 :األنشطةالترا ط  ين  إلىاالفتقار  -5

ال  د لمجاممل مف الالم  ليحقيؽ اليرا ط  يف جمي  األج زة ك يف ال راما كاأل شطل 

كمػػػف أ ػػرز الممارالػػػات   الممر ػػل يػػث ينػػػ ح الجاممػػل اميػػػل  المػػل إلدارةكالمػػامميف   ح

 المميقل    هذا المجاؿ: 

 لدـ كجكد  راما يدري يل ييممؽ  إدارة الممر ل. -0

 يقاليـ الممؿ الكظي   مما يؤدم إل  جمالات غير ميماك ل. -3

 لدـ ي ميؿ أ ظمل االيناؿ دااؿ الم ظمل كاارج ا. -2

لمميػات  يمزيػزلم ظمػل الميممقػل  ػإدارة الممر ػل ك ػيف إهماؿ اليكامؿ  ػيف  شػاطات ا -5

 .الي ظيـ كاليكليد كاليشارؾ
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  ، وإداسح ادلؼشفخ يف اجلبيؼبد انًُُُخ األكبدميٍانثبنث: ػًهُخ اختبر انمشاس  ادلجحث

.)  )خبيؼخ صُؼبء أمنىرخب:

 دتهُذ:

  الي ػاره  حػد  الػكاء يزداد االهيماـ  دكر الجاممات    ممظـ المجيممات الميقدمػل كال اميػل لمػ

الرنػػيد االالػػيراييج  الػػذم يغػػذم المجيمػػ   كػػؿ احيياجايػػه مػػف الكػػكادر ال شػػريل  كهػػذا مرهػػكف  ممميػػل 

 كمممكمػات لمميػات لمميػل  ي ظم ػا  يا ػات ك ػؽل  كمما كا ػت القػرارات يالػير األكاديميايااذ القرارات 

 ليل.دقيقل ككا حل  زادت  رنل يحقؽ األهداؼ المرجكة   ماليل لا

 أوال:: َشأح اجلبيؼبد انًُُُخ:

 إ شػػػاء جػػػاممي  نػػػ ماء  الػػػيمف  يملػػػؿـ مػػػيبلد اليممػػػيـ الجػػػامم   ػػػ  0940مطمػػػ  المػػػاـ  يمػػػدُ 

كذلؾ مف ابلؿ إ شاء كميل الشريمل كالقا كف ككميل الير يل أمػا جاممػل لػدف  قػد يملمػت ال دايػل   كلدف

كقد يـ إ شاء أكؿ كزارة  (0946ممـك الزراليل لاـ )لـ يبلها كميل  انر لم   يأاليس كميل الير يل المميا

لئلشػػػػراؼ لمػػػػ   (0990ال حػػػػث المممػػػػ   ػػػػ  أكؿ حككمػػػػل لدكلػػػػل الكحػػػػدة  ػػػػ  لػػػػاـ )ك   لميممػػػػيـ المػػػػال 

كيحكيػػؿ  (0992)لكػػف يػػـ إلغػػاء الػػكزارة  ػػ  لػػاـ    الجاممػػات كالممػػؿ لمػػ  يطكيرهػػا كاالريقػػاء  أدائ ػػا

كمػػػا زالػػػت   (6206004  الير يػػػل كاليممػػػيـ ) كزارة اليممػػػيـ المػػػال م ػػػاـ كزارة اليممػػػيـ المػػػال  إلػػػ  كزارة 

جاممػػل نػػ ماء أـ لمجاممػػات  يمػػد  ك (6008)كحيػػ    (0940 )الجاممػػات اليم يػػل  ػػ  يزايػػد م ػػذ لػػاـ

( كميػػات 4ك)  إ الػا يل ( كميػل00م  ػا ) كميػل  (08مػف كمييػيف إلػ  ) الكميػات  ي ػا يكالػمت ل  قػداليم يػ

 .(6406004يـ المال  كال حث الممم  )كزارة اليمم  يط يقيل
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: أهذاف اجلبيؼبد انًُُُخ:  ثبَُب:

ي ػػدؼ الجاممػػات اليم يػػل يشػػكؿ لػػاـ إلػػ  ي شػػئل مػػكاط يف مػػؤم يف  ػػاب م يمػػيف لػػكط  ـ كأمػػي ـ 

كميطممػػيف لبلالػػي ادة الكاليػػل   مطممػػيف لمػػ  يػػراث أمػػي ـ  ميحمػػيف  الملػػؿ المر يػػل اإلالػػبلميل الالػػاميل

جػػػػراء ال حػػػػكث الممميػػػػػل كاإل ػػػػادة مػػػػف ال ح ػػػػارة المر يػػػػػل اإلالػػػػبلميل كاليػػػػراث الح ػػػػارم كاإل الػػػػػا   كا 

كيكليػؽ   كيكجي  ا لادمل المجيم  كالمالاهمل    يقػديـ الممػارؼ كالممػـك كاآلداب كال  ػكف  كيشجيم ا

ت كاللقا يل مػ  الجاممػات كال يئػات الممميػل دااػؿ الػ بلد كاارج ػا كمػا يممػؿ الجاممػا  الركا ط الممميل

 (.4 6008) قا كف الجاممات اليم يل   :اآلييل كجه ااص لم  يحقيؽ األهداؼ 

إياحػػػػل  ػػػػرص الدراالػػػػل المياننػػػػل كالميممقػػػػل لمطػػػػبلب  ػػػػ  ميػػػػاديف الممر ػػػػل المايم ػػػػل يم يػػػػل  -1

 :اآلي الحيياجات ال بلد مف الياننات كال  ييف كالا راء م  االهيماـ كاليركيز لم  

 يأهيؿ.كالر   ماليكل ك كليل اإللداد  - أ

يككيف اللقا ل المامل ال اد ل إلػ  ي ميػل مقكمػات الشانػيل اإلالػبلميل النػحيحل كاليكػكيف   - ب

 القكيـ.الممر   كالممم  

يرالػيخ الرؤيػػل اإلالػبلميل النػػحيحل ال ا مػػل مػف آ ػػاؽ الممر ػػل اإلالػبلميل الشػػاممل كينػػكرها  - ج

 كالحياة.لمككف كاإل الاف 

 كال اقد.يككيف م ارات الي كير الممم  اال يكارم  - د

 لمشػػػػػػكبلت ااكيالػػػػػػاب الممػػػػػػارؼ كالم ػػػػػػارات الممميػػػػػػل كاليط يقيػػػػػػل البلزمػػػػػػل كيالػػػػػػايرها لحػػػػػػؿ  - ق

 كك اءة.  ماليل 

  ا.ال حكث الممميل كيط يق ا كيقكيم إجراء  كطرائؽيدريس كيمكيف الطبلب مف أالاليب  - ك

 حػػك الممػػؿ  شػػكؿ لػػاـ مػػ  اليركيػػز لمػػ  ي ميػػل ركح  يجا يػػلي ميػػل المكاهػػب كالم ػػارات اإل - ز

 األابلق . ليزاـكاال  المالؤكليلاليماكف كالممؿ الجمال  كالقيادة ال مالل كالشمكر 
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كيطكراي ػا الميالػارلل ككي يػل االالػي ادة مػف  اليك كلكجيػاك الممػكـ يجا    حك ي ميل االيجاه اإل - ح

 اليم  .كؿ ذلؾ    يطكير كحؿ ق ايا ال يئل كالمجيم  

 الحياة.ممـ الذاي  كالماليمر مدل يجا   لمطبلب لم  ـك اليي ميل االيجاه اإل - ط

الم ايػل  المغػػل المر يػل كيدريالػػ ا كيطكيرهػا كيممػػيـ االػػيممال ا كمغػل لمميػػل كيط يقيػل  ػػ  مايمػػؼ  -2

 الكلػػػػاء الح ػػػػارم لمممػػػػا   كالقػػػػيـ كاألاػػػػبلؽ لح ػػػػارة  حيػػػػث يمػػػػد  مجػػػػاالت الممر ػػػػل كالممػػػػكـ

 اإلالبلـ كرالاليه. 

لمػ  المالػيكل ال ػػردم أك  مجػاالت الممر ػلايمػؼ يطػكير الممر ػل  ػإجراء ال حػكث الممميػل  ػ  م -3

 الي ميل.كيكجي  ا لادمل احيياجات المجيم  كاطط  الجمال  

 المجيم .. كيطكيرها كاالالي ادة م  ا    يطكير )اليك كلكجيا(اليق يل  االهيماـ  ي ميل -4

ص يشػجي  حركػػل اليػأليؼ كاليرجمػػل كال شػر  ػػ  مايمػؼ مجػػاالت الممر ػل مػػ  اليركيػز  كجػػه اػػا -5

  اليم  .لم  اليراث 

.اآلداب كال  كف كيقدـ  رق اإلال اـ     -6  الممـك

المالػػالد لمػػ  حريػػل ال كػػر كاليم يػػر  مػػا ال ييمػػارض مػػ  لقيػػدة األمػػل  األكػػاديم إيجػػاد الم ػػاخ  -7

 المميا.كقيم ا الالاميل كملم ا 

ي الػػػؿ يقكيػػػل الػػػركا ط  ػػػيف الجاممػػػات كالمؤالالػػػات المامػػػل كالاانػػػل  ػػػ  الػػػ بلد  مػػػا ال يك ػػػؿ ال -8

المي ػػادؿ كال  ػػاء لمممػػارؼ كالا ػػرات كالمػػكارد كالمشػػاركل اليػػ  يك ػػؿ اإلالػػ اـ ال مػػاؿ  ػػ  إحػػداث 

 ال بلد.الي ميل الشاممل    

يكليؽ الركا ط الممميل كاللقا يل م  الجاممات كال يئات الممميل كمراكز ال حكث كاليطكير المر يل  -9

 مكا ي ا. كيمزيزيل كاألج  يل  ما يالالد لم  يطكير الجاممات اليم 

 يقػػػػػػػديـ الدراالػػػػػػػات كاالالػػػػػػػيلمارات ال  يػػػػػػػل كالمياننػػػػػػػل لمايمػػػػػػػؼ أج ػػػػػػػزة الدكلػػػػػػػل كمؤالالػػػػػػػاي ا  -10

 كالمايمطل.المامل 
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المالػػاهمل  ػػ  يطػػكير الالياالػػات كأالػػاليب الممػػؿ  ػػ  مؤالالػػات كأج ػػزة الدكلػػل كالقطػػاليف المػػاـ  -11

 المايم ل.كالااص كيقديـ ال ماذج كاليجارب الم يكرة لحؿ المشكبلت 

ر ػػ  ك ػػاءة المػػامميف  ػػ  مؤالالػػات كأج ػػزة الدكلػػل كالقطػػاليف المػػاـ كالاػػاص كذلػػؾ مػػف اػػبلؿ  -12

 الادمل.أل اء  كاليأهيؿالمالاهمل     راما اإللداد 

 :  .ػهً يغزىي اجملهظ األػهً نهدبيؼبد األكبدميٍاختبر انمشاس ػًهُخ ثبنثب:

النػػادر  األكػػاديم   كالقػػرار يملػػؿ المجمػػس األلمػػ  لمجاممػػات قمػػل ال ػػـر  ػػ  ال يكػػؿ الي ظيمػػ 

  . جمي  لمميات ايااذ القرار لمجاممات يملؿ قراران رشيدان مر مف المجمس األلم 

  كييككف المجمس األلم  لمجاممات مف:

الماليػػل  ك الياطػػيط كالي ميػػل  ك الادمػػل المد يػػل  ك اليممػػيـ المػػال   ) ككزيػػر رئػػيس مجمػػس الػػكزراء 

مملػؿ لمجاممػات األهميػل كلػبلث مػف ك   ء الجاممػات الحككميػلرؤالاك   (الممؿ كاليدريب الم   ك 

( مػػػػف قػػػػا كف الجاممػػػػات اليم يػػػػل 4كم حػػػػت المػػػػادة )  الشانػػػػيات المامػػػػل ذكم الا ػػػػرة كالػػػػرأم

 (.0406008النبلحيات اآلييل: )قا كف الجاممات اليم يل  

  كاإلشػػراؼ لمػػ  اقيػػراح اطػػط اليممػػيـ الجػػامم  كر م ػػا غمػػ  المجمػػس األلمػػ  لمياطػػيط -أ 

 ي  يذها  مد إقرارها.

 ك   اطل الق كؿ لمجاممات. -ب 

 ي اليؽ اليمميـ الجامم   ما يي ؽ م  حاجات المجيم . -ج 

 طم اي ا. ك ؽالي اليؽ  يف احيياجات الجاممات مف أل اء هيئل اليدريس  -د 

 الي اليؽ  يف  ظـ الجاممات المايم ل. -ق 

ر م ػػػا إلػػػ  مجمػػػس يمػػػديبلت ميممقػػػل  الكػػػادر ك  كأماقيػػػراح كػػػادر أل ػػػاء هيئػػػل اليػػػدريس  -ك 

 الكزارة.
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 الي اليؽ  يف الكميات كاألقالاـ المي اظرة    الجاممات. -ز 

قرار ميزا يي ا كحالا اي ا الاياميل. -ح   اقيراح الالياالل المامل لمجاممات الحككميل كا 

 إقرار البلئحل الي  يذيل لمجاممات كالمكائح الدااميل لمكميات. -ط 

 المكا قل لم  إ شاء كميات أك أقالاـ جديدة. -م 

 ديد الرالـك الدرااليل لم  الطبلب.يح -ؾ 

 اليرايص  إ شػػػػػػػػاء الجاممػػػػػػػػات الحككميػػػػػػػػل ؼ الدراالػػػػػػػػل  ػػػػػػػػ  الجاممػػػػػػػػات الحككميػػػػػػػػل )كقػػػػػػػػ -ؿ 

 .(كغير الحككميل

 . يشكيؿ أيل مجالس أك أج زة لمماك يه    أداء م امه -ـ 

: ػًهُخ اختبر انمشاس   ػهً يغزىي رلهظ اجلبيؼخ: األكبدميٍساثؼب:

ي  يػػذ القػػرار لل  نػػ ل لامػػل كك ػػه يملػػؿ أهػػـ ل نػػر ألكاديميػػاي ػػيـ  ػػالقرارات  مجمػػس الجاممػػل

قػػرار الم ػػاها قػػرار الميزا يػػات ليمكيػػؿ لمميػػل اياػػاذ القػػرار  الاػػاص  يميػػيف أل ػػاء هيئػػل اليػػدريس كا  كا 

 كميطم ات يطكيرها. 

  :اآلي  الجاممل مفييككف مجمس ك 

 اليػػدريس اء هيئػػل لبللػػل مػػف أل ػػك لمػػداء الكميػػات ك  الجاممػػل  ػػكاب رئػػيس ك  الجاممػػل رئػػيس 

( مػػػػف قػػػػا كف 10)المػػػػادة  اليػػػػدريس. كم حػػػػترئػػػػيس  قا ػػػػل هيئػػػػل ك  لامػػػػل لػػػػبلث شانػػػػيات ك 

 (128 2013) يشريمات اليمميـ المال  اآلييل  النبلحياتالجاممات اليم يل 

 ال بلد.رالـ الالياالل المامل لمجاممل  ما يحقؽ يم يل احيياجات الي ميل الشاممل     -1

 الجاممل.لي  يجب أف ي ظم ا م اها كأ شطل ك   األالس الير كيل ا -2

 األكمؿ.دلـ االيقبلؿ الجاممل كيحقيؽ رالالي ا لم  الكجه  -3

 الكميات.م اقشل كاقرار الميزا يل الال كيل لمجاممل الي  ألدت     كء مشاري   -4

 المامل.يقكيـ ألماؿ الجاممل     كء الياالي ا  -5
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يػػات اليا مػػل ل ػػا كيحديػػد حقػػكق ـ إقػػرار يميػػيف أل ػػاء هيئػػل اليػػدريس  ػػ  الجاممػػل كالكم -6

كا  ػاء الادمػل  مػد   كق ػكؿ االػيقاالي ـ  كم ح ـ اجازة الي ػرغ  ك قم ـ  كيل يي ـ كا يدا  ـ

 لمجاممل.الر   مف الكميات اليا مل 

قرارم اقشل  -7  الكميات.الاطط كال راما الدرااليل المر كلل مف مجالس  كا 

لاطػط الق ػكؿ الالػ كيل اليػ   ك قػان جاممػل يحديد ألػداد الطػبلب الػذيف يمكػف ق ػكل ـ  ػ  ال -8

 المجمس.يقرها 

 كالش ادات.م ح األلقاب الممميل كالدرجات الممميل  -9

ل النػػػػادرة مػػػػف مجػػػػالس الكميػػػػات اليا مػػػػل األكاديميػػػػإلػػػػادة أك يمػػػػديؿ أك إلغػػػػاء القػػػػرارات  -10

 لمجاممػػػػػػل إذا كا ػػػػػػت ماال ػػػػػػل لمقػػػػػػكا يف أك المػػػػػػكائح أك القػػػػػػرارات الي ظيميػػػػػػل اليػػػػػػ  يممػػػػػػؿ 

 الجاممل.   ا

 اي اقيػػات  كأمإقػػرار اي اقيػػات اليمػػاكف المممػػ  كال  ػػ   ػػيف الجاممػػل كالجاممػػات األاػػرل  -11

 الكميات. يف 

: ػًهُخ اختبر انمشاس   :ػهً يغزىي رلهظ انكهُخ  األكبدميٍخبيغب:

ل  ػػػ  الكميػػػل  األكاديميػػػييػػػألؼ مجمػػػس الكميػػػل مػػػف لميػػػد الكميػػػل   ػػػكاب المميػػػد  رؤالػػػاء األقالػػػاـ 

ل األكاديميػػػإلقػػػرار القػػػرارات  م مػػػلكيملػػػؿ مجمػػػس الكميػػػل مرحمػػػل  أل ػػػاء هيئػػػل اليػػػدريس. مػػػف لبللػػػلك 

  .النادرة مف مجالس أقالاـ الكميات المايم ل

)يشػريمات ( مف قا كف الجاممات اليم يل مجمػس الكميػل المالػؤكليات اآلييػل: 22كم حت المادة )

  (.2013 138اليمميـ المال  

 مػػػا يك ػػػؿ ر ػػػ  مالػػػيكل اليػػػدريس كال حػػػث المممػػػ  ك مػػػػا ال رالػػػـ الالياالػػػل المامػػػل لمكميػػػل  -1

 يي اقض م  الياالل الجاممل.
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 دراالػػػػل كيطػػػػكير مشػػػػاري  الاطػػػػط كالم ػػػػاها كال ػػػػراما الدراالػػػػيل اليػػػػ  ير ػػػػ  مػػػػف مجػػػػالس  -2

 ل.األكاديمياألقالاـ 

 اليكنيل  م ح الدرجات كاأللقاب الممميل كالش ادات. -3

قرار ميزا يل الكميل     كء اقير  -4  احات مجالس األقالاـ.م اقشل كا 

ل     كء األكاديمييحديد ألداد الطبلب الذيف يمكف ق كل ـ    مايمؼ مجالس األقالاـ  -5

  .لمالياالل المامل لمدكلل كاحيياجات ال بلد ك قان القدرة االالييما يل 

أقالػػػػاـ جديػػػػدة أك دمج ػػػػا كاليكنػػػػيل  مػػػػا يػػػػراه  شػػػػأ  ا إلػػػػ  مجمػػػػس   إ شػػػػاءدراالػػػل اقيػػػػراح  -6

 الجاممل.

 لم  ي ظيـ الدراالل    الكميل كالي اليؽ  يف أقالام ا المايم ل . اإلشراؼ  -7

اإلشراؼ لم  ي ظيـ ال حث الممم   ػ  الكميػل  كيشػجيمه كيمكيمػه    اليمػاكف مػ  مجمػس  -8

 الدراالات المميا كال حث الممم .

اليكنيل    جم  األمكر الميممقل  أل اء هيئل اليدريس    الكميل كغيرهـ مف القػائميف  -9

لػػارة  رايػػب أك  ػػدكف رايػػب   ألمػػاؿ  اليػػدريس  ي ػػا مػػف يميػػيف  كيل يػػت  كيرقيػػل  ك قػػؿ  كا 

كمػػ ح اإلجػػازات الدراالػػيل  مػػا  ي ػػا إجػػازة الي ػػرغ المممػػ  كغيػػر ذلػػؾ مػػف األمػػكر الجامميػػل 

 االي ادا إل  أحكاـ القا كف كالمكائح كاأل ظمل .

: ػًهُخ اختبر انمشاس   خ:كبدميُاألػهً يغزىي األلغبو  األكبدميٍعبدعب:

 ػػػ  الكميػػػات  األكػػػاديم ل  دايػػػل الػػػدائرة الحقيقيػػػل لممميػػػل اياػػػاذ القػػػرار األكاديميػػػيملػػػؿ األقالػػػاـ 

 مراحػػػػؿ لمميػػػػل اياػػػػاذ القػػػػرار  ذم يػػػػيـ اليمػػػػاده  ػػػػ  القالػػػػـ يمػػػػر المايم ػػػػل لمجاممػػػػات كػػػػكف القػػػػرار الػػػػ

 كا ل. األكاديم 

 دريس.مف رئيس القالـ كأل اء هيئل الي األكاديم ييألؼ مجمس القالـ ك 
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 المالػػػػػؤكليات اآلييػػػػػل: القالػػػػػـمػػػػػف قػػػػػا كف الجاممػػػػػات اليم يػػػػػل مجمػػػػػس   (29كم حػػػػػت المػػػػػادة )

 (.2013 140يشريمات اليمميـ المال    كال حث الممم  )

 اقيػػػػراح اطػػػػط الدراالػػػػل  ػػػػ  القالػػػػـ ككػػػػؿ مػػػػا مػػػػف شػػػػأ ه ال  ػػػػكض  المالػػػػيكل المممػػػػ   ػػػػ   -1

 القالـ كالكميل.

  ا القالـ.ك   الم اها الدرااليل لممقررات الي  يدرال -2

 يشجي  كي اليؽ أ شطل ال حث الممم     القالـ. -3

 إ داء الرأم    يمييف المشر يف لم  الرالائؿ الممميل كيشكيؿ لجاف م اقشي ا. -4

 اقيراح ميزا يل القالـ كيحديد شركط ق كؿ الطبلب كاأللداد الي  يمكف ق كل ا    القالـ. -5

 ك   جدكؿ الدركس كالمحا رات الميممقل  القالـ. -6

 لرأم    اليرقيات كاليميي ات ألل اء هيئل اليدريس كالمميديف إ داء ا -7

 مك كلات أارل يداؿ  مف اايناص مجمس القالـ  حكـ القا كف كالمكائح. أم -8

 إ داء الرأم    أيل مك كلات يمر  ا لميد الكميل. -9

أيللة موضللوعات أخللر  تللدخل ضللمن اختصاصللات مجلللا القسلل ، بحكلل  القللانون  -10

 واللوائح المنظمة لذلك.

لم  كؿ المالػيكيات مػف  األكاديم اليامص ال احث مما ال ؽ أف ممارالل لمميل ايااذ القرار ي

جميػ  هػذه القػرارات دائمػا منػدرها ك أك مجمس الكميل   أك مجمس الجاممل  المجمس األلم  لمجاممات

 ل اليػػ  يػػيـ المكا قػػلاألكاديميػػيػػيـ اليمػػاد كي  ػػ  القػػرارات   ػػكئهاألكؿ هػػك مجمػػس القالػػـ الػػذم لمػػ  

لغا  األقالػاـ محككمػل  ػ  لمميػل اياػاذ  كلميػهها إذا كا ػت ماال ػل لمػكائح كالقػكا يف ؤ لمي ا أك ي ديم ا كا 

 ػػػأكامر مجمػػػس الكميػػػل  كمجمػػػس الكميػػػل محكػػػكـ  ػػػأكامر مجمػػػس الجاممػػػل  كمجمػػػس  األكػػػاديم القػػػرار 

 الجاممل محكـك  أكامر المجمس األلم  لمجاممات. 
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: إداسح ادلؼشفخ يف اجلبي (.أؼبد انًُُُخ: )خبيؼخ صُؼبء عبثؼب:  منىرخب:

 :خبيؼخ صُؼبء  َجزح ربسخيُخ ػٍ -0

 ( 46 ػػرقـ )  مكجػػب قػػرار رئػػيس الجم كريػػل (40/0940)يأالالػػت جاممػػل نػػ ماء  ػػ  لػػاـ 

 يظػػػـكهػػ  أكؿ جاممػػل  ػػ  الػػيمف  ككا ػػت الجاممػػل ل ػػد ا يياح ػػا  .(2/0940/ 02)النػػادر  ػػ  

يػػـ يمػػديؿ كميػػل الير يػػل  (40/0946)ل الير يػػل( ك ػػ  لػػاـ كمييػػيف همػػا )كميػػل الشػػريمل كالقػػا كف ككميػػ

لػبلث كميػات   ا قالػمت هػذه الكميػل إلػ (42/0944)لين ح كميل اآلداب كالممـك كالير يػل ك ػ  لػاـ 

ه  )كميل اآلداب  ككميل الممـك  ككميل الير يػل( ك ػ    ػس المػاـ يػـ ا ييػاح كميػل اليجػارة كاالقينػاد 

نػػػدر القػػػرار رقػػػـ ( 0944)كف يم يػػػدان ألف ينػػػ ح مالػػػيقمل ك ػػػ  المػػػاـألحقػػػت  كميػػػل الشػػػريمل كالقػػػا 

(  إنػػػدار أكؿ قػػػا كف لجاممػػػل نػػػ ماء ككا ػػػت الجاممػػػل قػػػد ق مػػػت كم ػػػك  الػػػؿ  ػػػ  ايحػػػاد 008)

الجاممػػل  أنػػ حتك  ػػذا   ا  نػػمت شػػم ل اليجػػارة كاالقينػػاد (46/42)الجاممػات المر يػػل ك ػػ  لػػاـ

يـ ا يياح  (82/0984)يياح كميل الطب ك   لاـ يـ ا   (86/0982)ي ـ امس كميات ك   لاـ 

يطػػػكر إلػػػ  كميػػػل  (92/0994)ا ييػػػاح مركػػػز المغػػػات ك ػػػ  لػػػاـ ه  الػػػكميػػػل ال  دالػػػل كيػػػـ  ػػػ  المػػػاـ 

أ شػػػئت كميػػػل الزرالػػػل  (86/0982)ك ػػػ  لػػػاـ (.099406) الػػػدليؿ المػػػاـ لجاممػػػل نػػػ ماء  المغػػػات

يػػـ إ شػػاء مركػػز الحاالػػب  (6004/6006)ك ػػ  لػػاـ (94/0998)كيأالالػػت كميػػل اإللػػبلـ  ػػ  لػػاـ

)المركػػػز   (6004/6008)اآللػػػ  لػػػـ يػػػـ يغييرهػػػا إلػػػ  كميػػػل الحاالػػػكب كيك كلكجيػػػا المممكمػػػات لػػػاـ

  (.406008 الكط   لممممكمات

الجاممػات اليم يػل حيػث يملػؿ الجاممػل األـ ك ػ   أقػدـ يمػدكيرل ال احث أف جاممػل نػ ماء 

 كا ػػل  كاليط يقيػػل اإل الػػا يل  الياننػػات مػػف أحػػدث الجاممػػات الم ا الػػل لمػػ يمػػد   الػػل  الكقػػت

يطػكير  ػ  الجاممػات  الػيكاك ه   جاممل ن ماء  األكاديم كلميه  إف يطكير لمميل ايااذ القرار 

 .كا ل اليم يل
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 إداسح ادلؼشفخ يف خبيؼخ صُؼبء  -3

يشػػريمات : )اآليػػ إدارة الممر ػػل لمػػ  ال حػػك  يط يقػػاتيقػػكـ جاممػػل نػػ ماء  المديػػد مػػف 

 .(25-3 2013 ل اليمميـ الما

 :الدراسات العميا -1

إلػػػػداد مػػػػكاط يف أك ػػػػاء قػػػػادريف لمػػػػ  أداء  ػػػػ  ييملػػػػؿ أحػػػػد أهػػػػداؼ جاممػػػػل نػػػػ ماء 

كاج اي ـ  ك اءة لم  كض  الكطف كليحقيؽ ذلػؾ ييطمػب يزكيػد الطالػب  المديػد مػف الممػارؼ 

كالػػػا ه م ػػػارات الػػػيممـ  اإل الػػػا يل  ائقػػػهكطر كالممميػػػل كي ميػػػل الي كيػػػر المممػػػ  لػػػدل الطالػػػب كا 

لػػػذا  ػػػإف جاممػػػل   الطالػػػب لػػػدلي ميػػػل القػػػيـ ك   كالم ػػػارات األالاالػػػيل الم االػػػ ل  ػػػ  ياننػػػه

نػػ ماء يجمػػ   ػػيف الممػػـك الشػػرليل كالير كيػػل كالممميػػل اليط يقيػػل  ككػػؿ الممارالػػات الير كيػػل 

 كالممميل    الجاممل ل انر  مالل إل ياج الممر ل ك قم ا كاليشارؾ  ي ا كيداكل ا.  

 داؼ جاممل ن ماء لم  " يككيف م ارات الي كير الممم  اال يكارم ال اقد".كي ص أحد أه

كليحقيػػؽ ذلػػؾ قامػػت الجاممػػػل  إ شػػاء مركػػز ال حػػكث كاليطػػػكير الير ػػكم  إلػػ  جا ػػػب 

كهػذه الممارالػات يػد   األ ػػراد   االهيمػاـ  يحكػيـ  حػكث الطم ػػل مػف دااػؿ الجاممػل كاارج ػػا

   الػػه كيق مػػكف يقاالػػم ا مػػ  اآلاػػريف  ك ػػ  الكقػػتلمينػػريح  ممػػر ي ـ اليػػ  يحي ظػػكف   ػػا  

يشػػريمات اليممػػيـ يحػػل ـ لمػػ  اإل ػػداع كيكليػػد الممػػارؼ اليػػ  ي ػػاؼ إلػػ  رنػػيد الجاممػػل. )

 .(5 3502  المال 

 :المؤتمرات العممية -2

الجاممل لم  االي ا ل المديد مف المؤيمرات الممميػل كالمشػاركل  ػ  المػؤيمرات  يممؿ

ال رنػػػل ألل ػػػاء هيئػػػل اليػػػدريس ليقػػػديـ أكراؽ لمػػػؿ  إياحػػػل ػػػب الاارجيػػػل الممميػػػل إلػػػ  جا
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لقػػاء الػػدركس كالمحا ػػرات كالحػػكارات الممميػػل كي ظػػػيـ   لممشػػاركل  ػػ  المػػؤيمرات الممميػػل كا 

 (.15 2013اليمميـ المال   األماليات اللقا يل كاألد يل كالمقا بلت اليم زيك يل. )يشريمات

 :صدارات العممية والمجالت والدورياتاإل -3

 ػػ  كميػػات  أكا ػػت ينػػدر جاممػػل نػػ ماء لػػدة مجػػبلت دكريػػل لكػػؿ يانػػص الػػكاء

أك الكميػػػػػات اليق يػػػػػل   أك كميػػػػػات الزرالػػػػػل  أك كميػػػػػات الشػػػػػريمل كالقػػػػػا كف  الطػػػػػب كالنػػػػػيدلل

لمحاالػػكب كالمغػػات  كيالػػ ـ هػػذه المجػػبلت كالػػدكريات  ػػ  االػػيلمار رأس المػػاؿ ال كػػرم الػػذم 

ي ـ كم اراي ـ كيدلـ مكجكدات الممر ػل لػدل الجاممػل ييملؿ    قدرات األ راد كميكل ـ كا را

 (.03 3502 لقا ل األ راد. )يشريمات اليمميـ المال  كيمزيز

  المكتبات. -5

يمػػػد المكي ػػػل المامػػػل  ػػػ  جاممػػػل نػػػ ماء مػػػف أ ػػػرز منػػػادر المممكمػػػات  الجاممػػػل إذ       

يف  أالػرع كقػت مػا لػدي ا مػف منػادر المممكمػات  ػ  مي ػاكؿ القػراء كال ػاحل جمػؿي دؼ إلػ  

  .ممكف  اإل ا ل إل  ي ادؿ المط كلات م  الجاممات الممميل    الدااؿ كالاارج

مكي ػػات  ػػ  كػػؿ كميػػل ي ػػيـ  مػػا يحياجػػه الكميػػل مػػف مممكمػػات كممػػارؼ  يػػك يركػػذلؾ 

كاالالػي ادة م  ػا كمػف لػـ يػداكل ا ك شػرها كاليشػارؾ  إلي ػا حيث يالػ ؿ لمػ  الطم ػل الكنػكؿ 

 (.05 3502 ف القا ك يل ي ا. )كزارة الشئك 

 .الدورات التدريبية -0

 ػػ   أقػػدمت الػػكاء كا ػػل يقػػدـ الجاممػػل المديػػد مػػف الػػدكرات اليدري يػػل  ػػ  الياننػػات

كالمغػػػػات  ةدكرات  ػػػػ  اكيالػػػػاب ممػػػػارؼ جديػػػػد أـ قػػػػدمتالي ميػػػػل ال شػػػػريل لؤل ػػػػراد المػػػػامميف 

ب ي ظػيـ المديػد مػف لمطم ػل  هػذا إلػ  جا ػ اليػأهيم المايم ل كيم ح الجاممل ش ادات الد مـك 

كهػػ  يالػػ ـ  ػػ    ػػاء كيأهيػػؿ الكػػكادر ال شػػريل كي ميػػل   الػػرحبلت الممميػػل كالزيػػارات الميدا يػػل
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)يشػػػػػػريمات اليممػػػػػػيـ المػػػػػػال    كيطػػػػػػكير رأس المػػػػػػاؿ ال كػػػػػػرم كاالػػػػػػيقطاب ممػػػػػػارؼ جديػػػػػػدة.

3502 05.) 

كيػػػرل ال حػػػث أف هػػػذه الممارالػػػات اليػػػ  يقػػػاـ  ػػػ  جاممػػػل نػػػ ماء يحمػػػؿ الكليػػػر مػػػف 

 رات ليط يؽ إدارة الممر ل    جاممل ن ماء كالجاممات اليم يل. المؤش



 

 

 

  

  انفصم انشاثغ

 يُهح انجحث وإخشاءاره
 

 .ال حث : م  اأكالن 

 .مجيم  ال حث: لا يان 

 .لي ل ال حث: لاللان 

 .أداة ال حث:  مان را

 أداة ال حث.إجراءات يط يؽ : اامالان 

 .حنائيلالممالجات اإل: الادالان 
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 .يُهح انجحث وإخشاءاره: انفصم انشاثغ

 دتهُذ:

جراءايػػػه مػػػف حيػػػث: مػػػ  ا ال حػػػث   يي ػػػاكؿ هػػػذا ال نػػػؿ لر ػػػان يك ػػػيحيان لم  جيػػػل ال حػػػث كا 

 كمجيم  ال حث  ككنؼ انائص المي ل  كهذا لرض ماينر لذلؾ:

 :حثأوال:: يُهح انج

  كهػػك المػػػ  ا الػػػذم المالػػػح ـ المػػ  ا الكنػػػ   ااالػػػياد ػػ   ػػػكء أهػػداؼ ال حػػػث كأالػػػئميه يػػـ 

يي اكؿ دراالل الظاهرة كمػا هػ  دكف يػداؿ ال احػث  ػ  مجرياي ػا  كيػيـ  كاالػطل االػيجكاب جميػ  أ ػراد 

كمجيمػػ  ال حػػث أك لي ػػل مػػ  ـ   ػػدؼ كنػػؼ الظػػاهرة المدركالػػل مػػف حيػػث ط يمي ػػا كدرجػػل جكدي ػػا  

 (.609 6000 كنؼ الظاهرة  دقل كيم ر ل  ا كي يان أك كميان )ل يدات كآاركفكي يـ  

كيريكػػز هػػذا المػػ  ا لمػػ  المالػػح الميػػدا   لمحنػػكؿ لمػػ  ال يا ػػات مػػف منػػادرها الرئيالػػل مػػف 

الاطػػػكات الممميػػػل المميمػػػدة   ػػػذا الشػػػأف كممالجػػػل  ؽك ػػػاػػػبلؿ االليمػػػاد لمػػػ  االػػػي ا ل يػػػـ ينػػػميم ا 

ئيان لمكنػػكؿ إلػػػ  االػػي ياجات يالػػ ـ  ػػ  يحالػػػيف الكاقػػ  كيطػػكيره  لػػذلؾ اي ػػػ  ال يا ػػات كيحميم ػػا إحنػػا

      الجاممات اليم يل  األكاديم لميمرؼ لم  لمميل ايااذ القرار  المالح ال حث الم  ا الكن   

 ػػ   األكػػاديم ليطػػكير لمميػػل اياػػاذ القػػرار  ينػػكر مقيػػرحكمػػف لػػـ اليكنػػؿ إلػػ   ػػكء إدارة الممر ػػل  

 إدارة الممر ل. يل     كء الجاممات اليم

: رلزًغ انجحث:   ثبَُب:

ك ػذلؾ  ػإف مجيمػ  ال حػث جميػ  م ػردات الظػاهرة اليػ  يدرالػ ا ال احػث   :يم   مجيم  ال حػث

 (020  6000أك األشياء الذيف يكك ػكف مك ػكع مشػكمل ال حػث )ل يػدات كآاػركف   هك جمي  األ راد

ل  ػػػ  كميػػػات األكاديميػػػا  ـ  كرؤالػػػاء األقالػػػاـ ال حػػػث مػػػف لمػػػداء الكميػػػات ك ػػػك هػػػذا كييكػػػكف مجيمػػػ  
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 (44)ك  إ الا يل ( كميات22( كميل  م  ا )000الحككميل كينؿ لدد الكميات إل  ) الجاممات اليم يل

 (.0كما هك مك ح    الجدكؿ رقـ ) يط يقيل كميل

 لمجاممات اليم يل الحككميل. يكزي  مجيم  ال حث (1جدكؿ رقـ )

 (27،2014ة التعميم العالي والبحث العممي،)وزار (،173-163، م2015مؤشرات التعميم العالياليمن، تعميم المصدر )المجمس األعمى لتخطيط ال

ل األكاديمي( أف إجمال  لدد لمداء الكميات ك كا  ـ كرؤالاء األقالاـ 0يي ح مف الجدكؿ رقـ )

 . ردان  (890   الجاممات اليم يل الحككميل )

 

 

 

 

 

 

سنة  اسم الجامعة م
 يسالتأس

 الكمية
 المجموع عدد األقسام نواب الكميات عمداء الكميات

 إنسانية تطبيقية
 154 107 29 18 11 7 ـ1970 جاممل ن ماء 1
 147 93 36 18 12 6 ـ1970 جاممل لدف 2
 130 95 23 12 6 6 ـ1995 جاممل يمز 3
 114 78 23 13 7 6 ـ1996 جاممل الحديدة 4
 69 45 16 8 4 4 ـ1996 جاممل إب 5
 92 56 23 13 7 6 ـ1996 جاممل ح رمكت 6
 86 51 22 13 5 8 ـ1996 جاممل ذمار 7
 46 25 14 7 6 1 ـ2007 جاممل لمراف 8
 21 15 4 2 2 - ـ2008 جاممل ال ي اء 9
 32 23 6 3 2 1 ـ2010 جاممل حجل 10

 891 588 203 107 62 45 اإلجمال 
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: ػُُخ انجحث:   ثبنثب:

 ػػل ال حػػث  أ  ػػا ل ػػارة لػػف مجمكلػػل الكحػػدات اليػػ  يػػيـ ااييارهػػا مػػف مجيمػػ  ال حػػث يمػػرؼ لي

 (. 629  6000ليملؿ هذا المجيم     ال حث محؿ الدراالل )القحطا   كآاركف  

قاـ ال احث  ااييار لي ل ال حث  الطريقل المشكائيل الط قيل مف مجيم  ال حػث  كاليػ  يالػيادـ 

يمكػف االاييػار  كمػف لػـ  ط قػات مػف حيػث الظػاهرة مك ػكع الدراالػل  ل د إمكا يل يقاليـ المجيم  إل

 مف م ردات المي ل دااؿ كؿ ط قل.

