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 شكش ًتقذٌش

ًانصرب ، بأٌ  ً ي انطًٌ  احلًذ هلل تعاىل كًا ٌنبغً جلالل ًجيو ًعظٍى قذستو ًسهطاَو انزي أذل

سالو عهى َبٍنا ًيعهًنا األًل عهٍنا ، ًانصالة ًان بفضهو ًَعًو،  األطشًحت ا بئمتاو ىزهيٍّ عهٍ

؛؛؛؛، ًبعذ ًانسالو  ًقذًتنا سسٌل اهلل عهٍو أفضم انصالة  

نتفضهو  بٍ أمحذ خلضش انذكتٌسادلششف  ٍق ًخانص انشكش ًانتقذٌش ألستاربعً أتٌجو

ًتٌاضع أسأل اهلل ء ًتعايم ه األطشًحت، ًقذ ًجذث ينو كم َصح ًتٌجٍو باإلششاف عهى ىز

 أٌ جيزٌو خري اجلزاء. 

انذكتٌس حمًذ انسعٍذ جٌال ششف ادلساعذ ادل ىل األستارإانشكش ًانتقذٌش بعًٍق   أتٌجوكًا 

طٍهت ًادلششذ ًادلٌجو يل  انناصح دائًا انزي كاٌ ً مل ٌبخم عهٍا بتٌجٍياتو ًَصائحو انقًٍتانزي 

  أسأل اهلل أٌ جيزٌو خري اجلزاء. يسريتً اجلايعٍت

ادلكٌَت ًأتقذو جبزٌم انشكش ًعظٍى االيتناٌ نكم أعضاء جلنت انتكٌٌٍ يف انذكتٌساه كًا 

اهلل  جزاىى ،أ.د عهت يشاد ، ، د.كسنت حمًذأمحًذ ،أ.د طعٍبت  ذ ،ضٍف أمح :  أ.د يٍ األساتزة

 خرياً.

يناقشت ىزا انعًم ادلتٌاضع ًانقٍاو  ادلناقشت نتفضهيى بقبٌلكًا أشكش األساتزة أعضاء انهجنت 

 بتصٌٌبو ًإظياسه بشكم عهًً أفضم.

مبؤسست كٌَذًس ال ٌفٌت ي أٌ أتٌجو بانشكش نكم ادلشاسكني يف االستبٍاٌ يٍ إطاساث   كًا 

  .حسٍ استقباذلى ًتعاًهنى يعناعهى ًانكرتًٍَكس 

 كًا أتقذو جبزٌم انشكش ًااليتناٌ ًنكم يٍ ساىى يف ىزا انعًم يٍ قشٌب أً بعٍذ.



II 
 

 اإلهداء
  .......إىل 

وانسهز نزاحيت وانخعب نرتبييت وانفزح ننجاحي ألجهي،حتمهج انعناء من   

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمي احلبيب  

 قهبه احخميج ويف دفئ انذي بني يديه كربث  

ايلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي انغ  

اهلل يف عمزكما.أطال   

 اندعم اندائم يل إهلامي و مشىع حياحي ومصدر

  .أخي وأخىاحي 

 شزيك حياحي

 كم من عهمين حزفاً أساحذحي احرتاماً وحقديزاً جلهىدهم.

ىل جانيب عرب مشىار حبثي املخىاضع.كم اننفىس انيت وقفج إ  

      ....أهدي نكم مثزة جهدي هذا املخىاضع   ....         
 
 

** وردة **  
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 :مستخلص 
ادلوارد البشرية مبنظمات أثر أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى  ىدفت ىذه الدراسة إىل اختبار

وقد مت إبراز أىم مربرات تبين التحول من مفهوم ، ور الكرتونيكس للدراسة ادليدانية، ومت اختيار مؤسسة كونداألعمال
 باإلضافة إىل أىم عناصر السلوك اإلبداعي وأساليب تنميتو. ،ادلنظمة ادلتعلمة مفهوم إىل لتقليديادلنظمة ا

 ،دلنهج الوصفي التحليليا استخدام ولتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية مت
 (031)، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من البيانات من أفراد عينة الدراسة كما مت تصميم استبانة جلمع

ليل البيانات  واختبار ، ويف ضوء ذلك جرى مجع وحتموظف (383)والذي قدر ب من جمتمع الدراسة موظفا
 ، ومت اخلروج بنتائج أمهها :(SPSS) احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةباالعتماد على برنامج الفرضيات 

   ؤسسة كوندور الكرتونيكس  مبأن مستوى  توافر أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة كان متوسطا 
 ؤسسة كوندور الكرتونيكسمبعا مرتفكان  أن مستوى السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية  
  عند مستوى معنوية داللة إحصائية  ذوعدم وجود أثر(1010 ≥ α)  يف تنمية  تمعةجمألبعاد ادلنظمة ادلتعلمة

  ؤسسة كوندور الكرتونيكسمبالسلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية 
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال(α ≤ 0.05)  ادلنظمة  حمور)آراء ادلبحوثني حول  لدى

، ، التصنيف الوظيفيادلستوى التعليمي، العمر، النوع االجتماعي ات )دلتغي  تعزى (السلوك اإلبداعي ،ادلتعلمة
 سنوات اخلربة( 

 :إىل جمموعة من التوصيات أمههاسة وبناًء على تلك النتائج فقد خلصت الدرا
 البدء بتشخيص األساليب اإلدارية ادلطبقة  ضرورة العمل على ترسيخ مفهوم ادلنظمة ادلتعلمة وذلك من خالل

، ادلنظمة ادلتعلمة مفهومحالياً  يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس لتحديد األساليب السلبية منها واليت تعيق تطبيق 
 وحماولة تطويرىا.ودعم األساليب اإلجيابية 

  تشجيع و  باستمرار إىل تنمية السلوك اإلبداعيجاىدة كوندور الكرتونيكس أن تسعى مؤسسة  من الضروري على
دة والتشجيع أكثر وحتفيز الدعم وادلسانمن خالل  بالفرد ادلبدعاالىتمام حماولة ، و  األفكار وادلمارسات اجلديدة

 .اإلبداعيةقدراتو 
، مؤسسة كوندور التعلم التنظيمي، ادلنظمة ادلتعلمة، اإلبداع، السلوك اإلبداعي الكلمات المفتاحية :

 .إلكرتونيكس 
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Abstract : 

This study aimed to test the impact of the dimensions of the learning 

organization on the development of creative behavior of human resources in 

business organizations, and was selected Condor Electronics Foundation for the 

study of the field, and high lighted the most important justifications for the 

adoption of the transition from the traditional concept of the organization to the 

concept of the learning organization, in addition to the most important elements of 

creative behavior and methods Its development. 

In order to achieve the objectives of the study and to answer the main problem 

and sub-questions was used descriptive analytical method, and a questionnaire was 

designed to collect data from the members of the study sample, and the study was 

applied to a random sample of (130) employees from the study population (383) 
employees. In light of this, data were collected and analyzed and hypotheses tested 

based on statistical program (SPSS). the study concluded a set of Results, the   

most important of which are: 

 The level of availability of the dimensions of the learning organization was 

average at Condor Electronics; 

 The level of creative behavior of human resources was high at an institution 

at the Condor Electronics Foundation; 

 No statistically significant impact at the level of significance (α ≤ 0.05) of 

the dimensions of the learning organization combined in the development of 

creative behavior of human resources at Condor Electronics, 

 There are no statistically significant differences at the level of significance 

(α ≤ 0.05) in the respondents' opinions on the axis( of the learning 

organization, Creative behavior ) attributed to variables (gender, age, 

educational level, job classification, years of experience); 

      Based on these findings, the study concluded a set of recommendations, the       

most important of which are: 

 The need to work to consolidate the concept of the learning organization by 

starting to diagnose the administrative methods currently applied in the 

Condor Electronics Foundation to identify negative methods that hinder the 

application of the concept of the learning organization, and support positive 

methods and try to develop. 

 It is essential that the Condor Electronics Foundation strives constantly to 

develop creative behavior and encourage new ideas and practices, and to try 

to care for the creative individual through support and encouragement more 

and stimulate their creativity. 

Keywords: Organizational  Learning , Learning Organization, Creativity, 

Creative Behavior, Condor Electronics. 
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  :تمهيد     
ادلنظمات مرىون دلا  بقاءصبح أحيث  تواجو ادلنظمات اليوم مجلة من التغيَتات ادلتسارعة يف ظل البيئة ادلتغَتة،

 ،ن التطورات احلاصلة يف السنوات األخَتةعتتحلى بو من مزايا تنافسية يف ظل العديد من التحديات ادلتزايدة ناجتة 
تغَتت بالتايل ، و افسةنكما أدت إىل تسارع كبَت يف ادل  َت خصائص األعمال بشكل جذرييواليت أدت إىل تغ

رفع التحدي وتغيَت أساليب ونظم العمل التقليدية  ذلاتو األخَتة، فقد بات من الضروري ادلنظماتلبات ومفاىيم طمت
 ، ويف وقت تسعى فيو إىل تطبيق فلسفات تصنع التميز واإلبداع.العصر تطوراتديتها يف مواكبة واليت أثبتت زلدو 

الدرجة األوىل على ادلورد ، وصلاحها يف حتقيق أىدافها يتوقف بوية وىامة يف اجملتمعات ادلعاصرةفادلنظمات أداة حي
، ونتيجة للتطورات اليت ادلنظمة وصلاحها ودتيزىااً مهماً يف حتقيق أىداف دور ا األخَت ذى، فالشك يف أن البشري

ل اإلدارة ق، فقد ظهرت اجتاىات جديدة وحديثة يف حجيابية وسلبيةإيت تركت انعكاسات طرأت يف البيئة اخلارجة وال
ات اللذان يعدان من ادلوضوع  ،ظهور ما يسمى بادلنظمة ادلتعلمة واالبداع، ومن بينها هم يف حتقيق اإلفادة الكاملةتس

 اليت بدأت تستحوذ على اىتمام علماء اإلدارة يف الوقت الراىن.
وتبادذلا يف عصر  ةفادلنظمة ادلتعلمة ىي ادلنظمة اليت تركز بشكل كبَت على التعلم ادلستمر وعلى إنتاج ادلعرف

تطبيق لذلك فإن  ادليزة األساسية للتنافس بُت ادلنظمات ىي سرعة التعلم واالستفادة القصوى من ادلعرفة، تأصبح
، فقد أصبح يات الكفاءة والفعالية يف األداءا يعت ر أحد مرتكزات النجاح ورفع مستو العمل هب وأسس ادلنظمة ادلتعلمة 

 ادلصدر الرئيسي للتميز ىو ادلعرفة واليت ال نستطيع الوصول إليها إال عن طريق التعلم على ادلستوى الفردي واجلماعي.
 لولى توفَت القدرة على إجياد وطرح احلى شروط صلاح ادلنظمات يف أي ميدان ىو مدمن ادلعروف كذلك أن إحد

توافرت البيئة ادلشجعة على  تساىم يف تفعيل األنشطة وزيادة فعاليتها إذا مااليت  ادلبتكرة مع وجود بوادر اإلبداع
 ذه القدرات وتنميتها .احتضان ى

لى تنمية السلوك اإلبداعي ادلستقبل واالبداع البد ذلا أن حترص عولكي تتمكن ادلنظمات من العبور باجتاه 
الة للوصول إىل نتائج إبداعية فع  ادلنظمات  من خالذلا تسعىكون ىذا األخَت أحد الوسائل الناجحة اليت  ،وتشجعو

السلوك اإلبداعي لدى وىل على تنمية ز تعتمد بالدرجة األ، واحملافظة على ىذا التمي  زحتقق من خالذلا البقاء والتمي  
ينتج  ىو عبارة عن سلوك شليز يقوم بو الفرد داخل عملو وترمجة فعلية ألداء شليز وفريد،ة، فهذا األخَت يادلوارد البشر 

 عنو إبداعات جديدة، لذا حتاول ادلنظمات الناجحة جاىدة زلاولة دراسة ىذا السلوك وتشجيعو وحتفيزه وتنميتو.
 :لة الفرعيةئساإلشكالية الرئيسية واأل -

 باستمرار أدائها حتسن كلما التنظيمي التعلم يف ادلنظمة استثمرت كلما بأنو األعمال منظمات قناعة من بالرغم 
 ادلنظمات ىذه تدرك ال حيث ادلعاصرة ادلنظمات من لبعض بالنسبة جديدا اليزال ادلتعلمة ادلنظمة مفهوم أن إال

 إذ للمنظمات الرئيسية ادلتطلبات أحد اإلبداع لكون نظرا وكذلك ادلتعلمة، ادلنظمة وأبعاد خصائص حتقيق أمهية مدى
 اوأفكارً  حلوالً  تتطلب واليت للمتغَتات االستجابة عليها حيتم شلا التقليدية بالطرق أعماذلا تؤدي أن كافيا يعد مل



 مقدمة عامة:

  

 

 ب

الرئيسية  ميكن صياغة اإلشكاليةقا شلا سبق ، انطالالبشرية ادلوارد من ادلنظمات دتلك ما وأغلى أىم قبل من إبداعية
 للدراسة احلالية مبا يلي : 

إلى أي مدى يمكن أن تساىم أبعاد المنظمة المتعلمة في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية 
 بمؤسسة كوندور الكترونيكس بوالية برج بوعريريج ؟

 : ما يلي األسئلة الفرعية وىي وانطالقا من اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح
 ماذا نقصد بالسلوك اإلبداعي وماىي أساليب تنميتو ؟ما مفهوم ادلنظمة ادلتعلمة وماىي أىم عناصرىا ؟ .1
 ماىي طبيعة العالقة بُت أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة والسلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية؟  .2
 الكًتونيكس ؟ما مستوى توافر أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة وتطبيقها مبؤسسة كوندور  .3
 ما مستوى السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية مبؤسسة كوندور الكًتونيكس ؟ .4
ىل ميكن أن تؤثر ادلنظمة ادلتعلمة بأبعادىا يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية مبؤسسة كوندور  .5

 الكًتونيكس ؟
الدراسة تعزى للمتغَتات الشخصية  ورازل آراء ادلبحوثُت حول لدىىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية  .6

    ؟والوظيفية
 : فرضيات الدراسة -

إىل رلموعة  ثالث فرضيات رئيسية مقسمة سيتم تبٍت للدراسة انطالقا من اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية
 :، وىي ما يليسيتم اختبار مدى صحتها إحصائياً  ، حيثمن الفرضيات الفرعية

، التعلم ) التمكين رلتمعة ثر ذو داللة إحصائية ألبعاد ادلنظمة ادلتعلمةيوجد أ : الاألولىالفرضية الرئيسية  .1
يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد ( ، التفكير النظميعمل، القيادة، الرؤية المشتركةفرق ال ،التنظيمي

 .البشرية مبؤسسة كوندور الكًتونيكس 
نظمة آراء ادلبحوثُت حول زلاور الدراسة ) ادل لدىال توجد فروق ذات داللة إحصائية  : الثانيةالفرضية الرئيسية  .2

، ، ادلستوى التعليميماعي، العمر) النوع االجتإىل متغَتاهتم الشخصية والوظيفية( تعزى ، السلوك اإلبداعيادلتعلمة
 ، سنوات اخل رة (.التصنيف الوظيفي

  :أىمية الدراسة -
 وىذا نلخصو  تطبيقي،وميكن تقسيم أمهيتها إىل بعد علمي وآخر  ادلتغَتين،تستمد الدراسة أمهيتها من أمهية 

  :ما يليك
 يلي: ماكتتجلى أمهية الدراسة العلمية   العلمية:األىمية  -أوال
 من يعد إذ ،ادلتعلمة ادلنظمة ا ألحد أىم ادلواضيع يف إدارة األعمال وىو موضوعتطرقهتظهر أمهية الدراسة ل  .1

 تعزيز على ادلنظمات يساعد حيوي موضوع كونو وذلك الباحثُت من العديد اىتمام تشغل اليت احلديثة ادلواضيع
 . وصلاحها ادلنظمة أداء يف تأثَتىا ىلإ باإلضافة ادلختلفة، وأنشطتها عملياهتا على والسيطرة قيمتها ورفع مكانتها
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ىل مساعدة ادلوارد البشرية بشكل خاص  إيهدف  التعلم التنظيمي الذيكما تتجلى أمهية الدراسة لتطرقها دلوضوع    .2
علمة متكيفة ىل منظمة متإويساىم أيضا يف حتويل ادلنظمة  ،وادلنظمة بشكل عام على أن تكون أكثر كفاءة

 مع ادلتغَتات البيئية ادلتسارعة.  بشكل مناسب متفاعلة
 اىتمام زلل أصبح الذي البشري للمورد االبداعي السلوكدلوضوع  الدراسة أمهيتها أيضا لكوهنا تتطرق تستمد  .3

ا من مهمً  مصدراً الذي أصبح اإلبداع احلديثة، وذلك كون  اإلدارية وادلداخل األساليب جلل ووصول بداية ونقطة
أساليب عمل جديدة ختتلف عن منطية العمل مصادر بقاء ادلنظمات ودميومتها باإلضافة اىل مساعدهتا يف تبٍت 

  حل مشكالهتا. التقليدية شلا يسهل يف
كن من التعرف إىل مدى توافر أبعاد احلالية دتم  التطبيقية اليت تكتسبها الدراسةمهية األ إن : التطبيقيةاألىمية  -ثانيا

كانت وصلت إىل مرحلة أن تكون   إنومعرفة  ،مؤسسة كوندور الكًتونيكسوأسس ادلنظمة ادلتعلمة وتفعيلها يف 
كما أنو ميكن   ،والطاقات اإلبداعية لدى ادلؤسسة باإلضافة إىل تشخيص مستوى السلوك اإلبداعيمنظمة متعلمة، 

االستفادة من نتائج الدراسة يف اجملال التطبيقي يف تقدًن التغذية العكسية للمؤسسة كوندور حول كيفية الوصول إىل 
يقة تنمية السلوك اإلبداعي والوقوف على جوانب القوة والضعف وذلك من خالل تقدًن مجلة من نظمة ادلتعلمة وطر ادل

 االقًتاحات ادلساعدة على ذلك .
  الدراسة :أىداف  -

مسامهة أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة يف تنمية مدى إىل التعرف على خالل الدراسة احلالية من  بشكل أساسيهندف 
  :وىي كاآليترلموعة من األىداف الفرعية  وضلدد، البشرية مبؤسسة كوندور الكًتونيكس وك اإلبداعي لدى ادلواردالسل

، والتعرف على أىم ادلمارسات النظرية دلتغَت ادلنظمة ادلتعلمةهتدف الدراسة إىل إعطاء أىم األسس واألطر  .1
 ساعدة يف بناء ادلنظمة ادلتعلمة.واألساليب ادل

 لمتغَت السلوك اإلبداعي وإبراز أىم عناصره وأساليب تنميتو.زلاولة اإلحاطة باجلانب النظري ل  .2
 زلاولة التعرف على أىم مرتكزات ادلنظمة ادلتعلمة ودورىا يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية. .3
 زلاولة معرفة مستوى تطبيق ادلنظمة ادلتعلمة ومدى توافر أبعادىا مبؤسسة كوندور الكًتونيكس. .4
 مستوى السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية مبؤسسة كوندور الكًتونيكس. زلاولة معرفة .5
لدى ادلوارد البشرية مبؤسسة   أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة يف تنمية السلوك اإلبداعي طبيعة العالقة بُتزلاولة معرفة  .6

 كوندور الكًتونيكس.
بصفة  ؤسسة كوندورمب حاب القرار وادلسؤولُتألص اقًتاح مجلة من التوصيات بناًء على نتائج الدراسة ادليدانية  .7

عاجلة مهية ادلنظمة ادلتعلمة والسلوك اإلبداعي ومهبدف توضيح مدى أ خاصة وادلؤسسات اجلزائرية بصفة عامة
 جتاوز مشاكلها وحتسُت أدائها.، وزلاولة معوقات اليت تعيق تفعيلهما

 : مبررات اختيار الموضوع -
 :وأخرى موضوعية على النحو التايل ادلوضوع إىل م ررات شخصيةميكن تقسيم م ررات اختيار   
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 :وتتمثل فيما يلي المبررات الشخصية: -أوال
يتناول احلديث عن أىم ادلواضيع يف رلال إدارة  وموضوع البحث يندرج ضمن التخصص والتكوين خاصة وأنإن  .1

 األعمال أال وىو ادلنظمة ادلتعلمة والسلوك اإلبداعي.
هبدف تقدًن إطار عام عن أىم شلارسات بناء ادلنظمة ادلتعلمة  فيو،الرغبة الشخصية يف التعمق بادلوضوع والتحكم  .2

 اإلبداعي.تنمية السلوك لوأىم الطرق واألساليب 
 يلي: فيما وتتمثل :الموضوعية المبررات -ثانيا

اليوم خاصة اجلزائرية يف االىتمام بتفعيل ادلتغَتين كان نظرا  دلدى أمهية ادلتغَتين وما حتتاجو منظمات األعمال  .1
 .لدى ادلوارد البشرية البد البحث أكثر يف ادلنظمة ادلتعلمة والسلوك اإلبداعي 

زلاولة تقدًن إضافة إىل مكتبة جامعة اجللفة بشكل خاص واجلزائر بصفة عامة حول موضوع ادلنظمة ادلتعلمة  .2
للتوسع واالستقصاء والكتابة يف ىذا  الباحثُتي اليت سيكون ذلا أثر يف إفادة وأثرىا يف تنمية السلوك اإلبداع

 .ضوع ادلهم وإشباعو حبثاً وحتليالادلو 
السلوك اإلبداعي للموارد البحث يف إمكانيات منظمات األعمال اجلزائرية وتبنيها للمنظمة ادلتعلمة وزلاولة معرفة  .3

  السائد فيها. البشرية
 : الدراسة المنهج المستخدم في -

يتم  فوزلاولة اإلجابة على إشكاليتها واختبار فرضياهتا سو ، من أجل معاجلة موضوع الدراسة من جوانبو ادلختلفة
دفان إىل مجع  ه، كما أهنما يادلدروسة بشكل كمي وكيفياتباع ادلنهج الوصفي والتحليلي ألهنما يع ران عن الظاىرة 

ففي اجلانب النظري سيتم إجراء ادلسح  يلها وتفسَتىا واستخالص دالالهتا،كل ادلعلومات ادلتوفرة عن الظاىرة وحتل
أما يف اجلانب ادليداين سيتم إجراء  ،نية لبناء اإلطار النظري للدراسةادلكتيب واالطالع على البحوث النظرية وادليدا

توافر أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة دراسة ميدانية يف مؤسسة كوندور الكًتونيكس بوالية برج بوعريريج بغرض معرفة مستوى 
أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة والسلوك اإلبداعي لدى ادلوارد  ، باإلضافة إىل دراسة العالقة بُتاإلبداعي ومستوى السلوك

 .البشرية
 : حدود الدراسة -

النتائج أسئلتها وحىت تكون ، والوصول إىل إجابات موضوعية على تمكن من التحكم يف موضوع الدراسةمن أجل ال
، وبالتايل ستكون ى الزمان وادلكان دلوضوع الدراسة، كان البد من وضع حدود للدراسة بشكل عام وعلى مستو دقيقة

 :ا كما يليتنحدود دراس
ركزت الدراسة يف جانبها ادلوضوعي على مسامهة أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة يف تنمية السلوك  الحدود الموضوعية : .1

  ،)التمكُت ، التعلم التنظيمي ، فرق العمل البشرية ، ومت االعتماد على أبعاد ادلنظمة ادلتعلمةوارد اإلبداعي لدى ادل
، اإلبداعي ىي ) احلساسية للمشكالتأما بالنسبة ألبعاد السلوك  ،(ؤية ادلشًتكة، التفكَت النظمي، الر القيادة

 ، سعة االتصاالت (.لتحليل، القابلية للتغيَتعلى ا ، الطالقة والقدرةدلرونة، ادلخاطرة وروح اجملازفةاألصالة وا
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 إجراء الدراسة مبؤسسة كوندور الكًتونيكس ب رج بوعريريج . مت  :الحدود المكانية  .2
الف تصنيفاهتم مؤسسة كوندور الكًتونيكس على اخت اشتملت الدراسة على عينة من موظفُت :الحدود البشرية .3

 ، أعوان تنفيذ ( وذلك دلعرفة سلتلف وجهات نظرىم حول ادلتغَتين. الوظيفية ) إطارات، أعوان حتكم
، ابتداًء من تاريخ تسجيلنا األول من سة بصفة عامة على مدى أربع سنواتامتدت الدرا :الحدود الزمانية .4

، أما بالنسبة للدراسة ادليدانية اليت دتت يف مؤسسة كوندور فقد بدأت من شهر  2119إىل هناية  2116
 .2119 عاممن نفس  سبتم ر واستمرت إىل غايةجانفي 

 :الدراسات السابقة -
يف حتديد إشكالية حبثو بدقة وتزوده  د الباحثبالغة يف عملية البحث ألهنا تفي تكتسي الدراسات السابقة أمهية

، ففي ىذا اجلزء من و التكرارفيد منها يف حل مشكلتو وجتنبستباألفكار واألدوات واإلجراءات واالختبارات اليت ي
عليها وتناولت موضوع ادلنظمة ادلتعلمة والسلوك اإلبداعي مت االطالع الدراسة سيتم استعراض أىم الدراسات اليت 

وىي   ث، وسيتم تصنيف الدراسات حسب التسلسل الزمٍت من األقدم إىل األحد ومنها الدراسات العربية والغربية
 :كاآليت

 :بالمنظمة المتعلمةاسات المتعلقة الدر  -أوال
"إدارة التغيير التنظيمي ودورىا في ترسيخ مبادئ وأسس ادلوسومة بعنوان ( 2116)شريفي مسعودة، دراسة  .1

 :"-دراسة حالة منظمة جنرال إلكتريك عمالق التكنولوجي العالمي–المنظمة المتعلمة 
نظمة إىل منظمة متعلمة ، حيث مت استعراض ىدفت ىاتو الدراسة إىل إبراز دور إدارة التغيَت التنظيمي يف حتويل ادل

جتربة جنرال إلكًتيك كمنظمة حتولت من الشكل التقليدي إىل منظمة متعلمة كنموذج ، وقد مت أيضا القيام بدراسة 
استبانة ومت  (111)ميدانية مبؤسسة كوندور بوالية برج بوعريريج، حيث طبقت على عينة عشوائية، ووزعت 

 استبانة صاحلة للتحليل. (91)اسًتجاع منها 
)حل المشكالت نظميا، التجريب، التعلم من  كاآليت  ادلنظمة ادلتعلمة وادلتمثل يف التابع ادلتغَت  بعادوكانت أ

التجارب الماضية، التعلم من االخرين، تحويل المعرفة، التعلم التنظيمي، التفكير النظمي، القيادة، ثقافة 
 التعلم(.

 : ىل النتائج اآلتيةوتوصلت ىاتو الدراسة إ
 التعلم  بُت  التحليل اإلحصائي وجود اتفاق كبَت بُت أفراد عينة الدراسة حول أسس ادلنظمة ادلتعلمة وادلتمثلة يف(

وجاء ىذا اتفاق إجيابيا حيث ، إدارة المعرفة، فرق العمل( القيادة، ثقافة التعلم التنظيمي، التفكير النظمي،
 متوفرة بدرجة عالية؛أثبتت النتائج أن ىذه األسس 
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 حل حول رلاالت ادلنظمة ادلتعلمة ادلتمثلة يف  اً كبَتاً يف آراء  أفراد العينةأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي توافق(
، (، تحويل المعرفة، التعلم من اآلخرينارب الماضية، التعلم من التجالتجريب المشكالت نظمًيا،

 كل رلاالت تطبيق ادلنظمة ادلتعلمة ادلذكورة متوفرة بدرجة عالية .   وأظهرت الدراسة أن أفراد العينة يرون أن
من أىم توصيات ىاتو الدراسة كاآليت : إذا أرادت ادلنظمة أن تتغَت فيجب أن يكون ذلك بشكل سلطط بدقة،    

يَت بشكل جيد وإال كان مصَت جهودىا الفشل والتحرك إىل الوراء بدل األمام ، وعليها أن حترص على إدارة ىذا التغ
وسليم وإال كانت النتائج كارثيو ، إذا أرادت أن حتظى ادلنظمة أن تصبح منظمة متعلمة وعلى مرتبة متقدمة من التميز 

 أن تتمتع بالتواضع والطموح وباإلرادة القوية والقدرة الكبَتة على حتمل مشاق عملية التحول إىل منظمة متعلمة.
" تأثير ثقافة التمكين والقيادة التحويلية على المنظمة  ادلوسومة بعنوان( 2119)الكساسبة وأخرون،  دراسة .2

 :"-دراسة حالة مجموعة شركات طالل أبو غزالة في األردن -المتعلمة 
والقيادة التحويلية  )التمكين الفني واإلداري(ىاتو الدراسة إىل التعرف على درجة تأثَت ثقافة التمكُت  ىدفت  

على ادلنظمة ادلتعلمة يف رلموعة شركات طالل أبو غزالة يف األردن، وتتضح  المعنوية للتحول()المتطلبات المادية و 
أمهية الدراسة من زلاولة الربط تأثَت منط القيادة التحويلية كخاصية فردية، وثقافة التمكُت كخاصية تنظيمية على 

 استبانة  (211)ائية ووزعت ادلنظمة ادلتعلمة، حيث مت القيام بدراسة ميدانية طبقت على عينة عشو 
 وتوصلت ىاتو الدراسة إىل النتائج اآلتية: 
 ىناك تأثَت للمتغَت ادلستقل ثقافة التمكُت يف ادلتغَت التابع ادلنظمة ادلتعلمة؛ 
 .ىناك تأثَت للمتغَت ادلستقل القيادة التحويلية يف ادلتغَت التابع ادلنظمة ادلتعلمة 

آليت : تعزيز ثقافة التمكُت ببعديها الفٍت واإلداري ع ر رفع سقف ادلسازلة من أىم توصيات ىاتو الدراسة كا  
عن األخطاء ، تفويض ادلزيد من الصالحيات للعاملُت ، حتسُت قدرة القادة يف إدارة ادلوارد البشرية من خالل 

 بناء ثقافة الشراكة بُت اإلدارة والعاملُت وتشجيع العاملُت على التسلح بادلعرفة.
" المنظمة المتعلمة وتطبيقها في المملكة العربية السعودية ادلوسومة بعنوان ( ،  2119)زايد وآخرون، دراسة .3

 :"-دراسة حالة القطاعات الرئيسية في الهيئة الملكية بالجبيل –
افر ىدفت ىاتو الدراسة إىل التعرف على مدى توافر أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة بالقطاعات الرئيسية باجلبيل، ومدى تو 

 خصائص ادلنظمة ادلتعلمة هبذه القطاعات باذليئة ادللكية باجلبيل .
استبانة واسًتجعت منها  (321)ومت ذلك من خالل دراسة ميدانية حيث طبقت على عينة عشوائية ووزعت 

 .(DLOQمارسك وواتكينس )واعتمدت الدراسة أبعاد ادلستقل وىو ادلنظمة ادلتعلمة أبعاد استبانة . (211)
 وتوصلت ىاتو الدراسة إىل النتائج اآلتية :

   ،أقل أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة توافراً يف القطاعات الرئيسية باذليئة ادللكية باجلبيل مها : دتكُت األفراد ضلو رؤية مشًتكة
 وإنشاء نظم ادلعرفة والتعلم ؛
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  (3.44)األبعاد السبعة بُت  : تشجيع االستفسار واحلوار، قد تراوحت متوسطاتأكثر األبعاد توافرًا ىو 
  .( 3.94و)

من أىم توصيات ىاتو الدراسة كاآليت : زلاولة تطوير كل بعد من أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة السبعة ومعاجلة نقاط 
الضعف فيها ، مثل توعية وترسيخ مفهوم ادلنظمة ادلتعلمة لدى القياديُت يف اذليئة ادللكية ، ووضع حتول اذليئة ادللكية 

منظمة متعلمة على أنو ىدف اسًتاتيجي، وإنشاء النظم ادلعرفية لتبادل ادلعرفة على مستوى اذليئة ادللكية، وإتاحة إىل 
فرص التعلم ادلستمر للموظفُت وزيادة التوجو ضلو الالمركزية يف اختاذ القرارات ،وتشجيع التعلم والتعاون اجلماعي، 

 اخلارجية. وتطوير نظم االقًتاحات وربط ادلنظمة ببيئتها
 Validation of Senge Learning Organization ادلوسومة بعنوان: (Joo ho,2008)دراسة  .4

Model with Teachers of Vocational High Schools at the Seoul Megaloplis 
 ."اختبار نموذج سينغ للمنظمة المتعلمة من خالل أساتذة المدارس الثانوية بمدينة سيؤول الكبرى"   

ىدفت ىاتو الدراسة إىل اختبار منوذج سينغ للمنظمة ادلتعلمة ذو األبعاد اخلمسية : التفكَت النظمي، ال راعة    
الشخصية، النماذج الذىنية، الرؤية ادلشًتكة، التعلم اجلماعي، يف البيئة الكورية ورؤية ادلعلمُت الكوريُت دلدى إمكانية 

 مستوى التعليم القانوي ادلهٍت والتجاري والصناعي يف مدينة سيؤول.  تطبيقو يف البيئة الكورية وفاعليتو على
مدرسة  (17)طبقت الدراسة دراسة ميدانية ومت استخدام االستبانة جلمع ادلعلومات ، حيث طبقت الدراسة على   

ارس الصناعية ( معلًما أكادميًيا ومهنًيا يف ادلد976)ثانوية تقع يف مدينة سيؤول، من خالل عينة عشوائية بلغت 
 والتجاري والتقنية يف مدينة سيؤول.

 وتوصلت ىاتو الدراسة إىل النتائج اآلتية :
 أمكانية تطبيق منوذج بيًت سينغ للمنظمة ادلتعلمة يف ادلدارس الكورية ؛ 
 أمهية البناء التنظيمي ادلتكيف دلنظمات التعلم ؛ 
 عدم تعارض منوذج سينغ مع ثقافة التعلم الكورية ؛ 
  نتيجة قياس النموذج ادلفاىيم ادلرتبطة بادلنظمة ادلتعلمة وفاعلية تبٍت النموذج للمؤسسات التعليمية.دعمت 
 :ة المتعلمة للتغيير التنظيمي" مدى استعداد المنظمادلوسومة بعنوان (2118،)الحواجرةدراسة  .5

، ومت القيام ادلدرك للتغيَت االسًتاتيجيظيمي ىدفت ىاتو الدراسة إىل العالقة بُت ادلنظمة ادلتعلمة واالستعداد التن 
)التطوير وكانت أبعاد ادلتغَت ادلستقل وىو ادلنظمة ادلتعلمة كاآليت  استبانة (284)بدراسة ميدانية حيث وزعت 

نظمة المشاركة للتعلم، ، تطوير أتشجيع التعاون لفرق التعلمالمستمر لفرص التعلم، المناقشة والحوار، 
 . ؤية جماعية ، ربط المنظمة ببيئتها ، إيجاد قيادة استراتيجية للتعلم(فراد نحو ر تشجيع األ

 توصلت ىاتو الدراسة إىل النتائج اآلتية :
  أن العامل األعلى أثرًا لدى ادلبحوثُت قد دتثل يف بعد القيادة االسًتاتيجية ، ومستوى اإلدراك األدىن قد تعلق

 بربط ادلنظمة ببيئتها ؛
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  َت يادلنظمة ادلتعلمة كانت ذات ارتباطات عالية مع متغَت االستعداد التنظيمي ادلدرك لتغإن مجيع أبعاد متغَت
 االسًتاتيجي ؛

  ال توجد فروقات مهمة ذات داللة إحصائية بُت تصورات ادلبحوثُت ادلدركة للمنظمة ادلتعلمة على اختالف
 خصائصهم الدميغرافية ؛

  لالستعداد للتغيَت االسًتاتيجي باختالف أعمارىم ورتبهم األكادميية.ىناك فروق مهمة دالة إحصائياً وفهمهم 
من أىم توصيات ىاتو الدراسة كاآليت: ضرورة اىتمام ادلنظمات مبختلف أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة وتنمية قدراهتا 

ُت عناصر منوذج ادلنظمية، وجيب أن تسعى ادلنظمات لتحديد موقعها وآليات التصرف ادلمكنة ذلا يف إطار العالقة ب
 ادلنظمة ادلتعلمة والتعزيز من القدرات اليت دتتلكها.

" بناء أنموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنية ادلوسومة بعنوان( 2117) الرشودي،  دراسة .6
 بالمملكة العربية السعودية ":

اخلصائص  ، وحتديدبادلملكةىدفت ىاتو الدراسة إىل بناء أمنوذج للمنظمة ادلتعلمة لتطوير األجهزة األمنية 
األساسية للمنظمة ادلتعلمة اليت ميكن تضمينها لألمنوذج ادلقًتح ، والتعرف على العوامل الثقافية والتنظيمية الداعمة 

وكان ذلك من  ىزية اإلدارات األمنية لتطبيق ادلنظمة ادلتعلمة.وادلعيقة لألمنوذج، باإلضافة إىل حتديد مستوى جا
خالل دراسة ميدانية حيث طبقت الدراسة على تسعة أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية السعودية، وبلغ رلتمع 

 قائدا.  (776)قائدا، وطبقت على عينة عشوائية طبقية بلغت  (3121)الدراسة عدد 
 النتائج اآلتية : وتوصلت ىاتو الدراسة إىل

 ترى القيادات األمنية أن مستوى جاىزية اإلدارات األمنية لتطبيق ادلنظمة ادلتعلمة مرتفع؛ 
 مستوى العوامل التنظيمية والثقافية الداعمة لتطبيق ادلنظمة ادلتعلمة مرتفع ؛ 
  يف اال جدً التنظيمي إىل درجة فع  تصل نسبة تأثَت تطبيق األمنوذج ادلقًتح للمنظمة ادلتعلمة يف فعالية التطوير ،

 .التطوير التنظيميالعنصر اإلنساين والتنظيمي والتقٍت من عناصر 
من أىم توصيات ىاتو الدراسة كاآليت: تكليف بعض علماء اإلدارة وادلمارسُت بإلقاء زلاضرات ثقافية لتوعية   

لمة ونشر ىذه احملاضرات عن طريق الصحافة واإلذاعة العاملُت واجلمهور بأمهية تطبيق األمنوذج ادلقًتح للمنظمة ادلتع
ء  والتلفزيون لتثقيف األمنية والعاملُت ومجهور ادلتعاملُت مع األجهزة األمنية، وتوفَت تغدية عكسية عن مستويات أدا

أوجو القيادات األمنية وحتديد جوانب الضعف وأوجو القوة يف ذلك األداء من أجل اقًتاح الوسائل الكفيلة بعالج 
 القصور وتعزيز جوانب القوة.

لخصائص المنظمة المتعلمة  نيالموظف " العالقة بين إدراك ادلوسومة بعنوان( Senge, 2002دراسة ) .7
 ووالئهم التنظيمي" 

والوالء التنظيمي ىدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة الفرضية بُت إدراك ادلوظفُت خلصائص ادلنظمة ادلتعلمة   
مت القيام بدراسة ميدانية حيث طبقت الدراسة على منظمتُت وطبقت على عينة عشوائية، حيث مت توزيع  ،لديهم
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استبانة قابلة للتحليل، واعتمدت الدراسة األبعاد ادلنظمة ( 312)استبانة وبعد توزيعها مت اسًتجاع  (357)
التنظيمية، إدارة ادلعلومات، تعزيز التزام ادلوظفُت بالقيمة )جتربة العمل، اذليكل التنظيمي، الثقافة  ادلتعلمة كالتايل
 (. واجلهد وااللتزام

 وتوصلت ىاتو الدراسة إىل النتائج اآلتية :
 وجود عالقة إجيابية بُت إدراك ادلوظفُت خلصائص ادلنظمة ادلتعلمة والوالء التنظيمي لديهم؛ 
  ؛دلوظفُت دلفهوم ادلنظمة ادلتعلمة، وإدراك انظمة ادلتعلمةالعملية خلصائص ادلوجود عالقة إجيابية بُت ادلمارسات 
  أىم خصائص ادلنظمة ادلتعلمة ىو إشراك ادلوظفُت يف ادلنظمة بصرف النظر عن موقف العمل، الرواتب وصورة

 الشركة وألداء ادلايل؛
 ءة ادلوظفُت. بناء منظمة متعلمة وتعزيز الوالء التنظيمي للموظفُت مفيد من أجل خفض النفقات ورفع كفا 
 اخلصائص ادلميزة للمنظمة ادلتعلمة ،حيث أن حتديد أىداف ادلشًتكة بُت  لميكن تعزيز الوالء الوظيفي من خال

ادلوظفُت وادلنظمة يؤدي إىل الوالء على أساس مستقر وال تكون العالقة بينهما نتيجة لتبادل االستفادة ن اجلهد 
 والرواتب.

