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 المستخلص
، الذي اقترح فً ضوء فً االبداع التنظٌمً ابعاد الٌقظة الذهنٌةاثر  ٌصتشخالى البحث ٌسعى 

اذ  ،دٌنامٌكٌة العالقة بٌن المتغٌرٌن بشكل عام الى اشارتمراجعة االدبٌات المتعلقة بمتغٌري البحث، التً 
وسبل  ضعف الٌقظة الذهنٌة بوصفه واحدة من العوامل المهمة الدافعة لتنوع االبداعات وزمنها على ٌترتب

مستوى  ضعفا فًادامتها والمحافظة علٌها ومن ثم التوجه نحو دعم ومساندة االبداعات المقدمة والمبدعٌن، 
االبداع التنظٌمً اجماال، وهذا ما ٌمثل مشكلة البحث، والتً تم جمع البٌانات المتعلقة به عبر تصمٌم استبانة، 

من كلٌات جامعة بغداد، وجاءت النتابج لتؤكد ( ربٌس قسم علمً فً عدد 03وزعت على عٌنة تكونت من )
صحة فروض البحث والتً كانت من ابرزها وجود عالقة ارتباط بٌن الٌقظة الذهنٌة واالبداع التنظٌمً، فضال 
عن اثر موجب البعاد المتغٌر االول فً المتغٌر الثانً، وباالعتماد على هذه النتابج صٌغة عدد من 

 تهدف الى تقلٌص حجم المشكلة المدروسة. االستنتاجات والتوصٌات التً
 .االلهاممفاتٌح الكلمات: الٌقظة الذهنٌة، االبداع التنظٌمً، الوعً، االفكار، 

 

The Impact of the Dominions of Mindfulness on the Organizational 

Innovation “Descriptive analytical study in some faculties of the 

University of Baghdad” 

  Abstract:  
Research seeks to test the impact of the dimensions of mindfulness on  

organizational Innovation, proposed in the light of the review literature on 

two variables of the research, which referred in General to the dynamic 

relationship between them, as result of weakness of mindfulness as one 

important factor driving the diversity of innovation and time, ways to sustain 

and preserve and then support innovations made by creators, weakness in the 

overall level of organizational Innovation, this represents the problem 

research, data collection over designing   identification, distributed to sample 

Formed from (30) head Department at a number of colleges of the University 

of Baghdad, results confirms the validity of research hypotheses, which was 

notably a relationship link between mindfulness and organizational 

Innovation, as well as the positive impact of dimensions  of the first variable 

in the second one, depending on a number of those results we formulated a 

number of recommendations and conclusions aimed at reducing the size of 

the problem studied. 

Key words: Mindfulness, Organizational Innovation, awareness, ideas, Inspiration. 
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 :المقدمة

ٌتطلب العصر الذي تواكبه المنظمات العامة الٌوم الذي ٌتمٌز الدٌنامٌكٌة والتغٌرات السرٌعة  
المتالحقة فً جمٌع مجاالت الحٌاة ومختلف االنشطة، االستجابة السرٌعة والٌقظة الذهنٌة والوعً  والتطورات

الحسً للمحٌط او سٌاق العمل، القابم على االنفتاح على الحداثة واالرتباط العالً باالهداف لتولٌد افكار 
لمستقبلً، هذا فضال عن مبتكرة والبحث عن ما هو جدٌد وجعل التحدي فً الفكر هو المحدد للسلوك ا

التفحص الدقٌق للتوقعات والتامل المعرفً والتفكٌر التلقابً المستمر باالحداث والمواقف، فً محاولة لتقدٌم 
ابداعات متنوعة واستباق الزمن فً هذا المجال وادامة والمحافظة على ما مقدم من افكار ابداعٌة والسعً 

االبداع التنظٌمً، خاصة وانه اصبح الٌوم واحد من العوامل  الجاد لدعم المبدعٌن بما ٌرفع من مستوى
الربٌسة االدافعة لنجاح المنظمات باختالف نشاطاتها، وان مستوى االبداع ونوعه ٌعتمد على قدرة االفراد 
ومدى رغبتهم فً التغٌٌر واستعدادهم لتحدي الطرابق الموجودة فً العمل، وان هذه القدرة والرغبة تتاثر 

الحال بمستوى الٌقظة الذهنٌة ومدى تجسٌد ابعادها فً عقولهم وسلوكهم الٌومً وتوجهاتهم بطبٌعة 
 المستقبلٌة. 

ومن هنا جاء هذا البحث ضمن سٌاق الدراسات والبحوث التً تناولت موضوع الٌقظة الذهنٌة، 
حاولة تشخٌص مدى وٌحاول ان ٌكمل منحنٌاتها عبر اخذ المنظور العقالنً والرشٌد فً تحلٌل مستوٌاته، وم

تاثٌره على قدرات المنظمة االبداعٌة واالبداع التنظٌمً اجماال، والتً تمثل مشكلة البحث التً بنٌت على 
اساسها مجموعة من الفرضٌات سعت محاوره االربعة الى تجسٌدها، اذ تضمن المحور االول منهجٌة البحث 

المعتمدة فً تحلٌل بٌاناته وفرضٌاته وانموذجه مستعرضا مشكلة واهداف واهمٌة وحدود البحث واالسالٌب 
االفتراضً، والثانً تخصص فً استعراض مفهوم واهمٌة وابعاد متغٌري البحث، فٌما تضمن المحور الثالث 
تحلٌل البٌانات واختبار فروض البحث، اما الرابع فتمحور حول االستنتاجات التً توصل الٌها البحث 

 والتوصٌات حولها. 

 منهجٌة البحث /ولاال المحور

 مشكلة البحث . أ
موضوع الٌقظة الذهنٌة، اذ ناقشت االدبٌات العدٌد من جوانبه لاولى الكتاب والباحثون اهتماما متزاٌدا 

 الذي حالة من الوعً الحسًتشٌر الى  لعامخذ البحث فٌه مدٌات واسعة، فالٌقظة الذهنٌة فً مفهومه اوا
لتوقعات فً محاولة لصقل ا ما منظور فً المحٌط الذي هو فٌه، الفرد منفتحاً على وحساساً لكل من ٌجعل

وتمٌٌزها بناء على التجارب، وخلق معانً ال مثٌل لها لالحداث، وتقدٌر اكثر دقة للسٌاق وسبل التعامل معه، 
ادراك احتٌاجات المجتمع ومحاولة استباقها  عبروتحدٌد ابعاد جدٌدة لتحسٌن االداء الحالً والمستقبلً، 

والتً ، غٌر مالوفة ووضعها موضع التنفٌذ افكار جدٌدةوسلسلة من االبداعات التنظٌمٌة  وتوفٌربٌتها وتل
الظهور الفعلً لنتاج جدٌد نسبٌا نتٌجة تفرد الفرد فً درجة ما ٌظهر لدٌه من افكار  ٌمكن تجسٌدها عبر

ٌحٌط بالمبدع من احداث ووقابع جدٌدة بناءة لخدمة المنظمة، وان هذا التفرد ٌتطلب استحضار سرٌع لكل ما 
ودرجة من الٌقظة دون التخلً عن الخبرة المخزونة المبنٌة على التجربة الفعلٌة والحٌاة العملٌة، ومن هنا 

 جاء البحث الذي بٌن اٌدٌنا لٌحاول االجابة على التساؤالت اآلتٌة : 
 ات المبحوثة .ما مستوى ابعاد كل من الٌقظة الذهنٌة  واالبداع التنظٌمً فً الكلٌ -1

 ما مستوى العالقة بٌن ابعاد الٌقظة الذهنٌة االبداع التنظٌمً . -2
 ما مستوى تاثٌر ابعاد الٌقظة الذهنٌة  فً االبداع التنظٌمً . -3
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 ب. اهمٌة البحث
تتجلى اهمٌة البحث فً الناحٌة العلمٌة والعملٌة، اذ ٌسعى البحث الثراء المعرفة االدارٌة فً حقل 

، واضافة موضوعا ربما قلٌال ما كتب حوله ان لم ٌكن نادرا اال وهو )الٌقظة الذهنٌة(، الذي لم االدارة العامة
ه، وان وجدت كثرة الدراسات العالمٌة حول من ٌدرس محلٌا فً هذا الحقل حسب علم الباحثة، على الرغم

د المنظمات العامة، اال وهو المؤسسات التعلٌمٌة بوصفها احفٌه،  تالذي بحثالحقل فانها درست فً غٌر 
ولٌكون هذا البحث خطوة علمٌة لفحص العالقة بٌنه وبٌن موضوع لطالما كان له اهمٌة كبٌرة، واخذ مدى 

، فضال عن توفٌر اعمق لطبٌعة واهمٌة المداخالت بٌن )االبداع التنظٌمً(واسع من البحث والدراسة وهو 

 هذٌن الموضوعٌن وما ٌترتب على ذلك من نتابج.
الٌقظة الذهنٌة من المتغٌرات المؤثرة فً قدرة المنظمات على االبداع  تعدفالناحٌة العملٌة، اما من 

ً تمثل المنظمات العامة جزءا منها بوصفها التالبٌبة دٌنامٌكٌة بتزاٌد ، وتزداد هذه االهمٌة التطورالتغٌٌر وو
 اذا لم ٌكن هناك مستوٌات معقولة منال ٌمكن تحقٌقها فٌما تطلب تقدٌم ابداعات مستمرة ٌ وهذا، بنت البٌبة

 .   هاالٌقظة الذهنٌة للواقع واللحظة واستلهام االفكار المبدعة لتلبٌة متطلبات

 ج. اهداف البحث 
 :اآلتًٌهدف البحث الى تحقٌق عدد من االهداف ومن جملتها   
 عة بغداد.جامعدد من كلٌات . الكشف عن مستوى الٌقظة الذهنٌة التً ٌمتلكها رؤساء اقسام 8
 . الوقوف على مستوى االبداع التنظٌمً فً الكلٌات المبحوثة.2
 الٌقظة الذهنٌة واالبداع التنظٌمً.ابعاد االرتباط بٌن القة . التعرف على مستوى ع0
 الٌقظة الذهنٌة فً االبداع التنظٌمً. ابعاد . الكشف عن مستوى اثر 5

 د. منهج البحث
مكن من خالله وضع خطط لجمع المعلومات التً تلبً اغراض م ٌٌلما كان منهج البحث هو تصم 

ٌعتمد على الذي تبنً المنهج الوصفً التحلٌلً اساسا فً البحث،  ت الباحثةالبحث بطرٌقة نظامٌة، ارتأ
تفسٌر الوضع القابم )اي ما هو كابن(، وتحدٌد الظروف والعالقات الموجوده بٌن المتغٌرات، كما ٌتعدى 

رد جمع بٌانات وصفٌة حول الظاهرة الى التحلٌل والربط والتفسٌر لهذه البٌانات المنهج الوصفً مج

 (.88: 8818 ،النتابج منها .)مرسً وتصنٌفها وقٌاسها واستخالص

 . مجتمع وعٌنة البحثه
جامعة بغداد كمجتمع للبحث الحالً، فٌما تمثلت عٌنة البحث برؤساء اقسام ست كلٌات لتبلغ تم اختٌار 

( ربٌس قسم، وصفت 03من مجموع الكلٌات التابعة للجامعة المذكورة، لتضم العٌنة ) %03 نسبتها
  .( 8خصابصها بعد احتساب التكرارات والنسبة المبوٌة للبٌانات التً جمعت للغرض، والتً ٌبٌنها الجدول )
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 ( خصابص عٌنة البحث فً ضوء المعلومات الشخصٌة8جدول )

 خصابص العٌنة العٌنة

 انثى ذكر الجنس 03

  25 5 

 % 89 88 

-03 العمر 
08 

93-98 53-
58 

  9 85 88 

 % 89 53 08 

ماجس المؤهل العلمً 
 تٌر

  دكتوراه

  0 27 

 % 83 83 

-23 88-83 8-5 سنوات الخدمة 
25 

 25اكثر من 

  82 1 5 5 

 % 93 27 87 87 

 

 . ادوات البحث:و
سب مع متطلبات كل محور فٌه، اذ كانت الكتب تنوعت االدوات التً اعتمدت فً البحث لتتنا