 (..(Mertins  etal ,  2001كلممر ل المدد ال مم  االيادـ ال احث الممادالت اآلييل:  

  :يـ حالاب لي ل ال حث مف الممادلل اآلييل

n  = (Z / 2m)
 2

  كل لممادلل األا                 

 المقا مل لماليكل الداللل مممكمل القيمل الممياريل  Zحيث 

  α=   0.05لماليكل داللل       (Z =(1.96 )ملبلن:  

 (0.05)الاطأ ال امش  كيم ر ل ل  المبلمل المشريل  mكالرمز 

 الممادلل:ييـ ينحيح حجـ المي ل مف 

    n =  ( N n  – (N + ( n – 1))                      لممادلل اللا يلا 

 كاليال :األكل   جد حجـ المي ل  ك االياداـ الممادلليملؿ حجـ المجيم   Nحيث 

      n = ( 1.96 / (2 * 0.05) ) 2  

                    384.2        = 

 891حجـ المجيم  =  إفكحيث 

 هك: إف حجـ المي ل الممدؿ  االياداـ الممادلل اللا يل 

n =             (N n – (N + (n – 1) )                         

n =  (384.2 * 891) – (891 + (384.2 -1) )        

                                          (  341   )              = n  
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ك االػػياداـ الممادلػػل الالػػا قل يي ػػح ل ػػا أف حجػػـ المي ػػل    ػػردان  341ك ػػذلؾ  ػػإف حجػػـ المي ػػل = 

 حالػب الممادلػل  (890أنػؿ ) كرئيس قالـ مف لميد ك ائب لميد  (240راء الدراالل ي مغ )البلـز إلج

جػػداكؿ ااييػػار كهػػذه ال ييجػػل يكا قػػت مػػ  جػػدكؿ ااييػػار المي ػػل  ػػ     المالػػي د ل لحالػػاب لي ػػل ال حػػث

 الط قيػػل الطريقػػل المشػكائيل هػػذا ال حػث يػػـ ااييػار لي ػػل ال حػث   ك ػ  (066 6006)  مػػ    المي ػات

 حالػػػب األقدميػػػل إلػػػ  لػػػبلث مجمكلػػػات كيػػػـ أاػػػذ جاممػػػل مػػػف كػػػؿ  قالػػػمت الجاممػػػات اليم يػػػل حيػػػث

ل كلمداء الكميات ك كا  ـ  ػ  الجاممػات األكاديميمجمكلل  طريقل القرلل  كيـ ااييار رؤالاء األقالاـ 

 .اليط يقيل أـ اإل الا يلالكميات  أكا ت األر      كؿ كميل مف كميات المي ل المايارة الكاء

اختيار العينـة  فقد تم لصعوبة الوصول إلى الجامعات الحكومية ككل في ظل الظروف الحالية، نظراً 

  الخطوات اآلتية: وفقاً 

( مجمكلػػل أكلػػ  1985-1970يػػـ ينػػ يؼ الجاممػػات اليم يػػل الحككميػػل  حالػػب اليأالػػيس مػػف ) -1

حيػػػث  ػػػمت   (. مجمكلػػػل لاللػػػل2017-2002كمػػػف)  ( مجمكلػػػل لا يػػػل2001-1986كمػػػف )

كلػػػل األكلػػػ  )جاممػػػل نػػػ ماء  كجاممػػػل لػػػدف(  كالمجمكلػػػل اللا يػػػل )جاممػػػل يمػػػز  كجاممػػػل المجم

 جاممل إب  كجاممل ح رمكت  كجاممل ذمار(. ك الحديدة  

 كالمجمكلل اللاللل )جاممل لمراف  كجاممل ال ي اء  كجاممل حجل(.

( 4كال ػالغ لػددها ) قاـ ال احث  ااييار لي ل لشكائيل مف المجمكلات المايارة لمجاممات اليم يػل -2

نػػ ماء  كجاممػػل ذمػػار   كهػػ : جاممػػل  كاالػػطل القرلػػل المشػػكائيل  الطريقػػل  يػػـ ااييارهػػا جاممػػات

 كجاممل لمراف  كجاممل إب.

 قػد يػـ ااييػار جػاممييف م  ػا هػ    كلككف المجمكلل اللا يل ه  األكلر مف حيث لدد الجاممػات -2

 .(2قـ )كما هك مك ح    جدكؿ ر  كجاممل إب.  جاممل ذمار
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 العشوائية.( الجامعات التي تم اختيارىا بالطريقة الطبقية 2جدول رقم )

  .( كميل يط يقيل كا  الا يل46مف كمياي ا ال الغ لددها ) األر  الجاممات  مف المي ليـ ااييار 

 وصف عينة البحث:
 حسب الجامعة: - أ

ال احث  ااييار لي ل مململ مف كؿ ط قل الجاممل المململ لمط قػل  حالػب يػاريخ اليأالػيس قاـ 

(   ػ  المرحمػل األكلػػ  لميكزيػ  كػاف ه ػػاؾ أ ػراد  ػمف لي ػػل 1كمػا هػك م ػػيف  ػ  جػدكؿ رقػػـ )

ال حث لـ ياليجي كا    المرحمل األكل  رغـ يالميـ االالي ا ات ل ـ يدان  يد   قاـ ال احث  يكرار 

يل اليكزي  لمي ـ  كمف ابلؿ الميا مل الحليلل يـ االػيي اء المػدد المطمػكب مػف كػؿ جاممػل لمم

 .(2) رق جدول مف الجاممات لي ل ال حث  كما هك م يف    

 الجامعة وفقاً ( توزيع أفراد العينة 3جدول رقم )
 

 

 

 . كالشكؿ اآلي  ي يف ذلؾ:

 االـ الجاممل ـ
ال ل 
 اليأاليس

لدد  الكميل
 الممداء

 كاب 
 الكميات

لدد 
 األقالاـ

 اجمال 
ال ال ل 
 إ الا يل يط يقيل المئكيل

 %43.4 154 107 29 18 11 7 ـ1970 جاممل ن ماء 1
 %24.2 86 51 22 13 5 8 ـ1996 جاممل ذمار 2
 %19.4 69 45 16 8 4 4 ـ1996 إبجاممل  3
 %13 46 25 14 7 6 1 ـ2007 لمرافجاممل  4

 %100 355 228 81 46 26 20 المجمكع

 اإلجمال  لمراف إب ذمار ن ماء الجاممل

 264 35 51 64 114 المدد

 %100 13.3 19.3 24.2 43.2 ال ال ل %
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 الجامعة: وفقاً ( توزيع أفراد العينة 8شكل رقم )

 :األكاديميحسب القسم  - ب

 ( يكزي  أ راد المي ل ك قان لؤلقالاـ األكاديميل.4كما يك ح الجدكؿ رقـ )
 ةاألكاديمي األقسام وفقاً ( توزيع أفراد العينة 4جدول رقم )

 كالشكؿ اآلي  ي يف ذلؾ:   

 
 لألقسام األكاديمية وفقاً ( توزيع أفراد العينة 9شكل رقم )
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 اإلجمالي عمران إب ذمار صنعاء

 الجامعة
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 اإلجمالي أبسا  الكليات التط يقية أبسا  الكليات اإلنسانية

 األبسا  األكاديمية

 اإلجمال  أقالاـ الكميات اليط يقيل اإل الا يلأقالاـ الكميات  لاديمياألكاألقالاـ 
 264 98 166 المدد

 %100 37.1 62.9 ال ال ل %
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 حسب الدرجة العممية: -ج
 . ل ك قان لمدرجل الممميل األكاديميل( يكزي  أ راد المي5كما يك ح الجدكؿ رقـ )

 العممية لمدرجة وفقاً ( توزيع أفراد العينة 5جدول رقم )
 اإلجمال  أالياذ مالالد أالياذ مشارؾ أالياذ الدرجل الممميل

 264 95 107 62 المدد
 %100 36.0 40.5 23.5 ال ال ل %

 كالشكؿ اآلي  ي يف ذلؾ:        

 
 العممية الدرجة وفقاً ينة ( توزيع أفراد الع10شكل رقم )

 
 حسب العمل الحالي:-د

 ( يكزي  أ راد المي ل ك قان الممؿ الحال .6كما يك ح الجدكؿ رقـ )
 .العمل الحالي وفقاً ( توزيع أفراد العينة 6جدول رقم )

 اإلجمال  رئيس قالـ  ائب لميد لميد الممؿ الحال 
 264 144 79 41 المدد

 %100 48.1 35.2 16.7 ال ال ل %

 كالشكؿ اآلي  ي يف ذلؾ:
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 اإلجمالي أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 الدرجة العلمية
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 .العمل الحالي وفقاً ( توزيع أفراد العينة 11شكل رقم )

 حسب سنوات الخبرة -ه
 ( يكزي  أ راد المي ل ك قان لال كات الا رة.7يك ح الجدكؿ رقـ ) 

 .الخبرة لسنوات وفقاً ( توزيع أفراد العينة 7جدول رقم )
 اإلجمال  ال ل  أكلر 11 ال كات10-6مف  امس ال كات  أقؿ ال كات الا رة

 264 57 95 112 المدد
 %100 21.6 36.0 42.4 ال ال ل %

 كالشكؿ اآلي  ي يف ذلؾ:

 
 .الخبرة لسنوات وفقاً ( توزيع أفراد العينة 12شكل رقم )
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 اإلجمالي رئيس بس  نائب عميد عميد

 العمل الحالي
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 اإلجمالي سنة فأكثر 11 سنوات10-6من  خمس سنوات فأبل

 سنوات الخ رة



93 

: أداح انجحث  :ساثؼب:

 : يأي   كندق ا  كل اي ا كما ك  ائ ايي اكؿ ال احث أداة ال حث مف حيث  كل ا  

 : َىع األداح -1

مػف  األكػاديم ال احػث لمػ  مكا ػي  كي ػت لػف لمميػل اياػاذ القػرار  اطبلعمف ابلؿ       

ك ظػػران لط يمػػل أهػػداؼ   م ػػاها ال حػػث الير ػػكم  ػػ دراالػػات كأ حػػاث  كلمػػ   مػػض مػػا كيػػب 

  ي ػػػػػػيف أف االالػػػػػػي ا ل هػػػػػػ  األداة اليػػػػػػ  يمكػػػػػػف االػػػػػػيادام ا لجمػػػػػػ  ال يا ػػػػػػات ال حػػػػػػث الحػػػػػػال 

 أالئمل ال حث.اإلجا ل لف ك   كالمممكمات

 :ثُبء االعزجبَخ يف صىسرهب األونُخ. -2

 كليل ك قان لماطكات اآلييل:األ   نكري ا  ايـ   اء االالي ا ل كنياغل ل اراي 

دارة الممر ػػػل األكػػػاديم االطػػػبلع لمػػػ  األدب ال ظػػػرم الميممػػػؽ  ممميػػػل اياػػػاذ القػػػرار  -    كا 

    الجاممات.

قػا كف الجاممػات اليم يػل كالقػرارات الميممقػل   ػذه االطبلع لم  القكا يف كالمكائح الي  يذيل ل -

 القكا يف كالمكائح.

الرجػػػػكع إلػػػػ  الدراالػػػػات الالػػػػا قل ذات النػػػػمل  مك ػػػػكع ال حػػػػث الحػػػػال   كاالالػػػػي ادة مػػػػف  -

 االالي ا ات الي  االيادمي ا.

 اآلي :    ائ ا   نكري ا األكليل كقد ُركل  ل د  االالي ا لك    كء ما ال ؽ يـ   اء  -

 ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل ك قػػػان  األكػػػاديم ح مالػػػيكل ممارالػػػل لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرار يك ػػػي      

مجػػػاؿ جمػػػ  ال يا ػػػات كالمممكمػػػات  ك )مجػػػاؿ يحديػػػد المشػػػكمل كيشاينػػػ ا   اآلييػػػل:لممجػػػاالت 

يط يػؽ مجػاؿ اياػاذ القػرار كي  يػذه(. كػذلؾ يحديػد ميطم ػات ك مجػاؿ يحديػد ال ػدائؿ كيقييم ػا  ك 

ك قػػان لآليػػ : الجاممػػات اليم يػػل   ػػ  األكػػاديم مميػػل اياػػاذ القػػرار إدارة الممر ػػل  ػػ  يطػػكير ل

 ميطم ات إداريل ك  يل(.ك ميطم ات اليك كلكجيا كاليق يل  ك )ميطم ات ماديل ك شريل  
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  :نالعزجبَخانصىسح األونُخ  -3

 : ىما تكونت االستبانة في صورتيا األولية من محورين

 ػػ   األكػػاديم لمميػػل اياػػاذ القػػرار  ممارالػػل مالػػيكلاليمػػرؼ لمػػ   إلػػ ي ػػدؼ  احملااىس األول:

 : يأي كما  مكزلل  قرةن  (42)مف  ييككفإدارة الممر ل الجاممات اليم يل     كء 

 (  قرات.9كي مغ لدد  قرايه )  يحديد المشكمل كيشاين ا -

 (  قرات12كي مغ لدد  قرايه )  جم  ال يا ات كالمممكمات -

 (  قرات12ايه )لدد  قر  كيقييم ا كي مغيحديد ال دائؿ  -

 (  قرات9كي مغ لدد  قرايه )  ااييار ال ديؿ كي  يذه -

ي ػدؼ إلػػ  اليمػرؼ لمػػ  ميطم ػات يط يػػؽ إدارة الممر ػل  ػػ  يطػكير لمميػػل : احملااىس انثاابٍَ

 : يأي كما   قرة مكزلل (23)   الجاممات اليم يل. كييككف مف  األكاديم ايااذ القرار 

 (  قرات.9 قرايه )كي مغ لدد  ك شريل ميطم ات ماديل  -

 (  قرات.8كي مغ لدد  قرايه ) كيق يل ميطم ات يك كلكجيا  -

 (  قرات.6كي مغ لدد  قرايه ) ك  يل ميطم ات إداريل  -

 (.1رقـ  ممحؽ(  قرة )65ينؿ مجمكع  قرات االالي ا ل    نكري ا األكليل ) كلذلؾ    

 :االعزجبَخصذق  -4

  (429  2000ك ػػػمت لقياالػػه )المالػػػاؼ  يمػػرؼ نػػػدؽ األداة أف يقػػيس  مػػػبلن مػػا         

 :كقد قاـ ال احث  اليأكد مف ندؽ أداة ال حث مف ابلؿ

 : انصذق انظبهشٌ نألداح

 األالػػياذلميمػػرؼ لمػػ  نػػدؽ أداة ال حػػث الظػػاهرم يػػـ لر ػػ ا  نػػكري ا األكليػػل لمػػ        

مػف لػـ يػـ كيـ لمؿ اليمػديبلت البلزمػل  ك   لمي ا ممحكظايه أ دل الذملم  الرالالل  المشرؼ

ل  ػ  جاممػل نػ ماء  كذلػؾ األكاديميػلر  ا لمػ  لػدد مػف المحكمػيف مػف مايمػؼ األقالػاـ 
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    كا  ػػػػداء آرائ ػػػػـ مػػػػف حيػػػػث الػػػػبلمل النػػػػياغل المغكيػػػػل لم قػػػػراتاالالػػػػي ا للميأكػػػػد مػػػػف نػػػػدؽ 

  كا  ػػا ل مقيرحػػاي ـ أك إليػػهكك ػػكح ا كدقي ػػا  كمػػدل ا يمػػاء كػػؿ  قػػرة لممجػػاؿ الػػذم ي يمػػ  

( 19قػػػد  مػػغ لػػػدد المحكمػػػيف )ا يرك ػػه م االػػػ ان ليحقيػػػؽ أهػػداؼ ال حػػػث. ك أك حػػػذؼ مػػػ  يمػػديؿ

  (2)الممحؽ رقـ  محكمان 

 ( ي يف ال قرات الي  يـ حذ  ا أك إ ا ي ا يمديم ا.8كالجدكؿ رقـ ) 

ةافتيا وتعديميا( 8جدول رقم )  .الفقرات التي تم حذفيا وا 

 ـ
 ال قرات الي  يـ ا ا ي ا كيمديم ا كحذ  ا

  رقـ ال قرات الممدلل لم قرات اإل ا ل قـ ال قرات المحذك لر  المجاؿ

 1 6 7 9 10 - 4 .يحديد المشكمل كيشاين ا 1
 13 17 20 - 16 .جم  ال يا ات كالمممكمات 2
 22 28 32 29 15 .يحديد ال دائؿ كيقييم ا 3
 39 34 - - .ااييار ال ديؿ األ  ؿ كي  يذه 4

 13 - 3 .ألكؿالمجمكع الكم  ل قرات المحكر ا
 7 6 - - .ميطم ات ماديل ك شريل 1
 17 16 14 - - .كيق يل يك كلكجياميطم ات  2
 23 22 21 - - .ك  يل ميطم ات إداريل 3

 8 - - .المجمكع الكم  ل قرات المحكر اللا  
 21 1 3 .المجمكع الكم  ل قرات المحكريف

النػػيغل األكليػػل كاليػػ  كػػاف لػػدد (  قػػرات مػػف 3( أ ػػه يػػـ حػػذؼ )8يي ػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )

 لدد ال قرات لممحكريف يككف(  قرة ك ذلؾ 21(  قرة كيمديؿ )1(  قرة كا  ا ل )65 قراي ا )

( يك ػػػػح لػػػػدد  قػػػػرات االالػػػػي ياف  ػػػػ  9(  قػػػػرة كالجػػػػدكؿ رقػػػػـ )63) = 1+ 62=  3 - 65

 نيغيه األكليل كال  ائيل.
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 ولية والنيائيةاأل  صيغتوعدد فقرات االستبيان في  (9جدول رقم )

 ـ
 فقرات االستبيان في صيغتيا األولية والنيائية

 النيائية األولية المجال
 9 9 يحديد المشكمل كيشاين ا 1
 11 12 جم  ال يا ات كالمممكمات 2
 11 12 يحديد ال دائؿ كيقييم ا 3
 9 9 ااييار ال ديؿ كي  يذه 4

 40 42 المجمكع الكم  ل قرات المحكر األكؿ
 9 9 يطم ات ماديل ك شريلم 1
 8 8 كيق يل يك كلكجياميطم ات  2
 6 6 ميطم ات إداريل 3

 23 23 المجمكع الكم  ل قرات المحكر اللا  
 63 65 المجمكع الكم  ل قرات المحكريف

 ثجبد االعزجُبٌ: -5

 يكزيػػ  االالػػي ا ل لمػػ  لي ػػل يجري يػػل مػػف القيػػادات  قػػاـ ال احػػث االالػػي ا للميحقػػؽ مػػف ل ػػات 
 )أل ػػا االػػياراج ممامػػؿ  ( قياديػػان أكاديميػػان  كقػػاـ25األكاديميػػل مػػف اػػارج لي ػػل ال حػػث  مغػػت )

 (.10)رقـ  ككما يك ح ا الجدكؿ (.(Cronpach, Alpha. كرك  اخ(

 (.(Cronpach, Alphaكرونباخ (.  )ألفامعامل الثبات باستخدام  (10)جدول رقم 

 معامل ألفا كرونباخ المجاالت م
 0.87 .مشكمل كيشاين ايحديد ال 1

 0.89 .جم  ال يا ات كالمممكمات 2

 0.88 .يحديد ال دائؿ كيقييم ا 3

 0.89 .ااييار ال ديؿ كي  يذه 4

 0.90 .ميطم ات ماديل ك شريل 5

 0.89 .كيق يل يك كلكجياميطم ات  6

 0.89 ك  يل. ميطم ات إداريل 7
 0.87. جمي  المجاالت
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أف قػػػيـ ممػػػامبلت الل ػػػات مري مػػػل لبلالػػػي ا ل ككػػػؿ كمجاالي ػػػا  (10يي ػػػح مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

ممػػػػا يؤكػػػػد نػػػػبلحيل األداة   (870.حيػػػػث  مغػػػػت ) (أل ػػػػا كرك  ػػػػاخ)ال رليػػػػل حالػػػػب ااي ػػػػار 

 ألغراض ال حث الحال .

 :نالعزجبَخانصىسح انُهبئُخ  -6

  ػ   ػكء مبلحظػات المحكمػيف كمقيرحػاي ـ  كممر ػل االالػي ا ل مد اال ي اء مف يمديؿ       

(.  ك ػػذلؾ 3النػػدؽ ال  ػػائ  كالل ػػات  يػػـ ك ػػ  االالػػي ياف  ػػ  نػػكريه ال  ائيػػل )ممحػػؽ رقػػـ 

 مف قالميف هما: مكك لن االالي ا ل  تأن ح

 ييككف مف رالالل اليغطيل المكج ل إل  الماليجيب  كميغيرات ال حث. القسم األول:

( 63شيممت لمػ  )كا  ( مجاالت7االالي ا ل مكك ل مف محكريف ك)  قراتكهك  القسم الثاني:
 : اآلي ( 11كما    الجدكؿ رقـ )(  قرة 65كا ت )  مدما قرة 

 .توزيع فقرات االستبانة في صيغتيا النيائية (11جدول رقم )

 م
 األكــاديميعمميــة اتخــاذ القــرار مســتوى ممارســة المحــور األول: 

   في الجامعات اليمنية.
عــــــــــدد 
 الفقرات

ـــــــــــــــب  ترتي
 الفقرات

النســـــــــبة 
 المئوية

 %14.3 9-1 9 .د المشكمل كيشاين ايحدي 1
 %17.5 20-10 11 .جم  ال يا ات كالمممكمات 2
 %17.5 31-21 11 .يحديد ال دائؿ كيقييم ا 3
 %14.3 40-32 9 .ااييار ال ديؿ كي  يذه 4

 %63.5 40-1 40 المجمكع 

 م
تطبيق إدارة المعرفة فـي تطـوير عمميـة المحور الثاني: متطمبات 

 .ألكاديميااتخاذ القرار 
عــــــــــدد 
 الفقرات

ـــــــــــــــب  ترتي
 الفقرات

النســـــــــبة 
 المئوية

 %14.3 9-1 9 .ميطم ات ماديل ك شريل 5
 %12.7 17-10 8 .كيق يل يك كلكجياميطم ات  6
 %9.5 23-18 6 ك  يل. ميطم ات إداريل 7

 %36.5 23-1 23 المجمكع
 %100  63 المجمكع الكم 
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يجيب مػف  قػرات المحػكر األكؿ :)مالػيكل ممارالػل ك يما ييممؽ  طريقل االاليجا ل يايار المالػ

كهػػػ   لمممارالػػػل لالػػػمـ اماالػػػ  ك قػػػان  ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل(.  األكػػػاديم لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرار 

كل ػا امػس قػيـ رقميػل ميدرجػل     ميكالط  م ا ض  م ا ض جػدان(لاؿ  جدا   كاآلي : )لاؿ  

 (. 5 4 3 2 1لم  اليكال  )

يط يػؽ إدارة الممر ػل ا ل مف  قػرات المحػكر اللػا  : )ميطم ػات أما  يما ييممؽ  طريقل االاليج 

الاماالػ   (ليكػرت)يايػار المالػيجيب ك قػان لمقيػاس  (األكػاديم    يطكير لمميل ايااذ القرار 

)لاليػػل جػػدان   :ل ػػدائؿ هػػ كالمكػػكف مػػف امػػس  ػػدائؿ أمػػاـ كػػؿ  قػػرة مػػف  قػػرات المحػػكر كهػػذه ا

ان(. كل ا امػس قػيـ رقميػل ميدرجػل لمػ  اليػكال  م ا  ل جدك م ا  ل  ك ميكالطل  ك لاليل  ك 

(1 2 3 4 5 .) 

: إخشاءاد رطجُك  :أداح انجحث خبيغب:

 :  يما يأي  االالي ا ليملمت إجراءات يط يؽ 

ب( ال ػػزكؿ الميػػدا   مػػف ق ػػؿ ال احػػث إلػػ  الجاممػػات المايػػارة  -1 ) نػػ ماء  كذمػػار  كلمػػراف  كا 

 كا ي ػػػػاءن  شػػػػ ر 2017 دايػػػػل شػػػػ ر ديالػػػػم رمػػػػف  كاالػػػػيمر ال ػػػػزكؿ الميػػػػدا   لمػػػػدة لبللػػػػل أشػػػػ ر

 .ـ2018  راير

ك مػػػد  اليػػػ  يمػػػر   ػػػا الػػػ بلد  كلكػػػف  ظػػػران لظػػػركؼ   االالػػػي ا ل(.  الػػػال مػػػف 355يػػػـ يكزيػػػ  ) -2

 % كهػػػك مؤشػػػر كػػػاؼ ل ػػػدء اليحميػػػؿ76  الػػػ ل  (269)محػػػاكالت لديػػػدة  مػػػغ لػػػدد المالػػػيرج  

د ال الػػػخ القا مػػػل لميحميػػػؿ ( لمػػػدـ نػػػبلحيي ا لميحميػػػؿ اإلحنػػػائ  كأنػػػ ح لػػػد5االػػػي مد م  ػػػا )ك 

 ( ي يف ذلؾ.12) رقـ %( مف إجمال  ال الخ الي  يـ يكزيم ا كالجدكؿ74(   ال ل )264)
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 جدول توزيع أداة البحث (12جدول رقم )

 عدد االستبانات
االستبانات  النسبة التي وزعت عمى المستجيبين

 المعادة
االستبانات 
 غير الصالحة

االستبانات 
الصالحة من 

 ةالمعاد
 النسبة

269 76% 264 5 264 74% 

( لمػػػدـ نػػػبلحيي ا لميحميػػػؿ 5(  الػػػال االػػػي مد م  ػػػا )269( أف المائػػػد )14يي ػػػح مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

 الماليرجمل. %( مف إجمال  ال الخ74(   ال ل )264كأن ح لدد ال الخ القا مل لميحميؿ )  اإلحنائ 

: انىصٌ انُغجٍ نهفمشاد:  عبدعب:

قالـ  يه الميكالطات إل  امس  ئات ميقار ل    الطكؿ يقري ػان كػكف  كقد االيادـ ال احث محكان 

 المقياس اماال     المحكر األكؿ  كحدد مدل يمؾ الميكالطات كما يأي : 

 (. 4=    1  -  5)    الحد األد   = –المدل = الحد األلم    

 كمف لـ  إف طكؿ ال ئل  يف الحديف  كجدها مف ابلؿ المبلقل اآلييل:

 ل لدرجػػػػػػل مالػػػػػػيكل الممارالػػػػػػل =   المػػػػػػدل / الحػػػػػػد األلمػػػػػػ  لدرجػػػػػػل مالػػػػػػيكل الممارالػػػػػػل = طػػػػػػكؿ ال ئػػػػػػ

 يك ح ذلؾ: (13(.  كالجدكؿ رقـ ) 0.80= ) 4/5

 .( توزيع درجات مستوى الممارسة حسب المتوسطات الحسابية13جدول رقم )

 قيمة البديل
 حدود المتوسط الحسابي

 مستوى الممارسة
 الحد األعمى الحد األدنى

 م ا ض جدان  1.80 1 1
 م ا ض 2.60 1.81 2
 ميكالط 3.40 2.61 3
 لاؿ   4.20 3.41 4
 جدان  لاؿ   5 4.21 5



100 

كما االيادـ ال احث محكان لممحكر اللا   قالـ  يه الميكالطات إل  امس  ئات ميقار ل الطكؿ يقري ان 

 .(   4=    1  - 5: )    يأي   كحددت كما ان ككف المقياس اماالي

 ف طكؿ ال ئل  يف الحديف  كجدها مف ابلؿ المبلقل اآلييل:كمف لـ  إ

 (.0.80=)4/5طكؿ ال ئل لدرجل اليكا ر = المدل / الحد األلم  لدرجل اليكا ر = 

 يك ح ذلؾ: (14كالجدكؿ رقـ ) 
 .( توزيع درجات توافر المتطمبات حسب المتوسطات الحسابية14جدول رقم )

 :حصبئُخ: ادلؼبجلبد اإلعبثؼب: 

 .(SPSS)ليحميؿ ال يا ات كممالجي ا قاـ ال احث  االياداـ ال ر اما اإلحنائ  

Statistical Package for Social Sciences)لمممكـ االجيماليػل(.  حنائيل( كيم   )الحـز اإل

 :اآلييل حنائيلكما يـ االياداـ األالاليب اإل

 لقياس ل ات أداة ال حث. ( أل ا كرك  اخ)ممامؿ  -1

الميكالط الحالا  : لممر ل مدل اري اع أك ا ا اض االيجا ات أ ػراد لي ػل ال حػث لمػ  كػؿ ل ػارة  -2

 كيرييب الم ارات حالب ألم  ميكالط حالا  .  يرات ال حثمف ل ارات ميغ

اال حراؼ المميارم: لميمرؼ لم  مػدل ا حػراؼ االػيجا ات م ػردات ال حػث لكػؿ  قػرة لػف كالػط ا  -3

الحالػػػا    إلػػػ  جا ػػػب مجاالي ػػػا الرئيالػػػيل   كممػػػا اقير ػػػت قيميػػػه مػػػف النػػػ ر يركػػػزت االالػػػيجا ات 

 كا ا ض يشيي ا.

 قيمة البديل
 حدود المتوسط الحسابي

 التوافر رجةد
 الحد األعمى الحد األدنى

 م ا  ل جدان  1.80 1 1
 م ا  ل 2.60 1.80 2
 ميكالطل 3.40 2.61 3
 لاليل 4.20 3.41 4
 لاليل جدان  5 4.21 5
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 ل(.األكاديمياللل ال ركؽ حالب ميغير )األقالاـ لميمرؼ لم  د T-test)ااي ار ) -4

( الاي ػار ال ػركؽ  ػيف ميغيػرات ال حػث (ONE WAY ANOVAااي ار يحميؿ الي ػايف األحػادم  -5

 ال كات الا رة(.ك الممؿ الحال   ك الدرجل الممميل  ك  حالب )الجاممل  

 ػػػ   إحنػػػائيان  لدالػػػلا( لممقار ػػػل ال مديػػػل ليحديػػػد ايجػػػاه كمنػػػدر ال ػػػركؽ Scheffe)ااي ػػػار شػػػي يه -6

 ااي ار يحميؿ الي ايف األحادم.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 انفصم اخلبيظ

 ػشض َزبئح انجحث ويُبلشزهب

 .ككؿ االالي ا اتلرض ال يائا لم  ماليكل : أكالن 

لػػػػرض ال يػػػػائا الميممقػػػػل  اإلجا ػػػػل لػػػػف الالػػػػؤاؿ األكؿ : لا يػػػػان 
 .كم اقشي ا

ا الميممقػػػػل  اإلجا ػػػػل لػػػػف الالػػػػؤاؿ اللػػػػا   ال يػػػػائ لاللػػػػان: لػػػػرض
 .كم اقشي ا

لػػػرض ال يػػػائا الميممقػػػل  اإلجا ػػػل لػػػف الالػػػؤاؿ اللالػػػث : را مػػػان 
 .كم اقشي ا

لػػػرض ال يػػػائا الميممقػػػل  اإلجا ػػػل لػػػف الالػػػؤاؿ الرا ػػػ  : اامالػػػان 
 .كم اقشي ا

  يائا أالئمل ال حث. ابلنل: الادالان 
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 انجحث ويُبلشزهب أعئهخ ػشض َزبئح: انفصم اخلبيظ

يي اكؿ هذا ال نؿ لر ان ل يائا ال حػث اليػ  يػـ اليكنػؿ إلي ػا  مػد يط يػؽ االالػي ا ل  كمػف لػـ 

 ال حث. م اقشي ا كمقار ي ا   يائا الدراالات الالا قل مف ابلؿ اإلجا ل لف أالئمل

 أوال:: ػشض ويُبلشخ انُزبئح ػهً يغزىي االعزجبَخ ككم:
   الالؤاؿ األكؿ : ما ماليكل ممارالل لمميل ايااذ القرار األكاديم     الجاممػات اليم يػل مػف كج ػل 

  ظر أ راد لي ل ال حث ؟

لقػػػرار ك ػػػ  الالػػػؤاؿ اللػػػا   مػػػا درجػػػل يػػػكا ر ميطم ػػػات يط يػػػؽ إدارة الممر ػػػل  ػػػ  يطػػػكير لمميػػػل اياػػػاذ ا
 :اآلي ( 15الجدكؿ رقـ )األكاديم     الجاممات اليم يل؟ اي ح أف ال يائا كا ت كما    

 .النتائج عمى مستوى االستبانة ككل (15جدول رقم )

كر األكؿ كالميممؽ  ماليكل ممارالل أف المح االالي ا ل ككؿل يائا  (15الجدكؿ رقـ )يي ح مف ابلؿ 

لمميل ايااذ القرار األكاديم     الجاممات اليم يل     كء إدارة الممر ل قد حظ   درجل ميكالػطل  

(  3.18حيػػػث  مػػػغ ميكالػػػط مالػػػيكل ممارالػػػل لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرار األكػػػاديم   ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل )

 المجاالت الاانل  المحكر األكؿ: ـ
الميكالط  الري ل ماليكل ممارالل لمميل ايااذ القرار األكاديم     الجاممات اليم يل

 الحالا  
اال حراؼ 
 المميارم

ماليكل 
 الممارالل

المحكر  1
األكؿ: 
ماليكل 
 الممارالل

 ميكالط 0.66 3.33 األكل  .يحديد المشكمل كيشاين ا
 ميكالط 0.64 3.25 اللا يل .جم  ال يا ات كالمممكمات 2
 ميكالط 0.72 3.18 اللاللل .يحديد ال دائؿ كيقييم ا 3
 ميكالط 0.73 2.94 الرا مل .كي  يذه. ايااذ القرار 4

 ميكالط 0.57 3.18  المحكر االكؿ ككؿ

 ـ
 المجاالت الاانل  المحكر اللا  :

درجل يك ر ميطم ات يط يؽ إدارة الممر ل    يطكير لمميل ايااذ 
 القرار األكاديم     الجاممات اليم يل

الميكالط  الري ل
 الحالا  

اال حراؼ 
 درجل اليكا ر المميارم

المحكر  1
اللا  : 
ت ميطم ا

 اليطكير

 م ا  ل 0.64 2.38 األكل  .ميطم ات ماديل ك شريل
 م ا  ل 0.64 2.26 اللا يل .كيق يل يك كلكجياميطم ات  2

 م ا  ل 0.6 2.11 اللاللل إداريل ك  يل.ميطم ات  3

 م ا  ل 0.54 2.25  المحكر اللا   ككؿ
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  يطػكير لمميػل اياػاذ القػرار األكػاديم   ػ  كحنؿ المحػكر اللػا  : ميطم ػات يط يػؽ إدارة الممر ػل  ػ

 .(2.25الجاممات اليم يل لم  درجل م ا  ل  مغ ميكالط درجل اليكا ر )

: ػشض انُزبئح ادلزؼهمخ ثبإلخبثخ ػٍ انغؤال األول ويُبلشزهب   ثبَُب:

)مـــا مســـتوى ممارســـة عمميـــة اتخـــاذ القـــرار لئلجا ػػػل لػػػف الالػػػؤاؿ األكؿ لم حػػػث كالػػػذم  نػػػل 

 ؟(.من وجية نظر أفراد العينة ي الجامعات اليمنية في ةوء إدارة المعرفةف األكاديمي

كاال حرا ػػػات الممياريػػػل  كمالػػػيكل الممارالػػػل  لكػػػؿ  الحالػػػا يل  قػػػاـ ال احػػػث  إيجػػػاد الميكالػػػطات 

 ػػ  الجاممػػات اليم يػػل  كيمكػػف  األكػػاديم اياػػاذ القػػرار   ممميػػلمجػػاؿ مػػف المجػػاالت األر مػػل الميممقػػل 

 : يأي ا  يم -يك يح ذلؾ

 عرض النتائج عمى مستوى المحور األول ككل: -1

  ػػػػ  الجاممػػػػات اليم يػػػػل  ػػػػ   ػػػػكء  األكػػػػاديم المحػػػػكر األكؿ: مالػػػػيكل ممارالػػػػل لمميػػػػل اياػػػػاذ القػػػػرار 

 إدارة الممر ل:

ككا ػػت الميكالػػطات الحالػػا يل  كاال حرا ػػات الممياريػػل مجػػاالت ( 4مػػف ) المحػػكر األكؿ كييكػػكف

 (. 16) رقـ الجدكؿكما ه  مك حل    

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات العينة عمى المحور األول المتعمق بمستوى  (16جدول رقم )
 في الجامعات اليمنية في ةوء إدارة المعرفة. األكاديميممارسة عممية اتخاذ القرار 

 ـ
 األكؿ:المجاالت الاانل  المحكر 

   الجاممات  كاديم األماليكل ممارالل لمميل ايااذ القرار 
 اليم يل     كء إدارة الممر ل.

