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 " اإلداري اإلبذاعأثري انميادة اإلداريت انناجحت يف حتميك " ت

 تطبيميت آلراء انمياداث انؼهيا يف جايؼت دياىل دراست 
 و.و.حيذر شاكز نىري                                    و.و.حمًىد حسن مجؼت                                             

 كهيت اإلدارة وااللتصاد/جايؼت دياىل                             ؼت دياىل                             كهيت اإلدارة وااللتصاد/جاي

 

 املستخهص
ٌختبر البحث الحالً عالقة االرتباط واألثر بٌن متؽٌر القٌادة اإلدارٌة ومتؽٌر اإلبداع اإلداري ، اذ تمثلت مشكلة        
ة الناجحة فً تحقٌق اإلبداع اإلداري فً جامعة دٌالى . وقد استخدمت استمارة االستبانة ة اإلدارٌادٌبمدى دور القالبحث 

ومعاونٌهم  عمٌد كلٌةوبصفة  ( استمارة لعٌنة البحث والذي تم اختٌارهم عمدٌا  44كؤداة لجمع البٌانات ، وقد تم توزٌع )

ة وتحقٌق اط وأثر معنوٌة بٌن القٌادة اإلدارٌة الناجحاألقسام ، كما تمثلت فرضٌة البحث الربٌسة بوجود عالقة ارتبورإساء 

للتحقق من صحة  اإلحصابٌةاذ استخدمت عدد من األسالٌب ( Spssتم تحلٌل البٌانات باستخدام برنامج ) اإلداري ، و اإلبداع

بحث ، فقد تبٌن ( وتحلٌل االنحدار البسٌط . وجاءت النتابج مطابقة لفرضٌة الPersonالفرضٌة ومنها معامل االرتباط )

وجود عالقة ارتباط وأثر معنوٌٌن بٌن القٌادة اإلدارٌة الناجحة وتحقٌق اإلبداع اإلداري والتً على ضوبها تم صٌاؼة 
  مجموعة من التوصٌات التً ٌإمل أن ٌستفاد منها المعنٌٌن فً الدراسة الحالٌة .

 

The impact of success leadership management in the 

achievement of innovation management: Applied study in 

Diyala University. 

Abstract 

      This research tests the relationship linkage and effect between the variable of "leadership 
management" and variable of "innovation management" .The research problem is how to 
understand the success leadership management role in the achievement of innovation 
management in Diyala University. A questionnaire was used in data collection depending on 
the distribution of (44) forms to the research sample chosen as (colleges deans and their 
assistants and heads of departments).Data were analyzed Using a number of statistical tools 
including  linkage coefficient (Person) .The results were obtained by (SPSS) software .The 
research found set of conclusions, one of the most important thinks was that there is a 
linkage and effect relationship between "leadership management" and "innovation 

management .                                                         " 

 

 : انميادة ، انميادة اإلداريت ، اإلبذاع ، اإلبذاع اإلداري املصطهحاث انزئيست يف انبحث
Leadership , Leadership Management ,  Innovation , Innovation 

Management       
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 املبحث األول : ينهجيت انبحث وبؼض انذراساث انسابمت
 : ينهجيت انبحث أوالا 

 يشكهت انبحث -1
ظل بٌبة عالمٌة تتسم بالتؽٌر المتسارع وبشكل ؼٌر منتظم فضال عن صعوبة التنبإ بما قد ٌحصل خالل مدة فً        

تحتاج بدورها الى التركٌز ( والتً  وإنتاجٌةخدمٌة  قصٌرة من الزمن ، مما ٌشكل صعوبات وتحدٌات كبٌرة للمنظمات )
هً جوهر نجاح المنظمات فان القٌادة هً  اإلدارةذا كانت التً تعمل على مواجهة التحدٌات ، وا اإلدارٌةعلى العملٌة 

 ، بل هً قلبها النابض . اإلدارٌةجوهر نجاح العملٌة 

 اإلبداعفً منظماتنا العراقٌة وفً جامعة دٌالى عٌنة البحث فً تحقٌق  اإلدارٌةبؤهمٌة القٌادة  اإلدراكنتٌجة لقصور و       
 :تساإل الربٌس اآلتً ال بإثارةتتبلور مشكلة البحث  اإلداري

( وٌنبثق عن هذا التساإل التساإالت ؟ فً جامعة دٌالى  اإلداري اإلبداعالناجحة فً تحقٌق  اإلدارٌةما دور القٌادة  )
 الفرعٌة اآلتٌة :

  . ؟ اإلداري واإلبداع،  واإلبداع،  اإلدارٌةوالقٌادة ، ما المقصود بالقٌادة  -
فاااااااً  اإلداري واإلباااااااداع اإلدارٌاااااااةمثلاااااااة بمتؽٌااااااار القٌاااااااادة ماااااااا مساااااااتوى أهمٌاااااااة متؽٌااااااارات البحاااااااث المت -

 . جامعة دٌالى ؟
  . ؟ اإلداري اإلبداعومتؽٌر  اإلدارٌةبٌن متؽٌر القٌادة  واألثرما نوع العالقة  -
 . ؟إلداريا اإلبداعتحقٌق   الناجحة للعٌنة المبحوثة فً اإلدارٌةٌإدي توافر وادراك أهمٌة القٌادة هل   -

 

 أهًيت انبحث -2
التً أصبحت المعٌار الذي ٌحدد فً ضوبه نجاح التنظٌمات  اإلدارٌةتتضح أهمٌة البحث من فهم أهمٌة القٌادة        

 أدبٌاتهمفً  موضوعا ربٌسا   اإلدارةلدى الباحثٌن والكتاب فً علم  اإلدارٌة،اذ ٌعد موضوع القٌادة  اإلبداعوتحقٌق  اإلدارٌة
 اإلدارةفتجعل  اإلدارٌةنتها نابع من كونها تقوم بدور أساس ٌؽطً كل جوانب العملٌة ومكا اإلدارٌة، كما ان دور القٌادة 

لها لتحقٌق أهدافها فضال عن أهمٌة البحث التً تنبع من مساهمته الجادة فً  وتعمل كؤداة محركة إبداعاأكثر فاعلٌة وأكثر 
 اآلتٌة :تحقٌق فابدة من الناحٌتٌن العلمٌة والعملٌة ، وكما تتضح من النقاط 

 رفد المكتبات بمساهمة بحثٌة تضاؾ الى الدراسات والبحوث السابقة . - أ
وفً جامعة دٌالى فً المنظمات العراقٌة عامة  اإلداري اإلبداعالناجحة فً تحقٌق  اإلدارٌةدور القٌادة  إبراز - ب

 خاصة لتؤشٌر مالمح المشكلة ولتقدٌم التوصٌات المقترحة بشؤنها .
 . اإلداري اإلبداعوالتً تسهم بدورها فً تحقٌق  اإلدارٌةوالمعلومات عن مفهوم القٌادة  رفد الجامعة بالبٌانات - ج
وترقى بشكل خاص  لمحافظةابالبلد ومن العناصر التً تنهض  أساسٌا   كونها تشكل عنصرا   تحتل الجامعة أهمٌة   - د

 . اٌاة الثقافٌة بجمٌع جوانبهفً تطوٌر الحلدورها الفعال والمإثر  ابه

 

 انبحثأهذاف  -3
 ٌهدؾ البحث الى تحقٌق اآلتً :      

 . اإلداري اإلبداعالناجحة فً تحقٌق  اإلدارٌةمعرفة مدى ادراك عٌنة البحث فً الجامعة المبحوثة وأهمٌة القٌادة  - أ
 فً الجامعة المبحوثة . اإلبداعالتعرؾ على مستوى  - ب
 . اإلداري اإلبداعٌر ومتؽ اإلدارٌةالمتكونة بٌن متؽٌر القٌادة  واألثراختبار العالقة  - ج
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 وصف جمتًغ وػينت انبحث -4

دأت العمل بثالث كلٌات وهً تضم وب  1998أسست جامعة دٌالى عام  :نبذة خمتصزة ػن جايؼت دياىل - أ

، ، التربٌة /األصمعً ، التربٌة /الرازي ، العلوم ، الطب ، الطب البٌطري  األساسٌةالتربٌة  ( كلٌة هً )12) اآلن

الدراسة  واشتملت( .  اإلسالمٌةواالقتصاد ، والعلوم  اإلدارةن ، الزراعة ، التربٌة الرٌاضٌة ، الهندسة ، القانو
 تسعة كلٌات منها .على  الحالٌة

على أساس المواقع بشكل عمدي عٌنة البحث الذٌن وجهت إلٌهم االستبانة  حددت انبحث : ػينتوصف  - ب

( استمارة 50وقد وزعت ) ومعاونٌهم ورإساء األقسام العلمٌة .اإلدارٌة العلٌا فً الجامعة تمثلت بعمداء الكلٌات 

مجتمع  إن %( ، علما  88( وبذلك بلؽت نسبة االسترجاع )44أسترجع منها ) بشكل مباشر على عٌنة البحث ،

 وكما مبٌن فً الجدول اآلتً : البحث. كما روعً تحدٌد مواصفات عٌنة  ( فردا  70الدراسة ٌبلػ )

 

 عٌنة البحث ( مواصفات1جدول )

 النسبة % عدد األشخاص التفاصٌل المواصفات

 
التحصٌل 
 الدراسً

 %73 32 دكتوراه

 %27 12 ماجستٌر

 %100 44 المجموع

 
الموقع 
 الوظٌفً
 
 

 %16 7 عمٌد

 %36 16 معاون عمٌد

 %48 21 ربٌس قسم

 %100 44 المجموع

 
 

 سنوات الخدمة

 %32 14 10 أقل من

 %20 9 20 أقل من

 %35 15 30 أقل من

 %13 6 فؤكثر -- 30

 %100 44 المجموع

 

 المصدر : إعداد الباحثان باالعتماد على استمارة االستبانة

 يمياص انبحث -5
، ٌتعلق الجزء األول  جزأٌناستخدمت استمارة االستبانة كؤداة ربٌسة لجمع البٌانات المطلوبة وتنقسم على          

، أما الجزء الثانً فٌتعلق بالمتؽٌر  ( سإاال  22( والمتمثل بمتؽٌر القٌادة اإلدارٌة وبواقع ) لمستقلا بالمتؽٌر التفسٌري )

-Likertوتم استخدام مقٌاس لٌكرت الخماسً ) ( سإاال  17( والمتمثل بمتؽٌر اإلبداع اإلداري وبواقع ) التابع ) االستجابً 
Scale   ( 4أتفق )و( ، 5وذلك باستخدام األوزان اآلتٌة للمقٌاس : أتفق تماما )صٌؽة كمٌة ،  إلى( لتحوٌل اآلراء الوصفٌة

