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 المستخلص

باعتبياره عيامال ساسيما  ألمنظميً باإلبداع اإلستراتٌجٌةالمٌادة  عاللةتهدف هذه الدراسة الى التعرف على مدى         

المعهد التمنً بابل لملة الدراسات فً هذا الموضوع وبالذات فً المعهد الفتمياره  فً تنفٌذها , وطبمت هذه الدراسة فً

 اإلبيداعوبما ٌتٌح له البماء واالستمرار وتسمٌيك   أنشطتهفً وضع خطة مناسبة تالءم طبٌعة  اإلستراتٌجٌةالنظرة  إلى

 لإلمكانٌاتاستخدامها فً العاملٌن  إلفرادابدلة عالٌة ومرونتها فً االستجابة للتغٌرات والى تولعات  اإلعمالفً انجاز 

التكنولوجٌة المتاسة . وان المسصلة النهائٌة هيً تعزٌيز استميال التنفٌيذ النياجح والتكاميل للمبيادرات فيً تسمٌيك مهمية 

ترسييم  إنٌنبغييً  اإلسييتراتٌجٌةالعيياملٌن الن المٌييادة  اإلفييرادالمنظميية وتطبٌماتهييا بطرٌميية  كفييوءة والتييً سييتعزز رضييا 

 اإلسصيائًعدد مين النتيائب باسيتخدام البرنيامب  إلى, ولد انتهت الدراسة  ألمنظمً اإلبداعجاه الصسٌح نسو تسمٌك االت

(spss  التً تم على )وضع الممترسات التً تراها الباسثة مناسبة , واهم ميا هيذه النتيائب هيً ان اليدور الهيام  أساسها

 بدلة . اإلعمالالنجاز  ألمنظمً اعاإلبدفً تسمٌك  اإلستراتٌجٌةالذي تلعبه المٌادة 

Abstract 

      The object of this is study is to knowing the range of strategic leader ship with orgam 

zatio enal innovation as aural tartar in its implementation, this study was practiced in 

Babylon technical institute because of the shortage in this sort of studies which are 

treating the subject particularly in the institute, became of the shortage strategic plan 

harmonizes with its natural activities. Which make it continues in its survival and to fulfill 

its duties in high accuracy and flexibility that makes good responses for variations and 

expectations of staff in using technological capabilities which are available. The final 

resultant is toneintarce the possibility of successful implement action and 

complementation of initiatives in performing thaw duty of organization and its practices 

in efficient manner which will reinforce content mint of stat . the strategic leer ship have 

to make the right going to realize organizional innovation. The study was made a number 

of results by using statistical  

    programmer (spss) which, according to it made some stifle suggestions as the reseeded 

think so. The most important of these results  is important rile that done by strategic 

lealer ship in realizing organizatiational innovation to perform duties in accurate manner.  

Study, the most important of these conclusions is the important role of strategy planning 

of the implementation by depending on the planned and performed production and sales 

 

 

 



 :لممدمـــــــــــــــــةا

 بل اإلداري التطوٌر مجاالت وفً. المعاصرة للمنظمات والتطوٌرٌة التنموٌة النشاطات فً األساس المرتكز اإلداري رٌالتطو ٌعد           

 تتطلب التً التسدٌات هذه واالجتماعٌة, التكنولوجٌة التسدٌات لمواجهة الالزمة واإلدارٌة المٌادٌة المهارات وإكسابهم المدراء إعداد أهمها

 على اعتمادها بفضل إال تمدمها تسرز لم المتمدمة المجتمعات إن نالسظ لذلن. واإلبداعً المتمٌز اإلداري األداء خالل من هةالمواج

 بعض فسممت والمعرفة العلم ناصٌة امتالكها مدى على تعتمد الدولة لوة وأصبست المنتجة, العمول وأصساب والمبدعٌن المفكرٌن

 بعدد المجتمعات تمدم لٌاس والباسثٌن المختصٌن دفع ما وهذا الخاللة أبنائها ولدرات طالات من تاستفاد اأنه إذ كبٌرا تمدما المنظمات

 السنوات فً اإلستراتٌجٌة المٌادة مفهوم ظهور أو االنطالق نمطة فكان.  لدٌها الناتب والمعرفً العلمً التراكم ودرجة ومفكرٌها علماءها

 . الماضٌة األخٌرة

 واإلبداع اإلستراتٌجٌة المٌادة أصبست السرٌع التغٌٌر وضمن واالتصاالت, المعلومات تكنولوجٌا فً سصل الذي السرٌع تمدمال ضلبفو     

 وتنوٌع معرفً عمل إلى بساجة فهً لذلن , بالمنظمة المتبعة المٌادة نوعٌة إلى العاملٌن اهتمام وتسول.والتطور النجاح سمة ألمنظمً

 مسور وهو بناءها أساس لكونه المنظمة موجودات أهم أصبح فاإلنسان العمبات, تجاوز على لادرة إبداعٌة سلول إلى للوصول الرإى

 وال بشرٌة, إعدادا المسالة تعد فلم مساعد, عنصر هً األتمتة وان التطوٌر فً البشري العنصر دور أهمٌة على ٌدل وهذا اإلبداع,

 مع وتواصال اإلستراتٌجٌة, المٌادة دراسة أهمٌة من وانطاللا. والمعرفة العلم صٌةنا ٌمتلن لمن الموة أصبست وإنما شاسعة, مساسات

 بصورة المنظمات فً اإلستراتٌجٌة المٌادة أهمٌة على الضوء لتسلط الدراسة هذه جاءت المعرفً, األثر زٌادة فً السابمة البسثٌة الجهود

 ألمنظمً. اإلبداعفً  المٌادة اثر وبٌان خاصة, بصورة(  المعاهد)  المعرفٌة والمنظمات عامة

 ألمنظمً. باإلبداع اإلستراتٌجٌة المٌادة توافك مدى من والتسمك أهداف عده بتسمٌك الدراسة واهتمت    

 المعهد. فً الموضوع ذلن لدراسة ماسة ساجه من لمسه البسث لما بابل/ التمنً المعهد فً الدراسة تطبٌك وجرى   

 وأهدافها وأهمٌتها الدراسة مشكلة تسدٌد فتم موضوعها, وطبٌعة العلمٌة المنهجٌة بٌان األول ٌشمل مباسث خمسة الدراسة وتضمنت      

 علٌها. أجرٌت التً واالختبارات الدراسة فً المستخدمة األدوات وتوضٌح منها انطلمت التً والفرضٌات

 . ونظرٌاتها وأنواعها وأهمٌتها مفهومها سٌث من ستراتٌجٌةاإل للمٌادة مفاهٌمً أطار فً النظري الجانب فتناول الثانً المبسث إما

 .لٌاسه وطرق وأنواعه ومراسله ألمنظمً وعناصره اإلبداع مفهوم الثالث المبسث وتناول 

 . للدراسة التطبٌمً الجانب الرابع المبسث تناول فٌما 

 والتوصٌات. باالستنتاجات اهتم الخامس المبسث إما

 المٌادة عاللة بدراسة وتطبٌمً إداري معرفً منهب تعمٌك استهدفت التً المتواضعة اإلسهامات من الدراسة هذه تكون نؤمل        

                                                                          . المنظمات لهذه الموظفٌن ابداع تسسٌن على انعكاسها ومدى العرالٌة المعاهد مستوى على ألمنظمً باالبداع اإلستراتٌجٌة

 

 :الدراسة منهجٌة///  األول المبسث

 :الدراسة مشكلة///  أوال

 والتكنولوجٌة, واالجتماعٌة االلتصادٌة الظروف بسبب كبٌرة تسدٌات الى خاص بشكل والمعرفٌة عام بشكل العرالٌة منظماتنا تتعرض      

 فً اإلستراتٌجٌة الٌادته على ٌعتمد فشلها أو منظمة أي نجاح فان وأهمٌتها, لمٌادةا بموضوع والمفكرٌن والفالسفة الكتاب اهتم هنا ومن

 فً الدراسة مشكلة تكمن لذلن المنظمة ابداع فً ٌإثر نمص أي لسد تسلٌلٌه ولدرات لٌادٌة مهارات ٌتطلب األمر هذا الطوٌل, األمد

 -:اآلتٌة التساإالت على اإلجابة

 . ألمنظمً االبداع على ةاإلستراتٌجٌ المٌادة تإثر كٌف -1

 . ألمنظمً باالبداع وعاللتها اإلستراتٌجٌة المٌادة دراسة ٌتم كٌف -2

 على الملماة بالمسإولٌات النهوض من ٌمكنها الذي بالشكل فٌها العاملة والكوادر الخبرات على اإلستراتٌجٌة المٌادة تعتمد هل -3

 . المجتمع إلٌها ٌسعى التً التنمٌة خطط تنفٌذ فً ألمساهمه على رةولاد مإهلة وفنٌة علمٌة كوادر بؤعداد والمتمثلة عاتمها

 



 :الدراسة أهمٌة/// ثانٌا

 -:باالتً الدراسة أهمٌة تتجسد

 إذ منها, العلمٌة وبخاصة المنظمات جمٌع فً الموة ودعائم الثروة مصادر أهممن  ألمنظمً واإلبداع اإلستراتٌجٌة المٌادة تعد -1