الميكالط 
 الحالا  

اال حراؼ 
 المميارم

ماليكل 
 الممارالل

 ميكالط 0.66 3.33 يحديد المشكمل كيشاين ا. 1
 ميكالط 0.64 3.25 .جم  ال يا ات كالمممكمات 2
 ميكالط 0.72 3.18 .كيقييم ا يحديد ال دائؿ 3
 ميكالط 0.73 2.94 .كي  يذهايااذ القرار  4

 ميكالط 0.57 3.18 .المحكر األكؿ ككؿ
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األكؿ أف الميكالط الماـ لممارالل لمميل  المحكر  يائاك يحميؿ   (16كيي ح مف الجدكؿ رقـ )

     كؿ مجاؿ ما يأي : األكاديم ايااذ القرار 

 كا حػػػػراؼ  3.33) ميكالػػػػط ) األكلػػػػ حنػػػػؿ مجػػػػاؿ يحديػػػػد المشػػػػكمل كيشاينػػػػ ا لمػػػػ  المري ػػػػل  -

 متوسطة ممارسةوهو يقابل مستو    ((0.66 رممميا

كا حػراؼ   (3.25) ميكالط حالػا    اللا يلجم  ال يا ات كالمممكمات لم  المري ل حنؿ مجاؿ  -

 .متوسطة ممارسةوهو يقابل مستو    (0.64)مميارم 

كا حػػراؼ   (3.18 ميكالػػط حالػػا   ) اللاللػػلحنػػؿ مجػػاؿ يحديػػد ال ػػدائؿ كيقييم ػػا لمػػ  المري ػػل  -

 .متوسطة ممارسةوهو يقابل مستو    (0.72) مميارم

كا حػراؼ  (2.94 ميكالػط حالػا   ) الرا مػللمػ  المري ػل  اياػاذ القػرار كي  يػذه ي ما حنؿ مجاؿ  -

 .متوسطة ممارسةوهو يقابل مستو    (73.0)مميارم 

كا حراؼ مميارم   (3.18كحنؿ المجاؿ ككؿ لم  ماليكل ممارالل ميكالطل  ميكالط حالا   ) -

 متوسطة ممارسةوهو يقابل مستو    ( 0.57) 

 كيمزل هذه ال ييجل إل  اآلي :

 األكػاديم إل  الماليكل الميكق     ماليكل ممارالل لمميل ايااذ القػرار  يرؽأف هذه ال ييجل لـ 

ف لػػـإدارة الممر ػػل   ػػ  الجاممػػات اليم يػػل  ػػ   ػػكء   يكػػف كمم ػػ  ذلػػؾ أف  مػػض الجاممػػات اليم يػػل كا 

 األكػاديم  ػإف الممارالػات لممميػات اياػاذ القػرار  كمػف لػـ األكاديم اذ القرار كم ا لـ يي    لمميل ايا

ف كجػدت   ػ  مػف  ػاب الذاييػل لػ مض القيػادات  كقػد اي قػت هػذه   لاألكاديميػ    كء إدارة الممر ل كا 

إلػػ  أف لمميػػل اياػػاذ القػػرار يمػػارس  درجػػل  أشػػارت( حيػػث (Keeley,2004ال ييجػػل مػػ   يػػائا دراالػػل

ل إلدارة الممر ػػل  ػػ  األكاديميػػ(  أف ممارالػػل القيػػادات 2011 يم ػػت مػػ  دراالػػل ) الالػػميدكاا  ميكالػػطل

  الميل القرار جاءت  درجل  مي ل.
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 ػ  الجاممػات اليم يػل  ػ   األكػاديم إل  أف درجل ممارالل لمميل ايااذ القػرار  ال حثيكنؿ و

غيػػػر ذا الميكالػػػط (  يقػػػدير ميكالػػػط كهػػػ3.18 ػػػكء إدارة الممر ػػػل قػػػد حنػػػؿ لمػػػ  ميكالػػػط حالػػػا   )

كال يزاؿ يمر   ا يمؾ      الجاممات اليم يل  ال ب نمك ل األك اع الي  يمر   ا الجاممات مرغكب

الجاممػػات حيػػ  اآلف ك ػػرغـ الظػػركؼ النػػم ل إال أ  ػػا يحػػرص لمػػ  الكنػػكؿ إلػػ  اليميػػز  ػػ  لمميػػل 

    الجاممات اليم يل. األكاديم ايااذ القرار 

لدي ـ مقدرة  درجل لاليل ليحديد ال جكة الممر يل  ػيف  األكاديم ار كيرل ال احث أف مياذم القر 

  ػػاءن لمػػ  مممكمػػات دقيقػػل  األكػػاديم يػػيـ يشػػايص القػػرار  كلػػذلؾمػػا هػػك كػػائف كمػػا يجػػب أف يكػػكف 

 ك قػان مف حيث  كل ػا كحجم ػا كأي ان المقدرة لم   يحديد ط يمل مشكمل  القرار   ككا حل ك أقؿ ج د

ل ل ػد يحديػد األكاديميػيمػزك ال احػث ذلػؾ إلػ  يػكا ر ا ػرات جيػدة لػدل القيػادات أالس لمميػل دقيقػل  ك 

 كلمؿ أهـ األال اب الي  أدت إل   ييجل ميكالطل ه :  األكاديم مشكمل القرار 

لػػدـ االطػػبلع لمػػ   مػػاذج اياػػاذ القػػرارات الالػػا قل أك  مػػاذج مػػف جاممػػات   ػػذت قػػرارات أكاديميػػل  -

 .ل لف ذلؾممالمل كما ه  ال يائا الميري 

 .إلكيرك يان ل الي  ييـ    الجاممات اليم يل األكاديمييكليؽ لمقرارات  ال يكجد -

عرض النتائج عمى مستوى كل مجال من مجاالت المحور األول المتعمق بمستوى ممارسة  -2

 في الجامعات اليمنية في ةوء إدارة المعرفة. األكاديميعممية اتخاذ القرار 

 مة وتشخيصيا:المجال األول: تحديد المشك

(  قػػرات ييممػػؽ  يحديػػد مشػػكمل القػػرار كيشاينػػ ا  ػػ  الجاممػػات اليم يػػل  9يي ػػمف هػػذا المجػػاؿ )

ككا ػػت الميكالػػطات الحالػػا يل  كاال حرا ػػات الممياريػػل ليقػػديرات لي ػػل ال حػػث لمػػ   قػػرات هػػذا المجػػاؿ 

  .(17كما ه  مك حل    جدكؿ رقـ )
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والمتعمق  حرافات المعيارية لتقديرات عينة البحث عمى فقرات المجال األولالمتوسطات الحسابية واالن( 17جدول رقم )
 .في الجامعات اليمنية في ةوء إدارة المعرفة مرتبة ترتيبًا تنازلياً  تحديد المشكمة وتشخيصيابمستوى ممارسة 

 
 ػػػ   األكػػاديم أف ميكالػػط مالػػيكل ممارالػػل لمميػػػل اياػػاذ القػػرار   (17رقػػػـ )يي ػػح مػػف الجػػدكؿ 

كقػػد  مػػغ   ( 3.03-3.81الجاممػػات اليم يػػل  ػػ  مجػػاؿ يحديػػد المشػػكمل كيشاينػػ ا يػػراكح مػػا  ػػيف )

  (0.66كا حػػراؼ مميػػارم)  (3.33الميكالػػط الحالػػا   ليقػػديرات لي ػػل ال حػػث  ػػ  هػػذا المجػػاؿ ككػػؿ )

 ميكالطل ك يحميؿ  يائا  قرات هذا المجاؿ يي ح اآلي : مماراللكهك يقا ؿ ماليكل 

يحػػدد ال جػػكة ( كاليػػ  يػػ ص لمػػ : )1ألمػػ  قيمػػل  ػػ  هػػذا المجػػاؿ حنػػمت لمي ػػا ال قػػرة رقػػـ ) أف -

مػػف حيػػث  لػػاؿ  حيػػث حنػػمت لمػػ  مالػػيكل   (الممر يػػل  ػػيف مػػا هػػك كػػائف كمػػا يجػػب أف يكػػكف.

 (.0.92(  كا حراؼ مميارم )3.81ك ميكالط حالا  ) ماراللالم

ترتيب  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــرة م
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

مستوى 
 الممارسة

 لال  0.92 3.81 1 يحدد ال جكة الممر يل  يف ما هك كائف كما يجب أف يككف. 1

2 
يحدد ط يمل المشكمل مف حيث  كل ا كحجم ا ك قان أالس لمميل 

 دقيقل.
 لال  0.91 3.51 3

3 
يشاص مشكمل القرار األكاديم    اءن لم  مممكمات دقيقل 

 ككا حل  ج د أقؿ ك كقت أالرع
 لال  0.9 3.49 2

4 
يرج  إل  المكائح كالقكا يف حكؿ مشكمل القرار األكاديم  مف 

 ابلؿ اليق يل الحديلل.
 ميكالط 0.92 3.35 4

 ميكالط 0.82 3.34 5 يطم  لم   ماذج ممالمل لمك كع القرار األكاديم . 5
 ميكالط 1.05 3.17 7 يكلؽ لمميل يحديد مشكمل القرار األكاديم . 6
 ميكالط 1.1 3.14 8 شكمل القرار األكاديم  المحدد إلكيرك يان.يازف م 7

8 
ي شر مك كع القرار األكاديم  المحدد  الطرائؽ اإللكيرك يل 

 لي ادؿ الممر ل ل ر ش كات االيناؿ    الجاممل.
 ميكالط 1.09 3.09 9

يكالطم 1.03 3.03 6 ياليادـ اليق يل الحديلل    يحديد المشكمل ك قان ممايير كا حل. 9  
 ميكالط 0.66 3.33 المجاؿ ككؿ
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يالػيادـ اليق يػل (  كالي  يػ ص لمػ : )9كما أف أد   قيمل    هذا المجاؿ حنمت لمي ا ال قرة ) -

حيػث حنػمت لمػ  مالػيكل ممارالػل ميكالػط   (ممػايير كا ػحل. ك قػان الحديلل    يحديد المشكمل 

 (.1.03م )كا حراؼ مميار   (3.03ػػػػػػ ك ميكالط حالا   )

  .2)  3  1  كهذه ال قرات مري ػل ي ازليػان كهػ  )لاؿ  حنمت لبلث  قرا ت لم  ماليكل ممارالل  -

يحػدد ال جػكة ) :لميرييب الي ازل  لمميكالط الحالا   لماليكل الممارالل    ك قان كي ص يمؾ ال قرات 

ءن لمػػ    ػػا األكػػاديم يشػػاص مشػػكمل القػػرار ك الممر يػػل  ػػيف مػػا هػػك كػػائف كمػػا يجػػب أف يكػػكف  

يحػػػدد ط يمػػػل المشػػػكمل مػػػف حيػػػث  كل ػػػا ك   مممكمػػػات دقيقػػػل ككا ػػػحل  ج ػػػد أقػػػؿ ك كقػػػت أالػػػرع

 كحجم ا ك ؽ أالس لمميل دقيقل(.

  7  5،9،6  4كهػذه ال قػرات مري ػل ي ازليػان ) الت  قرات لمػ  مالػيكل ممارالػل ميكالػط حنمت  -

قػػكا يف حػػكؿ مشػػكمل القػػرار المػػكائح كالإلػػ   يرجػػ )(. كيػػ ص يمػػؾ ال قػػرات ك قػػان لميرييػػب الي ػػازل  8

  األكػػػاديم يطمػػػ  لمػػػ   مػػػاذج ممالمػػػل لمك ػػػكع القػػػرار ك مػػػف اػػػبلؿ اليق يػػػل الحديلػػػل   األكػػػاديم 

يكلػػؽ لمميػػل يحديػػد مشػػكمل ك يالػػيادـ اليق يػػل الحديلػػل  ػػ  يحديػػد المشػػكمل ك ػػؽ ممػػايير كا ػػحل  ك 

ي شػػػر مك ػػػكع ك   رك يػػػان المحػػػدد إلكي األكػػػاديم ياػػػزف مشػػػكمل القػػػرار ك   كيكلق ػػػا األكػػػاديم القػػػرار 

 ل لي ػػػػػػػادؿ الممر ػػػػػػػل ل ػػػػػػػر شػػػػػػػ كات االينػػػػػػػاؿ اإللكيرك يػػػػػػػالمحػػػػػػػدد  ػػػػػػػالطرائؽ  األكػػػػػػػاديم القػػػػػػػرار 

 .(   الجاممل

 جدان.  لاؿ    ماليكل ممارالل قرات هذا المجاؿ لم   مفلـ يحنؿ أم  قرة  -

  يي ػح  األكػاديم يحديػد مشػكمل القػرار لميممؽ اكمف ابلؿ المرض الالا ؽ ل يائا المجاؿ األكؿ 

كهذا يم   اهيماـ مياذم القرار  لاؿ  حنمت لم  ماليكل ممارالل .2)  3  1أف لبلث  قرات كه  )

المػػػراد يحديػػػد مشػػػكميه  ميػػػدان لػػػف  األكػػػاديم كمك ػػػكليل القػػػرار  األكػػػاديم  ػػػال ظرة المالػػػيق ميل لمقػػػرار 

 مػػا حنػػمت ال قػػرات  ي  لمجميػػ  المشػػكائيل كالبلم ػػاالة  ػػاآلاريف مػػف اػػبلؿ مممكمػػات دقيقػػل ككا ػػحل 
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( لمػػػػ  مالػػػػيكل ممارالػػػػل ميكالػػػػط  مػػػػ  كجػػػػكد ي ػػػػاكت مػػػػف حيػػػػث يرييػػػػب أكلكيػػػػل 6  9  8 7 5  4)

ل  ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل يملمػػػت  ػػػ  الرجػػػكع لمػػػكائح كالقػػػكا يف  األكاديميػػػممارالػػػي ا مػػػف ق ػػػؿ القيػػػادات 

ؽ مشػػكمل القػػرار  االػػياداـ يق يػػل حديلػػل يكلػػ األكػػاديم كاالطػػبلع لمػػ   مػػاذج ممالمػػل لمك ػػكع القػػرار 

ل األكاديميػػ  كيممػػؿ لمػػ   شػػر مشػػكمل القػػرار لي ػػادؿ الممر ػػل حكلػػه مػػ  القيػػادات إلكيرك يػػان  األكػػاديم 

 كأل اء هيئل اليدريس  الجاممات. 

اطػل مدركالػل إال أ  ػا يمقػد  ك قػان  كي يؼ ال احث أ ه  اإل ػا ل إلػ  أف الجاممػات اليم يػل يالػير

كالممؿ  ركح ال ريػؽ الكاحػد  الم ملالكميات مف أجؿ م اقشل الق ايا االجيمالات الدكريل م  األقالاـ ك 

 مك ػػكليل كيحديػػد المشػػكبلت مػػف اػػبلؿ مممكمػػات دقيقػػل ككا ػػحل  األكػػاديم ليحديػػد مشػػكمل القػػرار 

  أقؿ كقت كأقؿ ج د.

 :المجال الثاني: جمع البيانات والمعمومات 

لمممكمػات  ػ  الجاممػات اليم يػل  ككا ػت (  قػرة ييممػؽ  جمػ  ال يا ػات كا11يي مف هذا المجػاؿ )

الميكالطات الحالا يل  كاال حرا ات الممياريل ليقػديرات لي ػل ال حػث لمػ   قػرات هػذا المجػاؿ كمػا هػ  

 .(18مك حل    الجدكؿ رقـ )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة البحث عمى فقرات المجال الثاني (18جدول رقم )
 .عمق بمستوى ممارسة جمع البيانات والمعمومات في الجامعات اليمنية مرتبة ترتيبًا تنازلياً والمت

ترتيب  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة م
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الممارسة

 ميكالط 0.88 3.39 4 مات.يميمد لم  المك كليل    جم  ال يا ات كالمممك  10

11 
يشارؾ المرؤكاليف    جم  ال يا ات كالمممكمات الميممقل 

 .األكاديم  مشكمل القرار 
 ميكالط 1.04 3.39 3

12 
يحدد منادر الحنكؿ لم  ال يا ات كالمممكمات الميممقل 

 . مك كع المشكمل
 ميكالط 0.99 3.38 1

 قي ا  المشكمل يكظؼ الممر ل الدقيقل  ال يئل الدااميل كلبل 13
 ايجا ان كالم ان.

 ميكالط 0.82 3.31 6



110 

 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة م
ترتيب 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الممارسة

 ميكالط 0.96 3.25 2 ياليادـ قالدة  يا ات إلكيرك يل لجم  ال يا ات كالمممكمات. 14

15 
ياليادـ األالاليب الممميل الم  جيل    اإلحاطل  مشكمل القرار 

 ميكالط 0.96 3.25 5 مف جمي  جكا   ا. األكاديم 

16 
جيل  الي ارها طريقل مف طرائؽ الحنكؿ لم  يقيـ ال يئل الاار 

 .األكاديم ال يا ات كالمممكمات الميممقل  مشكمل القرار 
 ميكالط 0.91 3.25 7

 ميكالط 0.92 3.20 8 ياليميف  الا راء كالمياننيف    جم  ك  اء ال يا ات. 17

18 
 األكاديم يازف ال يا ات كالمممكمات الميممقل  مشكمل القرار 

 لكيرك يا     ظـ مممكمات الجاممل.كأرش ي ا إ
 ميكالط 0.98 3.18 9

 ميكالط 1.12 3.12 11 ي شر المممكمات الي  يـ الحنكؿ لمي ا  ش ا يل كا حل. 19
 ميكالط 1.13 3.06 10 ين ؼ المممكمات الي  يـ الحنكؿ لمي ا حكؿ المشكمل. 20

 ميكالط 0.64 3.25 المجاؿ ككؿ
 ػػػ   األكػػاديم لمميػػػل اياػػاذ القػػرار  مالػػيكل ممارالػػل كالػػطأف مي  (18رقػػػـ )يي ػػح مػػف الجػػدكؿ 

كقػػد  مػػغ   (3.6-3.39يػراكح مػػا  ػيف ) كاليػػ المممكمػات ال يا ػػات ك الجاممػات اليم يػػل  ػ  مجػػاؿ جمػ  

  (0.64) ( كا حػػراؼ مميػػارم3.25الميكالػػط الحالػػا   ليقػػديرات لي ػػل ال حػػث  ػػ  هػػذا المجػػاؿ ككػػؿ )

 يؿ  يائا  قرات هذا المجاؿ يي ح اآلي :ميكالطل ك يحم مماراللكهك يقا ؿ ماليكل 

يميمػػد لمػػ  ( كاليػػ  يػػ ص لمػػ : )10ألمػػ  قيمػػل  ػػ  هػػذا المجػػاؿ حنػػمت لمي ػػا ال قػػرة رقػػـ ) أف -

حيػث حنػمت لمػ  مالػيكل ممارالػل  درجػل ميكالػط  المك كليل    جم  ال يا ات كالمممكمػات( 

  .(0.88(  كا حراؼ مميارم )3.39ك ميكالط حالا  )

ينػػػ ؼ (  كاليػػػ  يػػػ ص لمػػػ : )20 ػػػ  هػػػذا المجػػػاؿ حنػػػمت لمي ػػػا ال قػػػرة ) كمػػػا أف أد ػػػ  قيمػػػل -

حيث حنمت لم  مالػيكل ممارالػل ميكالػط   (المممكمات الي  يـ الحنكؿ لمي ا حكؿ المشكمل.

 (.1.16كا حراؼ مميارم )  (3.06ك ميكالط حالا   )  

 ػػػ   ديم األكػػػاحنػػػؿ جميػػػ   قػػػرات المجػػػاؿ اللػػػا   لمػػػ  مالػػػيكل ممارالػػػل لممميػػػل اياػػػاذ القػػػرار  -

 الجاممات اليم يل  يقدير ميكالط.
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 . لاؿ    ماليكل ممارالللـ يحنؿ أم  قرة مف  قرات هذا المجاؿ لم   -

كمػػػف اػػػبلؿ المػػػرض الالػػػا ؽ ل يػػػائا المجػػػاؿ اللػػػا   الميممػػػؽ  مالػػػيكل جمػػػ  ال يا ػػػات كالمممكمػػػات  

يي ح أف جمي    مر ل   الجاممات اليم يل     كء إدارة الم األكاديم ايااذ القرار ممارالل لمميل ل

كجميم ا يشير ل ظيان إلػ  درجػل ممارالػل ميكالػطل مػ      قرات المجاؿ قد حنمت لم  يقدير ميكالط

ل  ػػ  الجاممػػات اليم يػػل األكاديميػػكجػػكد ي ػػاكت  مػػف حيػػث يرييػػب أكلكيػػل ممارالػػي ا مػػف ق ػػؿ القيػػادات 

كاالػػياداـ قالػػدة  ػ ايػػيملمػػت لمػػ  اليػػكال   مالػػيكل ميكالػػط  ػػ  يحديػػد منػػادر الحنػػكؿ لمػػ  المممكم

 يا ػػات إلكيرك يػػل لجمػػ  ال يا ػػات كالمممكمػػات  كمشػػاركل المرؤكالػػيف  ػػ  جمػػ  ال يا ػػات كالمممكمػػات  

  كالممؿ لم   شػرها كيػداكل ا إلكيرك يان  األكاديم كيازيف ال يا ات كالمممكمات الميممقل  مشكمل القرار 

 . ش ا يل كا حل

يف  ممميػػل جمػػ  ال يا ػػات كالمممكمػػات كحرنػػ ـ األكػػاديمي ال احػػث ذلػػؾ إلػػ  اهيمػػاـ القػػادة يمػػزكك 

  كأف القػػرار الػػذم ال يميمػػد لمػػ  مممكمػػات دقيقػػل األكػػاديم الشػػديد لمػػ  المممكمػػل ق ػػؿ اياػػاذ القػػرار 

ال ي يـ  اآلاريف كمػا يحياجػه الجاممػات اليم يػل  ان شاني ان ال يحيمؿ الي  يذ أك قرار  ان غام  ان يككف قرار 

 ليحقيؽ أهدا  ا.

كقمػل المػكارد   يؼ ال احث  أف كؿ جاممل مف الجاممات اليم يل  الرغـ مف الظركؼ النم ل كي

أل اء لمميات ايااذ القػرار  إمكا يات ر لدي ا مف ا جم  ال يا ات كالمممكمات  قدر ما ييك  ي يـإال أ  ا 

 .األكاديم ف جم  ال يا ات كالمممكمات أالاس ايااذ القرار أل  األكاديم 

 الثالث: تحديد البدائل وتقييميا: المجال

ل  ػ  الجاممػات األكاديميػ(  قػرة ييممػؽ  يحديػد ال ػدائؿ كيقييم ػا لمقػرارات 11يي مف هذا المجػاؿ )

اليم يػػل  ككا ػػت الميكالػػطات الحالػػا يل كاال حرا ػػات الممياريػػل ليقػػديرات لي ػػل ال حػػث لمػػ   قػػرات هػػذا 

 .(19ه  مك حل    الجدكؿ رقـ ) كماالمجاؿ 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة البحث عمى فقرات المجال الثالث (19رقم ) جدول
 .بمستوى ممارسة تحديد البدائل وتقييميا في الجامعات اليمنية مرتبة ترتيبًا تنازلياً  والمتعمق

ترتيب  الفقـــــــــــــرة م
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ستوى م
 الممارسة

21 
يشارؾ المرؤكاليف    يقييـ ال دائؿ المايم ل لحؿ مشكمل القرار 

 األكاديم .
 ميكالط 0.99 3.39 5

 ميكالط 1.06 3.34 3 ياليادـ يق يل المممكمات كااليناؿ ليحديد ال دائؿ. 22
 ميكالط 0.94 3.33 2 يحدد ممايير لمم ا مل  يف ال دائؿ ك قان أالس لمميل. 23

24 
يد مف األ كار كاآلراء كالمقيرحات المقدمل مف أل اء يالي 

 هيئل اليدريس    الم ا مل  يف ال دائؿ.
 ميكالط 1.13 3.33 6

25 
يرال  قدرات الجاممل كامكا ياي ا    ي  يذ كؿ  ديؿ مف 

 ال دائؿ المبلئمل لمقرار األكاديم .
 ميكالط 1.19 3.33 7

ل دائؿ المقيرحل يدرس المكائد الميكقمل مف كؿ  ديؿ مف ا 26
  االياداـ أالمكب الياطيط الماليق م  )االاليشرا  (.

 ميكالط 1.13 3.23 4

 ميكالط 1.08 3.16 10 يازف ال دائؿ المبلئمل    قكالب الكيرك يل. 27

28 
يط ؽ  حكث الممميات الاييار ال دائؿ    حؿ المشكبلت 

 األكاديميل الميممقل  األمكر الماليل.
 ميكالط 1.1 3.13 8

 ميكالط 0.95 3.11 1 يحنر كيحدد ال دائؿ المايم ل لحؿ مشكمل القرار األكاديم . 29

30 
يط ؽ األالاليب الممميل الحديلل    حؿ المشكبلت األكاديميل 

 الاييار ال ديؿ المبلئـ.
 ميكالط 1.23 2.93 9

الطميك  1.08 2.72 11 يقييـ ال دائؿ المياحل اليااذ القرار األكاديم . لمميل ي شر 31  
 ميكالط 0.72 3.18 المجاؿ ككؿ

 ػػػ   األكػػاديم أف ميكالػػط مالػػيكل ممارالػػل لمميػػػل اياػػاذ القػػرار   (19رقػػػـ )يي ػػح مػػف الجػػدكؿ 

  كقد  مغ (2.72 -3.39الجاممات اليم يل    المجاؿ اللالث يحديد ال دائؿ كيقييم ا  ييراكح ما  يف )

  (0.72كا حػراؼ مميػارم ) ( 3.18كػؿ )الميكالط الحالا   ليقديرات لي ػل ال حػث  ػ  هػذا المجػاؿ ك

 كهك يقا ؿ اليقدير ميكالط  ك يحميؿ  يائا  قرات هذا المجاؿ يي ح اآلي : 
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يشػػارؾ المرؤكالػػيف  ػػ  (  ك نػػ ا: )21أف ألمػػ  قيمػػل  ػػ  هػػذا المجػػاؿ حنػػمت لمي ػػا ال قػػرة ) -

ل ميكالػط ( حيث حنمت لم  ماليكل ممارالػاألكاديم يقييـ ال دائؿ المايم ل لحؿ مشكمل القرار 

 (.0.99(  كا حراؼ مميارم )3.39ك ميكالط حالا   )

ي شػػر لمميػػل يقيػػيـ ك نػػ ا: )  (31كمػػا أف أد ػػ  قيمػػل  ػػ  هػػذا المجػػاؿ حنػػمت لمي ػػا ال قػػرة ) -

حيػػث حنػمت لمػػ  مالػػيكل ممارالػػل  درجػػل ميكالػػط  (  األكػػاديم ال ػدائؿ المياحػػل الياػػاذ القػػرار 

 .(1.08كا حراؼ مميارم)  (2.72ك ميكالط حالا   )

 حنػػػػػػػػػػػمت جميػػػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػػػرات المجػػػػػػػػػػػاؿ اللالػػػػػػػػػػػث يحديػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػدائؿ كيقييم ػػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػػ  مالػػػػػػػػػػػيكل  -

 . لممارالل ميكالط

 .لاؿ  لـ يحنؿ أم  قرة مف  قرات هذا المجاؿ لم  ماليكل ممارالل  -

 قد حنمت جمي  ال قػرات  ػ  مالػيكل ممارالػل   المجاؿ اللالثكمف ابلؿ المرض الالا ؽ ل يائا 

  ميكالػػػطليحديػػػد ال ػػػدائؿ كيقييم ػػػا  مالػػػيكل ممارالػػػل  :اؿ اللالػػػثلممجػػػ األكػػػاديم لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرار 

كجميم ػػػا يشػػػير ل ظيػػػان إلػػػ  مالػػػيكل ممارالػػػل ميكالػػػطل مػػػ  كجػػػكد ي ػػػاكت  مػػػف حيػػػث يرييػػػب أكلكيػػػل 

ل    الجاممػات اليم يػل يملمػت لمػ  اليػكال   مالػيكل ميكالػط  ػ  األكاديميممارالي ا مف ق ؿ القيادات 

كدراالػل المكائػد الميكقمػل مػف كػؿ   أالػس لمميػل ك قػان  ممايير الم ا مليحديد ال دائؿ كيقييم ا  كيحديد 

كاالالػي ادة مػف اآلراء كالمقيرحػػات    ػديؿ مػف ال ػدائؿ المقيرحػل  كمشػاركل المرؤكالػػيف  ػ  يقيػيـ ال ػدائؿ

مكا ياي ػا  ػ  ا  المقدمل مف أل اء هيئل اليدريس    الم ا مل  ػيف ال ػدائؿ  كمرالػاة قػدرات الجاممػل ك 

ل كياػػزيف األكاديميػؿ  ػديؿ مػف ال ػدائؿ كيط يػؽ األالػػاليب الممميػل الحديلػل  ػ  حػؿ المشػكبلت ي  يػذ كػ

  غيل  شرها لي ادؿ الممر ل حكل ا.  إلكيرك يلال دائؿ المقيرحل    قكالب 

ل  الرغـ مػف القػدرات اليػ  يميمكك  ػا  ػ  يحديػد ال ػدائؿ إال أف األكاديميكيرل ال احث أف القيادات 

زك ال احث ذلؾ إل  قمػل الػدكرات مكرة ميكالطل ي يف مقدار القنكر    يحديد ال دائؿ كيممارالي ا  ن

األال اب الي  أدت إل   ييجل ميكالطل  الممالمل ل د يحديد ال دائؿ كمف اليدري يل كالرجكع إل  القرارات

 :يأي ما 
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 اليدريس.ل كأل اء هيئل األكاديمي مؼ     المشاركل    يحديد ال دائؿ م  كؿ القيادات  -

  أالاليب االيشراؼ الماليق ؿ ك قان ال يكجد آليل لدراالل المكائد الميكقمل مف يحديد ال دائؿ  -

ال يكجد يط يؽ لؤلالاليب الممميل الحديلل    يقييـ ال دائؿ ك قص    قدرات الجاممل    يط يؽ  -

 .لاألكاديميأالاليب يقييـ  دائؿ القرارات 

 .القرار وتنفيذه اتخاذالمجال الرابع: 

(  قػػػرات ييممػػػؽ  ااييػػػار القػػػرار كي  يػػػذه  ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل  ككا ػػػت 9يي ػػػمف هػػػذا المجػػػاؿ )

هػػ  كمػػا الميكالػطات الحالػػا يل كاال حرا ػػات الممياريػػل ليقػػديرات لي ػػل ال حػث لمػػ   قػػرات هػػذا المجػػاؿ 

 (.20مك حل    الجدكؿ رقـ )

تقديرات عينة البحث عمى فقرات المجال الرابع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (20جدول رقم )
 .في الجامعات اليمنية مرتبة ترتيبًا تنازلياً وتنفيذه  القرار اتخاذوالمتعمق بمستوى ممارسة عممية 

 الفقرة م
ترتيب 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الممارسة

32 
ك كع يشارؾ المرؤكاليف    ااييار ال ديؿ الم االب لم

 القرار.
 ميكالط 1.07 3.08 1

 ميكالط 1.02 3.06 2 .لميهالمبلئـ المي ؽ  األكاديم يايار القرار  33

34 
المياذ م  لكائح  األكاديم يرال  لدـ يمارض القرار 

 ميكالط 1.06 3.03 3 كأ ظمل الجاممل.

 ميكالط 0.93 3.00 4 .األكاديم يرال  الجكا ب اال الا      ايااذ القرار  35
 ميكالط 1.25 2.94 5 .المراد ايااذه األكاديم ييكق   يائا ي  يذ القرار  36
 ميكالط 1.10 2.93 6 كيممف حيليايه  ش ا يل كا حل. األكاديم ي شر القرار  37
 ميكالط 1.1 2.92 7 كي  ذه    مدة زم يل محددة. األكاديم يط ؽ القرار  38

39 
بلؿ  ظـ مممكمات مف ا إلكيرك يان  األكاديم يكلؽ القرار 

 ل.األكاديميالجاممل الميممقل  ايااذ القرارات 
 ميكالط 1.08 2.85 9

 ميكالط 1.13 2.84 8 .األكاديم يزكد المم ييف  ميطم ات الي  يذ لمقرار  40
 ميكالط 0.73 2.96 .المجاؿ ككؿ
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 اديم األكػػ أف ميكالػػط مالػػيكل ممارالػػل لمميػػل اياػػاذ القػػرار  (20يي ػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )      

كقػد  (2.84- 3.08   الجاممات اليم يل    المجاؿ الرا   يحديػد ال ػدائؿ كيقييم ػا  ييػراكح مػا  ػيف )

( ػ كا حػػػراؼ مميػػػارم 2.96 مػػػغ الميكالػػػط الحالػػػا   ليقػػػديرات لي ػػػل ال حػػػث  ػػػ  هػػػذا المجػػػاؿ ككػػػؿ )

 كهك يقا ؿ اليقدير ميكالط  ك يحميؿ  يائا  قرات هذا المجاؿ يي ح اآلي :   (0.73)

يشػػػارؾ المرؤكالػػػيف  ػػػ  (  ك نػػػ ا: )32أف ألمػػػ  قيمػػػل  ػػػ  هػػػذا المجػػػاؿ حنػػػمت لمي ػػػا ال قػػػرة ) -

حيػث حنػػمت لمػ  مالػػيكل ممارالػل ميكالػػط ك ميكالػػط  ػػػ(ااييػار ال ػػديؿ الم االػب لمك ػػكع القػرار

 (.1.07(  كا حراؼ مميارم )3.08حالا   )

يزكد المم ييف  ميطم ات )ك ن ا:   (40كما أف أد   قيمل    هذا المجاؿ حنمت لمي ا ال قرة ) -

حيث حنػمت لمػ  مالػيكل ممارالػل  درجػل ميكالػط ك ميكالػط حالػا     (الي  يذ لمقرار األكاديم .

 .(1.13كا حراؼ مميارم)  (2.84)

 ميكالط.   ماليكللم  ممارالل  كي  يذه األكاديم ايااذ القرار حنمت جمي   قرات المجاؿ الرا    -

 .لاؿ    ماليكللم  ممارالل  لـ يحنؿ أم  قرة مف  قرات هذا المجاؿ -

 قد حنمت جمي  ال قرات   ػ  مالػيكل ممارالػل   المجاؿ الرا  كمف ابلؿ المرض الالا ؽ ل يائا 

لممجاؿ الرا   اياػاذ القػرار كي  يػذه  مالػيكل ممارالػل ميكالػطل  كجميم ػا  األكاديم لمميل ايااذ القرار 

حيث يرييب أكلكيل ممارالي ا مف ق ؿ يشير ل ظيان إل  ماليكل ممارالل ميكالطل م  كجكد ي اكت  مف 

ل    الجاممػات اليم يػل يملمػت لمػ  اليػكال   مالػيكل ممارالػل ميكالػطل   ػ  ااييػار األكاديميالقيادات 

كيرالػػػ  ل ػػد ي  يػػػذه   كالػػذم ال ييمػػػارض مػػ  لػػػكائح كأ ظمػػل الجاممػػل  لميػػهالمي ػػػؽ  األكػػاديم القػػرار 

لكيرك يػان إكمف لػـ يكلػؽ هػذا القػرار  المحددة مدة الزم يل م  يكق   يائا ي  يذه    ال اإل الا يلالجكا ب 

   . لاألكاديمي اتمف ابلؿ  ظـ مممكمات الجاممل الميممقل  ايااذ القرار 
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 األ الػػبياػػاذ القػػرار ال لػػدي ـ رغ ػػل األكػػاديم ال احػػث ذلػػؾ إلػػ  أف قيػػادات مياػػذم القػػرار  يمػػزكك 

 ليم يل.   الجاممات ا األكاديم ك ؽ لمميات ايااذ القرار 

كلدـ  األكاديم ل  الرغـ مف مشاركي ا    لمميل ايااذ القرار األكاديميكيرل ال احث أف القيادات 

إال أف المبلحػظ أف ال ظػرة المالػيق ميل   اإل الػا يليمارض القرارات م  لكائح الجاممل كمرالػاة الجكا ػب 

 يمي ػت إلػ  المشػاكؿ الميري ػل ل د ااييػار القػرار كي  يػذه جػاءت  مالػيكل ممارالػل ميكالػطل ك اليػال  ال

كمػػا هػػ  ال ػػدائؿ ال ديمػػل  ػػ  حالػػل االا ػػاؽ كيرجػػ  ال احػػث   مػػف ي  يػػذ القػػرار أك االا ػػاؽ  ػػ  ي  يػػذه

 الحنكؿ لم   ييجل ميكالطل إل  اآلي  :

ل لم  اإلدارة المميا    ااييػار القػرار كي  يػذه دكف الرجػكع إلػ  أل ػاء األكاديمياليماد القيادات  -

 .ريسهيئل اليد

 .ال يمط  أهميل لميطم ات ي  يذ القرار كما ه  ال يائا الميكقمل ل د الي  يذ -

 .لاألكاديميال يكجد ش ا يل     شر القرارات  -

 ػػ  الجاممػػات اليم يػػل يميمػػد لمػػ  القيػػادات  األكػػاديم كمػػا يػػرل ال احػػث أف لمميػػل اياػػاذ القػػرار 

اليػدريس  ػ  يحمػؿ مالػؤكليي ـ  ػ  ي  يػذ  ل  شكؿ ماليمر كيممػؿ لمػ  مشػاركل أل ػاء هيئػلاألكاديمي

    الجاممات اليم يل. األكاديم القرار 
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 :: ػشض انُزبئح ادلزؼهمخ ثبإلخبثخ ػٍ انغؤال انثبٍَ ويُبلشزهب.ثبنثب: 

ل ػػد مالػػيكل  إحنػائيلهػؿ يكجػػد  ػركؽ ذات داللػػل : )لئلجا ػل لػػف الالػؤاؿ اللػػا   لم حػث ك نػػه

ا ات أ ػػراد المي ػػػل لػػف مالػػيكل ممارالػػػل لمميػػل اياػػاذ القػػػرار (   ػػيف ميكالػػطات يقػػػديرات االػػيج0.05)

  الػػػ كات الا ػػػرة(ك الممػػػؿ الحػػػال   ك الدرجػػػل الممميػػػل  ك القالػػػـ  ك يمػػػزل لميغيػػػرات )الجاممػػػل   األكػػػاديم 

 كلئلجا ل لف هذا الالؤاؿ يـ ي اكؿ ميغيرات ال حث كما يأي : 

 المتغير األول: الجامعة:

لممر ػل ال ػركؽ حالػب الجاممػل كمػا   ( (ONE WAY ANOVA يػـ االػياداـ يحميػؿ الي ػايف األحػادم

 (.21   الجدكؿ رقـ )

 

الجامعة حول متغير لمعرفة الفروق حسب  ،( (ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي  (21جدول رقم )
 في الجامعات اليمنية. األكاديميمستوى مماسة عممية اتخاذ القرار 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

مستوى 
 الداللة الداللة

يحديد مشكمل القرار 
 .كيشاين ا
 

 2.576 3 7.727  يف المجمكلات

 408. 260 106.060 دااؿ المجمكلات دالل 0.00 6.314

  263 113.787 المجمكع الكم 

جم  المممكمات 
 .كال يا ات

 3.031 3 9.092  يف المجمكلات

 380. 260 98.692 دااؿ المجمكلات دالل 0.00 7.984

  263 107.784 المجمكع الكم 

يحديد ال دائؿ 
 .كيقييم ا

 2.402 3 7.207  يف المجمكلات

 502. 260 130.603 دااؿ المجمكلات دالل 0.00 4.782

  263 137.810 المجمكع الكم 

ااييار القرار 
 .كي  يذه

 2.116 3 6.347 كلات يف المجم

 517. 260 134.393 دااؿ المجمكلات دالل 0.01 4.093

  263 140.740 المجمكع الكم 

 .ككؿ
 2.279 3 6.837  يف المجمكلات

 298. 260 77.379 دااؿ المجمكلات دالل 0.00 7.658

  263 84.217 المجمكع الكم 
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جػػاؿ يحديػػد  ػػ  م إحنػػائيان ( دالػػل (Fإلػػ  أف قيمػػل  (21ـ )كيشػػير ال يػػائا المك ػػحل  ػػ  الجػػدكؿ رقػػ

كمجػػػاؿ جمػػػ  ال يا ػػػات كالمممكمػػػات   كمجػػػاؿ يحديػػػد ال ػػػدائؿ كيقييم ػػػا    مشػػػكمل القػػػرار كيشاينػػػ ا 

  كهػػذا يم ػػ  ( دالػػل إحنػػائيان  Fكمجػػاؿ اياػػاذ القػػرار كي  يػػذه   ك ال الػػ ل لممجػػاالت ككػػؿ كا ػػت قيمػػل )

 ػػػ  مالػػػيكل ممارالػػػل لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرار   (0.05مالػػػيكل الداللػػػل )كجػػػكد  ػػػركؽ دالػػػل إحنػػػائيان ل ػػػد 

كلميمػػػرؼ لمػػػ  ايجػػػاه    ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل يمػػػزل لميغيػػػر الجاممػػػل لػػػدل لي ػػػل ال حػػػث األكػػػاديم 

ي ػيف  (22لممقار ل الل ائيػل ال مديػل  كالجػدكؿ )( (Scheffe كمندر ال ركؽ يـ االياداـ ااي ار شي يه

 .ماليكل ميغير الجاممل يائا هذا االاي ار لم  

 في الجامعة. األكاديمياتجاه ومصدر الفروق في عممية اتخاذ القرار  (22)رقم جدول 

 الجامعة بعاداأل
مقارنة مع باقي 

 الجامعات
 الفروق لشيفيه

مستو  
 الداللة

 الداللة

يحديد مشكمل القرار 
 كيشاين ا.