فق المقاٌٌس الجاهزة الموجودة فً ت االستبانة على وم( . وقد صم1ال أتفق تماما )و( ، 2ال أتفق )و( ، 3محاٌد )و، 

 رٌة المتوافرة ومنها )الدراسات ذات االختصاص المشابه لموضوع البحث ، وباالعتماد على األدبٌات والطروحات الفك

وقد تم (  2010سمٌث ، ( )1999 هٌجان ، ( ) 2007سالمة ، ( )2007الخفاؾ ، ( )2009حرٌم ، ( ) 2006العازمً ،

 ( .2ٌم االستمارة من قبل ثالث خبراء ، وكما موضح فً الملحق )تكٌٌؾ الفقرات بما ٌتالءم والبحث الحالً وتم تحك

مع متطلبات البحث العلمً  وانسجاما   االستبانة لمجرٌات البحث الحالً ، كان لزاما   مةمالبومن أجل التحقق من        
 بإجراء اختبار الصدق والثبات وعلى النحو اآلتً : القٌام
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ٌقصد به قدرة االستبانة للتعبٌر عن الهدؾ الذي صممت من أجله ، وهناك عدة  -اختبار صذق احملتىي : -أ

 The Comparison of Extreme Groups بانة أهمها المقارنة الطرفٌة )طرابق إحصابٌة لقٌاس هدؾ االست

من أعلى الدرجات  27%مجموعتٌن وٌتم اختٌار  إلىٌتم ترتٌب نتابج االستبٌان ترتٌبا تصاعدٌا ، وتقسم  إذ( ، 

وهً ( 12.354بلؽت قٌمتها ) إذ( ، tمن أوطؤ الدرجات كمجموعة ثانٌة ، وٌتم اختبار ) 27%كمجموعة أولى و

 أكبر من قٌمتها الجدولٌة وهذا ٌإكد صدق مقٌاس االستبانة .

مقٌاس االستبانة ٌعطً النتابج نفسها لمواعٌد تطبٌقها على  أنٌقصد بالثبات  -اختبار ثباث االستبانت : -ب

مجتمع البحث نفسه بعد مدة من الزمن ، وتوجد طرابق إحصابٌة عدة لبٌان مدى ثبات مقٌاس االستبٌان ومن 

         ( ، وبعد تطبٌق هذه الصٌؽة على استبانة البحث حصلنا على قٌمة معامل ثبات  Guttman صٌؽة ) أهمها

 ( الذي ٌدل على ثبات مقٌاس االستبانة . 0.794 )
 

 فزضيت انبحث -6
 تتمثل فرضٌة البحث الربٌسة باآلتً :       

 . وتحقٌق اإلبداع اإلداري " " توجد عالقة ارتباط وأثر معنوٌة بٌن القٌادة اإلدارٌة الناجحة

 

 خمطط انبحث -7
 لشكل ن متؽٌري البحث وكما فً الؽرض تحقٌق أهداؾ البحث تم صٌاؼة مخطط فرضً ٌوضح طبٌعة العالقة بٌ       

 اآلتً :
 

 ( أنموذج البحث 1شكل ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القٌادة

 مصادر قوة القابد

اثر القابد على 

 المرإوسٌن

 مهارات القابد 

 اإلبداع

 إعداد اإلبداع

 اإلبداع تحقٌق

 األشراؾ على االبداع

 اختبار اإلبداع

 

اإلبداع 

 اإلداري

القٌادة 

اإلدارٌة 

 الناجحة

 تطبٌق اإلبداع
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 : دراساث سابمت ثانياا 
 دراسة تطبٌقٌة " :اإلداري اإلبداعأثر المتؽٌرات التنظٌمٌة على  " ( :1997باني ، ) احلم دراست -1

( 513فً عٌنة مإلفة من ) اإلداري اإلبداععلى  بٌن المتؽٌرات التنظٌمٌة واألثرهدفت الدراسة الى تحدٌد العالقة        

قوٌة بٌن كل من نمط القٌادة  إٌجابٌةوجود عالقة  الحكومٌة بمدٌنة الرٌاض وتوصلت الدراسة الى األجهزةفً  موظفا  
 اإلبداع( وبٌن  المتؽٌرات التنظٌمٌة كمحاور للمتؽٌر المستقل ) واإلجراءات واألنظمةوالتدرٌب والحوافز المعنوٌة 

 لدى عٌنة الدراسة بشكل عام متوسط الى حد ما اإلداري اإلبداعكمتؽٌر تابع ، كما توصلت الى ان مستوى  اإلداري
فً وان مستوى التدرٌب لدى العٌنة كان أقل من المتوسط ، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالسلوك القٌادي 

 . اإلداري اإلبداعالمنظمات الحكومٌة لما له من أثر فً تحقٌق 

 دراسة استطالعٌة " تؤثٌر القٌادة فً تنمٌة العاملٌن : " :(  1999سايذ ،  دراست ) -2

القٌادٌة المطلوبة لمواجهة التؽٌرات البٌبٌة الجدٌدة وبٌن  األنماطالى التعرؾ على خصابص هدفت الدراسة       
التبادلٌة والتحوٌلٌة وبٌن تطوٌر  اإلدارٌةاالنتماء التنظٌمً للعاملٌن وطبٌعة العالقة االرتباطٌة بٌن نمطً القٌادة 

( 219ة الؽزل والنسٌج فً مصر مكونة من )فً صناعالدراسة على مفردات عشوابٌة  إجراءطرابق العمل . اذ تم 

فردا . وتوصلت الدراسة الى وجود فروق واضحة بٌن ممارسات المدٌر )القابد( وتؤثٌر تلك الممارسات فً انتماء 
 العاملٌن ورضاهم الوظٌفً وقدرتهم على العمل ،وأشارت العالقة بٌن نمطً القٌادة التبادلٌة والتحوٌلٌة وبٌن تطوٌر

  ل الى وضوح التفوق لنمط القٌادة التحوٌلٌة فً التؤثٌر على تطوٌر طرابق العمل من القٌادة التبادلٌة .طرابق العم

  

 . دراسة تطبٌقٌة " ومعوقاته : اإلداري اإلبداعواقع  " :(  2005،  انؼساف  دراست ) -3

نة الرٌاض مدٌرات المدارس بمدٌ لدى اإلبداععن التساإل الربٌس اآلتً :ما هو واقع  اإلجابةهدفت الدراسة الى      

مشرفة  (113؟ اذ طبقت الدراسة على عٌنة مكونة من ) اإلداري اإلبداعوما المعوقات التً تحد من قدرتهن على 

المدرسة  أفرادهً )معلومات عن  أجزاء أربعةوجهت للمدٌرات ومكونة من  األولىوزعت علٌهن استمارتٌن  إدارٌة
الثانٌة وجهت للمشرفات ومكونة  وأما ( اإلداري اإلبداعومقترحات فً تطوٌر  ،اإلبداعومعوقات  ، اإلبداع،ومستوى 

وتوصلت الدراسة الى  نتابج  لمدٌرات المدارس (. اإلداري اإلبداعالدراسة ،وواقع  أفرادهما )معلومات عن  جزأٌنمن 
بٌن مستوى  إحصابٌةفروق ذات داللة  ال توجد، كما  اإلبداعمستوى ؼٌر  كان أعلى من اإلبداععدة أهمها ان مستوى 

 لدى مدٌرات المدارس . اإلبداع

 دراسة تطبٌقٌة ". : اإلداري باإلبداعالتحوٌلٌة وعالقتها  اإلدارٌةالقٌادة  " :( 2006انؼاسيي ،  دراست ) -4

لدى  إلداريا اإلبداعهدفت الدراسة الى التعرؾ على مستوى العالقة بٌن سمات القابد التحوٌلً ومدى توافر       
كة العربٌة السعودٌة ، اذ اشتملت الدراسة العاملٌن لطبقت الدراسة فً دٌوان وزارة الداخلٌة فً المم إذالعاملٌن ،

لدى  اإلبداعٌةالتساإل الربٌس اآلتً :ما مدى العالقة بٌن القٌادة التحوٌلٌة وتنمٌة القدرات  ارتثوأالمدنٌٌن فقط 
جموعة نتابج منها وجود خصابص وسمات القٌادة التحوٌلٌة وتوافرها بدرجة كبٌرة العاملٌن .وتوصلت الدراسة الى م

لسمات  اإلدارٌةلدى القٌادات المدنٌة فً الوزارة ،كما توصلت الدراسة الى وجود عالقة طردٌة بٌن امتالك القٌادة 
ت الدراسة بوضع السبل الكفٌلة ،كما أوص إدارٌة إبداعٌةالتحوٌلً الناجح وامتالك مرإوسٌها لقدرات وخصابص القابد 

فضال عن تشجٌع وتدرٌب القٌادات المدنٌة  اإلبداعًبزٌادة امتالك القٌادات المدنٌة لسمات وخصابص القابد التحوٌلً 
 الكلٌة للمنظمة . األهداؾعلى 

 لدى اإلبداع إدارة " تحسٌن : (  Chemerys & Parasyuk , 2005  ) دراست  -5

 . المحلٌة " الحكومات

 هذه تنطلق األوكرانٌة لٌؾ مدٌنة فً الحكومٌة اإلدارة وحدات فً تنفٌذٌا   مدٌرا  ( 69) شملت تطبٌقٌة دراسة       

 ثقافة اإلدارة، أنظمة ) وتحلٌل المدنٌة اإلدارة بؤنظمة تعنى التً التطبٌقٌة الدراسات فً النقص مشكلة من الدراسة
 أنظمة ، المالٌة اإلدارة البشرٌة، الموارد إدارة االستراتٌجً، التخطٌط التنظٌمً، التطوٌر التنظٌمً، الهٌكل المنظمة،
 التً النتابج بٌن ومن.  ( الخدمات على التركٌز السٌاسٌة، الثقافة القانونٌة، اإلدارة المعلومات، تكنولوجٌا الرقابة،
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 كما( ومتابعتها  وتنفٌذها ٌمهاوتقٌ وتسجٌلها األفكار تولٌد)  هً  خطوات خمس حصٌلة هو اإلبداع ان إلٌها توصلت
 عن فضال   ورسالتها المنظمة ألهداؾ واع   إدراك بعد وتحسٌنه اإلبداعً المناخ تطوٌر رهٌنة الجدٌدة األفكار تولٌد إن

  . للمنظمة الثقافٌة المكونات تؤثٌرمن  فاعلٌة اكبر والمكافآت الوظٌفٌة المكانة تؤثٌر