 . المعاصر والتكنولوجً العلمً التسدي ةطبٌع تفرضها األهمٌة هذه

 . المجتمع فً أهمٌة لها ومهارات خبرات من تمدمه بما العلمٌة المنظمات تإدٌه التً الكبٌر الدور -2

 دٌمومتها فً بالغ اثر من لذلن لما خاصة أهمٌة منهم واالستفادة اإلبداعٌة والمدرات الخبرات أصساب تسدٌد عملٌة تستل -3

 . ونجاسها

 العناصر على التعرف على المبسوثة المنظمة فً اإلدارٌة المٌادات تساعد المذكورٌن المتغٌرٌن بٌن االرتباطٌة لاتالعال إن -4

 . اإلبداعٌة الممارسات وتعزٌز العاملٌن ومهارات خبرات بمستوى لالرتماء بها االهتمام زٌادة لغرض ارتباطا األلوى

 :الدراسة أهداف/// ثالثا

 -: التالٌة األهداف سمٌكت إلى الدراسة تسعى

 . المبسوثة المنظمة فً اإلستراتٌجٌة المٌادة على التعرف -1

 . الضعف نماط معالجة وكٌفٌة المبسوثة المنظمة فً والضعف الموة نماط على التعرف -2

 . ألمنظمً اإلبداع على اإلستراتٌجٌة المٌادة أبعاد اثر تسدٌد -3

 ومهارات وقدرات خبرات وتطوير المعتمدة اإلدارية األساليب تطوير عن علوماتبم المبحوثة المنظمة في العليا اإلدارة تزويد -4

 . والتربوية العلمية المنظمات إليها تسعى التي األهداف يحقق بما ألمنظمي اإلبداع وتعزيز فيها العاملين وإمكانيات

 

 :الدراسة فرضٌات///  رابعا

 ٌنألتالٌت الفرضٌتٌنالدراسة ٌمكن صٌاغة  أهدافلتسمٌك 

 : باالتً تتمثل الفرعٌة الفرضٌات منها وتتفرع. اإلستراتٌجٌة المٌادة وأبعاد ألمنظمً اإلبداع بٌن إسصائٌة داللة ذات ارتباط عاللة توجد -1

 الدكتاتورٌة بالمٌادة المتمثل األول والبعد ألمنظمً اإلبداع بٌن إسصائٌة داللة ذات ارتباط عاللة توجد . 

 الدٌممراطٌة بالمٌادة المتمثل الثانً والبعد ألمنظمً اإلبداع بٌن إسصائٌة لةدال ذات ارتباط عاللة توجد. 

 الموجهة غٌر بالمٌادة المتمثل الثالث والبعد ألمنظمً اإلبداع بٌن إسصائٌة داللة ذات ارتباط عاللة توجد . 

 المتساهلة المٌادةب المتمثل الرابع والبعد ألمنظمً اإلبداع بٌن إسصائٌة داللة ذات ارتباط عاللة توجد. 

 0توجد عاللة ارتباط بٌن أبعاد المٌادة اإلستراتٌجٌة واإلبداع المنظمً -2

 

 :الدراسة مجتمع/// خامسا

 مدى على الولوف لغرض وذلن فرد(  50)  متكونة من لصدٌهكمجتمع للدراسة وتم اختٌار عٌنة المعهد التمنً / بابل تناول البسث      

 صالسة استمارة(  40)  على السصول وتم استمارة(  50)  توزٌع تم ولد. ألمنظمً باإلبداع اإلستراتٌجٌة مٌادةال إبعاد عاللة وأهمٌة

 البٌانات مع للتعامل اإلسصائٌة واألسالٌب الوصفٌة المإشرات استخدام عن فضال%(  00)  التجاوب نسبة ٌجعل وهذا اإلسصائً للتسلٌل

 .االلكترونٌة الساسبة باستخدام( SPSS) سصائًاإل البرنامب تطبٌك خالل من وتسلٌلها

 



 :والبٌانات المعلومات جمع وأسالٌب مصادر/// سادسا

 على الباسث اعتمد النتائب إلى والوصول الدراسة أهداف تنفٌذ فً تساعد التً الالزمة والبٌانات المعلومات على السصول بهدف         

 -: اآلتٌة واألسالٌب المصادر

 . الدراسة بفمرات الصلة ذات واألجنبٌة العربٌة المتوافرة المصادر على اعتمد البسث:  ريالنظ الجانب -1

 -: جزئٌٌن إلى ولسم االستبٌان استمارة على اعتمد البسث:  التطبٌمً الجانب -2

 . الموظفٌن عن عامة معلومات تضمن:  األول

 سد إلى اتفك اتفك, تماما, اتفك)  رتب خمسة ٌتضمن خماسً ممٌاس خالل من ألمنظمً باإلبداع اإلستراتٌجٌة المٌادة عاللة تمٌٌم:  الثانً

 تم وأٌضا. ألمنظمً لإلبداع أسئلة عشرة وبوالع اإلستراتٌجٌة المٌادة أبعاد من بعد لكل أسئلة خمسة وبوالع(  تماما اتفك ال اتفك, ال ما,

 عٌنة المعلومات على للسصول والموظفٌن والعلمٌة اإلدارٌة اتالوسد رإساء مع الشخصٌة الممابالت على التطبٌمً بالجانب االعتماد

 .الدراسة

 

 :الدراسة سدود///  سابعا

 . بابل مسافظة فً بابل/  التمنً المعهد فً المكانٌة الدراسة سدود تتمثل:  المكانٌة -1

 . 2011/ 1/7  ولغاٌة 1/11/2010 من للفترة الرمانٌة الدراسة سدود تمتد:  الرمانٌة -2

 :اإلستراتٌجٌة المٌادة//  الثانً المبسث

 :اإلستراتٌجٌة المٌادة عن مفاهٌمً إطار     

 سٌث والمنظمات اإلفراد أداء زٌادة فً للمائد الفاعل والدور اإلفراد على تركز التً المهمة الموضوعات من اإلستراتٌجٌة المٌادة تعد       

 اإلدارة أصبست التسدٌات تلن وإمام والمستمرة, السرٌعة والتمنٌة العلمٌة اتوالتطور للتغٌرات نتٌجة كثٌرة تسدٌات المنظمات تواجه

 من لها ٌتاح ما كل استخدام المنظمات على ٌستم الذي األمر المنافسة, على لادرة المنظمة جعل عن عاجزة ووسائلها بعملٌاتها التملٌدٌة

 بالسداثة ٌتمٌز فكرٌا منهجا ٌمثل كونه اإلستراتٌجٌة المٌادة أسلوب فً ضالتهم الباسثون وجد ولد. ذلن من تمكنها معاصرة إدارٌة أسالٌب

 هذا(  333:  2005:  الدوري)  أدائها وتطوٌر للمنظمة التنافسٌة المدرات زٌادة على بالمدرة ووسائله عملٌاته خالل من وٌتسم والرٌادة

 . وتمٌزها تفولها فً الكبٌر األثر له وكان النمو ٌكطر فً السائرة البلدان فً اإلعمال منظمات معظم تبنته الذي األسلوب

 المتفوق األداء إلى للوصول أدائها وتطوٌر تسسٌن على تسرص المنظمات كل إن مفادها سمٌمة من اإلستراتٌجٌة المٌادة أهمٌه وتنبع      

 ( . 103: 2003:  والنسور  الشبلً)  استراتٌجٌاتها إدارة فً كفاءتها سسب تتسمك المنظمات نجاح وان

 :المٌادة مفهوم -1

.  المجتمع تمدم درجة تسدد المٌادة فان واالجتماعً االلتصادي نظامها عن النظر بغض المجتمعات, فً عامة ظاهرة المٌادة تعتبر        

 01: 2007: عبودي)  عرفها فمد , المجال هذا فً الباسثٌن من العدٌد تناولها ولد المٌادة مفهوم تسدٌد سول النظر وجهات اختلفت ولمد

 عباس)  وعدها.  مسددة أهداف لتسمٌك للعمل دفعهم بهدف والجماعات اإلفراد سلون على التؤثٌر خاللها من تتم التً العملٌة بؤنها( 

 لمرإوسٌنا سلون فً التؤثٌر ٌمكن إذ تابعٌه, أو ومرإوسٌه المائد بٌن التفاعلٌة العاللة عن تعبر داٌنمٌكٌة عملٌة بؤنها(  12: 2004:

 بؤنها( : Certoet   350: 1997) المٌادة عرف سٌن فً.  المرإوسٌن لبل من للمائد واإلدران والفهم المناعة توافرت إذا مباشرا تؤثٌرا

 فً.  معٌن مسارا ٌتبعون أو معٌنة بطرٌمة ٌتصرفون اإلفراد جعل المعنى بهذا والتوجٌه معٌن هدف نسو اآلخرٌن سلون توجٌه عملٌة

 على المباشر التؤثٌر ٌمارس والمائد ومجموعة أعضاء بٌن المتبادل التفاعل بؤنها  (Gibson et al. 2003 : 299) المٌادة رفع سٌن