هذا فضال عن  والدراسات والبحوث المتعلقة بمتغٌري البحث ابرز االدوات الضرورٌة لتغطٌة الجانب النظري،
اعتماد االستبانة كمصدر ربٌس لجمع البٌانات التً تتعلق بالجانب التطبٌقٌللبحث، وقد تم صٌاغة الجزء االول 

س الجزء الثانً فً قٌا ٌنومختبر ٌنجاهز سٌناٌتم تبنً مقما فٌ الشخصٌة لعٌنة البحث،المتعلق بالخصابص 
( فقرة غطت متغٌرات البحث بعد ان تم تكٌٌفها بما ٌتالبم مع البٌبة العراقٌة، 05والذي تضمن )االستبانة من 

كل بعد من االستبانة،  ( متغٌرات البحث الربٌسة واالبعاد لكل متغٌر والفقرات التً تقٌس2وٌوضح الجدول )

لقٌاس مدى استجابة العٌنة الذي تراوح ( الخماسً Likertمعتمدٌن مقٌاس )فضال عن المقاٌٌس المستعملة، 

 .اتفق تماما(. مع مالحظة قلب المقٌاس فٌما ٌخص الفقرات السلبٌة 5 -الاتفق تماما 8)ما بٌن 
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 ت االستبانة والمقٌاس المعتمدفقرا ( متغٌرات البحث الربٌسة واالبعاد وتسلسل2جدول )

 المقٌاس المعتمد تسلسل الفقرات االبعاد المتغٌرات الربٌسة

 Langer& Bodner (2004) 9-8 المرونة الٌقظة الذهنٌة
 8-5 االرتباط باالهداف

 89-83 االنتاجٌة الجدٌدة

 88-85 السعً لما وراء التجدٌد

 Siegel & Kammerer (1973) 20-23 ناةنوع االبداعات المتب االبداع التنظٌمً
 27-29 زمن االبدعات المتحققة

 08-21 ادامة االبداع والمحافظة علٌه

 05-02 دعم المبدعٌن واسنادهم

 

 االسالٌب االحصابٌة   ز.
لتحقٌق اهداف البحث واختبار فروضه والتحقق من صدق انموذجه، وظفت مجموعة من االسالٌب    

، باط سبٌرماناالنحراف المعٌاري، معامل االرت، الوسط الحسابً(  فًتحلٌل البٌانات وتمثلت االحصابٌة ل

 معامل االنحدار البسٌط(.

 . فرضٌات البحث ح
فً ضوء تصورنا لواقع متغٌري البحث فً المنظمات العراقٌة ومراجعة االدبٌات والدراسات السابقة، 

 ٌمكن صٌاغة 
 ثال حال لمشكلة البحث، وعلى النحو اآلتً:للبحث تم تٌنفرضٌتٌن رٌبس    

  االبداع والٌقظة الذهنٌة ابعاد الفرضٌة الربٌسة االولى " توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن
 التنظٌمً". 

  االبداع التنظٌمً". فًٌقظة الذهنٌة البعاد الالفرضٌة الربٌسة الثانٌة " ٌوجد تاثٌر ذو داللة معنوٌة 

 حثانموذج الب .ك
 ادناه :  (8) ٌمكن تجسٌد فرضٌات البحث فً المخطط االفتراضً   
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 الفرضً للبحث االنموذج(  8مخطط )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الجانب النظري /المحور الثانً

   Organizational mindfulnessاوال: الٌقظة الذهنٌة التنظٌمٌة:
  مفهوم الٌقظة الذهنٌة . أ

مفهوم الٌقظة الذهنٌة جذوره المفاهٌمٌة من عصور الحركات الروحانٌة )البوذٌة( وفلسفتها استمد 
عبر االنخراط فً ممارسات التأمل التً تركز االهتمام على العالقة بٌن العقل والجسد واالفكار والمشاعر 

مارسة ان الفرد ٌستطٌع واالتصال بٌنهم، وهذا ٌصف المعنى العام للٌقظة الذهنٌة، اذ اعتقد اصحاب هذه الم
جدٌدة  طرابقعبر التأمل ان ٌفسر ما فً العالم من ظواهر ومواقف من خالل خلق واستعمال مفاهٌم او 

لفهمها والتً ترتبط بالعملٌات المعرفٌة واالدراكٌة للعقل، وان غٌاب الٌقظة الذهنٌة ال ٌعنً غٌاب جمٌع تلك 
ع االفراد للتفكٌر والتصرف التلقابً بدون وعً )ٌقظة(، فانه العملٌات، وانما فقدانها للمرونة، فعند خضو

 غالبا ما ٌفقد او تغٌب عنه المعلومات الضرورٌة لتوسٌع االفاق الذهنٌة لمعالجة الموقف.

زمن االبداعة 
 المتحققة

دعم المبدعين 
 واسنادىم

ادامة االبداع 
 والمحافظة عليو

نوع االبداعاة 
 المتباه

 المرونة

 

 االرتباط
 باالىداف

السعي لما 
 وراء التجديد

االنتاجية 
 الجديدة

 اليقظة الذىنية
 المرونة

 

 االرتباط
 باالىداف

االنتاجية 
 الجديدة

السعي لما 
 وراء التجديد

نوع االبداعاة 
 المتباه

زمن االبداعة 
 المتحققة

ادامة االبداع 
حافظة عليووالم  

دعم المبدعين 
 واسنادىم

البداع التنظيميا  
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، فقد ورد فً المعاجم والقوامٌس بمعانً متقاربة نوعا ما، اذ ةاللغ فً معنى للٌقظة الذهنٌةاما عن 
( رجل ٌقظ اذا كان متٌقظا كثٌر التٌقظ فٌه معرفة وفطنة.... هـ788منظور، ألبن )لسان العرب، جاء معجم

بمعنى )الجودة التً ٌمتلكها العقل لٌصبح مدرك  (Webster, 1998)وٌتٌقظ فالن لالمر اذا تنبه(، بقاموس 

 ,Roget)(، فٌما اشار قاموس Grossman, 2005: 2 ) او واعٌا وحذر من شًء ما ومنتبه للخطر(
 ، Bernay, 2009: 2)لها )العناٌة والحذر والٌقظة واالنتباه واالحتراس( ) (1995

فٌما كان المعنى   (Oxford English Dictionary, 2002))نوع او حالة من الوعً وادراك لشا ما( و

ً هذا االصطالحً للٌقظة الذهنٌة اكثر وضوحا وتفسٌرا، اذ تعددت وجهات نظر الباحثٌن                      ف
                            )حالة من الوعً الحسً الذي ٌتمٌز بصورة مختلفة وفعالة، التً تترك المجال، فمنهم من راى انها

،  (Langer, 1992: 289)  الفرد منفتحاً على وحساساً لكل من ما منظور فً المحٌط الذي هو فٌه(

)الحالة التً ٌكون فٌها الشخص مدرك وبتركٌز  (Kabat-Zinn, 1990, 1994 ) وكونها كما ٌنظر لها

واالعتراف بها دون البقاء منحسر باالفكار المتعلقة بالموقف او رد الفعل العاطفً    على واقع اللحظة الراهنة عالً 

، او هً )حالة من المرونة العقلٌة واالنفتاح على الحداثة، وهً عملٌة (Bishop, 2002: 71 )للواقع او الحالة(

من االنتباه والوعً ، وانها )حالة ( Cardaciotto, 2005: 88) (Lenger, 2002)لة البتكار اشٌاء جدٌدة( فعا

، (Browm& Ryan, 2003: 822)كما ٌعرفها كل من  لما ٌحدث، وزٌادة االهتمام بالتجربة والواقع الحالً(

نبها الحسٌة، والعقلٌة، والعاطفٌة، واالدراكٌة الطوعً لالنتباه على التجربة الراهنة بجوااو )حالة عقلٌة من التركٌز 

 . (Bernier, et.al, 2009: 320) (Cottraux ,2007)( وبدون الحكم المسبق

فً حٌن ذهب البعض لٌربط الٌقظة الذهنٌة بالوعً الذي ٌمتلكه الفرد للحظة الحالٌة، فٌعرفها )نوعٌة من  

 ,Chatzisarantis& Hagger)واالداء الحالً( الوعً واالدراك والتمٌٌز المتصاعد بوضوح للتجارب 
) الوعً الذي   (Kabat-Zinn, 2003 )(Williams, et.al, 2007)، او كما ٌراها (663 :2007

ٌظهر عبر االهتمام بالغرض فً اللحظة ، بدون حكم عن االشٌاء كما هً، او باالستناد الى الخبرة غٌر 

فً نها )الوعً الواضح والفرٌد لما ٌحدث لنا وبداخلنا وا(، Fries,2009:2 المكتشفة لحظة بلحظة( )

 . Thera , 1972) (Gerardo,et.al, 2009: 88)اللحظات المتعاقبة ألدراكنا( )

 تعرٌف للٌقظة الذهنٌة اخذ فٌه الجانب العملٌاتً فٌها فعرفها (Langer, 1989)كما طرح 

ة، والتقدٌر الدقٌق للسٌاق، والتعرف على )تدقٌق مستمر وصقل التوقعات المبنٌة على التجارب الجدٌد

 (، او هً Roberts, 2006: 3) الجوانب الجدٌدة منه، والذي ٌمكن ان ٌحسن االداء والتبصر

نشطة للفوارق وخلق فبات اجتماعٌة جدٌدة تترك االفراد منفتحٌن للشًء الحدٌث )عملٌة رسم وصٌاغة 

، فٌما ذهب (Chatzisarantis& Hagger, 2007: 663) (Langer, 1992) وحساسٌن للسٌاق(

(Araya-Vargasa, et.al, 2009: 95)  لٌعرفها على انها )عملٌة ادراكٌة معرفٌة التً تمكن الفرد من

 تقٌٌم حاالت او مواقف لوجهات نظر مختلفة ورؤٌة المعلومات عن شًء جدٌد.
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 لى انها اما على المستوى التنظٌمً فقد عرفت الٌقظة الذهنٌة التنظٌمٌة ع
) اتصال او ربط ومشاطرة الٌقظة الذهنٌة للناس فً اطار مثل الحوار لخلق المعنى والمعرفة الجدٌدة اللذان 
 سٌساعدان الناس والمنظمات على تحقٌق التطابق الكبٌر بٌن اهدافهم ومخرجاتهم

 (Heuerman& Olson, 1998: 1)فٌما عرف كل من ، (Weic& Sutcliffe, 2001) لذهنٌة الٌقظة ا

بعد دراسته للمنظمات العالٌة الثقة، على انها )مزٌج من الفحص والتدقٌق والصقل المستمر للتوقعات 
الجدٌد منها، وخلق معانً ال  ب، والرغبة والقدرة على ابتكارالحالٌة، وتمٌٌزها بناء على االحداث والتجار

وتحدٌد ابعاد جدٌدة له لتحسٌن االداء الحالً  مثٌل لها لالحداث، وتقدٌر اكثر دقة للسٌاق وسبل التعامل معه،

وهً )القدرة على تقٌٌم الظروف الخارجٌة والداخلٌة بدقة  (،Braun& Martz, 2007: 4)والبصٌرة( 

 (Browm,et.al, 2007; Olendzki, 2005) (المهمةوواقعٌة، وبطرٌقة او اسلوب ٌسهل بناء االفكار 

(Valentine ,et.al, 2009: 2)  ،ها )نوع من االنتباه الجماعً الذي ٌمكن رجال االعمال من كما ان

، (Rerup,2005: 452)التقلٌل من االخطاء، والبقاء متٌقظٌن، واالستجابة عملٌا للحدث غٌر المتوقع( 

فسٌر، واكتشاف، وتصحٌح االحداث تسهل التالتً تمتلك وعً جماعً بالتفصٌل "هً  االٌقظة ذهنٌفالمنظمة 

 الطرابق، والتً تتجلى فً عدد من (Weick, et.al, 1999) ممكن ان تتصاعد حدتهامتوقعة والالغٌر 

 & Weick & Sutcliffe, 2001; Fiol)اولها ان تلك المنظمات تكون حساسة لتقلبات بٌبته 
O’Connor, 2003) ثانٌا تجدد وبشكل مستمر فرضٌاتها ومنظوراتها وتصنٌفات االحداث، ثالثا تعالج هذه ،

، وعادة ما تكون  (Weick & Sutcliffe, 2001)اهمٌة السٌاق او المحٌط الذي هً فٌه وتقدرالمنظمات 

  (Weick, et al,1999; Weick & Sutcliffe, 2001)ناتجة عن خمسة عملٌات 

) االنشغال بالفشل، التردد فً تبسٌط االجراءات، الحساسٌة للعملٌات، االلتزام بالمرونة، احترام الخبرة( 

(Parrish, 2008: 15) ( (Vogus & Welbourne, 2003: 81. 