  كبدٌل " االستراتٌجً اإلبداع: المختبر خارج " اإلبداع: (  Marion & Marie , 2006) دراست -6

(Innovation Outside The Lab: Strategic Innovation As The Alternative  ) 

 اإلبداع، قٌمة ) أبعاده طرٌق عن الفّعال األداء تحسٌن إلى االستراتٌجً اإلبداع ٌإدي كٌؾ معرفة الدراسة أكدت            
 ذات المنظمات تختلؾ كٌؾ لمعرفة(  المنافسة تحطٌم ، السوق إلى والتجهٌز التوزٌع طرابق ، لجدٌدةا األسواق خلق

 الشركات عدد من متكونة عٌنة تحلٌل على الدراسة اعتماد خالل ومن األخرى، المنظمات عن االستراتٌجً اإلبداع

 ال االستراتٌجً اإلبداع إن إلى الدراسة وتوصلت ات،الشرك بتلك تنفٌذٌا   مدٌرا  ( 187) لـ االستبانة واستخدام األوربٌة،

 إذ الجدٌدة، التجهٌز أو التوزٌع طرابق خالل من الجدٌدة األسواق خلق فً وإنما فحسب، جدٌدة منتجات إنتاج فً ٌكمن
 خلق ان االستراتٌجً، اإلبداع أداء فً اٌجابً تؤثٌر لها التجهٌز، أو التوزٌع طرابق إن الدراسة هذه طرٌق عن تبٌن

 كبٌر اثر له فلٌس التكنولوجً التطور وأما. االستراتٌجً اإلبداع فً مركزي ودور أٌضا   اٌجابً تؤثٌر لها للزبون القٌمة
 نشاطا   ٌمارس وال استراتٌجٌا ، مبدعة تكنولوجٌا المتطورة ؼٌر الشركات تكون أن ٌمكن إذ االستراتٌجً، اإلبداع على

 إلى األعمال منظمات لجوء بوجوب الدراسة وأوصت. مساعدا   ٌكون دوره وإنما راتٌجً،االست اإلبداع أداء فً مركزٌا  
  .للزبون مثٌرة قٌمة لتقدٌم جذري بشكل الصناعة فً المنافسة قواعد تؽٌٌر طرٌق عن االستراتٌجً اإلبداع

 جماالث االستفادة ين انذراساث انسابمت :
 وتتمثل باآلتً :

 هلت بناء االطار النظري للبحث الحالً .ببعض المصادر التً س اإللمام - أ
 التعرؾ على المنهجٌات التً سارت علٌها هذه الدراسات . - ب
 االطالع على النتابج التً توصلت الٌها ،وأفادت فً االنطالق من حٌث انتهت دراساتهم . - ج
 والبحث الحالً. اسات وبما ٌتالءممقٌاس اعتمد علٌه البحث الحالً مع تكٌٌؾ بعض فقرات مقاٌٌس هذه الدربناء  - د
 مما سهل اختٌار أنسب الوسابل اإلحصابٌة للبحث الحالً . التعرؾ على الوسابل اإلحصابٌة المستخدمة ، - ه

 

 

 ملبحث انثاني : االطار اننظزيا
 Introduction   املمذيت 

(  القابد القدوة ) أنالكرٌمة  تدل اآلٌة . 32اآلٌة :   األحزاب  "  حسنة فً رسول هللا أسوة   لقد كان لكم "قال تعالى        

هو القابد علٌه الصالة والسالم . اذ كان الرسول  وسلوكا   لؽٌره )مرإوسٌه( فكرا  الحسنة تعنً أن ٌكون القابد قدوة جٌدة 
 وآلةعلى حتمٌة القٌادة كضرورة اجتماعٌة ، فقد صح عنه صلى هللا علٌه  اإلسالمكلها. فقد أكد  اإلدارةوالمشرع  وربٌس 

ومن هذا المنطلق أقتضى  . " خرج ثالثة فً سفر فلٌؤمروا أحدهم ( أنه قال " إذا أبو داود لم فً الحدٌث الذي أخرجه )وس
فهم القٌادة وتحدٌد مقومات وجودها وبٌان األسس التً تقوم علٌها لما أصبح للقٌادة من دور هام فً فاعلٌة اإلدارة وقٌادة 

  . ظمات المبدعةالمن إلى التنظٌمات الحدٌثة وصوال  
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 Leadership: انميادة أوالا 

 يفهىو انميادة -1
، ولكن أهمٌة القٌادة )الناجحة(  اإلنسان منذ القدم وتناول الكتاب والباحثٌن هذه الظاهرة كثٌرا  ٌشؽل موضوع القٌادة        

بسبب ما تشهده هذه المنظمات من  فً المنظمات )إنتاجٌة أو خدمٌة( قد تزاٌدت بصورة ملحوظة فً العصر الحدٌث
. ومن هذا المنطلق أصبح نجاح المنظمات  األسواقعن المنافسة الشدٌدة فً  تحدٌات ومتؽٌرات معقدة ومترابطة ، فضال  

 على القٌادة الناجحة . نموها وازدهارها ٌتوقؾ كثٌرا   واستمرارفً تحقٌق أهدافها 

تابج ملموسة ، وقد ٌنظر الٌها على انها فن ، بٌنما ٌنظر الٌها اخرون على هً مفهوم ؼٌر ملموس ٌؤتً بنالقٌادة        
انه ال  إالوعلى الرؼم من اهتمام الكثٌر من الباحثٌن والكتاب بهذا الموضوع  انها علم ، ولكن واقعا  هً علم وفن معا  .

على ما تقدم عدة  م وسنورد بناء  لهذا المفهو ٌزال لؽزا ممٌزا وموضوعا ؼامضا . اذ ال ٌوجد تعرٌؾ اصطالحً موحد
وٌرى  ،جعل حركته وفق منهج لمنع حدوث الخطؤ "  ( أي " قٌد الخفاؾ ( من فعل ) كما ٌذكر )فالقٌادة  . للقٌادةتعارٌؾ 

من وجهة نظر معاصرة بؤنها " عملٌة التؤثٌر على جماعة فً موقؾ معٌن وظروؾ معٌنة السترشاد أٌضا أن القٌادة 
خبرة للمساعدة فً تحقٌق أهداؾ مشتركة ")الخفاؾ :  إٌاهمللسعً برؼبة لتحقٌق أهداؾ المنظمة مانحة  األفراد ودفعهم

 بها المجهودات لتوجٌه المنظمة نشاط فً ٌإثر الذي العمل"  هً القٌادة بؤن(  6 :2007: سالمة)  تعرفها كما . (2007:9

 )كلمة  أنلوجدنا الفكر القدٌم لتحدٌد معنى القٌادة  إلىرجعنا  ذاوإ "  المعاصرة األهداؾ تحقٌق إلى ٌإدي الذي االتجاه فً

عملٌة " ( بؤنها  89:2009: كنعان  ) ٌرىو ٌقوم بمهمة ما ". ( أي " ٌفعل مشتقة من الفعل )(  Leadershipالقٌادة 

عملٌة اجتماعٌة  " ؤنهاب فٌرى ( 216:2009: حرٌم  )أما . " وسلوكهم لتحقٌق أهداؾ معٌنة  األفرادالتؤثٌر فً نشاطات 

 . " ورؼبة لتحقٌق أهداؾ مشتركة ومرؼوبة ( وسلوكهم للعمل بجد  المرإوسٌن ) األفرادتسعى للتؤثٌر على أفعال 

 المرإوس واآلخر ) ( ٌرشد وٌوجه ، قابدال مما تقدم ٌمكن القول بؤن القٌادة هً عملٌة رشٌدة أحد طرفٌها شخص )       
فً الطرؾ الثانً ، فالقٌادة بهذا  األولوتبنى هذه العملٌة على التؤثٌر الذي ٌحدثه الطرؾ  واإلرشاد ( المتلقً لهذا التوجٌه

تحفٌزهم المتلقٌن و إلىٌة واضحة وتوصٌلها عامل مع اآلخرٌن من خالل تطوٌر رإالمفهوم هً عالقة تعنى بالتكٌؾ والت

 . طرفٌنهم وتحقٌق أهداؾ مشتركة للللتؽلب على الصعوبات التً تواجه

      Leadership Managementاإلداريتانميادة  -3

إلٌجاد طرٌقة مناسبة لفهمها وجعلها ضمن  ان اإلنسان عاقل بطبعه وال ٌتقبل الظواهر ؼٌر المفهومة وٌسعى دابما          
 الى ؼاٌته . القرار الذي ٌحدد األهداؾ وطرٌق الوصول إلى إرادته . وذلك من خالل التعامل مع من حوله وصوال  

فً المنظمات الحدٌثة هو مستوى التعلم والثقافة لدى  اإلدارٌةولعل أهم األسباب التً أدت الى زٌادة الحاجة للقٌادات         
 الجماعات الضاؼطة ( والحكومات ) السوق الى مطالب الزبابن ) اإلدارٌٌنعن ضرورة استجابة القادة  فٌها فضال  العاملٌن 

( داخلٌة كانت أم خارجٌة فالبد من وجود مهارات قٌادٌة عالٌة لكً  التحدٌات لمنظمات هذه الضؽوطات )واذ تواجه ا  (

القٌادة التً تتجاوز تقدٌم الحوافز مقابل األداء " ( بؤنها  Conger : 2002:47 ٌعرفها )وٌتسنى مواجهة التحدٌات . 