 لشركة ميدانية دراسة المتعلمة المنظمة في االبداع دارةإ" ادلوسومة بعنوان ( 2112وبكار الفاعوري) دراسة .8
 :"– االردنية موبايلكم

دلتعلمة، مث حبث العالقة بُت مدى  لبناء ادلنظمة ا ادلالئمة العناصر وجود مدى إىل اكتشاف ىدفت ىاتو الدراسة
ك على قدرهتا على إدارة موبايلكم ومدى تأثَت ذليف شركة االتصاالت   وجود أسس ادلنظمة ادلتعلمة وبُت اإلبداع

 اإلبداع .
 (143)استبانة واسًتجعت منها  (311)مت القيام بدراسة ميدانية حيث طبقت على عينة عشوائية ومت توزيع 

التابع  ، أما بالنسبة ألبعاد ادلتغَتارة اإلبداع من خالل فقرات معينةمت دراسة ادلتغَت ادلستقل ادلتمثل يف إد .استبانة
 االستطالع ،الهدف تحديد المحركة، الدوافع) اآلتيةدلنظمة ادلتعلمة من خالل العناصر ادلتمثل يف ا

 (.والمراجعة التقييم ،التمكين وتفويض الصالحيات ،واالستفهام
 وتوصلت ىاتو الدراسة إىل النتائج اآلتية :

  الدوافع المحركةناصر أساسية لبناء ادلنظمة ادلتعلمة وىي عتبُت من حتليل االحصائي أن ىناك مخسة (،  
وتشَت  (التقييم والمراجعة ،، التمكين وتفويض الصالحياتاالستطالع واالستفهام، تحديد الهدف

  الدراسة أن مجيع ىذه العناصر حازت على درجة موافقة متوسطة ؛
  ىناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند مستوى(α ≤ 0.05)  الدوافع بُت عناصر ادلنظمة ادلتعلمة(

 والمراجعة(التقييم  ،التمكين وتفويض الصالحيات ،االستطالع واالستفهامتحديد الهدف،  ،المحركة
 .جهة ، وبُت اإلبداع من جهة أخرى من
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واقع ادلنظمات دميي وبُت : سد الفجوة ادلًتاكمة بُت التقدم العلمي واألكاأىم توصيات ىاتو الدراسة كاآليت من
، من خالل تصميم ال رامج واألنظمة اليت تعمل على إيصال ادلفاىيم ادلتعلقة ببناء ادلنظمات ادلتعلمة وإدارة العربية

 اإلبداع.
 الدراسات المتعلقة بالسلوك اإلبداعي : -ثانيا

–"العالقة بين المناخ التنظيمي والسلوك اإلبداعي ادلوسومة بعنوان  (2117،) سامي محمود عبيدةدراسة .1
 :"–دراسة تطبيقية على الهيئات التدريسية في كليات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة 

ىدفت ىاتو الدراسة إىل التعرف على العالقة بُت ادلناخ التنظيمي والسلوك اإلبداعي ألعضاء اذليئات التدريسية  
على عينة وزعت  ميدانية باستخدام االستبانة ةمت ذلك من خالل دراس دوق  قطاع غزة ،يف كليات اجملتمع ادلتوسطة يف

 .صاحلة للتحليل استبانة (171)استبانة واسًتجعت  (221)عشوائية حيث وزعت 
نظمة األ ،)الهيكل التنظيميكاآليت ادلناخ التنظيمي  وجاءت أبعاد ادلتغَت ادلستقل يف ىاتو الدراسة وادلتمثل يف 

، ظروف في اتخاذ القرارات، الحوافز والمكافآت، التكنولوجيا المستخدمة ، المشاركةوالتعليمات، التدريب
وتوصلت ىاتو فقد دتت معاجلتو بصورة إمجالية دون تفصيل ، أما ادلتغَت التباع ادلتمثل يف السلوك اإلبداعي العمل (

 الدراسة إىل النتائج اآلتية :
  صائية عند مستوى معنويةوجود عالقة ذات داللة إح(α ≤ 0.05)  بُت عناصر ادلناخ التنظيمي وادلتمثلة

، ، الحوافز والمكافآتيب ، المشاركة في اتخاذ القرارات، االنظمة والتعليمات ، التدر )الهيكل التنظيمي
ي اإلبداعوبُت السلوك  ات اجملتمع ادلتوسطة يف قطاع غزةيف كلي العمل(التكنولوجيا المستخدمة ، ظروف 

 ألعضاء اذليئات التدريسية فيها؛
  ثَتىا على السلوك اإلبداعي ألعضاء اذليئات التدريسية يف كليات عناصر ادلناخ التنظيمي من حيث تأ أن ترتيب

، الهيكل تخاذ القراراتالمشاركة في ا ،نظمة والتعليماتاأل) :اجملتمع ادلتوسطة يف قطاع غزة على النحو التايل
 ؛ التكنولوجيا المستخدمة ، ظروف العمل ، التدريب ، الحوافز والمكافآت (، التنظيمي

  العمر، ادلؤىل  :ة بكل ادلتغَتات الشخصية التاليةأن لدى ادلبحوثُت رؤية متشاهبة حول زلاور الدراسة مرتبط(
 ، الراتب(؛، سنوات اخل رة، نوع التعيُتالعلمي

   ادلسمى  )اجلنس،الدراسة مرتبطة بكل ادلتغَتات الشخصية التالية:أن لدى ادلبحوثُت رؤية سلتلفة حول زلاور
 الوظيفي ومكان العمل(.

ع ادلتوسطة من أىم توصيات ىذه الدراسة كاآليت : تأكيد أمهية ادلناخ التنظيمي ومراجعة أبعاده يف كليات اجملتم
دلتوسطة قيد الدراسة وتفهم احتياجاهتم ، زيادة االىتمام بالعنصر البشري يف كليات اجملتمع ابقطاع غزة بشكل مستمر

، وعقد ادلزيد من الدورات فيها وربطو بنتائج أداء العاملُتمول بو ع، إعادة النظر يف نظام احلوافز ادلة واإلنسانيةاحلياتي
 والعمل ، تبٍت اإلدارة لألفكار اإلبداعية لدى العاملُتات واللقاءات التدريبية للعاملُت، وربطها بنتائج األداءوالندو 

  على توفَت الدعم ادلادي وادلعنوي للمبدعُت.
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"التمكين كآلية لدعم وتعزيز اإلبداع في المؤسسة االقتصادية ادلوسومة بعنوان  (2116) فاطنة بلقرع،دراسة  .2
 :"–ة العامة التصاالت الجزائر يدراسة حالة المدير  –

مت ذلك من خالل  د، وقالتعرف على واقع التمكُت للمديرية العاملة التصاالت اجلزائر ىدفت ىاتو الدراسة إىل  
 استبانة (151)استبانة واسًتجعت  (211)ميدانية باستخدام االستبانة على عينة عشوائية حيث وزعت  ةدراس

 .صاحلة للتحليل
)المشاركة بالمعلومات، االستقاللية كاآليت   وجاءت أبعاد ادلتغَت ادلستقل يف ىاتو الدراسة وادلتمثل يف التمكُت

)حل المشاكل ، وأبعاد ادلتغَت التابع ادلتمثل يف اإلبداع كانت كاآليت  (والحرية، فرق العمل، التدريب، التحفيز
وتوصلت ىاتو الدراسة إىل ، سعة االتصاالت ، روح المجازفة ، تشجيع اإلبداع( ، غيير، قابلية للتواتخاذ القرار

  ج اآلتية :النتائ
   تبُت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية(α ≤ 0.05)  يف تقديرات أفراد عينة الدراسة من

 )المشاركة بالمعلومات واالستقاللية والحرية(تعزى دلتغَت العمر، وبعدي  )التدريب(العاملُت ألبعاد التمكُت : 
 تعزى دلتغَت ادلنصب ادلشغول؛

  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  تبُت عدم(α ≤ 0.05)  يف تقديرات أفراد عينة الدراسة من
قدمية،  الوظيفية التالية )اجلنس، العمر، سنوات األالعاملُت دلستوى التمكُت واإلبداع تعزى للمتغَتات الشخصية و 

 ادلستوى الدراسي( ؛ 
   تبُت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية(α ≤ 0.05)  يف تقديرات أفراد عينة الدراسة من

 تعزى دلتغَت ادلنصب ادلشغول ؛ )حل المشاكل واتخاذ القرار ، سعة االتصاالت(العاملُت ألبعاد اإلبداع 
  حيث يفسر التمكُت  ،مة التصاالت اجلزائردلديرية العايوجد أثر ذو داللة إحصائية للتمكُت يف حتقيق اإلبداع با

 من التباين اإلبداع لدى العاملُت يف ادلؤسسة زلل الدراسة. (%69.8)
من أىم توصيات ىاتو الدراسة كاآليت : ضرورة قيام ادلديرية العامة التصاالت اجلزائر بالعمل على تعزيز شلارسات    

ادلشاركة يف اختاذ القرارات، وتطبيق سياسة الباب ادلفتوح، وتبٍت روح الفريق وتعزيز العمل اجلماعي، والعمل على 
ا، ضرورة سعي ادلديرية العامة التصاالت اجلزائر على االىتمام تعديل نظام االتصال والتحفيز والتدريب داخله

 باإلبداع بشكل أك ر من خالل العمل على حتفيز العاملُت لإلبداع وتوفَت متطلباتو. 
ثقافة التنظيمية وتأثيرىا على تنمية السلوك "الادلوسومة بعنوان  (2116 حسام سالم السحباني،)دراسة .3

 :"–اإلبداعي في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة 
 تأثَت الثقافة التنظيمية على تنمية السلوك اإلبداعي يف الوزارات الفلسطينية، ىدفت ىاتو الدراسة إىل التعرف على  

 (287)حيث وزعت  طبقية عشوائيةى عينة علوزعت ميدانية باستخدام االستبانة  ةمت ذلك من خالل دراس دوق
، القيم التنظيمية)كاآليت   الثقافة التنظيميةوجاءت أبعاد ادلتغَت ادلستقل يف ىاتو الدراسة وادلتمثل يف ، استبانة

  ، أما ادلتغَت التابع(السياسات واإلجراءات، التوقعات التنظيمية، األعراف التنظيمية، المعتقدات التنظيمية
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سعة العالقات :)حل المشكالت بطريقة إبداعية، السلوك اإلبداعي فقد كانت أبعاده كاآليت ادلتمثل يف
 .واالتصاالت ، المخاطرة ، التشجيع والدعم المعنوي لإلبداع(

 وتوصلت ىاتو الدراسة إىل النتائج اآلتية :
   وجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية بُت الثقافة التنظيمية والسلوك اإلبداعي يف الوزارات الفلسطينية حسب

 ؛(1.863)معامل ارتباط
  من  ة جوىرية وذات داللة إحصائية بكلبصور  مستوى السلوك اإلبداعي ال يتأثر كما أظهرت الدراسة أن

 ؛مية ()القيم التنظيمية، األعراف التنظيادلتغَتات 
   واإلجراءات)السياسات مستوى السلوك اإلبداعي  يتأثر بصورة جوىرية وذات داللة إحصائية بكل ادلتغَتات ،

 ، المعتقدات التنظيمية(. التوقعات التنظيمية
العمل على زيادة الوعي وادلعرفة للمدراء يف الوزارات بالثقافة التنظيمية من أىم توصيات ىاتو الدراسة كاآليت:    

والرتابة القاتلة اليت تعت ر  حث ادلدراء عن الروتُت،  والسلوك اإلبداعي وإبراز أهنما يساعدان على حتقيق األىداف
إعادة النظر لنظام ادلكافآت واحلوافز سواء كانت عائقاً  يف وجو انطالق األفكار واالبتكارات اإلبداعية يف العمل، 

مادية أو معنوية لتحفيز ادلوظفُت للعمل بكل كفاءة ومهنية عالية من أجل حتقيق األىداف اليت تسعى الوزارات 
 لتحقيقها.  

"التمكين وأثره على تنمية السلوك اإلبداعي في ادلوسومة بعنوان  (2115، السعيد جوال) محمد دراسة  .4
 :"-دراسة ميدانية–سة االقتصادية المؤس

مبديرية  ىدفت ىاتو الدراسة إىل حتليل أثر التمكُت بشقيو النفسي واذليكلي على السلوك اإلبداعي لدى العاملُت
ميدانية باستخدام االستبانة على عينة عشوائية  ةوقم مت ذلك من خالل دراس الكهرباء والغاز بوالية اجللفة، توزيع

 استبانة. (114)استبانة واسًتجعت  (128)حيث وزعت 
وجاءت أبعاد ادلتغَت ادلستقل يف ىاتو الدراسة وادلتمثل يف التمكُت بشقيو النفسي واذليكلي مشكلة من العناصر التالية 

، التدريب المعلومات واالتصال، فرق العمل، ، التفويض)مشاركةو، التأثير( الحرية، المقدرة، )المعنىاآلتية: 
، أما بالنسبة للمتغَت التابع وادلتمثل يف السلوك اإلبداعي فقد دتت معاجلتو من خالل لتحفيز والتشجيع(والتعليم، ا

، الحساسية للمشكالت، قابلية للتغيير، ة ، الطالقة والقدرة على التحليل) األصالة والمرونالعناصر اآلتية 
 اسة إىل النتائج التالية :، وتوصلت ىاتو الدر  تحمل المخاطرة والمجازفة ، سعة االتصاالت(

  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(α ≤ 0.05)   المعنى، ألبعاد التمكُت النفسي بصفة مستقلة(
 على السلوك اإلبداعي لدى العاملُت يف ادلؤسسة؛ القدرة ، الحرية ،التأثير(
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   يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(α ≤ 0.05)  مشاركة، ألبعاد التمكُت اذليكلي بصفة مستقلة( 
على السلوك اإلبداعي  التحفيز والتشجيع( ،التفويض، المعلومات واالتصال، فرق العمل، التدريب والتعليم

 لدى العاملُت يف ادلؤسسة؛
   يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(α ≤ 0.05) لي يف نفس ألبعاد التمكُت بشقيو النفسي واذليك

 الوقت على السلوك اإلبداعي لدى العاملُت يف ادلؤسسة ؛
   ال يوجد تباين يف آراء وتصورات العاملُت يف عينة الدراسة جتاه متغَتات الدراسة على اختالف خصائصهم

 الشخصية والوظيفية، باستثناء رؤيتهم للتمكُت اذليكلي من منظور التصنيف الوظيفي.
من أىم توصيات ىاتو الدراسة كاآليت : ضرورة سعي ادلؤسسة إىل تعزيز مستوى التمكُت النفسي لدى عماذلا،    

وذلك من خالل الًتكيز على منحهم قدرًا أك ر من احلرية واالستقاللية ، ضرورة سعي ادلؤسسة إىل حتقيق كاف من 
ويض واالتصال والتحفيز والتدريب داخلها، باإلضافة التمكُت اذليكلي، وذلك من خالل العمل على تعديل نظم التف

إىل تثبيت قيم ادلشاركة وفرق العمل لتكون الطابع ادلميز لثقافتها، ضرورة اىتمام ادلؤسسة بتنمية السلوك اإلبداعي 
أغلب  لدى العاملُت قبل التفكَت يف النواتج اإلبداعية ، وذلك من خالل تبٍت اسًتاتيجية خاصة تأخذ بعُت االعتبار

 العوامل ادلؤثرة عليو ، واليت تعت ر من أمهها مدخل دتكُت العاملُت.
أثر التمكين في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في  "ادلوسومة بعنوان (2112، ) المبيضين والطروانة دراسة .5

 :البنوك التجارية االردنية"
لدى العاملُت يف البنوك  والسلوك اإلبداعيلتمكُت اإلداري ىدفت ىاتو الدراسة إىل التعرف على مستوى ا

التجارية االردنية ، وقم مت ذلك من خالل دراس ميدانية باستخدام االستبانة على عينة عشوائية طبقية تناسبية 
 مفردة. (391)من رلتمع الدراسة ، حيث بلغ عدد افرادىا  %)31) تشكل

)تفويض وجاءت أبعاد ادلتغَت ادلستقل يف ىاتو الدراسة وادلتمثل يف التمكُت اإلداري مشكلة من العناصر التالية اآلتية 
الصالحيات ، المشاركة في اتخاذ القرار ، تطبيق إدارة عمل الفريق ، إيجاد الثقافة الداعمة للعاملين، تدريب  

ة للمتغَت التابع وادلتمثل يف السلوك اإلبداعي فقد دتت معاجلتو بصورة ، أما بالنسبوتعليم العاملين ، إثراء العمل(
 إمجالية دون تفصيل. 

 وتوصلت ىاتو الدراسة إىل رلموعة من النتائج نلخص أمهها كما يلي :   
  دتارس البنوك التجارية االردنية التمكُت اإلداري مبختلف رلاالتو بدرجة متوسطة؛ 
  ى العاملُت يف البنوك التجارية األردنية بدرجة متوسطة؛يتواجد السلوك اإلبداعي لد 
  تطبيق تفويض الصالحيات، المشاركة في اتخاذ القرار)ثر ذو داللة إحصائية جملاالت دتكُت العاملُت يوجد أ ،

يف السلوك اإلبداعي لدى  (إيجاد الثقافة الداعمة للعاملين، تدريب وتعليم العاملين ،إدارة عمل الفريق
 العاملُت يف البنوك التجارية األردنية؛
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  ثر ذو داللة إحصائية إلثراء العمل كبعد من أبعاد التمكُت اإلداري على السلوك اإلبداعي لدى ال يوجد أ
 .يف البنوك التجارية األردنية العاملُت

بالعمل بروح الفريق واإلدارة التشاركية، وضرورة من أىم توصيات ىاتو الدراسة كاآليت: بضرورة اىتمام البنوك    
تطبيق مبدأ التمكُت يف إدارة ادلوارد البشرية يف البنوك التجارية األردنية، ضرورة مبادرة األفراد العاملُت لتطوير أنفسهم 

السلوك، أن  من خالل التعلم األكادميي والفٍت وشلارسة السلوك اإلبداعي وعد اخلوف من ادلخاطر ادلًتتبة على ىذا
 تويل البنوك مزيداً من االىتمام بتعليم وتدريب وتطوير العاملُت.

  Individual Innovation The Connection : ادلوسومة بعنوان (De Jong,2007)دراسة  .6

Between Leadership and Employees 'Innovative Work Behavior ،" العالقة بين
 للعاملين":القيادة والسلوك اإلبداعي 

وقد  ىدفت الدراسة إىل حتليل العالقة بُت القيادة اإلدارية والسلوك للعاملُت،  واختبار مقياس السلوك اإلبداعي،  
يف استبانة ( 713)مت ذلك من خالل دراسة ميدانية باستخدام االستبانة على عينة عشوائية ، حيث وزعت 

السلوك اإلبداعي كالتايل )استكشاف الفرص، توليد األفكار ادلنظمات اذلولندية ادلختلفة ومت دراسة أبعاد 
 والتحدي، تطبيق اإلبداع( .

وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: أن السمات األكثر أمهية لقيادة اإلبداع تتعلق بتوسيع ادلشاركة يف اختاذ   
، والدعم ادلباشر للعاملُت من خالل القرارات وإتاحة حرية التخطيط والتنفيذ، وإثارة احلماس والتحدي يف العمل

 منح العاملُت الثقة وتقدير اجلهود اإلبداعية.
" أثر التمكين اإلداري والدعم التنظيمي في السلوك ادلوسومة بعنوان (2116 والهيتي، الحراحشة) دراسة .7

 :" -دراسة ميدانية–اإلبداعي كما يراه العاملون في شركة االتصاالت األردنية 
تصاالت األردنية ضلو أثر الدراسة إىل معرفة اجتاىات العاملُت )مهندسُت وفنيُت وإداريُت( يف شركة االىدفت ىاتو 

 اإلداري والدعم التنظيمي يف السلوك اإلبداعي ، وقد مت ذلك من خالل دراسة ميدانية باستخدام االستبانة التمكُت
وبالنسبة للمتغَتات ادلستقلة يف ىاتو ، (253)استبانة واسًتجع منها ( 511)على عينة عشوائية ، حيث وزعت 

الدراسة وادلتمثلة يف التمكُت اإلداري والدعم التنظيمي، فقد جاءت أبعاد التمكُت اإلداري مشكلة من العناصر اآلتية 
، يف حُت أن الدعم التنظيمي دتت معاجلتو بصفة إمجالية ، أما بالنسبة )األثر ، المقدرة ، معنى العمل ، الخيار(

 للمتغَت التابع وادلتمثل يف السلوك اإلبداعي فقد دتت أيضا معاجلتو بصفة إمجالية. 
 وتوصلت ىاتو الدراسة إىل النتائج اآلتية : 
 ( على وجود عالقة تأثَتية ذات داللة إحصائية بُت ادلتغَتات ادلستقلة للدراسة ) التمكُت اإلداري والدعم التنظيمي

 يف ادلتغَت التابع )السلوك اإلبداعي ( .ى حد
ومن أىم توصيات ىاتو الدراسة كاآليت : تشجيع العاملُت لتقبل فكرة التمكُت وأمهية الدور الذي يؤدونو يف صلاح 

خدم برامج للتوعية والتوجيو وأساليب الشركة السيما أهنا تعتقد أهنا تعتمد أسلوب فرق العمل على نطاق واسع، وتست
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حديثة إلدارة ادلوارد البشرية، تعزيز سياسة الشركة يف رلال اختاذ القرار وادلشاركة فيو ، سواًء من خالل فرق العمل أو 
اللجان أو األقسام والوحدات األخرى ، شلا يكون لو أثر إجيايب يف أدوار الرؤساء وادلرؤوسُت على حد سواء ويدعم 

 اء الثقة والتعاون ادلتبادل  وحيفز القدرات اإلبداعية لدى العاملُت.أجو 
 الدراسات السابقة : مجاالت االستفادة من -ثالثا

 استفدنا من خالل الدراسات السابقة كمايلي :
 .إثراء مشكلة الدراسة وبلورهتا واالستفادة من نتائجها يف حتليل نتائج البحث احلالية 
 وزلاولة بناء أمنوذج خاص  النظري ة واالستفادة منها يف بناء اإلطارالدراسات السابقعلى منهجية  االطالع

 للدراسة احلالية .
 فرضيات  الختبارد الوسائل األكثر مالئمة يالتعرف على الوسائل اإلحصائية ادلستخدمة يف ىذه الدراسات وحتد

 البحث احلايل.
 التعقيب على الدراسات السابقة : -رابعا

، وكان اختيار الزمٍت أي من األقدم إىل األحدثمت استعراض العديد من الدراسات السابقة ومت ترتيبها وفق للتسلسل 
، وحىت وإن تنوعت يف أىدافها ويف رلاالت تطبيقها ، وقد ٍت على عالقتها بالدراسة احلاليةالدراسات السابقة مب

ما أهنا اختلفت يف رلال التطبيق من سلتلف ادلنظمات تعليمية ، كت السابقة بُت العربية واألجنبيةتنوعت الدراسا
ومن خالل الدراسات السابق اليت أشرنا إليها نالحظ أمنية ، خدمية ، يف سلتلف الدول. وصناعية وجتارية ، صحية ، 

 أن دراستنا احلالية قد اختلفت عن سابقاهتا من الدراسات يف اجلوانب اآلتية :

 حد علم الطالبة وجود الربط ية والورقية ادلتاحة مل يظهر على ر ادلعلومات اإللكًتونمن خالل البحث يف مصاد
 .درس كل متغَت على حدى وحيث أنبُت متغَتات الدراسة 

 اعي ىناك العديد من الدراسات السابقة اليت درست موضوع اإلبداع بصيغتو النهائية ومل تدرس السلوك اإلبد
 احلالية اليت درست السلوك اإلبداعي. الدراسة سلى عكالذي يعد مرحلة تسبق اإلبداع، ع

 حيث أن الدراسات السابقة  الدراسة،يف دراسة أبعاد متغَتات  مع الدراسات السابقة ن الدراسة احلالية اختلفتإ
أغلب األبعاد يف كال  ستدرست على أكثر ثالث أبعاد من كل متغَت وبالتايل الدراسة احلالية مشلت ودر 

 ادلتغَتين. 
 .تطبيق الدراسة احلالية طبقت يف مؤسسة كوندور الكًتونيكس ب رج بوعريريج  -
 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة: -

 :يلي سيتم عرض أىم ادلصطلحات اليت سيتم االعتماد عليها يف الدراسة وىي كما
 ادلاىرة اليت تتبٌت عملية التعلم بشكل مستمر وتواكب التغيَتات احلاصلة يف  ىي ادلنظمة :المنظمة المتعلمة

 خللق مستقبلها. إلمكانياهتا، كما أهنا تستطيع تغيَت سلوكياهتا وتتوسع بشكل مستمر ومتواصل البيئية 
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 :ادلهام شلا يساعدىم على اكتساب اخل رة يف أداء  للموارد البشريةعملية منح احلرية واالستقاللية  التمكين
 ، وبالتايل تعلم مهارات ومعارف جديدة.معاجلة ادلشكالت واختاذ القراراتوالقدرة على 

  تساعد يف التحول إىل ادلنظمة ادلتعلمة وذلك من ستمرة تتم شلارستها داخل ادلنظمةعملية م التنظيمي:التعلم ،
 دث يف بيئتها الداخلية واخلارجية.تغيَتات اليت حتخالل مساعدهتا يف التعامل الصحيح مع ال

 رلموعة من األفراد الذين يشكلون نظامًا من الكيانات ادلًتابطة اليت يتقاسم أعضاؤىا ىدفاً  :فرق العمل
  ًتكاً.شم

 قدرة  القائد على التأثَت يف ادلرؤوسُت وزلاولة تشجيعهم وحتفيزىم ودعمهم ومساعدهتم يف تأدية ادلهام  :القيادة
 بأكثر كفاءة .

 : فراد ل ، وتنشأ الرؤية ادلشًتكة عن األقدرة األفراد على رسم صورة مشًتكة  ومتماثلة للمستقب الرؤية المشتركة
 الذين يهتمون فعاًل بأعماذلم .

 األحداث  ما وراءوالذىاب إىل كيز على الكل بداًل من األجزاء : تبٍت التفكَت النظمي يعٍت الًت نظميالتفكير ال
 ساسية شلا يقود إىل حالة الًتابط والعالقات ادلتبادلة لألشياء. إىل البنية األ

  ىو عبارة عن السلوك  أو التصرف  ادلميز الذي ميارسو الفرد داخل ادلنظمة ، وليس  اإلبداعي:السلوك
 بالضرورة أن ينجم عنو منتج أو خدمة جديدة فهو سلوك يسبق اإلبداع يف صيغتو النهائية  .

 ة ادلشكلة س، وكلما أجهد الفرد نفسو يف دراوانبهاجالتعرف على ادلشكلة من مجيع  :الحساسية للمشكالت
 دت فرص التوصل إىل أفكار جديدة.زا

 وتتميز األفكار األصيلة بأهنا غَت  ،جديدة وغَت شائعة حلل موقف معُت القدرة على إنتاج أفكار :صالةاأل
 .َت الدىشةثمتوقعة وت

 قدرة على رؤية األمور من زوايا سلتلفة والنظر إىل األمروال األفكار،قدرة على ابتكار أنواع سلتلفة من  :المرونة 
 .الواحد بأكثر من وجهة نظر زلددة

  عن االستجابة دلثَت معُت مع سرعة فكار والبدائل أو ادلشكالت القدرة على توليد عدد كبَت من األ :الطالقة
 وسهولة يف توليدىا .

 موقف معُت القدرة على إضافة حلول أو أفكار حول مشكلة زلددة أو :القدرة على التحليل. 
  كَت وادلمارسةلتفالقدرة على اقتحام اجملهول والغامض اعتمادًا على االستقاللية يف ا والمخاطرة:المجازفة ،

 .والغامضة هبدف اكتشافها وتنظيمهاوتعٍت إثارة الفكرة من أجل اخلوض يف ادلسائل الصعبة 
 احلايل ضلو  ي امتالك الفرد رلموعة من القدرات الفكرية والذىنية القادرة على تغيَت الوضعأ :القابلية للتغيير

 .تجابة لذلك التغيَتوزلاولة االس األفضل
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  لومات من عتعتمد تنمية القدرة اإلبداعية لألفراد على مدى قدرهتم يف احلصول على ادل :االتصاالتسعة
 .ن إدراك األحداث وزلاولة حتليلهامصادر سلتلفة وإمكانية التفاعل واالستجابة لتأثَتاهتا شلا ميكنهم م

 واليت ينتج عنها منتجات  خلق األفكار اجلديدة مل يسبق ذلا الوجوديتم ية اليت من خالذلا العمل :اإلبداع
 .جديدة

 تقسيمات البحث ومشتمالتو : -
 من أجل معاجل إشكالية ادلوضوع ارتأينا تقسيم الدراسة إىل قسمُت :

 ، ويشتمل على ثالثة فصول .يتعلق باجلانب النظري للدراسة القسم األول :
 يتعلق باجلانب التطبيقي ، ويشتمل على فصلُت. الثاني :القسم 

وقد حاولنا يف القسم النظري للدراسة استعراض سلتلف ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة بادلنظمة ادلتعلمة والسلوك اإلبداعي 
 :ينهما يف الفصول الثالثة للدراسةوالعالقة ب
، إذ سنتطرق وذلك من خالل ثالثة مباحث رئيسية، المتعلمةالمنظمة اإلطار النظري ل األول سنتناول يف الفص

طار ادلفاىيمي للمنظمة سنتطرق إىل اإل ول إىل مدخل إىل التعلم التنظيمي، ويف ادلبحث الثاينيف ادلبحث األ
 ، أما ادلبحث الثالث سنتطرق إىل التحول إىل ادلنظمة ادلتعلمة.ادلتعلمة

، وذلك من خالل ثالثة مباحث رئيسية ، حيث النظري للسلوك اإلبداعي التأصيلوالفصل الثاين سنتناول : 
إلطار ادلفاىيمي ، ويف ادلبحث الثاين سنتطرق إىل اوزلتوى اإلبداع ةسيتم التطرق يف ادلبحث األول إىل طبيع

 ادلبحث الثالث سيتم التطرق إىل تنمية السلوك اإلبداعي. ا، أمللسلوك اإلبداعي
، حيث سنتطرق يف المنظمة المتعلمة أبعادتنمية السلوك اإلبداعي من خالل : سنتناولوالفصل الثالث 

ادلبحث األول إىل تنمية السلوك اإلبداعي من خالل التمكُت ، ويف ادلبحث الثاين سنتطرق إىل تنمية السلوك 
 ي من خالل فرق العمل.، ويف ادلبحث الثالث سيتم التطرق إىل تنمية السلوك اإلبداعخالل القيادة اإلبداعي من

 : وادلتمثل يف اجلانب التطبيقي فتم تقسيمو إىل فصلُت القسم الثانيأما 
وذلك من خالل ثالثة  ،طبيعة الدراسة الميدانية وكيفية إجرائها: سنتناول يف الفصل األول من ىذا القسم

، كوندور الكًتونيكسحيث  يف ادلبحث األول سيتم التطرق إىل تقدًن حملة عامة حول ادلؤسسة  مباحث رئيسية ، 
، مث يف ادلبحث الثالث سنتطرق إىل  اءات ادلنهجية للدراسة ادليدانيةأما ادلبحث الثاين سيتم التطرق إىل اإلجر 

 .الشخصية والوظيفية  النتائجإختبار الصالحية وحتليل 
 ادلبحث يف  ،ُترئيسي ُتحثمبوذلك من خالل ،  عرض ومناقشة نتائج الدراسة: سنتناولويف الفصل الثاين 

ضيات ، ويف ادلبحث الثاين سنتطرق إىل اختبار الفر شة وحتليل مستوى متغَتات الدراسةاألول سنتطرق إىل مناق
 .الرئيسية األوىل والثانية 

   ،، حيث سنعرض فيها أىم النتائج ادلتوصل إليها من الناحية النظرية وادليدانيةبخاتمة عامةوسنختتم ىذه الدراسة 
 اح مجلة من التوصيات واالقًتاحاتكما سيتم اقًت 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول :

املتعلمة للمنظمة النظري الإطار   

 



 الإطار النظري للمنظمة املتعلمة الفصل الأول :

 

 

2 

 تمهيد:
العديد من اإلشكاالت اليت ال تتوقف عند عدم ربقيق  إذل يؤدي ,ةئإن التغيَت اغباصل وعدم االستقرار يف البي

ضرورة البحث عن طرق جديدة الكتساب اؼبزايا  إذلفبا أدى  ,ووجودىا حبد ذاتوبل هتدد مصاغبها اؼبنظمة  أىداف
اؼبنظمة و , ةخل اؼبعاصر ايستدعي ضرورة الًتكيز على اؼبد وىذا ما ,مع البيئة فنها من البقاء والتكيالتنافسية اليت سبك  

يسهم بشكل  فالتعلم التنظيمي ,لتحقيق اؼبنافسةب اؼبهمة يألسالاالطرق و ىذه اؼبداخل و  أحد يعدان اؼبتعلمة والتعلم
اؼبصدر  ويعد ,اسي لديبومة فاعلية وكفاءة العملهو اؼبفتاح األسف ,حاسم يف التعامل مع التغيَت وعدم التأكد البيئي 

 .اؼبنظمة اؼبتعلمة  إذلوالتحول  يف بيئة سريعة التغيَت من أجل زيادة أداء اؼبنظمة الوحيد للميزة التنافسية
قادرة فهي  ,بسرعة التغيَتات وكثرة التحديات اغبادي والعشرين الذي يتسماؼبنظمة اؼبتعلمة ىي منظمة القرن ف

األمباط اإلدارية أحدث عرفة , وتعترب اؼبنظمة اؼبتعلمة على ذبديد ذاهتا حىت تواكب ىذه التغَتات يف ظل عصر اؼب
كما أهنا تقوم على التغيَت   , اوقدراهت للموارد البشرية فهي تقوم على النظرة اؼبتفتحة  مؤخراً  تانتشر اليت  اغبديثة

 .والتطوير والتحسن باستمرار من أجل زيادة قدرهتا على النمو والتعلم
الذي خصص لو ثبلثة  للمنظمة اؼبتعلمةاإلطار النظري  إذلمن ىذا اؼبنطلق سيتم التطرق يف ىذا الفصل     

 :مباحث وىي

 التعلم التنظيمي إذلمدخل  :المبحث األول

 اإلطار اؼبفاىيمي للمنظمة اؼبتعلمة  :الثاني المبحث

 اؼبنظمة اؼبتعلمة  إذلالتحول  :المبحث الثالث
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 التعلم التنظيمي إلىالمبحث األول: مدخل 
وتزايد االىتمام بو يف  ,إن التعلم التنظيمي من اؼبفاىيم اغبديثة واؼبثَتة للجدل بشكل واسع بُت أوساط الباحثُت

التغيَت وعدم مع السنوات األخَتة بوصفو ضرورة اسًتاتيجية ملحة لتقدم اؼبنظمات وبقائها إذ يسهم يف التعامل 
ظيمي ونشأتو , ويف ىذا اؼببحث سيتم تناول مفهوم التعلم التنالتنافسيةالبيئي ويعمل على خلق فرصا للميزة التأكد 

بعض اؼبصطلحات اؼبشاهبة لو , وأنواعو ومستوياتو  سيتم تناول الفرق بينو وبُتكما  ,ومدى أنبيتو وخصائصو
 .اسًتاتيجيات تبنيو وأبعاده ومعوقاتو إذلباإلضافة 

 المطلب األول: ماىية التعلم التنظيمي
واحملافظة  إهباد مزايا تنافسية إذليعد التعلم التنظيمي اؼبصدر األساسي للتغيَت يف ـبتلف اؼبنظمات وخاصة اؽبادفة 

ساىم العديد من الباحثُت والرو اد يف ىذا اجملال يف البحث والتقصي أكثر يف دراسة التعلم وؿباولة  ولذلك ,عليها
التشعب يف مضامينو وربديد معاؼبو ,ويف ىذا اؼبطلب سنورد العديد من التعاريف حول التعلم التنظيمي وؿباولو فهمو 

 أكثر.

لغة واصطبلحا والتعرف قبل التطرق ؼبفهوم التعلم التنظيمي البد من تعريف التعلم  :ومستوياتو التعلم مفهوم -أوال
 7على مستوياتو

, من اػبربات اليت يعيشها االستفادةعملية اليت كرم اهلل هبا اإلنسان فجعلو قادرا على ىو التعلم  التعلم لغة : -1
 7ذلاتع اهلل قولو ومن ىذه اآليات , قرآنية آية يف أكثر من و يف القرآن الكرمي والدليل على ذلك ذكر مصطلح التعلم 

 مْ الَ مَ  انَ سَ اإلنْ  مَ ل  م عَ لَ قَ بالْ  م  لَ ي عَ الذ   م  رَ كْ األَ  كَ ب  رَ وَ  أْ رَ قْـ ا ق  لَ عَ  منْ  انَ سَ اإلنْ  قَ لَ خَ  قَ لَ ي خَ ذ  لا كَ ب  رَ م اسْ قْـَرْأ بـ  ا﴿
َم َعَرَضه ْم َعَلى اْلَمالئ َكة  فـََقاَل َأنْب ئ ون ي ب َأْسَماء  َها ث  َم آَدَم اأَلْسَماَء ك ل  َوَعل  ﴿ 7 تعاذلكما جاء يف قولو  1,﴾مْ لَ عْ يَـ 

َناه  َرْحَمًة م  فـََوَجداَ َعْبدًا م   ﴿7 تعاذلوقولو  2﴾َىؤ الء إ ْن ك ْنت ْم َصاد ق يَن  نَا َوَعَلْمَناه  م ن ل  ْن ع َباد نَا آتـَيـْ ع ند  ا د ن  ْن  
كما ورد الرسول الكرمي  ، 4﴾َمو  البَـَيانَ َم الق ْرآَن َخَلَق اإلْنَساَن َعلَ َعل   ن  مَ حْ الر   ﴿ 7 تعاذلويف قولو  3,﴾ع ْلمًا 

عَ َمْن َخَرَج ف ي طََلب  اْلع ْلم  َكاَن ف ي َسب يل  اهلل  َحت    ﴿صلى اهلل عليو وسلم أنو قال7  التعلم  يف اللغة  5 ﴾ى يـَْرج 
 فالتعلم يعٍت  Learning, واستعلم وأعلم , أما يف اللغة اإلقبليزية ية يأيت من اؼبصدر علم دبعٌت عرفالعرب

                                                           

  1- سورة العمق، اآلية:50-50
  2- سورة البقرة، اآلية: 10

  3 - سورة الكيف، اآلية: 50
  4- سورة الرحمن، اآليات: 50-50

عمى عينة من عمال مديرية توزيع الكيرباء التعمم التنظيمي وعالقتو بتمكين العاممين :دراسة ميدانية بمقاسم جوادي،  -5
، رسالة ماجستير في عمم النفس، تخصص عمم النفس العمل والتنظيم، قسم العموم االجتماعية، جامعة  لوالية األغواط والغاز

 . 44، ص:4500محمد خيضر، بسكرة، 



 الإطار النظري للمنظمة املتعلمة الفصل الأول :

 

 

4 

اغبصول على اؼبعرفة أو اؼبهارة بواسطة الدراسة واػبربة والتفكَت أو اغبفظ أو التذكر أو اإلحاطة بالعلم أو معرفة 
  1ذلك ومعرفة كيف.

  يبكن تعريف التعلم اصطبلحا على أنو7 التعلم اصطالحا:   -2
 2."" التغيَت شبو دائم يف السلوك والذي وبدث نتيجة اػبربة والتجربة -
 3." التغَت الدائم نسبيا يف السلوك الفردي والناتج عن تدعيم اػبربات واؼبمارسات السابقة"7بأنو ويعرف كذلك  -
الفرد اؼبعارف واؼبهارات من  اكتساب إذل"عبارة عن صبيع العمليات اؼبستمرة اليت هتدف  7كما يبكن تعريفو بأنو -

 4خبلل تعرضو لتجارب حياتو إلحداث تغيَت نسيب ودائم يف سلوكو".
 5وعرف على أنو7" العملية اليت بواسطتها اليت يتم بواسطتها حدوث تغيَت دائم نسبيا يف السلوك نتيجة اؼبمارسة." -

 5اؼبمارسة."
خاللها يقوم الفرد  تغيير في سلوك الفرد والتي من إلىمستمرة تهدف عملية "وكتعريف شامل يبكن تعريف بأنو 

 وغالبا ماتحقيق الهدف المنشود  إلىالوسائل التي تمكنو من إشباع حاجاتو ودوافعو التي تؤدي  باكتساب
 ." يكون حل المشكالت

 :مستويات التعلم التنظيمي -3
  اؼبنظمة. التعلم على مستوىو الفرقي  الفردي, التعلمثبلث مستويات واؼبتمثلة يف التعلم  إذلينقسم التعلم 

 يلي7 ويبكن شرحها فيما

التعلم عن التغَت الدائم يف السلوك الفرد , والذي ينتج عن اػبربة اؼبكتسبة من التجارب  7 يعربالفرديالتعلم  -أ 
ن كان ضروريا لتحقق التعلم إنو ال يوجد تعلم دون تعلم فردي و وأ 6السابقة واليت يتم تدعيمها بصورة أو بأخرى ,

ب الفروقات بن التعلم ال يتم بنفس الدرجة لدى صبيع األفراد وذلك بسأنو شرط غَت كاف لنجاحو, و إالتنظيمي ف
                                                           

، مجمة القادسية لمعموم اإلدارية  الجامعي المتميزدور أدوات التعمم التنظيمي في تحقيق األداء ، وآخرون ليث عمى الحكيم -1
 .89، ص: 2009، (0(2دالعد ،( (11المجمد ،جامعة الكوفة و االقتصادية ،

 الطبعة ،والتطبيقات والنظريات  التنظيمي: المفاىيمالسموك طمق بن عوض اهلل سواط، و  عبد الغني الطجمعبد اهلل بن  -2
   .009: ، ص4551 العربية السعودية، المممكة والتوزيع،لمنشر الرابعة، دار حافظ 

 .96 :، ص2003 ،الجامعية، اإلسكندريةالدار الطبعة األولى ،  ،مدخل بناء الميارات السموك التنظيمي: حمد ماهر،أ -3
، 2005 وائل لمنشر والتوزيع، عمان الثالثة، دارالطبعة  ،السموك التنظيمي في منظمات األعمال"" ،محمود سممان العميان -  4

 .140ص:
، أدرار OC Touat دراسة ميدانية بمؤسسة سونطراك فرع التنقيب-التعمم التنظيمي في المؤسسة الجزائريةرضا نعيجة،  -5

 .11، ص:4504، أطروحة دكتوراه في عمم االجتماع، تخصص تنظيم وعمل، جامعة باتنة، أدرار
 2009، والتوزيع، عمانأسامة لمنشر  األولى، دار ، الطبعة والنظريات اإلدارية الحديثةالسموك التنظيمي  سامر جمدة، -6

 .123 ص:
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توفر  جانب ضرورة إذليقوم التعلم على صبلة من اؼببادئ سبثل يف ضرورة وجود ىدف يسعى الفرد لتحقيقو,  الفردية 
  1 الرغبة والقدرة على التعلم.