وفً ضوء ما طرح من مفاهٌم حول الٌقظة الذهنٌة ٌمكن االشارة الٌها على انها "درجة الوعً 
وصقل  من حوله، الحداث والمواقفا تحلٌلتمكنه من  التً الفرد، ٌمتلكهاالذي  والمرونة العقلٌة الحسً
  ". ه للمستقبلتوقعات

 الذهنٌةاهمٌة الٌقظة  . ب
تعد الٌقظة الذهنٌة من المفاهٌم الحدٌثة نوعا ما فً الحقل التنظٌمً، وجاء االهتمام بها للدور الذي 
تلعبه فً مجاالت متنوعة فً الحٌاة التنظٌمٌة، خاصة بعد ان اثبت ان السلوك الٌقظ ٌدفع الشخص الى 

( إلى Langer,1989:65-66فقد أشارت ) االستجابة للبٌبة، وبالتالً المعالجة المعرفٌة المرنة البعادها،

أن الٌقظة الذهنٌة هً مؤشر للتفحص الدقٌق للتوقعات والتفكٌر المستمرٌن بأعتماد الفرد على خبراته 
، التً من شأنها تحسٌن األستبصار واألداء هوتثمٌن األشٌاء الدقٌقة فً السٌاق وتحدٌد الجوانب الجدٌدة من

األجتماعٌة، فالفرد حٌنما ٌكون ٌقظا ذهنٌا فأنه ٌمر بحالة متزاٌدة من من التامل الوظٌفً للفرد أثناء تعامالته 
المعرفً وٌكون موجودا بجسمه وعقله فً اللحظة الحاضرة، فٌفسر العالم بأبتكار المواقف او الحاالت 

 الجدٌدة وأستخدامها بصورة متواصلة دون أنقطاع لفهم الظاهرة المفسرة .
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ستغراق المشاركة واالوالمبذولة لحظة بلحظة  االنشطة ادراكد على عد االفراسافالٌقظة الذهنٌة ت
 فً اللحظة فً هذا المجالالقرار تخاذهم المكتسبة دورا فً ا لخبراتول ،هافٌ

 ( Langer& Moldoveanu, 2000) (Roberts
 
,et.al, 2006: 354) ، ان الٌقظة الذهنٌة فضال عن

فاق جدٌدة، آوتعزز الوصول الى لذات، فضال عن تحسٌن الثقة بالنفس، اٌر تعزٌز تنمٌة وتطو تدفع الفرد الى

 . (Cayoun, 2004: 2 ) واالنفصال عن االستجابة التلقابٌة لالفكار والسلوكٌات 

وقد اكدت الدراسات ان زٌادة الٌقظة الذهنٌة ترتبط بزٌادة االبداع وانخفاض االحتراق النفسً  

(Cardaciotto, 2005: 4)، وٌعتقد انها تؤدي الى زٌادة الوعً الذاتً والقبول، وانخفاض ردود  كما

     الفعل اتجاه االفكار والعواطف وتحسٌن القدرة على اتخاذ خٌارات تكٌفٌة حول االستجابة للتجارب

Linehen, 1993)  )(Baer,et.al,2006:2 ،)( كما وكشفت بحوثBurgoo & et.al, 2000: 38 )

ٌقظ أن ٌعقد العمل فً التعامالت ذات الصلة الاالجتماعٌة أن من شان السلوك غٌر التً درست االتصاالت 
 بالجانب األجتماعً أو أعاقته.

اما تنظٌمٌا فان الٌقظة الذهنٌة تدفع المنظمات التخاذ قرارات واعٌة قابمة على اساس المنطق 

، (Baer, et.al, 2006: 4) (Swanson, et.al, 2004)رتكز على الوقابع التنظٌمٌة الخاصة بهاالمو

ان الٌقظة الذهنٌة هً مناسبة للمنظمات التً تسعى الى تحقٌق  (Weick,et.al,1999:105)ما ٌشٌرفٌ

تشجع على استمرار  (Brown& Eisenhardt, 1997 )االعتمادٌة )الموثوقٌة(، النها وفقا لراي كل من 

 ، من خالل االبتكار تباق االخٌاراتقة السٌالمنظمات على التحقق من بٌبتها كطر

(Vogus & Welbourne, 2003: 878)، وٌشٌر(Weick et al., 1999; Ramanuja 2003)  ان

او االنحرافات  تقلل االخطاءمتوقعة والتعزز قدرة المنظمة على اكتشاف وادارة االحداث غٌر ذهنٌة الالٌقظة 

 . (Knight, 2004: 10)عن االهداف 

تتمٌز  ة الى ان المنظمات الٌقظ Weick, et.al, 2001; Weick, et.al, 1999)وقد اشار ) 

ن لمثل هذه اذ اباألستقرار والثبات العالً مثل منظمات المفاعالت النووٌة وشبكات القدرة الكهربابٌة العالٌة، 
ة تمٌزهم عن المنظمات األخرى، فالعملٌات فٌها تكون ممٌزة، على الرغم من انها لٌست المنظمات أبعاد ربٌس

رٌدة من نوعها، ألنها تركز على الفشل أكثر مما تركز على النجاح والقصور الذاتً، وأنها تعتمد على ف
وتكون نظرتها رهن التوقعات، ونتٌجة لذلك  ستراتٌجٌة،التكتٌكات اكثر مما تركز على اال التغٌٌر وتركز على

، ون ذهنٌا بالمستقبلٌنشغلوكبٌرة،  فٌةالمعر نشطةكون حساسٌتهم لالت فراد العاملٌن فً هذه المنظماتفأن األ
  فٌها     مرونةدورا مهم فً قراراتهم وهذا ما ٌضفً طابعا الالتغذٌة العكسٌة و لخبرةا كما وتلعب

(Swanson& Ramiller ,2004: 555). 
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نشطة الالتً تمثل مجموعة ا، (May, 2006) سبعة حددها مبادئ باهمٌة الٌقظة الذهنٌة  كما وترتبط

ٌتعرض  ربما ط الذيل الضغقلتبنً القدرات الفردٌة وتحفز الذهن وفانها ست ها االفراد،انخرط فٌفٌما اذا التً 

 (Bernay, 2009: 4):  اآلتً، وتتمثل هذه المبادئ فً الفرد له

 عدم التسرع فً الحكم على النفس، االخرٌن، واالحداث عند وقوعها. .8
 زراعة الصبر بالنفس واالخرٌن. .2
 جمال وحداثة كل لحظة.االستمتاع ب .0
 الثقة بالنفس والمشاعر الخاصة. .9
 االهتمام بما هو صحٌح بدال من السعً وراء اشٌاء اخرى. .5
 قبول االشٌاء كما هً . .8
 ترك ونسٌان االمور والتخلً عنها. .7

 &Langer, 1997; Langer )هذا فضال عن اثرها االٌجابً على التعلم والتفكٌر االٌجابً 
Piper, 1987)ٌ مكن ان تخفف الضغط وتحسن رضا العمل، واالنتاجٌة ونوعٌة حٌاة الفرد ، كما(Fries, 

تعطٌها االهمٌة للدراسة هً ) الصبر، الثقة، الهدوء دون االنفعال،  ، وان من اهم مخرجاتها التً(4 :2009

اسات ، فٌما اكدت احد الدر(Scott, 2004: 235 ) الحكمة بمعرفة النفس، الشفقة عبر التعاطف النفسً

ظٌمٌة )القٌم، والرموز االخالقٌة(، واقترحت نعالقتها بصراع الدور واالخالق التل اهمٌة الٌقظة الذهنٌة
 .ضرورة ادارة الٌقظة الذهنٌة او التعامل معها عبر تصمٌم العمل الفعال، فضال عن السٌاق االخالقً

(Valentine, et.al, 2009: 2) ،حظة القضاٌا، ومعالجتها بعناٌة، فهً تزٌد من قدرة المنظمات على مال

 .Rerup, 2005: 452)والكشف واالستجابة لالشارات االولٌة للمشكلة )
 ابعاد الٌقظة الذهنٌة . ج

  للٌقظة الذهنٌةاربعة ابعاد كونه اوابل الباحثٌن فً موضوع الٌقظة الذهنٌة  (Langer, 1997) طرح

 Openness To  ، االنفتاح على الحداثةAlertness To Distinctionفوارق او االختالفات ) الٌقظة لل
Noveltyالتوجه نحو الحاضر ،   Orientation In The Presentةد، الوعً لوجهات النظر المتعد   

Awareness Of  Multiple Perspectives ((Roberts
 
, 2006: 4) (Bernay, 2009:3  تشمل االولى ،

نٌة فتعنً السعً النشٌط النواع جدٌدة ومختلفة من المحفرات، والثالثة تشٌر الشٌاء، اما الثالتطوٌر افكار جدٌدة للنظر 
لمستوى عالً من الوعً والمشاركة او االنغماس فً اي حالة ٌواجهها الفرد، واخٌرا الرابعة تؤكد على ما ٌضعه 

 وقد اضاف، ذا قٌمة االفراد باالعتبار او ٌستحضر من وجهات النظر المتعددة وٌعترف بان اي منظور ٌمكن ان ٌكون

(Langer: 1989 )الحساسٌة للسٌاقات المختلفة تمثلت فً ) الذهنٌة ٌقظةفٌما بعدا اخر ٌصف فٌه خصاصٌة اخرى لل

sensitivity to different contexts) (Sternberg, 2000: 24)لٌطور جهده فً هذا المجال وٌشٌر الى ، 

 &Langer)  باالهداف( ة، انتاج ما هو جدٌد، المرونة، االرتباط)البحث عن الحداث اربعة ابعاد للٌقظة الذهنٌة
Bodner: 2004) (Kee& Wang, 2008: 394) انها كانت قرٌبة نوعا ما من االبعاد االولى ، والتً نالحظ

خمسة ابعاد معرفٌة تشكل الٌقظة  (Weick& Suttcliffe, 2001)كل من  وشخص التً طرح سابقا.