من الرسالة  أساسٌا   اهتماماتهم الذاتٌة لتكوٌن جزءا  ٌل وحوت وإبداعٌا   تطوٌر وتشجٌع المرإوسٌن فكرٌا   إلىالمرؼوب 

الموهبة االجتماعٌة التً ٌتمتع بها " بؤنها  اإلدارٌةالقٌادة  إلى (253:2007: الشماع  ) فً حٌن أشار ." العلٌا للمنظمة 

العمل " ( فتعرفها بؤنها  6:2007سالمة ، . أما )" ( للحصول على أفضل أداء ممكن من قبل المرإوسٌن  القابد المدٌر )

 وإنسانًعلمً  إطارالذي ٌإثر فً نشاط الجماعة بتوجٌه مجهوداتها نحو تحقٌق هدؾ ونحو السعً للوصول الٌه فً ظل 

( الى القٌادة االدارٌة بانها " وظٌفة دٌنامٌكٌة فً االدارة وهً لٌست سلطة على 175 : 2009كما ٌشٌر ) حبتور : .  "

( على  القابد القدرة الذاتٌة للمدٌر )" ( أنها  2010 :2: سمٌث  ٌرى ) وأخٌرا  للتؤثٌر فً الناس "  الناس ولكنها موضوعة

    تكوٌن رإٌة مستقبلٌة واكتساب المهارات التواصلٌة الالزمة لتوضٌح هذه الرإٌة من خالل مصطلحات العملٌة 
 ".والمهارات 

 فً المخطط الفرضً اآلتً :ولتسهٌل فهم عملٌة القٌادة اإلدارٌة ٌمكن وضعها  
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 ( عملٌة القٌادة اإلدارٌة2شكل )

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الباحثان باالعتماد على األدبٌات . إعدادالمصدر : 

 

الضرورٌة للمنظمة والتً تعمل على توحٌد الجهود  واإلدارٌةهً مجموعة المهارات القٌادٌة  إذا   اإلدارٌةفالقٌادة        
 ؾ المطلوبة .لتحقٌق األهدا

 ( : 12:2007سالمة ، القابد وهً ) ٌتصؾ بهاخصابص التً ال بعض وكما انه من الضروري ذكر       

 تحدٌد األهداؾ بدقة . -
 خلق المناخ المناسب لتحقٌق األهداؾ . -

 التؤكد من إنجاز األهداؾ المطلوبة وفق معاٌٌر معٌنة . -

 تيهاراث ومساث ويكىناث شخصيت انميادة اإلداري -3
وتحلٌلٌة وهذه المهارات مهمة  وإدراكٌة وإنسانٌةتتوقؾ فعالٌة المدٌر على ما ٌمتلكه من قدرات ومهارات فنٌة        

 للقابد ، وقد اختلؾ الكتاب والباحثٌن فً تحدٌد المهارات األساسٌة للقابد اإلداري . وضرورٌة أٌضا  

 من مهارات أساسٌة للقابد وهً : ( 217:2009حرٌم ، وٌذهب البحث الحالً مع ما أورده )  

 أي المشاركة فً التؤثٌر والسٌطرة واتخاذ القرار . -: Improvement   انتًكني - أ

 أي القدرة على تشخٌص المواقؾ وتوقع التؽٌرات المحتملة وبناء الثقة . -: Intuition   انبذيهت - ب

 وة والضعؾ لدى المدٌر .أي القدرة على معرفة مواطن الق -: Self-Understanding   فهى انذاث - ج

 أي القدرة على تصور مستقبل المنظمة ووضع الخطط لذلك . -: Vision   انزؤيت - د

أي استٌعاب أهداؾ المنظمة وأهداؾ العاملٌن وقٌمهم  -: Value Congruence   انتىافك بني انميى - ه

 والعمل على إحداث التوافق واالنسجام بٌنهما .

لتنظٌم نشاط القٌادة اإلدارٌة لتحقٌق المهارات واألدوار الخمسة  ( أحد عشر مفتاحا  2010 : 8 : سمٌث  وٌذكر )       

الرإٌة ،  وهً ) كر آنفا  ( فً بعض من مسمٌاتها وان كان مضمونها متقارب مع ما ذ   حرٌم أعاله والتً ٌختلؾ مع )
 ( ( كما ٌراها )سمٌث( وهذه المفاتٌح هً : قٌمالتوافق بٌن ال ودور معلوماتً ) التشجٌع ، اإلشراؾ ، ( ، التمكٌن ) العالقة

 تحدٌد الرإٌة . -2

 الطرؾ األول

 )القابد(

 

عملٌات 

 التؤثٌر

 الطرؾ الثانً

 ()المرإوسٌن

 توحٌد الجهود

 المبذولة

األهداؾ 

 كةالمشتر
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 للعمل . تحدٌد أهداؾ تشكل حافزا   -3
 وضع نظام دٌنامٌكً لتحقٌق النجاح . -4
 تشكٌل فرق مالءمة للعمل . -5
 بناء شبكات معلوماتٌة تضٌؾ قٌمة للمنظمة . -6
 منح الموظفٌن تفوٌض كامل لحل المشاكل . -7
 المسإولٌات المهمة . تفوٌض األشخاص األكفاء لتولً -8
 توافر الدعم الالزم بشكل ملموس . -9
 المنجزٌن .( لألشخاص  المادٌة والمعنوٌة منح الحوافز ) -:

 قنوات اتصال فعالة . إنشاء -21
 تدرٌب العاملٌن وتقدٌم االستشارات لهم واإلشراؾ على العمل . -22

وكما ٌمكن ان توجد بالفطرة  ٌمكن تعلمها واكتسابهاوٌتضح من ذلك ان المهارات القٌادٌة هً مجموعة مهارات        
اذ ان القٌادة تستمد  وٌذهب البحث الحالً الى ان المهارات اإلدارٌة مثلها مثل أٌة مهارات أخرى قابلة للتحسٌن والصقل .

 لنٌل رضا المرإوسٌن . والتؤثٌرسلطتها من المجموعة من خالل القدرة على االقناع 

ٌمكن تحدٌد مواقع تؤثٌر القابد و اإلداريً ضرورة البد منها لكً تعطً فرصة كبٌرة لنجاح القابد أما السمات فه      

 ( : : 2007 : 56 الخفاؾ ) بالمرإوس من خالل

 الناتجة عن الخصابص الجسمٌة والخلقٌة واالجتماعٌة والذكاء والشخصٌة المإثرة . انسًاث املًيشة : -

 قة القابد بالمرإوسٌن ومواقفه وخبرته فً العمل .الناتجة عن عال انسًاث املىلفيت : -

الناتجة عن تفاعل القابد مع ما حوله من متؽٌرات مستفٌدا من السمات الممٌزة  انسًاث انتفاػهيت : -

 والموقفٌة .

 نة بٌن السلطة والتفوٌض اإلداري . الناتجة عن المواز انسًاث انسهىكيت : -

 اآلتً : فً الشكلٌادٌة مكونات الشخصٌة الق ٌمكن توضٌحو       

 اإلدارٌة  ( مكونات الشخصٌة القٌادٌة3شكل )                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  2007، لإلدارة السعودٌة الجمعٌة ، عمل ورشة"  اإلداري للتمٌز السبٌل اإلبداعٌة اإلدارٌة القٌادة"  خالد ابتسام ، سالمةلمصدر : ا
 بتصرؾ من الباحثان . . 13

 محددات شخصٌة القٌادة اإلدارٌة

عوامل تتعلق  -4عوامل تتعلق بالجماعة التً ٌرأسها القابد   -3عوامل تتعلق بالقابد نفسه   -2

 الظروؾ الموقفٌة -6عوامل ثقافٌة    - 5بالمنظمة التً ٌقودها 

دة على أثر القٌا
 المرإوسٌن

 التؤثٌر اإلٌجابً -2

 فاعلٌة التؤثٌر -3

إشباع حاجات ورؼبات  -4

 المرإوسٌن

 التؤثٌر بالقوة والقهر-5

 مصادر قوة القابد

 قوة المكافؤة -2

 قوة اإلكراه والعقاب -3

القوة المشروعة  -4

 )الرسمٌة(

 قوة الخبرة وقوة االقتداء -5

 قوة اإلعجاب -6

مكونات 

شخصٌة 

القٌادة 

 اإلدارٌة

 األدوار )المهارات( التً ٌتمتع بها القابد

فهم الذات                                   -5الرإٌة        –  4البدٌهة         -3التمكٌن )العالقات(       -2

 التوافق بٌن القٌم )الدور المعلوماتً( -6
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 Innovation: اإلبذاع ثانياا 

 يفهىو اإلبذاع -1
اذا كان النصؾ األول من القرن العشرٌن قد ركز على الذكاء بوصفه مقٌاسا لقابلٌة الفرد ، فان النصؾ الثانً من        

وتعمل المنظمات فً ظل التحدٌات  ( 216:2009الخفاؾ ، ) اإلنسانالقرن قد ركز على اإلبداع بوصفه نتٌجة كل قابلٌات 

اإلبداع  إذ، إبداعٌةطرابق مثلى للتؤقلم والتكٌؾ مع هذه التحدٌات من خالل ما تمتلكه من طاقات  إٌجاد إلىالتً تواجهها 

رص البد من معاٌٌر تمٌز المبدعٌن وتح إذ، ، ولكن هذا لٌس باألمر السهل Entrepreneurshipالرٌادة  إلىسٌرتقً بها 

  ؼاٌاتها . إلىعلٌهم وتحفزهم للتوصل 

فً الوقت الحالً فً أدبٌات اإلدارة ، وقد اجتهد الكتاب والباحثٌن  وٌعد مصطلح اإلبداع من أكثر المصطلحات شٌوعا        

 اإلبداع ان(  8:  1999: هٌجان)        رىٌ إذفً تقدٌم تعرٌؾ شامل له وبحسب وجهات نظرهم وسنورد البعض منها ، 

 أو فكر عنها ٌنتج متعددة مراحل ذات عملٌة وهو ، المنظمة أو الجماعة أو الفرد مستوى على تظهر عقلٌة قدرة"  هو
 وٌتمٌز ومواصلته باالتجاه واالحتفاظ للمشكالت والحساسٌة واألصالة والمرونة الطالقة من قدر بؤكبر ٌتمٌز جدٌد عمل

 القدرة وهذه جدٌدة وعالقات واكتشافات ترابطات تكوٌن على والقدرة الهتماما مجال فً طوٌلة لفترات التركٌز على بالقدرة

 أن إلى(    Dean  : 2000:2) وٌذهب " . والمنظمات والجماعات األفراد قدرات بحسب وتطوٌرها تنمٌتها الممكن من

) وٌذكر " . والتحسٌن التؽٌر من حالة إلى تشٌر نافعة تطبٌقات فً ووضعها المتولدة األفكار تحوٌل عملٌة"  هو اإلبداع

 عن ٌختلؾ اإلبداع أن إال(  Creativity االبتكار)  مثل أخرى مفاهٌم مع ٌختلؾ قد اإلبداع مفهوم ( ان 17:  2003:  نجم

 لها المالبم أو الخالق التطبٌق"  فهو االبتكار أما" .  جدٌدة فكرة أو ما لمشكلة خالق حل إلى التوصل هو اإلبداع إذ االبتكار

بشاوي  )أما " .  تماما أصٌلة فكرة أي ، بالجدٌد اإلتٌان"  هو اإلبداع أن(  2007:  اللعبون)   ٌرى حٌن فً " .