 للسصول المائد ٌمارسه الذي الجماعً التؤثٌر عملٌة بؤنها (Kreitner et al. : 2004 :  624) المٌادة وصف وكذلن. اآلخرٌن األشخاص

 . المنظمة أهداف سمٌكلت المرإوسٌن طاعة على

        

 ورفع توجههم خالل من اآلخرٌن على للتؤثٌر وفن علم بؤنها "المٌادة مفهوم تسدٌد ٌمكن......  تمدم ما على وتؤسٌسا               

 ." عالٌة وفاعلٌة بكفاءة المنظمة إعمال النجاز المرارات اتخاذ فً ومشاركتهم معنوٌاتهم



 :المٌادة أهمٌة -2

      

 ألصى لبذل للعمل وسفزهم العاملٌن بٌن التعاون تسمك خاللها من التً الطرٌمة ألنها بالمٌادة والبسوث الدراسات من العدٌد اهتمت لمد 

 البشري السلون وفهم المٌادة عملٌات خالل من ذلن وٌتم ورغباتهم ساجاتهم إشباع من تمكنهم التً المالئمة البٌئة وتوفٌر. طالاتهم

 الكبٌر والدور المٌادة أهمٌة وتبرز(  01: 2007:  عبودي. ) وكفاءة بفاعلٌة األهداف تسمٌك نسو السلون هذا توجٌه مساولةو واإلنسانً

 أساس وعلى(  53: 1301: لشطه. )  الجماعات وتركٌب تماسن فً كبٌرة أهمٌة للمائد إن كما المختلفة, الجماعات بناء فً تلعبه الذي

 سٌر فً الفعال ودورها التنظٌم وجود مع السٌاة نواسً مختلف فً المٌادة وظٌفة بؤهمٌة اإلدارة سمل فً كافة المختصون ٌعترف ذلن

 إلجراء الخارجٌة البٌئة أسبمٌة على ٌركز وان والخارجٌة, الداخلٌة البٌئة ساجات اعتباره فً المائد ٌضع إن البد إذ اإلدارٌة العملٌة

 المتمثلة الخارجٌة البٌئة تسدٌات مواجهه لغرض بالمائد معٌنة وسمات خصائص توفر من البد لذلن المنظمة, فً الداخلٌة التغٌرات

 ونمط وأسلوب المرإوسٌن أو تابعٌه مع عاللته فً الداخلٌة البٌئة متطلبات إلى إضافة وااللتصادٌة االجتماعٌة والتغٌرات بالتكنولوجٌا,

  : Daft & Noe  : 2001) وٌضٌف( . 11: 2004: عباس.)  الخارجٌة التسدٌات ومواجهه التنظٌمٌة األهداف تسمٌك لضمان لٌادتهم

 المٌم على باالعتماد مشتركة إستراتٌجٌة إٌجاد على ٌركزون فالمادة أنفسهم اإلفراد من الرسمٌة السلطة من تؤتً المدراء لوة إن  (380

 البعض بعضهما ٌكمل نظامان هما واإلدارة المٌادة فان سبك ما على اداواعتم اإلستراتٌجٌة اإلعمال انجاز فً اآلخرٌن تساعد التً الثمافٌة

 إلٌهم, الموكلة اإلعمال النجاز المرإوسٌن وتدفع نجاسا أكثر المنظمة تجعل التً الرشٌدة واإلدارة السكٌمة المٌادة بٌن ٌجمع الذي األخر

 طالاتهم وتوجٌه إلٌهم الموكلة والمهام باإلعمال للمٌام تعاونال على وسفزهم المرإوسٌن مشاكل تفهم لادرعلى لائد وجود ٌتطلب وهذا

 أهداف من تضعه وما المنظمة إلٌه تطمح ما إلى للوصول الدرجات ألصى إلى واستثمارها

 :وتؤثٌرها المٌادة لوة مصادر -3

 إن فٌجب اآلخرٌن, على التؤثٌر من الشخص تمكن لٌادٌة لوة هً أو األهداف تسمٌك على للعمل اآلخرٌن على التؤثٌر لوة هً         

 ( .77: 1301:لشطه)  و( 02 :2007 :عبودي)  مصادر عده على تعتمد اآلخرٌن على تمٌزها معٌنة سلطة أو بموة ٌتمتع

 علٌه وٌترتب لرئٌسه إطاعته عدم أو واجباته تؤدٌة من لصوره من الفرد بتولعات متصلة وهً الخوف مصدرها:  اإلكراه لوة -أ

 . العماب من نوع

 . معنوٌة – مادٌة بمكافئه علٌه وٌعود لرئٌسه وإطاعته المطلوب بالواجب المٌام بان الفرد تولعات ومصدرها:  المكافاه لوة -ب

 . أسفل إلى أعلى من ٌنساب لذيا الرسمٌة على المرتكزة الموة ومصدرها:  الشرعٌة الموة -ث

 . الفرد تلكهاٌم التً المعرفة أو المهارة أو الخبرة مصدرها:  الفنٌة الموة -ث

 . الشخصٌة الصفات لبعض بالرإساء المرإوسٌن إعجاب لوة مصدرها:  اإلعجاب لوة -ج

 

 

  :                                 Leader ship المٌادة أنواع -4

: 2007: عبودى)  األتً هً الباسثٌن من مجموعــــــــــــة وجهه بسسب وهً مرإوسٌهم لمٌادة المٌادة من أنواع عدة هنان

 (.McKenna et al. :   2000  :  359) و( 32 -05: 1301: لشطه)  و( 03

 Dictator  Leadership                                 :الدكتاتورٌة المٌادة -أ

 أسلوب وٌستخدم. واإلجبار التهدٌد خالل من بإعماله ٌموم والمائد المطلمة, السلطة بمركزٌة ٌتمٌز الذي المائد وهو    

 كفوء, بشكل اإلعمال انجاز على تؤثٌرها ٌكون وبالتالً, للجماعة المعنوٌة الروح انخفاض ٌعنً وهذا, للمرإوسٌن والعماب ثوابال

 الجماعة فً عضو كل رغبه مثل العمل, عن خارجه لٌم تسودها الدكتاتورٌة المٌادة ذات الجماعات إن التجربٌه الدراسات وتوضح

 المنتمٌن اإلفراد نفوس فً ٌولد لد مما الجماعة, داخل التكتل على تشجع المٌادة من النوع هذا وراء والسعً المائد, انتباه جذب

 . الجماعة داخل والصراع التوتر وظهور اإلسباط مشاعر لها

                                     Democratic  Leadership  :الدٌممراطٌة المٌادة -ب



 رأٌهم وٌؤخذ الجماعة مع السلطة ٌشارن الدٌممراطً فالمائد المرار اتخاذ فً المرإوسٌن مشاركة أسلوب المائد ٌمارس   

 فٌها اجتماعٌة عملٌة بؤنها الدٌممراطٌة وتعرف فعالٌة المٌادٌة األسالٌب أكثر من األسلوب هذا وٌعتبر لراراته, معظم فً

 أعضاء بٌن خالف وجود سالة وفً المرارات اتخاذ فً متساوٌا تمثٌال األعضاء ٌمثل وفٌها بنفسها, نفسها الجماعة تسكم

 هو للمائد األساسٌة والمهمة األغلبٌة لرأى تخضع إن ٌجب األللٌة وان الفاصل المرار لألعضاء األغلبٌة تمرر الجماعة

 . المرارات تتخذ التً هً والجماعة العملٌة ٌنظم فالمائد المرارات اتخاذ عملٌة وتنسٌك توجٌه

 Free – Noam Leadership          :الموجهة غٌر المٌادة أو التدخل عدم لٌادة -ث

 ان سٌث خاطئة لٌادة وهً بذلن, المتعلمة المرارات واتخاذ ووضعها أهدافهم لتسدٌد للمرإوسٌن كاملة سرٌة المائد ٌعطً    

 .التوجٌه إلى ٌستاج البشري السلون طبٌعة

  :                                                          Loose Leadership المتساهلة المٌادة -ج

 . األداء وانخفاض بالتسٌب تتسم لٌادة وهً

 :كاألتً هً أخرى أنواع عدة إلى المٌادة صنف الباسثٌن من مجموعة وهنان

 ًوالتهدٌد الخوف استخدام اى: استغاللً – تسلط . 

 ًداءاأل لتشجٌع المكافئات استخدام اى:  نفعً – تسلط . 

 المرارات اتخاذ لبل استشارتهم على والسرص بالمرإوسٌن المائد ثمة اى:  االستشاري . 