 

 ن ماء
 دالل 000. *45370. ذمار
ير داللغ 528. 16503. لمراف  
 غير دالل 0.22 22466. اب

 ذمار
 غير دالل 0.13 28867.- لمراف
 غير دالل 0.29 22904.- اب

 غير دالل 0.97 05963. اب لمراف

جم  المممكمات 
 .كال يا ات

 ن ماء
 دالل 0.00 *49470. ذمار
 غير دالل 0.21 22794. لمراف
 غير دالل 0.32 19398. اب

 ذمار
 غير دالل 0.16 26676.- لمراف
 غير دالل 0.08 30072.- اب

 غير دالل 0.99 03396.- اب لمراف

يحديد ال دائؿ 
.كيقييم ا  

 ن ماء
 دالل 0.01 *41856. ذمار
 غير دالل 0.12 29690. لمراف
 غير دالل 0.33 21960. اب

 ذمار
 غير دالل 0.85 12166.- لمراف
 غير دالل 0.51 19896.- اب

 غير دالل 0.96 07731.- اب لمراف
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 الجامعة بعاداأل
مقارنة مع باقي 

 الجامعات
 الفروق لشيفيه

مستو  
 الداللة

 الداللة

ااييار القرار 
.كي  يذه  

 ن ماء
 غير دالل 0.17 26574. ذمار

 غير دالل 0.05 35049. لمراف

 غير دالل 0.05 *33845. اب

 ذمار
 غير دالل 0.94 08475. لمراف

 غير دالل 0.96 07271. اب

 غير دالل 1.00 01204.- اب لمراف

 .ككؿ

 ن ماء
رذما  دالل 0.00 *41302. 

 غير دالل 0.06 26032. لمراف
 غير دالل 0.08 24043. اب

 ذمار
 غير دالل 0.54 15270.- لمراف
 غير دالل  0.41 17259.- اب

 غير دالل 1.00 01989.- اب لمراف

          *  دالل احنائيان ل د ماليكم الداللل 

جاممػػل نػػ ماء  دالػػل إحنػػائيان  ػػيفف ال ػػركؽ أ (22الجػػدكؿ ) يي ػػيف مػػف  يػػائا المقار ػػات الل ائيػػل  ػػ 

يحديػػػد  ػػػ  مجػػػاؿ يحديػػػد مشػػػكمل القػػػرار  كمجػػػاؿ جمػػػ  ال يا ػػػات كالمممكمػػػات  كمجػػػاؿ كجاممػػػل ذمػػػار 

جاممل ن ماء كأف ال ركؽ دالل إحنائيان  يف جاممل ن ماء كجاممل لمراف  لنالح  ال دائؿ كيقييم ا

كيي ػيف مػف  يػائا المقار ػات ال مديػل   جاممػل نػ ماء لنػالحي  يػذه    مجاؿ ااييار القرار األ  ػؿ ك 

ك يف جاممل ن ماء   ككؿ أف ال ركؽ دالل إحنائيان  يف جاممل ن ماء كذمار لنالح جاممل ن ماء

جاممػل  لنػالحذمػار كلمػراف كأف ال ػركؽ دالػل احنػائيان  ػيف جاممػل   كلمراف لنػالح جاممػل نػ ماء

بذمار  ك يف جاممل  ذمار  جاممل ذمار. لنالح كا 

 كقد جاء يرييب الجاممات لم  ال حك اآلي  :

بك   لمرافك      مجاؿ يحديد مشكمل القرار كيشاين ا ) ن ماء -  ذمار(.ك   ا 

ب ػ ك      مجاؿ جم  ال يا ات كالمممكمات ) ن ماء -  ذمار (.ك لمراف ػ ك ا 

ب ػ ك      مجاؿ يحديد ال دائؿ كيقييم ا )ن ماء -  ذمار(.ك لمراف ػ ك ا 

ب ػ ك   مجاؿ ايااذ القرار كي  يذه )ن ماء    -  ذمار(.ك لمراف ػ ك ا 
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إلػػ  االهيمػػاـ  ك ظريػػه ػػ  رئاالػػل جاممػػل نػػ ماء   األكػػاديم ك مػػزك ال احػػث ذلػػؾ إلػػ  مركزيػػل القػػرار 

مػػػف رئاالػػػل جاممػػػل نػػػ ماء أك مػػػف الكميػػػات اليا مػػػل لجاممػػػل نػػػ ماء كػػػكف جميػػػ   النػػػادرة ػػػالقرارات 

أة كيالػيمد كػؿ قراراي ػا مػف جاممػل نػ ماء. كلمػ  المكػس مػف ذلػػؾ الجاممػات اليػ   شػأت حديلػل ال شػ

كدراالػػل : (  2006 مػػ  دراالػػل ) م  ػػا كاايمػػؼ هػػذا ال حػػث . جػػد المركزيػػل القػػرار  ػػ  جاممػػات أاػػرل

ل ك يػػرة األكاديميػػحيػػث كا ػػت كج ػػل  ظػػر القيػػادات  ( 2014دراالػػل: )أ ػػك لاشػػكر  ك  (2007 مالػمـ)

   جدان.

 : ألكاديمياالمتغير الثاني: القس   

)ا الػػػا    يط يقػػػ (. كمػػػا  ػػػ   األكػػػاديم لممر ػػػل ال ػػػركؽ  ػػػيف القالػػػـ   ((T-Testيػػػـ االػػػياداـ ااي ػػػار

 .(23الجدكؿ رقـ )

( حول   األكاديميالقسم  نوع ) الفروق حسب( لعينتين مستقمتين لداللو  (T-Testاختبار  (23جدول رقم )

 .جامعات اليمنيةفي ال األكاديميمستوى ممارسة عممية اتخاذ القرار 

القسم  المجال
 األكاديمي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  درجة الحرية (Tقيمة )
 الداللة

 الداللة

يحديد مشكمل القرار 
 كيشاين ا

 70671. 3.3561 166 إ الا  
 غير دالل 0.33 975. 262

 56503. 3.2744 98 يط يق 

 كالمممكمات ال يا اتجم  
 غير دالل 0.38 884.- 262 67101. 3.2256 166 الا  إ 

 58477. 3.2978 98 يط يق 

 يحديد ال دائؿ كيقييم ا
 غير دالل 0.99 014. 262 76280. 3.1813 166 إ الا  
 65646. 3.1800 98 يط يق 

 ااييار القرار كي  يذه
 غير دالل 0.65 461.- 262 75395. 2.9264 166 إ الا  
 69486. 2.9694 98 يق يط 

 ككؿ
 غير دالل 0.88 149.- 262 59390. 3.1755 166 إ الا  
 51784. 3.1862 98 يط يق 

  ػػ  مجػػاؿغيػػر دالػػل إحنػػائيان   ((Tإلػػ  أف قيمػػل  (23كيشػػير ال يػػائا المك ػػحل  ػػ  الجػػدكؿ رقػػـ )
جػاؿ يحديػد ال ػدائؿ كيقييم ػا  يحديد مشكمل القرار كيشاين ا  كمجػاؿ جمػ  ال يا ػات كالمممكمػات  كم

(. 0.05مما يم   لدـ كجكد  ركؽ دالػل احنػائيان ل ػد مالػيكل الداللػل ) كمجاؿ ااييار القرار كي  يذه
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 يمػزل ػ  الجاممػات اليم يػل  األكاديم  يف الميكالطات الحالا يل لماليكل ممارالل لمميل ايااذ القرار 
 القالـ. لميغير  كع

 ية:لمتغير الثالث: الدرجة العمما
لممر ػػل ال ػػركؽ حالػػب الدرجػػل   ( (ONE WAY ANOVAيػػـ االػػياداـ يحميػػؿ الي ػػايف األحػػادم 

 .(24الممميل كما    الجدكؿ رقـ )
 متغير لمعرفة الفروق حسب ،( (ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي  (24جدول رقم )

 جامعات اليمنية.في ال األكاديميالدرجة العممية حول مستوى ممارسة عممية اتخاذ القرار 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 الداللة

يحديد مشكمل القرار 
 .كيشاين ا
 

 2.033 2 4.066  يف المجمكلات
 4200. 261 109.721 دااؿ المجمكلات دالل 0.01 4.836

  263 113.787 المجمكع الكم 

 
 ال يا اتجم  

 .كالمممكمات

 1.945 2 3.889  يف المجمكلات
 3980. 261 103.894 دااؿ المجمكلات دالل 0.01 4.886

  263 107.784 المجمكع الكم 

يحديد ال دائؿ 
 .كيقييم ا

 0.499 2 997.  يف المجمكلات
0.951 0.39 

غير 
 دالل

 5240. 261 136.813 دااؿ المجمكلات
  263 137.810 كع الكم المجم

ااييار القرار 
 .كي  يذه

 1.980 2 3.959  يف المجمكلات
 0.524 261 136.780 دااؿ المجمكلات دالل 0.02 3.778

  263 140.740 المجمكع الكم 

 ككؿ
 1.062 2 2.123  يف المجمكلات

 0.315 261 82.093 دااؿ المجمكلات دالل 0.04 3.376
  263 84.217 كع الكم المجم

 ( اآلي : 24يي يف مف الجدكؿ ) 

فـي الجامعـات  األكـاديميمستوى ممارسـة عمميـة اتخـاذ القـرار  ككل: األولأوال: عمى مستوى المحور 

 .تعزى لمتغير الدرجة العممية  اليمنية
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ل  يكجػػد  ػػركؽ ذات داللػػل إحنػػائيل  ػػ  االػػػيجا ات لي ػػل ال حػػث يمػػزل لميغيػػر الدرجػػل الممميػػػ

 (.0.05(، أي أصغر من )0.04حيث كاف ماليكل الداللل اإلحنائيل )

 :األولعمى مستوى مجاالت المحور ثانيًا: 

يكجػد  ػركؽ ذات داللػل إحنػائيل  ػ  االػيجا ات لي ػل : تحديـد مشـكمة القـرار وتشخيصـيامجال  -

أصـغر  أي(، 010.مالػيكل الداللػل اإلحنػائيل ) حيث كـانال حث يمزل لميغير الدرجل الممميػل  

 (.0.05) من

يكجػد  ػركؽ ذات داللػل إحنػائيل  ػ  االػيجا ات لي ػل ال حػث  :جمع ال يانات والمعلوماتمجال  -

 (.0.05(، أي أصغر من )0.01يمزل لميغير الجاممل  حيث كاف ماليكل الداللل اإلحنائيل )

ل حػث ال يكجػد  ػركؽ ذات داللػل إحنػائيل  ػ  االػيجا ات لي ػل ا: تحديد ال دائل وتقييمهاامجال  -

 (.0.05(، أي أكبر من )0.39يمزل لميغير الجاممل  حيث كاف ماليكل الداللل اإلحنائيل )

 ركؽ ذات داللل إحنائيل    االيجا ات لي ل ال حث يمزل توجد  مجال اختيار القرار وتنفيذه: -

 (.0.05(، أي أصغر من )0.02لميغير الجاممل  حيث كاف ماليكل الداللل اإلحنائيل )

لممقار ػػػل  (شػػػي يه)يػػػـ االػػػياداـ ااي ػػػار الدالػػػل احنػػػائيا ايجػػػاه كمنػػػدر ال ػػػركؽ كلميمػػػرؼ لمػػػ  

 الدرجػػػػل الممميػػػػل  ي ػػػػيف  يػػػػائا هػػػػذا االاي ػػػػار لمػػػػ  مالػػػػيكل ميغيػػػػر  (25الل ائيػػػػل ال مديػػػػل  كالجػػػػدكؿ )

 كذلؾ كاآلي : 
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الجامعات اليمنية  في األكاديمياختبار شيفيو لمفروق في مستوى ممارسة عممية اتخاذ القرار  (25جدول رقم )
 .حسب الدرجة العممية

 

          حنائيان ل د ماليكم الداللل إ*  دالل 
 يف درجل أالياذ مشارؾ  دالل إحنائيان أف ال ركؽ  (25ل ائيل    الجدكؿ )يي يف مف  يائا المقار ات ال

كيشاين ا. كأف ال ركؽ     األكاديم أالياذ مشارؾ    يحديد مشكمل القرار  لنالح كأالياذ مالالد

ال احث  أالياذ. كيمزك لنالح  يف درجل أالياذ كأالياذ مالالد جم  ال يا ات كالمممكمات كا ت مكج ل

ع إل  ا رات مف هـ    الدرجل الممميل الماليل    لمميل ايااذ القرار  ظران لا ري ـ ذلؾ إل  الرجك 

  كالي  يكنمت إل  أف القيادة يمارس إدارة (2016   ذلؾ  كيي ؽ هذه ال ييجل م  دراالل )الحكيم  

   قطاع الممر ل (  أف ممارالل إدارة 2010كاايم ت م  دراالل ) ما     الممر ل  درجل ميكالطل

 زة جاءت  درجل لاليل.غ

 المتغير الرابع: العمل الحالي:

(. لممر ل ال ركؽ حالب الممؿ الحال   (ONE WAY ANOVAيـ االياداـ يحميؿ الي ايف األحادم 

 .(26كما    الجدكؿ رقـ )

مقارنة مع باقي  الدرجة العممية االبعاد
 الدرجة العممية

مستوى  الفروق لشيفيو
 الداللة

 الداللة

 يحديد مشكمل
 كيشاين ا.القرار 

 أالياذ
 غير دالل 1.00 00196.- أالياذ مشارؾ
 غير دالل 0.05 25733. أالياذ مالالد

 دالل 0.02 *25929. لدأالياذ مالا أالياذ مشارؾ

 .كالمممكماتال يا ات  جم 
 أالياذ

 غير دالل 0.21 17735. أالياذ مشارؾ
 دالل 0.00 *32122. أالياذ مالالد

 غير دالل 0.27 14387. أالياذ مالالد أالياذ مشارؾ

 .ااييار القرار كي  يذه
 أالياذ

 غير دالل 0.13 23550.- أالياذ مشارؾ
 غير دالل 0.98 02209. أالياذ مالالد

 دالل 0.04 *25759. أالياذ مالالد أالياذ مشارؾ

.ككؿ  
 أالياذ

 غير دالل 0.99 01238. أالياذ مشارؾ
 غير دالل 0.11 19444. أالياذ مالالد

 غير دالل 0.07 18206. أالياذ مالالد أالياذ مشارؾ
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العمل الحالي  متغير لمعرفة الفروق حسب (، (ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي  (26جدول رقم )
 في الجامعات اليمنية. األكاديميى ممارسة عممية اتخاذ القرار حول مستو 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  (F)قيمة  المربعات

 الداللة الداللة

يحديد مشكمل القرار 
 .كيشاين ا
 

 2.549 3 7.646  يف المجمكلات
6.243 

 
0.00 

 
 408. 260 106.142 دااؿ المجمكلات دالل

  263 113.787 المجمكع الكم 

جم  المممكمات 
 .كال يا ات

 4.328 3 12.984  يف المجمكلات
11.870 

 
0.00 

 
 365. 260 94.800 دااؿ المجمكلات دالل

  263 107.784 المجمكع الكم 

يحديد ال دائؿ 
 .كيقييم ا

 7.183 3 21.548  يف المجمكلات
16.063 

 
0.00 

 
 447. 260 116.262 دااؿ المجمكلات دالل

  263 137.810 المجمكع الكم 

 .ااييار القرار كي  يذه
 3.778 3 11.335  يف المجمكلات

7.592 
 

0.00 
 

 498. 260 129.404 دااؿ المجمكلات دالل
  263 140.740 المجمكع الكم 

 .ككؿ
 4.273 3 12.820  يف المجمكلات

15.561 
 

0.00 
 

 275. 260 71.397 دااؿ المجمكلات دالل
  263 84.217 المجمكع الكم 

لجمي  المجاالت   إحنائيان ( دالل (Fإل  أف قيمل  (26كيشير ال يائا المك حل    الجدكؿ رقـ )

   ماليكل ممارالل لمميل ايااذ   (0.05كهذا يم   كجكد  ركؽ دالل إحنائيان ل د ماليكل الداللل )

   الجاممات اليم يل يمزل لميغير الممؿ الحال  لجمي  المجاالت كه  يحديد  األكاديم ر القرا

كايااذ القرار األ  ؿ   األ البالمشكمل كيشاين ا  كجم  ال يا ات كالمممكمات كااييار ال ديؿ 

 كي  يذه. 

كالجدكؿ رقـ  ( شي يه)كلممر ل مندر هذه ال ركؽ ال د مف إجراء مقار ات  مديل  االياداـ ااي ار 
 يك ح ذلؾ. (27)
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في الجامعات اليمنية  األكاديمياختبار شيفيو لمفروق في مستوى ممارسة عممية اتخاذ القرار  (27جدول رقم )
 حسب متغير العمل الحالي.

العمل  االبعاد
 الحالي

مقارنة مع باقي 
مستوى  الفروق لشيفيو العمل الحالي

 الداللة الداللة

يحديد مشكمل القرار 
 ا.كيشاين 

 لميد
 غير دالل 0.05 11435.  ائب لميد
 دالل 0.01 11007. رئيس قالـ

 غير دالل 0.94 08843. رئيس قالـ  ائب لميد

 .كالمممكماتال يا ات جم  
 لميد

 دالل 0.00 10807.  ائب لميد
 دالل 0.00 10403. رئيس قالـ

 غير دالل 0.52 08357. رئيس قالـ  ائب لميد

 .دائؿ كيقييم ايحديد ال 
 لميد

 دالل 0.00 11968.  ائب لميد
 دالل 0.00 11520. رئيس قالـ

 غير دالل 0.33 09255. رئيس قالـ  ائب لميد

 .ااييار القرار كي  يذه
 لميد

 دالل 0.00 12626.  ائب لميد
 دالل 0.03 12154. رئيس قالـ

 غير دالل 0.62 09764. رئيس قالـ  ائب لميد

.ككؿ  
 لميد

 دالل 0.00 09378.  ائب لميد
 دالل 0.00 09028. رئيس قالـ

 غير دالل 0.60 07253. رئيس قالـ  ائب لميد

          *  دالل احنائيان ل د ماليكم الداللل 

  ك ائب لميد ( أف ال ركؽ دالل إحنائيان  يف لميد27يي يف مف  يائا المقار ات الل ائيل    الجدكؿ )

 يف لميد  دالل إحنائيان كأف ال ركؽ   لميد لنالح كيشاين ا األكاديم رار    يحديد مشكمل الق

 يف لميد كرئيس  دالل إحنائيان كأف ال ركؽ   لميد لنالح   جم  ال يا ات كالمممكمات ك ائب لميد 

 دالل إحنائيان  يف لميد ك ائب لميد كأف ال ركؽ  لميد لنالح   جم  ال يا ات كالمممكمات قالـ 

ااييار     يف لميد كرئيس قالـ  دالل إحنائيان كأف ال ركؽ   لميد لنالحكيقييمه ال ديؿ     ااييار

لميد    مجاؿ ااييار  لنالحكأف ال ركؽ دالل احنائيا   يف لميد ك ائب لميد   لميد لنالحال ديؿ 

 اممات حي     الكميات دااؿ الج األكاديم ال احث ذلؾ إل  مركزيل القرار  كيمزك  القرار كي  يذه
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كيي ؽ هذه الدراالل م  دراالل     جمي  لمميايه. األكاديم كأف لميد الكميل يملؿ محكر القرار 

  (.2007الميي   )
 المتغير الخامس: سنوات الخبرة:

لممر ل ال ركؽ حالب الممؿ الحال    ( (ONE WAY ANOVAيـ االياداـ يحميؿ الي ايف األحادم 

 .(28كما    الجدكؿ رقـ )

سنوات الخبرة  متغير لمعرفة الفروق حسب (، (ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي  (28)جدول رقم 

 في الجامعات اليمنية. األكاديميحول مستوى ممارسة عممية اتخاذ القرار 

(.  ػػ  مالػػيكل 0.05لػػدـ كجػكد  ػػركؽ دالػل إحنػػائيان ل ػد مالػػيكل الداللػل ) (28يي ػح مػػف الجػدكؿ )

 ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل يمػػػزل لميغيػػػر الػػػ كات الا ػػػرة لجميػػػ   األكػػػاديم لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرار  ممارالػػػل

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  (F)قيمة  المربعات

 الداللة الداللة

لقرار يحديد مشكمل ا
 .كيشاين ا
 

 102. 2 203.  يف المجمكلات
.233 

 
0.79 

 
 435. 261 113.584 دااؿ المجمكلات غير دالل

  263 113.787 المجمكع الكم 

جم  ال يا ات 
 .كالمممكمات

 093. 2 187.  يف المجمكلات
.226 

 
1.00 

 
 412. 261 107.597 دااؿ المجمكلات غير دالل

  263 107.784 م المجمكع الك

يحديد ال دائؿ 
 .كيقييم ا

 356. 2 712.  يف المجمكلات
.678 

 
0.51 

 
 525. 261 137.097 دااؿ المجمكلات غير دالل

  263 137.810 المجمكع الكم 

ااييار القرار 
 .كي  يذه

 752. 2 1.505  يف المجمكلات
1.410 

 
0.25 

 
 533. 261 139.235 دااؿ المجمكلات غير دالل

  263 140.740 المجمكع الكم 

 .ككؿ
 033. 2 067.  يف المجمكلات

 407. 261 106.200 دااؿ المجمكلات غير دالل 0.92 082.
  263 106.267 المجمكع الكم 
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 األ الػػػب المجػػػاالت كهػػػ  يحديػػػد المشػػػكمل كيشاينػػػ ا  كجمػػػ  ال يا ػػػات كالمممكمػػػات كااييػػػار ال ػػػديؿ 

  كايااذ القرار كي  يذه.

: ػشض انُزبئح ادلزؼهمخ ثبإلخبثخ ػٍ انغؤال انثبنث ويُبلشزهب:  ساثؼب:

إدارة المعرفـة فـي  متطمبـات تطبيـق ما درجة توافر) :ك نػهلئلجا ل لف الالؤاؿ اللالث لم حث 

(. قػاـ ؟اليمنية من وجية نظر أفراد عينة البحثالجامعات  في األكاديميتطوير عممية اتخاذ القرار 

ط يػػؽ ال احػػث  إيجػػاد الميكالػػطات  كاال حرا ػػات الممياريػػل  كدرجػػل اليػػكا ر لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت ي

 إدارة الممر ل    الجاممات اليم يل كيمكف يك يح ذلؾ كما يأي :

 عرض النتائج عمى مستوى المحور الثاني ككل: -1

ميطم ػػػػات يط يػػػػؽ إدارة الممر ػػػػل  ػػػػ  يطػػػػكير لمميػػػػل اياػػػػاذ القػػػػرار درجػػػػل يػػػػكا ر  اللػػػػا  :المحػػػػكر 

 : اليم يل   الجاممات  األكاديم 

ؿ المجػػاؿ األكؿ كالميممػػؽ  ميطم ػػات ماديػػل ك شػػريل مػػف لبللػػل مجػػاالت  حنػػهػػذا المحػػكر ييكػػكف 

لمػػ  درجػػل م ا  ػػل كالمجػػاؿ اللػػا   ميطم ػػات يك كلكجيػػا كيق يػػل لمػػ  درجػػل م ا  ػػل كالمجػػاؿ 

 ( يك ح ذلؾ.29اللالث ميطم ات إداريل ك  يل لم  درجل م ا  ل  كالجدكؿ رقـ )
 

قديرات العينة عمى المحور الثاني المتعمق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لت (29جدول رقم )
 في الجامعات اليمنية األكاديميتطبيق إدارة المعرفة في تطوير عممية اتخاذ القرار بمتطمبات 

 م
 مجاالت المحور الثاني:

متطمبات إدارة المعرفة لتطوير عممية درجة توافر 
 األكاديمياتخاذ القرار 

المتوسط  الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

عدد 
 الفقرات

درجة 
 التوافر

 م ا  ل 9 0.64 2.38 األكل  .ميطم ات ماديل ك شريل 1
 م ا  ل 8 0.64 2.26 اللا يل .ميطم ات اليك كلكجيا كاليق يل 2
 م ا  ل 6 0.6 2.11 اللاللل .ميطم ات إداريل ك  يل 3

 م ا  ل 23 0.54 2.25  .المحكر اللا   ككؿ
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( 2.38حنػػػػؿ لمػػػػ  ميكالػػػػط ) ميطم ػػػػات ماديػػػػل ك شػػػػريل ف مجػػػػاؿأ (29)كيي ػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ 

(. 2.26ميطم ػػػات يك كلكجيػػػا كيق يػػػل لمػػػ  ميكالػػػط )كحنػػػؿ مجػػػاؿ   (0.64كا حػػػراؼ مميػػػارم )

كا حراؼ   (2.11ميطم ات إداريل ك  يل لم  ميكالط )كحنؿ مجاؿ   (0.64كا حراؼ مميارم )

 (.0.6مميارم )

 لدرجل اليكا ر    كؿ مجاؿ ما يأي :أف الميكالط الماـ  (35يي ح مف الجدكؿ )

-( كهػك يقا ػؿ 2.38حنؿ مجاؿ الميطم ات الماديل كال شريل لم  المري ػل األكلػ   ميكالػط ) -

 درجل يكا ر م ا  ل.

( كهػك يقا ػؿ 2.24حنؿ مجاؿ الميطم ات اليك كلكجيا كاليق يل لمػ  المري ػل اللا يػل  ميكالػط ) -

 درجل يكا ر م ا  ل. 

( كهك يقا ؿ درجل 2.11اإلداريل كال  يل لم  المري ل اللاللل  ميكالط )حنؿ مجاؿ الميطم ات  -

 يكا ر م ا  ل. 

 ػػإف الميكالػػط الحالػػا   لدرجػػل يػػكا ر ميطم ػػات يط يػػؽ إدارة الممر ػػل  ػػ  يطػػكير لمميػػل  كمػػف لػػـ

 كهذا يشير إل  درجل يكا ر م ا  ل.  (2.25   الجاممات اليم يل هك ) األكاديم ايااذ القرار 

 هذه ال ييجل إل  اآلي :كيمزل 

يكا ر هذه الميطم ػات  ػ    ركرة ل    الجاممات اليم يل إل األكاديميجمي  القيادات  شمكر -1

 ػػ  الجاممػػات  األكػػاديم  ػػ  يطػػكير لمميػػل اياػػاذ القػػرار  م مػػلالجاممػػات لمػػا ل ػػا مػػف قيمػػل 

 اليم يل.

هػذه الميطم ػات لمػا ل ػا  رل ػركرة يػكا ل األكاديميػي  ـ جمي  أ راد لي ل ال حث مف القيػادات  -2

 مف يألير لم  الير األلماؿ كالقرارات البلزمل ليحقيؽ أهداؼ الجاممل.

كمػف اػبلؿ المػرض الالػػا ؽ ل يػائا الالػؤاؿ اللالػػث يي ػح أف ه ػاؾ إجمالػان مػػف ق ػؿ لي ػل ال حػػث 

 ػػ   األكػػاديم ميطم ػػات يط يػػؽ إدارة الممر ػػل  ػػ  يطػػكير لمميػػل اياػػاذ القػػرار  ػػركرة يػػكا ر لمػػ  
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الجاممػػات اليم يػػل كالػػدليؿ لمػػ  ذلػػؾ حنػػكؿ المحػػكر ككػػؿ لمػػ  درجػػل يػػكا ر م ا  ػػل  ميكالػػط 

   ػػػركرة ( كهػػػذا دليػػػؿ لمػػػ  اهيمػػػاـ أ ػػػراد المي ػػػل 0.54( كا حػػػراؼ مميػػػارم )2.25حالػػػا    مػػػغ )

اانػل كأف    ػ  الجاممػات اليم يػل األكػاديم يط يؽ إدارة الممر ل    يطكير لمميل ايااذ القػرار 

ل الممؿ لم  يػكا ر الحػد األد ػ  األكاديمييمر  ظركؼ االيل ائيل ياليدل  مف القيادات الجاممات 

 ػ   األكػاديم مف ميطم ات يط يؽ إدارة الممر ل ليكاكب كؿ جديد    يطكير لمميل اياػاذ القػرار 

 .الجاممات اليم يل

أف يػكا ر ميطم ػات حيػث  ي ػت   (2011 الالػميد)دراالػل هذه ال ييجل جزئػػػػػيان مػ   يػائا  اي قتكقد 

 .إدارة الممر ل دكف الماليكل المأمكؿ

عرض النتـائج عمـى مسـتوى كـل مجـال مـن مجـاالت المحـور الثـاني المتعمـق بمتطمبـات تطبيـق -2

 في الجامعات اليمنية. األكاديميإدارة المعرفة في تطوير عممية اتخاذ القرار 

 المجال األول: متطمبات مادية وبشرية: 

ليط يػػؽ إدارة الممر ػػل  ػػ  يطػػكير لمميػػل   قػػرات (9طم ػػات الماديػػل كال شػػريل )يي ػػمف مجػػاؿ المي

اليم يػػػػل  ككا ػػػػػت الميكالػػػػػطات الحالػػػػػا يل  كاال حرا ػػػػػات  ػػػػػ  الجاممػػػػػات  األكػػػػػاديم اياػػػػاذ القػػػػػرار 

 .(30الممياريل ليقديرات لي ل ال حث لم   قرات هذا المجاؿ  كما ه  مك حل    جدكؿ رقـ )
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة البحث عمى فقرات المجال األول  (30جدول رقم )
في  األكاديميلتطبيق إدارة المعرفة في تطوير عممية اتخاذ القرار  مادية وبشريةوالمتعمق بدرجة توافر متطمبات 

 .الجامعات اليمنية

ترتيب  الفقـــــــــــــــــــــــــــرة م
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التوافر

 ميكالطل 1.09 2.98 1 الككادر ال شريل المياننل كال  يل إلدارة الممر ل. 1

2 
االياداـ اليق يل الحديلل ليداكؿ المممكمات كالممارؼ المالا دة 

 اليااذ القرار األكاديم   ال كله.
 م ا  ل 1.03 2.57 3

3 
مقات ال قاشيل  يف القيادات األكاديميل الاليلمار طاقاي ـ إقامل الح

    المجاالت الممر يل.
 م ا  ل 1.06 2.55 2

 م ا  ل 0.91 2.39 4 ر ط ش ك  لممامميف كأل اء هيئل اليدريس    الجاممل. 4

5 
االليمادات الماليل الماننل لميق يات الحديلل الماننل 

 ممل.ل ظـ المممكمات الممر يل دااؿ الجا
 م ا  ل 1.03 2.35 5

6 
ي  يذ ال راما اليدري يل  شكؿ ماليمر ليحاليف أداء األكاديمييف 

    لمميل ايااذ القرار األكاديم .
 م ا  ل 1 2.23 6

7 
قكالد  يا ات مزكدة  مممكمات حكؿ مكا ي  لمميل ايااذ القرار 

 .األكاديم 
 م ا  ل 0.87 2.14 9

8 
ك كلكجيا كالمممكمات كاأل حاث مكاك ل كؿ ما هك جديد مف الي

 البلزمل.
 م ا  ل 0.87 2.05 8

9 
ال  يل اليحييل اليك كلكجيل لازف كيكليؽ ال يا ات كالمممكمات 

 الاانل  ممميل ايااذ القرار األكاديم .
 م ا  ل 1.12 2.02 7

 م ا  ل 0.64 2.36 المجاؿ ككؿ

م ات الماديل كال شريل ييراكح ما أف ميكالط درجل يكا ر الميط  (30رقـ )يي ح مف الجدكؿ 

كقد  مغ الميكالط الحالا   ليقديرات لي ل ال حث    هذا المجاؿ ككؿ  2.98-2.02) يف )

 ( كهك يقا ؿ درجل يكا ر م ا  ل.0.64( كا حراؼ مميارم )2.36)

 ك يحميؿ  يائا  قرات هذا المجاؿ يي ح اآلي :  
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الكػػكادر ( كاليػػ  يػػ ص لمػػ : )1ة )ألمػػ  قيمػػل  ػػ  هػػذا المجػػاؿ حنػػمت لمي ػػا ال قػػر  أف -

(  حيث حنػمت لمػ  درجػل يػكا ر ميكالػطل ال شريل المياننل كال  يل إلدارة الممر ل.

 (.1.09)(  كا حراؼ مميارم 2.98ك ميكالط حالا   )

ال  يػػػل ( كاليػػػ  يػػػ ص لمػػػ : )9أف أد ػػػ  قيمػػػل  ػػػ  هػػػذا المجػػػاؿ حنػػػمت لمي ػػػا ال قػػػرة ) -

يا ػػػات كالمممكمػػػات الاانػػػل  ممميػػػل اياػػػاذ القػػػرار اليحييػػػل اليك كلكجيػػػل لاػػػزف كيكليػػػؽ ال 

(  2.02(  حيػػػث حنػػػمت لمػػػ  درجػػػل يػػػكا ر ميكالػػػطل ك ميكالػػػط حالػػػا   )األكػػػاديم .

 (.1.12)كا حراؼ مميارم 

( كيػ ص يمػؾ ال قػرة 1لمػ  درجػل يػكا ر ميكالػطل كهػذه ال قػرة هػ  )كاحػدة  حنمت  قرة  -

الكػػػكادر ال شػػػريل المياننػػػل )ك قػػػان لميرييػػػب الي ػػػازل  لمميكالػػػط الحالػػػا   لمػػػ  يػػػكا ر 

 (. كال  يل إلدارة الممر ل.

لػػـ يحنػػؿ أم  قػػرة مػػف  قػػرات هػػذا المجػػاؿ لمػػ  الػػدرجات اآلييػػل )لاليػػل جػػدان  لاليػػل   -

 م ا  ل جدان(.

كيػػػرل ال احػػػث أف أهػػػـ النػػػمك ات اليػػػ  يكاجػػػه ميطم ػػػات المػػػكارد ال شػػػريل كال  يػػػل  ػػػ  

 الجاممات ه :

 .لاألكاديميالقيادات   مؼ    الحمقات ال قاشيل  يف -

 .لاألكاديميل ااص  القرارات األكاديميال يكجد ر ط ش ك  مانص كممد لمقيادات  -

 .لاألكاديميقمل الدكرات اليدري يل لمقيادات  -

 ل  ػػػػػػ  الجاممػػػػػػات اليم يػػػػػػل  ػػػػػػالطرؽ الحديلػػػػػػل األكاديميػػػػػػ ػػػػػػمؼ  ػػػػػػ  ياػػػػػػزيف القػػػػػػرارات  -

 الماننل لذلؾ.
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 والتقنية: لمجال الثاني: متطمبات التكنولوجياا

ليط يػػؽ إدارة الممر ػػل  ػػ  يطػػكير لمميػػل   قػػرات( 8) اليك كلكجيػػا كاليق يػػل ميطم ػػاتيي ػػمف مجػػاؿ 

اليم يػػػػل  ككا ػػػػػت الميكالػػػػػطات الحالػػػػػا يل  كاال حرا ػػػػػات  ػػػػػ  الجاممػػػػػات  األكػػػػػاديم اياػػػػاذ القػػػػػرار 

 .(31)الممياريل ليقديرات لي ل ال حث لم   قرات هذا المجاؿ  كما ه  مك حل    جدكؿ رقـ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة البحث عمى فقرات المجال الثاني  (31جدول رقم )
 األكاديميوالمتعمق بدرجة توافر متطمبات التكنولوجيا والتقنية لتطبيق إدارة المعرفة في تطوير عممية اتخاذ القرار 

 .في الجامعات اليمنية

أف ميكالػػػط يػػػكا ر ميطم ػػػات اليك كلكجيػػػا كاليق يػػػل ييػػػراكح مػػػا  ػػػيف   (31رقػػػـ )يي ػػػح مػػػف الجػػػدكؿ 

( 2.26كقد  مغ الميكالط الحالا   ليقديرات لي ل ال حث    هذا المجاؿ ككػؿ )  (2.34-2.16)

 .( كهك يقا ؿ درجل يكا ر م ا  ل0.64كا حراؼ مميارم )

 ك يحميؿ  يائا  قرات هذا المجاؿ يي ح اآلي : 

ترتيب  ــــــرةالفقـــــــــــــــ م
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 التوافر

10 
ال راما اإللكيرك يل الكيالاب الممر ل    لمميل ايااذ القرار 

 األكاديم .
 م ا  ل 1.11 2.40 6

 م ا  ل 0.83 2.34 1  الجاممل. DSS) ظـ دلـ القرار األكاديم  ) 11

قد المقاءات كاالجيمالات ك قؿ قكالب إلكيرك يل يالالد    ل 12
 اليجارب لف  مد لممميل ايااذ القرار األكاديم .

 م ا  ل 0.99 2.34 4

داراي ا المايم ل. 13  م ا  ل 1.02 2.22 2 ش كل إ ير ت يري ط   ركع الجاممل كا 
 م ا  ل 0.86 2.21 8 دليؿ إرشادم إلكيرك   إلدارة الممر ل    الجاممل. 14

15 
رك يل مياننل يالاهـ    ي ادؿ اآلراء كيكليؽ م يديات إلكي

 م ا  ل 0.92 2.20 3 كي ادؿ الممر ل.

16 
مكي ل الكيرك يل ييكا ر  ي ا المراج  كالمكائح كالقكا يف يييح 
 لمجمي  االالي ادة م  ا    لمميل ايااذ القرار األكاديم .

 م ا  ل 1.01 2.18 5

17 
ياح لمجمي  كؿ إ شاء مكق  ااص لمجاممل لم  اإل ير ت م

 حالب حاجيه.
 م ا  ل 0.91 2.16 7

 م ا  ل 0.64 2.26 المجاؿ ككؿ.
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ال ػػػػراما ( كاليػػػ  يػػػ ص لمػػػ : )10ألمػػػ  قيمػػػل  ػػػ  هػػػذا المجػػػاؿ حنػػػػمت لمي ػػػا ال قػػػرة ) أف -

حيػث حنػمت لمػ  درجػل ( .اإللكيرك يل الكيالػاب الممر ػل  ػ  لمميػل اياػاذ القػرار األكػاديم 

 (.1.11كا حراؼ مميارم)  (2.40ا   )يكا ر م ا  ل ك ميكالط حال

إ شػػاء ( كاليػػ  يػػ ص لمػػ : )17كمػػا أف أد ػػ  قيمػػل  ػػ  هػػذا المجػػاؿ حنػػمت لمي ػػا ال قػػرة ) -

حيث حنػػمت لمػػ  ( مكقػػ  اػػاص لمجاممػػل لمػػ  اإل ير ػػت ميػػاح لمجميػػ  كػػؿ حالػػب حاجيػػه.

 (.0.91)(  كا حراؼ مميارم 2.16درجل يكا ر م ا  ل ك ميكالط حالا   )

 ات المجاؿ اللا   ميطم ات اليك كلكجيا كاليق يل لم  درجل يكا ر م ا  ل.حنمت جمي   قر  -

لـ يحنؿ أم  قرة مف  قرات هذا المجاؿ لم  الدرجات اآلييل )لاليل جدان  لاليل  ميكالػطل   -

 م ا  ل جدان(.