شغال باالخطاء، التردد فً تبسٌط االجراءات، الحساسٌة اتجاه العملٌات، االلتزام )االن تتمثل فًالذهنٌة 

 (.Vogus&  Welbourne, 2003:881) بالمرونة، احترام الخبرة(
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ٌركز االول (Scott, et.al, 2004: 242 ) نموذج ثنابً االبعاد للٌقظة الذهنًا باحثوناقترح فٌما 

على مستوى من االداء، فٌما ٌخص الثانً التوجهات والمواقف التنبؤٌة فً على المهارات العقلٌة التً تدفع ال

،  (Kee& Wang, 2008: 394)جوانب التنظٌم الذاتً الختالف اتجاهات الحفاظ على الٌقظة الذهنٌة

 :اآلتًوٌتمثل هذٌن النموذجٌن فً 

اشرة المكتسبة، مما ٌسمح التنظٌم الذاتً لالنتباه: اذ ٌتم الحفاظ علٌه وادامته فً ضوء الخبرة المب .8
 ث فً وقتها.دبزٌادة تمٌٌز االحداث التً تح

 التوجه نحو الخبرة: وهو االتجاه الذي ٌتمٌز باالنفتاح وحب االستطالع والقبول.  .2
 ثالث ابعاد  من بشكل عام تتكون الى ان الٌقظة الذهنٌة (Germer, 2005)كما اشار 

لٌحدد   (Bear, et.al: 2006 )فٌما ذهب، (Nopoli, 2011: 28))الوعً، التجربة الحالٌة، القبول( 

 (Fries,2008:6) خمسة ابعاد للٌقظة الذهنٌة تفسرها بوضوح:

 ثر بالتجارب الداخلٌة .أعدم الت .8
 مراقبة، ومالحظة، واالصغاء لالحساس، والتصور، والمشاعر، والتفكٌر. .2
 التصرف بوعً. .0
 الوصف مع الكلمات. .9
 الحكم من خالل التجربة.   .5

ونالحظ مما سبق ان ابعاد الٌقظة الذهنٌة تكاد تكون محدودة نوعا ما، وهذا ٌعود لحساسٌة الموضوع 
، اذ ان االنخراط فً ممارسة الٌقظة الذهنٌة للوقوف على االبعاد التً تجسدهدقٌقة  ووصف لتشخٌص وحاجته

قة بٌن العقل، والجسد، واالفكار، التً تعتمد على التامل حسب وجهة النظر مكتشفٌها االوابل تركز على االعال
وان االتصال بٌن العقل والجسد ٌقود الى الطرٌق المحدد الذي ٌوجه اهتمام  ،والمشاعر دون الوقوع فٌهم

، فالخبرات المتراكمة بالعقل (Bernay, 2009: 7 )  (Siegel, 2007الفرد لحظة وعٌه فً اللحظة )

اللحظة والمشاعر المتولده عنهما توجه الفرد نحو سلوك معٌن،  واالفكار المبنٌة تلك الخبرة والمشاهدات فً
 طرح ابعاد مناسبة للٌقظة الذهنٌة.وهذه العملٌة المعقدة تتطلب التانً والدقة فً 

  organizational innovation: ثانٌا: االبداع التنظٌمً
 مفهوم االبداع التنظٌمً: . أ

وللوصول الى مفهوم واضح ودقٌق، نجد من  تباٌنت المفاهٌم المطروحة حول االبداع التظٌمً،
إلبداع مأخوذ من ، فالمعنى اللغوي لكمصطلحو لغةال فً لى معانً كلمة االبداع اوالالضروري الوقوف ع

 الفعل بدع، وبدع الشا: اي انشأه وبدأه على غٌر مثال سابق، اي صٌاغة غٌر مسبوق لها
(، 28: 2338وابتداعه تعنً انشأه وبدأه )الدلٌمً، هـ(، فإن ابدع الشا818إلبن منظور، ) لسان العرب،

 ( "هو شا جدٌد ٌتم انتاجه".938-088:2333فً )قاموس اكسفورد،  االبداع وصفكما 
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(، او (Ivancevich, 1997: 545ة" ق جدٌدابً " النظر الى االشٌاء بطرفٌعناما االبداع اصطالحا 

 ة، وغٌر مالوفة ووضع هذه االفكار موضع التنفٌذ"، او ( " انتاج افكار جدٌد2332انه وفقا لراي )توفٌق، 
(Bernard:2003)مٌة " القدرة على تولٌد االفكار المبتكرة والمفٌدة وتقدٌم الحلول للمشاكل والتحدٌات الٌو

القدرة على جمع االفكار واخراجها بأسلوب فرٌد من نوعه، لٌصبح  (، وهو89، 82: 2331بلوانً،  )
ٌر او تولٌد افكار او سلوكٌات جدٌد وتطبٌقها باالعتماد على القدرات العقلٌة والخصابص االبداع عموما "تطو

 )  برأي "الشخصٌة، باتجاه معالجة اي من المواقف والحاالت التً ٌواجهها الفرد وتجاوز المشكالت
Robbins , 1998 :105 )،  او هو "مزٌج من القدرات واالستعدادات والخصابص الشخصٌة التً ان

وجدت فً بٌبة مناسبة، فانها تجعل الفرد اكثر احساسا بالمشكالت ومرونة فً التفكٌر وانتاجا لالفكار التً 
 (8888تتمٌز بالغزارة، واالصالة مقارنة بخبرات الشخصٌة او خبرات اقرانه ")جروان 

بد ان ٌكون ، ولكً ٌصل اي نشاط او سلوك او فكرة الى مستوى االبداع ال(81: 2383)العاجز، شلدان، 
فرٌدا ومتمٌزا وٌحقق قٌمة او فابدة سواء للشخص او الجماعة او المنظمة، التً ستستثمر مفاهٌم االبداع 

مجالها التخصصً لٌطور مفهوم االبداع التنظٌمً الذي ٌنطوي على تولٌد وتطبٌق تقنٌة جدٌدة او  فًالسابقة 
 اداء المنظمة . فكرة ادارٌة فرٌدة ٌتوقع ان تؤدي الى تغٌرات تؤثر على

فقد قدمت العدٌد من المفاهٌم المتعلقة باالبداع التنظٌمً خاصة بعد اتساع مجاالت البحث فٌه وما 
شخص له من ابعاد استراتٌحٌة وهٌكلٌة وسلوكٌة، لٌعرف االبداع التنظٌمً على انه " تولٌدا للجدٌد من 

، او هو " تطوٌر (Thompson, 1965: 26)"االفكار والعملٌات والمنتجات او الخدمات وقبولها وتطبٌقها

 وتطبٌق االفكار الجدٌدة المبدعة من قبل االفراد الذٌن ٌتعاملون مع بعضهم فً تنظٌم مرتب"

 ( Woodman , et al. 1993: 295)لالفكار المبدعة والخالقة فً المنظمة"  جح، وكونه " التطبٌق النا

 .(Amabile, 1988: 124)كما ٌعرفة 

الى منتج او سلعة او  وتحوٌلها "عملٌة ترجمة افكار ابتكارٌة معٌنة (Daft, 2000:245)ٌرى ا فٌم

وفً مكان اخر ٌصف االبداع التنظٌمً انه " تبنً فكرة او سلوك جدٌد لصناعة المنظمة او سوقها  خدمة" ،

بٌق اي شًء ، وعادة ما ٌتطلب هذا تبنً او تولٌد او تطوٌر وتط (Daft,2001:357)او بٌبتها العامة". 

" القدرة على ابتكار افكار واسالٌب ٌمكن  بوصفهاجدٌد قدرة ربما تكون فرٌدة، لذا ٌعرف االبداع التنظٌمً 
ان تلقى التجاوب االمثل من العاملٌن وتحفزهم على استثمار قدراتهم ومواهبهم لتحقٌق االهداف التنظٌمٌة" 

مهاراتها عبرها المنظمات تستخدم  تعتمدعملٌة “كما وصف اٌضا بأنه (، 818: 2333)القرٌوتً، 

او تحسٌن انظمة االنتاج والتشغٌل كً تستطٌع تحقٌق استجابة  ،ومصادرها لتطوٌر خدمات وسلع جدٌدة

  وطبقا لرؤٌة، (Shieh, 2010: 1748) (Jones,1998) ”افضل لحاجات الزبون
(Griffin, 2002: 125ف )ة لتطوٌر منتجات او خدمات جدٌدة ن االبداع التنظٌمً هو "سعً ادارة المنظما

 ".دمات حالٌةاو استخدامات جدٌدة لمنتجات او خ
كٌفٌة التفكٌر بعٌدا عن السٌاقات التقلٌدٌة ، مع  االبداع التنظٌمً على انه " ان  نعرفومما تقدم ٌمكن    

المنظمات  بما ٌحقق تحوالت إبداعٌة فً بٌبةرة من بٌن عملٌات التغٌٌر، استحضار كل أشكال المغام
 .   ا"وعملٌاتها، فضال عن مخرجاتها الى بٌبته
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 اهمٌة االبداع التنظٌمً: . ب
والفاعلٌة التصال بالقدرة التنافسٌة  ،هناك اتفاق كبٌر بٌن الباحثٌن فً حقل المنظمة على اهمٌة االبداع   

، البقاء (du Plessis 2007, Leonard-Barton 1995) مٌزة تنافسٌة ، والWolfe 1994)  التنظٌمٌة

كوسٌلة ربٌسٌة ، و(Ancona & Caldwell 1987 in Scott & Bruce1994)الطوٌل األجل للمنظمات 

فقد اصبح الٌوم  ،(Sjarbaini, 2009: 23)  (Gopalakrishnan& Damanpour 1997)للتكٌف مع تغٌٌر 

ك التً تمتلك القدرة على افضل المنظمات هً تلان ، اذ مطلبا اجباري ومفتاح النجاح فً المحٌط التنافسً
اإلبداع وفقا لألسس السابدة فً البٌبة التً تعمل فٌها، والتً تمتلك القابلٌة لمساعدة اعضاءها على 

 استثمار مواهبهم االبداعٌة بشكل كامل.
 القدرة التنافسٌة للمنظمات على المدى لزٌادةاالبداع التنظٌمً واحد من العوامل الربٌسة الدافعة  ٌعداذ    

 (Baker& Sinkula, 2002, Lyon& Ferrier, 2002 ) الطوٌل فً االسواق التنافسٌة الٌوم

(Singh, 2011: 13)  ،وذلك من خالل( :Jones,1995:17) 
 سرعة تقدٌمها للمنتجات الجدٌدة. .8

 بداع فً العملٌات.تقلٌل كلف التصنٌع ورأس المال من خالل اال .2
 

رجٌة او الداخلٌة كونه ٌاتً استجابة للضغوط البٌبٌة وهو وسٌلة لتجاوز الضغوط البٌبٌة الخا
الخارجٌة مثل المنافسة، والغاء الضوابط التنظٌمٌة، وندرة الموارد، وطلبات الجمهور، او بسبب استعمال 
الخٌارات التنظٌمٌة الداخلٌة مثل اكتساب مهارات ممٌزة، او الوصول الى مستوى عالً من الطموح، وزٌادة 

 ,Damanpour)دمات، ولٌاتً هذا المنظور لٌتواقف مع منظور المنظمات كنظام مفتوح مدى ونوعٌة الخ
et.al, 2009: 652) . 

هذا وان االبداع التنظٌمً هو المعٌار الدقٌق لعملٌة التغٌٌر، النه بمثابة باعث على استنباط افضل ما لدى     
هم ٌعزز بٌبة العمل باالنفتاح وتوفٌر الوقت الفرد، وٌسهم فً تقدٌم خدمات متمٌزة للمستفٌدٌن تفوق توقعات

بداعٌة المنظمة اصبحت الٌوم (، خاصة وان ا81: 2383& شلدان،  )العاجز (Ventrla, 2003) والجهد

واحدة من المعاٌٌر المعتمدة فً قٌاس وتقٌٌم اداء المنظمات وبالتالً نجد من الضروري ان تبحث عن ذلك 
 عالج بعضا من جواب ضعفها او ٌزٌد من تمٌٌزها بالبٌبة التنافسٌة المتنامٌة. النوع من االبداع الذي ٌمكن ان ٌ

وقد تعود اهمٌة االبداع التنظٌمً الى دوره فً تحسٌن انتاجٌة المنظمة، عبر تحقٌق الكفاءة والفاعلٌة    

حسٌن (، تGoldhare,1986: 26فً األداء وانجاز االهداف واستخدام الموارد والطاقة بشكل اقتصادي )

تحسٌن صورة المنظمة ومكانتها وجعلها جذابة واخٌرا  النوعٌة من خالل تقلٌل التالف والمرفوض،

فاالبداع هو الحل االمثل لمواجهة التعقٌدات (، Jones,1995:18( ، )Thom,1990:183للمستهلكٌن )

 ا ٌقول كل من التقنٌة، اذ كمالمتزاٌدة فً جمٌع جوانب الحٌاة سواء االقتصادٌة او االدارٌة او 

(Hoffman& Hegarty, 1993)  فً القرن الواحد والعشرٌن ٌمثل احد مصادر المٌزة التنافسٌة للمنظمات 

 لسببٌن:  (Segovia& Sanchez, 2010: 122)لراي  (، فاالبداع مهم وفقا 83: 2338)ملحم واخرون، 

المنظمات لالبتكار قد تؤدي إلى قدر لزٌادة اإلنتاجٌة، وفهم العوامل المختلفة تدفع  مهماالبداع مصدر  .8
 المعرفة حول مصادر التنمٌة االقتصادٌة. أكبر من

 تمكن المنظمات من كسب المٌزة التنافسٌة. .2



                                                                                                        
                                                                                                              

                                                                                      

212 
81العدد      81مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة     المجلد         

ىاثرىابعادىالوقظةىالذهنوةىفيىاالبداعىالتنظومي
   "عددىمنىكلواتىجامعةىبغدادفيىىمودانوةدراسةى"

  

 

ى
 

 

 

 
 

 ً :مصادر االبداع التنظٌم . ج
تعددت وجهات النظر الباحثٌن حول مصادر اإلبداع التنظٌمً، وان كان اغلبهم قد ركز على المصادر    

( ان الفالسفة عدوا  812: 8882او على دور الفعل والتفكٌر، فقد ذكرت ) الدهان ،  الداخلٌة والخارجٌة،
اإللهام والوحً أهم مصادر االبداع، وطبقا لوجهة النظر هذه فان االبداع ٌحدث فجأة من غٌر تدخل الفعل 

مة )الخبرات عن تفاعل ثالثة عناصر مه ٌنتجالى ان االبداع   (Amabil, 1998: 78)واالرادة، فٌما أشارت

 المعرفٌة والفكرٌة والفنٌة، والدوافع الداخلٌة، والمهارات والتفكٌر الخالق(. 