الناذبة عن  االجتماعيةوىو التعلم الذي وبدث عن طريق فرق العمل يف إطار التفاعبلت  7الفرقيالتعلم   -ب 
ض النظر عن تبادل اؼبعرفة, اؼبعلومات و اػبربات بينهم بغ إذلتعاون وتشارك األفراد أثناء القيام بأعماؽبم دبا يؤدي 

بُت نوعُت من الفرق ؾبموعة العمل وفرق األداء اؼبتميز, وىذان النوعان يرتبطان بنوعُت ومبيز  ,التنظيميةمستوياهتم 
   .2من اؼبنظمات, فمجموعة العمل تنتشر يف اؼبنظمات التقليدية بينما األداء اؼبتميز فتوجد يف اؼبنظمات اؼبتعلمة

واػبربات واؼبهارات بُت األفراد بغض النظر عن  وىنا يتم تبادل اؼبعرفة التعلم على مستوى المنظمة:   -ج 
, السياسات اإلجراءات االسًتاتيجياتواليت يتم من خبلؽبا التغيَت يف الثقافة التنظيمية,  ,مستوياهتم التنظيمية

 3واألنظمة اليت من شأهنا أن تعيق عملية التعلم وتسبب اؼبشكبلت يف العمل.
 التنظيمي7والشكل اآليت يوضح مستويات التعلم 

 مستويات التعلم التنظيمي7 ( 1-1) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 على الدراسات السابقة من إعداد الطالبة بناءً المصدر: 

 :نشأة التعلم التنظيمي -ثانيا
من خبلل الدراسات  4631التنظيمي عام من أول اؼبفكرين الذين استخدموا مصطلح التعلم   Simonسايبون يعد
وكانت أساس التعلم التنظيمي  ,على استخدام التعلم يف اؼبنظمات واليت أكدت ,قام هبا حول عملية ازباذ القرار اليت

                                                           
الطبعة الرابعة، دار الفكر  ،الفرد والجماعة في التنظيم مفاىيم وأسس سموكالتنظيمي: السموك  ،كامل محمد المغربي -1

 .168 ، ص:2010 عمان، ،لمنشر والتوزيع
مجمة  ،واقع ممارسة التعمم التنظيمي في شركة األشغال البحرية بشرق الجزائر عبد المالك ججيق وسارة عبيدات، - 2

  .278 ص: ،2014،  (14)، العدد قاصدي مرباح، ورقمة )الجزائر(جامعة ، الباحث

ممتقى دولي حول: رأس المال الفكري في  ،دور التعمم التنظيمي في تحسين األداء التنافسي لمنظمات األعمال رايس وفاء، 3-
 . 55ص: ،2011ديسمبر 1و13، جامعة الشمف، صاديات الحديثةمنظمات األعمال العربية في االقت

 تعلم على مستوى المنظمة

 تعلم فرقي 

 تعلم فردي
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كز على العقبلنية يرت ,تصادية النيوكبلسيكيةية االقعلما أنو قبل تلك األعمال كان منطق عملية القرار اؼببٍت على النظر 
من خبلل تقييم دقيق , ة للمقررفمشكلة القرار وربديد التصرفات اؼبختل -بشكل دقيق–يت ترى أنو يبكن فهم ال

وأن ازباذ القرار اعبديد يكون مبنيا على متغَتات جديدة وملغيا للتجارب السابقة .وقد  ,جململ النتائج اؼبًتتبة عنو
  ا جديداً انتقد سيمون النموذج العقبلين إذ عمل على إدخال عنصر ؿبدودية التصرفات اإلنسانية ,حبث اقًتح مبوذجً 

إال أن ؿبدودية  ,ية يف أن يكون عقبلنياً عرف بالعقبلنية احملدودة الذي يرى بأنو على الرغم من أن اؼبقرر لديو الن
  كرية ونقص اؼبعلومات اؽبامة لديو يشكبلن عائقاً دون حصول العقبلنية التامة يف ازباذ القرارات.فإمكانياتو ال

واليت يبكن  ,وعليو فإن عملية تكوين القرارات سبر عرب خزان للتجارب اؼباضية اؼبتفق عليها من طرف اإلدارة العليا
دبصطلح  فيعر  وىذا ما ,النتيجة الطبيعية لعمليات التعلم أو على األقل شكل من أشكال التعلم باإلعادة رىااعتبا

فإن قدرة اؼبتعاملُت على  ,الروتينيات ففي اغبالة اليت تكون فيها اؼبعرفة مضمونة ومتواجدة ضمن الروتينيات التنظيمية
فبا جعل البعض يشبو الروتينيات باؼبعرفة العملية بسبب تكرار العمليات ذات  ,ازباذ القرارات تكون آلية أو الشعورية

  1النتائج اإلهبابية وسريعة التطبيق.

 Argyries) بالرغم من كل اعبهود السابقة دل يظهر التعلم التنظيمي بشكل كبَت إال بفضل كل من أرجريس وشون 

and Schon )  يف كتاهبما  4641حيث ظهرت أوذل ؿباوالت ربديد مفهومو يف عام(organizational 

Learning) 7 إذ قدما سؤاال مفاده 
"ىل هبب على اؼبنظمات أن تتعلم؟" ومنذ ذلك اغبُت بذلت الكثَت من اعبهود لتعريف وربديد التعلم يف اؼبنظمات 

 2واستكشاف أبعاده اؼبختلفة.
 ربت عنوان 7"اؼببدأ 4661ا عن التعلم التنظيمي صدر عام الذي كتب كتابا ىامً  Sengeسينغ  إذل باإلضافة

 اػبامس 7فن وفبارسة التعلم التنظيمي "
The Fifth Discipline :The art and practice of Organizational Learning 

التابع ؼبعهد  ,واسعة أجراىا سينغ وفريق عمل معو يف اؼبركز اػباص بالتعلم التنظيمي ألحباثوكان ىذا الكتاب نتاجا 
وقد اعتربتو  ,حيث نال ىذا الكتاب اىتمامًا كبَتًا يف عادل األعمال ,للتكنولوجيا ومدرسة سلون لئلدارة سستشو ما

, وىكذا أصبح التعلم التنظيمي اإلدارةالكتب التطويرية يف عادل من أىم  4664ؾبلة األعمال يف جامعة ىارفارد عام 

                                                           
دراسة حالة منظمة جنرال –إدارة التغيير التنظيمي ودورىا ي ترسيخ مبادئ وأسس المنظمة المتعممة شريفي مسعودة،  -1

، 4500الشمف،–أطروحة دكتوراه  تخصص إدارة األعمال، جامعة حسيبة بن بوعمي ،-العالمي "الكتريك"عمالق التكنولوجي 
 . 80-85ص: 

 الماجستيررسالة ، التعمم التنظيمي كمدخل لتحسين أداء المؤسسة "دراسة حالة مؤسسة سوناطراكعيشوش خيرة،  - 2
   .44، ص: 4505تخصص مالية دولية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، 
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اؼبتعلمة أحد اؼبفاىيم األساسية  حيث أصبح مع مفهوم اؼبنظمة ,ظماتأحد اؼبصادر اؽبامة للتغيَت االسًتاتيجي يف اؼبن
 1اليت اىتم هبا اؼبديرون والقادة واؼبمارسون مع هناية تسعينيات القرن العشرين.

  :مفهوم التعلم التنظيمي -ثالثا
متفق عليو للتعلم التنظيمي من طرف الباحثُت, فمفهومو وبتمل العديد من التفسَتات و ال يوجد تعريف ؿبدد   

ثر حولو مفهومو ويبكن إعطاء صبلة من التعاريف لكي تتضح الصورة أكبسبب اختبلف وجهات النظر حولو, 
 كالتارل 7ىي   والتعاريف

ىو الوسيلة اليت من خبلؽبا يكتشف األفراد يف اؼبنظمات باستمرار كيف أهنم ىم الذين  "7  بأنو ( Senge) عرفو -
يتضح من خبلل ىذا التعريف أن  2."يشكلون الواقع الذي يعملون فيو وكيف أن باستطاعتهم تغيَت ذلك الواقع

لمنظمات اليت يعملون فيها التعلم ىو أداة اليت يًتتب عليها إدراك األفراد لدورىم يف تشكيل الواقع التنظيمي ل
 على تغيَت الواقع. 

"صبيع األنظمة واآلليات والعمليات اؼبستخدمة يف ربسُت  7على أنو ( Farago & Schon)يعرفو ضا يوأ -
يتضح من خبلل ىذا  3أىداف ؿبددة تتعلق باألفراد واؼبنظمة". إذلقدرات األفراد وبشكل مستمر للوصول 

قدرات األفراد واليت من شأنو يساعد يف ربقيق االىداف ربسُت  عبارة عن نظام يعمل على التعريف أن التعلم
 اؼبشًتكة.

7" ؾبموعة األنشطة اليت ربدث يف اؼبنظمة القتناص وإهباد ونقل اؼبعرفة اليت تؤدي مع بأنو ( Endlik)كما عرفو  -
ركز ىذا التعريف أن التعلم يساعد  4وتزيد اؼبعرفة والفهم يف اؼبنظمة." ,إحداث تغيَتات سلوكية وإنتاجية إذلالزمن 

 يف إهباد اؼبعرفة ونقلها واليت من شأهنا ربدث التغيَت.
يشَت ىذا 5تعلم اؼبنظمة وبشكل مستمر." إذلاليت تؤدي  عملية7"على أنو   (Thomas& Allen) كما عرفو -

 اؼبنظمة اؼبتعلمة وذلك من خبلل التعلم اؼبستمر. التعريف إذل أن التعلم ىو الوسيلة للتحول إذل
 ه العملية استثمارذمستمرة نابعة من رؤية أعضاء  اؼبنظمة حيث تستهدف  ى ةبأنو 7"عملي )ىيجان (كما عرفو  -

مث مراجعتها من  ,يف ذاكرة اؼبنظمة ه اػبربات والتجاربذورصد اؼبعلومات الناصبة عن ى خربات وذبارب اؼبنظمة
حُت آلخر الستفادة منها يف حل اؼبشكبلت اليت تواجهها وذلك يف إطار من الدعم واؼبساندة من قيادة اؼبنظمة 

                                                           

 1- شريفي مسعودة ، مرجع سبق ذكره ، ص:84-80
2
-Peter M .Senge ;The Fifth discipline ;The art and  practice of The learning organization 

;New york;Doubleday;1994; p:59 
 في مستشفيات عمان ثر استراتيجيات التعمم التنظيمي في األداء التنظيمي دراسة ميدانيةأ ،حمدان وآخرون خالد بني - 3

 .90 :، ص4501، (05) ، العدد(51) المجمد ،األردن سمسمة العموم اإلدارية ، التطبيقية،المجمة األردنية لمعموم  الخاصة،
دار صفاء للنشر والتوزيع ، األردن ،  الطبعة االولى،،  الطريق الى التميز والريادة إدارة المعرفة ،عمر أحمد همشري  -4

 .198:، ص4501
5
 -Thomas ,K.& S . Allen ,The Learnong Organization : A Meta-analysis of  Themes in 

literature The Learning Organization ,VOL(13),NO (2) ,2006, 123-139. 
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عملية اليت توجد اؼبعلومات  يتضح من ىذا التعريف أن التعلم ىو 1بشكل عام." ةبشكل خاص والثقافة التنظيمي
 دة من ذبارهبا وحل مشاكلها.ساعد يف زيادة خربات اؼبنظمة واالستفاكما ي

عملية مستمرة يف إهباد الرؤية اؼبشًتكة للمنظمة وتبٍت أساليب تفكَت نظمية  بأنو 7 (والعدوان )عبابنةكما يعرفو  -
مشولية من خبلل تغيَت أساليب األداء واالىتمام باؼبوظف على اؼبستوى الفردي وتوفَت فرص التعلم اعبماعي 

ىذا التعريف أن التعلم آلية تسهم يف بناء يتضح من خبلل  2تطوير وربسُت مستوى أداء اؼبنظمة ." ةللعاملُت بغي
 الرؤية اؼبشًتكة بُت اؼبنظمة واألفراد واليت بدورىا تؤدي إذل ربسُت أداء اؼبنظمة ككل.

ا التعلم يتم ذىعملية ربسُت األنشطة من خبلل اؼبعرفة والفهم األفضل ومثل "بأنو 7 )نجم عبود(يعرفو  كما -
يتضح من خبلل ىذا التعريف أن التعلم  .3"بطريقة سهلة وؿبفزة يف مبط معُت من الشركات ىي منظمات التعلم

 تتبناه اؼبنظمات اؼبتعلمة وتشجعو.

يتم من مستمرة  أنو عملية" وىوتعريف شامل للتعلم التنظيمي استخبلص ومن خبلل التعاريف السابقة يبكن 
عدادىا لتكون قابلة للتكيف مع المتغيرات الحاصلة في بيئتها الداخلية تغيير في المنظمة وإحداث خاللها إ

 ."واستثمار خبرات وتجارب المنظمة اكتساب المعارف الجديدة وتطويرىاوالخارجية من خالل 

 :أىمية التعلم التنظيمي-رابعا
 ,اؼبنظمة على التكيف والنجاح يف البيئة اؼبتغَتة يعد التعلم التنظيمي عملية ديناميكية مستمرة تستهدف زيادة قدرة

وربقق التميز يف األداء ,وبالتارل ىو ضروري ولو أنبية كبَتة بالنسبة لكل منظمة تريد ضمان بقائها واستمراريتها 
 .اليت اجتهدت يف ىذا اجملال تؤكده بعض الدراسات وربقيق قباحها وىذا ما

ترى بأن التعلم التنظيمي ضرورة اسًتاتيجية ملحة لتقدم اؼبنظمات  (2115 ،)علي حسون الطائي ففي دراسة
إذ يسهم بشكل حاسم يف التعامل مع التغيَت وعدم التأكد البيئي وىبلق فرصا للميزة التنافسية اؼبستدامة  ,وبقائها

َت البلتأكد والتغي ففي بيئة ,فروع اؼبعرفة اؼبختلفة تأثَتاتوهبعل اؼبنظمة تبدو كوحدة تعلم سبلك رؤية مشًتكة يف 
, كما اجهة التحديات واستكشاف اؼبستقبلساس إن دل نقل الوحيد ؼبواكبة التغيَت ومو اؼبستمر أصبح التعلم الشرط األ

                                                           
 ،الرياض ، مجمة االدارة العامة ، التعمم التنظيمي كمدخل لبناء المنظمات القابمة لمتعممعبد الرحمان بن أحمد هيجان ، -1

 .590، ص: 0889،(00)،العدد (73)معهد االدارة العامة، المجمد 
، دورية  العوامل المؤثرة في ممارسة التعمم التنظيمي في البمديات األردنيةرائد اسماعيل عبابنة وياسر مناع العدوان  ، -2

  001، ص: 4559،  (07)، العدد(04)اإلدارة العامة ، األردن ، المجمد
، الطبعة الثانية، دار الوراق لمنشر والتوزيع ، األردن، ،إدارة المعرفة )المفاىيم واالستراتيجيات العمميات(نجم عبود نجم -3

 .408، ص:4552
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داة الفعالة إلدارة التغيَت يف اؼبنظمة ويعد وسيلة فعالة لتحقيق أىداف األفراد يف اغبصول على اؼبكافأة أو أنو يعد األ
   1.اؼبكانة أو السلطة 

يف تطوير الشخصية من خبلل  رى بأن التعلم التنظيمي يسهم( ت2116 ،وآخرون حسين وليدأما يف دراسة)
هم اآلخرين والتفاعل معهم وربسُت مهاراتو يف العبلقات اإلنسانية وربسُت خربتو يف فمساعدة الفرد يف إدراك ذاتو و 

واالجتماعية والبيئية .كما أن للتعلم التنظيمي أنبية بالغة يف صنع القرار اغبياة وربقيق التوافق مع اؼبتطلبات الثقافية 
فكار القديبة واستيعاهبا ومعاعبتها وذباوز األ بوصفو وسيلة اؼبنظمة يف الوصول واغبصول على اؼبعلومات واؼبعرفة

بينت أنبية التعلم التنظيمي  وىناك دراسة أخرى2.بآرائهماآلخرين واالىتمام  إذلواستبداؽبا بأخرى جديدة واالستماع 
عوامل تشرح ضرورة التعلم التنظيمي 10الدراسة بأنو ىناك  ارتأتحيث  (2111)عيشوش وعالوي ، وىي دراسة

 3:وىي  Hefer et Alحسب 

 ها والبحث عن أساليب حديثة للتعلم فالتغَت اؼبتزايد والسريع يف احمليط فرض على اؼبنظمة إعادة النظر يف وظائ
 لبلستجابة ؼبتغَتات احمليط.

  تعميق آلية  إذلتعترب الكفاءات واؼبوارد الداخلية للمنظمة مصدرا للميزة التنافسية ىذا ما جعل اؼبنظمة تسعى
 إلنشاء ونشر وزبزين معارفهم.

  سبب األمر الذي ت ,قدان الكفاءات اليت اكتسبتها اؼبنظمة على مر السنُتفسياسات تسريح العمال ؽبا تأثَت على
 يف زيادة الوعي اؼبتنامي بضرورة االحتفاظ بالطابع غَت اؼبادي واحملافظة على كفاءاهتا.

 اؼبوالية( )أنظر إذل الصفحة 7 يفسر ملخص أنبية التعلم التنظيميوالشكل اآليت

 

 

 

 

                                                           
 ثر التعمم التنظيمي في بناء رأس مال الفكري في المنظمات العامة بحث مقارن بين جامعتي بغدادأعمي حسون الطائي، -1

   .10، ص:4500، (41)العدد (،15)، مجمة العموم االقتصادية واإلدارية ، بغداد، المجمد والمستنصرية
، العموم ل، مجمة جامعة باب تفعيل عمميات التعمم التنظيمي باالستناد الى أبعاد إدارة المعرفة حسين وليد حسين وآخرون ،-2

  .80-85، ص: 4505 ،(02)العدد (،10)الصرفة والتطبيقية ،المجمد
، الممتقى الدولي حول: رأس المال الفكري دور المنظمات المتعممة في تشجيع عممية اإلبداععيشوش خيرة وعالوي نصيرة، -3

 . 52، جماعة الشمف ، ص:4500ديسمبر  00و01في منظمات األعمال العربية في االقتصاديات الحديثة يومي 
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  أىمية التعلم التنظيمي 7(2-1) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

, اؼبلتقى الدورل حول7 رأس اؼبال تشجيع عملية اإلبداع دور المنظمات المتعلمة فيعيشوش خَتة وعبلوي نصَتة, 7 المصدر
 714ص, صباعة الشلف,1144ديسمرب  41و40الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات اغبديثة يومي 

ضرورة التعلم يف اؼبنظمات من أجل  إذل تؤديمع عوامل أخرى و تتفاعل ىذه العوامل  ويبكن أن نستخلص أن
سبكينها من السيطرة على اؼبعرفة والتكيف مع اؼبتغَتات اؼبتبلحقة والتحديات اؼبتسارعة والتنافس الشديد , ومنو يبكن 

فراده أن يتابعوا األحداث ويواكبوا التقدم الذي وبصل ىنا وىناك كهذا وبتم على ؾبتمعو ومنظماتو وأ القول أن عنصراً 
 يستجد من فكر ومعرفة ونظريات وتقنيات ساعة بساعة , ىذا إن أرادوا ؾبرد ن يطلعوا على كل ماأبيوم , و  يوما

 يستجد وتطبيق ما أما إذا كانوا يتطلعون للتميز والنماء فينبغي أن يكون ؽبم إسهام يف توظيف ما ,االستمرار والبقاء
 .1ة أو اكتشاف تقنية سبهد لتطبيقهامعرفة جديد إذليكتشف , ويف إثرائو وتطويره باإلضافة 

نها من التعامل والتفاعل بنجاح مع مناخ يسوده روح التعلم يبك   إذل أن منظمات اليوم ربتاجنستطيع القول  كنتيجةو
 إذلالة ربقق هبا اؼبنظمة أىدافها ,كما يساىم يف نقلها وسيلة فع  يعد  غيَت اؼبستمر , فالتعلم التنظيمي بكافة أنواعوالت

التميز اغبقيقي يف  إذلومنو يبكن القول أنو الطريق الذي هبعلها تتغلب على مثيبلهتا مؤدياً هبا أعلى مراتب النجاح , 
  . ظل منافسة شرسة

 
 

                                                           

  1-عيشوش خيرة ، التعمم التنظيمي كمدخل لتحسين أداء المؤسسة ، مرجع سبق ذكره ، ص: 48 

المنظمة يجب 
أن تسير على 
أنها منظمة 

 متعلمة

التغيير السريع في 
 المحيط

أىمية الكفاءات في 
 تحسين الميزة التنافسية

النتائج المترتبة عن 
 تسريح العمال

كيف نطور 
 أساليب التعلم؟

كي نحدد 
وننشئ 

كيف نحافظ على 
الكفاءات؟ 
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 التعلم التنظيمي والمفاىيم المقاربة لو  وركائز خصائص :المطلب الثاني
رائدة يف ؾباؽبا واليت تبحث عن أن تكون  إذليعترب التعلم التنظيمي من اؼبقومات الرئيسية للمنظمات اليت تطمح 

 و اؼبعارف والكفاءاتتنمية  إذل وذلك من خبلل التعلم الذي يهدف  ,اؼببادرة والقدرة عن التكيف واؼبرونة يف أدائها
اؼبمارسات من   غَتهمن خبلل خصائص متعددة  سبيزه عن  الذي ىبلق مؤىبلت جديدة ؼبواجهة اؼبنافسة وذلك

 اإلدارية.

  :خصائص التعلم التنظيمي –أوال 
 ،)ىيجاندراسة  نرى أنو يف وتربز مدى أنبيتو ومن بُت ىذه اػبصائصسبيزه اليت صائص اػبللتعلم التنظيمي بعض 

 1التعلم التنظيمي يبكن إهبازىا فيما يلي7صبلة من اػبصائص اؼبتعلقة دبفهوم استنتج  Higen أن( ترى 1998
التعلم التنظيمي عملية مستمرة ربدث بصورة تلقائية كجزء من نشاط وثقافة اؼبنظمة وال يعتربىا األفراد شيئا  -

 أعماؽبم اليومية. إذلمضافا 
 التعلم.يعترب وجود رؤية مشًتكة بُت أعضاء اؼبنظمة حول ىدف ومستقبل اؼبنظمة عنصرا أساسيا يف عملية  -
التعلم ىو نتاج اػبربة والتجارب الداخلية واػبارجية للمنظمة واػبربة وحدىا اليت تساىم يف عملية التعلم التنظيمي,  -

 وسبكن اؼبنظمة من إدراك اؼبعاين القيمة اؼبستمدة من ذبارهبا وفبارساهتا.
من العمليات الفرعية اؼبتمثلة يف اكتساب اؼبعلومات وزبزينها يف ذاكرة  التعلم التنظيمي عملية تتضمن عدداً   -

 ىذه اؼبعلومات وتنقيحها لبلستفادة منها يف حل اؼبشكبلت اغبالية واؼبستقبلية. إذلاؼبنظمة, مث الوصول 
  هبب أن ال يبكن لعملية التعلم التنظيمي أن ربقق النتائج اؼبرجوة منها دون مساندة من قيادة اؼبنظمة اليت -

 2 ترى بأن خصائص التعلم التنظيمي تكمن يف 7( 2113)حمد بن قبالن،ويف دراسة  تكون قدوة لآلخرين.
يركز التعلم التنظيمي على اؼبستقبل أكثر من اؼباضي, ويبحث عن التوجهات اعبديدة بدال من االستجابة  -

 للضغوط.
ليس ىناك مدخل واحد أو مبوذج واحد للتعلم التنظيمي بل تتعدد مداخل التعلم التنظيمي منها ما يركز على  -

اإلدارة الفعالة للمعرفة, ومنها ما يركز على التعلم من التجارب واألخطاء ومنها ما يركز على سبكُت العاملُت وغَت 
 ذلك من اؼبداخل.  

 نظري والتطبيقي.صبع التعلم التنظيمي بُت التعلم ال -
 التعلم التنظيمي عملية تكاملية وتفاعلية يشارك بو صبيع أعضاء اؼبنظمة. -

                                                           
 .594-590ص:  ،مرجع سبق ذكرههيجان، عبد الرحمان بن أحمد  - 1
مقارنة عمى  دراسة األمنية:عالقة تطبيقات القيادة التحويمية بالتعمم التنظيمي في األجيزة حمد بن قبالن آل فطيح،   - 2

قسم العموم  األمنية،أطروحة دكتوراه الفمسفة في العموم  ،بالرياضالمديرية العامة لألمن العام والمديرية العامة لمجوازات 
 .48، ص: 4501 الرياض، األمنية،جامعة نايف العربية لمعموم  ، اإلدارية
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 يستهدف التعلم التنظيمي ربقيق التميز التنظيمي وتطوير القدرات واؼبهارات. -
وحفظها يعمل التعلم التنظيمي على تكامل اؼبعرفة الظاىرة والكامنة واإلدارة الفاعلة للمعرفة بتحصيل اؼبعرفة  -

 وتوصيلها وتفسَتىا وتقديرىا وتطبيقها يف الواقع العملي.

 :التعلم التنظيميركائز  -ثانيا
 تتمثل ركائز عملية التعلم التنظيمي فيما يلي 7

 اؼبتعلمة. , اؼبنظمةاؼبتجددة, األفراد اؼبتعلمون , اؼبعرفةالتنظيمية , التقنيةالبيئة التنظيمية
سبب االىتمام والًتكيز اؼبتزايد على التعلم التنظيمي بأهنا عملية ؽبا دور كبَت يف غرس االذباىات والقيم اإلهبابية  إن

بُت األفراد  واعبماعات مبدعة , ونشر اؼبعرفة وتبادؽبا  سلوكيات رائدة وقرارات إذلوتدعيمها وتوظيفها وترصبتها 
 .1ا للزبائن الذين يسهمون بدورىم يف تغذيتها وإثرائها إيصاؽب إذلالعاملة يف اؼبنظمات , والسعي 

 7 لتنظيمي يف الشكل اآليتويبكن سبثيل ركائز عملية تعلم ا 

  : ركائز التعلم التنظيمي(3-1الشكل رقم )
 

 
 
 

 
 
 

 
 

, الطبعة األوذل, اؼبكتب اعبامعي اغبديث, اإلسكندرية,   إدارة المعرفة وتطوير المنظماتعامر خضَت الكبيسي, المصدر: 
 410ص7 ,1111

                                                           

، اإلسكندرية،   األولى، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعةوتطوير المنظمات المعرفة إدارة، عامر خضير الكبيسي 1- 
 . 054، ص:4550

لمتعلمةاالمنظمة  المتجددة المعرفة األفراد المتعلمون   البيئة التنظيمية التقنية التنظيمية 

 التعلم التنظيمي

تطوير السلوكيات اإلبداعية –غرس االتجاىات اإليجابية   
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ة واكتساهبا من خبللو الفرد أو اعبماعة بناء اؼبعرفأن التعلم التنظيمي ىو األساس نشاط يستطيع من القول  ويبكن
, أي أن التعلم واؼبعرفة رديفان ال يفًتقان , وبالتارل يصبح القول دائمًا بأن اقتصاد اؼبعرفة ىو خبلل ذبارب العمل

دل السريع اقتصاد التعلم , أو بتعبَت  آخر ىو االقتصاد الذي يعتمد على التعلم لعوامل موضوعية مهمة من بينها اؼبع
يف عملية , وتساىم كبل من أنشطة اؼبعرفة والتعلم التعلم السريع إذلللتغَت الذي يوازي التزايد اؼبستمر يف اغباجة 

, ووفقا ؽبذا اؼبنظور يصبح التعلم التنظيمي عملية تقوم من خبلؽبا اؼبنظمات بتعزيز قدراهتا االبتكار وتكوين القيمة
   1على العمل الفاعل واؼبؤثر.

 :التعلم التنظيمي والمفاىيم المقاربة-ثالثا 
كما أنو يتداخل مع ؾبموعة من  ,بك ومركبيقال عنو أنو متشا قل مايف سياق تنظيمي أؼبفهوم التعلم  إن التطرق

بينها وبُت  ؼبفاىيم وتوضيح أوجو التشابو واالختبلفيلي عرض ؽبذه ا التدريب ,التعليم , وفيما 7اؼبصطلحات ىي
  التعلم التنظيمي.

كذلك   ,اإلنتاجوبمل بعدا آليا يف نقل اؼبهارة تتمثل يف ؾبموعة اغبركات يف التعامل مع اآللة من أجل  فالتدريب
ويف كبل اغبالتُت شبة حالة ساكنة يتم نقلها  ,اغبال مع التعليم  الذي يتم بالنمط اؼبدرسي التلقُت واكتساب اؼبعلومات

 الغالب ,ولكن مع التعلم يفيعنيو ذلك من ىرمية واتصال أحادي االذباه  اؼبتدرب أو الطالب بكل ما ذلإمن اػببَت 
,يف عبلقة تتجاوز أو اؼبهارة يتم بطريقة التبادل والتفاعل والتشارك بُت طرفُت  اػبربة التنظيمي فإن انتقال اؼبعرفة أو

وىذا كلو يعطي للتعلم السمة اغبيوية من أجل  2التفاعل االنساين. إذلومن النقل اآلرل  ,البلرظبي إذلاعبانب الرظبي 
اب اؼبعلومات اعبديدة وإمبا ىو يتم اكتس حُت يرى أنو من خبلل التعلم ال Sengeؤكده ي بناء القدرة ,وىذا ما

   3توسيع للقدرة إلقباز األىداف.

يبكن أن تتم  ة خاصة , الفالتعلم ىو معر   أنُتحصول عليهما خارج موقع العمل يف التدريب والتعليم يبكن اغب
أما  ,يبكن إال أن يكون سياقيا ,لذا فالتعلم ال سرارهفاعل مع أفراده وأشيائو وقيمو وأإال يف داخل العمل وسياقو وبالت

نبا .كما أن التدريب والتعليم ينصبان على اؼبهارات واؼبعارف العامة و  التدريب والتعليم فيعتربان أنشطة غَت سياقية
يبثلو البعد اؼبعلومايت يف عملية تكوين  وىذا ما ,ؼبا يقوم بو الرد هم اػبارجيفالتغيَت اؼبرتبط بال وبمبلن قدرا من

يزه يف ىذه اؼبنظمة يبكن سبي االذباىات أو تغيَتىا ,إال أن التعليم يظل وبمل الطابع اػبارجي وبعدىا العام الذي ال
ومرتبط بتارىبها السابق  , سياق أو يف إطار عمل اؼبنظمةيفيبكن أن يتم إال  للتعلم الذي ال خبلفا ,عن أخرى

                                                           
، دار المناهج لمنشر والتوزيع ، األردن،  ، الطبعة األولىإدارة المعرفة : المفاىيم ، النظم ، التقنيات، سعد غالب ياسين -1

  .041، ص:4552
  .40، ص: مرجع سبق ذكرهبمقاسم جوادي،  -2

  3- شريفي مسعودة، مرجع سبق ذكره ، ص:88



 الإطار النظري للمنظمة املتعلمة الفصل الأول :

 

 

14 

عن  هبعلو أكثر تأثَتاً  ما وىو ,يبيزىا عن اؼبنظمات األخرى من ثقافة وطريقة تفكَت رىا البلحق وبالعبلقة مع ماوتطو  
    اؼبنظمة من جهة وأكثر انعكاسا على عائدىا من جهة أخرى. سبيز

  7تعلم التنظيمي والتدريب والتعليمالفرق بُت ال يوضح تلخيصواعبدول اآليت 

 (:الفرق بين التعلم التنظيمي والتدريب والتعليم1-1)رقم  الجدول

 التدريب والتعليم التعلم التنظيمي
  انتقال اؼبعرفة واػبربة واؼبهارة بطريقة غَت آلية

ولكن بطريقة التبادل والتفاعل والتشارك بُت 
 األطراف.

   وبمل بعدًا أليًا يف نقل اؼبهارة واليت التدريب
ع اآللة من تتمثل يف ؾبموعة اغبركات للتعامل م

نتاج وكذا اغبال مع التعليم الذي يتم أجل اإل
 اؼبعلومات. الكتساببالنمط اؼبدرسي التلقيٍت 

  العبلقة بُت اػببَت واؼبتدرب والطالب عبلقة غَت
اه )الصاعد رظبية أساسها االتصال بأكثر من اذب

 والنازل واالتصال بالبيئة اػبارجية(.

  إذلاغبالة الساكنة لنقل اؼبعلومات مع اػببَت 
اؼبتدرب أو الطالب ببكل ما تعنيو ذلك من ىرمية 

 واتصال أحادي االذباه يف الغالب.

 تتم اال يف داخل  أن التعلم معرفة خاصة ال
 اؼبنظمة اليت يعمل فيها أعضاءىا.

  على التدريب والتعليم خارج موق يبكن اغبصول
 العمل.

 يتم التعلم إال يف سياق عمل اؼبنظمة ومرتبط  ال
 بتارىبها وتطورىا البلحق.

 .يعترب التدريب والتعليم أنشطة غَت سياقية 

 فقط اكتساب  من خبلل التعلم ليس نيبك
وسيع القدرة على مبا أيضا تاؼبعلومات اعبديدة وإ

تعلمو يف التطبيق مت  از األىداف أي ماإقب
الفعلي يف حل مشاكل العمل وربقيق أىداف 

ولذا تكون العبلقة واضحة وقوية غالبا  ,اؼبنظمة
بُت التعلم التنظيمي وبُت االبداع واؼبنظمة 

 .اؼبتعلمة

 ليم على اؼبهارات واؼبعارف عينصب التدريب والت
ن التغَت اؼبرتبط بالفهم العامة اللتان ربمبلن قدرًا م

ب اؼبعلومات اعبديدة ليس وأن اكتسااػبارجي 
ولذا تكون العبلقة ضعيفة غالبا بُت للتطبيق 

 التدريب والتعليم وبُت اإلبداع واؼبنظمة.

  ًا مع الًتكيز يكون التعلم مدى اغبياة ويكون عام
 على التخصص.

 .يكون التعليم دوري وضيق التخصص 

 على الدراسات السابقة من إعداد الطالبة بناءً المصدر: 
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 وشروطو أنواع التعلم التنظيمي :المطلب الثالث
تنظيمي يبكن أن تطبقها اؼبنظمات, كما من خبلل أدبيات التعلم التنظيمي تكشف أنو ىناك أنواع من التعلم ال

 يف ىذا اؼبطلب.يبكن تلخيصها  أنو ىناك شروط تساعد على أن يتم تطبيق التعلم التنظيمي
 أنواع التعلم التنظيمي: -أوال

 :(Adaptive Learning)التعلم التكيفي - 1
واؼبنظمة ىنا تستفيد من  أن اؼبنظمة تصحح ذاهتا دبا يتفق مع اؼبتغَتات البيئية لتتكيف معها, دبفهومو كيفيعٍت  

اؼبرسومة والنتائج الفعلية اؼبتحققة ذبارهبا وخربهتا السابقة وربليل اإلجراءات والسلوكيات والنتائج واؼبقارنة بُت األىداف 
أن  marquadtماركردت وإعادة توجيو السلوك واإلجراءات دبا وبقق ألىداف اؼبرغوبة لذلك يشَت  يف الواقع,

 1التعلم التكيفي يقوم على التغذية العكسية وتقومي النتائج وإجراء التعديبلت دبا وبقق ويتبلءم مع األىداف.
 ثبلثة أنواع ىي7 إذلويصنف التعلم التكيفي 

 : (Single Loop Learning) أحادي الدورةالتعلم -أ
وتصحيح األخطاء". حيث يتعلم األفراد يف اؼبنظمات من  اكتشافيعرف التعلم التكيفي أحادي الدورة بأنو "   

فإما  للعاملُت,تكون اؼبخرجات دبثابة التغذية الراجعة  وـبرجات, حيثذبارهبم وفبارساهتم وما يًتتب عليها من نتائج 
أن يرضوا دبا ترتب على قراراهتم فيحرصوا على تكرارىا لتصبح قرارات مربؾبة تتخذ يف اؼبواقف اؼبتكررة دون جهد أو 

فالتعلم األحادي الدورة يعلم العاملُت  يكونوا راضُت عنها وعندىا يكفوا عنها ويوقفوا العمل هبا, أو أهنم ال مراجعة,
 .2كيفية حل اؼبشكبلت الناذبة من تصرفاهتم 

, ويًتتب عليو تعديبل يف اإلجراء )السلوك( دون واستقرارىاويهدف ىذا النوع من التعلم احملافظة على تقدم اؼبنظمة    
 .3تعديل يف القيم أو اؼبتغَتات اغباكمة لسلوك الفرد

 كيف تتم عملية التعلم أحادي الدورة. اآليت شكلالويوضح 
 
 
 
 

                                                           
1
- Marquardt Michael . J , Building the Learning organization :Mastering the five elements 

for corporate Learning ,Davies- blank publishing  ,Palo Alto, ,2002 ,P :43. 
، الطبعة السابعة، مكتبة  الحديثة اإلدارة العامة: األسس والوظائف واالتجاىاتسعود بن محمد النمر واآلخرون،  -  2

 .535 ، ص:2011الشقري، الرياض،
3
 - Arthur m. langer,"IT and organizational learning: managing change through technology 

and education ", Routledge , New York ,2005,P :266 . 
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 : عملية التعلم أحادي الدورة.(4-1)رقم شكلال
 

 

 

 

 

 

بناء أنموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنية بالمملكة العربية "ؿبمد بن علي إبراىيم الرشودي,  7المصدر
 .73ص7, 1114,األمنية, الرياضجامعة نايف العربية للعلوم  العليا,الدراسات  األمنية, كليةأطروحة دكتوراه يف علوم  ,السعودية"

عن السياسات اؼبانعة التعلم الذي يستلزم البحث  ىو: (Double Loop Learning) ثنائي الدورةتعلم -ب
ومستقبلي أكثر منو تعلم انعكاسي أو  اسًتاتيجيفهو تعلم  اليت ربول دون وقوع اؼبشكبلت واألزمات, أو الوقائية

 إذلووبدث التعلم الثنائي الدورة عندما يكتشف اػبطأ ويتم تصحيحو بضبط وتعديل السلوك أو األعمال  .1انفعارل
عد تغيَتات يف القيم واألعراف واألىداف اليت تشكل ثقافة اؼبنظمة, وىذا النوع من التعلم يتجاوز السياسات وقوا

تعديبلت  جديدة وإجراء اسًتاتيجياتاليت تقوم عليها اػبطط اغبالية هبدف تطوير  واالفًتاضاتالعمل احملددة 
 واالسًتاتيجيواؼبركز اؼبستقبلي  يف إطار توفَت القدرات واؼبهاراتجوىرية يف اؼبنظمة وإعادة النظر يف نشاط اؼبنظمة 

 2والتنافسي الذي تسعى لتحقيقو يف ؾبال عملها.
 :ثنائي الدورةالتعلم التكيفي  يوضح اآليتشكل الو    

 
 
 
 
 
 

                                                           
تحقيق التحسين المستمر في منظمات األعمال: دراسة ميدانية عمى التعمم التنظيمي ودوره في بالل خمف السكارنة،  -1

 .131 ، ص:2014، (40) مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية، العدد ،شركات التامين في األردن

  .74 ، ص:مرجع سبق ذكرهمحمد بن عمي إبراهيم الرشودي،  -2

 نتائج أعمال أىداف

 تعديالت
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 ثنائي الدورةالتكيفي  التعلم :(5-1)رقم  الشكل
 

 

    عادة التشغيلإ

 
 

 

 

األجهزة األمنية بالمملكة العربية بناء أنموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير "ؿبمد بن علي إبراىيم الرشودي,  7المصدر
 42ص7 , 1114,األمنية, الرياضجامعة نايف العربية للعلوم  العليا,الدراسات  األمنية, كليةأطروحة دكتوراه يف علوم  ,السعودية"

التعلم الثنائي الدورة يبحث يف أسباب وقوع األخطاء, واؼبشكبلت التنظيمية, ومدى مبلئمة البناء  أن  Lamويؤكد
1وإحداث التغيَت االسًتاتيجي. ويركز على اؼبركز التنافسي للمنظمة, االسًتاتيجية,التنظيمي لتحقيق األىداف 

 

  :((Triple loop Learningالدورة ثالثي التعلم  -ج
خبلل ربليل األحداث واؼبواقف واؼبشكبلت  للتعلم منيركز على كيف تتم عملية التعلم, وما ىي الكيفية األفضل    

اؼبعارف, وتطوير أدوات التبادلية اؼبعرفية واؼبعلوماتية بُت أعضاء  اكتسابالتنظيمية, ووسائل وأساليب وأدوات 
اؼبستوى  التعلم وتقييموالتحسُت اؼبستمر لعملية التعلم, وتوظيف األساليب العلمية لتطوير القدرة على  التنظيم,

التعلمي الفردي واعبماعي والتنظيمي, وإعادة صياغة اؽبياكل التنظيمية دبا يبلئم األسس واؼبفاىيم واألساليب 
 2والوسائل اعبديدة لعملية التعلم.