 اتخاذ عملٌة فً العاملٌن وٌشرن وإجراءاته العمل أسالٌب من وٌسسن الجماعٌة المشاركة المائد استخدام اى:  المشارن 

          معه العاملٌن اإلفراد معنوٌات من وٌرفع المرارات

 

 

 

 الذي هو المٌادي النمط فان وبالتالً العاملٌن وساجات بالعمل االهتمام خالل من المنظمة ساجات بٌن ٌوازن الفعال المائد فان ٌةوعل

 تفهم على ولدرته المائد لبل من المتبع األسلوب باختالف المٌادٌة األنماط تختلف لذلن سواه سد على والعمل باإلنتاج اهتمام ٌبدي

 الدرجات ألصى إلى واستثمارها طالاتهم وتوجٌه ألٌهم الموكلة والمهام باإلعمال للمٌام التعاون على وسفزهم المرإوسٌن مشاكل

 . المنظمة إلٌه تطمح ما إلى للوصول

 

                                                   Theories in Leadership :المٌادة نظرٌات -5

 أهمها سنوجز اإلداري المائد وفاعلٌة المٌادة مصادر توضٌح فً اإلدارٌة المٌادة فً واألبساث النظرٌات من العدٌد ساهمت      

 . الفكري التسلسل سسب

  :                                     Traits Theoryالشخصٌة الصفات أو السمات نظرٌة -أ

 ولدوا ألنهم لادة ٌصبسون البعض إن أساسها والتً(  مالعظٌ الرجل نظرٌه)  ب ٌدعى بما وثٌما ارتباطا النظرٌة هذه ترتبط   

 السٌطرة, اإلرادة, االجتماعٌة, بالنفس, الثمـــــة الذكـــــاء, الضخامة, الصفــــــات هذه وتشمل المٌادة صفات ٌسملون وهم

 عملٌــــــة فً المرإوسٌن ردو إهمال منهــــــا انتمادات عده النظرٌة لهذه وجهت ولد ,( 71: 1301: لشطه. )  االستماللٌة

 النظرٌة هذه تنظر ولم اإلدارٌة, السٌاسات الموالف على الجماعة برأي األخذ وعدم( 04: 2007: عبودي)  المٌادة إنجــــــــــاح

 المٌـــــادي ـونوالسلــــ التفكٌر تخلك التً العاللات بنـــــاء وكٌفٌة الخارجٌة البٌئة وبٌن والمرإوسٌن المائد بٌن التفاعالت إلى

 (.16: 2004: عباس. )  المرإوسٌـــــــن لدى

 



                                                  Behavioral Theories :السلوكٌة النظرٌات -ب

 المٌادٌة الخبرات اكتساب إلى ٌإدي التفاعل فان ولذلن لٌادتهم وممارسة الجماعة مع المائد تفاعل على النظرٌات هذه تركز     

  بتابعٌه المائد عاللة فً رئٌسٌٌن بعدٌن وفك تتسدد الناجح المائد شخصٌة وان

 . األهداف لتسمٌك العاملٌن ادوار بتسدٌد ٌتمثل:  األول

 وتسمٌك مشاعرهم واسترام أدائهم وتمدٌر العاملٌن وبٌن بٌنه المتبادلة والثمة السائدة العاللات نوعٌة خالل من ٌتسدد:  الثانً

 (  16: 2004: عباس. )  المشاكل سل فً ومساعدتهم اجاتهمس

 منهــــــا الشخصٌة السمــــات او الصفــــات من بدال الفعال المائد سمات تسدٌد فً المائد سلــــون على ركزت التً الدراسات وابرز   

(Daft & Noe  : 2001  : 386-388)   هً الدراسات هذه ومن( 05-04: 2007: عبودي)  و : 

 

 

                                            Ohio Safe Study:(  أوهاٌو)  جامعة دراسة -1

 : هما المٌادي للسلون بعدٌن تسدٌد بمساولة الباسثٌن هإالء لام سٌث المٌادة بدراسة الباسثٌن من مجموعة لام

 واالسترام المرإوسٌن وبٌن بٌنة المتبادلة والثمة لةالصدا من جوا ٌنمً الن المائد ٌمٌل سٌث اآلخرٌن مشاعر واعتبار تفهم 

 . ومشاعرهم مرإوسٌه ألراء

 . اإلعمال انجاز فً أدوارهم وٌسدد األنشطة تخطٌط فً للتدخل المائد ٌمٌل السلون هذا وفً وتنظٌمه العمل وتسدٌد المبادرة

 (Michigan)                                            :نمٌشٌغا جامعة دراسة -2

 : همـــــــــــا رئٌسٌن سلوكٌٌن الباسثون سدد

 العمل فً فعالة جماعة وتنمٌة ومشاكلهم المرإوسٌن مع أهمٌه ذو بالعاللات المائد اهتمام اى:  بالعاملٌن اهتمام . 

 خاللها من التً الوسائل أنهم على للعاملٌن النظر مع بالعمل المتعلمة الفنٌة واألمور اإلنتاج على المائد تشدٌد اى:  العمل أو باإلنتاج االهتمام 

 . العمل ٌتم

      : اإلدارٌة الشبكة -3

 . باإلنتاج واالهتمام بالفرد االهتمام ب المائد سلون أسلوب سددا ولد اإلدارٌة الشبكة نظرٌة(  ماوتون جٌن)  و(  بالن روبرت)  طور       

  :الظرفٌة النظرٌة – ج      

 تصادفه التً الموالف أو الظروف أو الوضع مع ٌتالءم بما أسلوبه تكٌف ٌستطٌع الذي هو الناجح المائد إن على ظرٌةالن هذه وتموم       

( Fidler) فٌدلر نظرٌة هً الظرفٌة النظرٌات أهم ومن للسالة وفما أسلوبه تغٌٌر ٌستطٌع بسٌث المرونة من عالٌة درجة لدٌة وتكون

 ٌوجد ال انه كما لائد بكل تتوفر بسٌث معٌنة صفات ٌوجد وال وزمان مكان لكل ٌصلح المٌادة فً واسد بأسلو ٌوجد ال انه إلى تسٌر والتً

 (  2007:06: عبودي.)  الظرف أو الوضع أو السالة مع المائد بتكٌٌف تكون المائد فعالٌه وإنما الفشل, أو بالنجاح وصفه ٌمكن لائد هنان

 متكاملة كنظرٌة كافٌة لٌست منها ناٌا ا إال علمٌة وبراهٌن دالئل من ٌدعمها ما لها المٌادة تنظرٌا كل من بالرغم أنة وٌالسظ       

 76: 1301: لشطه)  المٌادٌة الظاهرة وتفهم تفسٌر فً جمٌعها وتشترن تتداخل الثالث النظرٌات هذه أن والوالع. المٌادة لظاهرة

 

 

 

 



 Organization Innovation                                 :ألمنظمً اإلبداع///  الثالث المبسث

 :ألمنظمً اإلبداع عن مفاهٌمً إطار  

 :ألمنظمً اإلبداع مفهوم  -1

 لتشرح والدراسات البسوث مئات والفت المإتمرات عشرات عمدت فمد خاصة أهمٌة السالً عصرنا فً اإلبداع موضوع ٌؤخذ    

 شئ والدة جمٌعها وتعنً كمرادفات االختراع, اإلبداع, مفاهٌم والباسثٌن الكتاب استخدم ولد, وتنمٌته لإلبداع مهمة طرق وتمترح

 اى التطبٌك مرسلة فً اختراعا ٌعد واإلبداع ,(     257:  2000:المرٌوتً)  مختلفة بطرق اإلشباع إلى النظر أو مؤلوف غٌر جدٌد

 ( .173: 1332: الدهان)  الفكرة تطبٌك شملفٌ اإلبداع إما الفكرة مستوى عند وٌتولف اإلبداع ٌسبك االختراع إن

 .المائمة المشكالت سل فً تسهم أن ٌمكن التً للبدائل أصٌل تصور بؤنه( 110: 1333: أللوزي)  ألمنظمً اإلبداع عرف فمد   

 .المنظمة لصناعة جدٌد سلون أو فكرة استخدام بؤنه(  Daft :   2001  : 357) عرفه سٌن فً

 .مختلفة بؤوجه نفسها للسالة النظر أو نفسها للمشكلة متعددة سلوال إٌجاد بؤنة(  24, 2002,ًالعان)  عرفته سٌن فً

 .اآلخرٌن األفراد لبل من إدراكها ٌتم وجدٌدة مفٌدة خدمة أو سلعة أي بؤنه اإلبداع( Kotler : 2000  :  355) ٌرى بٌنما

 .لألفراد ومفٌدة جدٌدة خدمة أو سلعة تمدٌم ٌتم خاللها من التً العملٌة بؤنه( Robbins  : 1999 :  404) عرف سٌن فً

 بالفكرة  المرتبط الجزء هو اإلبداع بان أخر بمعنى اى جدٌدة فكرة أو ما لمشكلة خالق سل إلى التوصل بؤنه إلبداعا البعض وٌرى

 (. 17: 2003:  نجم)  الجدٌدة

 . اجتماعٌة أو التصادٌة منفعة تسمك لألفراد جدٌدة خدمة أو سلعة تمدٌم بؤنه اإلبداع مفهوم تسدٌد ٌمكن تمدم ما إلى واستنادا        

 

 :ألمنظمً اإلبداع فً المإثرة العوامل  -2

 (342: 1335: المغربً)  باالتً تتمثل لإلبداع عدٌدة عوامل هنان    

   التماثل وإعطاء العاللات بإكمال علمةالمت الترابطٌة والطاللة, األفكار بتولٌد وتتعلك الفكرٌة الطاللة وتتضمن -: الطاللة عوامل -أ
 . التنالض أو