كيرل ال احث أف أهـ النمك ات    الميطم ػات اليك كلكجيػل كاليق يػل  ػ  الجاممػات اليم يػل ييملػؿ 

ل لي ػػادؿ األ كػػار كاآلراء األكاديميػػأف الجاممػػات لػػـ يممػػؿ لمػػ  إ شػػاء مكقػػ  اػػاص  القيػػادات   ػػ 

ييداكلػه جميػ  القيػادات  إلكيرك ػ  ر دليػؿ إرشػاد اأي ان ال ييك   األكاديم حكؿ لمميل ايااذ القرار 

 . األكاديم يك ح  يه المكائح كالقكا يف البلزمل لممميل ايااذ القرار 
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 لث: متطمبات إدارية وفنية:المجال الثا

ليط يػػؽ إدارة الممر ػػل  ػػ  يطػػكير لمميػػل اياػػاذ   قػػرات (6) ميطم ػػات إداريػػل ك  يػػليي ػػمف مجػػاؿ 

اليم يػػػل  ككا ػػػت الميكالػػػطات الحالػػػا يل  كاال حرا ػػػات الممياريػػػل  ػػػ  الجاممػػػات  األكػػػاديم القػػػرار 

 .(32كؿ رقـ )ليقديرات لي ل ال حث لم   قرات هذا المجاؿ  كما ه  مك حل    جد

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة البحث عمى فقرات المجال الثالث والمتعمق  (32جدول رقم )
في الجامعات  األكاديميلتطبيق إدارة المعرفة في تطوير عممية اتخاذ القرار  إدارية وفنيةبدرجة توافر متطمبات 

 .اليمنية

 ـــــرةالفقــــــــــــــــ م
ترتيب 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التوافر

18 
يطكير ال يكؿ الي ظيم  كيمديمه  ما يي االب م  

 إدارة الممر ل.
 م ا  ل 0.91 2.31 1

يمييف أ  ؿ الك اءات اإلداريل كال  يل لشغؿ  19
 الكظائؼ اإلداريل كاألكاديميل.

 م ا  ل 0.91 2.20 2

20 
يارات لما راء لي ادؿ الممر ل حكؿ لمميل ي ظيـ ز 

 ايااذ القرار األكاديم .
 م ا  ل 0.93 2.13 3

إ شاء إدارة لمممر ل كاليمادها  مف ال يكؿ  21
 الي ظيم  لمجاممل.

 م ا  ل 1 2.13 4

23 
حمايل مشركع إدارة الممر ل مف ابلؿ المكائح 

 كالقكا يف.
 م ا  ل 0.79 1.98 5

22 
مامميف كيدري  ـ لميمامؿ م  يطكير م ارات ال

ال رمجيات ك ظـ دلـ القرار األكاديم     
 الجاممل.

 م ا  ل 0.75 1.91 6

 م ا  ل 0.60 2.11 المجاؿ ككؿ.

أف ميكالػط درجػل يػكا ر الميطم ػات اإلداريػل كال  يػل ييػراكح مػا  ػيف   (32رقػـ )يي ح مػف الجػدكؿ 

لي ػػػػل ال حػػػػث  ػػػػ  هػػػػذا المجػػػػاؿ ككػػػػؿ  كقػػػػد  مػػػػغ الميكالػػػػط الحالػػػػا   ليقػػػػديرات  (2.31-1.91)

  .كهك يقا ؿ درجل يكا ر م ا  ل  (00.6كا حراؼ مميارم )  (2.11)

 ك يحميؿ  يائا  قرات هذا المجاؿ يي ح اآلي : 
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يطكير ال يكؿ ( كالي  ي ص لم : )18ألم  قيمل    هذا المجاؿ حنمت لمي ا ال قرة ) أف -

(  حيث حنمت لم  درجل يكا ر م ا  ل  لالي ظيم  كيمديمه  ما يي االب م  إدارة الممر 

 (.0.91(  كا حراؼ مميارم)2.31ك ميكالط حالا   )

يطكير ( كالي  ي ص لم : )22كما أف أد   قيمل    هذا المجاؿ حنمت لمي ا ال قرة ) -

  (   الجاممل. األكاديم م ارات المامميف كيدري  ـ لميمامؿ م  ال رمجيات ك ظـ دلـ القرار 

 كا حراؼ  (1.91م ا  ل ك ميكالط حالا   ) رجل يكا رحيث حنمت لم  د

  .(750.مميارم)

 حنمت جمي   قرات المجاؿ اللالث الميطم ات اإلداريل كال  يل لم  درجل يكا ر م ا  ل. -

لـ يحنؿ أم  قرة مف  قرات هذا المجاؿ لم  الدرجات اآلييل )لاليل جدان  لاليل  ميكالطل   -

 م ا  ل جدان(.

الا ؽ ل يائا ال حث يشير الميكالطات الحالػا يل إلجا ػات أ ػراد لي ػل ال حػث كمف ابلؿ المرض ال

كالي  جاءت غال يي ا    درجل يكا ر م ا  ل  مما يشير إل  كجكد رؤيل مشيركل   ركرة يكا ر 

 ػػػ  الجاممػػػات  األكػػاديم لمميػػل اياػػػاذ القػػػرار   يػػػؽ إدارة الممر ػػل  ػػػ  يطػػػكيرهػػذه الميطم ػػػات ليط

نػػمت إلػػ  أف ممارالػػل إدارة حيػػث يك  (2012 دراالػػل ) قاالػػـ ذا ال حػػث مػػ كقػػد اي ػػؽ هػػ اليم يػػل.

ممارالػػػل  إف(  حيػػػث 2011 الالػػػميد كدراالػػػل : ) ػػػ  الجاممػػػات جػػػاءت  درجػػػل  ػػػمي ل   الممر ػػػل

كاايم ػػػػػػػت مػػػػػػػ  دراالػػػػػػػل   إلدارة الممر ػػػػػػل جػػػػػػػاءت  درجػػػػػػػل  ػػػػػػمي ل  لاألكاديميػػػػػػػرؤالػػػػػػاء األقالػػػػػػػاـ 

ة الممر ػػػل كيػػػكا ر ميطم اي ػػػا  ػػػ  الجاممػػػل (  اليػػػ  يكنػػػمت إلػػػ  أف ممارالػػػل إدار 2010 )ما ػػػ 

( ) أ ػػػػك 2008كاايم ػػػػت مػػػػ  دراالػػػػل ) الك ػػػػدم    اإلالػػػػبلميل  قطػػػػاع غػػػػزة جػػػػاءت  درجػػػػل لاليػػػػل

 .(     أف يكا ر ميطم ات إدارة الممر ل جاءت  درجل ميكالطل2012المبل 
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 :يأي كيرل ال احث أف مف أهـ النمك ات لميطم ات إداريل ك  يل ما 

ل    جمي  الجاممات اليم يل حكؿ لمميل ايااذ األكاديميؿ لا رات القيادات ال يكجد ي اد -

  .كاالليماد لم  جاممل ن ماء كك  ا الجاممل األـ لجمي  الجاممات األكاديم القرار 

 .األكاديم ل ذات الك اءة    لمميل ايااذ القرار األكاديميقنكر    ممايير ااييار القيادات   -

: ػشض انُزبئح  ادلزؼهمخ ثبإلخبثخ ػٍ انغؤال انشاثغ ويُبلشزهب: خبيغب:

ل د ماليكل  إحنائيلهؿ يكجد  ركؽ ذات داللل لئلجا ل لف الالؤاؿ الرا   لم حث ك نل )

(   يف ميكالطات يقديرات االيجا ات أ راد المي ل لف درجل يكا ر ميطم ات يط يؽ إدارة 0.05)

ممل  القالـ  الدرجل الممميل  الممؿ الحال   الممر ل    الجاممات اليم يل يمزل لميغيرات )الجا

 ال كات الا رة(.

يـ االياراج الميكالطات الحالا يل  كاال حرا ات الممياريل لكؿ مجؿ مف مجاالت ميطم ات 

   الجاممات اليم يل كذلؾ لجمي   األكاديم يط يؽ إدارة الممر ل    يطكير لمميل ايااذ القرار 

لمميغيرات الل ائيل )القالـ(. كيـ االياداـ ااي ار يحميؿ  ((T-testر الميغيرات  كما يـ االياداـ ااي ا

الممؿ ك الدرجل الممميل  ك لمميغيرات اآلييل: )الجاممل    (ONE WAY ANOVA)الي ايف األحادم 

  كلئلجا ل لف هذا الالؤاؿ  قد يـ ي اكؿ ميغيرات ال حث كما يأي :  ال كات الا رة(ك الحال   

 :المتغير األول: الجامعة

لممر ل ال ركؽ حالب الجاممل   ((ONE WAY ANOVAيـ االياداـ يحميؿ الي ايف األحادم 

 .(33كما    الجدكؿ رقـ )
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 الجامعة حولمتغير (. لمعرفة الفروق حسب  (ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي  (33جدول رقم )
 في الجامعات اليمنية. األكاديميالقرار متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في تطوير عممية اتخاذ  درجة توافر

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

مستوى 
 الداللة الداللة

ميطم ات ماديل 
 .ك شريل
 

 273.53 3 820.61  يف المجمكلات
9.32 

 
0.00 

 
 29.35 260 7630.16 دااؿ المجمكلات دالل

  263 8450.77 المجمكع الكم 

 
ميطم ات يك كلكجيا 

 .كيق يل

 47.94 3 143.80  يف المجمكلات
1.84 

 
0.41 

 
غير 
 دالل

 26.10 260 6786.32 دااؿ المجمكلات
  263 6930.12 المجمكع الكم 

ميطم ات إداريل 
 .ك  يل

 31.72 3 95.15  يف المجمكلات
2.37 

 
0.07 

 
غير 
 دالل

 13.41 260 3486.30 دااؿ المجمكلات
  263 3581.46 المجمكع الكم 

 .الدرجل الكميل

 815.7 3 2447.3  يف المجمكلات
2.37 

 
0.07 

 
غير 
 دالل

 142.1 260 3695.6 دااؿ المجمكلات

  263 3939.9 المجمكع الكم 

 ( اآلي : 33يي يف مف الجدكؿ ) 

متطمبـات تطبيـق إدارة المعرفـة فـي تطـوير عمميـة اتخـاذ  توافر عمى مستوى المحور الثاني ككل:أوال: 

 في الجامعات اليمنية. األكاديميالقرار 

 ػػ  االػػيجا ات لي ػػل ال حػػث يمػػزل لميغيػػر الجاممػػل  حيػػث  حنػػائيلإال يكجػػد  ػػركؽ ذات داللػػل 

 (.0.05(، أي أكبر من )0.07) حنائيلكاف ماليكل الداللل اإل

 اني:عمى مستوى مجاالت المحور الثثانيًا: 

 ػ  االػيجا ات لي ػل ال حػث  إحنػائيليكجد  ػركؽ ذات داللػل : بشريةالمادية و المجال المتطمبات  -

 (.0.05) أي أصغر من(، 000.) حنائيلماليكل الداللل اإل حيث كان  يمزل لميغير الجاممل
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   االيجا ات لي ل ال حث  إحنائيلال يكجد  ركؽ ذات داللل  مجال متطل ات تكنولوجيا وتقنية: -

 (.0.05أي أكبر من ) ،(0.41) حنائيلحيث كاف ماليكل الداللل اإل  زل لميغير الجاممليم

   االيجا ات لي ل ال حث  إحنائيلال يكجد  ركؽ ذات داللل مجال المتطل ات اإلدارية والفنية:  -

 (.0.05(، أي أكبر من )0.07) حنائيلحيث كاف ماليكل الداللل اإل  يمزل لميغير الجاممل

يػـ    شػريلالماديػل ك الميطم ات المجاؿ الدالل احنائيا    ايجاه كمندر ال ركؽ  كلميمرؼ لم 

ي ػػػيف  يػػػائا هػػػذا االاي ػػػار لمػػػ   (34لممقار ػػػل الل ائيػػػل ال مديػػػل  كالجػػػدكؿ ) (شػػػي يه)االػػػياداـ ااي ػػػار 

   كذلؾ كاآلي : ماليكل ميغير الجاممل

في الجامعة. يمياألكاد(اتجاه ومصدر الفروق في عممية اتخاذ القرار 34جدول )  

          *  دالل احنائيان ل د ماليكم الداللل 

دالػػػل إحنػػػائيان  ػػػيف جاممػػػل أف ال ػػػركؽ  (34يي ػػػيف مػػػف  يػػػائا المقار ػػػات الل ائيػػػل  ػػػ  الجػػػدكؿ )

دالػل إحنػائيان ال ػركؽ أف جاممػل نػ ماء  ك  لنػالحن ماء كجاممل ذمار    ميطم ػات ماديػل ك شػريل 

دالػل ال ػركؽ  جاممػل نػ ماء كأف لنػالحمل نػ ماء كجاممػل إب  ػ  ميطم ػات ماديػل ك شػريل  يف جام

كيمػزك   جاممػل ذمػار لنػالحإحنائيان  ػيف جاممػل ذمػار كجاممػل لمػراف  ػ  ميطم ػات ماديػل ك شػريل 

 الجامعة األبعاد
مقارنة مع 
باقي 
 الجامعات

 الداللة مستوى الداللة الفروق لشيفيو

.ميطم ات ماديل ك شريل  

 ن ماء
 دالل 000. *49931. ذمار
 غير دالل 525. 15802. لمراف
 دالل 035. *30135. اب

 ذمار
 دالل 036. *34129.- لمراف
لغير دال 380. 19795.- اب  

 غير دالل 685. 14333. اب لمراف
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ال احث ذلؾ إل  يطم  الجاممات إل  يطكير جاممػل نػ ماء أكالن كك  ػا يملػؿ ال ػكاة األكلػ  لمجاممػات 

 .م يل كيملؿ القدكة ل قيل الجامماتالي

 :األكاديميالمتغير الثاني: القس  

  يط يقػ (. إ الػا  ل )األكاديميػلممر ػل ال ػركؽ  ػيف األقالػاـ   ( (T-Testيػـ االػياداـ ااي ػار 

 .(35كما    الجدكؿ رقـ )

درجة ة  ( حول ديمياألكا( لعينتين مستقمتين لداللو الفروق ) حسب األقسام  (T-Testاختبار  (35جدول رقم )
 .في الجامعات اليمنية األكاديميمتطمبات تطبيق إدارة المعرفة في تطوير عممية اتخاذ القرار توافر 

 المدد القالـ المجاؿ
الميكالط 
 الحالا  

اال حراؼ 
 المميارم

 (Tقيمل )
درجل 
 الحريل

ماليكل 
 الداللل

 الداللل

ميطم ات ماديل 
 .ك شريل

 5.43 20.86 166 إ الا  
2.69 

262 
 

.510 
 

 غير دالل
 5.89 22.78 98 يط يق 

ميطم ات يك كلكجيا 
 .كيق يل

 -791 4.82 17.69 166 إ الا  
 

262 
 

.537 
 

 غير دالل
 5.63 18.20 98 يط يق 

 .ميطم ات إداريل ك  يل
 -260. 3.85 12.50 166 إ الا  

 
262 

 
.185 

 غير دالل
 3.42 12.62 98 يط يق 

 .الكميلالدرجل 
 1.65 11.45 51.04 166 إ الا  

 
262 

 
.871 

 
 غير دالل

 13.37 53.60 98 يط يق 
 

غيػر دالػل إحنػائيان لجميػ    ((Tإلػ  أف قيمػل   (35كيشير ال يائا المك حل    الجدكؿ رقـ )

(  ػػػ  ميطم ػػػات 0.05المجػػػاالت  كهػػػذا ي ػػػيف لػػػدـ كجػػػكد  ػػػركؽ دالػػػل إحنػػػائيان ل ػػػد مالػػػيكل الداللػػػل )

 ػػ  الجاممػػات  األكػػاديم  يػػؽ إدارة الممر ػػل  ػػ  الجاممػػات اليم يػػل  ػػ  يطػػكير لمميػػل اياػػاذ القػػرار يط

ال احػث ذلػؾ إلػ  يكا ػؽ رؤالػاء  كيمػزك  ككػؿلػدل لي ػل ال حػث  األكاديم اليم يل يمزل لميغير القالـ 

  يػػػكا ر ل  ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل  غػػػض ال ظػػػر لػػػف الكميػػػات اليػػػ  ي يمػػػكف إلي ػػػا  ػػػاألكاديميػػػاألقالػػػاـ 

 ػػ   األكػػاديم ميطم ػػات يط يػػؽ إدارة الممر ػػل  ػػ  الجاممػػات اليم يػػل  ػػ  يطػػكير لمميػػل اياػػاذ القػػرار 

 الجاممات اليم يل.
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ل  ػػػػ  الجاممػػػػات اليم يػػػػل لػػػػدي ـ  ظػػػػرة مكحػػػػدة حػػػػكؿ يمػػػػؾ األكاديميػػػػجميػػػػ  القيػػػػادات  إفحيػػػػث 

كػػػاف القائػػػد أ ا  ػػػل الػػػكاء الميطم ػػػات أ  ػػػا م ا  ػػػل كال ييػػػكا ر  ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل إال  درجػػػل م

الجاممػػات  إمكا يػاتكيمػػزك ال احػث ذلػؾ إلػػ   ػمؼ   لميػد أك  ائػب لميػػد أك رئػيس قالػـ األكػاديم 

    األكاديم  ر الميطم ات البلزمل ليط يؽ إدارة الممر ل    يطكير لمميل ايااذ القرار االيم يل    يك 

 الجاممات اليم يل.

   :المتغير الثالث: الدرجة العممية

لممر ل ال ركؽ حالب الدرجػل   ( (ONE WAY ANOVAيـ االياداـ يحميؿ الي ايف األحادم 

 .(36الممميل كما    الجدكؿ رقـ )

الدرجة العممية متغير (. لمعرفة الفروق حسب  (ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي  (36جدول رقم )
 في الجامعات اليمنية. األكاديميية اتخاذ القرار متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في تطوير عمم درجة توافر حول

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  (F)قيمة  المربعات

 الداللة الداللة

ميطم ات ماديل 
 .ك شريل
 

 262.69 2 525.37  يف المجمكلات
8.65 

 
0.00 

 
 30.37 261 7925.40 دااؿ المجمكلات دالل

  263 8450.77 كع الكم المجم

 
ميطم ات يك كلكجيا 

 .كيق يل

 46.03 2 92.07  يف المجمكلات
1.76 

 
0.18 

 
غير 
 دالل

 26.20 261 6838.05 دااؿ المجمكلات
  263 6930.12 المجمكع الكم 

ميطم ات إداريل 
 .ك  يل

 0.39 2 0.78  يف المجمكلات
0.03 

 
0.97 

 
غير 
 دالل

 13.72 261 3580.68 اتدااؿ المجمكل
  263 3581.46 المجمكع الكم 

 ككؿ
 1.062 2 2.123  يف المجمكلات

 315. 261 82.093 دااؿ المجمكلات دالل 0.04 3.376
  263 84.217 المجمكع الكم 
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 ( اآلي : 36يي يف مف الجدكؿ ) 

بيـق إدارة المعرفـة فـي تطـوير عمميـة اتخـاذ متطمبـات تط توافر أوال: عمى مستوى المحور الثاني ككل:

 .لمتغير الدرجة العممية  في الجامعات اليمنية األكاديميالقرار 

  الدرجػػل الممميػػػليكجػػد  ػػركؽ ذات داللػػل إحنػػائيل  ػػ  االػػػيجا ات لي ػػل ال حػػث يمػػزل لميغيػػر 

 (.0.05من ) أصغر(، أي 0.04حيث كاف ماليكل الداللل اإلحنائيل )

 مجاالت المحور الثاني:عمى مستوى ثانيًا: 

يكجد  ركؽ ذات داللل إحنائيل    االيجا ات لي ل ال حػث : بشريةالمادية و المجال المتطمبات  -

ـــــــث كـــــــان  الدرجػػػػػػػل الممميػػػػػػػليمػػػػػػػزل لميغيػػػػػػػر   أي (، 000.مالػػػػػػػيكل الداللػػػػػػػل اإلحنػػػػػػػائيل ) حي

 (.0.05) أصغر من

 ػػ  االػػيجا ات لي ػػل ال يكجػػد  ػػركؽ ذات داللػػل إحنػػائيل  مجااال متطل ااات تكنولوجيااا وتقنيااة: -

 (، أي 0.18ال حػػػػػػػػث يمػػػػػػػػزل لميغيػػػػػػػػر الجاممػػػػػػػػل  حيػػػػػػػػث كػػػػػػػػاف مالػػػػػػػػيكل الداللػػػػػػػػل اإلحنػػػػػػػػائيل )

 (.0.05أكبر من )

ال يكجػػد  ػػركؽ ذات داللػػل إحنػػائيل  ػػ  االػػيجا ات لي ػػل مجااال المتطل ااات اإلداريااة والفنيااة:  -

 (، أي 0.97ال حػػػػػػػػث يمػػػػػػػػزل لميغيػػػػػػػػر الجاممػػػػػػػػل  حيػػػػػػػػث كػػػػػػػػاف مالػػػػػػػػيكل الداللػػػػػػػػل اإلحنػػػػػػػػائيل )

 (.0.05أكبر من )

يػـ    شػريلالماديػل ك الميطم ات المجاؿ الدالل احنائيا    كلميمرؼ لم  ايجاه كمندر ال ركؽ 

ي ػػػيف  يػػػائا هػػػذا االاي ػػػار لمػػػ   (37لممقار ػػػل الل ائيػػػل ال مديػػػل  كالجػػػدكؿ ) (شػػػي يه)االػػػياداـ ااي ػػػار 

   كذلؾ كاآلي : ماليكل ميغير الجاممل
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لمفروق في متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات اليمنية حسب متغير اختبار شيفيو  (37جدول رقم )
 الدرجة العممية.

          *  دالل احنائيان ل د ماليكم الداللل 

دالػػػل إحنػػػائيان  ػػػيف أالػػػياذ  أف ال ػػػركؽ  .(37يي ػػػيف مػػػف  يػػػائا المقار ػػػات الل ائيػػػل  ػػػ  الجػػػدكؿ )

اذ مشػارؾ دالػل إحنػائيان  ػيف أالػيأف ال ػركؽ  أالياذ  لنالحكأالياذ مالالد    ميطم ات ماديل ك شريل 

  كيمػػػزك ال احػػػث ذلػػػؾ إلػػػ  يطمػػػ  أالػػػياذ مشػػػارؾ لنػػػالحكأالػػػياذ مالػػػالد  ػػػ  ميطم ػػػات ماديػػػل ك شػػػريل 

ل ليط يػؽ ميطم ػات إدارة الممر ػل  ػ  الجاممػات اليم يػل ليطػكير لمميػل اياػاذ القػرار األكاديميالقيادات 

 .األكاديم 

 ػات يط يػؽ إدارة الممر ػل  ػػ  كيمػزك ال احػث ذلػؾ إلػ  يطمػػ  القيػادة األكاديميػل إلػ  يػػك ير ميطم

الجا ػػب ال شػػرم األكػػاديم  مػػف اػػبلؿ الحػػرص لمػػ  يػػك ير القيػػادات ال شػػريل المؤهمػػل كال المػػل ككػػذلؾ 

 الككادر ال شريل المؤهمل.مف االمكا يات الي  يالالد لم  يك ير  األد  الحد  يكا ر

 

 

 

 

 

 

 

مقارنة مع باقي  الجامعة األبعاد
 الجامعات

مستوى  الفروق لشيفيو
 الداللة

 الداللة

ميطم ات ماديل 
.ك شريل  

 أالياذ
 غير دالل 730. 07770.- أالياذ مشارؾ
 دالل 0.03 *26853. أالياذ مالالد

 دالل 000. *34623. أالياذ مالالد أالياذ مشارؾ
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 المتغير الرا ع: العمل الحالي:

(. لممر ل ال ركؽ حالب الدرجػل  (ONE WAY ANOVAألحادم يـ االياداـ يحميؿ الي ايف ا

 (.38الممميل كما    الجدكؿ رقـ )

العمل الحالي  متغير (. لمعرفة الفروق حسب (ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي  (38جدول رقم )
 الجامعات اليمنية. في األكاديميمتطمبات تطبيق إدارة المعرفة في تطوير عممية اتخاذ القرار  درجة توافر حول

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  (F)قيمة  المربعات

 الداللة الداللة

ميطم ات ماديل 
 .ك شريل
 

 7.183 3 21.55  يف المجمكلات
16.06 

 
0.00 

 
 447. 260 116.26 دااؿ المجمكلات دالل

  263 137.81 المجمكع الكم 

 
 يك كلكجياات ميطم 

 .كيق يل

 3.778 3 11.34  يف المجمكلات
7.59 

 
0.00 

 
 498. 260 129.40 دااؿ المجمكلات دالل

  263 140.74 المجمكع الكم 

 ميطم ات إداريل
 ك  يل.

 1.676 3 5.03  يف المجمكلات
4.30 

 
0.01 

 
 389. 260 101.24 دااؿ المجمكلات دالل

  263 106.27 المجمكع الكم 

 .ككؿ
 2.598 3 7.794  يف المجمكلات

9.770 
 

0.00 
 

 266. 260 69.139 دااؿ المجمكلات دالل
  263 76.934 المجمكع الكم 

 

( دالػػػػل إحنػػػػائيان لجميػػػػ  (Fإلػػػػ  أف قيمػػػل   (38كيشػػػير ال يػػػػائا المك ػػػػحل  ػػػ  الجػػػػدكؿ رقػػػػـ )

 ػػػ  الجاممػػػات  األكػػػاديم ميػػػل اياػػػاذ القػػػرار مجػػػاالت ميطم ػػػات يط يػػػؽ إدارة الممر ػػػل  ػػػ  يطػػػكير لم

بللين اراء عينللة البحللث ، ((0.05كهػػذا ي ػػيف كجػػكد  ػػركؽ دالػػل إحنػػائيان ل ػػد مالػػيكل الداللػػل   اليم يػػل

 وفقاً لمتغير العمل الحالي.
لممقار ػػل الل ائيػػػل ال مديػػػل   (شػػػي يه)كلميمػػرؼ لمػػػ  ايجػػاه كمنػػػدر ال ػػركؽ يػػػـ االػػػياداـ ااي ػػار 

 . يائا هذا االاي ار ي يف (39كالجدكؿ )



144 

 اختبار شيفيو لمفروق في متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات اليمنية حسب متغير  (39جدول رب  )
 العمل الحالي.

الدرجة  االبعاد
 العممية

مقارنة مع باقي 
مستوى  الفروق لشيفيو الدرجة العممية

 الداللة الداللة

.ميطم ات ماديل ك شريل  
 لميد

د ائب لمي  غير دالل 0.07 28298. 
داللغير  0.54 15754. رئيس قالـ  

 غير دالل 1.00 28298.- رئيس قالـ  ائب لميد

ميطم ات اليك كلكجيا 
.كاليق يل  

 لميد
 دالل 0.00 *50467.  ائب لميد
 دالل 0.00 *40597. رئيس قالـ

 دالل 0.00 *50467.- رئيس قالـ  ائب لميد

.ميطم ات إداريل ك  يل  
 لميد

 دالل 0.00 *38810.  ائب لميد
 دالل 0.00 *39798. رئيس قالـ

 دالل 0.00 *38810.- رئيس قالـ  ائب لميد

.ككؿ  
 لميد

 دالل 0.00 *50467.  ائب لميد
 دالل 0.00 *40597. رئيس قالـ

 دالل 0.00 *40597.- رئيس قالـ  ائب لميد
          *  دالل احنائيان ل د ماليكم الداللل 

 لميػػػد  ػػػيف دالػػػل إحنػػػائيان  أف ال ػػػركؽ (.39يي ػػػيف مػػػف  يػػػائا المقار ػػػات الل ائيػػػل  ػػػ  الجػػػدكؿ )

 لميػػد  ػػيف دالػػل إحنػػائيان  أف ال ػػركؽك   لميػػد لنػػالحميطم ػػات اليك كلكجيػػا كاليق يػػل  ػػ   ك ائػػب لميػػد

 لميػػد  ػػيف دالػػل إحنػػائيان  أف ال ػػركؽك   لميػػد لنػػالحميطم ػػات اليك كلكجيػػا كاليق يػػل  ػػ   كرئػػيس قالػػـ

 كرئيس قالـ لميد  يف دالل إحنائيان  أف ال ركؽك   لميد لنالح إداريل ك  يلميطم ات     ك ائب لميد

ل المميػػا األكاديميػػكيمػػزك ال احػػث ذلػػؾ إلػػ  يطمػػ  القيػػادات   لميػػد لنػػالح إداريػػل ك  يػػلميطم ػػات  ػػ  

 . ليط يؽ إدارة الممر ل    الجاممات اليم يل

 ة:المتغير الخامس: سنوات الخ ر

لممر ل ال ركؽ حالب الدرجػل   ( (ONE WAY ANOVAيـ االياداـ يحميؿ الي ايف األحادم 

 (40الممميل كما    الجدكؿ رقـ )
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سنوات الخبرة متغير لمعرفة الفروق حسب  ،( (ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي  (40جدول رقم )
 في الجامعات اليمنية. األكاديميية اتخاذ القرار متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في تطوير عممدرجة توافر حول 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  (F)قيمة  المربعات

 الداللة الداللة

ميطم ات ماديل 
 .ك شريل
 

 2.08 2 4.17  يف المجمكلات
.064 

 
0.94 

 
 32.36 261 8446.61 دااؿ المجمكلات غير دالل

  263 8450.77 كع الكم المجم

 
 يك كلكجياميطم ات 

 .كيق يل

 18.51 2 37.03  يف المجمكلات
.701 

 
0.50 

 
 26.41 261 6893.09 دااؿ المجمكلات غير دالل

  263 6930.12 المجمكع الكم 

 ميطم ات إداريل
 ك  يل.

 28.47 2 56.94  يف المجمكلات
2.108 

 
0.12 

 
 13.50 261 3524.52 مكلاتدااؿ المج غير دالل

  263 3581.46 المجمكع الكم 

 .ككؿ
 033. 2 067.  يف المجمكلات

 407. 261 106.200 دااؿ المجمكلات غير دالل 0.92 082.
  263 106.267 المجمكع الكم 

لجمي   ( غير دالل إحنائيان  (Fإل  أف قيمل   (40كيشير ال يائا المك حل    الجدكؿ رقـ )

   الجاممات  األكاديم مجاالت ميطم ات يط يؽ إدارة الممر ل    يطكير لمميل ايااذ القرار 

 يف آراء لي ل ال حث  ((0.05كهذا ي يف لدـ كجكد  ركؽ دالل إحنائيان ل د ماليكل الداللل   اليم يل

  ك قان لميغير ال كات الا رة. 
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 انُزبئح: خالصخ

 ؤال األول: أواًل: فيما يتعمق بنتائج الس

ل لممميػػل اياػػاذ القػػرار األكاديميػػاألكؿ مػػف حيػػث مالػػيكل ممارالػػل القيػػادات  حنػػمت  يػػائا المحػػكر -

ل ال حػػػػػػث حيػػػػػػث  مػػػػػػغ الميكالػػػػػػػط يقػػػػػػػديرات أ ػػػػػػراد لي ػػػػػػ ك قػػػػػػان لمػػػػػػ  مالػػػػػػيكل ميكالػػػػػػط  األكػػػػػػاديم 

لمػػػ  يحديػػػد المشػػػكمل كيشاينػػػ ا حنػػػؿ مجػػػاؿ   (0.57كا حػػػراؼ مميػػػارم)  ( 3.18)الحالػػػا  

جمػػػػػػ  ال يا ػػػػػػات ه مجػػػػػػاؿ يأييػػػػػػ  (0.66كا حػػػػػػراؼ مميػػػػػػارم)   (3.33 ميكالػػػػػػط )  المري ػػػػػػل األكلػػػػػػ

ه مجػاؿ يحديػد يأييػ  (0.64كا حػراؼ مميػارم)   (3.25كالمممكمات لمػ  المري ػل اللا يػل  ميكالػط)

كجاء مجاؿ ايااذ   0.72كا حراؼ مميارم)   (3.18اللاللل  ميكالط ) المري ل    ال دائؿ كيقييم ا

 .(0.73كا حراؼ مميارم)  (2.96المري ل األايرة  ميكالط )كي  يذه    القرار 

 فيما يتعمق بنتائج السؤال الثاني:  :ثانياً 

 ػػيف االػػيجا ات لي ػػل ال حػػث يجػػاه مالػػيكل ممارالػػل لمميػػل اياػػاذ  إحنػػائيليكجػػد  ػػركؽ ذات داللػػل  -

  جاممػػل نػػ ماء لنػػالح  ػػيف جاممػػل نػػ ماء كذمػػار يمػػزل لميغيػػر )الجاممػػل(  األكػػاديم القػػرار 

 .جاممل ذمار لنالحك يف جاممل ذمار كلمراف 

 ػػيف االػػيجا ات لي ػػل ال حػػث يجػػاه مالػػيكل ممارالػػل لمميػػل اياػػاذ  إحنػػائيليكجػػد  ػػركؽ ذات داللػػل  -

أالػػياذ  ك ػػيف  لنػػالح  ػػيف أالػػياذ كأالػػياذ مشػػارؾ يمػػزل لميغيػػر )الدرجػػل الممميػػل(  األكػػاديم القػػرار 

  .أالياذ مشارؾ لنالحأالياذ مشارؾ كأالياذ مالالد 

 ػػيف االػػيجا ات لي ػػل ال حػػث يجػػاه مالػػيكل ممارالػػل لمميػػل اياػػاذ  إحنػػائيليكجػػد  ػػركؽ ذات داللػػل  -

لميػد. ك ػيف  ائػب  لنػالح  يف لميد ك ائػب لميػد يمزل لميغير )الممؿ الحال (  األكاديم القرار 

   . ائب لميد لنالحلميد كرئيس قالـ 

 حث يجاه ماليكل ممارالل لمميػل اياػاذ  يف االيجا ات لي ل اليل إحنائال يكجد  ركؽ ذات داللل  -

 .  ُيمزل لميغير ) القالـ(األكاديم القرار 
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 يف االيجا ات لي ل ال حث يجاه ماليكل ممارالل لمميػل اياػاذ  إحنائيلال يكجد  ركؽ ذات داللل  -

   يمزل لميغير) ال كات الا رة (. األكاديم القرار 

  ثالثًا: فيما يتعمق بنتائج السؤال الثالث.