حال أفضل عن طريق فهم الكيفية اليت تتم هبا  إذلمساعدة اؼبنظمة يف التحول  إذلرة ويهدف التعلم الثبلثي الدو 
  اآليت والشكل 3وتوضيحها والتأمل فيها وإهباد طرق جديدة لفهم. هبا,عملية التعلم من اؼبواقف اؼبختلفة اليت سبر 

 7 يوضح التعلم ثبلثي الدورة

 

                                                           

2-Lam, J", Reconceptualizing a Dynamic Model of Organizational Learning For 

School", Journal of education al Administration. Vol) 42(, NO) 03(,2004, P :57. 
 .33 ص: مرجع سبق ذكره،ن آل فطيح، ن قبالبحمد  -  2

 .100 ص:، مرجع سبق ذكره ، وآخرون ليث عمى الحكيم 3 - 

 أعمال نتائج أىداف

 تعديالت

 تعديالت
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 الدورة.عملية التعلم ثالثي  :( 6-1)رقم  شكلال
 

 

 

 

 

 

 

 
 
مقارنة على  عالقة تطبيقات القيادة التحويلية بالتعلم التنظيمي في األجهزة األمنية: دراسةضبد بن قببلن آل فطيح,  7لمصدرا

 أطروحة دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية, قسم العلوم اإلدارية , ،العامة للجوازات بالرياضالمديرية العامة لألمن العام والمديرية 
 . 02, ص7 4501 ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض

:(Anticipatory Learning)  يالتعلم التنبؤ  2-  
ويقصد بو التغيَتات التنظيمية  ,لو واالستعداداؼبعرفة الناذبة عن تصور اؼبستقبل  اكتساب إذل ييشَت التعلم التنبؤ     

 منها. الستفادةالطرق واألساليب  واكتشافاؼبخططة اليت يتم من خبلؽبا التعرف على أفضل الفرص اؼبستقبلية 
 إذلاإلجراءات اليت تؤدي  ازباذمن مث من رؤية اؼبنظمة اؼبستقبلية والنتائج اليت قد تًتتب عليها, و  يينطلق التعلم التنبؤ 

 1ربقيقها.
 :((Action Learning التعلم التفاعلي -3   

   التعلم التفاعلي يعٍت التعلم من خبلل العمل حيث يقوم على فكرة أنو ال تعلم ببل عمل, وأن كل عمل وبدث     
ولذلك فإن اؼبنظرين للتعلم التفاعلي يرون أن  ,درجة من التعلم سواء كان ذلك مستهدف أو غَت مستهدف

وتعاملو وتفاعلو مع  االجتماعيةالواجبات واؼبهام الوظيفية وسيلة فاعلة للتعلم, وأن الفرد يتعلم من كل اؼبواقف 
ن قبل م للقضايا التنظيميةالدورية اؼبربؾبة وغرب اؼبربؾبة, واؼبناقشة اعبماعية  واالجتماعات العمل,وأن فرق  اآلخرين,

  2 القادة والعاملُت تدعم عملية التعلم التفاعلي, وىي بذاهتا تعترب من أساليب التعلم التفاعلي.
من كل مشًتك يف فريق التعلم أن يعرض  للتعلم تتطلبالتعلم التفاعلي طريقة  أن  Revansريفانز ويرى   

ويتم مناقشة اؼبشكلة بواسطة الفريق, ويقدم   مشكلة من مشكبلت العمل الواقعية اليت دل يقًتح كبوىا أي إجراء بعد,
 3غبلها بناء على خرباتو وذباربو السابقة. واقًتاحاتوكل منهم رؤيتو 

                                                           
1
 -Marquardt, op. cit,P :23. 

 .36 ، ص:مرجع سبق ذكرهحمد بن قبال ن أل فطيح،  - 2
 .78 ، ص:مرجع سبق ذكرهمحمد بن عمي إبراهيم الرشودي،  - 3

التحليل  -التأمل
 نماذج

 جديدة للتفكير

 نتائج أعمال أىداف

 تعديالت

 تعديالت
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 والشكل اآليت يوضح التعلم التفاعلي7
 

 (: التعلم التفاعلي7-1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 
،التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة :اتجاىات إدارية حديثة لتطوير منظمات القرن إيبان بنت سعود أبو خضَت  المصدر:

 .21, ص11147الرياض, , الطبعة األوذل, دار اؼبؤيد للنشر والتوزيع, الحادي والعشرون
ويشَت إذل التعلم عن طريق العمل الذي  ظهرت فكرتو يف األربعينيات من القرن العشرين, إذ تتمثل فكرتو تتمثل 
يف الًتبية التقدمية اليت ترى أن التعلم وبدث يف كل اؼبواقف وبصفة مستمرة نتيجة للخربة اؼبباشرة اليت يكتسبها اؼبتعلم 

 1يف اؼبواقف االجتماعية. من تفاعلو مع اآلخرين
 7 التعلم الجمعي -4

 من القدرات مثل حل اؼبشكبلت, إن النمط اآلخر من التعلم التنظيمي ىو التعلم اعبمعي اليت يتطلب عدداً    
 إذلمن خبلل اؼبمارسات اعبيدة, وربويل اؼبعرفة بكفاءة عرب اؼبنظمة, وىذا يؤدي  جديدة, والتعلموالتعلم دبداخل 

 2. واستغبلل التعلم اكتشافزيادة 
 :التنظيميشروط التعلم  –ثانيا 
جديدة ؼبواجهة  اعتربنا أن التعلم التنظيمي يتشكل انطبلقا من اؼبعارف والكفاءات اليت تسمح خبلق مؤىبلتإذا 

 اؼبنافسة, فاؼبشكل اؼبطروح ىو ما ىي الظروف اليت تعمل على تسهيل عملية التعلم يف اؼبنظمة ؟
 3إصبال أىم الشروط الضرورية للتعلم التنظيمي يف النقاط التالية7ويبكن 

  أن تكون ىناك صورة واضحة تبُت كيفية عمل اؼبنظمة, وأن العاملُت يف صبيع اؼبستويات لديهم تصور واضح عن
 طبيعة أعماؽبم وأساليب تعلمهم القائمة؛

                                                           
 .054، ص: مرجع سبق ذكرهشريفي مسعودة ،  - 1
 .132ص:  ،مرجع سبق ذكره السكارنة،بالل خمف  -2

، الطبعة األولى، دار الوراق األلفية الثالثة: مدخل في فمسفة التعمم التنظيميكيف تدار منظمات  مؤيد نعمة الساعدي،3- 
  .041-044، ص:4501لمنشر والتوزيع، األردن، 

 خبرة

 تأمل نتائج الخبرة

لتعميماتا  

 إختبار التعليمات
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  طرح تساؤالهتم وتقدمي اقًتاحاهتم وربدي وجود نظام مكافآت يدعم قيم التعلم اليت ربرض العاملُت على
أساليب وطرائق العمل القائمة وعدم حصر األفكار واؼبقًتحات يف إطار بيئة اؼبنظمة والًتحيب باألفكار اليت 

 ربمل آفاقاً جديدة من أي مكان, وأن تكون فلسفة نظم اؼبكافآت قائمة على أساس دعم السلوك الريادي؛
  األشخاص على أن تستند ىذه اؼبراجعة إذل ما جرى اقبازه, وما جرى تعلمو, وأن مراجعة األداء وتطور مهنة

تنتهج اؼبنظمات أنظمة تعويضات تدعيم القيم واغبوافز واؼبكافآت, واليت توازن بُت األداء اغبارل واإلبداع واإلقدام 
 واػباطر؛

 رى اقبازه فحسب بل حول ما قد مرتدة تتضمن اؼبعلومات اؼبستمرة ليس فقط حول ما ج اشًتاط توافر تغذية
يبكن تعلمو ولو فاعليو على التأثَت باألعمال اؼبستقبلية, وعلى سبيل اؼبثال إجراء التحسينات اليت تضيف قيمة 

 جديدة, كذلك اغبال بالنسبة لطرق التعلم اليت قد ربدث استجابات سلبية؛تنظيمية 
  على اؼبوازنة بُت األداء والعمل وتسهم بشكل فاعل يف أنظمة معلومات هبري إدارهتا وربديثها ولديها القدرة

استذكار واسًتجاع اؼبعلومات وتعزيز عملية ازباذ القرار, ودفع عملية التعلم من خبلل استحضار اؼبعلومات 
 اؼبطلوبة بالوقت اؼبناسب لؤلشخاص اؼبعنيُت؛

 قيم اليت تتبناىا اإلدارة العليا إزاء برامج تعليم وتدريب مصممة وؿبدثة بشكل تدعيم اسًتاتيجيات التغيَت وال
 عملية التعلم التنظيمي؛

 اشًتاط وجود اسًتاتيجية اتصال ربافظ على التعلم وتعده من األنبية األوذل الىتمامات العاملُت؛ 
  أن تعرف األىداف االسًتاتيجية بشكل قائم على أساس اعتبارات التعلم الذي ينبغي أن ربتل موقعا يف فلسفة

 وسياستها من أجل ربقيق أىدافها.اؼبنظمة 
 وأبعاده تحقيق التعلم التنظيمي استراتيجيات :لمطلب الرابعا

مركبة ,وتشَت األدبيات  يف اؼبنظمات على اختبلف مستويات فبارستو يعد عملية معقدة وذات أبعاد إن التعلم
وما سبتلكو من  ,وطبيعة أنشطتها وأىدافهادبا يتفق مع ؿبتوى  ,نظيمي أن لكل منظمة اسًتاتيجيتهالتالم عاغبديثة للت

   مهارات وقدرات وخربات وذبارب واإلمكانيات اؼبادية واؼبعنوية ؼبمارسة التعلم التنظيمي.

  :استراتيجيات التعلم التنظيمي -أوال
دراسة اسًتاتيجيات التعلم التنظيمي من اؼبداخل اغبديثة اليت مت تطويرىا لتمكُت اؼبنظمات من البقاء  إن

منظمة دائمة التعلم عليها تبٍت اسًتاتيجيات  إذلفاؼبنظمات اليت تسعى للتحول  ,واالستمرارية ولتحقيق أىدافها
 متنوعة.
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  1يات التعلم التنظيمي سبعة وىي7رأوا بأن اسًتاتيج (2111درة ، ،)الخشرومففي  دراسة 

أجل ربقيق أىداف  ىي ذبمعات رظبية يف مكان وزمان مت االتفاق عليهما من  Meetingاالجتماعات: -1
ن , ومرجوة من ورائها يف أقصر وقت فبكن, وتكون االجتماعات بناءة عندما يتم بلوغ األىداف اؼبمت وضعها مسبقا

عقد االجتماعات ىو نشر اؼبعلومات ,وتوزيع األعمال وحل اؼبشكبلت . ويبكن  إذلساسية وراء الدعوة األىداف األ
اعتبار االجتماعات وسيلة إلشراك صبيع أفراد ؾبموعة العمل والبدء يف التعلم معاً, وذلك عن طريق إدراج العديد من 

 .التعليمية ضمن أجندة االجتماعات األنشطة
ىي طريقة تقوم على عقد اجتماعات عن بعد  Distance Conference المؤتمرات عن بعد: -2

وهتدف , باستخدام التقنيات اؼبناسبة هبدف تبادل اؼبعرفة واػبربة واؼبعلومات يف موضوع ؿبدد يف ؾبال زبصص بعينو
تقدمي تعلم متطور متميز موجو ػبدمة قاعدة عريضة من األفراد ,وتتميز ىذه  إذلاسًتاتيجية اؼبؤسبرات عن بعد 

لتكاليف اؼبادية اؼبًتتبة , وتتميز أيضا بتدين اهارات التعلم الذايت عند األفرادباالبتعاد عن التلقُت وتطوير م االسًتاتيجية
 فراد وتوفَت الوقت واعبهد .على األ

ىي طريقة يتم دبقتضاىا إدارة عمليات حوار بُت العاملُت   Strategic Dialogue:الحوار االستراتيجي -3
إذ يتشارك كل من اإلدارة والعاملُت حول ماىية القرارات اليت تتخذىا  ,اسًتاتيجيات اؼبنظمةباؼبنظمة حول 

الرئيسية اليت اعتمدهتا اإلدارة العليا وعلى  ات اسًتاتيجيات معينة بنا على االفًتاضاتاؼبنظمة باختبار توجه
   ضوئها يتم وضع اػبطط والربامج.

ىي اجتماع ؾبموعة من األفراد ذوي مستويات  Cross-Functional Teams:الفرق متعددة المهام -4
وذلك لتحقيق أىداف ومهام ؿبددة ,  ,متفاوتة من اؼبهارات واؼبعارف واػبربات  والذين يعملون معًا باؼبنظمة

وأعضاء ىذه الفرق  ,وقد تشكل ىذه الفرق بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة , وذلك حبسب حاجة اؼبنظمة ؽبا
ـبتلف الوحدات التنظيمية يف اؼبنظمة ,وتستخدم ىذه الفرق لتحقيق االنسيابية واؼبرونة يف عمل  إذلتمون ين

    اؼبنظمات وغبل اؼبشكبلت ولتحقيق مهمات تتطلب استخدام عميق للمعرفة واؼبهارات واػبربات.
ؾبموعة من األفراد ذوي  بالتقاءىو أحد أشكال التعلم ويًتجم   Action Learningالتعلم الفعال:  -5

خطة تنفيذية  اقًتاح ثناء عملهم وأمستويات متفاوتة من اػبربات والقدرات للقيام بتحليل مشكلة فعلية تواجههم 
يف  وينبغي توافر عدة مبادئ ,واسًتاتيجية التعلم الفعال تقدم معرفة جديدة وتعلم شيء جديد لؤلفراد ,غبلها

وإعطاء الوقت  ,والتقييم اؼبباشر, والتعاون بُت العاملُت ,واؼبرؤوس التعلم الفعال منها 7 تنمية االتصال بُت الرئيس 
   سلوب التقييم أيضا.والتنوع يف أسلوب العرض ويف أ ,الالكايف واؼبناسب لؤلعم

                                                           
تأثيرات استراتيجيات التعمم التنظيمي في الرضا الوظيفي :دراسة  ميدانية عمى العاممين في محمد الخشروم وعمر درة ،  -1

، 4500، (500)، العدد (77)، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، حمب، المجمد  المستشفيات الحكومية في حمب
 .12-15ص:
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لقواعد وإجراءات ؿبددة ىي قنوات زبضع فيها االتصاالت   Formal Networks:الشبكات الرسمية  -6
وتعد  ,ومثبتة وبصورة مكتوبة ورظبية, وتتم حبسب اللوائح والقنوات الرظبية اليت وبددىا اؽبيكل التنظيمي للمنظمة

وسيلة لتحفيز العاملُت يف اؼبنظمات للقيام باألدوار اؼبطلوبة منهم وتفيد يف نقل اؼبعلومات والبيانات واالحصاءات 
, كما أهنا وتطورىات  اؼبختلفة , دبا يسهم يف ازباذ القرارات االدارية وربقيق قباح اؼبنظمة واؼبفاىيم عرب القنوا

 تسهم يف نقل اؼبفاىيم واآلراء واألفكار بُت أفراد اؼبنظمة.
ىي عملية التقاء العاملُت خارج مواقع العمل وتكون   Informal Networks:الشبكات غير الرسمية  -7

لقواعد وإجراءات غَت رظبية , وتتم من خبلل قنوات غَت رظبية ويبارس االتصال يف فيها االتصاالت خاضعة 
اعل بُت األفراد فيساعد على تنمية الوالء  داخل فاؼبناسبات أو االجتماعات او النوادي , وينتج عنو زيادة يف الت

 اؼبنظمة الواحدة.

 ارل7وىناك دراسات أخرى ترى بأن اسًتاتيجيات التعلم التنظيمي كالت

توظف اؼبنظمة اؼبتعلمة كل إمكانياهتا اؼبادية ومواردىا البشرية لتتعلم باستمرار  7تعزيز التعلم المستمر -1
لم اؼبستمر أىم وبأسلوب متناسق ومتبلئم مع اؼبتغَتات اليت تشهدىا بيئتيها الداخلية واػبارجية, إن التع

وجود حد للمعرفة فهي تعزز تعلم أفرادىا وقادهتا واؼبنظمات اؼبتعلمة تؤمن بعدم  تنظيمي,لمكون يف التعلم ا
  1 .وتشجيع اؼبثابرة على ربليل التجارب اليت مرت هبا والستفادة منها

فراد غَت أخطة تعليمية لعمل ؾبموعة من  ىيكلة تنظيمية أو إذلىي تشَت 7 تشجع التعلم التعاوني   -2
اؼبتجانسُت يف القدرات واالذباىات واؼبهارات حبيث يتعاون كل أعضاء اجملموعة بشكل فعلي يف التعلم وفق 

جل ربقيق ىدف أو أىداف مدروسة يف إطار من التعاون األكاديبي أدوار واضحة وؿبددة من أ
يبكن تطبيقها يف كل اؼبواقف التعليمية من خبلل أساليب تدريس تستند  اسًتاتيجيةإن ىذه   ,واالجتماعي

إذ يشًتك األفراد يف عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ  االستقصاء والتعلم الفرقي القائم على التنافس, إذل
بفاعلية  , والتحركويتم تنفيذىا من خبلل حث اؼبتعلمُت على اؼببادرة واؼبخاطرة ؼبواجهة اؼبواقف اعبديدة

  2ؼبعلومات وربليلها وانتقادىا. ومرونة للحصول على ا
إن القيادة الناجحة يف اؼبنظمات اؼبعاصرة ىي اليت تدعم التعلم تحفيز القادة للتعلم الفردي والجماعي:  -3

وتعد التعلم جزء من مهام أداء اؼبنظمة اليت يؤديها الفرد وعليو أن  على مستوى الفرد واعبماعة واؼبنظمة,
 كاره ألداء العمل بأحسن ما يبكن.وأف وآرائويطلق معرفتو 

                                                           
 .132ص: مرجع سبق ذكره،بالل خمف السكارنة،  -   1
 .90-80 ، ص:مرجع سبق ذكرهإبراهيم الرشودي،  محمد بن عمي -2
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إدراك  إذلبناء اؼبنظمة واستمرارىا يتطلب أمباط تفكَتية حديثة تؤدي تطوير أنماط تفكيرية حديثة:  -4
 اؼبشكبلت نظرة مشولية, إذلوسبكُت األفراد من النظر  العبلقات والتفاعبلت بُت وحدات التنظيم وأنشطتو,

 1وتقدمي اغبلول من خبلل العبلقات بُت العمليات.
 :أبعاد التعلم التنظيمي –ثانيا 
 2تقسيم أبعاد التعلم التنظيمي كاآليت7 يبكن

التنظيمي حيث ىذا البعد د الثقايف على أنبية اؼبعتقدات والقيم الفردية بالنسبة للتعلم عيؤكد الب البعد الثقافي: -1
 من ثبلثة عناصر أساسية متمثلة يف7

 ن التجارب السابقة واغبلول اؼباضية الناجحة سيتم االستفادة منها إ7  تأثير التجارب السابقة على السلوك
وىذا سيشكل عائقا رئيسيا يتعلق بصعوبة  ,وإعادة استخدامها كطريقة صحيحة للتعامل مع ـبتلف الوضعيات

تغيَتات أو تطويرات على مستوى الروتينيات اؼبكتسبة , وإذا حدث ذلك سيكون بوتَتة بطيئة جدا ودبعٌت  إحداث
 عرقلة التعلم. إذلآخر إن اعبمود ومقاومة التغيَت سيؤدي 

 7 تتميز اؼبنظمة بوجود الصراعات والتحالفات والقرارات اليت  التحديات الصعبة التي تواجو األنشطة الفردية
اولون ذبنب النزاعات وإخفاء آرائهم عوض اؼبشاركة , وحبكم ذلك فإن األفراد وبمعقدةها مواقف صعبة و تتولد عن

ويبكن  وبالتارل سيتم خلق روتينيات دفاعية تضمن ضبايتهم وتعرقل التعلم من خبلل التسًت على األخطاء واؼبشاكل.
 تصورات األفراد عن طريق خلق الرؤية اؼبشًتكة.تفادي ىذه الروتينيات بتطوير اغبوار وخلق عبلقات ترابطية بُت 

 ربقيقها تقوم على أساس  إذلعضائها أ7 إن األىداف اعبماعية اليت تسعى اؼبؤسسة و  الحاجة لألىداف الجماعية
اؼبوظفُت من خبلل التعاون الديناميكي وجعل أىداف  والتزام النتماءالرؤية اؼبتقاظبة واؼبشًتكة اليت سبثل دعامة أساسية 

فبا يؤدي غلى ضمان التماسك واالنسجام بُت العاملُت والتناسق بُت  د تتناسب مع أىداف ورؤية اؼبنظمةورؤى األفرا
ق صبع للتعلم التنظيمي عن طري مدعماً  القول أن البعد الثقايف عامبلً  ويف األخَت يبكن األنشطة الفردية والتنظيمية.

 األفراد حول أىداف مشًتكة وربميلهم لنفس اؼبعاين بالتقاسم والتبادل.
  Nonakaفراد يف اؼبنظمة إذ قام العبلقات واغبوار بُت األ ,بادالتيتعلق ىذا البعد بالت: االجتماعيالبعد  -2

  ػبلق ونشر اؼبعارف التنظيمية بدراسة التعلم التنظيمي كسَتورة ديناميكية  4662عام Takeuchiوزميلو 
, وى اعبماعي اؼبست إذلواالنتقال من اؼبستوى الفردي  ,معارف ظاىرة إذلاليت تتضمن ربويل اؼبعارف الضمنية 

  ومن أجل تطوير عملية التعلم التنظيمي يتعُت على اؼبؤسسات ضمان التفاعل والتبادل اؼبستمرين بُت األفراد.

                                                           
 .101 ص: ،مرجع سبق ذكرهليث عمي الحكيم وآخرون،  -1

دراسة ميدانية في مؤسسة األشغال  –ممارسة التعمم التنظيمي وأثره عمى تطوير الكفاءات الجماعية  ،عبيدات سارة-2
، 4500أطروحة الدكتوراه ، تخصص تسيير منظمات،  قسم عموم التسيير، جامعة باجي مختار بعنابة،  ،-البحرية الجزائرية 

 . 08-09ص:
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بيئة عمل مبلئمة للتعلم التنظيمي تتطلب بناء ىيكل تنظيمي مرن المركزي يعتمد 7 إن خلق البعد التنظيمي -3
يود الداخلية واػبارجية على فرق العمل ىدفو تسهيل التبادل والتقاسم اؼبعريف وخلق فرص التعلم والتحكم يف الق

ر دوره جليا يف ضمان , إن اإلدارة تلعب دورا أساسيا يف توجيو ودعم التعلم وبشكل أكثر ربديدا يظهاؼبفروضة
ُت يف التطابق بُت رؤية القادة والواقع اؼبيداين الذي يعمل فيو اؼبوظفُت عن طريق دعم االتصاالت ومساندة العامل

 أساسياً  , فالبعد التنظيمي )اؽبيكل التنظيمي ودعم اإلدارة العليا( يبثل ؿبدداً تفكَتىم وتصوراهتم للمشاكل
خلق التقارب بُت األفراد )البعد  إذللتفعيل التعلم التنظيمي حيث أنو يؤثر على التفاعبلت )البعد االجتماعي( و 

 الثقايف(.
, سياستها وغايتها على اؼبدى البعيد ظمة اليت سبثل رؤيتها اؼبستقبليةأي اسًتاتيجية اؼبن البعد االستراتيجي: -4

ونقاط  وبُت بيئتها فبا يساىم يف توضيح الفرص والتهديدات احمليطة هبا ,وربديد أبعاد العبلقات اؼبتوقعة بينها 
 إذل, وبصفة عامة يبكن اعتبارىا على أهنا خطة اؼبنظمة اليت تؤىلها للتحرك من اغباضر القوة والضعف اؼبميزة ؽبا

لؤلعضاء , لذلك البد من وضع خطة للتعلم تركز على خلق فرص ة اؼبستقبلية اليت تسعى لتحقيقهاالرؤي
  مبوذج فكري موحد. إذلكار ونقلها والوصول فللمشاركة يف األ

 7يوضح أبعاد التعلم التنظيمي اآليتوالشكل 
 أبعاد التعلم التنظيمي :(8-1) الشكل رقم

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 على الدراسات السابقة لطالبة بناءً من إعداد االمصدر: 

أن ىذه األبعاد األربعة )البعد الثقايف ,االجتماعي, التنظيمي, االسًتاتيجي( متكاملة ومًتابطة  نستخلصومنو 
  تدعيمو أو عرقلتو. إذلفهي تؤثر يف بعضها البعض حيث تفاعلها ىبلق سياقا للتعلم التنظيمي يؤدي 

 

 أبعاد التعلم التنظيمي

 البعد الثقافي  البعد االستراتيجي

 البعد االجتماعي البعد التنظيمي
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  وسبل مواجهتها : معوقات التعلم التنظيميالخامسالمطلب 
وبققو التعلم التنظيمي من مزايا للمنظمات اؼبعاصرة لكونو أحد اؼبداخل اليت تتبناىا للتكيف مع التغَتات  رغم ما

 , وربقيق الكفاءة االنتاجية واؼبناسبة والبقاءفرضها, وربسُت مستوى األداءومواجهة التحديات اليت ت ,اؼبتسارعة
اؼبنظمات  إذلإال أن ىناك صعوبات ربول دون تطبيقو يف اؼبؤسسات الراغبة يف التحول  ,واالستمرار يف البيئة اؼبضطربة

   اؼبتعلمة منها7
وتنظيم اتصاالهتا  اؽبياكل التنظيمية التقليدية دبستوياهتا التنظيمية اؼبتعددة, 7 إنالتنظيميةجمود الهياكل  -

 إذلوتؤدي  اإلدارية,ربول دون انسياب اؼبعلومات وتدفقها عرب الوحدات واألقسام  الرئاسية,الرأسية وربديد سلطاهتا 
فبا يؤثر سلبا على مستوى  حصر خربات العاملُت وذبارهبم يف ؾباالت ربددىا الصبلحيات ومهام أعماؽبم وسلطاهتم,

صلة بُت اإلدارات ربول دون تبادل اػبربات قدراهتم اإلدراكية للمشكبلت اليت تواجهها منظماهتم, كما أن اغبدود الفا
 1واؼبعلومات واؼبهارات بُت أفراد التنظيم.

نتائج  إذل7 يرى بعض علماء اإلدارة أن اؼبمارسة اؼبفرطة ألسلوب اؼبركزية اإلدارية يؤدي ممارسة المركزية  -
ملُت حيث ال تتاح ؽبم الفرصة إلبراز سلبية على العمل واؼبرؤوسُت ومنها قتل الطموح والبفاض الروح اؼبعنوية لدى العا

ذباىل الفروق الفردية بُت  إذلمواىبهم وقدراهتم اليت يبكن أن تسهم يف تطوير أنظمة العمل وربسُت أدائو, باإلضافة 
حيث تقوم  2 األشخاص للتعامل معهم يف ضوء أنظمة شاملة وعامة دون مراعاة يف قدرات اؼبرؤوسُت واستعدادىم.

فلسفة التعلم التنظيمي على سبكُت العاملُت لتنمية مهارات التعلم والتكيف والبحث عن اؼبعلومة واؼبعرفة أينما 
لتنمية اؼبهارات والقدرات واؼبشاركة يف صناعة اؼبعرفة اليت ربقق تنافسية اؼبنظمة وتطورىا التنظيمي, حيث  ,وجدت

شاركية اؼبعرفية لبناء اؼبعرفة من خبلل سبازج خرباهتم ومهاراهتم وتنوعهم يتعلم صبيع أعضاء التنظيم من خبلل الت
والتعلم الذايت اؼبستمر  التخصصي واؼبعريف وتكامل اآلراء واألفكار واغبلول يف كل اؼبواقف اليت تواجو اؼبنظمة,

 وتنقيحها وتطويرىا باستمرار,واعبماعي والتنظيمي , واكتساب اعبديد من اؼبعارف وذبديد الذاكرة اؼبعرفية التنظيمية 
فبا يتطلب التمكُت  ويتطلب التعلم التنظيمي سرعة مبلحقة التعلم سواء من خبلل التعلم الفردي أو فرق العمل,

واؼبعلومات اؼبتاحة عبميع أعضاء التنظيم, ليتمكن اعبميع من التصرف دبرونة وازباذ القرارات اؼبوقفية اؼببلئمة بالوقت 
ترب التمكُت وسيلة وأسلوب من أساليب تنمية اؼبهارات والقدرات والطاقات وعنصر مهم من حيث يع اؼبناسب,

  3عناصر عملية التعلم التنظيمي.

                                                           
 .91-94 ص: ،مرجع سبق ذكرهمحمد بن عمي إبراهيم الرشودي،  -  1
 .095، ص:مرجع سبق ذكرهسعود بن محمد النمر واآلخرون،  - 2
 .39 ص: ،مرجع سبق ذكرهحمد بن قبال ن آل فطيح،  - 3
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من شروط ربقق التعلم التنظيمي وجود القيادات الواعية واؼبؤمنة بأنبية التعلم  القيادات الواعية: إلىاالفتقار   -
والبفاض تشجيع  لتعلم,ؾبموعة من الصعوبات واؼبعوقات للتعلم منها ضعف التحمس  إذلالتنظيمي وغياهبا يؤدي 

 1.العاملُتوربفيز العاملُت على التعلم وؿبدودية إتاحة فرص التعلم أمام 
النظرة اعبزئية يف التعامل مع اؼبشكبلت اؼبعقدة واؼبواقف  إذلكثَتا ما تتجو اؼبنظمات  افتقاد النظرة الشمولية:  -

أجزاء صغَتة يسهل التعامل معها بدال من التعامل مع اؼبشكلة من منظور   إذل, وذلك من خبلل ذبزئة اؼبشكلة الصعبة
كلي. إن النظرة اعبزئية يف التعامل مع اؼبشكبلت قد ربقق نوعا من زبفيف اعبهد وسهولة التعامل, ولكنها تؤدي يف 

 الشمولية وتركيزاليت يًتتب عليها افتقاد األفراد للنظرة إهباد نوع من اغبدود الوظيفية الفاصلة  إذلالوقت نفسو 
يًتتب عليو توليد شعور  مستقلة. فبااىتمامهم يف ؾبال وظيفي ؿبدد يتخصصون فيو ويعملون بو يف صورة صباعات 

يعيق  والتحكم. وىذاحول مصادر اؼبعلومات والسلطة  هبعل األفراد يتنازعون واؼبقدرة, فباداخلي لؤلفراد بالنفوذ 
 2التعلم الذي يتطلب اؼبشاركة والعمل اعبماعي التعاوين. 

القدرة على ربديد النجاح أو الفشل يف ربقيق أىداف  اؼبتحققة, وعدماػبطأ يف تفسَت النتائج التعلم الوىمي:  -
 3اؼبنظمة.

وطرق التفكَت السائد  اؼبشًتكة,تعكس ثقافة اؼبنظمة اؼبعارف واؼبعتقدات والقيم والسلوكيات  7ثقافة المنظمة  -
بُت أعضائها وتعرف الثقافة التنظيمية بأهنا تركيب من العناصر اؼبًتابطة اليت تتفاعل كل يوم لتشكل ثقافة اؼبنظمة, 

 4وىي تؤدي دورا مهما يف انتعاش التعلم أو إعاقتو.
 5 7فيمكن ربديدىا باآليتم التنظيمي أما أىم السبل اليت تتمكن من خبلؽبا اؼبنظمة التغلب على معوقات التعل

إجراء مسح حول التوقعات واالحتماالت اليت ستشهدىا البيئة الداخلية واػبارجية ويف ضوئها هبري تشخيص  -1
 أية مستجدات أو ربوالت يستلزمها اؼبستقبل القريب والبعيد وما يًتتب عليها من عوائق.

تشجيع وربفيز العاملُت على التساؤل والتحدي وعلى التشكيك بالفرضيات واؼبعايَت واألمباط واألساليب  -2
ومبلءمتها ؼبا ىو متوقع حدوثو وحثهم على عدم التسًت على اؼبشكبلت السائدة للتحقق من مدى فاعليتها 

 والعقبات مهما كانت صغَتة.
عمليات التعلم الثنائي النظرة واؼبتجدد يف  إذلاألحادي النظرة تقليدي والبسيط و اػبروج من عمليات التعلم ال -3

 يق التحديث واغبداثة أو تشدىم للعادات السابقة.عوالتحرر من أية معطيات أو فبارسة مسبقة ت ,الطرح

                                                           
 .705 ص: مرجع سبق ذكره،عبد الرحمن بن احمد هيجان،  -1
 .84 ، ص:مرجع سبق ذكره، محمد بن عمي إبراهيم الرشودي - 2
 .538 ص: مرجع سبق ذكره،سعود بن محمد النمر وآخرون،  -  3

 4- ليث عمي الحكيم وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:014.
، 4500، الطبعة األولى، دار غيداء لمنشر والتوزيع، عمان،إدارة السموك التنظيميغني دحام تناي الزبيدي وآخرون ،  -5

 . 485-498ص:
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 عتادتااالذباىات واػبطط االسًتاتيجية اليت زبرج اؼبنظمات من دائرة السلوكيات الدفاعية اليت  إذلالتطلع   -4
الستباقي الذي يسهم يف صياغة اؼبستقبل وذبديد اعليها اؼبنظمات التقليدية واالنفتاح على الفكر الوقائي و 

    ـباطرىا. االستسبلم للحوادث واألزمات واغبد من آثارىا و معاؼبو بداًل من 
 اإلطار المفاىيمي للمنظمة المتعلمة :المبحث الثاني

كما أهنا عبارة عن نظام  ,يتسم بالتغَتات والتحديات اغبادي والعشرين الذيالقرن اؼبنظمة اؼبتعلمة ىي منظمة 
  تشجيع التعلم التنظيمي وؽبا القدرة على التعلم إذلمفتوح على بيئتها احمليطة اليت تؤثر وتتأثر هبا فهي منظمة تسعى 

, وسنتناول يف ىذا اؼببحث مستوى أفضل يف األداء والتميز إذلاؼبتواصل ونقل نفسها من مستوى معُت من األداء 
, وخصائصها كما سيتم تناول العبلقة بينها وبُت التعلم التنظيمي أنبيتهامدى نشأة اؼبنظمة اؼبتعلمة ومفهومها و 

 ومدى أنبية التعلم التنظيمي بالنسبة ؽبا.

 المطلب األول: ماىية المنظمة المتعلمة  
اليت تستدعي الدراسة والتعمق  باعتباره أحد أىم اؼبواضيع الضرورية  اؼبتعلمة من بُت أىم اؼبفاىيم مةمفهوم اؼبنظيعترب 

 ويف ظل ظروف متغَتة وجب مواكبتها. ,اليت تقتضيها ربوالت ظاىرة العوؼبة  انطبلقا من اغباجة للتعلم اؼبستمر
  :نشأة المنظمة المتعلمة -أوال 

غَت أن ىناك العديد من التيارات اليت  ,هناية سنوات الثمانينات من القرن اؼباضي ظهر مصطلح اؼبنظمة اؼبتعلمة يف
 1سانبت يف بروز ىذا اؼبصطلح خبلل الثبلثُت سنة اؼباضية وىي7

 .Demingعمال األتيار ربسُت النوعية مع  -
 .Revansمن طرف  الذي تطور يف بريطانياLearning L actionتيار التصرف التعلمي    -
 وBeckhardعرب اؼبؤلفُت األمريكُت  Développement  Organisationnel التطور التنظيميتيار  -

Shein. 
 .حول مصطلح التعلم التنظيمي Argyriset Shonأعمال  -
 .Watermanet Petersؤلفات اؼبتيار التفوق عرب  -
كية وفرنسا عرب مؤلفات اؼبتحدة األمريظمات يف الواليات اػباصة بتطور العمل واؼبناألعمال  -

Lussato,Ettighofer,  Serieyx ,Lenhardt. 
ألنو يعد حامل للمعرفة ومصدر القيمة  ,اؼبعرفة وضرورة تغَت مبط تسيَت األفراد اقتصادحول ظهور  Druckerتفكَت 

   اؼبضافة داخل اؼبؤسسة.

                                                           
 مجمة دراسات اقتصادية، جامعة عبد الحميد مهري،، المنظمات المتعممة :توظيف لمذكاء والمعارف ،بمعمى نسيمة فلاير-1

 . 022-025، ص:4500، (05))الجزائر(، العدد4قسنطينة
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  إال أن بروز مصطلح اؼبنظمة اؼبتعلمة بشكل واضح كان يف هناية الثمانينات وبداية التسعينات  بالرغم من كل ىذه اعبهود
وىذا على  ,الذي يدور فحواه حول اؼبنظمة اؼبتعلمة وماىيتها وكيفية ربقيقها  Sengeمن القرن اؼباضي بعد صدور كتاب

  والتغَت السريع.وسط عادل تسوده الفوضى ىامش ضرورة تكيف اؼبنظمات مع اؼبستجدات 
طانيا بريأما يف  ,Lacinquiéme discipline:وذبلي ىذا اؼبصطلح بصورة بارزة من خبلل أعمال سينغ يف مؤلفو 

 .The   Learning companyمن خبلل كتاب7 4655فقد ظهر ىذا اؼبصطلح سنة 
 :مفهوم المنظمة المتعلمة -ثانيا 

االنتشار يف األدب اإلداري, وسوف بأخذ ىذا اؼبفهوم  4661منذ أن أطلق بيًت سينج مصطلح اؼبنظمة اؼبتعلمة سنة 
 نقوم باستعراض ؾبموعة من اؼبفاىيم للمنظمة اؼبتعلمة7

نظمة اؼبتعلمة على أهنا7 "تلك اؼبنظمة اليت يقوم أفرادىا بتوسع مستمر لقابلياهتم لتحقيق النتائج اؼب (Senge  (عرف  -
يتضح من  .1أمباط جديدة من التفكَت والروح اعبماعية اليت تعترب الفرد يف حالة تعلم مستمر" إذلاؼبرغوبة باالستناد 

يتعلمون باستمرار وؽبم قابلية لتطوير ذاهتم من خبلل فراد أاؼبنظمة اؼبتعلمة ىي منظمة سبتلك  خبلل ىذا التعريف أن
 أساليب جديدة.

وعرفها بأهنا7 "اؼبنظمة اليت تتميز باحتواء كل العاملُت يف عمليات   (( Marsick &Watkinsكما جاء بعده    -
اؼبتعلمة تشجع يتضح من خبلل ىذا التعريف أن اؼبنظمة  2".تواصل وتغَت صباعي موجو كبو قيم ومبادئ مشًتكة

 أفرادىا على التواصل اؼبستمر والذي يقود إذل بناء قيم ومبادئ مشًتكة.
 دارة من خبلل التعلم كعنصراؼبنظمة اؼب"  حيث يرى بأهنااؼبتعلمة  بتعريف للمنظمة ( ( Moilanenوجاء أيضا -

ركز ىذا التعريف على  3أهنا تدخل تعلمها يف عملياهتا كل يوم." إذل قيمتها ورؤيتها وأىدافها باإلضافة حيوي يف
 العبلقة بُت اؼبنظمة اؼبتعلمة و التعلم التنظيمي ومدى أنبية ىذا األخَت يف ربقيق أىداف اؼبنظمة اؼبتعلمة ورؤيتها.

يتضح  4".اعبديدة ونقلهاعلى أهنا7 "منظمة سبتلك مهارات تنظيمية سبكنها من اكتساب اؼبعرفة ( أبو بكر)كما عرفها  -
 من خبلل ىذا التعريف أن اؼبنظمة اؼبتعلمة سبتلك أكثر من مهارة تساعدىا يف اكتساب اؼبعرفة.

 بأهنا7 "اؼبنظمة اليت ؽبا القدرة على التعلم باستمرار لتكيف ذاهتا مع اؼبستجدات والظروف  (العامري والغالبي) وعرفها  -

                                                           
1
 -Senge ,The leaders New york :building a learning organizations :Sloan management 

Review ,Vol(16),No(03),1990,P:49 
2-

Watckins & Marsick  ,Building The learning organization Anew role for human  resources 

developers,Studies in continuing education ,Vol (14).,No ( 02),1992;P:118 
3
 -Moilanen . R ,finish Learning organization  structures and styles entrepreneurial 

,Executive ,No(04).,1999,p:05 
دار ايتراك  الطبعة األولى، ،ثورة األعمال القادمة لمقرن الحادي والعشرين. نظم اإلدارة المفتوحةأحمد أبوبكر، فاتن  - 4
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 الإطار النظري للمنظمة املتعلمة الفصل الأول :

 

 

29 

يتضح   1".خصائص النجاح لكوهنا قادرة على االستفادة والتعلم من خرباهتا وخربة اآلخرينالطارئة وأن ىذه اؼبنظمة ربمل 
من خبلل ىذا التعريف أن اؼبنظمة اؼبتعلمة تتعلم باستمرار وىذا بدوره يسهل ؽبا عملية التكيف مع البيئة اػبارجية 

 من اػبربات ومنو كتحصيل حاصل تصل إذل أعلى مراتب النجاح. لبلستفادة
للتعلم , وتعمل إدارهتا باستمرار على ربسُت   اؼبنظمة اليت تعتمد األسلوب اعبماعي بأهنا Marquardt ) ) 7 عرفها -

قدراهتا واستخدام اؼبعرفة وسبكُت األفراد من التعلم داخل وخارج اؼبنظمة واستخدام التقنية اؼبناسبة لتنظيم التعلم 
 لتحسُت قدراهتا. األفراد سبكُتاؼبنظمة اؼبتعلمة تستند على فرق العمل للتعلم و ركز ىذا التعريف على أن ." 2واإلنتاج

نوع من اؼبنظمات اليت ربفز على التجديد التنظيمي اؼبستمر من خبلل غرس ؾبموعة :" بأهنا ((  Jamaliوعرفها   -
من أىم ركز ىذا التعريف على أن اؼبنظمة اؼبتعلمة  3من العمليات اعبوىرية اليت تسعى للتعلم والتكيف والتغيَت."