بما متوافر لدٌه من قدرات عقلٌة  اإلنسانالتً ٌستخدمها مجموعة من العملٌات "   اإلبداع هو أنفترى (  26:2008،

أو نظرٌة بحٌث ٌحقق النفع للمجتمع أو  أسلوبل الى فكرة أو وفكرٌة وما ٌحٌط به من مإشرات بٌبٌة فً ان ٌتوص
  . " المنظمة التً ٌعمل فٌها 

فردٌة ، بل قد ٌكون عن طرٌق على أحد وال ٌشترط أن ٌكون عملٌة  وٌتضح من العرض أعاله أن اإلبداع لٌس حكرا         
 . " المنظمات المبدعة ـ " الجماعات والمنظمات وهو ما تسعى للوصول الٌه لتكوٌن ما ٌعرؾ ب

أفكار حدٌثة ومفٌدة تبدأ فً أذهان األفراد ثم العمل على تطبٌق هذه األفكار بحٌث " اإلبداع هو  أنوٌرى الباحثان        
 . " ؼاٌة مطلوبة إلى ٌوضع لها بصمة تمٌزها عن باقً األعمال وصوال  

 يفهىو اإلبذاع اإلداري -2
التحدٌات نظرا للتقدم الهابل  فً العلم وما تتٌح عنه من تؽٌرات اقتصادٌة واجتماعٌة تواجه المنظمات العدٌد من       

وثقافٌة معقدة ودٌنامٌكٌة مما ٌتطلب من المنظمات التكٌؾ مع هذه التحدٌات للبقاء واالستمرار ، اذ ان التؽٌر أصبح حقٌقة 
ة المستمرة لذا فالمنظمات الجامدة ٌجب أن تجد أصبح ٌتسم بالحرك اإلدارٌةفً حٌاة المنظمات ، وأن محٌط المنظمات 

 من قدراتها .الوسابل واألسالٌب التً تمكنها من تجدٌد نشاطها واالستفادة 

أهمٌة اإلبداع اإلداري كؤحد وسابل التجدٌد والتؽٌٌر والذي لم ٌتفق الباحثون والعلماء  إلى ضمنٌة   إشارة  وفً ما ذكر        

 اإلبداع(  338:  2002القحطانً : ) عرؾ ٌ   إذمنها .  بداع اإلداري ولهذا سنورد بعضا  على تعرٌؾ محدد لمفهوم اإل

 حلول الى توصله أو جدٌدة إدارٌة أسالٌب استنباط فً اإلبداعٌة الشخصٌة لمهاراته الموظؾ استخدام"  بانه اإلداري
 المنطقً التحلٌل على باالعتماد المشكلة لكت لمعالجة جدٌدة تصورات أو التنظٌم مصلحة تواجه إدارٌة لمشكلة ابتكارٌة

 على العاملٌن األفراد قدرة"  هو اإلداري اإلبداع أن(  23:  2006:  العازمً)  ٌرى كما " . والتقوٌم والتجرٌب واالختبار

 استحدثت أنو ٌسبق لم جدٌدة وأسالٌب طرابق وإٌجاد وابتكار والذهنٌة الفعلٌة والقدرات الحدٌثة التفكٌر أسالٌب استخدام

 الخروج عملٌة"    هو اإلداري اإلبداع أن(  211:  2007:  الخفاؾ)  ٌرى حٌن فً " . العامة المنفعة بتحقٌق تتسم وان

 المجتمع لخدمة شًء تكوٌن فً اإلبداع تستثمر حدٌثة إدارٌة برإٌة المستمرة التنموٌة التؽٌرات الى التقلٌدٌة الحالة من

فكرة تتسم بالحداثة والتجدٌد تنشؤ "  اإلداري بؤنه  اإلبداعفتعرؾ (  2008: 3 :بشاوي  )ما ا " . السوق حاجات وتلبٌة

الى المعلومات الشاملة ألجزاء التنظٌم المختلفة وتحلٌلها  اإلداري المدرك لواقع المنظمة والمستند واإللمامنتٌجة الخبرة 
   ." ٌد للوصول الى ما هو جدٌد ومف إبداعٌةمما ٌتطلب توافر قدرات 

 إبداعٌةوٌظهر لنا من الطرح السابق أهمٌة اإلبداع اإلداري والحاجة الٌه ، اذ فرض على المنظمة تبنً أفكارا     
 للتؽٌٌر والتطوٌر وحل المشاكل ، وكل هذا ٌنصب فً تحسٌن أداء المنظمة وفاعلٌتها وتحقٌق أهدافها ، كسالح  واستخدامها 
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مختلفة  إنجازاتإلداري بؤنه عملٌة تبنً األفكار الخالقة ومصادرها وما ٌنتج عنها من ومن هنا ٌمكن أن نعرؾ اإلبداع ا
    فً المنظمة أو جماعات أو المنظمة كوحدة واحدة .بحٌث تحدث نقلة ممٌزة على مستوى المنظمة وتنفٌذها من قبل أفراد 

 يزاحم اإلبذاع اإلداري  -3
   ( 398:  2002 : العمٌان)عملٌة اإلبداع اإلداري بمراحل عدة ٌضعها الباحثون وٌتبناها البحث الحالً وهً  تمر       

 ( : 2009 :  الصحة )(  2008 :8: بشاوي  )

وٌحصل فٌها الفرد على المعرفة والمهارات ومكونات الخبرة التً تمكنه من وضع المشكلة  -: اإلعدادمرحلة  -
 .بها  واإلحساسأمامه 

 وهً مرحلة تتمٌز بالجهد الشدٌد الذي ٌبذله المبدع فً سبٌل حل المشكلة . -مرحلة االختبار : -
وتتضمن انبثاق ومضة اإلبداع ، أي اللحظة التً تولد فٌها الفكرة الجدٌدة التً تإدي الى حل  -: اإلشراؾمرحلة  -

 المشكلة .
 رة .وتتضمن االختبار التجرٌبً للفكرة المبتك -مرحلة التحقق : -

 ثانثاا : انؼاللت اننظزيت بني انميادة اإلداريت واإلبذاع اإلداري 
المنظمة الفعلً  بٌن أداء تظهر أهمٌة اإلبداع والحاجة الٌه عندما ٌدرك متخذو القرار فً المنظمة أن هناك تفاوتا        

وكما مر بنا آنفا أن عملٌة اإلبداع  واألداء المرؼوب ، مما ٌحثها على دراسة وتبنً طرابق وأسالٌب جدٌدة فً العمل ،
، فان ذلك ٌتوقؾ على  إبداعًاإلداري تمر بمراحل عدة تبدأ بالقدرة على تولٌد األفكار ثم تصور حلها وتحوٌلها الى عمل 

ٌعمل فٌه الفرد والوسابل المتاحة له ، ومن هنا ننطلق الى فكرة تنمٌة اإلبداع عن طرٌق القٌادة اإلدارٌة الوسط الذي 
 الناجحة .

( فً مجموعة وٌنجح فً مهمته  قابدا   )اعتباره  أن المدٌر القابد كً ٌنجح ب( 2009 : 36 : الخفاؾ  وٌرى )      

( فعلٌه اعتماد مسار إبداعً ضمن دورة مبسطة  مواطنا   )اعتباره ب( وكذلك ٌنجح فً مهمته االجتماعٌة  مدٌرا   )اعتباره  ب
 ٌوضحها الشكل اآلتً :

 لإلبداعدورة مبسطة  (4شكل )

 

 

 

 

الحدٌثة . منهجٌة حدٌثة لتنمٌة الموارد البشرٌة " دار دجلة ، ناشرون وموزعون ،  اإلدارةعبد المعطً " مبادئ  الخفاؾ ،المصدر : 

 .37:2009األولى ، عمان األردن .  الطبعة

ومن ثم تنفٌذها  قبلد اختبار الخطة ثم تقوٌمها التخطٌط هو أساس النجاح وبداٌته وعلى القاب أننالحظ من الشكل        
  ٌ ظهر الجدول اآلتً أهم التقوٌم ثانٌة بعد التنفٌذ آخذٌن بنظر االعتبار حالة التوازن بٌن أهداؾ األفراد والمنظمة والمجتمع و

 هذه األهداؾ .

 ( أهداؾ الفرد والمنظمة والمجتمع2جدول )

 

 

 

 

المصدر 
: الخفاؾ ، عبد المعطً " مبادئ اإلدارة الحدٌثة . منهجٌة حدٌثة لتنمٌة الموارد البشرٌة " دار دجلة ، ناشرون وموزعون ، الطبعة 

 . 37:2007األولى ، عمان األردن . 

 أهداؾ المجتمع أهداؾ المنظمة أهداؾ الفرد
 الشعور باإلشباع -2
 االرتقاء بالمعٌشة -3
 النتماء إلى العمل -4
 المشاركة فً اإلدارة -5
 حرٌة اإلرادة -6

 تحقٌق األهداؾ -2

 االستخدام األمثل للمواد -3

 تنمٌة التطور -4

 استثمار االبتكار -5

 تطور مستمر  -6

 تكافإ الفرص -2

 تحقٌق الرفاه للمجتمع -3

 بٌبةحماٌة األفراد وال -4

 نمو االقتصاد العام -5

 االرتقاء بالمجتمع -6

 تنفٌذ ٌططتخ

 تقوٌم
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واالستراتٌجٌة التً تالبم الظروؾ السابدة فً منظمته مبدعة من خالل تبنً النمط ظهر حالة القٌادة اإلدارٌة الوهنا ت         
  ( . معادلة العمل ( من خالل عناٌته بعاملٌه وهو ما ٌطلق علٌه ) ونوعا   كما   هدفه االنتهاج ) والتحوط من المستقبل جاعال  

ت وضرورة االهتمام بتهٌبة المناخ التنظٌمً المالبم أهمٌة اإلبداع اإلداري للمنظما ومن خالل الطرح السابق تتؤكد       

ٌتمٌزون  إدارٌٌن( ضرورة وجود قادة   7:2008:بشاوي  عملٌة اإلبداع بٌن العاملٌن وهنا ٌستدعً كما تذكر ) إلحداث

 بصفات منها :

 تفوٌض السلطات لمرإوسٌهم . -2

 زرع الثقة بمرإوسٌهم وقدراتهم . -3

 ومن ثم تبنً األفكار المبدعة . اإلبداعًلتفكٌر تشجٌع المرإوسٌن على ا -4 

 اإلدارٌٌنالقادة  منه بطرٌقة علمٌة وموضعٌة وللحصول على ) لإلفادةوهذا ما ٌسعى البحث الحالً لطرحه وتوصٌله       
ضل الطرابق بل ٌحفزهم السعً المستمر فً اٌجاد أف ترتٌب الهٌاكل الموجودة عندهم ، بإعادة( الذٌن ال ٌكتفون  المبدعٌن

وقد  والمنظمة ككل على حد سواء .فً العمل واإلبداع للمساهمة فً تحقٌق الهدؾ األشمل ورفع وعً القادة والمرإوسٌن 
وكما موضح خمسة صفات توصل الى القابد اإلداري المبدع  واطرح ، إذمبدع الللقابد اإلداري  وصفٌا   نموذجاالعلماء ذكر 

 : بالشكل اآلتً

 

 ( أنموذج وصفً سلوكً لصفات القابد اإلداري المبدع5شكل )                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       .باالعتماد على االدبٌاتالباحثان  إعدادالمصدر : 
                                                                                                             

أهمٌة الدور الفعال للقٌادة اإلدارٌة فً تهٌبة وتشكٌل وتطوٌر المناخ التنظٌمً الداخلً لإلبداع  إلىومما سبق نخلص      
لوكٌات وسمات وأنماط ومهارات قٌادٌة تساعد على االرتقاء بقدرات الموظفٌن وتشجٌعهم على ، وذلك من خالل تبنً س

       تطوٌر االتجاهات اإلبداعٌة لدٌهم .