يػػائا المحػػكر اللػػا   مػػف حيػػث درجػػل يػػكا ر ميطم ػػات يط يػػؽ إدارة الممر ػػل  ػػ  يطػػكير حنػػمت   -

الميكالػط   مػغحيػث      الجاممات اليم يػل جػاءت  درجػل م ا  ػل. األكاديم لمميل ايااذ القرار 

 (.2.25الحالا   )

 كا حػػػػػػراؼ(2.36 ميكالػػػػػػط ) حنػػػػػػؿ مجػػػػػػاؿ ميطم ػػػػػػات ماديػػػػػػل ك شػػػػػػريل لمػػػػػػ  المري ػػػػػػل األكلػػػػػػ   -

كا حػػػػػػػػػراؼ  (2.26يك كلكجيػػػػػػػػػا كيق يػػػػػػػػػل  ميكالػػػػػػػػػط )ه مجػػػػػػػػػاؿ ميطم ػػػػػػػػػات يأييػػػػػػػػػ ( 0.64مميػػػػػػػػػارم)

  ػػػ  المري ػػػل اللا يػػػل  كجػػػاء مجػػػاؿ ميطم ػػػات إداريػػػل ك  يػػػل  ػػػ  المري ػػػل األايػػػرة  (0.64مميػػػارم)

 .(.0.6كا حراؼ مميارم)  (2.11 ميكالط )

 رابعًا: فيما يتعمق بنتائج السؤال الرابع:

االػػيجا ات لي ػػل ال حػػث حػكؿ درجػػل يػػكا ر ميطم ػػات يط يػػؽ  ػيف  إحنػػائيليكجػد  ػػركؽ ذات داللػػل  -

لنػػالح   ػػيف جاممػػل نػػ ماء كذمػػار إدارة الممر ػػل  ػػ  الجاممػػات اليم يػػل يمػػزل لميغيػػر )الجاممػػل(

 .جاممل ذمار لنالح  ك يف جاممل ذمار كجاممل لمراف  جاممل ن ماء

يػكا ر ميطم ػات يط يػؽ  ػيف االػيجا ات لي ػل ال حػث حػكؿ درجػل  إحنائيليكجد  ركؽ ذات داللل   -

 ػػػيف أالػػػياذ كأالػػػياذ مشػػػارؾ ميغيػػػر )الدرجػػػل الممميػػػل( لإدارة الممر ػػػل  ػػػ  الجاممػػػات اليم يػػػل يمػػػزل 

 .أالياذ مشارؾ لنالحك يف أالياذ مشارؾ كأالياذ مالالد   أالياذ لنالح

 ػيف االػػيجا ات لي ػػل ال حػػث حػكؿ درجػػل يػػكا ر ميطم ػػات يط يػػؽ  إحنػػائيليكجػد  ػػركؽ ذات داللػػل  -

 لنػالح  ػيف لميػد ك ائػب لميػد ميغيػر )الممػؿ الحػال (للممر ل  ػ  الجاممػات اليم يػل يمػزل إدارة ا

 .لميد لنالحلميد  ك يف  ائب لميد كرئيس قالـ 

درجػػل  ل ػػد ػػيف ميكالػػطات يقػػديرات االػػيجا ات أ ػػراد المي ػػل  لإحنػػائيال يكجػػد  ػػركؽ ذات داللػػل   -

 (. يل يمزل لميغيرات )القالـ  ال كات الا ػرةيكا ر ميطم ات يط يؽ إدارة الممر ل    الجاممات اليم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انغبدطانفصم 

 انزصىس ادلمرتذ

 .نطمقات ومبررات التصور المقترحم: أوالً 

 .ثانيًا: أىداف التصور المقترح

 .ثالثًا: مجاالت التصور المقترح

 .رابعًا: مكونات التصور المقترح

 .خامسًا: آلية تطبيق التصور المقترح

 .سادسًا: متطمبات نجاح التصور المقترح

 .حة لياسابعًا: معوقات نجاح تطبيق التصور المقترح والحمول المقتر 
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يف اجلبيؼبد  األكبدميٍانفصم انغبدط: انزصىس ادلمرتذ نزطىَش ػًهُخ اختبر انمشاس 

 .انًُُُخ يف ضىء إداسح ادلؼشفخ

 دتهُذ:

ليم يػل  ػ  الجاممػات ا األكاديم ليطكير لمميل ايااذ القرار  المقيرح ال نؿ الينكر هذايي اكؿ 

يػـ   ػاء الينػكر  الميػدا    طار ال ظرم لم حث ككذا  يائا ال حثلئل كاالي ادان      كء إدارة الممر ل 

  كاطػكات يط يقػه   ه: يحديد م طمقات الينػكر المقيػرح كأهدا ػه  كمجااليػه  كميطم ايػكاآلي المقيرح 

كيػػـ   اليكنػػيات كالمقيرحػػات كالممكقػػات المحيممػػل أمػػاـ يط يقػػه  ككػػذا أالػػاليب اليغمػػب لمي ػػا  كمػػف لػػـ

 ي اكؿ ذلؾ  الي نيؿ كما يأي : 

 :ويربساد انزصىس ادلمرتذأوال:: يُطهمبد 

كيمكػػف الق الػػات اليػػ  ا طمػػؽ م  ػا ال احػػث  ػػ  نػػياغل الينػػكر المقيػػرح  كيقنػد   ػػا مجمكلػػل

  :يأي  يما ايجازها 

 :نظريةمنطمقات  -أ 

 :يأي   يما ال ظريل الم طمقات أهـ يملمت

 (  كدراالػػػػػػػػل:2015 ملػػػػػػػػؿ دراالػػػػػػػػل )ل يػػػػػػػػد الالػػػػػػػػا قل كالدراالػػػػػػػػات ال حػػػػػػػػكث مػػػػػػػػضيكنػػػػػػػػيات   -

    يطػػكير لمميػػل اياػػاذ يؤكػػد  ػػركرةاليػػ  (. Keeley,2004: )كدراالػػل  (2016)الحكيمػػ  

 الحديلل.يكاكب ميطم ات المنر كاليك كلكجيا  الي  األكاديم القرار 

لمميػػات ايااذهػػا ليحقيػػؽ أهػػداؼ ل ك األكاديميػػالقػػرارات  يرشػػيدل الماالػػل حاجػػل الجاممػػات اليم يػػل -

 الماليدامل.الي ميل 
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الجاممػػػات اليػػػ  حظيػػػت  اهيمػػػاـ لػػػالم  ك ػػػازت  األلقػػػاب   أالػػػكةيط يػػػؽ مػػػداؿ إدارة الممر ػػػل  -

كاليمامػػػؿ  الممر ػػػل المالميػػػل  ػػػ  المرايػػػب األكلػػػ  كأ  ػػػؿ جاممػػػات مػػػف اػػػبلؿ االػػػياداـ إدارة 

 .األكاديم  اليق يات الحديلل    لمميل ايااذ القرار 

كلػػدي ا  لمممر ػل يط يػػؽ مػداؿ إدارة الممر ػػل  ػ  الجاممػػات اليم يػل كك  ػػا  يئػل انػػ ل  إمكا يػل -

  جدارة.ككادر  شريل مؤهمل إلدارة الممر ل 

 :ميدانية منطمقات -ب 

 : ي ت  يائا ال حث الميدا   أف 

ل  ػػ  الجاممػػات اليم يػػل  ػػ   ػػكء إدارة الممر ػػ األكػػاديم مالػػيكل ممارالػػل لمميػػل اياػػاذ القػػرار  -

يحديد مشػكمل القػرار  كماليكل ممارالل لمميل  كيقديرها ميكالط  (3.18) ميكالط جاءت  ككؿ

كيقػػػديرها ميكالػػػط   كمالػػػيكل ممارالػػػل جمػػػ  ال يا ػػػات   (3.33) ميكالػػػط كيشاينػػػ ا جػػػاءت 

كمالػػػػيكل ممارالػػػػه يحديػػػػد ال ػػػػدائؿ   كيقػػػػديرها ميكالػػػػط(  3.25) ميكالػػػػط كالمممكمػػػػات جػػػػاءت 

كمالػيكل ممارالػل  اياػاذ القػرار كي  يػذه   كيقػديرها ميكالػط  (3.18 )  ميكالػط كيقييم ا جاءت

 (.2.96 )  ميكالط جاءت

درجل يكا ر ميطم ات يط يؽ إدارة الممر ل    الجاممات اليم يل     كء إدارة الممر ل جاءت  -

  كيقديرها ميكالط  كميطم ات ماديل ك شريل جاءت (2.25 ميكالط حالا   )   درجل م ا  ل

ديرها م ا  ػػػػػػل  كميطم ػػػػػػات اليك كلكجيػػػػػػا كاليق يػػػػػػل جػػػػػػاءت  ميكالػػػػػػط ( كيقػػػػػػ2.38 ميكالػػػػػػط )

( كيقػػػػػديرها 2.11( كيقػػػػػديرها م ا  ػػػػػل  كميطم ػػػػػات إداريػػػػػل ك  يػػػػػل جػػػػػاءت  ميكالػػػػػط )2.26)

  م ا  ل. 
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 مبررات التصور المقترح: -ج 

 ػ   األكػاديم  ػ  يطػكير لمميػل اياػاذ القػرار  كدكرهام ررات يميمد لم  م  ـك إدارة الممر ل  -1

مػف  األكػاديم إدارة الممر ػل يالػ ـ  ػ  يطػكير لمميػل اياػاذ القػرار  إف حيػثمات اليم يل الجام

 ابلؿ اآلي :

 الم نػػػػر ال شػػػػرم  كاالهيمػػػػاـ  هيمػػػػاـكاالاري ػػػاط الممر ػػػػل  يق يػػػػه ال يا ػػػػات كالمممكمػػػػات   -أ 

 الم نريف يؤدم إل  يكا ر قيادات أكاديميل  يال ـ  شكؿ  الؿ    لمميػل اياػاذ القػرار 

 .م األكادي

يطػكير الجاممػػات مػػف اػػبلؿ يطػكير لمميػػل اياػػاذ القػػرار  يمزيػػزاالػ اـ إدارة الممر ػػل  ػػ   -ب 

    الجاممات اليم يل. األكاديم 

ل األكاديميػإال اـ إدارة الممر ل  ػ  مشػاركل المػامميف كأل ػاء هيئػل اليػدريس كالقيػادات   -ج 

يػ مكس إيجا ػان لمػ   هكهػذا  ػدكر  اإل الػا يل   الممؿ  ركح ال ريؽ الكاحد كدلػـ المبلقػات 

 ل.األكاديميالمشاركل    ي  يذ القرارات 

كدراالػػل: (  2015)الشػػام   : م ػػررات محميػػل يميمػػد لمػػ   يػػائا  مػػض الدراالػػات م  ػػا دراالػػل -2

 لم  اآلي : دراالاتأكدت  يائا  الي (. كغيرها مف الدراالات 2016الحكيم  )

 جاممل.كا حل  إدارة الممر ل    ال  كأهداؼ  كرالاله     رؤيلك  -

يكجػػه كزارة اليممػػيـ المػػال  إلػػ  إ شػػاء شػػ كل مممكماييػػل اانػػل  الجاممػػات اليم يػػل لالياالػػل  -

 الق كؿ كالي اليؽ كر ط ا  الجاممات الاانل أي ان.
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:  ادلمرتذ:أهذاف انزصىس  ثبَُب:

حت إدارة الممر ػل هػ  لم  القرف الحػادم كالمشػريف  كأنػ  أن حت الممر ل ه  الالمل الغال ل

الي ػػػا س  ػػػيف الجاممػػػات ال اجحػػػل لمػػػ  مالػػػيكل المػػػالـ  كمػػػف هػػػذه الم طمقػػػات ي ػػػدؼ الينػػػكر  ميػػػداف

 المقيرح إل  اآلي :

يرييػػب القػػرارات األكاديميػػل  مػػا يمكػػف مػػف االالػػيغبلؿ األملػػؿ لئلمكا يػػات المياحػػل  كيج ػػب اياػػاذ  -1

 قرارات لشكائيل. 

 كاديم .  شر لقا ل إدارة الممر ل    أركقل ن الل كايااذ القرار األ -2

لبلالػػي ادة مػػف اليجػػارب ال اجحػػل  ػػ  لمميػػل اياػػاذ القػػرار األكػػاديم  مالػػالدة القيػػادات األكاديميػػل  -3

     كء إدارة الممر ل.

  .لمميل لممميل ايااذ القرار األكاديم      كء إدارة الممر ل يقديـ رؤيل  -4

:  ادلمرتذ:رلبالد انزصىس  ثبنثب:

  ككػذا األكػاديم  ممميػل اياػاذ القػرار  الميممقػل  قلالالػا األد يػات لمػ  ال احػث اطػبلع  مػد

ال حػث  كمػف اػبلؿ مػا يكنػؿ إليػه ال حػث الحػال  مػف   مك ػكع الميممقػل الالػا قل كال حػكث الدراالات

 اآلييل: الينكر مجاالت  يائا ميدا يل يـ اقيراح

 :وتشخيصيا األكاديميمجال تحديد مشكمة القرار أواًل: 

 حالػب الميكالػطات الحالػا يل مري ػل ينػالديا  :اآلييػلات كيي مف هذا المجػاؿ المؤشػر 

 الاليجا ات لي ل ال حث  كه  كاآلي :

 المحدد إلكيرك يان. األكاديم مشكمل القرار  يازيف -

 .األكاديم لمميل يحديد مشكمل القرار  يكليؽ -

 ممايير كا حل.ل ك قان  اليق يل الحديلل    يحديد المشكمل االياداـ -

 .األكاديم لمل لمك كع القرار لم   ماذج مما االطبلع -
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 مف ابلؿ اليق يل الحديلل. األكاديم إل  المكائح كالقكا يف حكؿ مشكمل القرار  الرجكع -

 الس لمميل دقيقل.أل ك قان  ط يمل المشكمل مف حيث  كل ا كحجم ا يحديد -

   ػػػػاءن لمػػػػ  مممكمػػػػات دقيقػػػػل ككا ػػػػحل  ج ػػػػد أقػػػػؿ  األكػػػػاديم مشػػػػكمل القػػػػرار  يشػػػػايص -

 ك كقت أالرع.

 المممكمات الي  يـ الحنكؿ لمي ا  ش ا يل كا حل. ي شر   -

 مجال جمع البيانات والمعمومات:ثانيًا:  

 حالػب الميكالػطات الحالػا يل مري ػل ينػالديا  :اآلييػلكيي مف هذا المجػاؿ المؤشػرات 

 الاليجا ات لي ل ال حث  كه  كاآلي :

 المممكمات الي  يـ الحنكؿ لمي ا حكؿ المشكمل.  ين يؼ -

كأرش ي ا إلكيرك يا  ػ   ظػـ  األكاديم ال يا ات كالمممكمات الميممقل  مشكمل القرار  يازيف -

 مممكمات الجاممل.

  الا راء كالمياننيف    جم  ك  اء ال يا ات. لاالاليما  -

 .منادر الحنكؿ لم  ال يا ات كالمممكمات الميممقل  مك كع المشكمل يحديد  -

 ل يا ات كالمممكمات.قالدة  يا ات إلكيرك يل لجم  ا االياداـ  -

 .األكاديم المرؤكاليف    جم  ال يا ات كالمممكمات الميممقل  مشكمل القرار  مشاركل -

 المك كليل    جم  ال يا ات كالمممكمات. اليماد -

 مػػػػػف  األكػػػػػاديم األالػػػػػاليب الممميػػػػػل الم  جيػػػػػل  ػػػػػ  اإلحاطػػػػػل  مشػػػػػكمل القػػػػػرار  االػػػػػياداـ  -

 جمي  جكا   ا.

  يئل الدااميل كلبلقي ا  المشكمل ايجا ان كالم ان.الممر ل الدقيقل  ال يكظيؼ -
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ال يئػػل الاارجيػػل  الي ارهػػا طريقػػل مػػف طرائػػؽ الحنػػكؿ لمػػ  ال يا ػػات كالمممكمػػات  يقيػػيـ -

 .األكاديم الميممقل  مشكمل القرار 

  مجال تحديد البدائل وتقييميا:ثالثًا: 

كالػطات الحالػا يل  حالػب الميكيي مف هذا المجػاؿ المؤشػرات اآلييػل: مري ػل ينػالديا 

 الاليجا ات لي ل ال حث  كه  كاآلي :

 .األكاديم اليااذ القرار  المياحللمميل يقييـ ال دائؿ   شر -

 لكيرك يل.إال دائؿ المبلئمل    قكالب  يازيف -

 ل الاييار ال ديؿ المبلئـ.األكاديمياألالاليب الممميل الحديلل    حؿ المشكبلت  يط يؽ -

 ل الميممقػػػػػل األكاديميػػػػػر ال ػػػػػدائؿ  ػػػػػ  حػػػػػؿ المشػػػػػكبلت  حػػػػػكث الممميػػػػػات الاييػػػػػا يط يػػػػػؽ -

  األمكر الماليل.

 . األكاديم ال دائؿ المايم ل لحؿ مشكمل القرار  كيحديد حنر -

 الس لمميل. أل ك قان  ممايير لمم ا مل  يف ال دائؿ يحديد -

 يق يل المممكمات كااليناؿ ليحديد ال دائؿ.  االياداـ -

مػػف ال ػػدائؿ المقيرحػػل  االػػياداـ أالػػمكب الياطػػػيط  المكائػػد الميكقمػػل مػػف كػػؿ  ػػديؿ دراالػػل -

 الماليق م  )االاليشرا  (.

 .األكاديم المرؤكاليف    يقييـ ال دائؿ المايم ل لحؿ مشكمل القرار  مشاركل -

مػػػػػف األ كػػػػػار كاآلراء كالمقيرحػػػػػات المقدمػػػػػل مػػػػػف أل ػػػػػاء هيئػػػػػل اليػػػػػدريس  ػػػػػ   االالػػػػػي ادة -

 الم ا مل  يف ال دائؿ.

 امكا ياي ػػػػػػا  ػػػػػػػ  ي  يػػػػػػػذ كػػػػػػػؿ  ػػػػػػديؿ مػػػػػػػف ال ػػػػػػػدائؿ المبلئمػػػػػػػل قػػػػػػػدرات الجاممػػػػػػػل ك  مرالػػػػػػات -

 .األكاديم لمقرار 
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  وتنفيذه: األكاديميمجال اتخاذ القرار رابعًا: 

 حالػب الميكالػطات الحالػا يل كيي مف هذا المجػاؿ المؤشػرات اآلييػل: مري ػل ينػالديا 

 الاليجا ات لي ل ال حث  كه  كاآلي :

اػػػبلؿ  ظػػػـ مممكمػػػات الجاممػػػل الميممقػػػل  اياػػػاذ  لكيرك يػػػان مػػػفإ األكػػػاديم القػػػرار  يكليػػػؽ -

 ل.األكاديميالقرارات 

 .األكاديم المم ييف  ميطم ات الي  يذ لمقرار  يزكيد -

    مدة زم يل محددة. كي  يذه األكاديم القرار  يط يؽ -

 المرؤكاليف    ااييار ال ديؿ الم االب لمك كع القرار.  مشاركل -

 .لميهمي ؽ المبلئـ ال األكاديم القرار  ااييار -

 حيليايه  ش ا يل كا حل. كالبلف األكاديم القرار   شر -

 المياذ م  لكائح كأ ظمل الجاممل.  األكاديم لدـ يمارض القرار  مرالاه -

 .األكاديم    ايااذ القرار  اإل الا يلالجكا ب  مرالاه -

  .المراد ايااذه األكاديم  يائا ي  يذ القرار  يكق  -
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 :  صىس ادلمرتذ:يكىَبد انزساثؼب:

 ييككف الينكر المقيرح مف ل نريف أالاالييف هما:

 ميطم ات إدارة الممر ل. يكا ر -1

 يمزيز قدرات القيادات األكاديميل    لمميات ايااذ القرار األكاديم      كء إدارة الممر ل. -2

ككجكد هذيف الم نريف الػيؤدم إلػ  قػرارات أكاديميػل رشػيدة كهػ  ال ػدؼ األالاالػ  لمينػكر  

 ( مكك ات الينكر المقيرح لم  ال حك اآلي : 13الشكؿ )   كي يف

  

 

 
 توافر متطمبات إدارة المعرفة

 األكاديمية تعزيز قدرات القيادات
 كاديمياتخاذ القرار األ  عمميةفي 

 رارات ـــــــــق
 أكاديمية رشيدة

 

 تغذية راجعة

 التصور المقترح  مكونات( 13شكل رقم )
 .الشكل من إعداد الباحث
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 ادلمرتذ:رطجُك انزصىس  آنُخ: خبيغب: 

 

 رقـ كما    الشكؿ ليط يؽ الينكر المقيرح ك ماف  جاحه  يقيرح ال احث ي  يذه لم  امس مراحؿ 

  ( لم  ال حك اآلي :  14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عمى النحو اآلتي: 14)  ويمكن تفصيل المراحل المبينة في الشكل

 :في ةوء إدارة المعرفة األكاديمينشر ثقافة اتخاذ القرار مرحمة  األولى:المرحمة 

ال يػػائا الميري ػػل   رات الميري ػػل لمػػ  إدارة الممر ػػل  كمقار ي ػػالمػػ  القػػرا يك ػػيح ػػ  هػػذه المرحمػػل يػػيـ 

 :ما يأي  مف ابلؿ  لم  القرارات المشكائيل

 الانكص. كرش الممؿ ممدة ل ذا -

 .مؤيمرات لمميل يمقد  نكرة دكريل -

  شرات يمري يل. -

 .م يديات أد يل    مكاق  اليكانؿ االجيمال  اانل  الجاممات اليم يل -

 شر لقا ل  -1
لمميل ايااذ القرار 

 األكاديم 

ر   قدرات  -2
القيادات 

األكاديميل    
  كء الينكر 

يكا رميطم ات -3
يط يؽ الينكر  

 المقيرح 

 
يط يؽ ايااذ  -4

القرارات 
االكاديميل    
 كء إدارة 
 الممر ل

يقييـ القرارات  -5
األكاديميل     كء 

 إدارة الممر ل

 .مقترح .من تصميم الباحث( يبين مراحل تطبيق التصور ال14شكل رقم )
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 .لاألكاديمي القرارات  ن حل لم  مكق  الجاممل يم   -

في ةوء  األكاديميعممية اتخاذ القرار  ممارسةة في األكاديميالمرحمة الثانية: رفع قدرات القيادات 

 .إدارة المعرفة

حيػػث  ي ػػت  يػػائا ال حػػث أف ه ػػاؾ قنػػكر  ػػ  لمميػػل اياػػاذ القػػرار األكػػاديم   ػػ   ػػكء إدارة 

 الممػػػػؿ  ي  غػػػػ ميكالػػػػطان  كليحالػػػػيف قػػػػدرات القيػػػػادات األكاديميػػػػل  كػػػػاف مالػػػػيكل الممارالػػػػل أف الممر ػػػػل 

 لم  اآلي :

"  اانػل  ػ  الجكا ػب مشػكمل كيشاينػ ايحديػد ال" :تعزيز قدرات القيادات األكاديمية في مجالأواًل: 

 :الي   ي ت الدراالل الميدا يل كجكد قنكر  ي ا لدل القيادات األكاديميل  كيمكف ي اكل ا كاآلي 

يمكػف يحالػيف قػدرات القيػادات االكاديميػل  ػ  الرجػكع إلػ  المػكائح  الرجوع إلى الموائح والقـوانين : -أ 

 اآلي : اي اع مف ابلؿكالقكا يف 

 يػػػػػل الي ظيميػػػػػل مػػػػػف حيػػػػػث المػػػػػكائح كالقػػػػػكا يف الم ظمػػػػػل لمممػػػػػؿ  شػػػػػكؿ كامػػػػػؿ االػػػػػيكماؿ ال   -1

 كيحديل ا  االيمرار.

 يزكيد  القيادات  المكائح كالقكا يف الميممقل  كا ل القرارات األكاديميل. -2

 إلزاـ القيادات األكاديميل  يك يح المكائح كالقكا يف    أم قرار أكاديم  ييـ ايااذه.  -3

 ارات األكاديميل كاليأكد مف االي ادها إل  المكائح كالقكا يف المميمدة.اليقييـ الدكرم  لمقر  -4

 ي ت الدراالل الميدا يل أف مالػيكل اطػبلع القيػادات : عمى نماذج مماثمة لموةوع القرار االطالع  -ب 

األكاديميل لمػ   مػاذج ممالمػل لمك ػكع القػرار كػاف ميكالػطان  كليحالػيف قػدراي ـ  ػ  هػذا الجا ػب  

 ي :آليمكف اي اع ا

قميميل  كلالميل.  يمزيز اي اقيات اليماكف المشيرؾ م  جاممات محميل  -1  كا 

 .أف ي    المكائح كالقكا يف     كء االاليرشاد  يجارب جاممات مرجميل -2
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أف يالي د القرار األكاديم  إل   ماذج ممالمل    جاممات مرجميل ل د لدـ يكا ر المكائح  -3

 .م كالقكا يف ذات المبلقل  القرار األكادي

 .استخدام التقنيات الحديثة -ج 

 .المشكمة تجديدتوثيق عممية  -د 

 خزن مشكمة القرار األكاديمي المحدد. -ه 

  .النشر اإللكتروني لموةوع القرار األكاديمي -و 

أف مالػػيكل االػػياداـ اليق يػػات الحديلػػل كيكليػػؽ لمميػػل يحديػػد المشػػكمل كاػػزف   يػػائا ال حػػث ي ػت 

 يف هذه الم اـ يمكف اي اع اآلي :مشكمل القرار ك شرها كاف ميكالطان  كليحال

لمػػ  لمميػػات يكليػػؽ كاػػزف ك شػػر   الالػػكرياريل(ت اليا مػػل لمقيػػادات األكاديميػػل )يػػدريب اإلدارا -1

 .القرارات األكاديميل

أف يكػػػكف م ػػػارات يكليػػػؽ كاػػػزف ك شػػػر القػػػرارات األكاديميػػػل  ػػػمف ممػػػايير ااييػػػار اإلدارات  -2

  .المالا دة لمقرارات األكاديميل

زاـ القيادات األكاديميل  اإلجراءات البلزمل الياػاذ القػرار األكػاديم   ػ   ػكء إدارة كل ماف الي

يقيرح ال احػث الػزاـ مياػذم القػرار األكػاديم    يم ئػل   المشكمل كيشاين ا  يحديد يما ييممؽ  الممر ل

 لييالػػػػػػػػ   لممقػػػػػػػػيـ اليأكػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الػػػػػػػػبلمل إجػػػػػػػػراءات يحديػػػػػػػػد  ( 41ال مػػػػػػػػكذج الم ػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػ  الجػػػػػػػػدكؿ )

 ل كيشاين ا.المشكم

 ( نموذج التأكد من اجراءات تحديد مشكمة القرار األكاديمي 41جدول ) 

ما ىو 
 كائن

ما يجب أن 
 يكون

نوع 
 المشكمة

الموائح والقوانين ذات العالقة 
 بالمشكمة

النماذج المماثمة لنوع 
 المشكمة

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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 في مجال جمع البيانات والمعمومات:ثانيًا: تعزيز قدرات القيادات األكاديمية 

 ي ػػػت  يػػػائا الدراالػػػل الميدا يػػػل أف مالػػػيكل ممارالػػػل القيػػػادات األكاديميػػػل لممميػػػل جمػػػ  ال يا ػػػات 

كالمممكمػػػات كػػػاف ميكالػػػطُا  كهػػػذا يم ػػػ  أف ه ػػػاؾ قنػػػكر  ػػػ  هػػػذه الممميػػػل  كليبل ػػػ  ذلػػػؾ  كيحالػػػيف 

 ر األكػػػػػاديم   يقيػػػػػرح ال احػػػػػث مالػػػػػيكل أدائ ػػػػػـ  ػػػػػ  لمميػػػػػل جمػػػػػ  ال يا ػػػػػات كالمممكمػػػػػات حػػػػػكؿ القػػػػػرا

 اي اع اآلي :

ينػػػػميـ  ر ػػػػاما يػػػػدري   يالػػػػي دؼ يمزيػػػػز الم ػػػػارات البلزمػػػػل لجمػػػػ  ال يا ػػػػات كالمممكمػػػػات ي ػػػػيـ  - أ

 اآلييل: الم ارات 

 م ارات يحديد ال يا ات كالمممكمات المطمك ل اليااذ القرار األكاديم . -1

 .م ارات ينميـ أدكات جم  ال يا ات كالمممكمات -2

 .يط يؽ أدكات جم  ال يا ات كالمممكماتم ارات  -3

 .م ارات يحميؿ ال يا ات كالمممكمات -4

 .قياس األلر مف ال ر اما اليدري   كايااذ اإلجراءات البلزمل ليبل   أم قنكر - ب

  أف يك ػػح مياػػذك القػػرار األكػػاديم  اآلليػػل اليػػ  يمػػت اػػبلؿ لمميػػل جمػػ  ال يا ػػات كالمممكمػػات - ج

 لم  ال حك اآلي :  (42) جدكؿ  الكذلؾ مف ابلؿ ال مكذج الم يف  

 .( نموذج التأكد من سالمة إجراءات عممية جمع البيانات والمعمومات 42جدول ) 

البيانات 
 المطموبة

مصادر جمع البيانات 
 والمعمومات

تحميل 
 البيانات

المشاركين في جمع البيانات 
 والمعمومات

تصنيف المعمومات حول 
 المشكمة

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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 :تحديد البدائل وتقييميا: تعزيز قدرات القيادات األكاديمية في مجال ثالثاً 

 ي ػػػت  يػػػائا الدراالػػػل الميدا يػػػل أف مالػػػيكل ممارالػػػل القيػػػادات األكاديميػػػل لممميػػػل يحديػػػد ال ػػػدائؿ 

كيقييم ا كاف ميكالطُا  كهذا يم   أف ه ػاؾ قنػكر  ػ  هػذه الممميػل  كليبل ػ  ذلػؾ  كيحالػيف مالػيكل 

 ،أدائ ـ    لمميل يحديد ال دائؿ كيقييم ا حكؿ القرار األكاديم 

يقترح الباحث اتباع اآلتي:   

يالػي دؼ القيػادات   ينميـ  ػراما يدري يػل ليحديػد  ػدائؿ الحػؿ ك ػؽ أالػس لمميػل كا ػحل كمحػددة - أ

 اآلييل:االهيماـ  الم ارات األكاديميل ليمزيز قدراي ا    يحديد ال دائؿ ك 

 ه   ل  اء أ كار حكؿ لدة  دائؿ لمحؿ.م ارة المنؼ الذ -1

 كلكاقػػػب ي  يػػػذه إذا أا ػػػؽ  ػػػ  م ػػػارة يقيػػػيـ ال ػػػدائؿ مػػػف اػػػبلؿ حالػػػاب كم ػػػل ال ػػػديؿ كلائدايػػػه  -2

 األهداؼ. يحقيؽ

 االي ادان إل  المممكمات المياحل.  م ارة أالمكب دراالل الحالل ليحديد ال ديؿ الم االب  دقل -3

 قار ل ال ديؿ م   دائؿ أارل ريا يان.م ارة االياداـ أالمكب ال ماذج الريا يل لم -4

 م ارة االياداـ أالمكب شجرة القرارات لممر ل ال دائؿ المياحل  كاألاطار  كال يائا. -5

 م ارة أالمكب  يرت لمياطيط لم ديؿ األملؿ كمراق ل  يائا ي  يذه. -6

 م ارة أالمكب المحاكاة لميكقمات الماليق ميل لم دائؿ المياحل لمحؿ.  -7

يادات األكاديميل  اإلجراءات البلزمل الياػاذ القػرار األكػاديم   ػ   ػكء إدارة كل ماف اليزاـ الق

 يم ئػػػل  حػػػث الػػػزاـ مياػػػذم القػػػرار األكػػػاديم يقيػػػرح ال ا  كيقييم ػػػا ال ػػػدائؿالممر ػػػل  يمػػػا ييممػػػؽ  حديػػػد 

 .لييال   لممقيـ اليأكد مف البلمل إجراءات يحديد ال دائؿ كيقييم ا  (43ال مكذج الم يف    الجدكؿ )
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 .نموذج التأكد من سالمة إجراءات عممية جمع البيانات والمعمومات ،( 43جدول ) 

البدائل 
المطروحة لحل 

 المشكمة

معايير 
المماثمة بين 

 البدائل
اسماء المشاركين  أساليب تقييم البدائل

 في تحديد البدائل

أين يتم 
تخزين 
 البدائل

قنوات نشر 
تخزين 
 البدائل

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 .االل الحاللأالمكب در  -1
  .أالمكب ال مذجل -2
 .أالمكب شحرة القرارات -3
 .أالمكب  يرت -4
 ...أالاليب أارل -5

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 :وتنفيذه وتقييميا القراراختيار : تعزيز قدرات القيادات األكاديمية في مجال رابعاً 

 كي  يػذه القرار اذايا ي ت  يائا الدراالل الميدا يل أف ماليكل ممارالل القيادات األكاديميل لممميل 

   هذه الممميل  كليبل   ذلؾ  كيحاليف ماليكل أدائ ػـ  ػ   ان كاف ميكالطُا  كهذا يم   أف ه اؾ قنكر 

 :حكؿ القرار األكاديم   يقيرح ال احث اي اع اآلي  كي  يذه القرار ايااذلمميل 

ختيار القرار وتنفيذه تصميم برامج تدريبية تيتم بتوافر ميارات ميمة لمقيادة األكاديمية في عممية ا

  اآلتية:وفق أسس عممية حتي يمتمك الميارات 

 مهارة تقيي  األداء للقرار األكاديمي. .1

   .مهارة التدخل السريع إذا أستدع  األمر ذلك .2

   .مهارة وضع خطة لحل المشكالت .3

ء إدارة كل ماف اليزاـ القيادات األكاديميل  اإلجراءات البلزمل الياػاذ القػرار األكػاديم   ػ   ػك 

 يم ئػل ال مػكذج  حث الزاـ مياذم القػرار األكػاديم يقيرح ال ا   ايااذ القرار كي  يذهالممر ل  يما ييممؽ 

 .ايااذ القرار كي  يذه لييال   لممقيـ اليأكد مف البلمل إجراءات  (44الم يف    الجدكؿ )
 .يذه نموذج التأكد من سالمة إجراءات عممية اتخاذ القرار وتنف ،( 44جدول ) 

 كالائؿ مراق ل ي  يذ القرار كقت ي  يذ القرار كم ل القرار
 الي ديؿ االحيياط  ل د ي  يذ القرار

 ال ماذج الممالمل ل كع المشكمل
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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ــة  ــةالمرحم ل  ػػ   ػػكء إدارة الممر ػػل  ػػمف هيكػػؿ إدارة األكاديميػػ: إ شػػاء كحػػدة ليقيػػيـ القػػرارات  الثالث

 ير   إلي ا القرارات  نكرة دكريل ي دؼ إل : األكاديم يماد الجكدة كاالل

  .ل  يغذيل راجمل حكؿ زيادة قدري ـ لم  ايااذ القرارات الرشيدةاألكاديمييزكيد  القيادات  -

ل  يما ييممػؽ  ممارالػل لمميػل اياػاذ القػرار مالػيكحاة األكاديمي  اء ممايير ليقييـ ممارالل القيادات  -

 .رها كيحديل ا كمما دلت الحاجلمف أداة ال حث أك يطكي

لمػػ  يحديػػد  ـل  مػػف حيػػث قػػدري األكاديميػػاألاػػذ   ػػذه الممػػايير ل ػػد االاييػػار كاليميػػيف لمقيػػادات  -

لمػ  يحديػد ال ػدائؿ  ـلم  جم   ال يا ات كالمممكمػات كقػدري  ـكقدري   مشكمل القرار كيشاين ا

 .لم  ااييار القرار كي  يذه ـكقدري   كيقييم ا

 الرابعة : تطبيق التصور المقترح من خالل :المرحمة 

 مف ابلؿ االيمارة ممدة لذلؾ. األكاديم الممؿ لم  ي ميؿ اطكات لمميل ايااذ القرار  -

 .الممؿ لم  يك ير ميطم ات يط يؽ إدارة الممر ل    الجاممات اليم يل -

ــة الخامســة: ــة ) المرحم ــة فــي ةــوء إدارة المعرف ــيم القــرارات األكاديمي ــةتقي ــة التغذي : كذلػػؾ  (الراجع
 غرض يبل   أم قنكر  ػ  لمميػات اياػاذ القػرارات األكاديميػل  كل جػاح هػذه المرحمػل يقيػرح ال احػث 

 ( 48 ػػ  جػػدكؿ رقػػـ )   المنػػمملاألكػػاديم ل  ػػ   ػػكء االػػيمارة يقيػػيـ القػػرار األكاديميػػيقيػػيـ القػػرارات 
 :لم  ال حك اآلي 
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 القرار األكاديمي في الجامعات اليمنية في ةوء إدارة المعرفة . (  استمارة تقييم عممية اتخاذ 45جدول رقم )
 

 :يحديد مشكمل القرار كيشاين ا  -1

 ما هو كائن
ما يجب أن 

 يكون
 نوع المشكلة

اللوائح والقوانين ذات 
 العالبة  المشكلة

النماذج المماثلة 
 لنوع المشكلة

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 :جم  ال يا ات كالمممكمات -2

ال يانات 
 المطلو ة 

مصادر جمع 
ال يانات 
 والمعلومات

 تحليل ال يانات
المشاركين في جمع 
 ال يانات والمعلومات

تصنيف المعلومات 
 حول المشكلة

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 :يحديد ال دائؿ كيقييم ا -3

ال دائل 
المطروحة 
 لحل المشكلة

معايير 
المماثلة 
  ين ال دائل

 ل دائلأساليب تقيي  ا

اسماء 
المشاركين 
في تحديد 

 ال دائل

أين يت  
تخزين 
 ال دائل

بنوات نشر 
 تخزين ال دائل

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 ...الحالة دراسةأسلوب  -

 ...أسلوب دراسة الحالة -

 .أسلوب النمذجة الرياضية -

 ..أسلوب شحرة القرارات -

 ....أسلوب بيرت -

 أساليب أخر :... -
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 :كي  يذهايااذ القرار  -4

 وبت تنفيذ القرار كلفة القرار
وسائل مراب ة تنفيذ 

 القرار
 الت ديل االحتياطي عند تنفيذ القرار

 النماذج المماثلة لنوع المشكلة

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 الجدول من تصمي  ال احث -
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 صىس ادلمرتذ:: يزطهجبد جنبذ انزعبدعب: 

 كما يأي : يمكف يقاليـ ميطم ات يط يؽ الينكر المقيرح

 بشرية:متطمبات مادية وكوادر  أواًل:

دارة الممر ل كاالياداـ  يكا ر -  .اإل ير تمياننيف    ال رمجيات كا 

 حناء.كاإلمياننيف     حكث الممميات  يكا ر -

 كالػػػ ظـ المدلمػػػل الياػػػاذ  اإل ير ػػػتالمػػػكارد الماديػػػل ليػػػدريب الكػػػكادر لمػػػ  االػػػياداـ  يػػػكا ر -

 .األكاديم القرار 

 مكيػػػػػػػؿ الم االػػػػػػػب لمكاك ػػػػػػػل أم يطػػػػػػػكر يحنػػػػػػػؿ  ػػػػػػػ  مجػػػػػػػاؿ لمميػػػػػػػات اياػػػػػػػاذ الي يػػػػػػػكا ر -

 .األكاديم القرار 

الككادر ال شريل المؤهمل يأهيبلن لمميان كير كيان كالمدر ل لم  يط يؽ الينكر المقيػرح  يكا ر -

 الممر ل.   الجاممات اليم يل     كء إدارة  األكاديم ليطكير لمميل ايااذ القرار 

 ممامميف كأل اء هيئل اليدريس    الجاممل.ر ط ش ك  ل يكا ر -

االليمػػػادات الماليػػػل الماننػػػل لميق يػػػػات الحديلػػػل الماننػػػل لػػػ ظـ المممكمػػػػات  يػػػكا ر -

 الجاممل.الممر يل دااؿ 

ال  يل اليحييل اليك كلكجيل لازف كيكليؽ ال يا ات كالمممكمات الاانل  ممميػل اياػاذ  يكا ر -

 .األكاديم القرار 

 .األكاديم ة  مممكمات حكؿ مكا ي  لمميل ايااذ القرار  يا ات مزكد يكا ر -

 وتقنية:ثانيًا متطمبات تكنولوجيا 

 . الجاممل (DSS) األكاديم يكا ر  ظـ دلـ القرار  -

داراي ا   -  المايم ل.يكا ر ش كل ا ير ت يري ط   ركع الجاممل كا 
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ارب لػػف  مػػد يػػكا ر قكالػػب الكيرك يػػل يالػػالد  ػػ  لقػػد المقػػاءات كاالجيمالػػات ك قػػؿ اليجػػ -

 .األكاديم لممميل ايااذ القرار 

يكا ر مكي ل ييكا ر  ي ا المراج  كالمكائح كالقكا يف يييح لمجميػ  االالػي ادة م  ػا  ػ  لمميػل  -

 .األكاديم ايااذ القرار 

 .األكاديم ل الكيالاب الممر ل    لمميل ايااذ القرار اإللكيرك ييكا ر ال راما  -

 مياح لمجمي  كؿ حالب حاجيه. إل ير تايكا ر مكق  ااص لمجاممل لم   -

 يكا ر دليؿ إرشادم إلكيرك   إلدارة الممر ل    الجاممل. -

ي ميؿ الشراكل كالمبلقات م  الجاممات المايم ل الحككميل كالاانل كالمؤالالػات المحميػل  -

   الجاممات اليم يل  األكاديم كدلـ يطكير لمميل ايااذ القرار  يمزيزكالدكليل مف أجؿ 

 الممر ل.إدارة      كء

يػػػك ير ال شػػػرات الير كيػػػل  شػػػكؿ لػػػاـ كال شػػػرات اليػػػ  ييممػػػؽ  يطػػػكير لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرار  -

ل لمػػ  مكاك ػػل كػػؿ األكاديميػػ شػػكؿ اػػاص  كاليػػ  يمػػزز مػػف قػػدرات القيػػادات  األكػػاديم 

 .األكاديم جديد    لمميل ايااذ القرار 

 :إدارية وفنيةمتطمبات  ثالثًا:

 الممر ل.  كيمديمه  ما يي االب م  إدارة يطكير ال يكؿ الي ظيم -

 ل.األكاديميك أ  ؿ الك اءات اإلداريل كال  يل لشغؿ الكظائؼ اإلداريل  ااييار كااليقطاب -

 لمجاممل.إدارة لمممر ل  مف ال يكؿ الي ظيم  اليماد   -

 حمايل مشركع إدارة الممر ل مف ابلؿ المكائح كالقكا يف. -

 ػػ  الجاممػػػات  األكػػػاديم  يطػػػكير لمميػػل اياػػػاذ القػػرار إلػػداد ال ػػراما اليدري يػػػل الاانػػل  -

 الممر ل.اليم يل     كء إدارة 
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:  :ذلبرطجُك انزصىس ادلمرتذ واحلهىل ادلمرتحخ جنبذ يؼىلبد  عبثؼب:

  كمف أهـ المقيرحيط يؽ الينكر ه اؾ  مض النمك ات أك الممكقات الي  قد يكاجه لمميات 

 ي : الممكقات الي  ييكقم ا ال احث ما يأ

 :معوقات إدارية -1

 يمكف يماين ا    ال قاط اآلييل:

 يشيت إدارة الممر ل  يف أكلر مف إدارة دااؿ الجاممل. -

ل دااػػػؿ الجاممػػػػات األكاديميػػػػ  كق ػػػكات ياػػػػزيف لمقػػػرارات األكػػػػاديم  ر ي ظػػػػيـ لمممػػػؿ الػػػدـ يػػػك  -

 اليم يل.

 اليم يل. ل دااؿ الجامماتاألكاديميالمركزيل الم رطل    لمميل ايااذ القرارات  -

 .اليقميديلكنمك ل اليام  لف القكا يف  لميطكير جمكد المكائح كاليشريمات المالا دة  -

 :باآلتيولمتغمب عمى ىذه المعوقات اإلدارية يوصي الباحث 

 كيمػػػػػديؿ المػػػػػكائح كالقػػػػػكا يف   مػػػػػا ييكا ػػػػػؽ مػػػػػ  ميطم ػػػػػات   يطػػػػكير ال يكػػػػػؿ الي ظيمػػػػػ  لمجاممػػػػػل -

 إدارة الممر ل.