سبعة مصادر لالبداع تمثلت فً)االحداث غٌر المتوقعة، التناقضات بانواعها،  (Drucker,1985)وحدد

التصورات، المعارف  احتٌاجات العملٌة، التغٌرات فً الصناعة او السوق، التغٌرات الدٌموغرافٌة، التغٌر فً
الجدٌدة(، وان هذا المصادر تتداخل فٌما بٌنها، وامكانٌة االبداع ٌمكن ان تكمن فً اكثر من مجال فً ذات 

، واكد ان اإلبداعات تنشأ من التوقد فً الذهن العبقري ، واغلبها تنتج عن  (Serrat,2009:3)الوقت 

    (Kuratka & Hadgets  ,1998 :136 )البحث الفرضً والواعً لفرص االبداع، واتفق كل من 

فً تحدٌدهم لمصادر االبداع، تمثلت  (Drucker )مع  ( Hunger  &  Wheelem , 1998 : 290 )و 

فً )االحداث غٌر المتوقعة ، والتنافر ، ومتطلبات العملٌات االنتاجٌة ، والتغٌٌرات فً الصناعة او السوق، 
 دراكٌة والمزاجٌة ، والمعرفة الجدٌدة( .والتغٌٌرات السكانٌة ، والتغٌٌرات اال

، التطوٌر ،لبحوث، االختراعات، االكتشافاتالى ان كل من )ا ( Spence, 1994: 148)فٌما ٌشٌر 

ٌر المتوقع، غالحوادث (Christersen, 2000: 104)  عدحل المشكالت(، كمصار لالبداع التنظٌمً، فٌما 

موغرافٌة، التغٌرات فً التوقعات، المعرفة الجدٌدة( افضل مصادر ت، هٌاكل الصناعة، العوامل الدٌناقضاالت

ان للقٌادة التحوٌلٌة تاثٌر  (Gumusluog& Ilsev, 2009: 266)كل من  لالبداع التنظٌمً، كذلك بٌن

كبٌر على االبداع التنظٌمً، وذلك عبر الدور الذي تلعبه فً تقدٌم الدعم الداخلً والخارجً لالبداع كعوامل 

 & Birkiushaw)، وهذا ما ٌجعل القٌادة التحوٌلٌة احد المصادر المهمة لالبداع التنظٌمً، وٌتفق سٌاقٌة
Hood, 2001: 131)  مع سابقه اذ اشار الى ان االبداع ٌأتً من اشراف القابد الملهم والمثابر واالكثر

 براعة فً خلق الحماس وجذب االفكار وتشجٌعها، فضال عن ما اكده 
( فً ان االفكار المبدعة تنبثق من  مستوٌات المنظمة كلها وانها تكون اكثر ابداعا  812: 2338) بورنز، 

 عندما تستطٌع استثارة التفكٌر االبداعً فً كل مستوٌاتها. 

الى ان البناء الهٌكلً والثقافً للمنظمة ال ٌؤثر على قدرتها االبداعٌة   (Singh, 2011: 721)واشار    

المعرفة عبر العملٌة المهمة للتعلم التنظٌمً وادارة المعرفة، لٌصبح هناك اربعة  ولكن فً الحصول على

 Pellissler)فٌما ٌرى مصادر تنظٌمٌة مهمة لالبداع اال وهً )الهٌكل، والثقافة، والتعلم، وادارة المعرفة(، 
مل عملٌة التعلم ان االبداع التنظٌمً هو نتٌجة التفاعل التراكمً والدٌنامٌكً والذي ٌش (55 ,2001 ,

 المنظمً لعدة مساهمٌن.

االبداع التنظٌمً ٌعتمد على امكانٌة ادراك وتحسٌن وتطوٌر افكار  (zait, et.al, 2011: 2) وٌؤكد

ومنتجات جدٌدة، وهذه االمكانٌة ترتبط بالخصابص الجوهرٌة للذكاء البشري ) قدرة على التجرٌد، قابلٌة 
ب االستطالع،...( التً تدفع الى االبداع، وقدم انموذج لالبداع التنظٌمً الحركة، المرونة، العقل المنفتح، ح

 المفتوح التً شخص فٌه )الموارد والمعرفة، وراس المال االجتماعً( مصادرا لالبداع التنظٌمً . 
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بعد دراسته الراء العدٌد من الباحثٌن المتخصصٌن خلص فٌها  (Adams, 2005: 13)فٌما اشار 

 ة مفاتٌح لالبداع التنظٌمً وتمثلت فً : الى ان هناك عد

 المعرفة: الموازنة بٌن المعرفة الظاهرة والعمٌقة. .8
 التفكٌر: القدرة العالٌة على تولٌد افكار عبر البحث والتحلٌل فً العوامل المتباٌنة.  .2
 .لدوافع الجوهرٌة والعاطفٌة اتجاه العملا الدافعٌة الشخصٌة: تنظٌم مستوٌات .0
 .اخ الخالً من التهدٌد وغٌر المسٌطر علٌه هو موصل باالفكار المركبة وغٌر المركبةالبٌبة: ان المن .9
عزز النتابج ٌٌمكن ان والذي فقط باالدراك الواعً لعملٌة االبداع مبدع:  لٌكون الفرد صرٌحال قرارال .5

 الطوٌلة االمد لالبداع. 

 الجانب العملً للبحث/ المحور الثالث
 البحث فً المنظمة المبحوثة:اوال: تشخٌص ووصف متغٌرات 

التً واالبداع التنظٌمً(، ٌتعلق هذا المحور بتشخٌص ووصف واقع متغٌري البحث )الٌقظة الذهنٌة 
( 05ة البالغ عددها )كانت المعالجة االحصابٌة للبٌانات قد عكست استجابة عٌنة البحث على فقرات االستبان

 :اآلتًالنتابج على النحو فظهرت فقرة، 

 شخٌص ووصف واقع الٌقظة الذهنٌة التنظٌمٌة :ت.  8
تضم الٌقظة الذهٌنة التنظٌمٌة )المتغٌر المستقل( اربعة ابعاد ) المرونة، االرتباط باالهداف، االنتاجٌة 

( التً وصفت كل مجموعة منها بعدا 88-8الجدٌدة، السعً لما وراء التجدٌد(، تم قٌاسها من خالل الفقرات )
 : اآلتًة، لٌشخص واقع ومستوى المتغٌر الربٌس وعلى النحو من االبعاد المذكور

 المرونة: . أ
( التً غطت بعد 9تظهر قٌم الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري الجابة عٌنة البحث على الفقرات ) 

( كان اعلى الوسط الفرضً البالغ 9.32( ادناه، انه حقق وسطا حسابٌا بلغ )0المرونة والمبٌنة فً الجدول )
 ارتفاع(، مما ٌعكس ذلك اتفاق رؤوساء االقسام عٌنة البحث على 3.12، بانحراف معٌاري بلغ )( 0)

( حققت 8مستوى المرونة التً ٌمتلكونها، اما على مستوى الفقرات التً غطت هذا البعد، فنجد ان الفقرة )
لمبحوثة حول ارتفاع ( اكد اتفاق اراء العٌنة ا3.70( بانحراف معٌاري بلغ )9.90اعلى وسط حسابً بلغ )

( ادنى وسط حسابً بلغ 0مستوى انفتاح رؤوساء االقسام على الطرق الجدٌدة فً العمل، فٌما حققت الفقرة )

(، اثبت اتفاق عٌنة البحث نوعا ما على ارتفاع مستوى ٌقظة رؤوساء 0.73( وبانحراف معٌاري )3.43)

 لمرونة التً تتمتع به العٌنة من مرونة.للتطورات الجدٌدة، لتؤكد تلك النتابج مستوى ا االقسام
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 االرتباط باالهداف :ب. 
( قد سجلت اعلى وسط حسابً 7( فقرات، اوضحت نتابج التحلٌل االحصابً ان الفقرة )5غطى هذا البعد )

(، اكد مدى اتفاق العٌنة على انشغال رؤوساء االقسام فً الكلٌات 3.10( بانحراف معٌاري)9.27بلغ )
، فً حٌن سجلت الفقرة لتحقٌقهما ٌعملونه مما ٌعكس ارتفاع ارتباطهم بالهدف الذي ٌسعون  المبحوثة بكل

( اثبت نسبٌة مستوى مالحظة رؤوساء 8.28( بانحراف معٌاري )0.27( ادنى وسطا حسابً بلغ )8)
مة وسط االقسام ما ٌنشغل به االخرون، كما سجلت النتابج على المستوى العام لبعد االرتباط باالهداف قٌ

( بانحراف معٌاري 0( وهً قٌمة اعلى من الوسط الحسابً الفرضً العام البالغ )0.75حسابً عام بلغت )
 .هداف، واتفاق عٌنة البحث على ذلك(، مما تؤكد ارتفاع مستوى ارتباط رؤوساء االقسام باال3.87بلغ )

 االنتاجٌة الجدٌدة: . ج
( فقرات، الذي 5تبٌن قٌم الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لبعد االنتاجٌة الجدٌدة الذي غطته )

( ارتفاع مستوى االنتاجٌة الجدٌدة لرؤوساء االقسام، وقد دعمت 9.33بلغت قٌمة الوسط الحسابً العام له )
تت اجابات العٌنة المبحوثة انخفاض تش ٌعكس( هذا التشخٌص، اذ 3.18قٌمة االنحراف المعٌاري البالغة )

واتفاقها الواضح فً هذا المجال، اما على صعٌد الفقرات المكونة للبعد المدروس، فقد سجلت الفقرتٌن 
( هو اعلى من الوسط الفرضً العام، وانحراف 9.27( على التوالً اعلى وسطا حسابٌا بلغ )83،88)

تفاع مستوى تولٌد العٌنة المبحوثة لالفكار ، لنستنتج من ذلك ارعلى التوالً (3.80، 3.51معٌاري )
( ادنى وسط حسابً بلغ 82المبتكرة، ومحاولتهم التفكٌر بالطرق الجدٌدة لعمل االشٌاء، فٌما حققت الفقرة )

( اكدت اتفاق العٌنة على توسط قدرة رؤوساء االقسام على االبتكار، لٌدلل 3.80( بانحراف معٌاري )0.83)
 قسام تحقٌق انتاجٌة جدٌدة وبطرق متنوعة.ذلك على سعً رؤوساء اال
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 ( مستوٌات ابعاد الٌقظة الذهنٌة التنظٌمٌة وفقا لوجهة نظر عٌنة البحث0الجدول )