                                                                                                                                    

 كن نموذجا                

 )أخالقٌات( واضحة قٌم -2

 قدوة فً القٌم  -3

 هم رإٌا مشتركةلأ             

 ضع رإٌا واضحة مشتركة -2

 اعمل على تحقٌقها وتوافقها  -3

 مكن اآلخرٌن

فوض  -2

 المرإوسٌن

ازرع الثقة  -2

 فٌهم

 

 القابد اإلداري المبدع

 كن مشجعا لإلبداع

 بداعحث على اإل -2

 هٌا مناخ مالبم لإلبداع -3

 تحدي الواقع

 ابحث عن الفرص -2

 خاطر وؼامر -3
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 انؼًهي اإلطارملبحث انثانث : ا
 : وصف وتشخيص إجاباث ػينت انبحث أوالا 

                               ( انميادة اإلداريت :  املستمم ) تفسريي اناملتغري  - أ

لفقرات االستبانة كما وردت من حٌث تسلسلها وعلى وفق مقٌاس الوسط الحسابً واالنحراؾ  ندرج فٌما ٌؤتً عرضا         
)المستقل( القٌادة المتؽٌر والتوزٌعات التكرارٌة لفقرات  حول الفقرات ودرجة اتفاق العٌنةمعٌاري ومعامل االختالؾ ال

 ، وكما ٌظهر فً الجدول اآلتً : اإلدارٌة

 n=44)لمتؽٌر القٌادة اإلدارٌة ) وصؾ وتشخٌص إجابات عٌنة البحث( 3جدول )                  

فقرات متؽٌر 
 دارٌةالقٌادة اإل

 ال
 اتفق
 تماما

 ال
 اتفق

 الى
 حد
 ما

 اتفق اتفق
 تماما

 الوسط
 الحسابً

 االنحراؾ
 المعٌاري

 معامل
 االختالؾ

 اتفاق
 العٌنة
 

 جدا جٌد 0.114 0.47 4.09 7 34 3 - - 1

 جدا جٌد 0.237 0.96 4.05 14 24 1 4 1 2

 جدا جٌد 0.114 0.47 4.09 7 34 3 - - 3

 عال جٌد 0.189 0.76 4.02 7 35 - - 2 4

 جدا جٌد 0.162 0.70 4.30 18 22 3 1 -  5

 جدا جٌد 0.147 0.65 4.41 22 18 4 - - 6

 جدا جٌد 0.237 0.96 4.05 14 24 1 4 1 7

 جدا جٌد 0.147 0.65 4.41 22 18 4 - - 8

 عال جٌد 0.152 0.61 4.00 7 31 5 1 - 9

 جدا جٌد 0.205 0.85 4.14 16 20 7 - 1 10

 جدا جٌد 0.164 0.72 4.39 20 23 - - 1 11

 جدا جٌد 0.132 0.56 4.23 13 28 3 - - 12

 جدا جٌد 0.197 0.80 4.06 12 24 7 1 - 13

 جدا جٌد 0.129 0.54 4.18 11 30 3 - - 14

 جدا جٌد 0.175 0.72 4.11 11 29 3 - 1 15

 عال جٌد 13346 0.93 3.95 11 26 2 4 1 16

 ضعٌؾ 0.457 0.54 1.18 - 1 - 5 38 17

 جدا جٌد 0.146 0.61 4.16 12 27 5 - - 18

 جدا جٌد 0.120 0.53 4.41 18 26 - - - 19

 مقبول 0.486 1.26 2.59 4 8 7 16 9 20

 جدا جٌد 0.146 0.63 4.30 17 23 4 - - 21

 مقبول 0.486 1.26 2.59 4 8 7 16 9 22

 متؽٌر إجمالً
القٌادة 
 اإلدارٌة

 جدا جٌد 0.164 0.67 4.07     

 

وهو أكبر من  4.07)ٌالحظ من الجدول أن متؽٌر القٌادة اإلدارٌة بجمٌع فقراتها قد حققت وسطا حسابٌا بلػ )       

 اتفاق وبدرجة  0.164 ))( ومعامل اختالؾ  0.67( بنسبة جٌدة . وبانحراؾ معٌاري ) 3الوسط الفرضً للمقٌاس البالػ )

( أوساطا 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21قت الفقرات )حق% ( . وقد ( 81.4 أفراد العٌنة

حسابٌة عالٌة ، مما ٌشٌر الى أن القٌادة اإلدارٌة فً جامعة دٌالى لدٌها رإٌة واضحة لمستقبل الجامعة وتضع الخطط لذلك 
امعة ، وأنها تسترشد أهداؾ الجامعة ، وأنها تمتلك القدرة على التكٌؾ فً العمل والعالقات مع مختلؾ المستوٌات فً الج

وتقدم بمخاطرة على تقدٌم الحلول فً المواقؾ المختلفة  وقٌم العاملٌن فٌها لمحاولة التوافق واالنسجام بٌنهما ،
ة العمل والوسابل لخلق فاعلٌة فً العمل  وأنها تسعى للحصول فً الجامعة ، وتعمل على تطوٌع بٌبوالمتؽٌرات المحتملة 

ر ومقترحات المرإوسٌن لالستعانة بها فً اتخاذ القرارات ، أن قٌم وثقافة وسٌاسة وهٌكل وطبٌعة عمل الجامعة على أفكا
تإثر فً فعالٌة القٌادة اإلدارٌة ، التً تعتمد بدورها على مهارات متقدمة فً االتصال بالمرإوسٌن تتسم بحسن الخطاب 
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الجامعة لدعم ومساندة من موارد  ة الجامعة ، وتخصص جزءا  تترجم رإٌ وإجراءات، وتحاول وضع أهداؾ  واإلصؽاء
األعمال التً ٌإدٌها أفرادها ، أن القٌادة اإلدارٌة تستطٌع أن تقنع المرإوسٌن بؤنهم سٌحققون النجاح الذي ٌسعون الٌه ، 

ت ، وتشجع المرإوسٌن عن مساٌرة المعلومات التً تبثها هذه القنوا توجه الجامعة فضال   تالءموتنشا قنوات معلوماتٌة 
على التعلم الفاعل بجعله وسٌلة لبناء المهارات الضرورٌة لدٌهم ، وتعمل على تفوٌض األفراد األكفاء للقٌام بمسإولٌات 

الى اعتمادها على  باإلضافة، ذات أهمٌة كبٌرة ، وتعتمد نظام الحوافز المادٌة والمعنوٌة فً التؤثٌر على المرإوسٌن 
األناقة ، الذكاء ، والثقة بالنفس( وخبراتها ومهاراتها )الفنٌة ، اإلدارٌة ، والسلوكٌة( فً التؤثٌر علٌهم سماتها الشخصٌة )

 القابد المقنع( فً قٌادتها . أسلوب، وتهتم بالعمل والعالقات معا بدرجة كبٌرة )

، مما ٌشٌر الى عدم اعتماد  ( فقد حققت أوساطا حسابٌة أقل من الوسط الفرضً للمقٌاس17,20,22أما الفقرات )     

الى عدم  باإلضافةالقٌادة اإلدارٌة فً الجامعة على نظام العقوبات المادٌة والمعنوٌة فً التؤثٌر على المرإوسٌن ، 
بدرجة منخفضة )أسلوب  على مناصبها الوظٌفٌة الرسمٌة فً التؤثٌر علٌهم ، وأنها ال تهتم بالعمل والعالقات معا  اعتمادها 
     لمفوض( فً قٌادتها .القابد ا

 )انتابغ( اإلبذاع اإلداري : االستجابي  املتغري - ب
وفق مقٌاس الوسط الحسابً لفقرات االستبانة كما وردت من حٌث تسلسها وعلى  ندرج فٌما ٌؤتً عرضا         

اإلداري ، وكما ٌظهر فً  واالنحراؾ المعٌاري ومعامل االختالؾ ودرجة اتفاق العٌنة والتوزٌعات التكرارٌة لفقرات اإلبداع
 الجدول  اآلتً :

 (n=44( وصؾ تشخٌص إجابات عٌنة البحث لمتؽٌرات اإلبداع اإلداري )4جدول )

فقرات متؽٌر 
اإلبداع 
 اإلداري

 ال
 اتفق
 تماما

 ال
 اتفق

 الى
 حد ما

 اتفق اتفق
 تماما

 الوسط
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 معامل
 االختالؾ

اتفاق 
 العٌنة
 

 جدا جٌد 0.164 0.72 4.39 20 23 -  1  23

 جٌد 0.309 1.21 3.91 18 13 7 3 3 24

 جدا جٌد 0.144 0.60 4.16 10 31 3 - - 25

 جدا جٌد 0.142 0.59 4.14 11 28 5   26

 جدا جٌد 0.120 3.53 4.41 18 26 -   27

 مقبول 0.489 0.97 1.98 2 2 2 25 13 28

 جدا جٌد 0.175 0.72 4.11 11 29 3 - 1 29

 عال جٌد 0.165 0.66 3.98 8 28 7 - - 30

 عال جٌد 0.121 0.48 3.95 4 34 6 - - 31

 جدا جٌد 0.142 0.59 4.14 10 31 2 1 - 32

 جٌد 0.221 0.79 3.57 4 20 18 1 1 33

 جٌد 0.212 0.80 3.77 7 34 3 - - 34

 عال جٌد 0.127 0.50 3.93 4 33 7 - - 35

 جٌد 0.154 0.58 3.75 3 27 14 - - 36

 جدا جٌد 0.147 0.65 4.41 22 18 4 - - 37

 جٌد 0.173 0.47 3.86 5 30 7 2 - 38

 جدا جٌد 0.195 0.83 4.25 19 19 5 - 1 39

 عال جٌد 0.158 0.62 3.92      جمالً اإل

 