 . التكٌفٌة والمرونة التفكٌر بمرونة العفوٌة المرونة خاص بشكل -: المرونة عوامل -ب
 . المناسبة التغٌرات إجراء على بالمدرة وتتمثل  -ث
 . وبناءه الموضوع فً التوسع على الفرد لدرات تمٌس والتً -: التوسٌع عوامل -ث
 . الفردي والتفكٌر ماعًالج التفكٌر -ج
 .وسفظها المعلومات بتثبٌت تتعلك والذاكرة,  المعلومات وأدران اكتشاف على بالمدرة ٌتعلك فالتمٌٌز -: والذاكرة التمٌٌز -ح

 

 

 : اإلبداعٌة العملٌة مراسل  -3

 النظام لهذا وان مخرجات ثم هوتشغلٌ تسوٌلٌة وعملٌات مدخالته له نظام أنها على المنظمات فً اإلبداعٌة العملٌة وصف ٌمكن     

 عدم من نوعا له تسبب ما بمشكلة المبدع بإسساس اإلبداع عملٌة تبدأ سٌث.  به المسٌطة الخارجٌة البٌئة مع المتمٌزة عاللاته

 ( .303: 2000: المرٌوتً)  التوازن له ٌعٌد بشكل المشكلة لهذه سل عن البسث غالى تموده التوازن

 : تشمل مراسل بؤربعة اإلبداع سدد من فهنان اإلبداع تسدٌد فً الباسثون  اختلف ولد

 . ساجة إدران* 

 . واالستعداد الدراسة* 

 . السضانة* 



 (262: 2001: الصرن.)  البصٌرة ونفاذ التبصر* 

 -: هً مراسل بؤربعة اإلبداع( Wallis) سدد بٌنما

  التسضٌر أو االستعداد مرسلة* 

 . السضانة مرسلة* 

 . هاماإلل مرسلة* 

 . والتثبٌت التسمك مرسلة* 

 -: هً مراسل بثالثة ٌتسدد اإلبداع بان أخر باسث ٌرى سٌن فً

 . االنسٌابٌة* 

 . االنتمالٌة* 

 ( .Utterback,1994. ) الخاصة* 

 – ب تتمثل مراسل بخمس اإلبداع أخر باسث ٌمسم بٌنما

 المعرفً التجمٌع . 

 اإلبداع صٌاغة . 
 المرار . 
 االنجاز . 
 شاراالنت ( .Roe & Brice  :   1974  :  286 ) 

  -: هً خطوات ثمانٌة إلى أخر باسث اإلبداع لسم سٌن فً

 . الفكرة والدة*

 . الفكرة عرض* 

 . الفكرة اختٌار*

 . التسوٌك إستراتٌجٌة تطوٌر*

 . الفكرة تسلٌل* 

 . المنتوج تطوٌر* 

 . السوق اختبار* 

 ( Kotler & Armstrong   :  1999  :  275. ) التسوٌك* 

 -: باالتً تتمثل اإلبداعٌة للعملٌة أساسٌة مراسل على اتفموا ولد اإلبداعٌة العملٌة مراسل تناولوا الباسثٌن اغلب أن ذلن من  وٌتضح

 الفكرة والدة . 

 ( . السضانة)  واالستعداد الدراسة مرسلة 
 والتمدٌم التنفٌذ مرسلة . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  :اإلبداع معولات   -4

 المعولات شملٌو للعاملٌن اإلبداعً السلون تسول بؤنه (32:1332:الدهان)  ٌرى سٌث اإلبداع تواجه معولات عدة نهنا      

 وجهها على المشكلة جوانب إدران بعدم اإلدراكٌة المعولات وتتمثل الثمافٌة والمعولات, والشخصٌة الوجدانٌة والمعولات, اإلدراكٌة

 فً.  الخطؤ فً الولوع وخشٌة المبادرة من الخوف فً فتتمثل والشخصٌة الوجدانٌة المعولات اأم,  سٌالها عن عزلها بسبب الصسٌح

 .الثمافٌة المعولات وتصرفاتهم سٌاة تشكٌل فً تدخل التً المختلفة االجتماعٌة الضغوط تسبب سٌن

 نشاطات فً األموال استثمار نم الخوف, الراهن الوضع سماٌة)  ب اإلبداع معولات( Woife  :  1994  :  428) سدد سٌن فً

 ( جدٌدة إبداعٌة تمنٌات استخدام عدم, خطرة

 وعدم,  واإلجراءات والتعلٌمات رغبتها وعدم اإلدارٌة الجهات مماومة)  ب اإلبداع معولات( 266: 2000: المرٌوتً)  وسدد      

 . المنظمة فً المتبعة المعاٌٌر وازدواجٌة مإهلة أدارٌة لٌادة وجود وعدم,  ًالتنظٌم المناخ وسوء بؤنفسهم المدٌرٌن ثمة

 دراسة منها المنظمة فً اإلبداع وتفعٌل تعزٌز بسبـــــل اهتمت عدٌدة دراســـــات فهنان اإلبداع معولــــات إزالة ولغـــرض     

(Cuter   : 2000  :  30 )المادٌة المكافآت منسهم وكذلن ٌدةالجد والممترسات األفكار لتمدٌم المبدعٌن لألفراد مناسبة سرٌة منحب 

 . ٌستسمونها التً والمعنوٌة

 

 -: آالتٌة االلتراسات تطبٌك المنظمات على ٌمترح فانه( 361: 2001:الصرن)  أما      

 

 اسبةالمن التكنولوجٌة بالوسائل وتزود والبٌانات السمائك جمع فً دورها تمارس واإلبداع باالبتكار خاصة أدارة أنشاء على العمل  

 المتطورة والمهارات المعارف من المزٌد العاملٌن ٌكسب الذي السدٌث التدرٌب نظام إتباع . 
 المنظمات فً والتطوٌر البسث مراكز مع العاللة تعزٌز . 
 لها المناسب التنظٌمً المناخ وخلك والجماعٌة الفردٌة اإلبداعٌة المدرات تسفٌز . 
 واالبتكار اإلبداع لرعاٌة المنظمة مٌزانٌات فً كافٌة مالٌة مخصصات توفٌر . 

 باإلبداعات الشدٌد االهتمام طرٌك عن أداءها لتسسٌن المنظمات بتشجٌع( Lifer  :  2000  :  59) أخرى دراسة ترى سٌن فً      

 -: خالل من اإلبداع لتعزٌز الدراسة هذه دعت ولد

 ًاألفكار جمٌع تبن . 

 ًالجدٌدة اعاتواإلبد األفكار إلدارة جدٌدة آلٌات تبن . 
 باإلبداع الخاصة المهارات وتطوٌر جدٌدة أفكار تمدٌم على األفراد وتشجٌع باإلبداع العلٌا اإلدارة اهتمام . 

 اإلبداع عٌتشج إستراتٌجٌة واعتماد المنظمة فً والتطوٌر البسثب بتشجٌع وزٌادة االهتمام( Terko  :  2000  :  32) دراسة أما      

 .  األلسام بهذه الشدٌد االهتمام طرٌك عن التطوٌرو البسث ألسام فً

 

 (  152-151: 2004 : عباس)  واإلبداع االبتكار وتطوٌر لتنمٌة ةالمستخدم األسالٌب -5

 . وأفكارهم أرائهم طرح على اإلفراد وتشجٌع دعم -أ  

 خالل تنمو مهارة فالتفكٌر , مستوٌاتها ٌعجم على التعلٌمٌة المعاهد فً خاصة والعملً النظري التعلٌم بٌن الربط ضرورة -ب   

 . والتطبٌك  التدرٌب

 أفكار واسترام البناء والنمد والمشاركة التعاون روح وتنمٌة العمل ودٌممراطٌة التفكٌر سرٌة وٌشجع ٌدعم تنظٌمً هٌكل وضع -ح

  والمدراء العاملٌن بٌن مشتركة وأهداف لٌم إلٌجاد االستراتٌجً التفكٌر تشجٌع ٌعنً وهذا الخاللة األفكار زوبعة وخلك اآلخرٌن

 . المإسسات بٌن الفردٌة ولات بالفر االعتراف -خ

 االلتصادٌة للمتغٌرات التكٌٌف على والمدرة والتسلٌل البسث على المإسسة لٌادة إلى تسعى واعٌة إدارٌة لٌادة وجود -د

 . والسٌاسٌة واالجتماعٌة

 والتعلٌمٌة والمانونٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة االجتماعٌة البٌئة من ٌتجزأ ال كجزء المإسسة الى ٌنظر بسٌث اإلعمال بٌئة نسو التوعٌة زٌادة -ذ

 . الرإٌا وتوسٌع التفكٌر شمولٌة إلى ٌإدي الذي األمر وغٌرها



 

 :للدراسة التطبٌمً الجانب//  الرابع المبسث

 

 للمٌادة أساسٌة أبعاد أربعة بٌن العاللة مدى على التعرف خالل من لباب/  التمنً المعهد فً العمل والع تمٌٌم إلى المبسث هذا ٌهدف        

   أعدت ولد ألمنظمً اإلبداع على( ....  المتساهلة المٌادة الموجهة, غٌر المٌادة الدٌممراطٌة, المٌادة الدٌكتاتورٌة, المٌادة)  اإلستراتٌجٌة