االنحراف 
 المعٌاري

الوسط 
 الحسابً

 ت الفقرات

 اوال المرونة  

 8 انا منقتح دابماعلى الطرق الجدٌدة لعمل االشٌاء 9.90 3.70

 2 ون ٌقظا للتطورات الجدٌدةنادرا ما اك 0.80 8.22

 0 ال اتعلم االشٌاء الجدٌدة بفاعلٌة 9.90 3.70

 9 التزم بالطرق القدٌمة والمجربة فً عمل االشٌاء 9.37 3.51

 العام الوسط الحسابً 4.02 0.82

 ثانٌا االرتباط االهدف  

 5 لدي عقل منفتح حول كل شا وان كانت ضد معتقداتً الربٌسٌة 2.87 3.80

 8 نادرا ما االحظ ما ٌنشغل به االخرون 0.27 8.28

 7 انشغل بكل شا اقوم به او اعمله 9.27 3.10

 1 ادرك التغٌرات دابما 9.87 3.10

 8 احب ان اكتشف كٌف تعمل االشٌاء 9.37 3.81

 العام الوسط الحسابً 3.75 0.97

 ثالثا االنتاجٌة الجدٌدة  

 83 كرةاولد بعض االفكار المبت 9.27 8.81

 88 احاول التفكٌر بالطرق الجدٌدة لعمل االشٌاء 9.27 3.51

 82 انا مبتكر جدا 3.60 3.80

 80 اقدم العدٌد من المساهمات المبتكرة 0.87 3.11

 89 لست مفكرا جٌدا 9.30 3.83

 العام الوسط الحسابً 4.00 0.89

 رابعا السعً لما وراء التجدٌد  

 85 فكر متحدي احب ان اكون ذو 9.27 3.52

 88 احب التحقق من االشٌاء  9.37 8.89

 87 انا محب لالستطالع بشكل كبٌر  2.53 8.08

 81 اتجنب التفكٌر بالمحادثات المثٌرة للغضب 2.53 8.08

 88 ٌمكن ان اتصرف بطرق عدة وفقا للموقف 9.20 3.89

 العام الوسط الحسابً 3.51 1.04

  مالًاالجالوسط الحسابً  3.82 3.18
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 د. السعً لما وراء التجدٌد: 
مستوى بحث رؤوساء االقسام لما  ( ارتفاع 0.58تظهر قٌمة الوسط الحسابً العام لهذا البعد والبالغة )

( اتفاق 8.39، اكدت قٌمة االنحراف المعٌاري العام البالغة )نوعا ما هو ابعد من ما ٌنظر له على انه جدٌد
( فقرات، 5االتجاه، اما على مستوى فقرات هذا البعد الذي تم قٌاسه من خالل ) افراد العٌنة الواضح فً هذا

( وبانسجام جٌد الجابات عٌنة البحث، اذ بلغت 9.27( حققت اعلى وسط حسابً بلغ )85نجد ان الفقرة )
ً ( على التوالً، فقد حصلتا على ادنى وسط حساب87،81(، اما الفقرتٌن )3.52قٌمة االنحراف المعٌاري )

( لتؤكد هذه النتٌجة على ضعف حب االستطالع بٌن رؤوساء 8.08( بانحراف معٌاري  )2.53بلغت قٌمته )
االقسام عٌنة البحث فضال عن تجنبهم التفكٌر بالمحادثات المثٌرة للغضب والتً ٌمكن ان تشغلهم عن التفكٌر 

 بما هو جدٌد.
االنتاجٌة الجدٌدة رتبة االولى من االهمٌة، ٌلٌه بعد الم لٌأخذوفً ضوء ما تقدم نالحظ تقدم بعد المرونة    

االرتباط اما بعد  ،لتقارب البسٌط جدا لقٌم الوسط الحسابً لكل من همال فً المرتبة الثانٌة بفارق بسٌط
 ،المرتبة االخٌرةفً السعً لما وراء التجدٌد  من حٌث االهمٌة ولٌاتً بعدفقد كان بالمرتبة الثالثة باالهداف 

المستقل  ان تنعكس النتابج االحصابٌة السابقة على قٌمة الوسط الحسابً العام للمتغٌركان من المنطقً ولما 
(، وهً قٌمة اعلى 3.18( بانحراف معٌاري )0.12)قٌمة الوسط الحسابً العام له بلغت  ة الذهنٌة(،اذ)الٌقظ

قظة الذهنٌة لرؤساء اقسام الكلٌات (، لٌدلل ذلك على ارتفاع مستوى ال0ٌمن الوسط الفرضً العام البالغ )
 .المبحوثة فً جامعة بغداد

 : تشخٌص ووصف واقع االبداع التنظٌمً.  2
نوع االبداع المتبناه، زمن االبداعات المتحققة،  ) )المتغٌر التابع( اربعة ابعاد ٌضم االبداع التنظٌمً

المبٌنة فً  (05 -23ها من خالل الفقرات )ادامة االبداع والمحافظة علٌه، دعم المبدعٌن واسنادهم(، تم قٌاس
التً تمثل كل مجموعة منها بعدا من ابعاد هذا المتغٌر، لٌشخص مستوى االبداع التنظٌمً بشكل ( 9الجدول )

 : اآلتًعام على النحو 

 نوع االبداع المتبناه:  . أ
ارتفاع مستوى هذا  ( فقرات،9تبٌن قٌم الوسط الحسابً العام لبعد نوع االبداع المتبناه الذي غطته )

(، وقد اكدت قٌمة 0( وهً اعلى من قٌمة الوسط الفرضً العام البالغة )0.77البعد نوعا ما، اذ بلغت )
( اتفاق عٌنة البحث على هذه النتٌجة، وذلك النخفاض تشتت االجابات على 3.58االنحراف المعٌاري البالغة )

( اعلى وسط حسابً بلغ 20حلٌل االحصابً تسجٌل الفقرة )نتابج الت قراءة فقرات البعد، التً نالحظ من خالل
(، لنستنتج مساندة رؤوساء االقسام فً الكلٌات المبحوثة مقترحات 3.88( وبانحراف معٌاري )9.30)

( ادنى وسط 28زمالءهم وافكارهم الجدٌدة التً من شانها ان تزٌد االبداعات المقدمة، فٌما حققت الفقرة )
( اكدت اتفاق العٌنة على توسط استثمارهم للفرص التً قد 3.88نحراف معٌاري )( با0.23حسابً بلغ )

 عند مقابلة اشخاص مهمٌن فً مجال عملهم. تتاح للوصول الى افكار او طرابق جدٌدة فً عمل االشٌاء
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 زمن االبداعات المتحققة: . ب
( اذ بلغت قٌمته 28( فقرات، كان اعلى وسط حسابً قد حققته الفقرة )9مستوى هذا البعد ) تشخص

رؤوساء  سعً( اكد على اتفاق عٌنة البحث على ارتفاع مستوى 3.11( بانحراف معٌاري بلغ )9.03)
، فٌما حصلت الفقرة موازنة بٌن الوقت والكلفة الجهد لمتابعة االفكار الجدٌدة واخذ ذلك فً حسابتهماالقسام لل

( عكس انخفاض تشتت اجابات عٌنة البحث 3.17( بانحراف معٌاري )0.80( على ادنى وسط حسابً )27)
واتفاقهم على توسط توافق االبداعات المطلوبة لكل عملٌة ابداعٌة مع المعاٌٌر، اما على المستوى العام للبعد 

 جٌدزمن االبداعات المتحققة كان مستوى ( قد بٌنت ان 9.88نجد ان قٌمة الوسط الحسابً العام البالغة )
، وقد دللت قٌمة االنحراف المعٌاري (0ابً عن قٌمة الوسط الفرضً العام البالغة )الرتفاع قٌمة الوسط الحس

 .(9وكما مبٌن فً الجدول ) ( على اتفاق رؤوساء االقسام فً هذا المجال3.79البالغة )
 ( مستوٌات ابعاد االبداع التنظٌمً وفقا لوجهة نظر عٌنة البحث9الجدول )

االنحراف 
 المعٌاري

الوسط 
 الحسابً

 ت لفقراتا

 اوال نوع اإلبداعات المتبناة  

 23 اعد االول بٌن زمالبً فً محاولة اٌجاد عدد من االفكار او طرابق جدٌدة للعمل. 0.17 3.18

 28 اقابل بها اشخاصا مهمٌن. وانا استغل كل لحظة للوصول الى افكار او طرابق جدٌدة فً عمل االشٌاء 0.23 3.88

 22 قبل زمالبً فال اجٌبهم اال وانا متأكد من ان اجابتً ستحقق لهم عددا من االفكار. عندما اسأل من 0.87 3.18

 20 عادة ما اساند مقترحات زمالبً ذات االفكار الجدٌدة التً تزٌد عدد اإلبداعات 9.30 3.88

 العام الوسط الحسابً 0.77 3.58

 ثانٌا زمن اإلبداعات المتحققة  

 29 كل االخرٌن الصعبة التً ٌواجهونها فً ادابهم للعمل.ارغب فً حل مشا 0.87 3.88

 25 اسعى لتطوٌر االتصاالت مع االخرٌن فً مٌدان العمل. 9.20 3.12

 28 اضع فً الحسبان الموازنة بٌن الوقت والكلفة والجهد ألجل متابعة االفكار الجدٌدة. 9.03 3.11

 27 عٌة مقبولة قٌاسا بالمعاٌٌر.ارى ان من االبداعات فً العملٌة االبدا 0.80 3.17

 العام الوسط الحسابً 9.88 3.79

 ثالثا ادامة اإلبداع والمحافظة علٌه  

 21 انظر لالشٌاء واستثمر االماكن لتحقٌق استخدامات جدٌدة غٌر تقلٌدٌة. 0.93 8.83

 28 لعمل.احاول اٌجاد االفكار والبدابل الجدٌدة لحل المشاكل التً تواجهنً فً ا 0.83 3.13

 03 اسعى بإستمرار الى التمٌز على زمالبً فً العمل بإٌجاد استخدامات جدٌدة لطرابق االداء. 9.03 3.85

 08 تكافأ االدارة العلٌا الموظفٌن الذٌن الٌتبعون االجراءات الروتٌنٌة فً العمل. 0.80 3.89

 العام الوسط الحسابً 0.11 3.17

 رابعا دعم المبدعٌن واسنادهم  

 02 التموٌل لالفكار المبدعة كافً لدعم الكلٌة. 2.77 8.22

 00 ٌتوفر وقت كافً للجمٌع للسعً وراء االفكار المبدعة. 2.90 8.01

 09 ٌحظى العمل المبدع بإحترام وتقدٌر االدارة العلٌا. 0.30 8.03

 05 تمٌز االدارة العلٌا المبدعٌن بشكل واضح للجمٌع. 0.00 8.93

 العام الوسط الحسابً 2.18 8.80

 االجمالًالوسط الحسابً  0.88 3.12

 

 ادامة االبداع والمحافظة علٌه: . ج
( سجلت اعلى وسط 03( فقرات، اوضحت نتابج التحلٌل االحصابً ان الفقرة )9ضم هذا البعد )

(، التً اكدت على سعً رؤوساء 0(، وهً قٌمة اعلى من الوسط الفرضً البالغة )9.03حسابً بلغ )
قسام فً الكلٌات المبحوثة الى التمٌز على زمالءهم بالعمل عبر اٌجاد طرابق جدٌدة لالداء، واشارت قٌمة اال
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( ادنى 21( الى اتفاق اراء العٌنة على هذا االتجاه، فً حٌن سجلت الفقرة )3.85االنحراف معٌاري البالغة )
ذلك على اتفاق عٌنة البحث على ( لٌدلل 8.83( بقٌمة انحراف معٌاري بلغت )0.93وسط حسابً بلغ )

انخفاض مستوى سعً رؤوساء االقسام الٌجاد استعماالت جدٌدة وغٌر تقلٌدٌة لالماكن واالشٌاء من حولهم 
وبما ٌدٌم االبداع وٌحافظ على مستواه، كما سجلت النتابج على المستوى العام للبعد المدروس ارتفاع متوسط 

( وهً قٌمة اعلى 0.11لٌه، اذ بلغت قٌمة الوسط الحسابً العام للبعد )فً مستوى ادامة االبداع والمحافظة ع
( 3.17من الوسط الحسابً الفرضً العام، كما وعززت هذا التشخٌص قٌمة االنحراف المعٌاري البالغة )

 حٌث تشٌر الى اتفاق عٌنة البحث وانخفاض مستوى تشتت اجاباتهم.