 واليت ربققو من خبلل التغيَت والتعلم.التجديد التنظيمي  أىدافها
ا تعريفً  استخبلصيبكن ا وكانت متكاملة بسيطً  واليت اختلفت اختبلفاً من خبلل التعاريف اؼبطروحة عن اؼبنظمة اؼبتعلمة 

 عن اؼبنظمة اؼبتعلمة7 شامبلً 

المنظمة التي تمتلك رؤية مستقبلية ومشتركة ولها القدرة على التعلم المستمر وتشجيع مواردىا البشرية على "ىي 
اد على العمل الجماعي وتبني سياسة وذلك من خالل استخدام المعرفة ونقلها واالعتم ،تحسين قدراتها باستمرار

 يجعلها تتكيف مع المستجدات والتغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية."  ، وىذا ماالتمكين
  :أىمية المنظمة المتعلمة -ثالثا

اؼبنظمة اؼبتعلمة بأنبية كبَتة يف منظمات األعمال اؼبعاصرة وذلك من خبلل ما تقوم بيو من فوائد ومزايا يف  ربظى
ترى أن أنبية توظيف مفهوم  )علي حسون الطائي( في دراسة ف ظل ىذه البيئة اليت تتسم باؼبرونة والتغيَت والتعقيد , 

 4اؼبنظمة اؼبتعلمة يساعد على 7
 األداء اؼبتميز واؼبيزة التنافسية. إذلالوصول  -
 تطوير العبلقات مع الزبون. -
 التنظيمي. االكبدارذبنب  -
 ا.بصورة أكثر عمقً  واالختبلفربسُت جودة اؼبنتجات واػبدمات ولفهم اؼبخاطر  -

                                                           
ل لمنشر والتوزيع، األردن، ، دار وائالطبعة الثانية،  اإلدارة واألعمال ،صالح مهدي محسن العامري وطاهر منصور الغالبي - 1

 .20:، ص  4559
2
 - Marquardt Michael. J, op. cit ,P :02 

3
 -Jamali ,D ,Khoury   ,G .etal ,"from bureaucratic organizations to learning organizations, 

An evolutionary roadmap" ,the learning organization, Vol(13) ,No(04), 2006, p:103. 
دارة الريادة العالقة واألثرخصائص المنظمة عمى حسون الطائي ، -4 ، في الشركات العامة لمصناعات الكيربائية المتعممة وا 

، 4559،  (05)العدد  ، (50)مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية ، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، المجمد 
 . 005ص :
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 تطوير وتعزيز اإلبداع ولتعزيز وتطوير الروح اإلنسانية. -
 البيئة. كثر كبوأتعزيز قدرات إدارة التغيَت وتوسيع الفهم  -
 ليات وتواصل النشاط يف بيئة األعمال.العم إذلالنظر   -

رأوا  , حيثعلمية وتطبيقيةكما حدد كثَت من الباحثُت أنبية اؼبنظمة اؼبتعلمة وذلك حسب وجهات نظر واذباىات 
 1من أجل7 أن االىتمام باؼبنظمة اؼبتعلمة

 ا.ا ونفسيً ربفيز ودفع األفراد معنويً  -
 .اعبودةللتحسُت اؼبستمر يف  -
 تعظيم قدرة وكفاءة قوة العمل. -
 .لية واغبرية الفردية والتنظيميةدعم االستقبل -
 من أجل مستويات أعلى من اإلبداع واالبتكار. -
 من أجل فهم اؼبتغَتات البيئية اؼبتعددة واؼبتنوعة. -
 ازدياد درجة رضا العاملُت يف اؼبنظمات اؼبتعلمة. -
 مواقعهم الوظيفية.آراء األفراد تكون ذات قيمة يف دعم  -

, وذلك لكوهنا تؤكد عبوىرية يف ربقيق األداء اؼبتميزؼبتعلمة تعد السمة األساسية وااأن اؼبنظمة يبكن أن نستخلص 
 ,, كما أن من ميزهتا وأنبيتها قدرهتا على التعلم اؼبستمرللمستويات اإلداريةعلى ضرورة خلق واكتساب اؼبعرفة ونقلها 

 وتشجيع على اإلبداع .

 : خصائص المنظمة المتعلمة الثانيالمطلب 
اختلف الباحثون يف ربديد اػبصائص العامة للمنظمات اؼبتعلمة إذ طرحت العديد من وجهات النظر يف ؿباولة 

أن ىناك  (Brown & Harvey), إذ يرى كل من اؼبنظمات الرائدة كمنظمات متعلمةتفسَت قباح العديد من 
 2اؼبنظمة اؼبتعلمة وىي7صائص ربدد اػبؾبموعة من 

أي أن اؼبنظمة لديها استعداد ثابت للتغيَت وذلك عن طريق عبلقتها مع البيئة ورغبتها يف : االستعداد الثابت -1
 وبالتارل لديها استعداد على أخذ اؼبيزة من الفرص اعبديدة. ,اكتساب طرق جديدة للعمل

خطط ثابتة ,اؼبنظمات اؼبتعلمة تضع خطط يضعون بدال من بضعة مدراء تنفيذيون : التخطيط المستمر -2
 تتصف باؼبرونة  ومقبولة من قبل صبيع أعضاء اؼبنظمة.

                                                           
  421، ص:  4501، الطبعة األولى، مطابع دار الهندسة، مصر، إدارة اإلبداع والتميز التنافسي سيد محمد جاد الرب،  - 1
، الطبعة االولى، دار مفاىيم معاصرة في اإلدارة االستراتيجية ونظرية المنظمةأكرم محسن الياسري وظفر ناصر حسين،  -2

 014-010، ص :4500الصفاء لمنشر والتوزيع ، عمان، 
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التجارب وىناك تنسيق  على اؼبنظمات اؼبتعلمة تشجع ,بدال من التطبيق اؼبتصلب للخطط: التطبيق المرتجل -3
 وتعاون يف تنفيذ اػبطط.

 : 1مبوذجا مبنيا على وعود ربريرية مؤكدة مثل اعتربىاكالتارل حيث اؼبنظمة اؼبتعلمة  وىناك من يرى أن خصائص 
 .سبكُت العاملُت -
 الدور اؼبسهل. إذلالتحول يف دور اؼبديرين من الدور الرقايب   -
 خلق رؤية مشًتكة وشاملة للمنظمة ويؤيد ىذا النموذج مبادئ الشمولية ووضع القرارات التعاونية. -
 فرق العمل متنوعة اجملاالت.  -
 التنظيمي اؼبسطح.اؽبيكل  -
 فرص أكثر للتعلم. -
 الرؤية العاؼبية.  -

 ولذا توصف اؼبنظمة اؼبتعلمة بأهنا اؼبنظمة اليت تتجاوز أىداف تعظيم الرحبية قصَتة اؼبدى.
توليفة من اػبصائص واؼبميزات اؼبمكن االستعانة هبا لبلسًتشاد على مفهوم اؼبنظمة اؼبتعلمة  (Brandtكما حدد )  

 72كالتارلوىي  
 سبتلك إرادة التحدي وأىداف تسعى لتحقيقها؛ اؼبنظمة اؼبتعلمة -
 سبتلك ىيكل تنظيمي ربفيزي وبث على السلوك التكيفي؛ اؼبنظمة اؼبتعلمة -
 اؼبنظمة اؼبتعلمة ذبمع وتعاجل وتعمل دبعرفة وبشكل يتوافق وأىدافها )تطويع اؼبعرفة أو إخضاع اؼبعرفة لؤلىداف اؼبرجوة(؛ -
 تعلمة أسس معرفة تنظيمية وعمليات ػبلق األفكار اعبديدة؛سبتلك اؼبنظمة اؼب -
 ىناك عمليات إعادة نظر ومراجعة مستمرة للعمليات األساسية يف اؼبنظمة اؼبتعلمة؛  -
 ىناك عمليات تبادل مستمرة للمعلومات بُت اؼبنظمة وبيئتها اػبارجية؛ -
 لية واػبارجية؛من بيئتها الداخ-الراجعة وهتتم بالتغذية-ربصل اؼبنظمة اؼبتعلمة -
 سبتلك اؼبنظمة اؼبتعلمة ثقافة تنظيمية داعمة ومساندة للتعلم التنظيمي؛ -
 اؼبنظمة اؼبتعلمة تنظيم مفتوح ومتفاعل مع بيئتو اػبارجية. -

ويضيف آخرون بأن خصائص اؼبنظمات اؼبتعلمة شعور العاملُت فيها أهنم يقدمون عمبل لصاغبهم وللصاحل العام, كما  
ن ة, ويتم الًتكيز على فرق العمل أليشعر كل فرد فيها أنو معٍت بطريقة أو أخرى بالنمو والتقدم وبتحسُت قدراتو اإلبداعي

 منفصلُت وتعتمد اؼبنظمة على قاعدة اؼبعرفة من خبلل زبزينها للمعارف  عمل األفراد دبجموعهم أكثر ذكاء من عملهم
                                                           

، عمان، لمنشر، دار حامد األولى، الطبعة قضايا معاصرة في اإلدارة محمد مفضي الكساسبة، وعبير حمود الفاعوري،  - 1
  .015ص: ،4505
، المجمة المنظمة المتعممة: نحو تجاوز معيرة المفيوم والتأسيس لمستمزمات التجسيدفاطمة كرارشة وبوسف زدام،  2- 

 .144، ص:4509،  (57)الحاج لخضر، باتنة )الجزائر(، العددالجزائرية لألمن والتنمية، جامعة 
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لو ويفعلو, ويتملك اغبرية اإلدارية صبيعا, وفيما يعامل كل فرد اآلخرين كزمبلء يف اإلطار من االحًتام والثقة فيما يقو 
 نتائج بانتفاع ببل خوف من أن ينتهي عملو يف اؼبنظمة جراء خطأ يرتكبو. إذلالتجربة وازباذ اؼبخاطر والوصول  إلجراء

 1:عناصر متفاعلة شبكيا وىي خبمسةتتميز اؼبنظمة اؼبتعلمة  كما  

علوماتية, وتصطلح القيادة يف اؼبنظمات التعلم بأدوار جديدة غَت األدوار التقليدية للمدير )األدوار اؼب القيادة: -1
 القرارية(.التفاعلية, 

 الصورة الكبَتة للشركة يف عبلقة مفتوحة مع بيئتها اػبارجية. إذلوىذه اؼبهارة تعمل على النظر  7التفكير المنظم -2
إن اؼبنظمة اؼبتعلمة كنمط جديد البد من أن تتبٌت وتطور ثقافة تنظيمية جديدة تقوم على التقاسم واالنفتاح  الثقافة: -3

ي يرتكز على التعلم اؼبستمر. كما أن أبطال ىذه الثقافة سيكونون من الرياديُت والشفافية والتحسُت اؼبستمر الذ
 الذي فبكن أن يقدموا اؼبثال اؼبشرق يف اؼبعرفة. 

كل اؼبنظمات ويف كل العصور كانت تتعلم, إال أن اعبديد ىو أن منظمات التعلم تتسم  7التعلم االستراتيجي  -4
 تيجية مرنة بقدر غَت مسبوق.بالتعلم االسًتاتيجي الذي هبعل االسًتا

أن تكون ذات ميزة تنافسية تقوم على اؼبعرفة  إذل7 تتسم اؼبنظمة اؼبتعلمة بأهنا سبيل أكثر فأكثر الطلب على المعرفة -5
  سواء يف اكتشاف من البيئة اػبارجية وتوليد اؼبعرفة من داخل الشركة.

 اسهلة التدوير والوصول إليها ليس فقط بتأثَت تكنولوجي تعٍت الشبكية أن اؼبعلومات وعناصر اؼبعرفة تصبح 7الشبكية -6
 .اؼبعلومات وإمبا أيضا بسبب التنظيم الشبكي القائم على الفرق اؼبدارة ذاتيا

 7يوضح عناصر اؼبنظمة اؼبتعلمة والشكل اآليت 
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 : عناصر المنظمة المتعلمة(9-1)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 على الدراسات السابقة من إعداد الطالبة بناءً المصدر: 

واليت ذبعل ىذه األخَتة اؼبنظمة اؼبتعلمة كل اػبصائص السابقة ىي خصائص الدالة على ويبكن أن نستخلص أن  
منظمة رائدة يف بيئتها, وسبيزىا عن باقي اؼبنظمات, وذلك بدءاً من أول خاصية وأنب ها وىي استعدادىا للتغيَت الدائم  
يف ظل البيئة اؼبتغَتة واليت تتجدد بتجدد الظروف والعوامل, باإلضافة إذل باقي اػبصائص اليت ال تقل أنبية عن التغيَت 

تبٍت ثقافة تنظيمية تشجع على التحسُت اؼبستمر واالنفتاح أكثر, باإلضافة إذل تشجيع على التعلم منها واليت من ض
 إليو. تصبو اؼبستمر والذي ينقل اؼبنظمة اؼبتعلمة إذل ما

 : العالقة بين التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمةالثالث المطلب
 طيف التعلم بدرجة عالية باؼبنظمة اؼبتعلمة ويبكن أن نبلحظ االستخدام التبادرل لكبل منهما يف ترتبط عملية

, ومن خبلل ىذا واعبدل يف العبلقة اليت تربطهما وىذا األمر خلق نوع من الغموض ,واسع من الدراسات واألحباث
أنبية التعلم التنظيمي بالنسبة  إذلباإلضافة  ,اؼبطلب سنورد أىم الفروقات بُت التعلم التنظيمي واؼبنظمة اؼبتعلمة

  للمنظمة اؼبتعلمة.

 :الفرق بين التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة -والأ
وعلى  ,اؼبفهومُتمة وخصائصهما البد من ؿباولة  التفرقة بُت بعدما تعرضنا ؼبفهوم التعلم التنظيمي واؼبنظمة اؼبتعل

إال  تعلم واؼبنظمةحيث يتكون كل منهما من كلميت العلم التنظيمي واؼبنظمة اؼبتعلمة الرغم من التشابو بُت مفهوم الت
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 وسنحاول أن نورد الفرق بُت التعلم التنظيمي واؼبنظمة اؼبتعلمة فيما ,ق بينهما من خبلل معرفة خصائصهماأن ىنا فر 
  يلي 7

التساؤل اؼبرتبط بكيفية تعلم األفراد , وأنو من  التعلم التنظيمي ىو عمليات تعلم تستخدمها اؼبنظمة اؼبتعلمة لتعاجل -
, اؼبمكن أن تتجسد عمليات التعلم يف إحداث تغيَتات جوىرية يف السلوكيات أو أن تكون مفيدة يف اؼبستقبل 

اليت تتضمن عمليات التعلم على أهنا حالة مرغوبة للمنظمة هتدف للوصول إليها اؼبنظمة اؼبتعلمة  إذلبينما ينظر 
وهبب أن يتجسد  ,التنظيمي إذلالشكل اعبماعي  إذلولذلك البد للتعلم من التحول من الشكل الفردي 

 1بإحداث تغيَتات فعلية يف السلوك.
صول على اؼبعرفة وإهباد السلوكيات واآلليات يعترب التعلم التنظيمي دبثابة ؾبموعة من العمليات اؼبستخدمة للح -

يف إقحام التعلم داخل  اؼبتعلمة نما يتجلى أىم أىداف اؼبنظمةيب ,والقيم اعبديدة اؼبرغوبة وتفعيلها داخل اؼبنظمة
  2إجراءات العمل اليومية بأسلوب كفء وفعال عن االستجابة لبيئة التغيَت.

اؼبفهومُت كان ؿبل نقاش بُت الباحثُت واؼبفكرين إال أنو الفرق  أن الفرق بُت  (Ji Hoon Song et al)وضح  -
, بينما اؼبنظمة تعلم صباعي ربدث باؼبشاركة   يبقى واضحا بينهما , حيث يعترب التعلم التنظيمي سَتورة أو عملية

اؼبوارد البشرية  اؼبتعلمة فهي اؼبكان أو البيئة اليت تتوفر فيها اؼبتطلبات واػبصائص اليت تشجع على تطوير قدرات
 3بشكل دائم من أجل ربقيق النتائج اؼبرغوبة.

 :منظمة المتعلمةال أىمية التعلم التنظيمي في بناء -ثانيا
 , وارتفاع مستوى األداءربط بُت التطوير الذايت للعاملُتتتمثل يف المي وتطبيقو يف اؼبنظمات يظنبية التعلم التنأإن 

, إذ أن منظمات متعلمة إذل, فتصبح منظمات متميزة باستعدادىا للتحول والتمسك يف ربقيق جودة اؼبخرجات
ربقق تفوقا يف قدرهتا على التعلم ستكون أكثر قدرة على التنافس خاصة وإن التعلم التنظيمي سوف  اليتاؼبنظمات 

أىم  الكبيسييف حُت حدد  4,يكسبها القدرة على ابتكار أساليب جديدة يف االنتاج والتسويق وإرضاء العمبلء
5: باآليت Sengeما طرحو  إذلاػبصائص اليت تؤكد على ضرورة التعلم التنظيمي للمنظمات اؼبتعلمة  وفقا 

 

 ل سابقة وعد وضع حلول ناجعة ؽبا.تعاين منها اؼبنظمات أو العاملُت ىي نتيجة ؼبشاكإن أغلب اؼبشكبلت اليت  -

                                                           
 .52، ص: مرجع سابقبمقاسم جوادي،  -  1

  2- نفس المرجع.
 .10، ص:مرجع سبق ذكره عبيدات سارة ، 3-

  4- ليث عمى الحكيم وآخرون، مرجع سابق ، ص: .88
-89، ص:4550المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية،  ،دارة المعرفة وتطوير المنظماتإعامر بن الخضير الكبيسي،  -5

88  . 
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نسيق والتعاون نشاط أو عمل معُت لقسم ما وغياب الت ردود األفعال اليت تصدر من قسم أو أقسام أخرى ذباه -
  يعد عائقا أمامها. على مستوى اؼبنظمة

سواء كان  نتائج كبَتة على اؼبدى الطويل إذلإن أي ربسن أو تراجع  يف األداء على اؼبدى القصَت سوف يؤدي  -
 إهبايب أو سليب.

إعادة اؼبشاكل وعدم حلها  إذلازباذ أنصاف اغبلول أو ازباذ القرار باذباه اغبلول الوقتية أو اؼبرحلية فإهنا تؤدي  -
 بشكل هنائي.

ل الشايف ؽبا. وبعكسو  فاغبل يكون مشكلة وبشكل تفصيلي هبدف وضع اغبالعمل على التشخيص الدقيق لل -
 .مشاكل وأثار جانبية أكرب إذلعدمي اعبدوى ويؤدي 

 نتائج فاعلة أكثر التغيَتات الكبَتة. إذلالتغيَتات البسيطة والصغَتة حُت تكون نابعة من رؤية شاملة ستقود  -

يرى العبلقة بُت اؼبنظمة اؼبتعلمة  ماركردتفحسب  ومنو يبكن استنتاج العبلقة بُت التعلم التنظيمي واؼبنظمة اؼبتعلمة
و التعلم التنظيمي بأهنا عبلقة احتواء , فاؼبنظمة اؼبتعلمة تركز اىتمامها على بنية العملية التعليمية و تعمل باستمرار 

من اؼبرونة و اغبرية يف  على زيادة قدرات أعضائها على ربقيق النتائج اليت يرغبون يف ربقيقها من خبلل منحهم قدراً 
الطموح البتكار مباذج و طرق جديدة للتفكَت, أما التعلم التنظيمي فَتكز على الكيفية اليت  إذلالتفكَت وذلك يؤدي 

االرتقاء باؼبنظمة و ربقيق  إذلوبدث هبا التعلم ويكتسب األعضاء اؼبعلومات و اؼبهارات و االذباىات اليت تؤدي 
من عناصر بناء اؼبنظمة  ا أساسياً ة و ذلك هبعل التعلم التنظيمي عنصرً تكيفها مع اؼبتغَتات اؼبتجددة يف البيئة اؼبتغَت 

أن العبلقة بُت اؼبنظمة اؼبتعلمة والتعلم التنظيمي يبكن توضيحها من خبلل ارتباط  ىيجان يف حُت يرى .اؼبتعلمة
بناء منظمة  السبب بالنتيجة حيث أنو ال يبكن أن تكون ىناك عملية تعلم تنظيمي صحيحة دون أن يًتتب عليو

  1قابلة للتعلم.
سبيب حيث أن أحدنبا  ؼبنظمة اؼبتعلمة ىي عبلقة ارتباطنقول أن العبلقة بُت التعلم التنظيمي واخاص  ستنتاجكاو  

يفضي اآلخر, فالتعلم التنظيمي ىو العملية اليت تساعد يف زيادة مهارات العاملُت يف صبيع اؼبستويات اإلدارية منظمة 
ويف نفس الوقت تعد اؼبنظمة اؼبتعلمة ىي احملفزة واؼبنتجة للتعلم التنظيمي واؼبستثمر يف نواذبو على كبو  ,اؼبتعلمة

  مستدمي. 
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 المنظمة المتعلمة إلى : التحولالثالثالمبحث 
يف البيئة يرى الباحثون أن اؼبنظمة اؼبتعلمة وتبٍت التعلم التنظيمي ضرورة للمنظمات اؼبعاصرة يف ظل التغيَت السريع 

 االىتمام ظهرومنو  ,والذي وبتم على اؼبنظمة أن تتصف باؼبرونة والتكيف وتنوع الوظائف وتغيَت طبيعة العمل
وبعد أن ظهرت أنبية  ,منظمات متعلمة إذلالتحول  إذلباؼبنظمات اؼبتعلمة بعد أن تأكدت حاجة اؼبنظمات التقليدية 

 ,منظمة متعلمة إذلتوفَت الشروط الضرورية لبناء والتحول  إذلاؼبنظمة اؼبتعلمة تنبهت اؼبنظمة التقليدية  إذلالتحول 
تبٍت أمباط حديثة وتبٍت وتطبيق  إذلمنظمة متعلمة ليس باألمر السهل فهي مبوذج يدعو اؼبنظمة  إذلفالتحول 

اؼبنظمة اؼبتعلمة  إذلل مربرات واغباجة للتحول ويف ىذا اؼببحث سيتم تناو  اسًتاتيجيات البلزمة ؽبذا التحول.
اؼبنظمات اؼبتعلمة ,كما سيتم تناول أىم مباذجها والتغيَتات الكربى للتحول  إذلونشاطات ووسائل ربويل اؼبنظمات 

    .إليها

 لمنظمة المتعلمة    ا إلىمبررات التحول  المطلب األول : 
تبٍت مفهوم اؼبنظمة  إذلي عوجود العديد من اؼبربرات اليت تد إذلماركردت يف كتابو بناء اؼبنظمة اؼبتعلمة  يشَت
أن سبتلك معرفة ومرونة وقدرة أكرب على التعلم لكي تتصدى بشكل  إذلوأن اؼبنظمات اؼبعاصرة ربتاج   ,اؼبتعلمة

وأن اؼبنظمات اليت تتعلم أسرع  سوف تكون أقدر على التكيف وربقيق  ,أفضل ؼبتغَتات البيئية وطموحات العمبلء
    1اؼبنظمات اؼبتعلمة7 إذلمزايا اسًتاتيجية يف التنافس احمللي والعاؼبي , ومن ىذه العوامل اليت تربز اغباجة للتحول 

أن أبرز الدوافع أو اؼبربرات اليت تدفع اؼبنظمات على اختبلف أنواعها  ترى  (2116، يرب)خليدة بلك دراسة  يفف
 2منظمات متعلمة يشكل التعلم واكتساب اؼبعارف جوىر حياهتا العملية ىي كالتارل 7 إذلالتحول  إذل

حيث أن اؼبنظمات اؼبلتزمة بشكل  ,بُت فكرة اؼبنظمة اؼبتعلمة واعبودة الشاملة  7Senge ربط  تحسين الجودة -1
 منظمات متعلمة. إذلوقابليتها للتحول  اعبودة الشاملة تتميز باستعدادىاجدي دببادئ 

7 على اؼبدى الطويل ستتمثل اؼبيزة التنافسية اليت ربقق تفوق اؼبنظمة يف قدرهتا تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة  -2
حيث أن  ,اؼبيزة ستجعل اؼبنظمة متقدمة باستمرار على منافسيها إذ أن ىذه على التعلم أسرع من منافسيها ,

 التعلم اؼبستمر يف اؼبنظمة يساىم يف اإلبداع والتطوير والتقدم اؼبستمر على بقية اؼبنافسُت.
7 لن يستطيع األفراد اإلسهام بشكل فعال يف ربقيق رؤية إيجاد قوة عمل تتسم بالحماس والطاقة وااللتزام  -3

ة لتعليم وأداء أعماؽبم ومسؤولياهتم بالشكل اؼبطلوب , دون أن تبذل اؼبنظمة جهودا عظيم افهاؼبنظمة وأىدا

                                                           

  1- مؤيد عمي أبو عفش ، مرجع سبق ذكره، ص :45-08
 جامعة جياللي بونعامة،  ، مجمة االقتصاد الجديد،خالل المنظمة المتعممة تحقيق التميز التنظيمي منخميدة محمد بمكبير،  -2

 .025-020، ص:4505،  (00)، العدد(05)خميس مميانة)الجزائر(، المجمد 
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أما بالنسبة  ,كل ما يدخل يف ؾبال اىتمام منظمتهم  اللموظفُت فإهنم هبب أن يتعلمو  بةنسفبال ,موظفيها ومديريها
 وربديد الرؤية عرب اؼبنظمة ككل.للمديرين فإهنم هبب أن يتعلموا كيف يعملون على نشر التميز واإلتقان 

7 إن أفضل ميزة ربققها اؼبنظمة اؼبتعلمة بشكل جيد ىي مساعدة األفراد على تقبل التغيَت إدارة التغيير بنجاح -4
والتكيف معو بسهولة , فاألفراد يف اؼبنظمات اؼبتعلمة يستجيبون للتغيَت بسرعة , وبالتارل يعرفون كيف يعملون 

اؼبطلوبة للتكيف معها , إن التغيَت والتعلم ليس مًتادفُت وإمبا متشابكان ومتصبلن على إحداث التغيَتات 
 .كبَتاً   ببعضهما اتصاالً 

 كما ترى بعض الدراسات أنو من أسباب أو دوافع االىتمام باؼبنظمة اؼبتعلمة كالتارل7
اء على كافة اؼبستويات تعترب اؼبعرفة مصدر مهم لزيادة مقدرة العاملُت على ربسُت وتطوير األد: المعرفة -1

, ولذلك ربرص اؼبنظمات على توليد اؼبعرفة بشكل مستمر وضمان وصوؽبا للعاملُت من خبلل قنوات التنظيمية
 1ـبتلفة لكي تساىم يف ربقيق األىداف اؼبرجوة.

التقنية بدأت ربدث تغيَتا واضحا يف مكان العمل فلم يعد وبدث يف مكان معُت أو من خبلل 7 التقنية -2
فالتقنية ىي اليت  ,وإمبا ينفذ العمل على أساس اغباجة يف الوقت واؼبكان والبشر ,ؾبموعات ثابتة وأوقات ؿبددة

ا رئيسيا يف كل تبٍت العمل , وذبعل اؼبديرين مسؤولُت عن إدارة اؼبعرفة بدال من إدارة األفراد . وتشكل التقنية جزءً 
, ويف شبكة اؼبعلومات العنكبوتية اليت تفتح آفاقا يف التطور واليت  اؼبنتجات ويف صبيع األنظمة الصناعية اؼبتطورة

يتم من خبلؽبا كثَتا من الصفقات التجارية , واستخدام تطبيقات جديدة للتقنية يف العمل وإدارة اؼبنظمات 
 2يًتتب عليها سرعة التعلم وإدارة اؼبعرفة يف مكان العمل.

قرية صغَتة مًتابطة ومفتوحة على بعضها البعض , وأن كثَتا من الشركات العاؼبية  إذلحولت العاؼبية : العولمة -3
وىو ما يعكس قدرة اؼبنظمة على التعلم من خرباهتا وذبارهبا  ,أصبحت سبارس عملها خارج موطنها األصلي

 3.السابقة 
الروتينية يف العمل  كانت اؼبنظمات يف الثمانينات تعتمد األساليب : التحول الجوىري في أساليب العمل -4

كالًتكيز على االنتاجية وإصدار األوامر وما على العاملُت إال تنفيذىا دون اؼبشاركة يف ازباذ القرار , ولكن 

                                                           
، رسالة مدى توفر متطمبات المنظمة المتعممة ومجاالت تطبيقيا بالكمية التقنية بالخرج سعود بن ذياب الذياب ،  - 1

 . 10، ص: 4500العموم االدارية ، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض ، الماجستير في 
، رسالة ماجستير  دور المنظمة المتعممة في تشجيع اإلبداع لدى العاممين في الوزارات الفمسطينيةمؤيد عمي أبو عفش ،  -2

  .45، ص:4500في القيادة واإلدارة ،أكاديمية االدارة والسياسية لمدراسات العميا، جامعة االقصى ، فمسطين )غزة(، 
عالقة المنظمة المتعممة بتعزيز إجراءات السالمة والصحة المينية في أقسام التصوير الطبي باسل خميس محمد،  -3

 .08، ص: 4500غزة ، -، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، جامعة األزهر-غزةقطاع –بالمستشفيات الحكومية 
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تغَتت النظرة للعاملُت فأصبحوا يبثلون مورد بشري يبتلكون ـبتلف اؼبعارف واؼبهارات ويبكن تقدمي األفضل 
 1والقيام بالتغيَت اؼبستمر .للمنظمة وبإمكاهنم تقدمي أفكار جديدة 

 اتأثَتً أصبح العمبلء دبا يبتلكونو من قوة تأثَتية  يف ربديد خطة سَت عمل اؼبنظمات أكثر العمالء :  تأثيرزيادة  -5
أولوية اعبودة من  إذلكوهنم مصدر توجيو إدارهتا   إذل باإلضافةيف ربديد اسًتاتيجية اؼبنظمات وتنفيذ عملياهتا , 

خبلل معايَت جديدة لؤلداء , والتنوع يف االنتاج , واؼببلئمة يف الوقت واالستجابة اؼبستمرة غباجات وطموحات 
العمبلء , إن اغبرص على ربقيق رغبات العمبلء حول جودة السلعة واػبدمات اليت وبصلون عليها , وخفض 

ام اؼبنظمات اؼبعاصرة بتوظيف كل إمكاناهتا وطاقاهتا يف البحث اىتم إذلتكاليفها واسعارىا يف آن واحد , أدى 
عن أحدث األساليب اليت ربقق من خبلؽبا  اؼبيزة التنافسية واخًتاق األسواق , وكسب عمبلء جدد , وتقوية 

 2العبلقات مع ـبتلف فئات اؼبتعاملُت.
ؼبمارسة , فراد تزداد قيمتها مع االستخدام واإن اؼبعرفة والرؤية الناذبة عن تعلم األ تطور دور وتوقعات العاملين: -6

ن األمر يتطلب من اؼبنظمات اؼبعاصرة أن ربسن جذب واستقطاب صناع اؼبعرفة واغبرص على االحتفاظ هبم فإ
من خبلل التحفيز االهبايب وتفاعل االجتماعي وتوفَت بيئة مشجعة ؽبم , وقد اذبهت اؼبنظمات اؼبعاصرة 

ألهنا تتمتع دبرونة أكرب واستفادة من االمكانيات العقلية واالبتكارية اؼبتاحة لدى ىذه لتوظيف العمالة اؼبؤقتة 
 3 العمالة .

 : وسائل المنظمة المتعلمة ونشاطاتها المطلب الثاني
فاؼبنظمة  ,منظمة متعلمة ألن ذلك ليس باألمر السهل إذلال يبكن ألي منظمة بُت عيشة وضحاىا أن تتحول 

وبذلك تعتمد  ,واكبة والتكيف مع البيئة الداخلية واػبارجيةاؼبول التغيَت وؿباولة شعارىا األاؼبتعلمة ىي منظمة مرنة 
   نشاطات معينة وذلك ما هبعلها منظمة غَت عادية. إذلعلى وسائل تساىم يف بنائها باإلضافة 

 :وسائل المنظمة المتعلمة – أوال
ات اليت اؼبنظمة اؼبتعلمة من الوسائل اليت تساىم يف بنائها وتساعدىا يف الرفع من أدائها ومواكبة التغيَت تعد وسائل تسيَت 

يف ىذا يبيز الباحثُت بُت نوعُت من الوسائل اليت تسَت اؼبنظمة اؼبتعلمة , وسائل تنظيمية مرتبطة ,أفرزهتا بيئة األعمال 

                                                           
، -دراسة حالة كميات جامعة محمد خيضر بسكرة–دور التمكين االداري في بناء المنظمة المتعممة صباح ين سهمة ،  - 1

، تخصص تسيير المنظمات، جامعة محمد خيضر بسكرة،  ررسالة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه الطور الثالث في عموم التسيي
 . 58، ص:4500

دراسة تطبيقية في وزارة التعميم  –أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي أسماء سالم النسور،  -2
، 4505الشرق األوسط ، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، قسم إدارة األعمال، جامعة  – العالي والبحث العممي األردنية

 .09ص:
 .15 :ص،  مرجع سبق ذكرهسعود بن ذياب الذياب ،  - 3
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ة الشاملة , ؾبتمعات اؼبمارسة , الذاكرة التنظيمية ( وأخرى تكنولوجية ترتكز بالتنظيم والتعاون يف اؼبنظمة ) إدارة اعبود
 على تكنولوجيا االعبلم.

 71وتتضمن ما يلي :الوسائل التنظيمية  -1
تعترب إدارة اعبودة الشاملة أحد أىم الوسائل األساسية لتسيَت اؼبنظمات اؼبتعلمة حيث إدارة الجودة الشاملة :  -

التحسُت اؼبستمر للمنتوجات واػبدمات وذلك من أجل اغبفاظ على اؼبركز التنافسي للمؤسسة يف ظل  إذلهتدف 
ا ىذا فإن غبلقات اعبودة دورً  إذلؿبيط سريع التغَت , كما أهنا يف حد ذاهتا تشكل ناما للتعلم اؼبستمر , وباإلضافة 

  2ا يف إنشاء وتشارك اؼبعارف بُت أفراد اؼبنظمة.مهمً 
اؼبورد األكثر  أنبية من بُت موارد اؼبنظمة اؼبتعلمة , ىذا ما أدى  إن اؼبعرفة بوصفهاإنشاء مجتمعات الممارسة :  -

ويف سياق من االىتمام فإن صباعات اؼبمارسة  .االىتمام بشكل متزايد باألشكال اؼبختلفة لتقاسم وإنشاء اؼبعرفة إذل
اؼبعرفة ويف بعض اغباالت يبكن أن تساىم يف إنشائها .كما أهنا سبثل ا من أشكال تقاسم  جديدً اؼبشًتكة سبثل شكبًل 

 وىي يف مرحلة التطوير. ا يف ؾبال يف ؾبال العمل , وأن النظريات اؼبتعلقة هبا التزال جديدة جداً ا جديدً مفهومً 
لو عبلقة ؽبا بأعماؽبا لن يكون ليس كل تعلم يهم اؼبنظمة اؼبتعلمة , فتعلم األفراد ألشياء ال  :الذاكرة التنظيمية -

ما يتجسد يف منتجاهتا وخدماهتا وعملياهتا  و, ألن اؼبهم ىتعلم تنظيمي بدون ذاكرة تنظيمية داللة تنظيمية وال
   )اؼبعرفة الصروبة (, أو يف أنشطتها وطريقة تفكَتىا )اؼبعرفة الضمنية (.

  3 7اليت تساعد يف بناء اؼبنظمة اؼبتعلمة وربوؽبا ىي كالتارلومن بُت الوسائل التكنولوجية  الوسائل التكنولوجية:  -2
أعضائها وأصحاب اؼبصلحة اؼبنظمة تتعلم عندما تكون قادرة على خلق اؼبستقبل الذي يرغب التدريب الشخصي :  -

أن يكون , تدريب القادة و أعضاء اؼبنظمة يبكن قع والتكيف مع بيئة دائمة التغَت, وكذا عندما تستطيع التو اغبقيقية
فاؼبنظمة تكتسب  .وسيلة قوية لتسريع ودفع عجلة تطوير التعلم يف صبيع اؼبستويات الفردي واعبماعي والتنظيمي

  ميزة تنافسية مستدامة عندما تشجع ثقافتها وبيئتها وعملياهتا عل التعلم أكثر فأكثر وأفضل وأسرع عن منافسيها .
ة مقدمة للمتعلمُت اؼبوزعُت جغرافيا المتبلك وسائل بيداغوجية باإلضافة 7 يعترب التعلم عن بعد كوسيل التعلم عن بعد -

ويعرف على أنو استدراج التكوين للمتعلمُت مباشرة مساراهتم التكوينية يف اؼبكان اؼبرغوب فيو واؼبناسب ؽبم . إذل
)األنًتنت , القرص الشبكة الداخلية  تكوين ننا نستعمل وسائل اإلعبلم من أجلدبساعدة تقنيات جديدة يعٍت أ

 .....إخل (.

                                                           
  .44ص  ،4559، الطبعة الثالثة، دار وائل لمنشر، عمان ، إدارة الجودة الشاممة :مفاىيم وتطبيقاتمحفوظ أحمد جودة،  - 1
 .000 :ص ، ذكرهمرجع سبق ، سعود بن محمد النمر وآخرون  -2

  3- عيشوش خيرة ، مرجع سبق ذكره ،  ص:040-040 .
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فالتعلم عن بعد يضمن لؤلفراد نتائج إهبابية من خبلل مسانبتو يف تكييف فبتاز للعمال مع مناصبهم , مع توسيع يف  
كفاءهتم اإلنتاجية , وكذا تطوير وترقية وتقدم مؤىبلهتم , وىذا ما يوفر للمنظمة اؼبتعلمة اكتساب معارف متجددة 

 من سرعة التكيف مع احمليط اػبارجي .باستمرار سبكنها 
َت اؼبنظمة اؼبتعلمة وبدوهنا ال العجلة اليت تسالثبلثة  تعترب مستويات التعلم  :والتنظيميالفرقي  والتعلم الفردي  -

تعمل اؼبنظمة ويعترب التعلم الفرقي مفتاح اؼبتاح التكتيكي لتحسُت عملية التعلم التنظيمي من خبلل اغبوارات 
 . 1التكوين أكرب من حاصل صبع األجزاء وىو ما يطلق عليو بالتداؤبية  إذلواؼبناقشات اؼبفتوحة اليت تفضي 

 يوضح وسائل اؼبنظمة اؼبتعلمة 7 اآليتوالشكل 

 :وسائل المنظمة المتعلمة(11-1لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على الدراسات السابقة من إعداد الطالبة بناءً المصدر: 

                                                           
 .042 :ص  بق ذكره، مرجع سخيرة  عيشوش - 1

 وسائل المنظمة المتعلمة
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, واليت أشار تشمل النشاطات الرئيسية اليت تتعلم اؼبنظمة من خبلؽبا :نشاطات المنظمة المتعلمة -ثانيا
Garvin   وىي كالتارل 7 1طبسة نشاطات رئيسيةواليت يرى بأن اؼبنظمة اؼبتعلمة تكون ماىرة يف  4665عام إليها 

ىذا النشاط على استخدام األساليب العلمية )اؼبنهجية( يف حل اؼبشكبلت ويعتمد حل المشكالت نظميا :  -1
 اليت تواجهها اؼبنظمة أكثر من اعتماده على التخمُت , كما أنو يؤكد على أنبية البيانات واؼبعلومات أكثر من تأكيده 

 2كأساس الزباذ القرار ويستخدم أدوات إحصائية بسيطة.على االفًتاضات  
إذ يبكن عد أن كبل من النجاح  للمنظمة:التعلم من خالل اإلفادة من التجارب الناجحة والمخفقة  -2

اإلخفاق مطلب جوىري  الباحثُت أنالتعلم من اػبطأ يرى بعض  إذلواإلخفاق على السواء مصدر للتعلم فبالنسبة 
التعلم من خبلل  اسًتاتيجيةجل التعلم التنظيمي الفعال والتكيف ويقًتحون أن اؼبنظمات يبكنها تبٍت أمن 

اإلخفاقات الصغَتة , كما أن األحداث الناجحة توفر أساسا ثابتا للنشاط اؼبستقبلي وتشجع األفراد على تنمية 
 3اغبال يف عملية التعلم من األخطاء. ما ىوكالة  اؼبستفادة من التجارب الناجحة قد تكون فع   توقعاهتم والدروس

ستخدام اؼبنهج ويشتمل ىذا النشاط على البحث النظمي عن اؼبعرفة اعبديدة وفحصها با: التجريب الخالق -3
 4.العلمي كعنصر أساس

ومن  ,ويعٍت ذلك تعلم اؼبمارسات األفضل من األفراد اآلخرين يف البيئة الداخلية للمنظمة: التعلم من اآلخرين -4
اؼبنظمات األخرى اؼبماثلة واؼبنافسة بغرض اغبصول على أفكار ووجهات نظر جديدة يف  إذلالبيئة اػبارجية بالنظر 

  5أداء األعمال .
هبب أن تتم نقل اؼبعرفة بسرعة وفاعلية يف ـبتلف أكباء اؼبنظمة , وحينما يتم التشارك يف  تحويل المعرفة :  -5

األفكار بُت األفراد وعلى نطاق واسع , يكون ؽبذه العملية  أثر إهبايب بالغ أكثر فبا لو أهنا بقيت حبوزة قلة قليلة من 

                                                           

  1- شريفي مسعودة ، مرجع سبق ذكره ، ص:008
، الطبعة األولى، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، األردن، إدارة المعرفة الطريق الى الريادة والتميزعمر أحمد همشري ،  -2

 . 054، ص: 4501
دورية اإلدارة  ،دور ممارسة التعمم التنظيمي في مساندة التغيير االستراتيجي في المنشآت السعوديةناديا حبيب أيوب،  -3

  .014ص: ،4550، مارس  (05)، العدد (00) المجمد ،العامة،  الرياض
  4- عمر أحمد همشري، مرجع سبق ذكره ، ص:054.