 لمسئولً والمالسظات الشخصٌة الممابالت إلى إضافة التمٌم عملٌة ٌللتسه البسث منهجٌة فً له أشٌر ما نسو وعلى استبٌان استمارات

  -: األتً إلى المبسث هذا تطرق ولد.  الدراسة عٌنة الوسدات

 (. مجتمع الدراسة)  المعهد عن مختصرة نبذة -1

 فمام العلمٌة بالجوانب العناٌة إلى تؤسٌسه منذ المعهد ىسع ولد غرق أبً ناسٌة فً وٌمع(  1377-1376)  عام تؤسس فمد        

 والمختبرات المساضرات لاعات توفٌر مثل للدراسة الضرورٌة والمستلزمات ناسبةمال الظروف وتوفٌر والفنٌة التدرٌسٌة المالكات بتوفٌر

 : التالً الجدول فً موضح كما لسم عشر اثنً المعهد وٌضم. المساعدة المنهجٌة والكتب الضرورٌة والمعدات واألجهزة

 

 

 التؤسٌس سنوات سسب المعهد ألسام توزٌع(  1)  ولجد 

 سنـــــــــــــــــــواثالتأسيس القســـــــــــــــــــــــــــــــــــن

 1799-1796 قسنتقنياثإدارةالمواد

 1799-1796 قسنالمحاسبــــــــــــــــــــت

 1791 قسنالمدنــــــــــــــــــــــي

 1799 ـــــــــــــتقسنالمساحــــــ

 1799 قسنالتقنياثااللكترونيت

 1771-1797 قسنالمكائنوالمؼداث

 1771-1797 قسنتقنياثالميكانيك

 1774-1773 قسنالتمريـــــــــــــض

 1774 قسنصحتالمجتمــــــــغ

 1775 قسناإلدارةالقانونيـــــــــــت

 1777 قسنأنظمتالحاسبــــــــــاث

 2113-2112 قسنالتحليالثالمرضيت

 

 :الدراسة نتائب تسلٌل -2

 لمواطن تشخٌص إمكانٌة االستبٌان استمارات وتوفر فٌها العمل والع ٌخص بما المعلومات جمع لعملٌة هٌكلٌة وضع لغرض       

 ال,  ما سد إلى اتفك,  اتفك,  اماتم اتفك)  رتب خمسة ذاته ممٌاس استخدام تم ولد الموظفٌن إبداع تطوٌر كٌفٌة فً والضعف الموة

 (.. تماما اتفك ال,  اتفك

 من بعد لكل الموزون المتوسط درجة تسدٌد بشؤن الدراسة عٌنة إفراد واستجابات أراء تسلٌل نتائب على ادناة الجداول وتشٌر       

  -: ٌلً وكما ألمنظمً باالبداع اإلبعاد هذه من بعد كل ارتباط ودرجة اإلستراتٌجٌة المٌادة أبعاد

 

 

 

 

                                         



 الجنس سسب العٌنة إفراد(2) جدول                                        

 % النسبة العدد الجنس

 46 274 ذكر

 54 320 أنثى

 100 602 المجموع

 الباسثة إعداد:  المصدر                                      

         

 

 فٌهم الذكور عدد بلغ سٌث موظف(  602)  هم عٌنةال إفراد عدد إن الجنس سسب العٌنة إفراد( 2)  رلم الجدول من ٌتضح             

 عٌنة إفراد أكثر إن على ٌدل مما% ( 54)  وبنسبة موظفة( 320)  فٌهم اإلناث عدد بلغ بٌنما%( 46)  وبنسبة موظف(  274) 

 .  إلناثا من هم الدراسة

 

 

 

 العلمً المستوى سسب العٌنة إفراد(3)  جدول

 % النسبة العدد العلمً المستوى

 2 13 دكتوراه

 10 60 ماجستٌر

 1 6 عالً دبلوم

 7 43 بكالورٌوس

 67       402 معهد

 13 70 اعدادٌة

 100 602 المجموع

                                 

 الباسثة أعداد:  المصدر                                        

           

)  هم المعهد شهادة على الساصلٌن عدد إن , العلمً المستوى سسب مجتمع البسث إفراد(  3)  رلم الجدول من ٌتضح                     

 شهادة سملة عــــدد بلغ بٌنمـــا . أعاله الجدول من ٌتضح ما خالل من نسبة أعلى وهً% ( 67)  نسبتهم وكانت وموظفة موظف(  402

 وكانت وموظفة موظف(  60)  الماجستٌر شهادة على الساصلٌن عدد ٌلٌهم ثم%(, 13)نسبتهم وكانت وموظفة موظف(  70)  اإلعدادٌة

 سملة ٌلٌهم ثم% (  7)  نسبتهم وكانت وموظفة موظف(  43)  عددهم فكان البكالورٌوس شهادة سملة ٌلٌهم ثم% (, 10)  نسبتهم

 موظف(  6)  فكان العالً الدبلوم شهادة سملة ٌلٌهم ثم% (  2)  نسبتهم وكانت وموظفة موظف(  13)  عددهم فكان الدكتوراه شهادة

 النجاز الفنٌٌن على المعهد اعتماد إلى ٌشٌر وهذا. أعاله الجدول من ٌتضح ما خالل من نسبة الل وهً% (  1)  نسبتهم وكانت وموظفة

 . األعمال



 

 العلمً اللمب سسب العٌنة إفراد( 4)  دولج

 % النسبة العدد العلمً اللمب

 صفر 1 أستاذ

 2 14 مساعد أستاذ

 4 23 مدرس

 14 04 مساعد مدرس

 67 402 فنً

 13 70 إداري

 100 602 المجموع

 الباسثة إعداد:  المصدر

             

 

 وموظفة موظف(  402)  هم فنً لمب على الساصلٌن عدد أن,  العلمً اللمب سسب العٌنة إفراد(  4)  رلم الجدول من ٌتضح       

 وموظفة موظف(  70) أداري لمب على الساصلٌن عدد بلغ  بٌنما أعاله الجدول خالل من نسبة أعلى وهً% ( 67)  نسبتهم وكانت

 ثم% ( 14)  نسبتهم وكانت وظفةوم موظف(  04)  مساعد مدرس لمب على الساصلٌن عدد بلغ بٌنما%(  , 13) نسبتهم وكانت

( 14)  مساعد أستاذ لمب على الساصلٌن ٌلٌهم ثم% ( 4)  نسبتهم وكانت وموظفة موظف(  23)  مدرس لمب على الساصلٌن ٌلٌهم

 الل وهً%( صفر)  نسبته وكانت وموظفة موظف(  1)  أستاذ لمب على الساصلٌن ٌلٌهم ثم%(, 2)  نسبتهم وكانت وموظفة موظف

 المعهد أعمال ألداء واإلدارٌٌن الفنٌٌن على أساسً بشكل تعتمد المعهد إدارة إن إلى ٌشٌر وهذا,  الجدول من ٌتضح ما خالل نم نسبة

 . 

  :الدراسة عٌنة أفراد سسب اإلستراتٌجٌة المٌادة أبعاد تسلٌل

  الدكتاتورٌة المٌادة:  األول البعد( 5)  جدول 

 اتفك األسئلة

 بشدة

 اتفك ال تفكا ال مساٌد اتفك

 بشدة

 المتوسط

 السسابً

 الموزون

X1 10 20 1 1 - 4330 

X2 31 6 3 - - 4370 

X3 32 7 1 - - 4370 

X4 26 14 - - - 4365 

X5 13 12 3 - - 4325 

 4355 - 1 14 53 126  المجموع

 (SPSS) وبرنامب االلكترونٌة الساسبة نتائب على باالعتماد الباسثة إعداد:  المصدر 

             



 

 -: األتً(  الدكتاتورٌة المٌادة)  اإلستراتٌجٌة المٌادة أبعاد من األول بالبعد والمتمثل(  5)  رلم الجدول من ٌتضح          

 انه على ٌدل وهذا( 3) البالغ الفرضً المتوسط من اكبر وهو(  4330)  بلغ( X1) األول للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -1

 . العاملٌن تجاه للمائد المطلك التسلط استخدام عدم
 عدم على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو(  4370)  بلغ( X2) الثانً للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -2

 . منه الرضا وطلب المائد على واالعتماد االتكالٌة فً العاملٌن  رغبة
 ان على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 4370)  بلغ( X3) الثالث للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -3

 .  المشكالت إمام الصمود على الجماعة لدرة من ٌملل المائد على االعتماد
 عدم على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 4365)  بلغ( X4) الرابع للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -4

 . المرنة وغٌر الصارمة بالمٌادة الجماعة رغبة
 على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 4325)  بلغ( X5) الخامس للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -5

 .الجماعة لدى واإلبداع االبتكار انعدام
  جٌد متوسط وهو(  4355)  هو(  الدكتاتورٌة مٌادةال)  األول البعد سول العٌنة إفراد إجابات وسسب العام المتوسط بلغ سٌن فً

 

 