( وهو أكبر من الوسط 3.92ٌالحظ من الجدول أن متؽٌر اإلبداع اإلداري بجمٌع فقراتها قد حققت وسطا حسابٌا بلػ )       

( ، وبدرجة اتفاق أفراد العٌنة 0.158( ومعامل اختالؾ )0.62للمقٌاس بنسبة جٌدة . وبانحراؾ معٌاري ) الحسابً

( على أوساط حسابٌة عالٌة ، مما ٌشٌر الى أن القٌادة اإلدارٌة فً 28( . وقد حققت جمٌع الفقرات )عدا الفقرة 78.4)

كبٌر بؤهمٌة اإلبداع اإلداري باعتباره بعدا تنافسٌا ، وتعمل على توافر المناخ المالبم فً الجامعة جامعة دٌالى تإمن بشكل 
عند التوظٌؾ استقطاب دماء جدٌدة متخصصة لتحقٌق مٌزة اإلبداع ، وتهتم بالمبدعٌن لتحقٌق اإلبداع اإلداري ، وتراعً 

بتكارات واالقتراحات ، وتراقب بشكل مستمر الجامعات بدرجة كبٌرة ، وتسعى الى خلق قٌم جدٌدة من خالل تشجٌع اال
أعمال الجامعة )الكلٌة( عند  إعادة)الكلٌات( المماثلة للوقوؾ على مستوى اإلبداع فٌها ، وتعمل على تعدٌل أو تبدٌل أو 

سٌن فً عملٌات الضرورة ، وتتبنى عملٌات التؽٌٌر والتكٌؾ ألي مإثرات فً متطلبات البٌبة الخارجٌة ، وتستشٌر المرإو
العمل ، وتقلد اآلخرٌن فً حل المشكالت التً  إنجازالمتبعة فً  اإلجراءاتوتشعر بالملل من تكرار التجدٌد واإلبداع ، 
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تعترض العمل ، وتبلور أكثر من فكرة خالل فترة زمنٌة قصٌرة بتلقابٌة وٌسر ، وتحرص على معرفة الرأي المخالؾ لرأٌها 
جه الضعؾ والقصور فً العمل ، وتحتاج الى تعلٌمات مفصلة عند التكلٌؾ بمهام عمل جدٌدة ، منه ، ومعرفة أو لإلفادة
 فً تؽٌٌر موقفها عند اقتناعها بعدم صحته . وتردد

الى أن القٌادة اإلدارٌة فً اس ، مما ٌشٌر ٌ( فقد حققت وسطا حسابٌا أقل من الوسط الفرضً للمق28أما الفقرة )      

 ( ذات جودة منخفضة . موارد بشرٌة ومادٌة وأجهزة لى مدخالت )الجامعة ال تحصل ع

 انبحث ثانيا : اختبار فزضيت

 يم ػاللت االرتباط بني انميادة اإلداريت واإلبذاع اإلداري :حته - أ

 ) ٌروالمتؽ( القٌادة اإلدارٌة  المستقل ( مصفوفة االرتباط التً تظهر فٌها العالقة بٌن المتؽٌر )5ٌوضح الجدول )        

( المحسوبة   tبلؽت قٌمة ) إذ( اإلبداع اإلداري . وتبٌن أن هناك عالقة ذات داللة معنوٌة وقوٌة بٌن المتؽٌرٌن ،  التابع

( . 42( ودرجة حرٌة )0.99( ، أي بدرجة ثقة )0.01( وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة تحت مستوى معنوٌة ) 10.544)

توجد  ) على  تنصالفرضٌة الربٌسة التً  وإثباتقوي ٌإٌد صحة  إٌجابًارتباط ( وهو 0.852وقد بلؽت قٌمة االرتباط )

 ( . عالقة ارتباط وأثر معنوٌة بٌن القٌادة اإلدارٌة الناجحة وتحقٌق اإلبداع اإلداري

  فً عملهاللنجاح  الالزمةتمتلك مصادر القوة وتشٌر هذه العالقة الى أنه كلما كانت القٌادة اإلدارٌة فً الجامعة        
على المرإوسٌن من خالل ما لدٌها من المهارات المتعددة ، فان ذلك سٌنعكس على تحقٌق اإلبداع اإلداري وتستطٌع التؤثٌر 

 بدرجة أكبر .

 (n=44) ( العالقة االرتباطٌة بٌن القٌادة اإلدارٌة واإلبداع اإلداري5جدول )

(  tة)قٌم معامل االرتباط المتؽٌر التابع المتؽٌر المستقل

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوٌة

 نوعٌة الداللة

 معنوٌة 0.01 10.544 0.852 اإلبداع اإلداري القٌادة اإلدارٌة

 

 حتهيم أثز انميادة اإلداريت يف اإلبذاع اإلداري : - ب
اللة ( نتابج تحلٌل االنحدار بٌن القٌادة اإلدارٌة واإلبداع اإلداري ، وٌالحظ أن هناك تؤثٌرا ذو د6ٌوضح الجدول )

( وهً أكبر من قٌمتها 11.167( المحسوبة )fتحقٌق اإلبداع اإلداري ، اذ بلؽت قٌمة )معنوٌة للقٌادة اإلدارٌة الناجحة فً 

( والبالػ B( . ومن مالحظة معامل بٌتا )42( ودرجة حرٌة )0.95( ، أي بدرجة ثقة )0.05الجدولٌة تحت مستوى معنوٌة )

( فً اإلبداع اإلداري ، 0.469وحدة واحدة فً القٌادة اإلدارٌة ٌصاحبه تؽٌر بمقدار )( والذي ٌشٌر الى أن تؽٌر 0.469)

( 0.726( فقد بلػ )R2أما قٌمة معامل التحدٌد ) وٌدلل هذا الى أهمٌة القٌادة اإلدارٌة الناجحة فً تحقٌق اإلبداع اإلداري .

لً الحاصل فً اإلبداع اإلداري تتحدد من خالل القٌادة ( من التباٌن الك0.726وهً نسبة عالٌة ، تشٌر الى أن ما مقداره )

( تمثل نسبة تؤثٌر متؽٌرات أخرى ؼٌر معروفة . ومن مالحظة قٌمة الحد 0.274اإلدارٌة ، وان النسبة المتبقٌة البالؽة )

 وهواوٌة للصفر ، ( والذي ٌشٌر الى قٌمة المتؽٌر التابع اذا كانت قٌمة المتؽٌر المستقل مس aالثابت لمنحنى االنحدار )

ة الصفر مما ٌعنً وجود عالقة جٌدة بٌن القٌادة اإلدارٌة واإلبداع اإلداري . وبهذه النتٌجة تتؤكد صحقٌمة ٌختلؾ عن 
د عالقة ارتباط وأثر معنوٌة بٌن القٌادة اإلدارٌة الناجحة وتحقٌق اإلبداع ووج على ) تنصواثبات الفرضٌة الربٌسة والتً 

  ( .  اإلداري

 n=44)        ) اإلداري واإلبداع اإلدارٌة( تحلٌل االنحدار البسٌط بٌن القٌادة  6 ل )جدو

المتؽٌر 
 المستقل

المتؽٌر 
 التابع

معامل 
التحدٌد 

R2)) 

 قٌمة

F 
قٌمة 
 معامل

B 

 قٌمة

A 
 قٌمة

T 
مستوى 
 المعنوٌة

القٌادة 
 اإلدارٌة

اإلبداع 
 اإلداري

0.726 11.167 0.469 1.932 10.544 0.05 
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 ملبحث انزابغ : االستنتاجاث وانتىصياثا
    Conclusions  أوال : االستنتاجاث

المدٌر مطالب  إذاؼلب الكتاب والباحثٌن ٌرون االختالؾ بٌن المدٌر والقابد ،  أناتضح من الطرح النظري  - 1
هذه الوظابؾ للمدٌر  إحدىوالقٌادة هً  –التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة  –بالقٌام بوظابؾ العملٌة اإلدارٌة 

 ٌمتلك مقومات القٌادة الناجحة . أنوال ٌستطٌع المدٌر بدونها 
بدوره ٌعد مفتاح  اإلداري واإلبداعفً المنظمات  اإلدارياإلبداع  إلىتعد القٌادة اإلدارٌة مفتاح الوصول  - 2

 ذلك . إلىثون والكتاب مٌزات تنافسٌة والمنظمات المبدعة والرٌادة . وٌذهب اؼلب الباح إلىالوصول 
العٌنة لمتؽٌر القٌادة اإلدارٌة ومتؽٌر اإلبداع  آراءللبٌانات واستقصاء  اإلحصابًنتابج التحلٌل  أظهرت - 3

 : ٌؤتًما  اإلداري
دراك القٌادات العلٌا مرتبة جٌد جدا ، مما ٌشٌر االالقٌادة اإلدارٌة  متؽٌراتفاق عٌنة البحث حول  حققت درجةأ ( 

 قوتهم ومدى تؤثٌرهم على المرإوسٌن من خالل ما ٌمتلكونه من مهارات . لمصادر 
حقق متؽٌر القٌادة اإلدارٌة وسطا حسابٌا عالٌا ، مما ٌشٌر الى ادراك عٌنة البحث ) القٌادات العلٌا( ألهمٌة ب ( 

 .قٌادة كلٌاتهم بالشكل الذي ٌجعلهم ٌحققون شٌبا من اإلبداع فً أدابهم دورهم فً 
 القٌاداتققت درجة اتفاق عٌنة البحث حول متؽٌر اإلبداع اإلداري مرتبة جٌد عال ، مما ٌشٌر الى ادراك ح  ( ج
 لعلٌا بدورهم الفاعل فً تحقٌق اإلبداع اإلداري .ا

 اإلباداع اإلداري    ألهمٌاة حقق متؽٌر اإلبداع اإلداري وسطا حسابٌا عالٌا ، مما ٌشٌر الى ادراك عٌناة البحاث  د (
                             ة تحقٌقه عبر مراحل متعددة .وكٌفٌ
 إلىفً الكلٌات المبحوثة مما ٌشٌر  اإلداريظهر وجود عالقة ارتباط بٌن القٌادة اإلدارٌة الناجحة مع اإلبداع هـ ( 

 كانت العالقة اٌجابٌة قوٌة ومعنوٌة . إذتماسك المتؽٌرٌن 
اإلبداع اإلداري وهذا ٌشٌر إلى إدراك عٌنة البحث إلى أهمٌة ارٌة على تبٌن وجود اثر اٌجابً للقٌادة اإلدو ( 