أساسيات بناء المنظمة المتعممة  ودورىا في تحقيق  التنمية المستدامة جهاد صياح بني هاني وحسن نجيب الرواش ،  -5
، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية ، األردن، العدد الخاص - ردنركات تكنولوجيا المعمومات في األ دراسة ميدانية عمى ش–

 155، ص: 4500بالمؤتمر العممي المشترك ، 
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, الصوتيات اؼبكتوبة, الشفوية , اؼبرئيات رفة مل التقاريراألفراد , وىناك ؾبموعة من اآلليات اليت تساعد يف ربويل اؼبع
 1والزيارات اؼبيدانية.

  نماذج المنظمة المتعلمة 7المطلب الثالث 
ونتائج خربهتم يف  ,واضعيها وطريقة تفكَتىمىناك العديد من النماذج للمنظمة اؼبتعلمة اليت تعكس وجهة نظر    

 7التالية اؼبتعلمة النماذجالنماذج للمنظمات  وأشهر ىذهومن أىم  ىذا اجملال,
  :نموذج سينغ  للمنظمة المتعلمة -أوال

, تعمل باستمرار على زيادة منظمات متعلمة إذلاىم يف ربول اؼبنظمات التقليدية وضع سينغ ىذا النموذج لكي يس
, حيث يتعلم العاملون هبا مهارة باستمرارُت بيها وتوسيع مداركهم قراهتا وطاقاهتا من خبلل زيادة قدرات األفراد العامل

ذلك  إذلالتعلم اعبماعي اؼبستمر لتحقيق النتائج اليت يصبون إليها , ويرى سينغ أن قباح اؼبنظمات يف الوصول 
 الوضع يتوقف قباحها يف تنمية اؼبهارات الفردية للعاملُت هبا , وعلى تنمية اؼبهارات اعبماعية .

منظمة  إذلوعناصر ينبغي أن تلتزم هبا اؼبنظمة اليت تعمل على التحول من منظمة تقليدية وقد وضع سينغ طبسة أركان 
 2 متعلمة وىي كاآليت7

 التفكَت النظمي System Thinking   
  التمكُت الذايتPersonal Mastery  
   النماذج الذىنيةMental Models 
  الرؤية اؼبشًتكةShared vision 
  التعلم اعبماعيTeam Learning  
ورؤية  منهج وإطار عمل يقوم على رؤية الكل بدال من اعبزء,7 يعرف سينغ التفكَت النظمي بأنو التفكير النظمي -

ويرى أن التفكَت النظمي  العبلقات البينية اليت ترتبط بُت أجزاء النظام فضبل عن الًتكيز على األجزاء ذاهتا.
القاعدة أو الدعامة األساسية عبميع القواعد األخرى للمنظمة اؼبتعلمة حيث هتتم صبيع تلك القواعد بتحويل 

مع ربديات العوؼبة والتطور اؽبائل يف نظم االتصاالت واؼبعلومات وتأثَتىا  الرؤية الكلية إذلالفكر من الرؤية اعبزئية 
ذا فإن التفكَت النظمي ىو من أىم وأقوى األدوات واألساليب اليت تساعد يف ربقيق على حياة اؼبنظمات , ل

 اؼبنظمات اؼبتعلمة . إذلأىداف اؼبنظمات وتسهيل عملية التحول 
7 يعرف سينغ التمكُت الذايت بأنو العمل باستمرار على توضيح وربديد الرؤية الشخصية بدقة التمكين الذاتي -

ربقيقو فإذا  إذلواؼبثابرة على ربقيق ما يطمح الفرد  دبوضوعية فبا يساعد على تركيز اعبهودووضوح , ورؤية الواقع 

                                                           

  1- شريفي مسعودة ، مرجع سبق ذكره ، ص : 045-009
  00-04ص :مرجع سبق ذكره ، سعود بن ذياب الذياب،  -2
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فإذا دل يتم  ,, فمن خبلؽبم ربقق اؼبنظمات أىدافهاالقوى احملركة األساسية للمنظماتما اعتربنا األفراد ىم 
 . ق أىدافها اليت تنشدىا ربفيزىم لتحقيق أىدافهم الذاتية وأىداف منظمتهم فلن تستطيع اؼبنظمة ربقي

ل وجود رغبة قوية يف ربسُت أن اؼبوظفون يف اؼبنظمة يقومون بتوسيع النمو والقدرات الشخصية من خبل ويرى
 1, وااللبراط يف التعلم اؼبستمر والًتكيز على الرؤية اؼبستقبلية من أجل ازباذ خيارات حول تطويرىا.مهٍت

شخاص األخرين يف ـبيلتهم حول أنفسهم وحول األىي الصور واالفًتاضات اليت وبملها األفراد  :النماذج الذىنية -
وحول اؼبنظمات اليت يعملون فيها , وىي انعكاس لآلراء واستنتاجات مبنية على الصور اليت وصفها اؼبديرون 

فهي افًتاضات متأصلة يف الذات  والعاملون عن العادل احمليط هبم ورؤية كيف يؤثر ذلك على اإلجراءات والقرارات
البشرية والعموميات والعناوين والصور اليت تؤثر يف كيفية فهم الفرد من شأنو أن يسهم يف الكشف عن الطريقة 

 . 2اليت يفكر هبا على النحو الذي هبعل من ىذه الطريقة عرضة للتأثَت على اآلخرين 
 , اغبوار باستمرار االفًتاضات حول التعليمأن اؼبوظفون يف اؼبنظمة يدرسون   Joo hoويف ىذا الصدد يقول  

 3, وااللبراط يف عملهم مع اؼبرونة.الصريح وتبادل اآلراء وتطوير اؼبعرفة حول افًتاضات بعضهم البعض 
تصورات مشًتكة للمستقبل  ويقصد هبا بناء الشعور بااللتزام يف اجملموعة عن طريق وضع: الرؤية المشتركة -

ربقيق اغبلم  اؼبشًتك , فالرؤية اؼبشًتكة  إذلإهباد اؼببادئ واؼبمارسات التوجيهية اليت يؤمل أن تؤدي  إذلوالسعي 
والرؤية اؼبشًتكة تعزز أيضا االبتكار  .ومنظمة التعلم ال تستطيع أن توجد بدوهنا ,وفر الًتكيز واؼبقدرة على التعلمت

   4األفراد يف ربقيقو.و وسبكنهم من العمل على أولويات اؼبنظمة  ,اطرة من خبلل العاملُتوالتجريب واؼبخ
ويعرف  .اليت تتسم هبا فرق العمل البارزة واؼبتميزة بأدائها الناجح وىو إحدى أىم السمات: التعلم الجماعي  -

سينغ التعلم اعبماعي بأنو مفتاح التعلم باؼبنظمة وىو العملية اليت يتم دبوجبها تنظيم وترتيب وتوحيد جهود 
 5ؾبموعة من األفراد لتحقيق النتائج اليت يرغبون يف ربقيقها.

 
 

                                                           
1
 -Joo hi Park ,Validation of Senge's Learning Organization Model with Teachers of 

Vocational High Schools at the Seoul Megalopolis ,Asian Pacific Education Review 

,Vol(09),No(03),2008,p:274 
، مرجع سبق ذكره  ،  التعمم التنظيمي كمدخل لتحسين أداء المؤسسة "دراسة حالة مؤسسة سوناطراك خيرة عيشوش، -2

 . 055ص: 
3
 - Joo hi Park , Op.Cit. , P:274. 

درجة توافر أبعاد منظمة التعمم في المدارس األساسية الخاصة في محافظة عمان وعالقتيا أريج ميمون الكبيسي،  -4
، رسالة ماجستير، تخصص االدارة والقيادة التربوية، قسم االدارة والمناهج، االداري لممديرين من وجية نظر المعممين باالبداع

 . 41، ص: 4501جامعة الشرق األوسط، 
، رسالة واقع تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة عمى شركة االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة ميسرة محمد صباح،  -5

 .  08، ص:4500ماجستير في إدارة األعمال، جامعة األزهر، غزة، 
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 Marsick and Watkins   مارسك وواتكينز نموذج -ثانيا
مبوذجا متكامبل للمنظمة اؼبتعلمة يعتمد على عنصرين متكاملُت  4660قدمت كل من مارسك وواتكينز يف 

فراد والبناء التنظيمي حيث األ نبا 7و ومتداخلُت  مع بعضهما البعض يف التأثَت على قدرة اؼبنظمة على التغيَت والتطوير 
تتداخل مع بعضها لتكون األبعاد السبعة للمنظمة اؼبتعلمة يشتمل كل عنصر على ؾبموعة من العناصر  الفرعية اليت 

 1وىي7

 .خلق فرص للتعلم اؼبستمر -1
 تشجيع االستفهام واغبوار. -2
 .العاملُت عبمعهم كبو رؤية مشًتكةسبكُت  -3
 .ء أنظمة ؼبشاركة اؼبعرفة والتعلمإنشا -4
 ربط اؼبنظمة بالبيئة اػبارجية .القيادة االسًتاتيجية الداعمة للتعلم . -5
 .(تشجيع التعاون والتعلم اعبماعي )تعلم الفريق -6

 Marquardtردت  نموذج مارك -ثالثا

نظمة فرعية ضرورية لتحقيق يتكون من طبسة أوالذي م 4663مبوذج للمنظمة اؼبتعلمة عام  إذلردت توصل مارك
التنظيمي واغبفاظ على استمراريتو وضرورتو لبناء اؼبنظمة اؼبتعلمة واألنظمة الفرعية ىي 7التعلم ,والتنظيم التعلم 

واألفراد, واؼبعرفة والتقنية وينطلق يف أمبوذجو من أن ىذه األنظمة الفرعية صبيعها تعزز عملية التعلم يف اؼبنظمة , وأن 
 اؼبنظمة ويتفاعل معها,  وأن ىذه األنظمة الفرعية تتكامل معها نظام التعلم يتقاطع مع صبيع النظم األخرى يف

 7اآليتيف الشكل  واألنظمة الفرعية منظمة متعلمة.  إذللتحويل اؼبنظمة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شدى بنت ابراهيم بن حسين فرج ،  -1

،  (00)، العدد  (00) ، المجمة الدولية التربوية المتخصصة، جامعة جازان، السعودية، المجمدومقترحات التطوير جازان
  01-04، ص :4500
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 أنموذج النظم الفرعية للمنظمة المتعلمة (:11-1) الشكل رقم

 
 

Source: Marquardt Michael . J , Building the Learning organization :Mastering 

the five elements for corporate Learning ,Davies- blank publishing  ,Palo 

Alto, ,2002 , p :24. 

ووبتل مكانة مهمة يف صبيع  وينا جوىريا يف اؼبنظمة اؼبتعلمةيبثل نظام التعلم تك نظام التعلم في المنظمة: -
, حيث يتضمن نظمةمستوياهتا , ويعكس مبط التعلم ومهارات التعلم األساسية البلزمة ؼبمارسة فاعلية التعلم يف اؼب

 ., أمباط التعلمؼبنظمة , مهارات التعلم التنظيميثبلثة عناصر وىي 7 مستويات التعلم يف ا
7 الرؤية والثقافة واالسًتاتيجية , وىيكل ن أربعة عناصر أساسية ىيلتنظيم ميتكون نظام ا: مكونات نظام التنظيم -

التنظيمي , وىي عناصر ذات تأثَت واضح على سلوك األفراد يف اؼبنظمة , وربديد األسلوب الذي يبارسو الرؤساء 
 يف إدارهتم ؼبرؤوسيهم ومنظماهتم .

والتفوق من خبلل قدرهتا على  مو واالبتكارزىا وقدرهتا على النتستمد اؼبنظمة اؼبتعلمة سبينظام األفراد:  -
, لذا يعد نظام األفراد أحد أىم األنظمة الفرعية اليت هتتم هبا اؼبنظمة البشري وبشكل فاعل اؼبورداالستثمار يف 

اؼبتعلمة باعتبارىم وسيلتها وغايتها عرب عملية التعلم وربقيق األىداف التنظيمية , ويتطلب االستثمار الفاعل يف 
 التعلم . ىارد البشرية لتمكينهم وزيادة قدرهتم علاؼبو 

, ويشمل النظام ؾبموعة يات اؼبعرفة يف اؼبنظمةيتمثل نظام اؼبعرفة يف النظام اؼبسؤول عن إدارة عمل: نظام المعرفة -
وتطبيقها وزبزينها , وربليل البيانات والبحث عنها ونقلها ونشرىا  , واكتساهبا العمليات تتمثل يف توليد اؼبعرفةمن 

نظام اؼبعرفة يف اؼبنظمة اؼبتعلمة سبثل عمليات مستمرة ومتفاعلة  , وىذه العمليات ىي اليت يشملها واؼبصادقة عليها
 متسلسلة .

 التعلم
 التنظيم

 التقنية اؼبعرفة

 األفراد
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يتألف النظام من األجهزة التقنية واألدوات , والشبكات واألنظمة واؽبياكل والعمليات , اليت تعمل  نظام التقني : -
ى إدارة عمليات اؼبعرفة بشكل أفضل من خبلل تبادل اؼبعلومات واؼبعارف والتعلم بسرعة على هتيئة بيئة تساعد عل

 ت على كافة اؼبستويات التنظيمية .أكرب , هبدف تطوير وتنمية اؼبعارف واؼبهارا
 Reddingنموذج  ريدنج  -ارابع

, حيث يقًتح يف ىذا النموذج ج لتقومي خصائص اؼبنظمة اؼبتعلمةمن إعداد أمبوذ  4664كن جون ريدنج  عام سب  
واؼبنظمات قام بو مركز التعلم  قومي العديد من الشركات واؼبنشآتت إذلدليبل لتقومي اؼبنظمة اؼبتعلمة مستندا 

يف ىذا التقومي أدوات قياس متنوعة , اقًتح النموذج عدم  بوالية إلينوي بأمريكا , واستخدماالسًتاتيجي يف نابرفيل 
, مث تنفذ اإلجراءات وفق دليل 1تطبيق ىذه األساليب على صبيع اؼبنظمات , وإمبا ينبغي اختيار مقياس معُت للتقومي 

 27التقومي على النحور التارل

  ,, يف صبيع اجملاالت )الرؤيةظام كليبٍت قدرهتا على التعلم كنإن أي منظمة يبكن أن تصبح منظمة تعلم عندما ت -1
   , النظم والعمليات(.قيادة واإلدارة, الثقافة والبناء ال ,االسًتاتيجية

, وعلى االستمرار بتوليد معرفة ت التقليدية على التكيف واؼبرونةإن اؼبنظمة اؼبتعلمة أكثر قدرة من اؼبنظما -2
 التعلم. إذل, وعلى توجيو قدرات األفراد الكامنة وعلى إعادة التفكَت  ,جديدة

إن أدوات تقومي اؼبنظمة اؼبتعلمة تساعد اؼبنظمات على االستقصاء الذايت وتقرير الدرجة اليت تتحقق هبا تلك  -3
  اػبصائص.

يم( د منظومة التنظعستوى , وباؼبويتضمن أمبوذج ردنج لتقومي خصائص اؼبنظمة اؼبتعلمة بعدين رئيسُت نبا )بعد 
 )أنظر إذل الصفحة اؼبوالية(فرعية كما ىو موضح يف الشكل اآليتويرتبط بكل بعد منهما عدد األبعاد ال

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1- سعود بن ذياب الذياب ، مرجع سبق ذكره ، ص:08
  49-45، ص: مرجع سبق ذكرهمؤيد عمي أبو عفش  - 2
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 نموذج ريدنج : (12-1لشكل رقم )ا                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

, رسالة  دور المنظمة المتعلمة في تشجيع اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينيةمؤيد علي أبو عفش ,  :المصدر
 716, ص, 1141ماجستَت يف القيادة واإلدارة ,أكاديبية االدارة والسياسية للدراسات العليا, جامعة االقصى , فلسطُت )غزة(, 

 تقويم خصائص المنظمة المتعلمة

 منظومة التنظيم مستوى التعلم

 تعلم فردي

 تعلم فريق

تعلم 
 المنظمة

الرؤية 
واالستراتي

القيادة 
 واإلدارة

 الثقافة

 

 البنــــــــــاء

االتصال 
ونظم 

إدارة 
 األداء

 التقنــــية

التعلم 
 المستمر

لعملياتا  

 الحوار

التفكير 
 التأملي

التعلم 
 االستراتيجي

ستخالص ا
 المعلومات

اغتنام 
 الدروس

خطط التعلم 
 الفردي 

التعلم 
الذاتي 
تدخل  الموجو

المجموعات 
 الكبيرة

التخطيط 
بالسيناريوىا

 التعلم العملي

التعلم عن 
طريق 
 النمذجة
انحياز 

الثقافة الى 
المنظمة 
 المتعلمة
البناء 

التنظيمي 

إدارة 
المعرفة 

ربط مقاييس 
االداء 

بمكافأة 
 التعلم

استخدام 
التقنية 
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 ويتضمن األمبوذج اػبطوات اآلتية 7
 .ربديد اؽبدف والفائدة -1
 اختيار أداة التقومي ومنهجيتو. -2
 إدارة التقومي واكتشاف النتائج. -3
 اؼبنظمة اؼبتعلمة. تطوير اسًتاتيجية -4
 .زبطيط مبادرات اؼبنظمة اؼبتعلمة -5
 . ة اؼبتعلمةتطبيق مبادرات اؼبنظم -6

كيف تصبح للمنظمة و  ديد الوضع اغبارلن الغاية الرئيسية من تقومي خصائص اؼبنظمة اؼبتعلمة ىو ربيبكن القول أ
, ىا وتقومي خصاص اؼبنظمة اؼبتعلمةذ, ووضع خطة التدخل وتنفيديد اجملاالت اليت تتطلب التدخل, مث ربمنظمة تعلم

  ,, تشجيع اغبوار والفهم اؼبشًتكتعلمة , تفعيل التجديد واالبتكارىم تلك اجملاالت ) توضيح مفهوم اؼبنظمة اؼبأومن 
 اؼبشاركة يف الرؤى اليت ربددىا اؼبنظمة اؼبتعلمة للنجاح واؼبنافسة(.

 موذج مايلونينن -خامسا 
يس ر للمنظمة بناء على ما طرحو كل من "ارجم مبوذجا 1114اقًتح مايلونُت عام 

مايو و  (,"Pedler,8778)بيدلر" ،"(Senge,8770"),"سينج ( Schon&Argyris,8791وشون")
,مث قام بإعداد  (Wantkins&Marsick,8771"), "مارسك وواتكنز (Lank&Mayo,8771)النك" 

 ( The learning Organization Diamond)مبوذج أظباه 
 1 :مكون من طبسة أبعاد رئيسية وىي 

وضع اؽبياكل واألنظمة والعمليات اليت تساعد  إذلويقصد هبا مدى سعي قيادة اؼبنظمة  :الدوافع المحركة -
ل األفراد وتشجعهم على تطوير مهاراهتم يف عمليات التعلم, وتزيل العوائق اليت من اؼبمكن أن تعًتض سبي

 .االستفادة من معارفهم وخرباهتم
نظمة ويقصد بو مدى وجود رؤية تنظيمية وأىداف مشًتكة, تكون مرتبطة باسًتاتيجية اؼب :تحديد الهدف -

 أىداف  اؼبنظمة برغبة األفراد يف تعلم مهارات وأشياء جديدة. رتباطا إذلواذباىاهتا ,كما تشَت 
يضم عناصر للتعرف على طبيعة البيئة التنظيمية الداخلية ومدى وجود العوامل اليت  :االستطالع واالستفهام -

 تساعد األفراد على تصحيح مباذجهم الذىنية وربسُت مستوى تعلمهم الفردي واعبماعي.

                                                           
حالة -دراسة  المنظمة المتعممة وتطبيقاتيا في المممكة العربية السعوديةعبد الناصر حسين رياض زايد وآخرون ، - 1

نحو اداء متميز في القطاع –عمل لممؤتمر الدولي لمتنمية االدارية  ورقة،  -الييئة الممكية بالجبيل القطاعات الرئيسية في
 .75 :، ص 4558، ي، الرياضالحكوم
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, وتعمل على تعزيز عملية ة اليت سبنح األفراد فرصا للتعلممدى استخدام األساليب اؼبناسب إذلويشَت  :التمكين -
 التعلم ضمن فرق العمل وكيفية االستفادة من معارف األفراد وخرباهتم.

التطوير التنظيمي, ومدى إفساح   ويعٍت االىتمام بنتائج التصرفات واألعمال اليت تتبلءم مع خطط :التقييم -
 اجملال لفرق العمل بتقييم نتائج أعماؽبا ذاتيا.

 المنظمة المتعلمة إلىالتغييرات الكبرى للتحول : الرابع المطلب 

تعلمة وذلك عرب تغيَت ؾبموع من اؼبنظمات اؼب إذلتقليدية النظمات لتنظيمي التحول من اؼبتقتضي عملية التغيَت ا
 7يف الشكل اآليت ظمة التقليدية واؼبنظمة اؼبتعلمةالفرق بُت اؼبنو اليت توضح العناصر اليت نقدمها 

 التقليدية والمنظمة المتعلمة:الفرق بين المنظمة (13-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, الطبعة االوذل, دار مفاىيم معاصرة في اإلدارة االستراتيجية ونظرية المنظمةأكرم ؿبسن الياسري وظفر ناصر حسُت,  المصدر :
 400ص 7 , 1142الصفاء للنشر والتوزيع , عمان, 

 االستراتيجية التنافسية مقابل االستراتيجية التعاونية : -1
التقليدية بقصد بلوغ األداء الكفء واالسًتاتيجية بدورىا تصاغ من قبل اإلدارة العليا كي تصمم اؼبنظمات  

يها أفضل استجابة تفرض على اؼبستويات البلحقة ويف صياغة االسًتاتيجية تركز اإلدارة العليا على الكيفية اليت ربقق ف
 إذلومقابل ذلك تسعى اؼبنظمات اؼبتعلمة  ,البيئيةواالستخدام الكفء للموارد والتعاطي مع التغيَتات  لظروف اؼبنافسة

وصبيع  أفراد  ,يف صياغة االسًتاتيجية بعد سبكينهم وحصوؽبم على صبيع اؼبعلومات اؼبطلوبةإشراك صبيع أفرادىا 

 ثقافة متكيفة تمكين األدوار

 معلومات مشتركة 

ىيكل  ىيكل أفقي
 عمودي

 مهام روتينية  ثقافة متصلبة

استراتيجية 
 تنافسية

استراتيجية تعاونية  نظم رسمية 
  

   بيئة مستقرة  بيئة مضطربة

 اؼبنظمة التقليدية   اؼبنظمة اؼبتعلمة
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رىا اؼبنظمات اؼبتعلمة يكونوا على اتصال مباشر بالزبائن واؼبوردين والتكنولوجيا اعبديدة , واالسًتاتيجية تنبثق بدو 
أيضا من عبلقات اؼبشاركة مع اؼبوردين والزبائن وحىت اؼبنافسُت , وبذلك تصبح اؼبنظمات اؼبتعلمة منظمات متعاونة 

    1مع بعضها بداًل من كوهنا منظمات متنافسة .
أن تؤسس  –اؼبختصة يف ؾبال تصنيع وتطوير اغبواسيب والربؾبيات  - (IBM)وقد استطاعت منظمة إي يب أم 

منظمة أخرى أن تعيد  117منظمة تعمل يف ؾبال الكومبيوتر, باإلضافة إذل أهنا ظبحت ل  811عبلقات مع 
 (GMتسويق منتجاهتا خبلل فًتة شبانينات القرن العشرين وعن طريق ىذه العبلقات استطاعت إي يب أم وجي أم )

General Motors –من إصبارل  %41ق مبيعات بلغت حوارل ؾبتمعُت ربقي -اؼبختصة يف صناعة السيارات
 .2الناتج القومي األمريكي, ومن خبلل ىذه العبلقات أيضا استطاعت اؼبنظمتان إقامة قاعدة تكنولوجية عالية جدا

 الثقافة المتكيفة: إلىمن الثقافة المتصلبة  -2
اؼبنظمة واليت تساىم يف خلق حالة من م السائدة يف يواألفكار والقالثقافة ىي ؾبموع العادات والتقاليد واؼبعتقدات 

التفاىم اؼبشًتك بُت أعضائها , وحُت تؤمن اؼبنظمة بالتعلم فإهنا تعمل على إهباد قيم وخلق ثقافة تنظيمية تشجع 
على ذلك  وربث عليو وتقدم اغبوافز إلشاعتو فبا يشكل عامل دفع إهبايب لدى اؼبنظمة واألفراد العاملُت فيها كبو 

منظمة قيمة اإلبداع مثبل وتشجعو فإن ذلك حافزا لؤلفراد ؼبواصلة فعندما يتبُت لل كيف والتطور والنمو.التعلم والت
توليد اؼبعرفة من جهة  إذلتنمية اؼبنظمة بشكل عام من جهة و  إذلتعلمهم من أجل التميز وربقيق الذات فبا يؤدي 

 3أخرى.
 أدوار التمكين :    إلىمن المهام الروتينية   -3

أجزاء متخصصة  إذلاؼبهمة ىي جزء من العمل اؼبخصص للشخص , ففي اؼبنظمات التقليدية يتم ذبزئة اؼبهام 
تطلبو منهم , أما  والرقابة عليها فإهنا مركزية عند اإلدارة العليا اليت تتوقع من األفراد تنفيذ ما ومنفصلة أما معرفة اؼبهام 

التصرف  ة ويتيح لو استخدام قدراتو وحريةيوفر الشخص اؼبسؤوليفهو جزء من نظام اجتماعي حركي الذي الدور 
أو التشكيل كما يتم إسناد أدوار لؤلفراد يف الفريق أو القسم تكون قابلة للتعديل , يف اؼبنظمات اؼبتعلمة ؼبقابلة اؽبدف

األفراد بدال من اإلدارة القواعد أو اإلجراءات , كذلك فإن معرفة اؼبهام والرقابة عليها يف أيدي من يوجد عدد قليل 
باؼبشكبلت من خبلل عملهم مع بعضهم البعض أو من  ت اؼبتعلمة أفرادىا على االىتمامالعليا وتشجع اؼبنظما

 4.خبلل تعاوهنم مع الزبائن  
 

                                                           
، الطبعة األولى،  دار صفاء لمنشر والتوزيع، إدارة السموك التنظيمي في عصر التغييرإحسان دهش جالب،  - 1

 .  490، ص:4500عمان،
  .050ص: ، مرجع سبق ذكرهشريفي مسعودة ،  -2

  3- بمعمي نسيمة فلاير، مرجع سبق ذكره، ص: 095. 
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 الهيكل التنظيمي المناسب:  إلىالتحول  -4
شكل  إذلنظرا لكثرة اؼبشاكل اليت يبكن أن ربدث بسبب عدم مناسبة اؽبيكل التنظيمي للمنظمة ؼبتطلبات التحول 

عملية التحول  بتغيَت ىيكلها التنظيمي وإعادة تصميمو لتسهيل االىتمامدارة اؼبنظمة إهبب على اؼبنظمات اؼبتعلمة 
اؼبوجهة ذاتيا بداخلو ويوفر   هبب أن يتضمن دور فرق العملديد وذبدر اإلشارة أن اؽبيكل التنظيمي اعب .ودعمها

للعاملُت  ولفرق العمل صبلحيات أكرب واستقبللية أعلى , وذلك ألن اؼبنظمة اؼبتعلمة  تركز على دور ىذه الفرق يف 
                              ربقيق أىداف اؼبنظمة وعلى رأسها التعلم.

, وذلك ألن ىذه أفقيا أو اؽبيكل اؽبرمي اؼبقلوب هبب أن يكون كل التنظيمي اؼبناسبلقول أن اؽبيومن ىنا يبكن ا 
ة واؼبرونة يف االستجاب, وبالتارل ربقق السرعة تقلص من عدد اؼبستويات التنظيميةالنماذج من اؽبياكل التنظيمية اليت 
ن العميل ىو الذي وبتل القمة وليس , فمثبل يف اؽبيكل اؽبرمي اؼبقلوب يبلحظ ألتغيَتات السوق وطلبات العمبلء

الذين  ديثة مث تأيت الوحدات والعاملُتاإلدارة اغباليت تركز عليها أساليب  ليا, وىذا اؼببدأ من أىم اؼببادئاالدارة الع
ويبلكون اؼبعلومات حول مشاكل عميل ومتطلباتو واغبلول اؼبناسبة ؽبذه  ,يعملون باالحتكاك الدائم مع العمبلء

اؼبكاتب الذين يقومون بوظيفتُت  يف الًتتيب مسؤولُت مث يأيت بعدىماؼبشاكل أفضل من أي شخص أو جهة أخرى , 
ربريرىم من و  باإلمدادات أساسيتُت نبا تقدمي الدعم للوحدات والعاملُت الذين يعملون يف الواجهة , وتزويدىم

,  وحفزىم وليس فقط إصدار األوامريقومون بدعم اؼبرؤوسُت أخَتًا يأيت كبار اؼبدراء الذين , وداريةالتعقيدات اإل
  1وتبليغ القيم. فك نقاط االختناق وتطوير الثقافةويعملون على 

  المعلومات: في مشاركةال مقابلنظم الرقابة الرسمية   -5
وتوجد يف ىذه اؼبنظمات نظم معلومات  ,بالعمل بأن اتصاالهتا تكون غَت رظبية تتميز اؼبنظمات اغبديثة العهد

, جنب مع األفراد إذلونظم رقابة رظبية بشكل ؿبدود وذلك ألن القادة يف اؼبستويات العليا يف اؼبنظمة يعملون جنب 
اإلدارة العليا وبُت األفراد يف , إذ تكرب اؼبسافة بُت حىت زبتلف اغبالة اؼبنظمات وتكربوما إن تنمو مثل ىذه 

ويف اؼبنظمات اؼبتعلمة تصلح اؼبعلومات ألغراض ـبتلفة , إذ أن االنتشار الواسع ؽبذه اؼبعلومات اؼبستويات التشغيلية .
العمل يف ظروف اؼبنظمات اغبديثة الصغَتة , من حيث حصول  إذليسهم يف جعل  اؼبنظمة اؼبتعلمة تسعى يف العودة 

فبدال من معلومات للرقابة على ؼبعلومات الكاملة اليت سبكن اؼبنظمة من بلوغ االستجابة السريعة للبيئة , اعبميع على ا
فراد يسعى مديري اؼبنظمات اؼبتعلمة إلهباد الطرائق اليت تسهم يف إهباد قنوات االتصال اؼبفتوحة اليت سبكن من األ

احملافظة على قنوات اتصال مستمرة مع  إذلمات اؼبتعلمة انسياب اؼبعلومة يف صبيع االذباىات , كما تسعى اؼبنظ
  2زبائنهم ومورديها وحىت منافسيها بقصد اغبصول على قابليات التعلم.

                                                           

  1- شريفي مسعودة ، مرجع سبق ذكره، ص: 008
  2- إحسان دهش جالب،  مرجع سبق ذكره ، ص: 489-482
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من خبلل ما سبق نستنتج أنو ىذه صبلة من اػبصائص اليت تدل على اؼبنظمة اؼبتعلمة, وتوافرىا يؤدي إذل التحول 
علمة وذلك بإحداث صبلة من التغيَتات من أجل إقباح عملية التحول وأول ىذه من اؼبنظمة التقليدية إذل اؼبنظمة اؼبت

 التغيَتات تتعلق باؽبيكل التنظيمي وإعادة تصميمو لتسهيل التحول.
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 :خالصة الفصل األول

 ؼبدخل مت التطرق اؼبنظمة اؼبتعلمة إذللتطرق ااإلطار النظري للمنظمة اؼبتعلمة وقبل  إذلتعرضنا يف ىذا الفصل 
التعرض  إذلباإلضافة  ,مفهوم التعلم لتنظيمي وأىم العناوين اؼبتعلقة بو إذلوذلك من خبلل تعرضنا  التعلم التنظيمي

  بالتعلم لتنظيمي.  ااإلطار اؼبفاىيمي للمنظمة اؼبتعلمة وعبلقته إذل

 اؼبنظمات إذلمن اؼبنظمات التقليدية  لتنظيمي ىو أساس البناء والتحولاالتعلم  أن إذلوخلصنا يف ىذا الفصل 
أنو من اغبلول اؼبنطقية اليت  إذلؼبداخل اغبديثة اليت سبك ن اؼبنظمة من البقاء واالستمرار , باإلضافة اد ويعد أح اؼبتعلمة

أن أىم  إذلا , كم خلصن لبشرية فبا ينعكس يف رفع مستويات األداء لديهمايبكن أن تزيد من قدرات ومهارات اؼبورد 
  .مستويات التعلم التنظيمي الفردي و الفرقي وعلى مستوى اؼبنظمة 

ىرة كما أهنا واحدة من اؼبنظمات اليت تبحث ػبلق مستقبلها وىذا اؼبنظمة اؼبتعلمة ىي اؼبنظمة اؼباأن  إذلوخلصنا 
الرؤية ؼبستقبلية وتشجيع مواردىا على ربسُت  امتبلكها إذلباإلضافة  ,ؼبواردىا البشرية يستوجب التعلم بصورة مستمرة

 وعلى التغيَت.قدراهتم 

 ,كتمكُت اؼبوارد البشرية وتشجيع فرق العملإن اؼبنظمة اؼبتعلمة سبتلك خصائص سبكنها أن تكون متعلمة  
, وتبنيها ثقافة تنظيمية تقوم وىيكل تنظيمي مسطح ,تبنيها أسلوب قيادة مشجع على التعلم واإلبداع إذلباإلضافة 

 إذلاؼبنظمة اؼبتعلمة كان ؽبم دور يف تبٍت والوصول والتحول  أن مباذج إذلوخلصنا  .ؼبشاركة واالنفتاح والشفافيةاعلى 
  منظمة متعلمة من خبلل األفكار واألبعاد اليت قاموا عليها.
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 تمهيد:
توليد  إذلوىذا ما يؤدي  ،تعمل منظمات األعمال يف ظروف بيئية سبتاز بعدم االستقرار والتغَت السريع والتعقد

يتأتى إال باالىتمام بادلورد البشري وىذا ال  كفاءة وفعالية ،بالعديد من التحديات اليت البد على ادلنظمات مواجهتها 
إذ أثبتت ، حلل ادلشكبلت ويلعب دورًا رئيسيًا يف مجيع اجملاالت ،الذي يعد الركيزة األساسية يف بناء ادلنظمات

الدراسات والتجارب يف اجملتمعات ادلتقدمة أن ادلوارد البشرية ادلؤىلة وطريقة سلوكها يف بيئة العمل ىي أداة اإلبداع 
   الرئيسية والتغَت والتطوير والتحسُت.

، ألن التغَتات الكبَتة اليت ربصل ذلا تتطلب أن يف بقاء تلك ادلنظمات ستمراراالفاإلبداع أضحى من أسباب 
 كون اإلبداع أصبح حاجة ملحة لبقائها واستمرارىا. ،سًتاتيجيات اليت تععها ادلنظماتيكون اإلبداع ضمن اال

كيف نتحصل على نواتج إبداعية أو على اإلبداع بصيغتو النهائية ؟ىنا يأيت دور السلوك والسؤال ادلطروح ىنا  
الذي يسلكو ادلورد البشري للحصول على نتائج إبداعية وىو السلوك اإلبداعي الذي يظهر على شكل أفكار إبداعية 

يتأتى السلوك اإلبداعي إال من  وال ،كل األفكار اإلبداعية ادلتاحةوػلاول صاحبو تصّيد   ،تتجسد على أرض الواقع
تشجيعو ودعمو من خبلل خبلل توفَت بيئة إبداعية مناسبة للمورد البشري ُتظهر سلوكو اإلبداعي وتعمل على 

 أساليب واسًتاتيجيات ومتطلبات. 

ويف إطار ىذا السياق سنتناول يف ىذا الفصل مفاىيما أكثر حول السلوك اإلبداعي وطرق تنمية وذلك من خبلل 
  ادلباحث التالية:

 إلبداعا طبيعة وزلتوى المبحث األكؿ:

 اإلطار ادلفاىيمي للسلوك اإلبداعي المبحث الثاني :

 تنمية السلوك اإلبداعي المبحث الثالث:
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 اإلبداع طبيعة كمحتول المبحث االكؿ:
إذ دل يعد كافيا أن تؤدي ادلنظمات أعماذلا بالطرق  ،اإلبداع أحد ادلتطلبات الرئيسية يف اإلدارة ادلعاصرة يعد

النجاح ال تقف عند  إذلالفشل  يف كثَت من األحيان ، لذا فادلنظمات اليت تطمح  إذلفذلك يؤدي هبا  ،التقليدية
   وإظلا يكون اإلبداع  واالبتكار والتغيَت مسات شليزة ذلا.  ،حدود الكفاءة والفاعلية

 اإلبداعالمطلب األكؿ: مفهـو 
 ودل  ،بعاد متباينة وعديدة وذلذا اختلف الباحثون يف ربديد ماىيتواع ظاىرة معقدة جدًا ذات زلاور وأيعترب اإلبد

 Mackinnon ماكينوف، كما يرى تعقد الظاىرة اإلبداعية نفسها إذل، وىذا يعود تعريف واضح وزلدد لو إذل يتفقوا

ا نظريً  وىو من أبرز الباحثُت يف رلال اإلبداع الذي يقول أن اإلبداع ظاىرة متعددة الوجوه أكثر من اعتبارىا مفهوماً  
وذلذا يبدو من الصعب  ،وقد سارت األحباث يف رلال اإلبداع على جبهة عريعة من التشعب والتنوع 1،زلدد التعريف

  .2فقد صلد تعريف يركز على بعد زلدد بينما تعريفا يركز على بعد آخر ،أن ننتظر إغلاد تعريف زلدد ومتفق عليو
وأنو يكاد يفصح عن داللتو ، وأن تعدد التعاريف  ا أكثر من غَتهفَتى أن مفهوم اإلبداع يبدو واضحً  ساؼعأما 

ورغبة كل واحد منهم  ،وهد معمونو بقدر ما يعود لتعدد الباحثُت الذين تناولاليت تتعلق بو ال يعود لصعوبة تعريفو وتقيّ 
كثَت من التعاريف عن التعامل معو اليف أن يدلو بدلوه  كما يعود لبعض الشمولية اليت سبيز ىذا ادلفهوم ، وانصراف 

ومع ذلك ؽلكن  3بشمولية ، واالكتفاء بالًتكيز على واحد أو بعض األبعاد ادلتعلقة بو فتأيت التعاريف جزئية ومتباينة.
 (Sandra Charreire)أما  التعاريف ادلختلفة حسب الباحثُت  وحسب وجهات نظرىم ادلختلفة.إعطاء بعض 

مدروس من عدة جوانب، فقد يُفهم  لذا فهو ربديده يف أدبيات اإلدارة،اإلبداع مصطلح دل يتفق على  ترى أن
 . 4السوقاإلبداع من زلتواه كمنتج أو برنامج جديد، أو كسَتورة أي تبٍت اإلبداع وطرحو يف 

 
 

                                                           

 1- مصطفى ناصف، اإلبداع العام والخاص، ترجمة: غسان عبد الحي أبو فخر، األردن،6191 ، ص: 61.
دراسة ميدانية لينة من المؤسسات –أثر أنماط القيادة  اإلدارية عمى تنمية إبداع الموارد البشرية ،شييناز دريوش  -2

، 1166، رسالة ماجستير في تسيير الموارد البشرية ، قسنطينة ، جامعة منتوري، -الصناعية الخاصة بوالية قسنطينة
 .611ص:

، 6111،(26)، مجمة اإلداري، مسقط، العدد مقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصرةعبد المعطي عساف،  -3
 01ص:

4
 - Sandra Charreire, Les innovations en tant qu’objets d’apprentissage 

organisationnel : une mise en perspective, XIIème Conférence de l'Association Internationale 

de Management Stratégique, 3, 4, 5 et 6 juin 2003, France, p:04. 
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  اإلبداع لغة :-أكال
أي صياغة  ،إن ادلعٌت اللغوي لئلبداع مأخوذ من الفعل بَدََع ، وبدع الشيء : أي أنشأه وبدأه على غَت مثال سابق

 َأْمرنااأَلْرِض َكِإذا َقَضى اهللُ بَِديُع الَسَماَكاِت كَ ﴿بقولو  وتعاذلوالدليل على ذلك كبلم ا سبحانو  1،غَت مسبوق ذلا
كما قال  ،3ومعٌت تفسَتىا ذلك بداعة الشيء كونو ال ؽلاثل غَته شلا يعرف ويؤنس بو ،2﴾فَإنََّما يَػُقوُؿ َلو ُكن فَػَيكُوف

أي اإلنسان، خلق قال بل اإلنسان بديع يقل ودل إلغلادىا ادلبتدئ أنو أي 4 ﴾ضِ رْ اأَل كَ  واتِ سمَ الَ  يعُ دِ بَ  ﴿عز وجل 
  5.واألرض الذي ال ؽلاثلو شيء من أجزائهاأنو تعاذل بديع السموات 

أي ما كنت رسوال على غَت سنن من تقدمٍت من  6،﴾ُقْل ماَُكنَت ِبدعان من الُرُسِل ﴿ تعاذلوكذلك يف قولو  
كما جاء يف معجم العلوم االجتماعية كلمة اإلبداع تعٍت  7.الرسل أو ماكنت مبتدعا من تلقاء نفسي ما أدعوا إليو

كما جاء معٌت كلمة اإلبداع يف سلتار 8سلوك أو شيء جديد ؼلتلف نوعيا عن األشكال ادلوجودة.أي فكرة أو 
، وعرفو القاموس العصري احلديث بأنو اإلغلاد أو التكوين بداع الشيء( اخًتاعو ال على مثالالصحاح هبذه الصورة )إ

    9واالبتكار.