 الدٌممراطٌة المٌادة:  الثانً البعد(6) دولج

 اتفك األسئلة

 بشدة

 ال مساٌد اتفك

  اتفك

 ال

 اتفك

  بشدة

 المتوسط

 السسابً

 الموزون

X1 0 14 13 4 1 3360 

X2 3 10 5 14 0 2365 

X3 0 10 13 0 1 3340 

X4 11 23 3 3 - 4305 

X5 5 12 15 5 3 3320 

 3340 13 34 43 63 35 المجموع

 SPSS وبرنامب االلكترونٌة الساسبة على باالعتماد الباسثة إعداد:  المصدر     

 -: األتً(  الدٌممراطٌة المٌادة) اإلستراتٌجٌة المٌادة أبعاد من الثانً بالبعد والمتمثل(  6)  رلم الجدول من ٌتضح       

 إن على ٌدل وهذا( 3) البالغ الفرضً المتوسط من اكبر وهو(  3360)  بلغ( X1) األول للسإال الموزون ًالسساب المتوسط إن -1

 .       جٌد متوسط وهو للعاملٌن المعنوٌة الروح من ترفع الدٌممراطٌة
 عدم على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من الل وهو(  2365)  بلغ( X2) الثانً للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -2

 .    منخفض متوسط وهو أرائهم عن للتعبٌر لإلفراد الفرصة إعطاء
 لدرة على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 3340)  بلغ( X3) الثالث للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -3

 .  ٌنالعامل لإلفراد اإلبداعٌة والمهارات المدرات من االستفادة من المنظمة
 إن على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 4305)  بلغ( X4) الرابع للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -4

 . أنفسهم على وٌعتمدون ومسئولٌن ألوٌاء إفراد خلك على تساعد الدٌممراطٌة المٌادة
 على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 3320)  بلغ( X5) الخامس للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -5

 .  واسد فرد لبل من المتخذة المرارات من اكبر بشكل الجماعة لبل من المتخذة المرارات ٌإٌدون العاملٌن

 .  جٌد توسطم وهو( 3340) هو(  الدٌممراطٌة المٌادة) الثانً البعد سول العٌنة أفراد إجابات وسسب العام المتوسط بلغ سٌن فً       

 

 



 ( الموجهة غٌر المٌادة أو التدخل عدم لٌادة) الثالث لبعدا ( 7)  جدول

 اتفك االسئلة

 بشدة

 اتفك ال اتفك ال مساٌد اتفك

  بشدة

 المتوسط

 السسابً

 الموزون

X1 7      17       13 2 1 3360 

X2 2 13        2 21 2 2300 

X3 7 22        0 - 3 3375 

X4 30 0 2 - - 4370 

X5 5 3 3 23 - 2375 

 3354 6 46 34 63 51 المجموع

 SPSS. وبرنامب االلكترونٌة الساسبة نتائب على باالعتماد الباسثة إعداد:  المصدر      

 -: األتً( التدخل عدم لٌادة)  اإلستراتٌجٌة المٌادة أبعاد من الثالث بالبعد والمتمثل(  7)  رلم الجدول من ٌتضح              

 عدم انه على ٌدل وهذا( 3) البالغ الفرضً المتوسط من اكبر وهو(  3360)  بلغ( X1) األول للسإال الموزون السسابً المتوسط -1

 .  للمرإوسٌن الموجهة غٌر المرارات اتخاذ سرٌة ترن

 إن على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من الل وهو(  2300)  بلغ( X2) الثانً للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -2

 .  ذلن منة طلب إذ إال الرأي إبداء أو بالتوجٌه المائد تدخل عدم
 إن على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 3375)  بلغ( X3) الثالث للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -3

 .  معٌن رلرا التخاذ والجهد الولت من الكثٌر لضٌاع ٌإدي التدخل عدم لٌادة
 إن على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 4370)  بلغ( X4) الرابع للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -4

 .وأفكارهم أرائهم لطرح اآلخرٌن تشجٌع عدم على تساعد الموجهة غٌر المٌادة
 لدٌهم العاملٌن على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من الل وهو( 2375)  بلغ( X5) الخامس للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -5

 وهو( 3354)  هو(  التدخل عدم لٌادة) الثالث البعد سول العٌنة أفراد إجابات وسسب العام المتوسط بلغ سٌن فً. التغٌٌر إجراء فً الرغبة

 . جٌد متوسط وهو( 3)  الفرضً الوســـــــط من أعلى

 

 ( المتساهلة المٌادة) الرابع البعد( 0)  جدول

 اتفك االسئلة

 بشدة

 اتفك ال اتفك ال مساٌد اتفك

  بشدة

 المتوسط

 السسابً

 الموزون

X1 11      16       4 3 - 3373 

X2 0 0       4 13 1 3300 

X3 12 17       3 - 2 3333 

X4 15 11   4 7 3 3370 

X5 3 13   3 1 2 3300 

 3365 0 36 30 71 55 المجموع

 SPSS. وبرنامب االلكترونٌة الساسبة نتائب على باالعتماد الباسثة إعداد:  المصدر      



 -: األتً( المتساهلة المٌادة)  اإلستراتٌجٌة المٌادة أبعاد من الرابع بالبعد والمتمثل(  0)  رلم الجدول من ٌتضح           

 انه على ٌدل وهذا( 3) البالغ الفرضً المتوسط من اكبر وهو ( 3373)  بلغ( X1) األول للسإال الموزون السسابً المتوسط -1

 .   موجهة وغٌر فوضوي عمل جو إلى تإدي

 إن على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو(  3300)  بلغ( X2) الثانً للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -2

 . العاملٌن ألراء متفهم غٌر ٌكون المتساهل المائد
 عدم على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 3333)  بلغ( X3) الثالث للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -3

 . متناهٌة ودلة بسرعة األعمال انجاز
 إن على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 3370)  بلغ( X4) الرابع للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -4

 .واالبتكار اإلبداع على العاملٌن تشجع ال المتساهلة لمٌادةا
 على ٌدل وهذا( 3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 3300)  بلغ( X5) الخامس للسإال الموزون السسابً المتوسط إن -5

 . اآلخرٌن ومساعدة المبادرة روح رفع على تشجع ال المتساهلة المٌادة

 من أعلى وهو( 3365)  هو(  المتساهلة المٌادة)  الرابع البعد سول العٌنة أفراد إجابات وسسب العام المتوسط بلغ سٌن فً        

                         . جٌد متوسط وهو( 3)  الفرضً الوســـــــط

 

 

 :الدراسة عٌنة إفراد سسب ألمنظمً اإلبداع أبعاد تسلٌل

 

 المنظمً اإلبداع( 3)  جدول

 السسابً المتوسط بشدة اتفك ال اتفك ال مساٌد اتفك ةبشد اتفك األسئلة

 الموزون

X1 4 36 - - - 4310 

X2 5 35 - - - 4313 

X3 15 21 4 - - 4320 

X4 10 22 0 - - 4305 

X5 12 25 3 - - 4323 

X6 12 23 5 - - 4310 

X7 0 23 3 - - 4313 

X8 4 27 3 - - 3300 

X9 2 13 25 - - 3343 

X10 - 13 27 - - 3333 

 3337 - - 04 244 72 المجموع

 .SPSS وبرنامب االلكترونٌة الساسبة نتائب على باالعتماد الباسثة إعداد:  المصدر

    

 



 -: اآلتً ألمنظمً باالبداع والمتمثل(  3)  رلم الجدول من ٌتضح 

 تسعى انه على ٌدل وهذا(  3)  بالغال الفرضً الوسط من اكبر وهو( 4310) بلغ( X1) األول للسإال السسابً المتوسط إن -1

 . والموظفٌن العلٌا اإلدارة بٌن مشتركة اٌجابٌة لٌم بوجود تإمن بؤنها  الدراسة عٌنة اإلدارة

 اعتماد انه على ٌدل وهذا(  3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 4313)  بلغ( X2) الثانً للسإال السسابً المتوسط إن -2

 . اعلً إدارٌة مناصب إلى العاملٌن لترلٌة رةالجدا مبدأ على اإلدارة
 تشجٌع على ٌدل وهذا(  3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو(  4320)  بلغ( X3) الثالث للسإال السسابً المتوسط إن -3

 . باستمرار المبدعٌن العاملٌن اإلدارة
 إدارة إن على ٌدل وهذا(  3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 4305)  بلغ( X4) الرابع للسإال السسابً المتوسط إن -4

 . باستمرار لدٌها للعاملٌن اإلبداعٌة األفكار تشجع المنظمة
 اإلدارة إن على ٌدل وهذا(  3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو(  4323)  بلغ( X5) الخامس للسإال السسابً المتوسط إن -5

  بسرعة اإلعمال بانجاز تهتم

 اإلدارة ان على ٌدل وهذا(  3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو(  4310)  بلغ( X6) السادس للسإال ًالسساب المتوسط إن -6

 . سرٌة بكل أرائهم إبداء على العاملٌن تشجع
 الموارد توفر على ٌدل وهذا(  3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو(  4313)  بلغ( X7) السابع للسإال السسابً المتوسط إن -9

 . اإلبداع بعملٌة للمٌام الكافٌة شرٌةالب
 الموارد توفر على ٌدل وهذا(  3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 3300)  بلغ( X8) الثامن للسإال السسابً المتوسط إن -9