 دعم المبدعٌن واسنادهم: . د
( انخفاض مستوى دعم واسناد االبداعات، اذ 2.18الحسابً العام لهذا البعد والبالغة ) تظهر قٌمة الوسط   

(، وقد اكدت قٌمة االنحراف 0نوعا ما مقارنة بقٌمة الوسط الفرضً العام البالغة ) منخفضة قٌمتهكانت 
على مستوى فقرات هذا  ( تلك النتٌجة اذ بٌنت اتفاق كبٌر بٌن افراد العٌنة، اما8.80المعٌاري العام البالغة )

( قد حققت ادنى وسط حسابً بلغ 00( فقرات، اكدت النتابج حولها ان الفقرة )9البعد فقد تم قٌاسه عبر )
(، لٌدلل ذلك على عدم توفر الوقت 8.01( وبانسجام عالً باإلجابات، اذ كان االنحراف المعٌاري )2.90)

( فقد حصلت على اعلى وسط حسابً كانت قٌمته 05)الكافً للسعً وراء االفكار المبدعة، اما الفقرة 
( لتؤكد هذه النتٌجة على ان ادارة الكلٌة تسعى بشكل مستمر لتمٌٌز 8.93( بانحراف معٌاري )0.00)

 المبدعٌن بٌن الجمٌع وابراز ذلك بوضوح وباتفاق العٌنة المدروسة على هذا الراي.
نستطٌع من خالل التحلٌل ، فلمتغٌر التابع الربٌسا بوصفهلالبداع التنظٌمً اما على المستوى العام 

االربعة، ابعاد  المرتبة االولى بٌنكان فً  زمن االبداعات المتحققةبعد  نؤكد ان ان السابق للنتابج االحصابٌة
فقد كان بالمرتبة  نوع االبداعات المتبناهفً المرتبة الثانٌة، اما بعد  ادامة االبداع والمحافظة علٌهبعد  وجاء

تنعكس النتابج االحصابٌة السابقة ل ،فً المرتبة االخٌرةدعم المبدعٌن واسنادهم  الثالثة، واخٌرا حقق بعد
(، وهً قٌمة 3.12( بانحراف معٌاري )0.88ً بلغت )تالالربٌس  على قٌمة الوسط الحسابً العام للمتغٌر

الكلٌات  فً االبداع التنظٌمًى (، لٌدلل ذلك على ارتفاع مستو0اعلى من الوسط الفرضً العام البالغ )
 المبحوثة.
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 اختبار فرضٌات البحث:: ثانٌا
ختبار فرضٌات البحث وتحلٌل عالقة االرتباط بٌن متغٌري البحث )الٌقظة ال خصصت هذه الفقرة

 على المتغٌر الثانً التابع، وقد وابعاده الذهنٌة واالبداع التنظٌمً( والوقوف على اثر المتغٌر المستقل االول
 :اآلتً (5الظاهرة فً الجدول ) بٌنت نتابج التحلٌل االحصابً

 :البحث يتحلٌل عالقات االرتباط بٌن متغٌر.  8
) الٌقظة الذهنٌة واالبداع التنظٌمً( عبر  تهدف هذه الفقرة الى اختبار عالقة االتباط بٌن متغٌري البحث   

الفرضٌة الربٌسٌة االولى والتً نصت على تبار تحلٌل عالقة االرتباط بٌن ابعاد كل منهما فً محاولة الخ
على مستوى  الٌقظة الذهنٌة واالبداع التنظٌمًبٌن "وجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوٌة 

 . (Sperman) مصفوفة عالقات ارتباط سبٌرمان، وذلك عبر اعتماد المتغٌرات الربٌسة واألبعاد الفرعٌة "

 (3.38عند مستوى ) ذات داللة معنوٌة ارتباط عالقة وجود( 9قً الجدول )المبٌنة   اشرت النتابجاذ    
( 3.811اذ بلغت قٌمة اعلى معامل ارتباط ) ،االبداع التنظٌمً وابعاد المرونة كبعد متغٌر الٌقظة الذهنٌةبٌن 

لعالقته مع  (3.899وذلك لعالقته ببعد دعم المبدعٌن واسنادهم، فٌما كانت اقل قٌمة معامل ارتباط قد بلغت )
عالقة االرتباط بٌن بعد المرونة االبداع  قوة تقودنا الى مالحظةوهذه النتٌجه بعد نوع االبداعاة المتبناه، 

( وهً عالقة معنوٌة عند مستوى 3.878التنظٌمً على المستوى االجمالً، اذ بلغت قٌمة معامل االرتباط )
(3.38  .) 

 الٌقظة الذهنٌة واالبداع التنظٌمً بعادارتباط سبٌرمان بٌن اقٌم معامل  (5جدول)
 التابعالمتغٌر 

  
 

 المتغٌرالمستقل 

نوع االبداعات 
 المتبناه

 زمن االبداعات المتحققة
ادامة االبداع 

 والمحافظة علٌه

 
دعم المبدعٌن 

 واسنادهم

 
االبداع  اجمالً

 التنظٌمً

 3.878** 3.811** 3.879** 3.857** 3.899** المرونة

 3.811** 3.810** 3.818** 3.875** 3.888** باالهدافاالرتباط 

 3.883** 3.810** 3.818** 3.858** 3.885** االنتاجٌة الجدٌدة

 3.819** 3.813** 3.878** 3.889** 3.818** السعً لما وراء التجدٌد

 3.888** 3.982** 3.911** 3.523** 3.212 اجمالً الٌقظة الذهنٌة

 3.38مستوى )**( معنوٌة ب         
( بٌن بعد 3.38كما وتشٌر نتابج التحلٌل االحصابً الى وجود عالقة ارتباط معنوٌة عند مستوى )  

االرتباط باالهداف كبعد للٌقظة الذهنٌة وابعاد االبداع التنظٌمً على المستوى االجمالً والمنفرد، فقد تحقق 
(، 3.818االبداع والمحافظة علٌه،اذ بلغت قٌمته ) اعلى معامل ارتباط للعالقة بٌن البعد المذكور وبعد ادامة

ق االداء بما ابلٌدلل ذلك على سعً عٌنة البحث الى اٌجاد افكار وبدابل لحل المشاكل واستخدامات جدٌدة لطر
( مع 3.888لٌصور ذلك مدى ارتباطهم باالهداف وسعٌهم لتحقٌقها، فً حٌن كان اقل معامل ارتباط قد بلغ )

اة المتباه، لتبلغ قٌمة اجمالً معامل ارتباط بعد االرتباط باالهداف واالبداع التنظٌمً بعد نوع االبداع
 ( وهً عالقة قوٌة. 3.811)

    
( اسوة 3.38اما عن عالقة بعد االنتاجٌة الجدٌدة باالبداع التنظٌمً، فقد ظهر معنوٌة عند مستوى )

 تباط عالً بٌنه وبٌن بعدي االبداع التنظٌمً بالبعدٌن السابقٌن للٌقظة التنظٌمٌة، اذ نالحظ معامل ار
( على التوالً، 3.810()3.818)ادامة االبداع والمحافظة علٌه، دعم المبدعٌن واسنادهم( بلغت قٌمته )

لٌشخص ذلك سعً العٌنة المبحوثة الى ابتكار افكار متنوعة والتفكٌر بطرق جدٌدة لالداء فً محاولة للتمٌز 
مل، فً حٌن كان معامل ارتباط بعد االنتاجٌة الجدٌدة مع بعد زمن االبداعات ع بالعوز الروتٌن واالبدااوتج

نجد تحقٌق البعد المذكور اعلى معامل ارتباط مع اجمالً االبداع التنظٌمً (، ول3.858بلغ ) المتحققة قد
 ( وهً اقوى العالقات.3.883مقارنة باالبعاد االخرى بلغ قٌمته )
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( بٌن بعد السعً لما وراء التجدٌد 3.38وجود عالقة ارتباط معنوٌة عند مستوى ) كذلك تدلل النتابج على  
فقد تقاربت قٌم معامالت ارتباط وبعدي االبداع التنظٌمً )نوع االبداعات المتبناة، دعم المبدعٌن واسنادهم (، 

تحدي الذي ٌتمتع به ( على التوالً، لٌصور ذلك عالقة الفكر الم3.813()3.818للعالقتٌن بشكل كبٌر لتبلغ )
فٌما كان اقل افراد العٌنة الذي كان وراء السعً البعد من الواقع الذي ٌعٌشونه، باتجاه مسندة ودعم زمالبهم، 

 ة بعدي السعً لما وراء التجدٌد وزمن االبداعات المتحققة.عالقل( ل3.889قٌمة معامل ارتباط قد بلغ )
ان نالحظ فتغٌرٌن الربٌسن )الٌقظة الذهنٌة، واالبداع التنظٌمً( اما على المستوى العام للعالقة بٌن الم   

بطبٌعة الحال على قٌمة معامل عالقة االرتباط انعكست بٌن االبعاد قد التً شخصت سابقا االرتباط عالقة 
 الجٌدلى الترابط (، لٌدلل ذلك ع3.38( بمستوى داللة )3.888)االجمالٌة للعالقة بٌن المتغٌرٌن ، اذ بلغت 

توجد عالقة ارتباط التً تشٌر الى " الفرضٌة الربٌسة االولى للبحث  بقبول وهذا ما ٌسمح بٌن المتغٌرات، 
 الٌقظة الذهنٌة االبداع التنظٌمً".ابعاد ذات داللة معنوٌة بٌن 

 :البحث يبٌن متغٌر االثرتحلٌل عالقات  .2 
ن متغٌري البحث، تخصصت هذه الفقرة بٌ التاثٌرٌاغته من فرضٌات حول عالقات صفً اطار ما تم     

بتفسٌر تلك الفرضٌات والوقوف على مستوٌات تاثٌر المتغٌر المستقل )الٌقظة الذهنٌة( على المتغٌر التابع 
 : اآلتًلى النحو عباستخدام تحلٌل التباٌن )االبداع التنظٌمً(، اذ كانت نتابج التحلٌل االحصابً 

 لتنظٌمً:أ. تاثٌر بعد المرونة فً االبداع ا
نموذج باالعتماد على تحلٌل التباٌن الذي أظهر االلمعنوٌة لتحلٌل التباٌن ( 8توضح معطٌات الجدول )

التً ٌعود ارتفاع  (0.01( المحسوبة عند مستوى معنوٌة )=020.908F) ان النموذج معنوي وفقا لقٌمة

 ، وهذا ٌدلل(8221)بلغت رجة حرٌة دقٌمتها الى  ارتفاع مستوى عالقة االرتباط بٌن المتغٌرات، علما ان 
  .تؤثر فً االبداع التنظٌمً كبعد للٌقظة الذهنٌة  على ان المرونة

ة معامل التحدٌد الذي ٌعبر عن قدرة المتغٌر المستقل على تفسٌر المتغٌر المعتمد جاءت قٌماما 

(R2=0.920( لتدل هذا ان المرونة تفسر ،)من التباٌن الحاصل فً االبداع ا82 )%( 1لتنظٌمً،  وان )%

من التباٌن المتبقً غٌر مفسر بسبب عوامل خارجٌة لم تدخل نموذج االنحدار، وعلى هذا االساس ٌمكن قبول 
 الفرضٌة.
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 المرونة واالبداع التنظٌمًبعد ( تحلٌل التباٌن للعالقة بٌن 8جدول )
مصدر 

 التباٌن
درجة 

 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

معامل 

R2)دٌد )التح
 

( Fقٌمة )
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوٌة

22.88 8 ااالنحدار
1 

22.88
1 

0.920 020.90
8 

3.333 

    3.378 8.888 21 الخطأ

     29.88 28 المجموع

 7.58= ( 3.38تحت مستوى داللة) الجدولٌة Fقٌمة                  

 تاثٌر بعد االرتباط باالهداف فً االبداع التنظٌمً: . ت
االبداع التنظٌمً، وٌعود ٌمارس تأثٌر معنوي على  االرتباط باالهداف( ٌتبٌن لنا أن متغٌر 7جدول )من ال   

( وهً أكبر F=323.431المحسوبة بلغت ) Fقٌمة ، الذي ٌبٌن األنموذج وفقا لتحلٌل التباٌن ذلك الى معنوٌة