أو خلق  غَت مثال سابقأبدع الشيء أي اخًتعو على و  ،ومنو نستخلص أن اإلبداع يف اللغة مصدر للفعل أبدع
 .وجوددل يسبق لو  شيء

 

 

                                                           
مجمة  ،-دراسة ميدانية في عدد من كميات جامعة بغداد–أثر أبعاد اليقظة الذىنية في اإلبداع التنظيمي  أسماء طو نوري، -1

 . 161ص: ،2012، (24)،العدد(84)العموم االقتصادية واإلدارية ، جامعة بغداد ، المجمد
  2- سورة البقرة، اآلية: 661. 

 ، الطبعة األولى، مؤسسة األعمى لممطبوعات، لبنان، 16الجزء  ،الميزان في تفسير القرآن محمد حسين الطباطبائي،  -3
  .119، ص:6111

  4- سورة األنعام، اآلية: 616.
  .291ص: ، 11الجزء  ،مرجع سبق ذكره محمد حسين الطباطبائي،    5- 

  6- سورة األحقاف، اآلية: 11 .
 .91، ص:6110الكتب العممية ، لبنان، ، الجزء الثاني ، دار الجامع ألحكام القرآنتفسير القرطبي ،  -7
الجامعة  ،-دراسة استطالعية في فندق بابل في بغداد –اإلبداع وتأثيره في جودة الخدمة الفندقية  ،دنيا طارق أحمد -8

  .192، ص:1161، (18)المستنصرية ، بغداد، العدد
، مجمة العموم االقتصادية  -دراسة ميدانية –اإلبداع في القطاع الحكومي  الجزائري  ىواري معراج وخميل عبد الرزاق ، -9

 . 11، ص: 1161، (62)وعموم التسيير، )الجزائر(، العدد
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 اإلبداع اصطالحا:-ثانيا

أن اإلبداع ظاىرة متعددة اجلوانب ، وكذلك الختبلف  إذلوقد يرجع السبب  يوجد تعريف جامع لئلبداع ال
 .وجهات نظر الباحثُت لئلبداع باختبلف مدارسهم الفكرية ومنطقاهتم الفكرية

صدر  الذي أ  Joseph Schumpeterول تعريف قدم لئلبداع كان من طرف ادلنظر األول لو إن أ -
م ، وعرف فيو اإلبداع بأنو " استخدام ادلوارد 1112سنة  " The theory of developmentكتابة "

 1ادلتواجدة بطريقة جديدة هبدف خلق سلع وخدمات جديدة."
ألوفة بُت "عملية البحث أو استخدام االرتباطات غَت ادل أنو:اإلبداع على  (Anderson)كما يرى  -

يتعح  من خبلل ىذا التعريف أن اإلبداع ىو عمل شيء غَت مألوف ودل يسبق لو  2ادلواضيع والناس واألفكار."
 الوجود.

أن اإلبداع ىو "تبٍت فكرة أو سلوك جديد لصناعة ادلنظمة أو سوقها أو بيئتها  (Daft) كذلك يرى -
 قد يكون سلوك جديد أو فكرة جديدة.يتعح  من خبلل ىذا التعريف أن اإلبداع  3العامة."

من خبلل  يعرف اإلبداعأن و ىو لئلبداع  ام تعريف1130سنة Joseph Schumpeter  كما عرف  -
 4مخسة أنواع وىي:

 يف أحد ادلنتجات احلالية؛ جذرية طرح منتج جديد أو تغيَتات 
  زلددة؛إدخال عمليات جديدة يف صناعة 
 فتح أسواق جديدة؛ 
 تطوير مصادر جديدة للحصول على ادلواد األولية؛ 
 .إحداد تغيَت يف أظلاط التنظيم 

كز ير أن يكون للفرد مسات ادلخاطرة واالستقبلل ادلثابرة واالنفتاح وىناك من "ن اإلبداع ىو أ )عساؼ(يرى  -
 ركز ىذا التعريف على مسات الشخص ادلبدع الذي يتمتع بصفات أعلها  5".األصالة ، ادلرونة ،على الطبلقة الفكرية

                                                           
، رسالة ماجستير في التسويق، قسم العموم التجارية ، جامعة سعد المؤثرات البيئية عمى اإلبداع التكنولوجيإيمان بمبولة،  - 1

 .10، ص:1111بالبميدة ، دحمب 
2
 -Joseph, Anderson, Mind Mapping :A Tool for creative Thinking Horizons,Industrial and 

Commercial Training ,1995,p:42. 
3
 -Richard L.Daft ," Organization theory and design "New York ,south western ,2001,p :357 

4
 - Mark Rogers, The definition and measurement of innovation, Melbourne institute working 

paper, institute of applied economic and social research, the university of Melbourne, Australia 

,No(10), may 1998,p: 06. 
، 6111ردن ، دارة العامة لمنشر والتوزيع ، األ، اإل ، مقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصرةعبد المعطي عساف  -5

  .06، ص:6111
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 ادلخاطرة واألصالة وادلرونة والطبلقة يف األفكار.
ر اجلديدة مث وضعها موضع عملية توليد األفكا يرى على أن اإلبداع ىو" ) نجم عبود(كما أكد ذلك  -

ما ىو جديد يعيف قيمة أكرب وأسرع من ادلنافسُت يف   إذلالعملي ذلا وىي قدرة الشركة على التوصل  التصنيف
  .يتعح من خبلل ىذا التعريف أن اإلبداع ىو خلق فكرة جديدة مث زلاولة تطبيقها 1السوق."

خراجها بأسلوب فريد من نوعو أو صنع اإلبداع بأنو" القدرة على مجع األفكار وإ (Robbins)يرى  -
عقلية متقدمة يعاجل الفرد فيها األشياء وادلواقف واخلربات ، وىو قدرة ات غَت اعتيادية بُت ىذه األفكارترابط

 2وادلشكبلت بطريقة فردية وغَت مألوفة أو بوضع رلموعة حلول سابقة واخلروج حبل جديد للمشكلة."
باجلدة واألصالة إنتاج يتصف  إذلملية اليت تقود عاإلبداع ىو "عبارة عن النشاط أو ال )ركشكا(كما يرى  -

أما اإلبداع دبعناه العام ىو إغلاد حلول جديدة ألفكار وادلشكبلت إذا ما مت التوصل إليها  ،والقيمة من أجل اجملتمع
 3بطريقة مستقلة."

فكَت بداع :" ىو مزيج من اخليال والتوىو باحث يف التفكَت اإلبداعي ، أن اإل )الحمادم(كما يعرف  -
مهما كانت الفكرة صغَتة ينتج عنها إنتاج متميز ؽلكن  ،إلغلاد فكرة جديدةة أو ؽلدالعلمي ادلرن لتطوير فكرة ق

 .اإلبداعي ىو مرحلة تسبق اإلبداع ركز ىذا التعريف على أن التفكَت  4واستعمالو." وتطبيق
فكار تتصف بأهنا جديدة ومفيدة ومتصلة حبل مشكبلت معينة ، أو أن اإلبداع ىو "أ )الصرف(رى ي اكم -

 5روفة من ادلعرفة يف أشكال فريدة."عإعادة تركيب األظلاط ادل وذبميع أ
عبارة عن أفكار حديثة ومفيدة تبدأ يف أذىان األفراد مث العمل "أن اإلبداع  (جمعة كنورم) يف حُت عرفا -

 6غاية مطلوبة." إذلعلى تطبيق ىذه األفكار حبيث يوضع ذلا بصمة سبيزىا عن باقي األعمال وصواًل 
  ،إدخال شلارسة أو عملية جديدة أوالقيام بشيء جديد بأنو " (Howells &Miles)كما يرى كبل من   -

                                                           
  1110، دار وائل لمنشر والتوزيع ، األردن ، ،، الطبعة األولى والخصائص والتجارب الحديثة،إدارة االبتكار نجم عبود نجم  -1

 .  10-11ص:
2
-Robbins ,S.P , Organizational Behavior ,"9

th
ed,  New Delhi ,San Digo State University, 

2001,p:105  . 

، ترجمة: غسان عبد الحي أبو فخر ، سمسمة صادرة عن المجمس الوطني لمثقافة اإلبداع العام والخاص،  ألكسندر روشكا 3-
 .61ص: 6191والفنون واآلداب ، الكويت : عالم المعرفة ، 

                     4- عمي الحمادي ، شرارة اإلبداع ، الطبعة االولى ، دار ابن حزم لمنشر والتوزيع ، لبنان ، 6111، ص:01.
، الطبعة األولى، دار الرضا لمنشر ،إدارة اإلبداع واالبتكار6 االسس التكنولوجية وطرائق التطبيق رعد حسن الصرن ،  - 5

 . 021، ص:1111سوريا،  
دراسة تطبيقية آلراء القيادات  –تأثير القيادة الناجحة في تحقيق اإلبداع اإلداري ة وحيدر شاكر نوري، عمحمود حسن جم -6

 . 011، ص: 1166،(56)مجمة اإلدارة واالقتصاد، العدد ،-القيادات العميا في جامعة ديالى



 التأ صيل النظري للسلوك الإبداعي الفصل الثاين :

 

 

60 

تقدًن )، أو اعتماد ظلط جديد من العبلقات داخل ادلنظمة دبا يف ذلك أو خدمة( سلعةأو إنشاء منتج جديد )
 يتعح من خبلل ىذا التعريف أن اإلبداع ينتج أيعا عند إدخال عملية جديدة للمنتج. 1."(السلع واخلدمات

عرفا اإلبداع على أنو" تبٍت فكرة أو سلوك جدد يف ادلنظمة  (ملكاكمالنجار ك )كما أكد على ذلك كبل من  -
سواء على ادلستوى  ،إدارية جديدة جديدة ، أو شلارسةو تكنولوجيا أ ،، أو خدمة جديدةمنتج جديد إذليؤدي 

يتعح من خبلل ىذا التعريف أن إدخال تكنولوجيا جديدة أو  2الفردي أو اجلماعات أو على مستوى ادلنظمة.
 شلارسة إدارية جديدة أيعا يعد إبداع.

 نطاق خارج تقع ألشياء خًتاعا أو ومفيدة جديدة ألفكار إنتاج: "على أنو عاإلبدا  (السلمي)كما عرف  -
 3للمجتمع. النفع ربقق وفكرية عقلية قدرات على تعتمد عمليات أو اجتماعية فائدة وربقق ادلألوف
ىناك عشرات ، بأن  اإلبداعأنو أظهرت ادلراجعات العديدة حول تعريف  خضر()األ وقد أشارت دراسة -

 4ن معظمها يتمحور حول أربعة أبعاد:التعريفات ادلختلفة وأ
  اإلبداع.تعريفات زلورىا ادلناخ الذي يقع فيو 
 .تعريفات زلورىا اإلنسان ادلبدع خبصائصو الشخصية والتطويرية وادلعرفية 
 .تعريفات زلورىا العملية اإلبداعية ومراحلها وارتباطها حبل ادلشكبلت وأظلاط التفكَت ومعاجلة ادلعلومات 
 صالة وادلبلءمة.ة واحلكم عليها على أساس األتعريفات زلورىا النواتج اإلبداعي 

ىذه األبعاد  إذلوتعترب ىذه التعريفات بأهنا األكثر شيوعا ألهنا اجلانب ادلادي وادللموس لعملية اإلبداع ، ويشار 
، الناتج Process، العملية اإلبداعية Personالشخص  إذلاليت ترمز  (4P)بصيغة سلتصرة فيما يسمى بال

 .Persuasion، وعملية اإلقناع بأصالة الناتج  Productاإلبداعي 

                                                           
1
 - Koch Per & Hauknes Johan, Innovation in the public sector, publin research project report 

on innovation in the public sector today and beyond, Oslo, No(20), December 2005, p: 06. 
دراسة ميدانية في الشركات التأمين –نظم المعمومات وأثرىا في مستويات اإلبداع ،  ونازم محمود ممكاوي فايز النجار - 2

 ،1161،  (66)،العدد(62)ردن ، المجمد جامعة جدارا ، األ ،العموم االقتصادية والقانونيةشق مجمة جامعة دم، -األردنية 
  . 116ص:

ممارسة إدارة الوقت وأثرىا في تنمية ميارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس  فيد بن عوض اهلل زاحم السممي، - 3
التربوية والتخطيط، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية،  رسالة ماجستير في اإلدارة ،المرحمة الثانوية بتعميم العاصمة

 .11 ، ص:1119
مركب حمام ربي  EGTT دراسة حالة مؤسسة –دور اإلبداع في اكتساب المؤسسة ميزة التنافسية خزار االخضر ،  -4

، 1166الجزائر، –، تممسان رسالة ماجستير في التسيير الدولي لممؤسسات ، جامعة أبي بكر بمقايد ،-)سعيدة( نموذجا 
 .01-06ص:
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أك إنتاج أفكار  ،عبارة عن إدخاؿ عملية أك ممارسة جديدة "ىوو ئلبداع تعريفا شامبل لومنو ؽلكن استخبلص 
، كمنو ينتج عنها منتجات سواء أكانت سلع أك وؼ تعتمد على قدرات عقلية كفكريةجديدة تكوف خارج المأل

 "  كتتسم بالجدة كاألصالة. ،خدمات تحقق النفع
 ة لوفاىيم المشابهمأىمية اإلبداع كال: المطلب الثاني

 ،ألعلية اليت ػلققها ذلاوافوائد الزايا و نتيجة ادلإن اإلبداع يعد أىم ادلوضوعات اليت دائما تلجأ إليها ادلنظمة وذلك 
ىاتو لتمييز بُت اإلبداع وبُت اكما أنو ىناك العديد من ادلصطلحات ادلشاهبة واليت جاء اخللط فيما بينهم لذا البد من 

  ادلصطلحات حىت تتوضح الصورة بشكل هنائي.
 :أىمية اإلبداع –أكال 

إذ أن احلاجات والطموحات على  ،ساسية يف إدارة األعمال وادلنظماتؽلثل اإلبداع إحدى العروريات األ
أن كما التقليدية ،و مرضيا ألداء األعمال يف ادلنظمات الروتينية يعد كافيا أاختبلف أظلاطها وأنواعها يف اتساع  ال 

  ،أن  ىناك حاجة ماسة دلوارد بشرية مبدعة توما صاحبها من تدفق معلومايت  أثبتالثورة العلمية والتكنولوجية 
   1ادلعرفة اإلنسانية . إذلؽلكنها تقدًن إضافات علمية جديدة 

يادة أو عملية إدارية أن اإلبداع مطلب أساسي من مطالب اإلدارة  وأن أية منظمة أو ق)عساؼ(   ترى دراسة
، ألن اإلبداع مفتاح ادلستقبل ألي منظمة وبدونو ال  واالهنيارطلب ربكم  على نفسها بالتخلف تغفل ىذا ادل

  2ادلستقبل مهما كانت كفؤة يف حاضرىا. إذلتستطيع ادلنظمات العبور 

تربز أعلية اإلبداع يف كونو زلور مهم يف اسًتاتيجيات ادلنظمات ادلعاصرة إذ أنو يساىم يف خلق ادلناخ ادلبلئم  ومنو
وتطوير  منتجات وعمليات جديدة إلشباع حاجات ورغبات الزبائن ، وما يعزز  لتعزيز  قدرة ادلنظمة على تقدًن 

دلنظمات من ميزانيتها على جهود البحث والتطوير وىي القناة ىذه األعلية ىو تزايد مقدار ما زبصصو وتنفقو الدول وا
  3الرئيسية لئلبداع وخاصة يف ادلنظمات الكبَتة على مستوى العادل .

كما أنو يوجد اتفاق بُت الباحثُت على أعلية اإلبداع لعبلقتو بادليزة التنافسية واتصالو هبا وبالفاعلية التنظيمية ، إذ 
ستمر الناتج عن ادلنافسة واألسواق  العادلية غلرب ادلنظمات والشركات لتصبح أكثر أن العغط ادل (Tidd)أكد 

دلنظمات كما أن بقائو للنمو بالنسبة للعديد من ا ويعد اإلبداع مصدرًا  ىاماً  ،إبداعاً، ومن أجل زيادة قوهتا التنافسية
                                                           

، الممتقى الدولي حول اإلبداع التنظيمي في المنظمات  تنمية اإلبداع ودوره في رفع أداء المنظمات بديسة فييمة وأخرون ، 1- 
 .11، ص:1166ماي 61-69جامعة سعد دحمب البميدة ، يومي ،الحديثة

، الطبعة األولى ، مكتبة المحتسب ، عمان ،  المنظمات المعاصرةالسموك اإلداري التنظيمي في عبد المعطي عساف ، 2-
 . 111، ص:6111

 ،-دراسة تطبيقية في معمل نسيج الحمة –فاعمية اإلبداع  تحميل العالقة بين بعض خصاص اإلدارة و ميدي عطية موحي، -3
 . 606، ص: 1161، (60)مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة باب،  العدد
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القيام بتوليد األفكار اجلديدة ، ولكن بو ليس باألمر السهل ونتيجة  لذلك فإن على ادلنظمات ليس فقط واالحتفاظ 
 1غلب عليها أداء عمل ضروري وىو ربط ىذه األفكار مع فرص األعمال.

للتحديات ادلتزايدة اليت  أعلية اإلبداع بأنو حاجة ذات أعلية كبَتة للمنظمات ادلعاصرة نظراً  (خوين)دراسة  تلخصو 
تتعرض إليها ، مل ظاىرة العودلة ، ادلنافسة الشديدة ، سرعة التغَت البيئي ، التغَت السريع يف أذواق ادلستهلكُت 

 2وغَتىا.

يف سلتلف أنشطة ادلنظمة من  الذي يلعبو ىذا األخَتأعلية اإلبداع من خبلل الدور الكبَت  ؽلكن تلخيصومنو 
 3:، واليت ؽلكن إمجاذلا فيما يلياليت يوفرىا ذلاخبلل اإلغلابيات 

 حل الناجح للمشكلة بطريقة أصيلة. ل للو يف الوصه ساعدي، و فكار اجلديدةيطور قدرة الفرد على استنباط األ -
يسهم يف ربقيق الذات اإلبداعية وتطوير ادلنتجات اإلبداعية، واإلسهام يف تنمية ادلواىب وإدراك العادل  -

  بطريقة أفعل.
 .يعد مهارة حياتية ؽلارسها الفرد يوميا، وؽلكن تطويرىا من خبلل عملية التعلم والتدريب -
 شياء بنفسو.غلعل الفرد يستمتع باكتشاف األ -
على األفكار اجلديدة ، واالستجابة بفاعلية الفرص والتحديات وادلسؤوليات إلدارة  االنفتاح إذليؤدي  -

  ادلخاطر والتكيف مع ادلتغَتات.
يسهم يف ربفيز ادلنظمات لتكون بيئة مبلئمة الكتشاف ادلواىب والعمل على تنميتها من خبلل توفَت برامج  -

 متخصصة .  
سلاطر  بة لتخفيف اجملاهبة اجلريئة وادلخاطرة اسو  إذليدفع اخلوف من اجملهول وغموض ادلستقبل ادلبدعون  -

  4أو يقًتب خطره.ن يقع جملهول واستشرافو واستحعاره قبل أادلستقبل ا
 

                                                           
1
 -Tidd ,J.,"Integra themes for research on the management of innovation :complexity 

,networks and Learning ",International Journal of innovation management 

,Vol(08),No(01),1997,p:59-69. 
دراسة استطالعية آلراء –التنظيمي تأثير رأس المال النفسي ورأس المال االجتماعي في اإلبداع سندس رضيوي خوين،  - 2

مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة، الجامعة ،-عينة من المدراء في الييئة الراقية لمحاسبات والمعموماتية
  . 209، ص:1161، (16)المستنصرية ، العدد

  3- بديسة فييمة وأخرون، مرجع سبق ذكره ، ص:11.
رسالة ماجستير في العموم  اإلبداع اإلداري ومعوقاتو في األمن العام بمدينة الرياض،الحق بن عبد اهلل القحطاني،  -  4

 .   62، ص:1111اإلدارية،  كمية الدراسات العميا ، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ، الرياض، 
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يف  Peter Drucker قدمو العادل عصرنا احلارل ويظهر ذلك من خبلل ما فاإلبداع إذن يأخذ أعلية خاصة يف
 1قولو بأن "للمؤسسات وظيفتُت أساسيتُت علا : التسويق واإلبداع."

ادلستوى العادلي، حيث يف حُت تتفق أغلب الدراسات على أن بروز أعلية اإلبداع يرجع إذل اشتداد التنافس على 
مر الذي جعل من ادلؤسسات تعمل يف ظل اطا جلميع الدول ببل استثناء، األأصبح العادل اليوم أكثر انفتاحا وانبس

ظروف متغَتة ومعقدة فرضت عليها ربديات عديدة وكبَتة دل تشهدىا من قبل، ومن أجل مواجهتها بكفاءة وفعالية 
لذلك، باعتباره األداة األكثر قدرة على جلب النجاح يف إنتاج وتسويق السلع ازبذت من اإلبداع ادلدخل األساسي 

 2ذات اجلودة األفعل، دبا يساعد على توفَت فرص وأسواق جديدة.
اإلبداع يف ادلنظمات على اختبلف أنواعها دل يعد أمراً عادياً بل أصبح ضروريا وملحاً  نأ إذل أن طللصؽلكن وأخَتا 

  ىاتو  اػلقق ذلاإلبداع  و ،ميزة تنافسية عالية وربققمبتغاىا وىدفها الرئيسي  إذلأن تصل  تريدنظمة م تنادي بو أي
   ألعمال اليوم.االنجاح واالزدىار يف بيئة  إذلالطريق  ذلا يعمن و ،التميزمن ضمنها األىداف 

 :لوالمقاربة اإلبداع كالمفاىيم  -ثانيا
االخًتاع  ،كاالبتكار  لو،اختلفت الكثَت من آراء الباحثُت حول مفهوم اإلبداع وبعض ادلفاىيم ادلشاهبة 

 ومعموهنما، فهناك فئة ترى أن ىناك واالبتكار اإلبداعاجلدل الكبَت كان حول ادلصطلحُت لكن  و واالكتشاف،
  .فرق بينهما وفئة أخرى ترى بأهنما مصطلحُت مرادفُت

 كاالبتكار:اإلبداع  -1
البعض أن التمييز بُت ادلصطلحُت  واعتربحباث  يف شكل مرادف لبلبتكار  استخدام اإلبداع يف كثَت من األمتلقد 

ز بُت ولكن البعض اآلخر من الباحثُت والدارسُت ميّ  ،أكثر من االختبلف اجلوىري بينهمايرتبط بالتعبَت عنهما 
  3واعتربوىا فروقا على الرغم من عبلقتهما التكاملية .بداع واالبتكار من زاوية معينة اإل

اختبلف األدبيات الغربية وتوظيف ادلصطلحات  إذلواالبتكار  اإلبداعاالختبلف يف مفهوم يرجع ومنو 
Innovation, Creativity  اد يف ذبذر ىذا االختبلف ىو االختبلف يف ترمجة ادلصطلحات ، وىنا صلد ز وشلا

وآخرون  ،Innovationواألخرى تًتمجو على أنو  ،Creativity عدة ترمجات ، ففئة تًتجم اإلبداع على أنو 
 وال يتوقف،  Innovation، وأحيانا ذبد أنو يوظف على أنو مرادف  Creativityيًتمجون االبتكار على أنو 

                                                           

، رسالة ماجستير في إدارة األعمال ، كمية العموم االقتصادية، ة ، مكانة اإلبداع في تنظيم اإلدارة الجزائريعائشة سمسوم 1-
 . 11، ص:1119جامعة سعد دحمب بالبميدة ، 

، ترجمة :أحمد المغربي، دار الفجر لمنشر والتوزيع، مصر، ، اإلبداع اإلداري في القرن الحادي والعشرينبرافين جوبتا -2
  .601، ص:1119

بحث ميداني في الشركة العامة لتوزيع  –المعرفة اإلدارية وعالقتيا باإلبداع التنظيمي  نعمة الجبوري وأحمد اسماعيل،3- 
 .611، ص:1161، (16)، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة ، العدد - الطاقة الكيربائية بالكرخ
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وىنا اختلفت الكثَت  .1اخلبلف ىنا بل يأيت ادلستوى الثالث من اخلبلف وىو الفهم االصطبلحي لئلبداع واالبتكار
 ون لكبل من ادلصطلحُت.معمن الدراسات حول الفهم وادل

بداع يأيت بأن اإل(Cumming)  يرى ق العملي لئلبداع ويف ىذا السياقفهناك من يرى أن االبتكار ىو التطبي  
، بينما االبتكار ىو الذي يعمل على قولبة أو تشكيل تلك األشياء لتصبح شياء جديدة دل تكن موجودة من قبلبأ

حل  إذلأن اإلبداع يتمثل يف التوصل  الذي يرى عبود()نجم  وأكد ذلك 2.ملموسة كالسلع واخلدمات وغَتىا
 3.التطبيق اخلبلق أو ادلبلئم ذلاو فكرة جديدة ، يف حُت أن االبتكار ى إذلدلشكلة ما أو  قخبل

االبتكار على أنو عملية  فيعر مث تحيث  ،ملي لبلبتكارالعكس أن اإلبداع ىو التطبيق العكما ىناك من يرى 
بدرجة عالية من  فكار اجلديدةالتقليدية واليت تعمل على خلق األالتفكَت الذىنية والعمنية اخلارجة عن األظلاط 

ادلرحلة األوذل واألساسية لعملية التحسُت ادلستمر واإلبداع ، أما اإلبداع يعٍت تطبيق تلك ، وىي األصالة والقيمة
 .4األفكار واحللول يف الواقع التنظيمي حىت تظهر بأشكاذلا النهائية للمستفيدين

الفرد حُت رأى أن اإلبداع ىو التطبيق العملي دلا يتم ابتكاره ، وىذا يعٍت أن  )الكبيسي(حيث أكد على ذلك  
ؽلكن أن يكون مبتكر دون أن يكون مبدعاً، أي أنو قادر على اكتشاف األفكار اجلديدة دون أن يكون قادرًا أو 

 5مهتماً بتوظيفها واستخدامها عملياً، وادلبدعون تبعا لذلك يبدأ عملهم فور انتهاء دور ادلبتكرين.
اليت ترى  (Latham & Mealiea) وىذا ما  تؤكده دراسة كما أن ىناك من يرى اإلبداع واالبتكار مًتادفُت 

وما ىو ؟ متسائبل: ما ىو اإلبداع (Gurteen) متبادلة. ويعيف ستخدمان كمفاىيمبأن اإلبداع واالبتكار ي
، وىذا ما 6ريفات عديدة لكل منهما لكن األصح ىو عدم الفصل بينهماعا على ذلك القول أن ىناك ترليبً  ؟االبتكار

حيث أنو بعد سياق العديد من الدراسات واآلراء دلفهومُت يرى أن ادلصطلحان اإلبداع  )الفاعورم(أكدتو دراسة 
 7واالبتكار مًتادفان ومتداخبلن.

 بُت اإلبداع واالبتكار يف اجلدول اآليت:الفروقات ربديد  أيعا عيسى( )بوكما حاولت دراسة 
                                                           

حالة مؤسسة الجزائرية بوالية  دراسة–التفكير االبداعي ودوره في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية ناصر شداد ،  1- 
دارة أعمال المؤسسات أطروحة دكتوراه  ،-تيسمسيمت  11-11ص:، 1161، الشمف ، عمي، جامعة حسيبة بن بو في تسويق وا 

    2- نعمة الجبوري وأحمد اسماعيل، مرجع سبق ذكره ، ص:611
  .61، ص:سبق ذكرهمرجع  ، والخصائص والتجارب الحديثةإدارة االبتكار  نجم عبود نجم ، 3- 

    4- عيشوش خيرة وعالوي نصيرة ، مرجع سبق ذكره ، ص:11. 
، مركز الدراسات والبحوث في أكاديمية سيكولوجية التدريب6 االستراتيجيات والتقنيات واإلشكاليات عامر خضير الكبيسي ،5 -

  .100، ص:1112نايف العربية لمعموم االمنية ، الرياض ، 
 ،-دراسة ميدانية–التمكين وأثره في تنمية السموك اإلبداعي لدى العاممين في المؤسسة االقتصادية ، محمد السعيد جوال6-

 .611، ص:1162أطروحة دكتوراه في عموم التسيير،  جامعة  حسيبة بن بوعمي ، الشمف ، 
  7- ناصر شداد،  مرجع سبق ذكره، ص:11 .
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 االبتكار كاإلبداع(:مقارنة بين 2-1الجدكؿ رقم )

 اإلبداع االبتكار

 .عبارة عن أفكار  .عبارة عن عملية وأداء 

 .حباجة إذل شخص مبتكر  .يكون لو قائد 

 .ىو خلق وإنشاء  وتطبيق. ىو تنفيذ 

 أصلي دائما. يكون  .يكون تغيَتي عادة 

 .ال ػلتاج إذل صرف أموال دائما  .يلزمو االستثمار ادلعلن 

 .فردي حبت   حبت.اجتماعي 

 .شيء جديد  .شيء جديد لو قيمة 

 .ال ؽلكن قياسو  .ؽلكن حسابو حبساب قيمتو 

 .غَت مربمج  .مربمج 

دراسة حالة مجمع -إدارة اإلبداع كاالبتكار كدكر البحث كالتطوير في المؤسسة االقتصاديةبو عيسى كرًن،  المصدر:
 .111، ص:2001غواط،عمار ثليجي،األ،رسالة ماجستَت زبصص إدارة أعمال،  قسم علوم التسيَت، جامعة -صيداؿ

 بتكارالقول أن اإلبداع واال ؽلكنيف التفريق بُت االبتكار واإلبداع  ويف ظل تعارب اآلراء من خبلل ما سبق
 دراستنا ىو يف، فاالذباه الذي سنتبناه  لبععهما البعض وال ؽلكن فصلهما عن بععهما البعضعمليتان متكاملتان 

، كار إذل واقع مادي وملموستطبيق لتلك األفأن اإلبداع ىو اإلتيان وتوليد األفكار اجلديدة، أما االبتكار ىو عملية 
أي أن االبتكار ىو نتاج اإلبداع إذ ال ؽلكن وجود ابتكار بدون إبداع، أي أن االبتكار ىو الذي يعع األفكار 

  ة موضع التنفيذ.اإلبداعي

 

 

 

 



 التأ صيل النظري للسلوك الإبداعي الفصل الثاين :

 

 

66 

 كاالختراع:كاالكتشاؼ اإلبداع  -2
و إظهار كيفية تصنيعو أو استعمالو ، دبعٌت الكشف عن أنو إظهار أمر موجود يف الطبيعة االكتشاف على  يعرف

 أو  معرفة جديدة ألشياء كان ذلا وجود من قبل كما يعرف على أنو 1،شيء كان موجود من قبل لكن غَت معروف
قد يكون فجائي أو بسبب زلرض ما ويكون على شكل سلسلة ،  من قبل و متجاىبًل أ مادل يكن معروفاً  العثور على

   2من االبتكارات أو براءات االخًتاع.

 و ،متميزاً  اإنتاجً  النهاية يف لتصبح تتطور فكرة ليس أنو كما زبيل و تأمل بالعرورة يستدعي ال إذن فاالكتشاف 
 معروفة غَت لكنها و مسبقا موجودة واقعة نكتشف فنحن مكتشفا ليكون للمرء يبدو و الشيء يظهر أن ؽلكن إظلا
 يكتشف حيث اإلبداع مراحل من مرحلة يكون أن ؽلكن العام دبعناه االكتشاف فإن حال كل على و.سلفية أي

  3.اابتكارً  النهاية يف لتصبح يطورىا مث ما فكرة ادلبدع
أنو ىو إدخال شيء جديد ذلذا العادل دل يسبق لو أن وجد أو سبق إليو  )الشماع(أما بالنسبة لبلخًتاع يرى 

  ،أنو خلق فكرة وتطويرىا وعملها يف الواقع )خير اهلل(كما يرى 4 ويسهم يف إشباع بعض احلاجات اإلنسانية. ،أحد
وبالتارل صلد اإلبداع ىي أول خطوة يف عملية االخًتاع ، فاإلبداع يولد األفكار اجلديدة لتختار منها واحدة   ،الواقع

نسب واالستغناء عن الثاين ، ، وتتطلب القدرة على االختيار األ، أما عملية االخًتاع فهي اختيار الفكرة لتطويرىا 
 5عملية ادلقًتحة .واقع عملي مع إظهار تفاصيل ال إذلوربويل الفكرة 

أن االخًتاع جزء من عملية اإلبداع، ويرتبط غالبا باجملال التقٍت أو اإلنتاج  )الضبع(كما جاءت يف دراسة 
الصناعي وىو سلالف لبلكتشاف الذي يتعلق بتفسَت أشياء موجودة سلفا ، كما أنو يكتشف أحيانا دبصادقة دون 

 6أي جهد.
من  االخًتاع جزءان ولكن العبلقة بينهما عبلقة وثيقة، فهومان سلتلفواالخًتاع ماإلبداع ومنو نستطيع القول أن 

، حيث أن ىذا األخَت زلصور يف اجلانب العملي التقٍت الذي ؽلكن  االخًتاعاإلبداع أي أن اإلبداع أمشل من 
 رؤيتو.  دلسو أو

                                                           
 . 10، ص:1111، الطبعة األولى، دار كنوز لمنشر ، عمان ،  واالبتكارإدارة اإلبداع سميم بطرس جمدة وزيد منير عبوي  -1
، أطروحة دكتوراه في اقتصاد - دراسة حالة مجمع صيدال–دور األنماط القيادية في تنمية اإلبداع اإلداري  وسيمة واعر ، -2

 . 12، ص: 1162وتسيير المؤسسة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  .21، ص:مرجع سبق ذكره عمي الحمادي ،   3-

ردن، الطبعة األولى ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، األ ، نظرية المنظمة،  حمود الشماع و خضير كاظم خميلمحمد  - 4
  216، ص:1111

 5- جمال خير اهلل ، اإلبداع اإلداري، الطبعة األولى ، دار أسامة لمنشر والتوزيع ، األردن،1111، ص: 61 .
  6- أحمد الضبع، صناعة األفكار المبتكرة، الطبعة األولى، دار اليقين لمنشر والتوزيع، مصر،  1111، ص:66



 التأ صيل النظري للسلوك الإبداعي الفصل الثاين :

 

 

67 

 :اإلبداع كالذكاء -3
الذكاء ىو قدرة النشاط العقلي ، وحدة الذكاء ىي سرعة الفهم وحدتو أما التفكَت اإلبداعي فهو نشاط ذىٍت 

ا بداع ، وقد يكون ادلرء ذكيً كن القول أن الذكاء ؼلتلف عن اإلادلعتادة وادلألوفة ، ومنو ؽلينحرف على األظلاط 
  1،بُت اإلبداع والذكاء للتبلحم الشديد فيما بينهما ا ما يتم اخللط بُت اإلبداعا ، كما أنو كثَتً وليس مبدعً 

 :والذكاء بداعاآليت يوضح الفرق بُت اإل واجلدول
 اإلبداع الذكاء ك : الفرؽ بين (2-2الجدكؿ رقم )

 اإلبداع الذكاء
اليت تساعد  والفكرية القدرات الذىنية عن الذكاء يعرب

 مع السريعة والتكيف واالستجابة على الفهم اإلنسان
 ادلواقف اجلديدة.

خلق أفكار جديدة أو إغلاد  يتعمن توليد أو
يكن عبلقات دل تكن معروفة أي إغلاد شيء دل 

فكار دل يتطرق إليها أحد تقدًن أ ،موجودا من قبل
أو يساعد على فهم القواعد والعبلقات يف موضوع  من قبل واليت تساعهم يف تطوير احلياة وربسينها.

 معُت. موقف

بصورة أفعل مع مواجهة  على أداء ادلهماتتساعد 
 صلاح. ادلشكبلت

 ، ولكن ليس من العروري أن يكون األذكياء مبدعُتن الذكاء ضروري لئلبداعإ

، رسالة ماجستير، ، إدارة اإلبداع وتأثيرىا عمى الميزة التنافسية لممؤسساتقوراري مريم المصدر : 
 14ص:، 1161جامعة أبي بكر بمقايد،  تممسان، 

 المطلب الثالث: خصائص اإلبداع 
  ،أيعابداع بداع انعكس على ربديد خصائص اإلا موحدًا لئلريفً عإن اختبلف الكتاب والباحثُت يف إعطاء ت

 و بكر()أبيرى ،ائص اليت تناولتها أغلب الدراساتأىم اخلص إذلسنتطرق ت النظر حول خصائصو ونظرا لتعدد وجها
توفَت جهد أو وقت أو تكلفة أو توسيع نطاق االستخدام ) أن اإلبداع ينتج عنو منفعة سواء من حيث درجة اإلشباع

وزيادة  وكذا تعظيم جوانب القوة ومعاجلة جوانب الععف وخلق فرص جديدة وتسهيل استثمارىا ، (االستفادةأو 
كما غلب أن يتعمن نوعا من اجلدة واألصالة ، حيث ال يقتصر مفهوم اجلدة   ،التعامل مع مصادر القيود والتهديدات

                                                           
، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بمقايد،  تممسان، ، إدارة اإلبداع وتأثيرىا عمى الميزة التنافسية لممؤسساتقوراري مريم  -1

  62، ص:1161
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أو رلاالت استخدامو أو  تقدؽلو، وأساليب مدخبلتو وأسلوب إنتاجو أو إذللى ادلنتج ، وإظلا سبتد رلاالت اجلدة ع
  1بو فعبل عن خصائصو الفنية. اإلبداع

 2:بصفة عامة واليت جاءت كالتارل ئص اإلبداعكما خلصت بعض الدراسات أىم خصا

 .ىو عملية أو إجراء داخل ادلنظمة اإلبداع -1
ا بالنسبة للمجتمع حىت وإن دل يكن جديدًا بالنسبة لؤلفراد الذين يقومون ا جديدً غلب أن ؽلثل اإلبداع شيئً  -2
 ه.ز بإصلا

 غلب أن يكون شيئا مقصوداً وليس عارضاً. -3
 ربقيق فائدة للمنظمة. إذلب أن يهدف غل -4
عون اقتصادي يتم من  ،طلب السوق  ،صلاح ادلنظمات ػلتاج غلى ثبلثة عناصر ) قدرات علمية وتكنولوجية -5

  منتجات وخدمات تليب طلب السوق(. إذلخبللو ربويل القدرات العلمية والتكنولوجية 
 3اآليت:اليت جاءت كأىم خصائص اإلبداع   (King &Anderson) جاء أيعا كبل من كما   

وىو اإلتيان دبا ىو سلتلف عن اآلخرين من ادلنافسُت ادلباشرين  :Differentiation  يعني تمايزاإلبداع  -1
 وغَتىم حيث ينشئ شرػلة سوقية من خبلل االستجابة ادلتفردة حباجاهتا عن طريق اإلبداع.

، كما ؽلثل : أي اإلتيان باجلديد كليا أو جزئيا يف مقابل احلالة القائمة Novelty  االبداع يمثل الجديد -2
 مصدر التجدد من أجل اافظة على حصة الشركة السوقية وتطويرىا.

: وىو أن يكون دبثابة وضع أشياء معروفة  وقدؽلة New combination االبداع ىو التوليفة الجديدة -3
 رلال آخر دل تستخدم فيو من قبل. إذلشياء( أو نقلها جديدة يف اجملال نفسو )توليفة األيف توليفة 

ب اإلبداع بأنو : ويف ىذا سبييز لصاحThe First اإلبداع ىو أف تكوف المتحرؾ األكؿ في السوؽ -4
الفكرة وادلنتج والسوق عن اآلخرين  وىم ادلقلدون ، وحىت يف حالة التحسُت )اإلبداع اجلزئي(  إذلاألول يف التوصل 

ذه ىي مسة السبق يف اإلبداع أي أن يكون ادلنتج من تعديبلت ، وى إذلفإن صاحب التحسُت يكون األول دبا أدخل 
  ما ىو جديد. إذلن منافسيو ، يف التوصل واإلدخال صاحب اإلبداع أسرع م

ا من : وىو ما ؽلثل ظلطً  Discovery of  Opportunities اإلبداع ىو القدرة على اكتشاؼ الفرص -5
جديدة للحاجات والتوقعات ، ورؤية خبلقة الكتشاف قدرات ادلنتج اجلديد يف قراءة  إذلط اإلبداع الذي يستند أظلا

                                                           
 . 691ص: 1112، الدار الجامعية، مصر، البشرية 6 مدخل لتحقيق ميزة تنافسية، إدارة الموارد مصطفى محمد أبو بكر -1

دراسة حالة  في ىيئة تنشيط -أثر التمكين الوظيفي في السموك اإلبداعي لدى العاممينعمر جياد عبد الرحيم محمدية ،2-
   .01، ص:1161رسالة ماجستير في إدارة األعمال، جامعة الشرق االوسط ،  ،-السياحة األردنية

، 1160، الطبعة األولى، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، إدارة المنظمات منظور كميماجد عبد الميدي مساعدة،  - 3
 .   011-011ص:
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خلق طلب والكتشاف السوق اجلديد الذي ىو غَت موجود حىت اآلن ، وال دالئل على حجمو وخصائصو ، وذلذا 
 ترى الشركات ادلبدعة يف اكتشاف الفرص ماال تراه الشركات األخرى ادلنافسة.