 .  اإلبداعٌة األفكار لتنفٌذ الالزمة المالٌة
 إدارة إن على ٌدل وهذا(  3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو( 3343)  بلغ( X9) التاسع للسإال السسابً المتوسط إن -7

 . باستمرار لدٌها العاملٌن مشكالت لسل تساول المنظمة
 سرص على ٌدل وهذا(  3)  البالغ الفرضً الوسط من اكبر وهو(  3333)  بلغ( X10) العاشر للسإال السسابً المتوسط أن -11

 . بالمنظمة توالتعلٌما األنظمة على العاملٌن جمٌع اطالع اإلدارة
 . جٌد متوسط وهو( 3337) هو ألمنظمً اإلبداع سول العٌنة إفراد إجابات وسسب العام المتوسط بلغ سٌن فً

                                                     

 ( 10)  رلم جدول                                                          

 ةاإلستراتٌجٌ المٌادة أبعاد من بعد وكل ألمنظمً االبداع بٌن ٌةاالرتباط عاللاتل ا                            

 القيادةالمتساهلت قيادةػدمالتدخل القيادةالديمقراطيت القيادةالديكتاتوريت األبؼاد

 1491 1469 1471 1441 األداءألمنظمي

 ( .SPSS) وبرنامب االلكترونٌة الساسبة ائبنت على باالعتماد الباسثة إعداد:  المصدر         

   

 -: األتً اإلستراتٌجٌة المٌادة أبعاد من بعد وكل ألمنظمً اإلبداع بٌن االرتباط بعاللات والمتمثل(  3)  رلم الجدول من ٌتضح 

 انه على ٌدل مما(  0340)  بممدار ألمنظمً واإلبداع الدكتاتورٌة المٌادة األول البعد بٌن وضعٌفة موجبة ارتباط عاللة هنان -1
 . ألمنظمً االبداعا تسسٌن فً البعد لهذا دور هنان

 ٌدل مما(  0330)  بممـــــدار ألمنظمً واإلبداع الدٌممراطٌة المٌادة الثانً البعد بٌن جدا ولوٌة موجبة ارتباط عاللة هنان -2
 . ألمنظمً اإلبداع تسسٌن فً البعد لهذا دور هنان انه على

 ألمنظمً واإلبداع الموجهة غٌر المٌــــادة أو التدخل عـــــــدم لٌادة الثالث البعد بٌن وضعٌفة موجبـــة تباطار عاللة هنان -3
 . ألمنظمً اإلبداع تسسٌن فً البعد لهذا دور هنان انه على ٌدل مما(  0360)  بممدار

 على ٌدل مما(  0301)  بممـــــدار ألمنظمً إلبداعوا المتساهلة المٌادة الرابع البعد بٌن جدا ولوٌة موجبة ارتباط عاللة هنان -4
 . ألمنظمً اإلبداع تسسٌن فً البعد لهذا دور هنان انه

 
 
 

 اإلستراتٌجٌة المٌادة وأبعاد ألمنظمً اإلبداع بٌن االرتباط عاللة( 11)  جدول
                                    

 االرتباط 

واإلبداع القيادةألمنظمي أبؼاد

 اإلستراتيجيت

1491 

 SPSS وبرنامب االلكترونٌة الساسبة لنتائب باالعتماد الباسثة إعداد -: المصدر

 



 -: األتً اإلستراتٌجٌة المٌادة وأبعاد ألمنظمً اإلبداع بٌن االرتباط بعاللة والمتمثل(  11)  رلم الجدول من ٌتضح

 التمنً للمعهد جٌد مإشر أنة على ٌدل وهذا..  اإلستراتٌجٌة المٌادة أبعاد وكل ألمنظمً اإلبداع بٌن وجٌدة لوٌة ارتباط عاللــــــة هنان

 . الدراسة عٌنة بابل/ 

 :والتوصٌات االستنتاجات/// الخامس المبسث

 -: االستنتاجات:  أوال       

 الى توصل البسث التطبٌمات ونتائب النظري بالجانب ورد لما اواستناد اعتمدت فً البسث التً العلمٌة للمنهجٌة وفما         

 :  اآلتٌة االستنتاجات

 . ألمنظمً اإلبداع تسسٌن ومستوى اإلستراتٌجٌة المٌادة بٌن معنوٌة ارتباط عاللة وجود التسلٌل نتائب أوضست -1
 

 المتمثل األول والبعد ألمنظمً اإلبداع بٌن ٌةإسصائ داللة ذات ارتباط عاللة بوجود األولى الفرعٌة الفرضٌة صسة الدراسة أثبتت -2
 . الدٌكتاتورٌة بالمٌادة

 
 المتمثل الثانً والبعد ألمنظمًاالبداع ا بٌن إسصائٌة داللة ذات ارتباط عاللة بوجود الثانٌة الفرعٌة الفرضٌة صسة الدراسة أثبتت -3

 . الدٌممراطٌة بالمٌادة
 

 المتمثل الثالث والبعد ألمنظمً اإلبداع بٌن إسصائٌة داللة ذات  ارتباط عاللة بوجود الثالثة الفرعٌة الفرضٌة صسة الدراسة أثبتت -4
 .الموجهة غٌر المٌادة أو التدخل عدم بالمٌادة

 

 الرابع والبعد ألمنظمً اإلبداع بٌن إسصائٌة داللة ذات  ارتباط عاللة بوجود الرابعة الفرعٌة الفرضٌة صسة الدراسة أثبتت -5
 . المتساهلة بالمٌادة المتمثل

 
 

 واإلبداع اإلستراتٌجٌة المٌادة أبعاد بٌن إسصائٌة داللة ذات ارتباط عاللة بوجود الثانٌة األساسٌة الفرضٌة صسة الدراسة أثبتت -6
 0 ألمنظمً

 

 

 :التوصٌات///  ثانٌا 

 -: باالتً ٌوصً البسث الدراسة إلٌها توصلت التً االستنتاجات من انطاللا               

 لذا, لإلفراد المتمدمة المهارات فً وزٌادة المستوى عالٌة إدراكٌة معارف تتطلب سرٌعة تغٌرات ٌومٌا تواجه المعهد دارةإ إن -1
 . الموظفٌن اإلفراد لدى متٌنة فكرٌة لاعدة بناء إلى بساجة فهو

 
 . باستمرار تطوٌرها على والعمل إلبداع الموظفٌن عالٌة معاٌٌر بوضع المٌام -2

 
 اإلبداعٌة والمدرات الطالات من االستفادة كٌفٌة على لتدرٌبهم مستمرة لدورات إدخالهم خالل من العاملٌن كفاءة ٌربتطو المٌام -3

 . بالمعهد
 

 . المعهد خارج أو داخل من استمطابهم لغرض إبداعٌة وأفكار مواهب ٌمتلكون الذٌن باإلفراد العلٌا اإلدارة تزوٌد -4
 

 . التغٌٌر هذا سول بآرائهم  واألخذ التغٌٌر ةبعملٌ الموظفٌن جمٌع مشاركة ضرورة -5
 

 ما كل باستخدام الموظفٌن لإلفراد والسماح, داخلٌة معلومات شبكة بناء على تساعد والتً الالزمة الموارد توفٌر ضرورة -6
 . والمعلومات المعارف من للمزٌد ٌمنسهم

 
 . األفكار هذه بتبنً موتشجٌعه اإلبداعٌة األفكار لطرح الموظفٌن جمٌع أمام الفرصة إتاسة -9

 
 . بالمعهد المهمة اإلدارٌة المناصب لشغل والمناسبة الضرورٌة العلمٌة المإهالت لدٌهم تتوفر الذٌن اإلفراد انتماء -9

 



 . المعهد لدى للعمل والراغبٌن المتمٌزٌن اإلفراد لجمٌع موضوعٌة أسس وعلى متساوٌة فرص إتاسة -7
 

 العمل سمل فً التخصصٌة الدورات على التركٌز دون واالنترنت الساسوب تعلٌم راتدو بفتح العلٌا اإلدارة اهتمام ضرورة -11
 . والمعرفٌة العلمٌة مهاراتهم لزٌادة المستوٌات مختلف وفً الموظفٌن جمٌع وإشران

 
 خبرتهم من واالستفادة بالمعهد للعمل العلٌا الشهادات ذوي من العلمٌة الكفاءات باستمطاب العلٌا اإلدارة اهتمام ضرورة -11

 . والمعرفٌة اإلدراكٌة ومهاراتهم
 

 إبداء على تشجٌعهم لغرض والمتمٌزٌن المبدعٌن اإلفراد بٌن العدالة وتسمٌك السوافز نظام بتطبٌك العلٌا اإلدارة اهتمام ضرورة -12
 . باستمرار الجدٌدة األفكار وطرح المبادرة روح

 
 . اإلفراد ٌمدمها التً الجدٌة والممترسات األفكار تبنً لغرض والتطوٌر للبسث لسم استسداث ضرورة -13

 

 . والمجتمع المنظمة خدمة فً المائد دور لتعزٌز اإلستراتٌجٌة الشخصٌة مواصفات ضمن الهادفة األخاللٌة الممارسات من التؤكد -14
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