 المتؽٌرٌن وٌزٌد من التؤثٌر فً تحقٌق اإلبداع اإلداري ، وهذا ما تإكده الدراسات واألدبٌات .
  ( . 0.99( ودرجة ثقة )    0.01تم قبول فرضٌة البحث تحت مستوى معنوٌة ) ز ( 

 

   Recommendationثانياا : انتىصياث   
)  فً البحث األساسٌةاعتماد وتبنً نتابج البحث من قبل كلٌات الجامعة وضرورة التعرؾ على المفاهٌم  - 1

 فً المرإوسٌن . التؤثٌرممارستها ووسابل  وأسالٌب(  اإلداري واإلبداعالقٌادة اإلدارٌة ، 
العاملٌن  اإلفراد إنوارد الجامعة ، كما م أهمالعاملٌن بوصفهم  األفرادالعمل على تنمٌة وتدرٌب ورعاٌة  - 2

  من مدٌرٌهم قدوات لهم . ٌتخذوا أنعلٌهم 
، والمثابرة ، والمبادرة ،  المشكالت( بسمات منها الحساسٌة تجاه  أقسامتحلً قادة الكلٌات ) عمداء ورإساء  - 3

 والتفوٌض ، والمخاطرة ، والمرح والطرافة ، .... الخ .
ٌ متع وٌساعد على بلوغ المستوٌات  تصمٌم العمل بشكل - 4 مع العمل  واإلبداعمن االبتكار  األعلىٌثٌر وٌحفز و

دوافعهم نحو التنافس االٌجابً والتفكٌر  إلثارةعلى تطوٌر القدرات القٌادٌة فً المرإوسٌن ) الموظفٌن ( 
 . اإلبداعً

ونو أنالتابعٌن للجامعة وكلٌاتها  اإلدارٌٌنعلى القادة  - 5 هادفة للتحسٌن المستمر وتنفٌذ برامج  انتقادٌهٌة ا رإٌ ك 

 التؽٌٌر من خالل اإلبداع .
فضال  عن  اإلبداعًالكلٌات ( على اإلبداع والتفكٌر اء عمدتشجٌع المرإوسٌن ) الموظفٌن ( من قبل القادة )  - 6

 المبدعة . األفكارتبنً 
لالستفادة منها كتؽذٌة راجعة وجعلها  وإٌجابا  ا  العمل على معرفة وكشؾ العوامل المإثرة على اإلبداع سلب - 7

على عاتق القادة والمرإوسٌن على حٍد  ذلكثقافة لكلٌات الجامعة ولٌس كسٌاسة لمواجهة المشاكل فقط ، وٌقع 
 سواء .

فً كلٌات الجامعة كافة تعنى بالمبدعٌن ودراسة كٌفٌة االستفادة منهم فضال  عن  لإلبداع إدارةاستحداث  - 8

 . اإلبداعٌة أفكارهمعدتهم فً تطبٌق مسا
التؽٌٌر  إستراتٌجٌةانتهاج وتبنً مفهوم التطوٌر التنظٌمً من خالل زٌادة قدرة كلٌات الجامعة فً تقبل  - 9

العاملٌن على تقبل  األفرادوٌساعد على تدرٌب  اإلداري لإلبداعٌروج  أنمن شان التؽٌٌر  إذوزٌادة فاعلٌتها ، 
 . ٌمً أساس ولزٌادة الوعً واالهتمام ولصٌاؼة أهداؾ شاملةتنظاإلبداع كمعٌار 
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 املصادر 
 أوالا : انؼزبيت 

 ( . 32لقران الكرٌم . سورة  األحزاب ،  اآلٌة ) ا - 1
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حبتور ، عبد العزٌز صالح " مبادئ االدارة العامة " الطبعة االولى ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ،  - 4

 . :311عمان االردن ، 
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 .  :311ناشرون وموزعون ، الطبعة األولى ، عمان األردن  
الشماع ، خلٌل محمد " مبادئ اإلدارة ، مع التركٌز على إدارة األعمال " دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  - 6

 . 3118والطباعة ، الطبعة الخامسة ، عمان األردن ، 
الكنعان ، نواؾ سالم " القٌادة اإلدارٌة " دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، الطبعة األولى ، اإلصدار الثامن ،  - 7

 . :311عمان األردن ، 
سالمة ، ابتسام خالد " القٌادة اإلدارٌة اإلبداعٌة السبٌل للتمٌز اإلداري " ورشة عمل ، الجمعٌة السعودٌة  - 8

  .      3118لإلدارة ، 

 . 3118اللعبون ، خالد " القٌادة واإلبداع " أسبلة وأجوبة ،  - 9
 . 3119بشاوي ، لمٌاء " اإلبداع فً المنظمات ، كٌؾ ننمً اإلبداع فً منظماتنا " بحث منشور ،  - 10
 . :311الصحة ، مشرفة نادي " مراحل اإلبداع التنظٌمً " موقع مجموعة إدارة األعمال ، جامعة حلب ،  - 11
( ،  2هٌجان ، عبد الرحمن " معوقات اإلبداع فً المنظمات السعودٌة " مجلة اإلدارة العامة ، العدد )  - 12

2::: . 
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 استًارة االستبانت (1يهحك )
  انميادة اإلداريت فمزاث

ال اتفق  ال اتفق جزبٌا اتفق اتفق تماما األسبلة ت
 تماما

      تتصور مستقبل المنظمة وتضع الخطط لذلك . 2

تمتلاااك القااادرة علاااى التكٌاااؾ فاااً العمااال والعالقاااات ماااع مختلاااؾ  3
 المستوٌات فً المنظمة . 

     

العاااملٌن فٌهااا لمحاولااة التوافااق تسترشااد أهااداؾ المنظمااة وقااٌم  4
 واالنسجام بٌنهما .

     

تقدم بمخاطرة على تقدٌم الحلول فً المواقؾ المختلفة والتؽٌارات  5
 المحتملة فً المنظمة .

     

      تعمل على تطوٌع بٌبة العمل والوسابل لخلق فاعلٌة فً العمل .  6

الساتعانة بهاا تسعى للحصول على أفكار ومقترحاات المرإوساٌن ل 7
 فً اتخاذ القرارات .

     

      تإثر قٌم وثقافة المجتمع فً فعالٌتك بعدك قابدا  . 8

تإثر سٌاسة وثقافة المنظمة وهٌكلها وطبٌعة عملهاا فاً  فعالٌتاك  9
ك قابدا  .  بعد 

     

تعتمااد مهااارات متقدمااة فااً االتصااال بالمرإوسااٌن تتساام بحساان  :
 الخطاب واإلصؽاء .

     

      تحاول وضع أهداؾ وإجراءات تترجم رإٌة المنظمة . 21

تخصص جازءا  مان ماوارد المنظماة لادعم ومسااندة األعماال التاً  22
 ٌإدٌها أفراد المنظمة .

     

      تقنع المرإوسٌن بؤنهم سٌحققون النجاح الذي ٌسعون إلٌه . 23

مساااٌرة تنشاا قنااوات معلوماتٌااة تالباام توجااه المنظمااة فضااال  عاان  24
 المعلومات التً تبثها هذه القنوات . 

     

تشجع المرإوسٌن على التعلم الفاعل بجعله وسٌلة لبناء المهارات  25
 الضرورٌة لدٌهم .

     

تعمل علاى تفاوٌض األفاراد األكفااء للقٌاام بمساإولٌات ذات أهمٌاة  26
 كبٌرة .

     

     ؤثٌر علااااى تعتمااااد نظااااام الحااااوافز ) مادٌااااة ومعنوٌااااة ( فااااً التاااا 27
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 اإلداري اإلبذاع فمزاث

 المرإوسٌن 

تعتمااااد نظااااام العقوبااااات ) مادٌااااة ومعنوٌااااة ( فااااً التااااؤثٌر علااااى  28
 المرإوسٌن .

     

تعتمد على سماتك الشخصٌة ) األناقة ، والاذكاء ، والثقاة باالنفس  29
 ... الخ ( فً التؤثٌر على المرإوسٌن . 

     

، والسالوكٌة (   تعتمد على خبراتك ومهاراتاك ) الفنٌاة ، واإلدارٌاة :2
 فً التؤثٌر على المرإوسٌن  .

     

      تعتمد على منصبك الوظٌفً الرسمً  فً التؤثٌر على المرإوسٌن  31

تهتم بالعمل والعالقات معا  بدرجة كبٌارة ) أسالوب القاباد المقناع (  32
 فً قٌادتك .

     

باااد تهاااتم بالعمااال والعالقاااات معاااا  بدرجاااة منخفضاااة ) أسااالوب القا 33
 المفوض ( فً قٌادتك .

     

اتفق  ال اتفق ال جزبٌا اتفق اتفق تماما األسبلة ت
 تماما

ه بعدا  تنافسٌا  .  2       تإمن بشكل كبٌر بؤهمٌة اإلبداع اإلداري بعد 

      توافر المناخ المالبم فً المنظمة لتحقٌق اإلبداع اإلداري . 3

لتوظٌااؾ اسااتقطاب دماااء جدٌاادة متخصصااة لتحقٌااق تراعااً عنااد ا 4
 مٌزة اإلبداع  .

     

      مستوى اهتمامك بالمبدعٌن فً المنظمة كبٌرا   . 5

تسااااعى إلااااى خلااااق قااااٌم جدٌاااادة ماااان خااااالل تشااااجٌع االبتكااااارات  6
 واالقتراحات .

     

تحصل على مدخالت ) موارد بشرٌة ومادٌة وأجهزة ( ذات جاودة  7
 منخفضة .

     

تراقااب بشااكل مسااتمر المنظمااات المماثلااة للوقااوؾ علااى مسااتوى  8
 اإلبداع فٌها .

     

تعمل على تعدٌل أو تبدٌل أو إعادة أعمال المنظمة عناد الضارورة  9
 ) ظروؾ استثنابٌة ( .

     

تتبنى عملٌات التؽٌر والتكٌؾ ألي مإثرات فً ومتطلبات فً البٌبة  :
 الخارجٌة .

     

      مرإوسٌن فً عملٌات التجدٌد واإلبداع .تستشٌر ال 21

      تشعر بالملل من تكرار اإلجراءات المتبعة فً انجاز العمل .  22

      تقلد اآلخرٌن فً حل المشكالت التً تعترض العمل . 23

      تبلور أكثر من فكرة خالل فترة زمنٌة قصٌرة بتلقابٌة وٌسر .   24
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