  اـ  ما ي مف لدـ اليمارض  يف اإلدارات المايم ل    الجاممل. يكنيؼ الكظائؼ كالم -

 :معوقات الكوادر البشرية -2

 غياب الش ا يل    لمميل االيقطاب كااييار كيمييف أل اء هيئل اليدريس    الجاممات. -

قمػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػكا ز الماديػػػػػػػػػل كالمم كيػػػػػػػػػل لمكػػػػػػػػػكادر ال شػػػػػػػػػريل  ػػػػػػػػػ  الجاممػػػػػػػػػل )المجمػػػػػػػػػس األلمػػػػػػػػػ   -

 (.88 2012 لميمميـ

 االهيماـ  ال دكات كالمؤيمرات الممميل لمجاممات اليم يل. مؼ  -

 .ال شريل المؤهمل إلدارة الممر ل    الجاممات اليم يل اليدري يل لمككادرقمل ال راما  -
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  مؼ االياداـ اليق يات الحديلل الي  ييطم  ا إدارة الممر ل. -

 ولمتغمب عمى ىذه المعوقات يوصي الباحث باآلتي:

مبلئمػػػػل لبلاييػػػػار كاليميػػػػيف  ػػػػ  الكظػػػػائؼ الجامميػػػػل  مػػػػا ييكا ػػػػؽ مػػػػ  يحديػػػػد الممػػػػايير ال -

 ميطم ات إدارة الممر ل.

 يط يؽ ممايير االاييار كاليمييف  ش ا يل كمك كليل. -

يك ير الحكا ز الماديل كالمم كيل لمقيادات األكاديميػل ك قػان ل يػائا يقيػيـ القػرارات األكاديميػل  -

     كء إدارة الممر ل.

  اما يأهيؿ الككادر ال شريل    الجاممل.االهيماـ   ر  -

   الجاممات اليم يل لم  االياداـ اليق يل كااليناؿ     األكاديم يدريب مياذم القرار  -

 .لمميات ايااذ القرار األكاديم 

 :التقنيات الحديثة  معوقات -3

  ل:اليق يات كاليج يزات المبلئمل لميطم ات ايااذ القرار     كء إدارة الممر  يكا رلدـ  -

 .الجاممات مؼ قالدة ال يا ات كالمممكمات     -

 ولمتغمب عمى ىذه المعوقات يوصي الباحث باآلتي: 

 إلػػػػػػػػداد مكاز ػػػػػػػػل اانػػػػػػػػل  يػػػػػػػػكا ر ميطم ػػػػػػػػات إدارة الممر ػػػػػػػػل مػػػػػػػػف قكالػػػػػػػػد  يا ػػػػػػػػات  ػػػػػػػػ   -

 ليم يل الجاممات ا

ات  يف القطاع الااص كالقطاع الحككم     يكا ر ال راما المالا دة لممميػ يمزيز الشراكل -

 ايااذ القرار األكاديم     الجاممات .
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ي ميػؿ للي اليؽ اليماكف  يف الجاممات الحككميل كالاانل لمممؿ المشيرؾ إقامل مؤيمرات  -

 القػػػػػرار األكػػػػػاديم   ػػػػػ   ػػػػػكء  اياػػػػػاذيحالػػػػػيف لمميػػػػػات ل ػػػػػراما دلػػػػػـ القػػػػػرار األكػػػػػاديم  

 إدارة الممر ل . 

 . معوقات الخوف من استخدام تكنولوجيا المعمومات -3

 مجمكلل مف األال اب م  ا اآلي : رج  كجكد هذا الممكؽ إل ي

 قمل المكارد الماليل الكا يل ليكا ر يك كلكجيا المممكمات  كا ل أ كال ا المايم ل . -

 (.157 2015 قص االهيماـ كالدلـ مف ق ؿ  مض القيادات    الجاممات )الح ارم  -

 ولمتغمب عمى ىذه المعوقات يوصي الباحث باآلتي: 

 الجاممات اليم يل . كؿث ال رمجيات المكجكدة    يحدي -

 األكاديميل . القراراتالجاممات    قكالد  يا ات م ممل  لممميات  إشراؾ -
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وىناك توصيات عامـة لةـمان نجـاح التصـور المقتـرح والتغمـب عمـى المعوقـات التـي يمكـن أن 

 يمكن تمخيصيا كاآلتي:تحد من نجاح تطبيق التصور المقترح، 

 المممكمػػاتكجمػػ  ال يا ػػات  كي  يػػذه  األكػػاديم  اياػػاذ القػرار راما يدري يػػل  ػػ  لمميػػلينػميـ  ػػ -1

 .كيشاين ا األكاديم يحديد مشكمل القرار ك   كيحديد ال دائؿ كيقييم ا

لر   قدرات الجاممل     يكا ر ميطم ػات الكػكادر ال شػريل كالماليػل   كا يل مكاز ل يكا ر اليماد -2

  .كيكا ر ميطم ات إداريل ك  يل  كيق يل كيكا ر ميطم ات يك كلكجيا

 جي  يط يؽ إدارة الممر ل   ليش كالجاممات الاانل  اليماكف المشيرؾ  يف الجاممات اليم يل -3

 .األكاديم لمميل ايااذ القرار 

 ي  ػػػػػػ  الينػػػػػػكر المقيػػػػػػرح مػػػػػػف ق ػػػػػػؿ كزارة اليممػػػػػػيـ المػػػػػػال  كال حػػػػػػث المممػػػػػػ  ليط يقػػػػػػه  ػػػػػػػ    -4

 اليم يل.الجاممات 

 :اتـــــــــلمقترحا ثانيًا:

 :اآلييللم   كء ما يقدـ يقيرح ال احث  إجراء دراالات حكؿ المكا ي  

  .األكاديم القرار  ليطكير لمميل ايااذممر ل    الجاممات اليم يل ممكقات يط يؽ إدارة ال -1

 ن ماء. إدارة الممر ل    جاممل  األكاديم لبلقل القرار   -2

 اليم يل.ل    الجاممات األكاديميرشيد القرارات    ي األكاديم دكر  ظـ دلـ القرار  -3

  ػػػػػ   األكػػػػػاديم إجػػػػراء دراالػػػػػل لميمػػػػػرؼ لمػػػػػ  المشػػػػكبلت اليػػػػػ  يكاجػػػػػه لمميػػػػػل اياػػػػاذ القػػػػػرار  -4

 .اليم يل الجاممات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      أوال:: ادلشاخااااااااااغ انؼشثُااااااااااااااااخ.

: ادلشاخااااااااااغ األخُجُاااااااااااااخ.  ثبَُب:

  

 ادلشاخغ

 ثبنهغخ انؼشثُخ وانهغخ اإلجنهُضَخ 
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 القرآن الكريم

 المراجع العربية: أواًل 

(. ممارالػػل لمميػػات إدارة الممر ػػل  ػػ  كميػػل الير يػػل  جاممػػل 2012أ ػػك المػػبل  محمػػد حالػػ  ) -1

دراســـة ماجســـتير منشـــورة فـــي: المجمـــة الطػػائؼ مػػػف كج ػػل  ظػػػر أل ػػػاء هيئػػل اليػػػدريس  

 ( أيار.4  المجمد األكؿ  المدد )الدولية التربوية التخصصية

الممر ػػػل  ػػػيف يك كلكجيػػػا المممكمػػػات كاليأهيػػػؿ  إدارة(. 2004) مػػػيـ دهمػػػش  اؼزر  ل ػػػأ ػػػك  -2

إدارة الممر ػل  ػ  المػالـ   م ػكاف السـنويبحث مقدم إلى المؤتمر العممي الدولي " المحاالػ   

 األردف. الزييك ل   جاممل (28/4/2004 )المر   

مجػػػػػالس األقالػػػػػاـ (.  الميػػػػػل القػػػػػرارات المياػػػػػذة  ػػػػػ  2014أ ػػػػػك لاشػػػػػكر  امي ػػػػػل شػػػػػط اكم ) -3

ـــةاألكاديميػػػل  ػػػ  الجاممػػػات األرد يػػػل   ـــوم التربوي ـــة فـــي العم ـــة األردني  (  10  مجمػػػد )المجم

  (.3لدد )

  القػراردكر المركز الكط   لممممكمػات  ايجػاه دلػـ  يمزيز(. 2010ل يب شائؼ )  إالماليؿ -4

 اليمف.جاممل ن ماء  منشورة،رسالة ماجستير غير 

 الرياض.  المعموماتالمعرفة في المكتبات ومراكز  إدارة(. 2008لم  ذيب )   األكم   -5

 القاهرة. المنرم دار الكياب  اإلدارية،معجم مصطمحات العموم (. 1984)أحمد   دكم  -6

 األردف. لماف دار الرايل لم شر كاليكزي    القراراتأساليب اتخاذ (. 2009)  طرس  الميـ -7

  إدارة األزمػػات  ػػ  مؤالالػػات مػػا ق ػػؿ (. آليػػات اياػػاذ القػػرار  ػػ2012) إ ػػراهيـ  كػػر  الػػحر -8

 الير يػل  كميػلأكيػك ر  (12)مػددال والتربيـة،مجمة الطفولـة   م شكرةرالالل ماجاليير  المدرالل 

 جاممل دمياط.
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ـــاء مجتمعـــات (. 2002)ال  ػػػؾ الػػػدكل   -9 ـــةبن اليحػػػديات الجديػػػدة اليػػػ  يكاجػػػه اليممػػػيـ   المعرف

ركز مممكمات قػراءة الشػرؽ ال اشر م  كل األالط مل  الدكل  ل  ؾ ايقرير نادر لف  المال  

 كالط األ

 ظػػاـ المممكمػػات اإلداريػػل  ػػ  الر ػػ  مػػف  ماليػػل لمميػػل  (. دكر2004الػػماليؿ )كا    انػػريل  ك  -10

جاممػل محمػد  اليجاريػل كميػل الممػـك   منشـورةماجسـتير غيـر  رالػاللاإلداريل  ايااذ القرارات 

 الجزائر.  ك ياؼ 

 األردف. لماف  الم  اج دار   القراراتمساندة  نظم(. 2004)المد غالب  اليكريي   -11

  والتربيـةالقيـاس والتقـويم فـي عمـم الـنفس (. 1991اليزا يػت )   رك رت كهػيجف  لكر دايؾ -12

   األردف.لماف األرد   مركز الكياب   (اب الكيبل   كل د الرحمف الدليس  )ل ديرجمل 

 يمف.ال ،الدليل العام لجامعة صنعاء(. 1997) ن ماءجاممل  -13

(. االياداـ يك كلكجيا المممكمات    المكي ات الجامميػل اليم يػل 2015الح ارم  المر جماؿ) -14

كميػػل اآلداب  جاممػػل  رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،الحككميػػل كاألهميػػل : دراالػػل مقار ػػل  

 ن ماء  اليمف .

راه دكتـو  أطروحـةمدل يكظيؼ الم ظمػات األرد يػل إلدارة الممر ػل   (.2004) هيلـ حجازم  -15

   لماف  األردف.المميا.جاممل لماف المر يل لمدراالات   منشورةغير 

 رد يػػػل األالم ظمػػػات  لػػػدليكظي  ػػػا  الممر ػػػل  ػػػ (. قيػػػاس ألػػػر إدراؾ 2005)هيػػػلـ  حجػػػازم  -16

 مػػػػكذج ليكظيػػػػؼ إدارة أ ػػػػيف القطػػػػاليف المػػػػاـ كالاػػػػاص  ايجػػػػاه   ػػػػاء  لمقار ػػػػ يحميميػػػػلدراالػػػػل 

 ردف.األ المميا جاممه لماف المر يل لمدراالات   رةمنشو غير  دكتوراه، أطروحة الممر ل 

مـدخل  المنظمـات،المنيجيـة المتكاممـة إلدارة المعرفـة فـي (. 2014)حجازم  هيلـ   -17

    األردف.  لماف1ط الر كاف دار   الثالثةلتحقيق التميز التنظيمي في األلفية 
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  كاليكزيػػػػػػػػ  دار الحامػػػػػػػػد لم شػػػػػػػػر   اإلدارةأساســــــــيات (. 1998)حالػػػػػػػػيف كآاػػػػػػػػركف  حػػػػػػػػريـ  -18

 األردف. لماف 

(. المبلقل  يف درجل ممارالل القيادة اليحكيميل كدرجػل 2016الحكيم   شائؼ شرؼ للماف ) -19

  كميػػل الير يػػل  غيــر منشــورة دكتــوراه أطروحــةممارالػػل إدارة الممر ػػل  ػػ  الجاممػػات اليم يػػل  

 جاممل ن ماء  اليمف.

دار 1التربويـــة. طاإلدارة وقةـــايا معاصـــرة فـــي  وظـــائف (.2007)محمػػػد حالػػػف  حمػػػادات  -20

 ردف.األ   لماف  لم شرالحامد 

دار النػػػػ اء لم شػػػػر كاليكزيػػػػ  الط مػػػػل  المعرفــــة،منظمــــة (. 2010)ا ػػػػير كػػػػاظـ  حمػػػػكد  -21

 ردف.األ لماف   األكل 

  دار كائػػػؿ لم شػػػر  لمػػػاف نظـــم المعمومـــات اإلداريـــة مـــدخل معاصـــر(. 2005الحميػػػدم ) -22

 األردف.

ــة (. بحــ2001)محمػػد نػػالح  الح ػػاكم  -23 ــي التخطــيط ومراقب ــات ف الػػدار   اإلنتــاجوث العممي

 منر. االالك دريل  الجامميل 

 لم شر.دار ا ف حـز   اإلبداعيةثالثون طريقة لتوليد األفكار . (ب.د)لم    الاامدم -24

إدارة األزمات، منيج اقتصادي إداري لحل األزمات عمـى (. 2003الا يرم  حالف أحمػد ) -25

 مكي ل مد كل   القاهرة. االقتصادية، مستوى االقتصاد القومي والوحدة

اإلدارة واتخـــاذ القـــرار فـــي عصـــر المعموماتيـــة مـــن منظـــور (. 2009اميػػػؿ  م ػػػ  لطيػػػل ) -26

 كميل الادمل االجيماليل  جاممل حمكاف  منر. الخدمة االجتماعية،



175 

جػػػػكدة دلػػػػػـ القػػػػرار االالػػػػيراييج   االػػػػياداـ الشػػػػػ كات  .( 2007 )نػػػػادؽالػػػػميماف  درمػػػػاف  -27

يحػت ل ػكاف الجػكدة كاليميػز  ػ   المؤتمر العممي الدولي الثالـث إلىمقدم  ثبحالمنػ ك يل  

   .أيار( 8-7)  الجزائر    األلماؿم ظمات 

المبلقػػػػػل  ػػػػػيف ميطم ػػػػػات إدارة الممر ػػػػػل كلممياي ػػػػػا كألرهػػػػػا  ػػػػػ  يميػػػػػز األداء  (.6008دركزة )  -68

  تير غيــر منشــورةرســالة ماجســالمؤالالػ : دراالػػل يط يقيػػل  ػػ  كزارة اليممػػيـ المػػال  األرد يػػل 

 كميل الير يل  األردف.

هيئل اليدريس    ن الل القػرار  ػ   أل اء(. يطكير مشاركل 2016)مكلكد  الراكم   الي ل -29

رســــالة دكتــــوراه غيــــر . ((GDSSالجمػػػػال  جاممػػػػل نػػػػ ماء  االػػػػياداـ  ظػػػػـ دلػػػػـ القػػػػرار 

  اليمف. ن ماء جاممل   منشورة

يل لػذكم ااينانػ   المممكمػات  ػ  إدارة (.رؤيل ماليق م2004 ميمل حالف ج ر )   رزكق  -30

   المدد اللا  .9مجمد   مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية   حث م شكر  الممر ل

جاممػػل  اليجػػارة كميػػل   لممعرفــة(. اإلدارة االســتراتيجية 2007ممػػدكح ل ػػد المزيػػز ) ر ػػال   -31

 منر. شمس ليف 

مجمــــة العــــالم   الم ا الػػػػلمػػػػ  ل رإدارة الممر ػػػػل لمجيمػػػػ  لر ػػػػ  قػػػػاد(. 2006)ريػػػػـ  الزامػػػػؿ  -32

   لماف  األردف. يالاف.  16  المدد الرقمي

   الشػػػػركل المر يػػػػل الميحػػػػدة  المعمومــــات تكنولوجيــــاإدارة أنظمــــة (. 2013زمػػػػـز  ال يػػػػكم  ) -33

 القاهرة  منر.

 ك قػػان  أدكات قيػػاس يحنػػيؿ الطػػبلب ليطػػكير(. ينػػكر مقيػػرح 2009محمػػد راشػػد ) الزهرا ػػ   -34

 الير يػل كميػل   منشـورةغيـر  رسـالة ماجسـتير لػكزارة الير يػل كاليممػيـ  ممايير الجكدة الشػاممل

   الالمكديل.المممكل المر يل  القرل جاممل أـ 
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دكر إدارة الممر ػل كيك كلكجيػا المممكمػات  ػ  إيجػاد (. 2004)حالػيف  كحػريـ رشػاد  الالالد  -35

إدارة الممر ػل  ػكاف ) م لمـؤتمر العممـي الـدولي السـنوي الرابـعابحث مقدم إلـى   ي ا اليلميزة 

 األردف  الزييك ل   جاممل ( 28/4/2004).المر  (   المالـ 

 لميرجمػل.يرجمػه ييػب يػكب  الفعالـة القـراراتالمشاكل واتخـاذ  حل (.2001الا دم  ػككراس ) -36

 كاليكزي . ال اركؽ. لم شردار 

ممر ػػػػل (. أدكار رؤالػػػػاء األقالػػػػاـ األكاديميػػػػل ليط يػػػػؽ مػػػػداؿ إدارة ال2011الالػػػػميد  أشػػػػرؼ ) -37

 دراسة مقدمة في مؤتمر مركز الدراسات التربوية، جامعة القاىرة. الجاممات المنريل  

المممكمػػػػات كألرهػػػػا  ػػػػ  لمميػػػػل اياػػػػاذ القػػػػرارات  .  م ػػػػكاف :(2006االػػػػد نػػػػالح ) الالػػػػمطاف  -38

 جاممػل   منشـورةماجسـتير غيـر  رالػالل  اليم يػلداريل    دكاكيػف الػكزارات  ػ  الجم كريػل إلا

  ف.اليم ن ماء 

 يحميميػلالقرار مف م ظكر إالػبلم  دراالػل كنػ يل  (. ايااذ2012أحمد لمد الرزاؽ ) ف المما -39

 .ـ2012الال ل   8المدد  لمعموم االقتصادية واإلدارية األنبارمجمة جامعة  ،مقار ل

ــات اإلدارة فــي عصــر المعرفــة(   2002لمػػ  ) الالػػمم   -40 ــز : نمــاذج وتقني دار   إدارة التمي

 .جم كريل منر المر يل  القاهرة  ي غريب لم شر كاليكز 

ــــي إ (:2004الػػػػدكرم ) ك الشػػػػمرم -41 ــــة ودورىــــا ف ــــزدارة المعرف ــــة اتخــــاذ القــــرار  تعزي عممي

 ردف.األ لماف  رد   األمؤيمر جاممل الزييك ل  ،االستراتيجي

(. دكر إدارة الممر ػػػل  ػػػ  دلػػـ لمميػػػات اياػػػاذ القػػػرارات  شػػػركل 2014الشػػمرم  ير ػػػل لػػػكاد ) -42

   كميل اليجارة  الالمكديل.دكتوراه غير منشورة أطروحةيل  أرامكك الالمكد

 القرارات (. دكر  ظـ كيق يات االيناؿ اإلدارم    ادمل 2008) إالماليؿمنمب  ط ش  -43

  مالطيف. غزة  اإلالبلميل الجاممل  اليجارة كميل   منشورةرسالة ماجستير غير 
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دورة  منشـورة،ورقـة غيـر   المشػكبلتالممم     يحميؿ  األالمكب (.1994)محمد  طمامل  -44

 األردف.  أر دمم د اإلدارة المامل   القراراتواتخاذ  المشكالت،تحميل 

 . دار ن اء لم شر  لماف  األردف.نظرية اتخاذ القرارات(. 2010طممل  حالف يااليف ) -45

مكي ػػػل  الرا مػػػل الط مػػػل   العمميـــاتفـــي بحـــوث  مقدمـــة (.2014لاشػػػكر  يكالػػػؼ حالػػػيف )  -46

 .غزة اإلالبلميل الجاممل 

(. دي اميكيل لمميل ن الل القػرار  مجػالس األقالػاـ كالكميػات  ػ   مػض 2003) الحا ظل د  -47

 القاهرة. األزهر جاممل   منشورةدكتوراه غير  أطروحة األزهر كميات جاممل 

ميدا يػػل دراالػػل  القػػرار (. أ مػػاد إدارة الممر ػػل كلبلقي ػػا  اياػػاذ 2015ل يػػد  غػػادة االػػماليؿ ) -48

  مالطيف. غزة األزهر  جامملة  منشورر غي رماجستي رسالة

دار أالػامل  وأسـاليبو،وأدواتـو  العممي، مفيومـوالبحث  .(2001) كآاركف ذكقاف  ل يدات  -49

 الالمكديل. كاليكزي   الرياض لم شر 

 اإلداريػػل (. دكر المممكمػػات  ػػ  لمميػػل اياػػاذ القػػرارات 2004لمػػكش) يحػػاف محيػػا  الميي ػػ   -50

 الالمكديل. المميا اممل  ايؼ كميل الدراالات ج  منشورةرسالة ماجستير غير 

مكا يػػػل يط يق ػػػا  ػػػ  الجاممػػػات  (.2007ياالػػػر ) الميي ػػػ   -51 دراالػػػل  الالػػػمكديل:إدارة الممر ػػػل كا 

 الالمكديل. القرم جاممه أـ    غير منشورة دكتوراه أطروحة القرم جاممه أـ  لم يط يقيل 

 الم يكػػػػاف مكي ػػػػل   كيةالســــمو دليــــل الباحــــث فــــي العمــــوم (. 2000حمػػػػد)نػػػػالح  المالػػػػاؼ  -52

   الالمكديل.الرياض

( دكر إدارة الممر ػػل  ػػ  يجديػػد كظػػائؼ الجاممػػل )حالػػل 6000لقػػبلف  أ ػػراح محمػػد محالػػف ) -53

   كميل الير يل  جاممل يمز  اليمف.دكتوراه غير منشورة أطروحةجاممل يمز( 
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ــةاإلدارة دراســة  (.2000لبلقػػ   مػػد   ل ػػد القػػادر ) -54 ــرارات تحميمي ــة لموظــائف والق   اإلداري

 جدة. ي امل مكي ل   5ط

(. دكر إدارة الممر ػػل  ػػ  ي ميػػل المػػكارد ال شػػريل األكاديميػػل 2011الممػػكؿ  الػػمر محمػػد اميػػؿ) -55

 كميػػل الير يػػل  جاممػػل  رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ػ  الجاممػػات ال مالػػطي يل  قطػػاع غػزة  

 األزهر   مالطيف. 

الماليرة لم شر دار  لماف:  المعرفةإدارة  إلىالمدخل (. 2009ل د الاليار كآاركف ) المم   -56

 .األردفلماف  الط مل  كاليكزي  

دور عمميات إدارة المعرفـة فـي فاعميـة أنشـطة المؤسسـات  (.2008لمياف   محمد اميؿ ) -57

   رالالل ماجاليير م شكرة  جاممل القدس الم يكحل    مالطيف.األىمية في القدس الشرقية

ــــــة،إدار (. 2008لميػػػػػػاف  ر حػػػػػػ  منػػػػػػط   ) -58    1دار نػػػػػػ اء لم شػػػػػػر كاليكزيػػػػػػ   ط ة المعرف

 لماف األردف.

(. إدارة الممر ػػل كلبلقي ػػا   الميػػل اياػػاذ القػػرار  ػػ  جاممػػل الممػػؾ 2015ليػػاد   كػػر الػػراج ) -59

   جاممػػػل دكتـــوراه غيـــر منشـــورة أطروحـــةل ػػد المزيػػػز مػػػف كج ػػل  ظػػػر القيػػػادات الجامميػػل  

 أـ القرل  الالمكديل.

(. دكر ادارة الممر ػػػػل  ػػػػ  ي ميػػػػل المػػػػكارد ال شػػػػريل  ػػػػ  2011)الػػػػمر محمػػػػد اميػػػػؿ  الغمػػػػكؿ  -60

  غػػزة  األزهػػرجاممػػل   منشــورماجســتير غيــر  رســالة غػػزة الجاممػػات ال مالػػطي يل  قطػػاع 

  مالطيف.

ـــــة معاصـــــر لتحـــــديث (. 2004)أحمػػػػػد محمػػػػػد  غ ػػػػػيـ  -61  المكي ػػػػػل   المنظمـــــاتمـــــداخل إداري

 القاهرة  منر. المنريل 
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(. دكر  ظػـ المممكمػػات  ػػ  يرشػيد قػػرارات المػػكارد 2008)ل ػػد الػرحمف أحمػػد  اجػػب   رحػاف  -62

ـــوراه أطروحـــةال شػػػريل " دراالػػػل  ظريػػػل يط يقيػػػل "  ـــر  دكت  كميػػػل اليجػػػارة جاممػػػل  منشـــورة،غي

 اليمف. ن ماء 

  مؤالالل الكراؽ األساليب الكمية والنوعية في دعم قرارات المنظمة(. 2008ال  ؿ  مؤيد ) -63

 لم شر كاليكزي   لماف  األردف.

  دار الم اها لم شر نظريات اتخاذ القرار مدخل كمي(. 2004 يؿ  مؤيد ل د الحاليف )ال  -64

   لماف  األردف.1كاليكزي   ط

  دار إلػراء 1ط  اإلداريـةفـي اتخـاذ القـرارات  اإلبـداع (.2009الحالػيف )مؤيد ل د  ال  يؿ  -65

 األردف. لماف  كاليكزي  لم شر 

 كال شػػر دار الكيػػاب لمط الػػل   القــراراتاب كتــ(. 1994)قػػيس الػػميد ل ػػد ال يػػاح  ال  ػػادم  -66

  غداد. المكنؿ جاممل 

بــال معانـــاة المفــاىيم مــع التطبيقــات باســـتخدام  اإلحصــاء(. 2005  مػػ   محمػػد شػػامؿ ) -67

 مركز ال حكث  المممكل المر يل الالمكديل.. ((Spssبرنامج 

   دار 2ط اللػػػا   المجمػػػد  المحـــيط،القـــاموس ( 1996)محمػػػد  ػػػف يمقػػػكب  آ ػػػادم ال يػػػركز  -68

 القاهرة  منر. اليراث.إحياء 

  دمشػػؽ .المحاســبية. تحميــل وتصــميم نظــم المعمومــات (2004)ل ػػد الػػرزاؽ محمػػد  قاالػػـ  -69

  الكريا.

(. إدارة الممر ل كدكرهػا  ػ  يحقيػؽ الميػزة الي ا الػيل  ػ  الجاممػات 2012ل د الالبلـ ) قاالـ  -70

 اليمف. ن ماء جاممل  يل الير كميل   منشورةماجستير غير  رسالةالحككميل اليم يل 
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(. ن الل القرار    الجاممات اليم يل ينكر مقيرح لميطكير 2013)لم  ل د الاالؽ  قايد  -71

جاممػػل   منشــورةدكتــوراه غيــر  أطروحــة الممر ػػل  ػػ   ػػكء اليحػػكالت اإلداريػػل  ػػ  مجيمػػ  

     منر.القاهرة

موكية مـع تطبيقـات منيج البحـث فـي العمـوم السـ (.2000)الالـ الميد كآاػركف  القحطا    -72

   الالمكديل.الرياض  المطا   الكط يل الحديلل ـSPSSعمى 

(. ممكقات ن   القرار اإلدارم لػدل مػديرم المػدارس اللا كيػل  أما ػل 2016)محمد   القحيط -73

 اليمف. ن ماء جاممل  الير يل كميل  منشورة،رسالة ماجستير غير  المانمل 

 منر.  اإلداريةالمنظمة العربية لمتنمية  معرفة،الإدارة (. 2005)نبلح الديف  الك يال   -74

(. ميطم ات يط يؽ إدارة الممر ػل  ػ  جاممػل الالػمطاف قػا كس 2008 اديل ل د اب ) الك دم  -75

  مالػػػػػقط  قػػػػػا كس جاممػػػػػل الالػػػػػمطاف   منشـــــورةرســـــالة ماجســـــتير غيـــــر "دراالػػػػػل ميدا يػػػػػل " 

 لماف.المط ل 

  دار اللقا ػػل 2ط والتطبيــق،ين النظريــة اتخــاذ القــرارات اإلداريــة بــ(. 2007) ػػكاؼ  ك مػػاف  -76

 األردف. لماف  كاليكزي  لم شر 

 لم شػر دار كائػؿ  ،حديثـة(ومفاىيم  )أساسياتالتطوير التنظيمي (. 1999)مكالػ    المكزم -77

 األردف.   لماف 1ط

حالل درااليل  المال :(. دكر إدارة الممر ل     ماف جكدة اليمميـ 2010ما    إالماليؿ ) -78

    مالطيف.اإلالبلميلغزة الجاممل  منشورة، غير رسالة ماجستير  غزة البلميل الجاممل اإل

  االالػػك دريل الجامميػػل الػػدار  بتكــار،واالاتخــاذ القــرار بــين العمــم (. 2008مػػاهر  أحمػػد )  -79

 منر.

 منر. القاهرة  ال كر دار   الوسيطالمعجم (. 1988)مجم  المغل المر يل  -80
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 منر. القاهرة   ال كردار   م الوجيزالمعج (.1989مجم  المغل المر يل ) -81

اسـتخدام األسـموب العممـي فـي اتخـاذ القـرارات وتحميـل الحـاالت (. 2003مرال    محمػكد ) -82

   مم د اإلدارة المامل   القاهرة   منر .اإلدارية 

ــــات (. 2008المركػػػػز الػػػػكط   لممممكمػػػػات ) -83 ــــض الجامع ــــة عــــن بع ــــذة تعريفي ــــةنب   اليمني

 اليمف.  ن ماء

 .والقـــرارات( والمعمومـــات، )االتصـــاالت،اإلدارة الحديثـــة (. 2000محمػػػد )  أحمػػػدالمنػػػرم  -84

 منر. االالك دريل  لم شر مؤالالل ش اب الجاممل 

المكي ل المنريل لمط الل كاليكزيػ    اإلداريةنظم المعمومات  (:2002)ل د ال ياح  المغر    -85

    منر.الم نكرةجاممه 

  دار الػػكراؽ " والمفــاىيم "الممارســات المعرفــة:إدارة (. 2007الامػػكؼ ) إ ػػراهيـ الممكػػاكم  -86

 األردف. كاليكزي  لم شر 

(. المبلقػػػل  ػػػيف ي ػػػكيض الالػػػمطل ك الميػػػل اياػػػاذ القػػػرارات  ػػػ  2006م  ػػػا  إ ػػػراهيـ ل يػػػؼ ) -87

رسالة  ال مالطي يل مف كج ل  ظر أل اء ال يئل اليدرياليل    الجاممات  األكاديميلاألقالاـ 

  مالطيف. الكط يل ال جاح جاممه  منشورة،ماجستير غير 

ــي التنظيمــات (. 2008)  يػػؿ لػػزت أحمػػد  مكالػػ   -88 ــةأساســيات نظــم المعمومــات ف   اإلداري

    الالمكديل.مكل المكرمل كاليكزي    دار حكاـز الممميل لم شر 2ط

دار الػػكراؽ   والعمميــاتالمعرفــة المفــاىيم واالســتراتيجيات  إدارة(. 2008)ل ػػكد  حػػـ   جػػـ  -89

 األردف.  لماف 2ط  كاليكزي  لم شر 

  6الط مػػػل   والوظـــائفاألســـس  –اإلدارة العامـــة (. 2006ال مػػػر  الػػػمكد محمػػػد كآاػػػركف ) -90

   الرياض  الالمكديل.اليجاريلمكي ل ال رزدؽ 
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 اليمف.

 مكي ػػػػػػل    10ط األصــــــول واألســــــس العمميــــــة – اإلدارة (.1994الػػػػػػيد محمػػػػػػد ) ال ػػػػػػكارم  -94

   منر.القاهرة شمس.ليف 

 اللا يػػل الط مػػل  العممــي.لي والبحــث تشــريعات لتعمــيم العــا(. 2013كزارة الشػػؤكف القا ك يػػل ) -95

 اليمف. ن ماء:

 )المػػػدد المر يػػػل مركػػػز دراالػػػات الكحػػػدة   العربـــيالمســـتقبل (. 2000)الػػػمد غالػػػب  ياالػػػيف  -96

 لماف األردف. ( 260

ــةإدارة  (.2007الػػمد غالػػب ) ياالػػيف  -97 ــي شــركات  المعرف ــاء ف ــأداة لممنافســة والنمــو والبق ك

 يالم ر.د ( 113(  المدد)27اإلدارم ) األعمال،

  لم شػػػػر دار كائػػػػؿ   2ط  التنظيميــــةاتخــــاذ القــــرارات (. 2010)محمػػػػد ل ػػػػد ال يػػػػاح  يػػػػاغ   -98

 األردف. لماف 

 

 



183 

 المراجع األجنبيةثانيًا: 

1- Archer Earnest A (2002). How to make a Business  Decision Management 

Review. AMA Feb. 

2- Bhushan, N. and Ria ,K.(2004),Strategic Decision Making ,the Analytic 

Hierarchy Procees. London : Springer – Verlag London Limited. 

3- Bin Hussein.Hidayat (2000). Creating A Learning organization Integrating 

Training Performance management and Knowledge management. 

4- Brown, (1970)." Do managers find decision the theory useful" ,Harvard 

business's review ,No :2,vol :48, May – June. 

5- Burke, T, D.(2003). Teacher Participation in School Decision –Making, 

Dissertation Abstracts International, Vol48, No: 9. 

6- Carlos & Valero(1997)."Application Of Qualitative And Quantitative 

Techniques Of Management In Administrative / Academic Decision Making 

In Institutions Of Higher Education In Virginia Vol  15 No7. 

7- Chaudhry & Higgins (2001). Perspectives on Education for Knowledge 

Management. 67 th if la council & General Conference. 

8- Daft, Richard L (2003):" Management" 6
th

   ed.South – Western. U.S.A 

9- Durrant, (2001). Knowledge Management and IDC. May 2001. P
4

. 

10- Gomes Santos. (2008). Knowledge Management and the Analytical Methods 

for Decision Support 17th Conference of the International Association for the 

Management of Technology. 

11- Griffin, Ricky W.(2003). "Management" 7
th 

ed. Houghton Miffin company Boston  

.N.Y, U.S.A. 

12- Grzywinski Carol Marie (1995). Academic Decision – Making at Public Colleges 

in New York at Buffalo Dissertation Abstracts International. Vol 54 No 6.  

13- Herbert Simon (1983).  Administration processes Decision: (traduit par Pierre 

Emmanuel Dauzat) Edition Economical  p 03. 

14-  Ivan,& Dana ,(2015). Decision - Making, and Their Relation to The Knowledge 

Management , Use of Knowledge Management in Decision – Making Vol 6 No. 



184 

15- Kasem (2010) the Relationship of Knowledge Management Practices 

Competencies and the Organizational Performance of Government 

Department in Malaysia International Journal Of Human and Sciences. Vol 5 

No 4 pp 219-225.  

16- Keeley (2004) "Institutional Research as the Catalyst ForTheExtent and 

Effectiveness Of Knowledge Management Practices in Improving planning 

and Decisions Making in Higher Education Organization ". 

17-  Kidweel, & Johnson (2000). Applying Corporate Knowledge Management 

Practices In Higher Education, Educause Quarterly November, No, 4 pp,28-33. 

18- Lessr.James (2000). Knowledge management the intellectual revolution. 

19- Littles, S., etal (2002), " Managing K knowledge: An Essential Reader ", 

London, Sage Publication. 

20- M Abdurrahman,( 2013). Knowledge Sharing by Using Knowledge 

Management Systems to Support Decision-Making Processes in Multinational 

Corporations. 

21- Mamta, jayanti,(2011(.Implementing Knowledge management in Higher 

Education Institution in India ,A conceptual Frame work. 

22- Marquardt, Michael. J (2000)."Building the Learning Organization Mastering 

the 5 Elements for Corporate Learning" U.S.A Davis – Black-publishing 

Company, p 23. 

23- Marwick A.D (2001) .Knowledge management technology. 

24- Mertins et al (2001). Knowledge Management Bes Practices in Europe 

Springer Berlin. 

25- Mohammed AM. (2016). "Advances in Knowledge Management: University 

Research toward an Academic Discipline" International Journal March. 

26- Nonaka Ikujiro and Takenchi Hiro taka (2004).Hitosubashi on Knowledge 

management john Wiley and Sons (Asia) Singapere. 

27- Pearlson. K. &Saunders, C.S. (2006). Managing and using Information systems 

strategic approach: New York; Chichester; Wikey. 



185 

26- Prite Jain,(2015). Knowledge Management Leadership and Decision making : 

A case of Academic libraries, University of Bostwan. 

28- Sangeeta.N, Dhamdhere(2015). Importance Of Knowledge Management in The 

Higher Educational Institutes. Turkish online Journal Of  Distance Education 

,16N,India.lineJanuary,India. 

29- Schwandt Marquardt (2003). Organizational  Learning: From World – class 

Theories to Global Best Practices New York: St Lucie Press. 

30- Webster N (1971). " Webster third new international dictionary" marrian 

company, New York. 