 .(1,28( وبدرجتً حرٌة )0.01من الجدولٌة وعند مستوى معنوٌة )

 االرتباط االهداف واالبداع التنظٌمًبعد تحلٌل التباٌن للعالقة بٌن ( 7جدول )

مصدر 
 التباٌن

درجة 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

معامل 

 R2)التحدٌد )

( F) قٌمة
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوٌة

20.11 8 ااالنحدار
2 

20.11
2 

0.958 839.81
0 

3.333 

    3.393 8.837 21 الخطأ

29.81 28 المجموع
8 

    

 7.58=  (3.38تحت مستوى داللة) الجدولٌة Fقٌمة  

ما  االرتباط باالهداف تفسر ٌعنً انمؤشر جٌد و( وهذا R2=0.956كما ان معامل التحدٌد لهذا المتغٌر ) 

%( من التباٌن غٌر المفسر بسبب عوامل خارجٌة، وعلى 5%( فً االبداع التنظٌمً، لذا فان )85مقداره )
 ٌمكن قبول الفرضٌة. هذا االساس

 تاثٌر بعد االنتاجٌة الجدٌدة فً االبداع التنظٌمً: . ج
 انموذج تشٌر معطٌات الى التاثٌر المعنوي لالنتاجٌة الجدٌدة على االبداع التنظٌمً، اذ( 1اشار الجدول )   

 فٌما ،(8221( وبدرجتً حرٌة )839.810( المحسوبة والتً بلغت )Fالى المعنوٌة وفق القٌمة ) التباٌن 

وذلك الن هذا المتغٌر قادر جدا،  مرتفعةأي ان القدرة التفسٌرٌة لهذا النموذج ( R2=0.964)  بلغت قٌمة

%( للمتغٌرات هً خارج 9، وأنه نحو )االبداع التنظٌمً%( من االختالفات الحاصلة فً 88على تفسٌر )
 ، وعلٌه ٌمكن قبول الفرضٌة.حدود تأثٌر هذا المتغٌر
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 االنتاجٌة الجدٌدة واالبداع التنظٌمًبعد ( تحلٌل التباٌن للعالقة بٌن 1ل )جدو

مصدر 
 التباٌن

درجة 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

معامل 

 R2)التحدٌد )

( Fقٌمة )
 المحسوبة

 مستوى 
 ةالمعنوٌ

29.31 8 ااالنحدار
7 

29.31
7 

3.889 797.53
1 

3.333 

    3.302 3.832 21 الخطأ

29.81 28 عالمجمو
8 

    

 7.58= ( 3.38تحت مستوى داللة) الجدولٌة Fقٌمة                   

 تاثٌر بعد السعً لما وراء التجدٌد فً االبداع التنظٌمً: . د
 االبداع التنظٌمً، اذوبٌن  التجدٌدللسعً لما وراء ( الى وجود تأثٌر معنوي 8تشٌر معطٌات الجدول )   

 828.153) ( المحسوبة Fبلغت قٌمة )، لتباٌن مستوى معنوٌة األنموذجٌوضح الجدول الخاص بتحلٌل ا

F= )ونالحظ أن قٌمة معامل ، (0.01) وبمستوى معنوٌة( 8.21)وهً أكبر من الجدولٌة وعند درجتً حرٌة

%( من المتغٌرات الحاصلة فً المتغٌر المعتمد تعود إلى 85( وهذا ٌعنً ان )=R2 3.857التحدٌد بلغت )

%( من التباٌن غٌر مفسر ٌعود لعوامل خارجٌة، وعلى هذا 5، وان ما نسبته )تغٌرات المستقلةتاثٌر الم
 االساس ٌمكن قبول الفرضٌة.

 السعً لما وراء التجدٌد واالبداع التنظٌمً بعد ( تحلٌل التباٌن للعالقة بٌن8جدول )

مصدر 
 التباٌن

درجة 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

معامل 

 R2)ٌد )التحد

( Fقٌمة )
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوٌة

20.82 8 ااالنحدار
5 

20.82
5 

3.857 828.15
3 

3.333 

    3.301 8.389 21 الخطأ

29.81 28 المجموع
8 

    

                                                              7.58= ( 3.38تحت مستوى داللة) الجدولٌة Fقٌمة                  

( المتعلقة بتحلٌل التباٌن 83للبٌانات الظاهرة فً الجدول ) وبعد االطالع على نتابج التحلٌل االحصابً   

كبٌرة جدا عند مقارنتها بقٌمتها  المحسوبة( Fللعالقة بٌن الٌقظة الذهنٌة واالبداع التنظٌمً، ٌتضح ان قٌمة )

وهذا ٌدل على ان منحنى االنحدار جٌد جدا (، 8221( وبدرجة حرٌة )3.38الجدولٌة بمستوى معنوٌة )

( ان الٌقضة الذهنٌة تفسر 3.812( البالغ )Rلوصف العالقة بٌن متغٌري البحث، كما وٌؤكد معامل التحدٌد )

%( فقط من التباٌن غٌر مفسر بسبب عوامل خارجٌة لم 2%( من االبداع التنظٌمً، وان )81ما نسبته )
( التً تشٌر الى " وجود تاثٌر ذو 2االساس ٌمكن قبول الفرضٌة الربٌسة )تدخل نموذج االنحدار، وعلى هذا 

 داللة معنوٌة للٌقضة الذهنٌة واالبداع التنظٌمً".
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 ( تحلٌل التباٌن للعالقة بٌن الٌقضة الذهنٌة واالبداع التنظٌم83ًجدول )

مصدر 
 التباٌن

درجة 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

معامل 

 R2))التحدٌد 

( Fقٌمة )
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوٌة

29.59 8 ااالنحدار
7 

29.59
7 

3.812 8559.588 3.333 

    3.388 3.992 21 الخطأ

29.81 28 المجموع
8 

    

    7.58= ( 3.38تحت مستوى داللة) الجدولٌة Fقٌمة                  

 

 االستنتاجات والتوصٌات /المحور الرابع
رض اهم االستنتاجات التً تم التوصلت الٌها الباحثة، وتقدٌم مجموعة من تخصص هذا المبحث بع

 التوصٌات فً مجال موضوع البحث، والتً كانت كاآلتً:

 اوال: االستنتاجات
 :اآلتًتوصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات وكانت ك

اعات التنظٌمٌة فً تبٌن ان الٌقظة الذهنٌة لرؤوساء اقسام الكلٌات بجامعة بغداد قد عززت االبد .8
 تحقٌق المزٌد من االبداع التنظٌمً.لفً الٌقظة الذهنٌة قد استثمر  كلٌاتهم، وان التغٌٌر

ان ابعاد الٌقظة الذهنٌة كانت ضمن مستوى فوق المعتدل وهذا ٌشٌر الى ان افراد عٌنة البحث  .2
واحساس اتجاه الذي ٌجعل منهم اكثر انفتاح  ٌمتكلون مستوى فوق المعتدل من الوعً الحسً،

متطلبات المحٌط الذي ٌعملون به، ولٌكونوا اكثر قدرة على ابتكار توقعات جدٌدة، ورغبة فً خلق 
دعم تطوٌر قدراتهم االبداعٌة معانً لالحداث وتقدٌر جٌد للسٌاق وسبل التعامل معه بما ٌؤدي الى 

 .االبداع التنظٌمً  وادامة
داف وثة بالدرجة االولى باالنتاجٌة الجدٌدة واالرتباط باالهارتبط االبداع التنظٌمً فً الكلٌات المبح .0

، رونة العقلٌة والحسٌةمتولٌد افكار ومساهمات مبتكرة وتطوٌر ال عبركبعدٌن للٌقظة الذهنٌة، وذلك 
واالنفتاح على المحٌط من حولهم ومحاولة اكتشافه وادراك التغٌٌرات فٌه، وهذا ما ٌجعلهم فً سعً 

 اعات جدٌدة.تقدٌم ابددابم للتسابق نحو 
عبر االرتباط والتاثٌر العالٌٌن البعاد االول  كان للٌقظة الذهنٌة اثر واضح على االبداع التنظٌمً، .9

على  المتمثلة فً )المرونة، واالرتباط باالهداف، واالنتاجٌة الجدٌدة، والسعً لما وراء التجدٌد(
عود بالدرجة االساس الى مدى التنظٌمً للمنظمة ٌبداع اذ ان اي تغٌٌر فً مستوٌات اال المتغٌر الثانً،

 .قظة والوعً للحالة والوضع الحالًالٌ
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 :ثانٌا: التوصٌات
 :اآلتًفً ضوء ما تقدم ٌمكن اقتراح بعض التوصٌات وهً ك

فً  االبداع التنظٌمً تعظٌم فً افراد عٌنة البحث اً ٌمتلكهتال ةالٌقظة الذهنٌ ضرورة استثمار .8
وعة وعدم حصرها فً المجال التعلٌمً فقط، وذلك عبر تشجٌع التعاون بٌن المؤسسات المجاالت المتن

 التعلٌمٌة ودوابر الدولة كافة . 
الٌقظة الذهنٌة  تنمٌة ٌدعمبعدا استراتٌجً بما  لبشرٌة والتدرٌب والتطوٌر الذاتًاعطاء جهود التنمٌة ا .2

 الطاقات االبداعٌة للمنظمات. وٌعزز
ملٌن الكامنة عبر اتاحة الفرص الستثمار افكارهم ومقترحاتهم الخالقة، والمستنبطة استنفار طاقات العا .0

 من وعٌهم الحسً للواقع واللحظة التً ٌعٌشونها فً المنظمة.
وذلك عبر تموٌل االفكار المبدعة واحترام توفٌر وسابل لدعم االبداعات واسنادها وتنوٌع سبل ذلك،  .9

 .لمبدعٌنلالمقدمة والتمٌٌز الواضح وتقدٌر االدارة العلٌا االبداعات 
 المصادر:

 المصادر العربٌة:أ. 
(، "دور اإلدارة المدرسٌة فً تنمٌة اإلبداع فً المدارس الحكومٌة فً 2331. بلوانً، شحادة أنجود، )8

محافظات شمال فلسطٌن ومعٌقاتها من وجهة نظر مدٌرٌها" رسالة ماجستٌر مقدمة الى كلٌة التربٌة، جامعة 
 اح الوطنٌة، نابلس.النج

(، "ابتكارات االدارة العامة فً الدول المتقدمة اقتصادٌاً والنامٌة"، المجلة 2338) . بورنز، سانفورد،2
(، االمارات العربٌة 9(، العدد)8الدولٌة للعلوم االدارٌة، االصدار العربً، معهد التنمٌة االدارٌة، المجلد )

 المتحدة .
تأثٌر مقدرات اإلبداع االستراتٌجً ورأس المال االجتماعً  فً بناء المٌزة " (، 2338. الدلٌمً، عراك، )0

الى مجلس كلٌة مقدمة التنافسٌة المستدامة دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من المصارف العراقٌة الخاصة" ، رسالة 
 عمال.وهً جزء من متطلبات نٌل درجة ماجستٌر علوم فً أدارة اإل اإلدارة واالقتصاد فً جامعة بغداد

 مطبعة الصفدي، عمان. ،. الدهان، امٌمة،" نظرٌات منظمات االعمال"9
(، "دور القٌادة المدرسٌة فً تنمٌة االبداع لدى معلمً 2383. العاجز، فؤاد علً  & شلدان، فاٌز كمال، )5

 مدارس المرحلة الثانوٌة بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلٌمن"، مجلة الجامعة االسالمٌة 
 .07 -8سلسلة الدراسات االنسانٌة( المجلد الثامن عشر، العدد االول، ص )
(، "السلوك التنظٌمً : دراسة السلوك اإلنسانً الفردي والجماعً فً 2333. القرٌوتً، محمد قاسم، )8

 المنظمات المختلفة"، دار الشروق للنشر والتوزٌع عمان .
(، " القٌادة واالبداع: دراسة مٌدانٌة 2338، حامد، ). ملحم، ٌحٌى سلٌم، الشٌخ، فؤاد نجٌب& الشرف7ً

 .09-0، 8، ع 20على منظمات االتصاالت فً الٌمن" مجلة جامعة الملك عبد العزٌز: االقتصاد واالدارة، م
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