31- Wiig.K.M (1995) Knowledge management an introduction and perspective the 

journal of Knowledge management vol 1.No.1 September. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  كاااااااااااااادلالح



187 

 
 استبانة تحكيم       

 

 احملرتو................................................................./األعزبر انذكزىس
 حتية طيبة وبعد  

فـي الجامعـات اليمنيـة فـي  األكـاديميتطوير عممية اتخاذ القرار "  كافدراالل  م ػيقكـ ال احث  إجراء 
   الير يل يانػص  ال مال ل -دكيكراه " االيكماالن لميطم ات الحنكؿ لم  درجل ةوء إدارة المعرفة 

 إل  اآلي : االالي ا ل كي دؼ كياطيط ير كم إدارة 
 ػكء  اليم يػل  ػ الجاممػات  ػ   األكػاديم لمميػل اياػاذ القػرار  ممارالػل ماليكلاليمرؼ لم   .1

 الممر ل.إدارة 
  ػػ  األكػػاديم إدارة الممر ػػل  ػػ  يطػػكير لمميػػل اياػػاذ القػػرار  ميطم ػػات يط يػػؽ لمػػ اليمػػرؼ  .2

 اليم يل.الجاممات 
: هػػ  يمػؾ الاطػػكات كاإلجػػراءات مػف يشػػايص مشػػكمل القػػرار األكــاديميويقصــد بعمميــة اتخــاذ القــرار 

كال يا ػػات  كااييػػار ال ػػديؿ األ  ػػؿ الياػػاذ قػػرار أكػػاديم  مػػف كيحديػػدها كجمػػ  المممكمػػات  األكػػاديم 
 أجؿ يحقيؽ أهداؼ كاطط ك راما اليمميـ    الجاممات اليم يل 

كيازي  ػا  كيكزيم ا كيط يق ػا يشايص الممر ل كيكليدها ه  يمؾ الممميات مفويقصد بإدارة المعرفة: 
 مجاممل.ليحقيؽ أهداؼ لل األكاديمي   ايااذ القرارات  لممالالدة

كيكجي ػػايكـ القيمػػل  رأيكػػـ كا ػػرات لمميػػل كاالػػمه أرجػػك اليكػػـر  إ ػػداء   ك ػػاءة لاليػػل يميمكػػكف مػػفك مػػا 
كمدل ا يماء كؿ   كدقي ا  مف حيث البلمل النياغل المغكيل لم قرات كك كح ا االالي ا ل شأف  قرات 

 الدراالل كا  ا ل ما يرك ه م اال ان ليحقيؽ أهداؼ  إليه  قرة لممجاؿ الذم ي يم  
 ولكم خالص الشكر والتقدير

 ،لتعاونكم ملا فيه خدمة البحث العلمي

  اسم المحكم
  التخصص

  الدرجة العممية 

 الجمهورية اليمنية      

 
 

 لب/الطا

 .محمد محسن صالح رزه

777880751 

 

 (1ممحق رقم )
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يف اجلبيؼابد  األكابدميٍانزؼشف ػهً والغ ػًهُخ اختابر انماشاس  إىلَهذف  األول:حملىس ا
 ادلؼشفخ.انًُُُخ يف ضىء إداسح 

 مجاالت االستبانة وفقراتيا
 السالمة المغوية فقراتال مالءمة

التعديل 
غير  مالءمة المقترح

 مالئمة
غير  سميمة

 سميمة
 المجال األول : تحديد المشكمة وتشخيصيا.

 (:بـ)األكاديمييقوم متخذو القرار 
يحديػػػد ال جػػػكة الممر يػػػل  ػػػيف مػػػا هػػػك مكجػػػكد كمػػػا  1

      يجب أف يككف.

  ػػػػػاءن لمػػػػػ   األكػػػػػاديم يشػػػػػايص مشػػػػػكمل القػػػػػرار  2
      كمات دقيقل ككا حل  ج د أقؿ ك كقت أالرع.ممم

يحديد ط يمل المشكمل  كل ا كحجم ػا ك قػأ ألالػس  3
      لمميل كا حل.

الرجػػػػػػػػكع إلػػػػػػػػ  المرجميػػػػػػػػات القا ك يػػػػػػػػل كالمػػػػػػػػكائح   4
ل حػػػػكؿ مك ػػػػكع المشػػػػكمل  الػػػػرلل مػػػػف األكاديميػػػػ

 ابلؿ اليق يل الحديلل.
     

مالمػػػػل االطػػػػبلع لمػػػػ   مػػػػاذج ك ػػػػراما إلكيرك يػػػػل م 5
      لمك كع المشكمل.

االياداـ اليق يل الحديلػل  ػ  يحديػد المشػكمل  شػكؿ  6
 كا ح.

     

 األكػػػػػاديم يكليػػػػػؽ لمميػػػػػل يحديػػػػػد مشػػػػػكمل القػػػػػرار  7
      كأرش ي ا الكيرك يان.

 شػػػػػػػػػػر مك ػػػػػػػػػػكع المشػػػػػػػػػػكمل المحػػػػػػػػػػددة  ػػػػػػػػػػالطرؽ  8
     ل لي ادؿ الممر ل حكل ا.اإللكيرك ي

 
 

      المحددة إلكيرك يان. ألكاديم ايازيف مشكمل القرار  9
 المجال الثاني  : جمع المعمومات والبيانات 

 (:بـ) األكاديمييقوم متخذو القرار 
يحديػػػػػػػػد منػػػػػػػػادر الحنػػػػػػػػكؿ لمػػػػػػػػ  المممكمػػػػػػػػات  10

      كال يا ات الميممقل  مك كع المشكمل.

االػياداـ قالػػدة  يا ػات إلكيرك يػػل جمػ  المممكمػػات  11
      كال يا ات. 
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 مجاالت االستبانة وفقراتيا
 السالمة المغوية فقراتال مالءمة

التعديل 
 مالءمة المقترح

غير 
 مالئمة

 سميمة
غير 
 سميمة

إشراؾ أل اء هيئل اليدريس    جمػ  المممكمػات  12
      كااليقنائ ا  الطرؽ الممميل كاليق يل الحديلل.

االليمػػاد لمػػػ  المك ػػػكليل  ػػػ  جمػػػ  المممكمػػػات  13
 كال يا ات.

     

االػػػياداـ أالػػػػمكب المنػػػؼ الػػػػذه    ػػػ  اإلحاطػػػػل  14
 المشػػكمل مػػف جميػػ  جكا   ػػا كي ػػمي  ا أداة جمػػ  

 المممكمات.
     

الممر ل الدقيقل  ال يئل الدااميػل كلبلقي ػا  المشػكمل  15
      كالم ان. ايجا ان 

        .ياليادـ أالمكب شجرة القرارات    جم  ال يا ات 16
 طرائػػؽيقيػيـ ال يئػػل الاارجيػػل  الي ارهػا طريقػػل مػػف  17

      الحنكؿ لم  المممكمات الميممقل  المشكمل.

ف  ػػػػػ  ينػػػػػميـ االالػػػػػيما ل  ػػػػػالا راء كالمياننػػػػػي 18
      كجم  المممكمات 

اػػػػػػزف ال يا ػػػػػػات كالمممكمػػػػػػات الميممقػػػػػػل  المشػػػػػػكمل  19
      كأرش ي ا إلكيرك يا     ظـ مممكمات الجاممل. 

يط يػػػؽ كينػػػػ يؼ المممكمػػػات اليػػػػ  يػػػـ الحنػػػػكؿ  20
      .األكاديم لمي ا حكؿ المشكمل مك كع القرار 

شػػ ا يل  شػػر المممكمػػات اليػػ  يػػـ الحنػػكؿ لمي ػػا   21
      كا حل.

 المجال الثالث : تحديد  البدائل وتقييميا:
 (:بـ) األكاديمييقوم متخذو القرار 

      حنر كيحديد ال دائؿ المايم ل لقرار حؿ المشكمل. 22
يحديػػػد ممػػػايير لمم ا ػػػمل  ػػػيف ال ػػػدائؿ ك ػػػؽ أالػػػس  23

      لمميل كا حل.

د االػػػػػػػياداـ يق يػػػػػػػل المممكمػػػػػػػات كاالينػػػػػػػاؿ ليحديػػػػػػػ 24
      ال دائؿ. 

دراالػػل المكائػػد الميكقمػػل مػػف كػػؿ  ػػديؿ مػػف ال ػػدائؿ  25
      الماليق م .المقيرحل  االياداـ أالمكب الياطيط 
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 مجاالت االستبانة وفقراتيا
 السالمة المغوية فقراتال مالءمة

التعديل 
 مالءمة المقترح

غير 
 مالئمة

 سميمة
غير 
 سميمة

إشراؾ المرؤكالػيف  ػ  يقيػيـ ال ػدائؿ المايم ػل لحػؿ  26
      المشكمل.

االالػي ادة مػػف األ كػػار كاآلراء كالمقيرحػػات المقدمػػل  27
لم ا ػػػػمل  ػػػػيف مػػػػف أل ػػػػاء هيئػػػػل اليػػػػدريس  ػػػػ  ا

 ال دائؿ.
     

كقػػػدرات الجاممػػػل  ػػػ  ي  يػػػذ كػػػؿ  إمكا يػػػات ةمرالػػػا 28
       ديؿ مف ال دائؿ المحددة.

يط يػػؽ  حػػكث الممميػػات الاييػػار ال ػػدائؿ  ػػ  حػػؿ  29
      ل.األكاديميالمشكبلت 

االياداـ أالمكب شػجرة القػرارات  ػ  ااييػار ال ػديؿ  30
      المبلئـ.

المحاكلػػل كالاطػػأ  ػػ  يقيػػيـ  ػػدائؿ االػػياداـ أالػػمكب  31
      .األكاديم ايااذ القرار 

ياػػػزيف لمميػػػل يقيػػػيـ ال ػػػدائؿ كااييػػػار ال ػػػديؿ  ػػػ   32
اانػػػػػػػل لممميػػػػػػػات اياػػػػػػػاذ القػػػػػػػرار  ػػػػػػػ   أيقك ػػػػػػػات
 الجاممات.

     

 شػػر لمميػػل يقيػػيـ ال ػػدائؿ المياحػػل الياػػاذ القػػرارات  33
      ل  ش ا يل كا حل.األكاديمي

 .ع : اتخاذ القرار ) اختيار البديل األفةل (وتنفيذهالمجال الراب
 (:بـ) األكاديمييقوم متخذو القرار 

      المبلئـ. األكاديم ااييار ال ديؿ األ  ؿ كالقرار  34
إشػػػػػراؾ المرؤكالػػػػػيف كأل ػػػػػاء هيئػػػػػل اليػػػػػدريس  ػػػػػػ   35

      .األكاديم ااييار ال ديؿ الم االب لمك كع القرار 

القرار المياذ م  لكائح كأ ظمػل  مرالاة لدـ يمارض 36
      الجاممل.

 ػػػػػػػػ  اياػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرار  اإل الػػػػػػػػا يلمرالػػػػػػػػاة الجكا ػػػػػػػػب  37
      .األكاديم 

 األكػػػػػاديم دراالػػػػػل ال يػػػػػائا الميكقمػػػػػل  ي  يػػػػػذ القػػػػػرار  38
      المراد ايااذه.
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 مجاالت االستبانة وفقراتيا
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التعديل 
 مالءمة المقترح

غير 
 مالئمة

 سميمة
غير 
 سميمة

       شر القرار كالبلف حيليايه  ش ا يل كا حل. 39
      يرة زم يل محددة.يط يؽ القرار كي  يذه      40
يزكيػػػػػػػػػػد المم يػػػػػػػػػػيف  ميطم ػػػػػػػػػػات الي  يػػػػػػػػػػذ لمقػػػػػػػػػػرار  41

      .األكاديم 

 إلكيرك يػػػان أرشػػػ ل القػػػرار كح ػػػظ كػػػؿ مػػػا ييممػػػؽ  ػػػه  42
ك ػػػمف  ظػػػـ مممكمػػػات الجاممػػػل الميممقػػػل  اياػػػاذ 

 ل.األكاديميالقرارات 
     

 
  األول:المحور  عمى إةافتيامقترحات ترون 

 اليم يل     كء إدارة الممر ل.الجاممات     األكاديم لقرار كاق  لمميل ايااذ ا

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................ 
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انمشاس إداسح ادلؼشفخ يف رطىَش ػًهُخ اختبر  يزطهجبد رطجُكاحملىس انثبٍَ: انزؼشف ػهٍ 
 .اجلبيؼبد انًُُُخ  يف األكبدميٍ

 مجاالت االستبانة وفقراتيا
 السالمة المغوية الفقرات مالءمة

التعـــــــــــديل 
غير   مالئمة المقترح

 مالئمة 
غير  سميمة 

 سميمة 
 متطمبات مادية وبشرية

الكػػػػػػكادر ال شػػػػػػريل المياننػػػػػػل كال  يػػػػػػل إلدارة  يػػػػػػكا ر 1
 الممر ل.

     

ل األكاديميػػػػػػل قاشػػػػػػيل  ػػػػػػيف القيػػػػػػادات إقامػػػػػػل الحمقػػػػػػات ا 2
 الاليلمار طاقاي ـ    المجاالت الممر يل.

     

االػػياداـ اليق يػػل الحديلػػل ليػػداكؿ المممكمػػات كالممػػارؼ  3
  ال كله. األكاديم المالا دة اليااذ القرار 

     

لممػػػامميف  ػػػ  كا ػػػل  اإل ير ػػتادمػػػل االينػػػاؿ   يػػكا ر  4
 مرا ؽ الجاممل.

     

ليمادات الماليل الماننل لميق يات الحديلل اال يكا ر 5
 الماننل ليك كلكجيا المممكمات دااؿ الجاممل.

     

ي  يػػػػذ ال ػػػػراما اليدري يػػػػل  شػػػػكؿ مالػػػػيمر ليحالػػػػيف أداء  6
 .األكاديم يف    لمميل ايااذ القرار األكاديمي

     

7 
 

ال  يل اليحييل اليك كلكجيل لازف كيكليؽ ال يا ات  يكا ر
 .األكاديم ات الاانل  ممميل ايااذ القرار كالمممكم

     

مكاك ل كؿ ما هك جديد محميان كلالميان مػف اليك كلكجيػا  8
 كالمممكمات كاأل حاث البلزمل.

     

قكالػػد  يا ػػات مػػزكدة  مممكمػػات حػػكؿ مكا ػػي   يػػكا ر 9
 .األكاديم لمميل ايااذ القرار 

     

 متطمبات االتصاالت والتقنية 
 (:يكا رممات لم  )يممؿ الجا

10 
لممػػػامميف  ػػػ  كا ػػػل مرا ػػػؽ  اإل ير ػػػتادمػػػل االينػػػاؿ  

 الجاممل
     

دارات الجاممل المايم ل  إ ير تش كل  11       يري ط  أقالاـ كا 

12 
مياننل يالػاهـ  ػ  ي ػادؿ اآلراء  إلكيرك يلم يديات 

 كيكليؽ كي ادؿ الممر ل.
     

13 
مقػػػػػػػػػاءات يالػػػػػػػػػالد  ػػػػػػػػػ  لقػػػػػػػػػد ال إلكيرك يػػػػػػػػػلأالػػػػػػػػػاليب 

كاالجيمالػػػات ك قػػػؿ اليجػػػارب لػػػف  مػػػد لممميػػػل اياػػػاذ 
 .األكاديم القرار 
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 مجاالت االستبانة وفقراتيا
 السالمة المغوية الفقرات مالءمة

التعـــــــــــديل 
غير   مالئمة المقترح

 مالئمة 
غير  سميمة 

 سميمة 

14 
ييػػػػػيح لمجميػػػػػ  االالػػػػػي ادة م  ػػػػػا  ػػػػػ   إلكيرك يػػػػػلمكي ػػػػػل 

 .األكاديم لمميل ايااذ القرار 
     

ال راما الحاالك يل الكيالػاب الممر ػل  ػ  لمميػل اياػاذ  15
 .األكاديم القرار 

     

16 
مياح لمجميػ  كػؿ  اإل ير تلم   الجاممل مكق  ااص

 حالب حاجيه. 
     

 
      دليؿ إرشادم الكيرك   إلدارة الممر ل    الجاممل. 17

 متطمبات إدارية

18 
يطكير ال يكؿ الي ظيم  كيمديمه  ما يي االب مػ  إدارة 

 الممر ل.
     

19 
يميػػػػػػػيف أ  ػػػػػػػؿ الك ػػػػػػػاءات اإلداريػػػػػػػل كال  يػػػػػػػل لشػػػػػػػغؿ 

 ل.اديمياألكالكظائؼ اإلداريل ك 
     

20 
ي ظػػػػيـ زيػػػػارات لما ػػػػراء لي ػػػػادؿ الممر ػػػػل حػػػػكؿ لمميػػػػل 

 . األكاديم ايااذ القرار 
     

الممػػػػػػػػػؿ لمػػػػػػػػػ  إيجػػػػػػػػػاد إدارة يالػػػػػػػػػم  إدارة الممر ػػػػػػػػػل   21
 كاليمادها  مف ال يكؿ الي ظيم  إلدارة الممر ل. 

     

      ك   القكا يف كالمكائح لحمايل مشركع إدارة الممر ل.  22

23 
طػػػػػػػكير م ػػػػػػػارات المػػػػػػػامميف كيػػػػػػػدري  ـ لميمامػػػػػػػؿ مػػػػػػػ  ي

لمقيػػػػػادات  األكػػػػػاديم ال رمجيػػػػػات ك ظػػػػػـ دلػػػػػـ القػػػػػرار 
  الجاممل.

     

 غمى المحور الثاني: إةافتيامقترحات ترون 
 اليم يػػػػلالجاممػػػػات   ػػػػ  األكػػػػاديم إدارة الممر ػػػػل  ػػػػ  يطػػػػكير لمميػػػػل اياػػػػاذ القػػػػرار  ميطم ػػػػات يط يػػػػؽ

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................  

 

 

. 

 



194 

( كشف بأسماء السادة المحكمين لالستبانة2ملحق رق  )  

 

الدرجة  القسم االسم م
 جية العمل العممية

 ن ماء–كميل الير يل  أالياذ إدارة كياطيط ير كم أحمد لم  الحاج 1

  ماءن–كميل الير يل  أالياذ لغل لر يل نالح لم  ال  ارم 2

 ن ماء–كميل الير يل  أالياذ مالالد إدارة كياطيط ير كم ن كاف غشاـ 3

 ن ماء–كميل الير يل  أالياذ مشارؾ إدارة كياطيط ير كم نبلح  كرم المرمد 4

 ن ماء–كميل الير يل  أالياذ مالالد إدارة كياطيط ير كم ل د الاالؽ الدليس 5

 لمراف-كميل الير يل ؾأالياذ مشار  م اها ياريخ ل د الرحمف المايار 6

 ن ماء–كميل الير يل  أالياذ مشارؾ إدارة كياطيط ير كم ل د اب لم  ال جار 7

 ن ماء-كميل الحاالكب  أالياذ مالالد  ظـ مممكمات لد اف يح  الميككؿ 8

 ن ماء-كميل الشريمل أالياذ قا كف دكل  لم  المنرم 9

 ن ماء–كميل الير يل  أالياذ مشارؾ م اها كطرائؽ يدريس الممـك  ؤاد محمد اليبلف 10

 حجل –كميل الير يل  أالياذ مشارؾ قياس كيقكيـ قائد الم ينر 11

 ن ماء-كميل الحاالكب  أالياذ مالالد لمكـ حاالكب مالؾ الج رم 12

 ذمار–كميل اإلدارة  أالياذ إدارة لامل محمد ر يؽ 13

 ن ماء–لير يل كميل ا أالياذ مالالد إدارة كياطيط ير كم محمد المابل   14

 ن ماء-كميل اليجارة  االياذ مالالد احناء محمد الميالائ  15

 ن ماء–كميل الير يل  أالياذ مالالد إدارة كياطيط ير كم محمكد المزيزم 16

 ن ماء-كميل اليجارة  أالياذ مشارؾ إدارة ألماؿ م نكر المامرم 17

 ءن ما-كميل الحاالكب  أالياذ مالالد لمكـ حاالكب مكال  غراب 18

 ن ماء-كميل الير يل  أالياذ مشارؾ م اها كطرائؽ يدريس هزاع الحميدم 19
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 احملرتيىٌ              خ يف اجلبيؼبد انًُُُخ          األكبدميُاألخىح واألخىاد / انمُبداد 
     حتية طيبة وبعد

اليكماالن لميطم ات الحنكؿ لم  درجل ا  حث لمم يملؿ االالي ا ل الي   يف أيديكـ جزءان مف إجراءات   
  :كمك كل ادكيكراه ال مال ل    الير يل يانص إدارة كياطيط ير كم  

 ."يف اجلبيؼبد انًُُُخ يف ضىء إداسح ادلؼشفخ األكبدميٍرطىَش ػًهُخ اختبر انمشاس "
ت اليم يػػل  ػػ   ػػ  الجاممػػا األكػػاديم كي ػػدؼ ال حػػث إلػػ  اليمػػرؼ لمػػ  مالػػيكل ممارالػػل لمميػػل اياػػاذ القػػرار  

 ػػػ   األكػػػاديم  ػػػكء إدارة الممر ػػػل ككػػػذلؾ ميطم ػػػات يط يػػػؽ إدارة الممر ػػػل  ػػػ  يطػػػكير لمميػػػل اياػػػاذ القػػػرار 
 كليحقيؽ أهداؼ ال حث ألد ال احث االي ا ل مكك ل مف محكريف هما:   الجاممات اليم يل

 .          كء إدارة الممر ل م يل   الجاممات الي األكاديم ماليكل ممارالل لمميل ايااذ القرار  :احملور األول

 .   الجاممات اليم يل األكاديم لمميل ايااذ القرار  رميطم ات يط يؽ إدارة الممر ل    يطكي: احملور الثاني

عممية اتخاذ 
 األكاديميالقرار 

ل مػػػف لمميػػػات كيحديػػػد مشػػػكمل القػػػرار األكاديميػػػيقنػػػد   ػػػا  ػػػ  هػػػذا ال حػػػث: مػػػا يقػػػـك  ػػػه القيػػػادات 
 األكػاديم كيشاين ا  كجم  ال يا ات كالمممكمات كااييار ال ديؿ الم االب كي  يذ القرار   األكاديم

 مف أجؿ يحقيؽ أهداؼ كاطط  ك راما اليمميـ    الجاممات اليم يل.

 إدارة المعرفة
 كيازي  ػػا ا   كيط يق ػػكيكليػػدها  كيكزيم ػػايمػػؾ الممميػػات مػػف حيػػث يشػػايص الممر ػػل   يقنػػد   ػػا: 

 ل ليحقيؽ أهداؼ الجاممل.األكاديميايااذ القرارات  لممالالدة   

 لممان  أف إجا ايكـ اليمامؿ  الريل يامل كلف ياليادـ إال ألغراض ال حث الممم .
 هذه االالي ا ل الشكر كاليقدير لكـ ليانيص جزء مف كقيكـ ليم ئل 
 .كليماك كـ لما  يه ادمل ال حث الممم 

 أوال:: انجُبَبد انشخصُخ:

 بإ )     ( عمران )     ( ذمار )     ( صنعاء (    )  الجامعة
 التطبيقي )     ( اإلنساني )     ( القسم

 أستاذ مساعد )     ( أستاذ مشارك )     ( أستاذ )     ( الدرجة العممية

 رئيس قسم )     ( نائب عميد )     ( عميد )     ( العمل الحالي

 سنة فأكثر11 )     ( سنوات10-6من  )     ( أقلخمس سنوات ف )     ( سنوات الخبرة

 

 

 الجمهورية اليمنية

 

 ال احث / محمد محالف نالح رزه
777880751 

 (3ممحؽ رقـ )

 االالي ا ل    نكري ا ال  ائيل
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: زلبوس االعزجبَخ  :ثبَُب:
فــــي  األكــــاديميييــــدف إلــــى التعــــرف عمــــى مســــتوى ممارســــة عمميــــة اتخــــاذ القــــرار  :احملااااىس األول 

( أمػػػػاـ كػػػػؿ ل ػػػػارة  ػػػػ  )يرجػػػػ  اليكػػػػـر  ك ػػػػ  لبلمػػػػل الجامعــــات اليمنيــــة فــــي ةــــوء إدارة المعرفــــة 
 ؾرأي يكا ؽالمر   الذم 

 

 م
مجـــاالت  الممارســـةمســـتوى              

   االستبانة وعباراتيا
منخفض  منخفض متوسط عال   جداً  عال  

 جداً 
  .تحديد المشكمة وتشخيصيا المجال األول:
 في الجامعة: األكاديميمتخذ القرار 

      يحدد ال جكة الممر يل  يف ما هك كائف كما يجب أف يككف. 1
  ػػاءن لمػػ  مممكمػػات دقيقػػل  ألكػػاديم ايشػػاص مشػػكمل القػػرار  2

 ككا حل  ج د أقؿ ك كقت أالرع
     

يحػػدد ط يمػػل المشػػكمل مػػف حيػػث  كل ػػا كحجم ػػا ك ػػؽ أالػػس  3
      لمميل دقيقل.

مػف  األكػاديم يرج  إل  المكائح كالقكا يف حكؿ مشكمل القػرار  4
 ابلؿ اليق يل الحديلل.

     

      .األكاديم ار يطم  لم   ماذج ممالمل لمك كع القر  5
ك ؽ ممايير  لم   ياليادـ اليق يل الحديلل    يحديد المشكمل 6

 كا حل.
     

      كيؤرش  ا. األكاديم يكلؽ لمميل يحديد مشكمل القرار  7
      المحدد إلكيرك يان. األكاديم يازف مشكمل القرار  8
ل رك يػاإللكيالمحػدد  ػالطرائؽ  األكػاديم ي شر مك كع القػرار  9

 لي ادؿ الممر ل ل ر ش كات االيناؿ    الجاممل.
     

مجـــاالت  الممارســـةمســـتوى               م
   االستبانة وعباراتيا

منخفض  منخفض متوسط عال   جداً  عال  
 جداً 

 المجال الثاني: جمع البيانات والمعمومات.
 في الجامعة: األكاديميمتخذ القرار  

ال يا ػات كالمممكمػات الميممقػل يحػدد منػادر الحنػكؿ لمػ    10
  مك كع المشكمل 

     

 ياليادـ قالدة  يا ات إلكيرك يل لجم  ال يا ات كالمممكمات.  11
 

     

يشػػػارؾ المرؤكالػػػيف  ػػػ  جمػػػ  ال يا ػػػات كالمممكمػػػات الميممقػػػل  12
 .األكاديم  مشكمل القرار 
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      يميمد لم  المك كليل    جم  ال يا ات كالمممكمات.  13
يالػػػيادـ األالػػػاليب الممميػػػل الم  جيػػػل  ػػػ  اإلحاطػػػل  مشػػػكمل   14

 مف جمي  جكا   ا. األكاديم القرار 
     

يكظػػػؼ الممر ػػػل الدقيقػػػل  ال يئػػػل الدااميػػػل كلبلقي ػػػا  المشػػػكمل  15
 ايجا ان كالم ان.

     

يقػػيـ ال يئػػل الاارجيػػل  الي ارهػػا طريقػػل مػػف طرائػػؽ الحنػػكؿ   16
 .األكاديم ممكمات الميممقل  مشكمل القرار لم  ال يا ات كالم

     
 

      ياليميف  الا راء كالمياننيف    جم  ك  اء ال يا ات.  17
ياػػػػػػػػزف ال يا ػػػػػػػػات كالمممكمػػػػػػػػات الميممقػػػػػػػػل  مشػػػػػػػػكمل القػػػػػػػػرار   18

 كأرش ي ا إلكيرك يا     ظـ مممكمات الجاممل.   األكاديم 
     

      مي ا حكؿ المشكمل. ين ؼ المممكمات الي  يـ الحنكؿ ل  19
      ي شر المممكمات الي  يـ الحنكؿ لمي ا  ش ا يل كا حل   20

مجــاالت  الممارســةمســتوى                                 م
   االستبانة وعباراتيا

منخفض  منخفض متوسط عال   جداً  عال  
 جداً 

 المجال الثالث: تحديد البدائل وتقييميا.
 في الجامعة: كاديمياأل متخذ القرار  

يحنػػػػػػػر كيحػػػػػػػدد ال ػػػػػػػدائؿ المايم ػػػػػػػل لحػػػػػػػؿ مشػػػػػػػكمل القػػػػػػػرار   21
 . األكاديم 

     

      يحدد ممايير لمم ا مل  يف ال دائؿ ك ؽ أالس لمميل.   22
      ياليادـ يق يل المممكمات كااليناؿ ليحديد ال دائؿ.   23
قيرحػػل يػػدرس المكائػػد الميكقمػػل مػػف كػػؿ  ػػديؿ مػػف ال ػػدائؿ الم  24

 االاليشرا  (.) االياداـ أالمكب الياطيط الماليق م  
     

يشػػارؾ المرؤكالػػيف  ػػ  يقيػػيـ ال ػػدائؿ المايم ػػل لحػػؿ مشػػكمل   25
 .األكاديم القرار 

     

يالي يد مف األ كػار كاآلراء كالمقيرحػات المقدمػل مػف أل ػاء   26
 هيئل اليدريس    الم ا مل  يف ال دائؿ.

     

الجاممػػػل كامكا ياي ػػػا  ػػػ  ي  يػػػذ كػػػؿ  ػػػديؿ مػػػف يرالػػػ  قػػػدرات  27
 .األكاديم ال دائؿ المبلئمل لمقرار 

     

يط ػػؽ  حػػكث الممميػػات الاييػػار ال ػػدائؿ  ػػ  حػػؿ المشػػكبلت   28
 ل الميممقل  األمكر الماليل.األكاديمي

     

يط ػػػػػػؽ األالػػػػػػاليب الممميػػػػػػل الحديلػػػػػػل  ػػػػػػ  حػػػػػػؿ المشػػػػػػكبلت   29
 بلئـ.ل الاييار ال ديؿ الماألكاديمي

     

      يازف ال دائؿ المبلئمل    قكالب الكيرك يل.  30
      .األكاديم ي شر لمميل يقييـ ال دائؿ المياحل اليااذ القرار   31
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 الممارســـــــــةمســـــــــتوى                                     ـ
   االستبانة وعباراتيامجاالت 

منخفض  منخفض   متوسط   عال   جداً  عال  
 جداً 

 لمجال الرابع: اتخاذ القرار وتنفيذه.ا
 في الجامعة: األكاديميمتخذ القرار  

يشػػػارؾ المرؤكالػػػيف  ػػػ  ااييػػػار ال ػػػديؿ الم االػػػب لمك ػػػكع   32
 القرار. 

     

      .لميهالمبلئـ المي ؽ  األكاديم يايار القرار   33
المياػػػػذ مػػػػ  لػػػػكائح  األكػػػػاديم يرالػػػػ  لػػػػدـ يمػػػػارض القػػػػرار   34

 اممل. كأ ظمل الج
     

      .األكاديم    ايااذ القرار  اإل الا يليرال  الجكا ب   35
      المراد ايااذه  األكاديم ييكق   يائا ي  يذ القرار   36
      كيممف حيليايه  ش ا يل كا حل. األكاديم ي شر القرار   37
      كي  ذه    مدة زم يل محددة. األكاديم يط ؽ القرار   38
      .األكاديم يزكد المم ييف  ميطم ات الي  يذ لمقرار   39
الكيرك يػػان مػػف اػػبلؿ  ظػػـ مممكمػػات  األكػػاديم القػػرار  يكلػػؽ  40

 ل.األكاديميالجاممل الميممقل  ايااذ القرارات 
     

  :إةافتيا أخرى ترىمقترحات 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
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إدارة  ميطم ػػػػػػػػات يط يػػػػػػػػؽ لمػػػػػػػػ  درجػػػػػػػل يػػػػػػػػكا ر  اليمػػػػػػػػرؼي ػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػ   :احملااااااااىس انثاااااااابٍَ
يرجػػػػػػػػػػ   الجاممػػػػػػػػػػات اليم يػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ  األكػػػػػػػػػػاديم الممر ػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ  يطػػػػػػػػػػكير لمميػػػػػػػػػػل اياػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػرار 

 رأيؾ. م  ( أماـ كؿ ل ارة    المر   الذم يي ؽاليكـر  ك   لبلمل )

 م
 فر االتـــــــــــــــــــو  درجـــــــــــــــــــة                        

 مجاالت االستبانة وعباراتيا 
 ةعالي
 جداً 

 ةمنخفة ةمتوسط ةعالي
 ةمنخفة
 جداً 

 أواًل: متطمبات مادية وبشرية. 
 درجة توافر المتطمبات اآلتية في جامعتك:

      الككادر ال شريل المياننل كال  يل إلدارة الممر ل. 1
ل األكاديميػػػػػإقامػػػػػل الحمقػػػػػات ال قاشػػػػػيل  ػػػػػيف القيػػػػػادات  2

 الاليلمار طاقاي ـ    المجاالت الممر يل.
     

داـ اليق يل الحديلل ليداكؿ المممكمات كالممػارؼ االيا 3
  ال كله. األكاديم المالا دة اليااذ القرار 

     

ر ػػػػط شػػػػ ك  لممػػػػامميف كأل ػػػػاء هيئػػػػل اليػػػػدريس  ػػػػ   4
 الجاممل.

     

االليمػػػػادات الماليػػػػػل الماننػػػػل لميق يػػػػػات الحديلػػػػػل  5
الماننػػػػػػػػل لػػػػػػػػ ظـ المممكمػػػػػػػػات الممر يػػػػػػػػل دااػػػػػػػػؿ 

 الجاممل.

     

ال ػػػراما اليدري يػػػل  شػػػكؿ مالػػػيمر ليحالػػػيف أداء  ي  يػػػذ 6
 .األكاديم يف    لمميل ايااذ القرار األكاديمي

     

7 
 

ال  يػػػػل اليحييػػػػل اليك كلكجيػػػػل لاػػػػزف كيكليػػػػؽ ال يا ػػػػات 
 .األكاديم كالمممكمات الاانل  ممميل ايااذ القرار 

     

مكاك ل كؿ ما هك جديػد مػف اليك كلكجيػا كالمممكمػات  8
 البلزمل. كاأل حاث

     

قكالد  يا ات مزكدة  مممكمات حكؿ مكا ي  لمميػل  9
 .األكاديم ايااذ القرار 

     

 م
فر االتــــــــو  درجــــــــة                                

 مجاالت االستبانة وعباراتيا 
 ةعالي
 ةمنخفة ةمتوسط ةعالي جداً 

 ةمنخفة
 جداً 

 متطمبات التكنولوجيا والتقنية
 طمبات اآلتية في جامعتك:درجة توافر المت

       الجاممل. ( DSS) األكاديم  ظـ دلـ القرار  10
داراي ػػػػػػػا  11 شػػػػػػػ كل ا ير ػػػػػػػت يػػػػػػػري ط   ػػػػػػػركع الجاممػػػػػػػل كا 

 المايم ل.
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م يػػػػػديات الكيرك يػػػػػل مياننػػػػػل يالػػػػػاهـ  ػػػػػ  ي ػػػػػادؿ  12
 اآلراء كيكليؽ كي ادؿ الممر ل.

     

 قكالػػػػػػػػػب الكيرك يػػػػػػػػػل يالػػػػػػػػػالد  ػػػػػػػػػ  لقػػػػػػػػػد المقػػػػػػػػػاءات 13
كاالجيمالػػات ك قػػؿ اليجػػارب لػػف  مػػد لممميػػل اياػػاذ 

 .األكاديم القرار 

     

 ي ػػػػػػػا المراجػػػػػػػ  كالمػػػػػػػكائح  ييػػػػػػػكا رمكي ػػػػػػػل الكيرك يػػػػػػػل  14
كالقػػػػكا يف ييػػػػيح لمجميػػػػ  االالػػػػي ادة م  ػػػػا  ػػػػ  لمميػػػػل 

 .األكاديم ايااذ القرار 

     

ل الكيالػػػػاب الممر ػػػػل  ػػػػ  لمميػػػػل اإللكيرك يػػػػال ػػػػراما  15
 .ألكاديم اايااذ القرار 

     

ميػػػاح  اإل ير ػػػتا شػػػاء مكقػػػ  اػػػاص لمجاممػػػل لمػػػ   16
 لمجمي  كؿ حالب حاجيه. 

     
 

      دليؿ إرشادم إلكيرك   إلدارة الممر ل    الجاممل. 17

فر مجـــــاالت االتـــــو  درجـــــة                         م
 االستبانة وعباراتيا 

 ةعالي
 جداً 

 ةمنخفة ةمنخفة ةمتوسط ةعالي
 جداً 

 وفنية  متطمبات إدارية
 درجة توافر المتطمبات اآلتية في جامعتك: 

يطػػػكير ال يكػػػؿ الي ظيمػػػ  كيمديمػػػه  مػػػا يي االػػػب مػػػ   18
 .إدارة الممر ل

     

يميػػػػػػيف أ  ػػػػػػؿ الك ػػػػػػاءات اإلداريػػػػػػل كال  يػػػػػػل لشػػػػػػغؿ  19
 ل.األكاديميالكظائؼ اإلداريل ك 

     

لمميػػػل ي ظػػػيـ زيػػػارات لما ػػػراء لي ػػػادؿ الممر ػػػل حػػػكؿ  20
 . األكاديم ايااذ القرار 

 

     

إ شػػػػػػػاء إدارة لمممر ػػػػػػػل كاليمادهػػػػػػػا  ػػػػػػػمف ال يكػػػػػػػؿ   21
 الي ظيم  لمجاممل 

     

حمايػػػػػػل مشػػػػػػركع إدارة الممر ػػػػػػل مػػػػػػف اػػػػػػبلؿ المػػػػػػكائح  22
 كالقكا يف. 

     

يطػػػػػػكير م ػػػػػػارات المػػػػػػامميف كيػػػػػػدري  ـ لميمامػػػػػػؿ مػػػػػػ   23
 جاممل.   ال األكاديم ال رمجيات ك ظـ دلـ القرار 

     

 : إةافتيا أخرى ترىمقترحات 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
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 Abstract 

Developing the Process of Academic Decision Making in Yemeni 

Universities in the Light of Knowledge Management 

Done by: Mohammed Muhsen Saleh Razzah 

Supervised by: Prof. Abduljabar Alttaib Ameen 

Sana’a University , Faculty of Education, Department of Administration and 

Educational Planning, Academic Year:  2017-2018 

Academic Degree: PhD Dissertation in Administration and Educational Planning 

The current study aimed at introducing a suggested proposal  for developing the process 

of academic decision making in Yemeni Universities in the light of knowledge 

management. To achieve this objective, the research used the survey descriptive research 

method. He designed a questionnaire tool  which, at its final version, contained two fields 

with 36 items. The questionnaire was distributed to a sample in faculties of the 

universities ( Sana'a, Thamar, Ibb and Amran) of 264 academic leaders. 

After collected the data, the research analyzed it using SPSS Program. The current study 

reached at several findings  as follows: 

-  The level of  practicing of the process of academic decision making in Yemeni 

Universities in the light of knowledge management  by the academic leaders was medium 

with mean of ( 3.18 out of 5). 

- On the level of dimensions, identifying and summarizing the problem got the highest 

mean ( 3.33), followed by data collection with mean ( 3.25), then identifying and 

evaluating alternatives with mean ( 3.18), and finally the decision making with mean 

(2.94). All got medium. 

- The availability degree  of applying the knowledge management to develop the process 

of academic decision making in Yemeni Universities was low with mean (2.25). 

- On the level of dimensions, the human and material resources got the highest mean 

(2.38), followed by the technological requirements with mean (2.26), and finally the 

technical and administrative requirements with mean (2.11). All got medium. 

- There were statistically significant differences at the level ( 0.05 ) between the 

responses of the study sample for the practice of the process of academic decision making 

due to the variable ( university ) in favor of Sana’a University, between Thamar and 

Amran universities in favor of Thamar University,  and due to the variable ( academic 

degree ) in favor of Professor,  between associate and assistant professors in favor of  

associate professor, due to the variable ( current job ) in favor of dean, between vice dean 

and department head in favor of vice dean. 
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- There were no statistically significant differences at the level ( 0.05 ) between the 

responses of the study sample for the practice of the process of academic decision making 

due to the variables ( department and years of experience ). 

- There were statistically significant differences at the level ( 0.05 ) between the 

responses of the study sample for the availability degree  of applying the knowledge 

management due to the variable ( university ) in favor of Sana’a University, between 

Thamar and Amran universities in favor of Thamar University,  and due to the variable ( 

academic degree ) in favor of Professor,  between associate and assistant professors in 

favor of  associate professor, due to the variable ( current job ) in favor of dean, between 

vice dean and department head in favor of vice dean. 

-- There were no statistically significant differences at the level ( 0.05 ) between the 

responses of the study sample for the availability degree  of applying the knowledge 

management due to the variables ( department, years of experience ). 

According the study findings, the researcher recommended to apply the suggested 

proposal, and he suggested to conduct further studies in this field. 

  The Researcher 
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