  1خصائص اإلبداع كالتارل: كآخركف( )الطيطي كما خلصت دراسة
 .جديد عمل أو على قادرة عقلية لقدرات وربتاج عدة، مراحل تتطلب عملية اإلبداع أن -
أو ذا قيمة تنعكس آثارىا على الفرد أو   ،فقد يكون ماديًا ملموساً   ،يتنوع جهد اإلبداع وما ينتج عنو -

 أو بصورة منتج أو خدمة. ،ادلنظمة أو اجملتمع
وسلوكو والعمليات  ،قى كامنة داخلو وتظهر يف ثبلث رلاالت، توجهاتوبكل فرد قدرات إبداعية تتلك  ؽل -

  اخلاصة بطريقة تفكَته.
 اإلبداع سلوك اإلنساين ؽلتلكو كافة األفراد وتتفاوت درجاتو تبعاً لعوامل الوراثة والبيئة. -
وما قد يكون  ،البيئية واالجتماعية والزمناإلبداع علم نظري ذبرييب قابل للتبديل والتغَت باختبلف الظروف  -

 قول يف وقت آخر.عيصبح غَت م ،مثالياً ومقبوالً اليوم
   القمة والقيادة والتميز. إذلإن اصلة اإلبداعية الفاعلة تصبو دائماً  -

 المطلب الرابع: أنواع اإلبداع كمستوياتو
تعدد اآلراء  إذلوذلك نظرًا ، أنواعو ومستوياتوسببًل متعددة يف تصنيف اإلبداع ويف ربديد سلك الباحثون 

 ، ويف ىذا ادلطلب سنوضح أىم أنواع اإلبداع ومستوياتو.واخللفيات وادلناىج البحثية اليت اتبعها سلتلف الباحثون
 أنواع اإلبداع: -أكال
نواع قسمت أ لكن أغلب الدراسات،  اإلبداع كونو ظاىرة معقدة ومتعددة األبعاد نظرًا الختبلف رلاالتوإن 

 ، واإلبداع وفقا دلستوى التغَت الذي ينطوي عليو أو للمدى التأثَت.حسب استعماالتو، واإلبداع وفقا جملالو إذلاإلبداع 

إبداع منتج وإبداع  إذليف ف اإلبداع وفقا ذلذا التصنوقد صنّ  أنواع اإلبداع كفقا الستعماالتو كالغرض منو: -1
 2:عملية
الطرائق اليت تتكيف دبوجبها ادلنظمات مع التغيَتات يف بيئتها من خبلل طرح : ىو إحدى إبداع المنتج -

 منتجات جديدة أو ربسُت منتجات قائمة باستمرار.

                                                           
لدى المعممين من وجية نظر مساعدي مديري  دور مديري المدارس األساسية في تنمية اإلبداعمسمم يوسف الطيطي،  - 1

، 1161، (80)، العدد(60)جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية ، األردن ، المجمد مجمة ،المدارس
 . 061ص:

 2- دنيا طارق أحمد، مرجع سبق ذكره ، ص:191 
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وىو الذي يشَت إلدخال أساليب عمل جديدة أو إجراء ربسينات على العملية اإلنتاجية : إبداع عملية -
جانب اإلبداعات يف رلال العمليات اإلنتاجية شيء أساسي وجوىري يف ادلنظمات  إذلفاإلبداع يف رلال نظام ادلنتج 

 الصناعية.
 1إداري وإبداع تكنولوجي: إبداع إذلوقد صنف اإلبداع وفقا ذلذا التصنيف اإلبداع كفقا لمجالو:  -2
يتبع عملية تغَت ، ويف الغالب نولوجي كونو ػلدث أقل تكرارا منوؼلتلف عن اإلبداع التك اإلبداع اإلدارم: -

، وتشمل اإلبداعات اإلدارية تغيَت يف ىيكل ادلنظمة وأنظمة التغَتات يف اإلبداع التكنولوجي داخلية أكثر من
 ووظائف الوارد البشرية واألساليب اإلدارية.

ويتمثل بطرح منتجات جديدة أو تعديل منتجات قائمة أو إدخال عمليات وطرائق  اإلبداع التكنولوجي: -
 لى العملية اإلنتاجية أو إجراء ربسينات عليها.جديدة ع

 2:داخلي وإبداع خارجي إبداع إذلوقد صنف اإلبداع وفقا ذلذا التصنيف اإلبداع كفقا مصدره:  -3
يعرب عن اإلبداعات اليت تتبناىا ادلنظمة ويكون مصدر األفكار فيها داخل ادلنظمة كاإلدارة اإلبداع الداخلي:  -

 ادلنظمة كالبحث والتطوير والتسويق وغَتىا.العليا والعاملُت وأقسام 
اإلبداع اخلارجي يف حصول ادلنظمة على األفكار من مصار خارجية مثل ادلنظمات  يتمثلاإلبداع الخارجي:  -

األخرى اليت ذلا نشاط شلاثل أو مراكز حبثية غَتىا. فاإلبداع اخلارجي ىو ما يكون جديدا وغَت مألوفا لبلقتصاد 
 بداع الداخلي ىو ما يكون جديداً وغَت مألوف عملياً فحسب وحصريا لوجود ادلنظمة.بالكامل ، أما اإل

 3جذري وإبداع التدرغلي: إبداع إذلوقد صنف اإلبداع وفقا ذلذا التصنيف : اإلبداع كفقا لمدل التأثير -4
 سبقو عما وكامل كلي بشكل ؼلتلف الذي اجلديد ادلنتج أو العملية إذل التوصل يف يتمثل :الجذرم اإلبداع -

 بو جاء ما اختبلفو حيث من ويتميز السوق يف نوعية وقفزة ، تنافسية ميزة ربقيق على يعمل حبيث ، إبداعات من
 .الكلي اإلبداع تسمية أيعا عليو ويطلق ، السابقون

 واإلضافات التحسينات طريق نع وتدرغلي جزئي بشكل جديد منتج إذل التوصل وىو :التدريجي اإلبداع -
 تسمية عليو أيعا ويطلق ، جذري إبداع ربقيق إذل تؤدي وبالتارل ، ادلتداولة ادلنتجات على إدخاذلا يتم اليت ادلستمرة
 .الثانوي اإلبداع

                                                           

  1- ناصر شداد، مرجع سبق ذكره6 ص:.01
، مجمة  كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة ، جامعة عممية اإلبداع والشروط الموضوعية لرعايتو ماىر صبري ، 2- 

  .11، ص:1162،  (04)المستنصرية، العدد
، الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر والتوزيع، األردن ، إدارة اإلبداع واالبتكار في منظمات األعمال عاكف لطفي خصاونة،  -3

  .11ص:، 1166
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مربمج أو غَت  إبداع إذلوقد صنف اإلبداع وفقا ذلذا التصنيف  المصادفة:درجة البرمجة أك  اإلبداع كفقا -5
 1مربمج:
اإلبداعات ادلخطط ذلا مسبقا مثل تطوير اخلدمات أو ربسُت  إذليشَت اإلبداع ادلربمج مبرمج: البداع اإل  -

 اإلجراءات أو إحبلل ادلوظفُت زلل اخلرباء األجانب يف منظمة ما أي يعٍت التغيَتات اليت ربدد مسبقا.
من ادلمكن أن  يتعمن اإلبداعات اليت لك ؼلطط ذلا مسبقا وىذا النوع من اإلبداعاإلبداع غير المبرمج:   -

ػلدث نتيجة توافر ادلصادر اليت ربث اإلبداع لدى ادلنظمة أو ؽلكن أن يتم نتيجة حلدوث معينة حيث ىذا اإلبداع 
 غَت ادلربمج استجابة وحبل ذلذه ادلشكل
 :والشكل اآليت يوضح أنواع اإلبداع

 : أنواع اإلبداع(1-2الشكل رقم )
 
 
 

 

 

 

 

  

 بناءن على الدراسات السابقة الطالبة من إعدادالمصدر: 

 :مستويات اإلبداعثانيا: 
عاليتها كان البد من إعطاء فاءهتا وفكة و معلية اإلبداع يف علم اإلدارة ومدى تأثَته على أداء ادلنظنظرا أل

يد كل مستوى ومدى أعليتو وتأثَته، لذا سنورد ثبلث تقسيمات للمستويات ربد و، لو مستويات مات وتقسي
 اإلبداع نظرا لوجهات نظر الباحثُت وربليل الدراسات. وىي كاآليت: 

                                                           

 ،-دراسة عينة البنوك السودانية –القيادة عمى السموك اإلبداعي لمعاممين أنماط  أثر سيف الدين جالل روان ىمد ،1- 
 .01، ص:1161رسالة ماجستير في إدارة األعمال ، كمية الدراسات العميا ، جامعة السودان لمتكنولوجيا ، السودان، 

أنواع اإلبداع كفقا 
 االستعماالت

اإلبداع كفقا لمدل  اإلبداع كفقا مصدره اإلبداع كفقا لمجالو
 التأثير

اإلبداع كفقا درجة 
 البرمجة

إبداع المنتج-1  
عمليةالإبداع -2  

اإلبداع اإلدارم-1  
 اإلبداع-2

 التكنولوجي

اإلبداع الداخلي-1  

 اإلبداع-2
 الخارجي

اإلبداع الجذرم-1  
 اإلبداع -2
دريجيالت      

اإلبداع  -1
مبرمجال  

غير  اإلبداع - 2
 المبرمج
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ادلورد البشري يف ادلنظمة الركيزة األساسية ذلا والذي إذا كان مؤىبل وخبَتاً  يعترب اإلبداع على مستول الفرد: -1
وىو اإلبداع الذي ػلققو األفراد  1،وإبداعية جيدة فإنو يعترب ميزة تنافسية ذلذه ادلنظمةوذا إمكانات عقلية وذىنية 

هبا كالذكاء وادلوىبة أو من  الذين ؽلتلكون مسات وقدرات شخصية إبداعية وذلك من خبلل خصائص فطرية يتمتعون
خبلل خصائص مكتسبة كحل ادلشكبلت مثبل ،وىذه اخلصائص ؽلكن التدرب عليها وتنميتها ، ويساعد يف ذلك 

  2ذكاء الفرد وموىبتو.
 ىو اإلبداع الذي يتم ربقيقو أو التوصل إليو من قبل اجلماعة سواء كان: الجماعةاإلبداع على مستول   -2

، واعتمادًا على خاصية التداؤب فإن إبداع اجلماعة يفوق كثَتًا رلموع اإلبداعات جلنة ..اخل، أو قسم،  أو دائرة
 وال شك ،البعض وغَتىا لرأي واخلربة ومساعدة بععهما وتبادل وذلك نتيجة للتفاعل فيما بينهم ،الفردية لؤلععاء

.كما أن اإلبداع 3اصرة تتطلب تطوير مجاعات العمل ادلبدعة عفإن التحديات الكبَتة اليت تواجهها ادلنظمات ادل
  4اجلماعي يتأثر بعدة عوامل أساسية وىي:

وكل ىذا يساعد  ،عندما يكون ىناك قيم متقامسة واضحة بُت األفراد ويولد توحد يف التصور والفكر الرؤية : -
  بداعية.يف ىذه العملية اإل

ب الذي يسمح لؤلفراد سعلى خلق ادلناخ ادلنا األداء وىذا يشجعلتفوق والتميز يف با االىتمامضرورة   -
 ت العمل .بتقسيم إجراءا

مة وىذا ما يعزز اإلبداع يفكار السلشجعان االفراد على التفكَت يف األالبيئة وادلناخ والواقع ادلعيشي ي  -
 الناجح. 

ة من صدى وتبلور غلب أن يكون ىناك مناخ مساعد وخاص واالبتكارادلساندة والدعم فحىت يكون اإلبداع  -
 .التغيَت ناحية الدعم وادلساندة لعملية

 5العوامل التالية اليت تؤثر يف اجلماعة وىي: إذلكما توصلت الكثَت من الدراسات 

                                                           
دراسة مقارنة لوجيات نظر العاممين –ة التمكين اإلداري وتأثير ذلك عمى إبداع العاممين سمدى ممار ىيثم محمد العطار،  -1

، 1166رسالة ماجستير في إدارة األعمال، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة ،  ،-في جامعتي األزىر واإلسالمية بغزة
 01ص:
وعالقتيا بالسموك اإلبداعي لدى العاممين في الجياز األمن الداخمي في األنماط القيادية  محمد أحمد عرابي راسم البنا ،  2- 

  .11، ص:1161فمسطين ، –، رسالة ماجستير في القيادة واإلدارة ، جامعة األقصى ، غزة  قطاع غزة
سالة ر  ،ية أثر القوة التنظيمية عمى اإلبداع الوظيفي لمعاممين في البنوك التجارية األردنخالد ذيب حسين أبو زبد ،  3-

  09، ص:1161ماجستير في إدارة األعمال ، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
، مجمة آليات تدعيم وتنمية االبتكار واإلبداع كأداة الستدامة المشاريع المقاوالتية نور الدين وبوالزليفة صابر ،  بيطاط4- 

 .691، ص:1161اقتصاديات المال واألعمال ، المركز الجامعي لميمة ، )الجزائر(، 
  5- خالد ذيب حسين أبو زيد ، مرجع سبق ذكره ، ص: 09.



 التأ صيل النظري للسلوك الإبداعي الفصل الثاين :

 

 

73 

 : اجلماعة ادلختلفة من حيث اجلنس تنتج حلواًل أفعل من اجلماعة أحادية اجلنس.جنس الجماعة -
 : اجلماعة ادلتماسكة أكثر استعداداً ومحاساً ونشاطاً للعمل من اجلماعة األقل سباسكاً.الجماعةتنوع  -
 .لبلنسجاماإلبداع من اجلماعة اليت تفتقر  إذلاجلماعة ادلنسجمة أكثر ميبًل  :انسجاـ الجماعة -
 التكوين سبيل لئلبداع أكثر من اجلماعة القدؽلة.اجلماعة حديثة  :عمر الجماعة -
 1يزداد اإلبداع مع ازدياد عدد أععاء اجلماعة حيث تتوسع القدرات وادلعرفة. :الجماعةحجم  -
أععاء ادلنظمة يف  عالفردية واجلماعية جلمي رلموع اجلهود عبارة عن ىو :اإلبداع على مستول المنظمة  -3

رلال التطوير واإلبداع التنظيمي وبالتارل ؽلكن أن نطلق صفة ادلنظمات ادلبدعة على ادلنظمات اليت يكون فيها أععاء 
وتتميز ىذه ادلنظمات ببعض اخلصاص اإلدارية  ،شخاص ادلميزين يف عملية اإلبداعمة كأفراد ومجاعات من األادلنظ

هتا من ادلنظمات، كالبساطة يف اذليكل التنظيمي واستخدام األسلوب الدؽلقراطي يف واذليكلية اليت زبتلف عن مثيبل
وادليل ضلو التجربة ودراسة حاجات ادلستهلكُت، وكذلك تأييد  ،القيمي بأخبلقيات العمل اإلداري وااللتزاماإلدارة، 

  3وىي:البد من توافر مجلة من الشروط يف ادلنظمة  يتحقق اإلبداعوحىت  2قوي من قبل اإلدارة لعملية اإلبداع.
 أن االبتكار واإلبداع يأيت من خبلل أشخاص ذوي تفكَت علمي. االعتقادإلزامية  -
، وذلك يساعد على تنمية ادلهارات اعية يف إغلاد ادلشكبلت وتعزيزىاضرورة تنمية ادلهارات والقدرات اإلبد -

 ادلطلق والشامل. اإلبداعية الكتشاف ادلشكبلت وىي التعود على التفكَت
فادلشكلة اإلدارية ال تعلن عن نفسها بل ىي  ، حلهاضرورة تنمية ادلهارات اإلبداعية يف صنع ادلشكبلت أو  -

اليت نصنعها ونعمل على حلها ، ولعل اإلبداع احلقيقي يتعلق ويتصل هبذا ادلطلب ويكون أكثر أعلية من اإلبداع يف 
ذبارب ريادية دل يسبق  إذلا ادلستوى سيقود ادلنظمات واجلماعات واجملتمعات ادلطالب السابقة ، ألن اإلبداع على ىذ

 ذلا مثيل.

ؽلكن أن طللص إذل أن العبلقة بُت ىاتو ادلستويات عبلقة تكاملية فيما بينهم، حيث أن اإلبداع على مستوى 
 ،اع على مستوى ادلنظمةلئلبدالفرد ىو القاعدة األساسية لئلبداع على مستوى اجلماعة، وىذا األخَت ىو الركيزة 

ومنو ؽلكن القول أنو كلما تبنت ادلنظمة  يد من اإلبداع الفردي واجلماعي،ز إبداع على مستوى ادلنظمة يوبالتارل 
 اإلبداع فهي ربفز وتزيد من اإلبداع الفردي واجلماعي.

 

                                                           

 1- بيطاط نور الدين وبوالزليفة صابر، مرجع سبق ذكره ، ص: 691 .
  2- محمد أحمد عرابي راسم البنا، مرجع سبق ذكره ، ص: 16.

  3- نجم العزاوي وطالل نمير، مرجع سبق ذكره ، ص:.11
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 1ادلستويات اخلمسة اآليت ذكرىا: إذلاإلبداع  Taylor كذلك صنف

: يعٍت تطوير فكرة أو نواتج فريدة بغض النظر عن نوعيتها أو جودهتا ، ومثال ىذا النوع التعبيرماإلبداع  -1
 من اإلبداع الرسومات العفوية لؤلطفال.

نواتج من الطراز األول دوظلا شواىد قوية على  إذلالتوصل  الرباعة يف إذلويشَت  أك الفني: اإلنتاجياإلبداع  -2
 العفوية ادلعربة عن ىذه النواتج، ومثال ذلك تطوير آلة موسيقية معروفة أو لوحة فنية .

الرباعة يف استخدام ادلواد لتطوير استعماالت جديدة ذلا دون أن ؽلثل ذلك  إذل: ويشَت االختراعياإلبداع  -3
ؼلعع للمعايَت  و معارف أساسية ، ويتميز ىذا ادلستوى من اإلبداع بأنو غالبا مافكار أ األإسهاما جوىريا يف تقدًن

براءات االخًتاع اليت تشًتط أن يكون العمل غَت مسبوق ونافعا معا مثل  اة دوائر ذبيددومواصفات ربددىا أ
 ابتكارات أديسون .

ومبادئ أو مدارس فكرية ثابتة وتقدًن منطلقات  قوانُت اخًتاع  إذلالقدرة   إذلويشَت  اإلبداع التجديدم: -4
 ر يف اإلدارة.كا در بيًت  فايول و ىنري وأفكار جديدة كتلك اليت قدمها

فًتاض مبدأ أو نظرية ا إذلفيو الوصول  مستويات اإلبداع ويتحقق أعلىوىو  اإلبداع االنبثاقي أك التخيلي: -5
 بروز مدارس وحركات حبثية جديدة جديد كلياً، ويًتتب عليو ازدىار أو 

 وىو كالتارل : يبُت مستويات اإلبداع حسب تايلور اآليت والشكل

 ( : مستويات اإلبداع حسب تايلور2-2) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على الدراسات السابقة من إعداد الطالبة بناءن المصدر: 
                                                           

  1-ىيثم محمد العطار ، مرجع سبق ذكره ، ص02-00.

 اإلبداع التعبيرم

 اإلنتاجياإلبداع 

 االختراعياإلبداع 

 التجديدم اإلبداع

 التخيلياإلبداع 

        الرابعالمستول 

المستول األكؿ      
 
       الثانيالمستول 

 الثالثالمستول 

      الخامسالمستول 



 التأ صيل النظري للسلوك الإبداعي الفصل الثاين :

 

 

75 

 1مخسة مستويات وىي كالتارل: إذليقسم اإلبداع  Altshuller  أما حسب
ويتعمن حلوال دلشكبلت روتينية مت التوصل إليها باستخدام أساليب معروفة جيدا يف  المستول األكؿ: -

 رلال التخصص الذي تقع فيو ادلشكلة؛
ساليب معروفة يف رلال أيتعمن إدخال ربسينات طفيفة لنظام موجود عن طريق استخدام  المستول الثاني: -

 التحسينات من نوع احللول الوسطى؛تكون  الصناعة اليت تقع فيها ادلشكلة ، وعادة ما
لنظام موجود عن طريق استخدام أساليب معروفة خارج إطار ويتعمن ربسينات جوىرية  المستول الثالث: -

 الصناعة اليت فيها ادلشكلة ، ويتطلب التحسُت اجلوىري حل بعض التناقعات؛
 م بالوظائف األساسية للنظام؛إنتاج شيء جديد باستخدام قاعدة أو قانون جديد للقيا المستول الرابع: -
، وىو ما يقابل ار ريادي لنظام جديد بصورة جذريةاكتشاف علمي نادر أو ابتك المستول الخامس: -

 مستوى االخًتاق اإلبداعي العلمي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1- محمد السعيد جوال، مرجع سبق ذكره ، ص: 610
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 سلوؾ اإلبداعي لل اإلطار المفاىيمي :المبحث الثاني
الباحثُت لتحديد مفهوم السلوك اإلبداعي وبيان ماىيتو وذلك لتعقد دت وجهات النظر اليت مت طرحها من قبل تعد

 ،العملية اإلبداعية يف حد ذاهتا من جهة وتعدد اجملاالت اليت انتشر فيها السلوك اإلبداعي من جهة أخرى
 إذلباإلضافة ، اإلبداعي وسبب حاجة ادلنظمات لو مفهوم السلوك إذللذلك سيتم التطرق يف ىذا ادلبحث 

 النظريات ادلفسرة للسلوك اإلبداعي وعناصره.

  مفهـو السلوؾ اإلبداعي تحليل : المطلب األكؿ

ألي منظمة ىو أمر مهم إذ ال ؽلكن احلديث  عن منظمة تعمل يف  السلوك اإلبداعي أن )السحباني(ترى دراسة 
لو اخلدمات أو السلع وال هتتم دبوضوع السلوك اإلبداعي دلواردىا البشرية ، وإال تصبح ىذه ادلنظمات  مرلتمع تقد

اختلفت . 1رلرد اسم يف الواقع وردبا فًتة من الزمن وتتبلشى وزبتفي من اجملتمع بسبب عدم شلارستها السلوك اإلبداعي
 عي واليت كانت كالتارل:آراء الباحثُت والكّتاب حول إعطاء تعريف  للسلوك اإلبدا

نتج  والذي ي ،عملو ادلميز الذي يقوم بو الفرد موقع النشاط ":السلوك اإلبداعي على أنو (Spence) عرف -
بل ىو  ،نتائج جديدة إذلوليس بالعرورة أن يصل ، تفكَت وتنتهي بتبٍت فكرة معينةبالكحصيلة جملموعة قرارات تبدأ 

يتعح من خبلل ىذا التعريف أنا السلوك اإلبداعي سلوك يسبقو  2مرحلة البد وأن تسبق اإلبداع يف شكلو النهائي."
 .بداعيالناتج اإل مرحلة التفكَت وىو مرحلة تسبق مرحلة

يج "توليد وترو  :مت إطبلق مصطلح السلوك اإلبداعي والذي يعٍت 1190أنو يف عام (Dorner)كما يرى  -
، أو رلاميع العمل أو ادلنظمة من أجل االستفادة من أداء األدوار أو األفكار اجلديدة يف إطار دون العملوفهم 

ال أن السلوك االبداعي ينطوي على رتبط ارتباطا وثيقا باالبتكار ، إاجملموعة أو ادلنظمة ، على الرغم من أن اإلبداع ي
 3ونو مبتكراً."كأكثر من  

                                                           

،  الثقافة التنظيمية وتأثيرىا عمى تنمية السموك اإلبداعي في الوزارات الفمسطينية بقطاع غزة حسام سالم السحباني، - 1 
 .   09، ص:1161فمسطين ،  -رسالة ماجستير في القيادة واإلدارة ، جامعة األقصى ، غزة

2
 -Spence  ,W,R. ,Innovation :The Communication Of Change in Ideas ,UK :Chapman &Hall 

,1994,p:57. 
3
 -Dorner , Nadin",Innovative Work Behavior: The Rolesof employees expectations and 

effects on job performance" ,Dissertation For Doctoral ,university of st.gallen ,school of 

management economics,2012,p:11. 
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"سلوك معقد يتكون من ثبلث :ىو  السلوك اإلبداعي حُت رأى أن (Jannsen) كما أكد على ذلك  -
ركز ىذا التعريف على مراحل السلوك  1مهام سلوكية سلتلفة وىي توليد األفكار ، ترويج الفكرة ،وتنفيذ الفكرة ".

 اإلبداعي اليت تبدأ بتوليد األفكار مث تروغلها مث تنفيذىا.
ربقيق  إذلالسلوك اإلبداعي بأنو" سلوك الفرد الذي يهدف  (Farr & Ford)يف حُت عرف كبل من   -

، ألفكار وعمليات أو منتجات أو إجراءات جديدة ور العمل أو اجملموعة أو ادلنظمةالبدء واإلدخال ادلتعمد ضمن د
 2ومفيدة."

" األفعال أو السلوكيات :السلوك اإلبداعي بأنو يعرفان حيث  )رشيد كمزىر( كبل من  كد على ذلكأكما  -
منتجات وعمليات وإجراءات وطرائق  إذلاليت يؤديها األفراد ضمن ادلنظمة وادلرتبطة بتوليد األفكار اجلديدة وربويلها 

أو باالستفادة شلا ىو موجود منها مسبقاً  بطريقة تعد جديدة ضمن دور الوظيفة أو وحدة عمل  عمل جديدة سبامًا 
 3ة ككل لتحقيق ادلنفعة لتلك األطراف ".أو اجملموعة أو ادلنظم

أو التصرف ادلميز الذي ؽلارسو أفراد أو مجاعة يف موقع العمل  السلوكبأنو السلوك االبداعي " (السالم) ىير  -
يتعح من خبلل ىذا التعريف أن السلوك  4 ".عنو نتائج أو خدمات أو سلع جديدةوليس بالعرورة أن ينجم 

 اإلبداعي ليس بعرورة ينتج عنو منتجات جديدة.
ن السياقات التقليدية مع ع أن السلوك اإلبداعي يكمن يف كيفية تفكَت الفرد بعيداً  ) العزاكم(يرى  -

ة يف بيئة ادلنظمات َت ودعمو دبا ػلقق ربوالت إبداعيياستحعار كل أشكال ادلغامرة ادلدروسة من بُت عمليات التغ
يتعح من خبلل  .5ال والقدرات لتحقيق الفعل ادلبدعوعملياهتا ، وىو ترمجة فعلية ألداء فريد ومتميز مدعوما باألفع

 .ادلخاطرةىذا التعريف أن الفرد حىت يسلك سلوكا إبداعيا البد عليو أن يتسم ب

                                                           
1
-Janssen ,O," The joint Impact of Perceived influence and Supervisor Supportivness on 

employee Innovative behavior" ,Journal of occupational and organizational psychology 

,Vol(78),No(07), 2000, p:63. 
2
 -Jong .Jeroen and Hartog . Deanne De ,Measuring Innovative work Behavior,measuring 

innovative work behavior ,Vol(19),No(01),2010,P:24. 
مجمة المثتى توظيف سموكيات القيادة البارعة لتعزيز السموك اإلبداعي ،  و زينب حميد مزىر ، صالح عبد الرضا رشيد - 3

  .60، ص1169،  (68)، العدد(64)لمعموم االدارية واالقتصادية، جامعة المثنى، القادسية ، المجمد
 ،  (26)، مجمة الدراسات ، العراق ،المجمد العمل والسموك اإلبداعي لمعاممينلعالقة بين تصميم امؤيد سعيد السالم ،  4- 
   .69، ص:1999، (68)العدد

، الموصل ، الكمية التقنية ، مجمة اإلدارة واالقتصادأثر رأس المال الفكري في السموك اإلبداعي لمعاممين  محمد العزاوي ، -5
 011ص: ،1160 (20)اإلدارية ،العدد
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"ىو عبارة عن توليد وتعزيز وتطبيق التفكَت اإلبداعي يف  :أن السلوك اإلبداعي يرى (Robert)أن كما  -
واليت سبكن العاملُت من استخدام طرق مبتدعة يف التفكَت بسرعة  والتنظيمي،ادلنظمة لغرض ربسُت األداء الشخصي 

 1وبدقة االستجابة للتغَتات طلب الزبائن." 
سلوك يسبق اإلبداع وؽليز الفرد أو اجملموعة يف موقع العمل :" على أنو)الزعبي كالعزب (  كبل منكما عرفاه   -

ومجع ادلعلومات عنو،  دراك ادلوقف واالىتمام بوإنتائج أو خدمات جديدة، ويبدأ من وليس بالعرورة أن ينتج عنو 
أنو الفرد  يتعح من خبلل ىذا التعريف .2"وتقييم البدائل ادلتاحة، وذبريب البديل وأخَتًا تبٍت سلوك أو فكرة معينة

ادلبدع حىت يسلك سلوكو اإلبداعي البد أن يدرك ادلوقف أوال مث  يقوم جبمع ادلعلومات، وتقييم البدائل  وأخَتا ذبريب 
 البديل األمثل .

وظفُت واليت ىو إنتاج أفكار جديدة ومفيدة من قبل ادلأنو " ( Indra & Solmaz )كما يرى كبل من  -
 3.تعاونلل بدايةؽلكن أن تكون نقطة 

، تبدأ باإلدراك للموقف جملموعة من قرارات يتخذىا الفرد يعرفانو على أنو "زلصلة )مكيد كيحياكم(كما أن  -
خَتا تبٍت سلوك أو تاحة وبعدىا ذبريب ىذه البدائل وأالقائم ويتبعها االىتمام ومجع ادلعلومات ومن مث تقييم البدائل ادل

يتعح من خبلل ىذا التعريف أن السلوك اإلبداعي عبارة عن قرارات يتخذىا الشخص  4فكرة معينة أو رفعها" .
 ادلبدع.
ور ربقق البدء واإلدخال ادلتعمد )ضمن د إذلأيعا بأنو " سلوك الفرد الذي يهدف  (D .Jong)ويعرفو  -

 5( ألفكار وعمليات أو منتجات أو إجراءات جديدة ومفيدة.العمل أو اجملموعة أو ادلنظمة

 

                                                           

، مجمة مثنى لمعموم اإلدارية واالقتصادية،  التمكين النفسي وتأثره عمى السموك اإلبداعي  خيرية عبد فضل الخالدي، 1-
  .11، ص: 1169،  (68)، العدد(64)جامعة الفرات األوسط التقنية ، القادسية ، المجمد 

دراسة ميدانية  –قياس اتجاىات العاممين ألثر المناخ التنظيمي في تبني السموك اإلبداعي ،  خالد الزعبي وحسين العزب - 2
 . 17، ص: 2002،  (24)، العدد(35)، مجمة المنارة ، المجمد-عمى شركة الكيرباء بمحافظة إربد

3
 - Solmaz Moghimi, Indra Devi Subramaniam," Employees Creative Behavior: The Role of 

Organizational Climate in Malaysian SMEs", International Journal of Business and 

Management, Published by Canadian Center of Science and Education, Vol.(08),No 
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 &   Ettlie  & O'keefe ،Hicks كما سعى العديد من الباحثُت اإلداريُت يف سنوات الثمانينات -

Gullett  وادلتجسدة يف  اليت ؽلارسها الفرد يف مكان العمبلورة السلوك اإلبداعي من خبلل ربديد السلوكيات ،
 1واحدة أو أكثر من السلوكيات أو ادلمارسات التالية :

 ؛وادلساعلة يف نشره داخل ادلنظمة تبٍت التغيَت 
   ؛يف أساليب وطرائق جديدة يف العملاستخدام أو توظ 
   لؤلوامر اليت ربد من تفكَت الفرد؛ صياعناالرفض الرتابة يف العمل وعدم 
  ؛ى التكيف وادلرونة يف موقع العملالقدرة عل 
 ادلساعلة يف حل ادلشاكل وربمل ادلخاطر؛ 
  االتصاالت مع اجلهات الداخلية واخلارجية.حب االستطبلع وكثرة 

 العمل، مكان يف العامل ينتهجو الذي السلوك ادلميز اإلبداعي على أنو:" السلوك إذل )محمدية( يشَتكما   -
 وتقييم ادلعلومات، مجع مث القائم وقفادل وربليل دراكبإ تبدأ واليت يتخذىا، اليت جملموعة القرارات كنتيجة يأيت والذي
 2." معُت سلوك تبٍت أو اعتماد مث بينها، من األنسب البديل واختيار ادلتاحة، البدائل

عبارة  "اعي ىوالسلوك اإلبدن أبيها الدراسات الغربية والعربية  اليت جاءتلة التعاريف السابقة ونستخلص من مج
داخل المنظمة، كيتصف امو بمهامو ككظائفو إتباع طرؽ مبتدعة يقـو بها الفرد أثناء قيعن سلوؾ أك تصرؼ أك 

: ثالثا ،فكار، ثانيا :تركيج األفكارثالث مهاـ سلوكية أكال: توليد األيتكوف من ك  ،صالةالسلوؾ بالمركنة كاأل
  . "فكارتنفيذ األ

عبارة عن سلوك يسبق اإلبداع أي أن  حيث أن ىذا األخَت ؽلكن أن نفرق بُت اإلبداع والسلوك اإلبداعيكما 
، ومن أىم أكدتو بعض الدراسات وىذا ما .اإلبداع أو الناتج اإلبداعي ىو نتيجة أما السلوك اإلبداعي يعترب وسيلة

أنو سلوك يسبق اإلبداع يف صيغتو النهائية وقد يكون اليت ترى أن السلوك اإلبداعي  )السالم(ىذه الدراسات دراسة 
  3إبداعياً يف حذ ذاتو عندما ؽلارسو الفرد ألول مرة يف ادلنظمة."ىذا السلوك 

 جديدة نتائج إذل اإلبداعي السلوك يوصلمن العروري أن  ليسأنو  اليت تشَت )المحمدية(دراسة  باإلضافة إذل
أن السلوك اإلبداعي ىو ارك  الزعبي كالعزب()كما ترى دراسة  4 .اإلبداع تسبق أن البد مرحلة ىو بل

كما تشَت دراسة  ،مل من خصائص شخصية وقدرات ذاتيةوىو يعتمد على الفرد دبا ػل اإلبداعاألساسي لعملية 

                                                           

  1- مؤيد سعيد السالم، مرجع سبق ذكره ، ص:616. 
 2- عمر جياد عبد الرحيم محمدية، مرجع سبق ذكره ، ص:61. 

   .69، ص:1999،مرجع سبق ذكرهمؤيد سعيد السالم،  3- 
   4-عمر جياد عبد الرحيم محمدية، مرجع سبق ذكره، ص:61. 
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، دبعٌت أن اإلبداع نتيجة بينما لتصرف الذي يقوم بو الشخص ادلبدعأن اإلبداع ىو نتيجة السلوك أو ا)الزيادين( 
 1ووسيلة تسبق العمل اإلبداعي وتقود إليو .السلوك اإلبداعي ىو أداة 

 :اإلبداع والشكل اآليت يوضح العبلقة بُت التفكَت اإلبداعي والسلوك اإلبداعي و
 (: عناصر العملية اإلبداعية3-2الشكل رقم )

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 ةطالبة بناءن على الدراسات السابقمن إعداد الالمصدر: 
على األقل عنصرًا عقليًا وعنصرًا انفعالياً، وعنصرًا سلوكيا أن اإلبداع عملية مركبة تتعمن ومنو ؽلكن القول 

ا كالقلق والعنصر العقلي ىو التفكَت اإلبداعي أي التفكَت يف الظواىر طريقة جديدة ويولد ىذا التفكَت شعورًا انفعاليً 
ران السابقان نفسيهما مث غلسد العنصأو االنفعال والتأمل والتمعن والتبصر وكل ما يتعلق بالتفكَت و العقل...اخل ، 

   2.إبداعي أي منتجات جديدة سواء كانت سلع أو خدمات يف سلوك إبداعي ظاىر لآلخرين على شكل ناتج 
 المفسرة لوظريات نأسباب الحاجة للسلوؾ اإلبداعي كال  المطلب الثاني:

 ىو إال اإلبداع ألنو مامن أعلية  وتأعلي ت يف تفسَت مفهوم السلوك اإلبداعي ذلك ألنالنظرياتعددت الكثَت من 
يسهم سلوك إبداعي  إذلوبالتارل أي منظمة فإهنا ربتاج  ،تكلمنا عنو سابقا سلوك يسبق اإلبداع يف حد ذاتو وىذا ما

 أسباب احلاجة للسوك اإلبداعي والنظريات ادلفسرة لو. إذليف صلاحها، ويف ىذا ادلطلب سنتطرق 
 
 

                                                           

 ،مؤتة جامعة العامة، اإلدارة في ماجستير رسالة ،اإلبداعي السموك عمى التنظيمي المناخ أثر ،يوسف كامل الزيادين -1  
  11، ص:2005، األردن

،  26)(العدد الموصل، جامعة ،العراق الرافدين، تنمية ،المنظمة في لمعاممين اإلبداعي والسموك اإلبداع الدىان، أميمة -2
 .  )بتصرف(61ص:، 6191

منتجات جديدة 
سواء كانت سلع أو 
 خدمات أو أفكار

. 

كل ما يتعلق 
التحليل، بالتفكَت 

االستخبلص التأمل، 
...اخلالتمعن، التبصر  

 

كل التصرفات 
والسلوكيات اليت 

 يقوم هبا الفرد ادلبدع.

 

 الناتج اإلبداعي السلوؾ اإلبداعي التفكير اإلبداعي
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  :اإلبداعيأسباب الحاجة للسلوؾ  -أكال
عزز مكانتها بُت ادلنظمات تطوير ذاهتا وكفاءاهتا وربسُت أدائها، كما ربتاج أن ت إذلادلنظمة حباجة مهمة إن 
وكًا ؽلارسو اجلميع ، وال يكون ذلك إال من خبلل تنمية وربسُت اإلبداع لدى مواردىا البشرية ليصبح سلاألخرى

 .داخل ادلنظمة
 1أىم أسباب حاجة ادلنظمة للسلوك اإلبداعي واليت ىي كالتارل: )بومدين (ومنو خلصت دراسة 

   تعترب اإلدارة اإلبداعية عنصرًا أساسيًا يف مجيع نشاطات أي منظمة لرفع كفاءهتا وإنتاجيتها وبالتارل ربسُت
 سلرجاهتا سواء كانت منتجات أو خدمات.

  إلدارة اإلبداعية.ا إذلتعيش ادلنظمات احلديثة ظروف متغَتة ومعقدة فرضت احلاجة 
  تزايد ادلشكبلت اإلدارية والتنظيمية داخل ادلنظمات احلديثة يفرض التغيَت والتطوير الذي يتطلب اإلبداع يف

 إحداثو.
  اإلدارة اإلبداعية لزيادة القدرة التنافسية. إذلتزايد حدة ادلنافسة الشرسة يفرض احلاجة 
  نت وما تتيحو من قدرات غَت مسبوقة نتج عنها العديد من تقنيات االتصاالت وثورة ادلعلومات وشبكة االنًت

 ادلشكبلت اليت تواجهها ادلنظمات احلديثة األمر الذي يتطلب حلل ىذه ادلشكبلت.
 .العودلة والتعامل تتطلب اإلدارة اإلبداعية 
  ايرة التطور.اإلدارة اإلبداعية نابعة من كوهنا دول نامية سبكنها من مس إذلحاجة الدول العربية ادلستمرة 
 .وسيلة للتطوير والتجديد وابتكار طرق وحلول دلشكبلت قائمة 
 اإلبداع كمطلب أساسي من بُت ادلطالب اليت تكون الغاية العليا للظاىرة االدارية حيث أن أي قيادة  يعد

 إدارية أو عملية تغفل عن اإلبداع ربكم على نفسها بالتخلف واالنغبلق واالهنيار.
  تتميز بعض ادلنظمات بالكفاءة يف مرحلة معينة وقد تتفوق على غَتىا وللحفاظ على ىذا التفوق ينبغي

 عادل ادلستقبل. إذلتوفَت مقومات اإلبداع كوسيلة للدخول 
 :النظريات المفسرة للسلوؾ اإلبداعي -ثانيا

تفسَت السلوك  نظريات تعددت لذااإلبداعية،  الظاىرة فهم أجل من القدؽلة العصور ذمن ااوالت تعددت
 : يلي ما نذكر النظريات ىذه أىم من و النفس علم يف االذباىات و ادلدارس الختبلف وفقا ذلك و اإلبداعي،

كزت ىذه النظرية على الصفات احليوية )البيولوجية( للفرد وخاصة فيما يتعلق بوظيفة ر  :النظرية البيولوجية -1
فُت كرويُت صالربط بُت اإلبداع طبيعة وتركيب مخ اإلنسان ، الذي يتكون من نادلخ بالنسبة لئلبداع ، حيث حاولت 

كل قسم من أقسام  يطلق عليهما النصف األؽلن والنصف األيسر تربط بينهما ألياف عصبية ، وبينت ىذه النظرية أن
                                                           

،  الطبعة األولى، دار اليازوردي العممية لمنشر والتوزيع ، األردن،   دراسات ميدانية في إدارة األعمالبالكبير بومدين ،  - 1
  .690، ص:1160
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ؽلّكن األشخاص من ، وأن اإلبداع ناتج عن الصف األؽلن للمخ ، حيث أن ىذا جزء ادلخ ؼلتص بأداء وظائف معينة
فكار الفريدة ادلتميزة ، إال أن األحباث اليت أجريت يف الثمانينات من قبل الكثَت راك ادلشاكل ادلتشاهبة وتقدًن األإد

أثبتت أن ادلخ ىو عبارة عن كتلة واحدة تقوم بعدة وظائف من بينها اإلبداع ، وأن سيطرة النصف األؽلن للمخ على 
 1.اإلبداع ما ىو إال خرافة

بأن النظرية البيولوجية تؤكد أن ىناك طاقة غَت زلدودة لدى الفرد يف ادلخ سبّكنو من القيام )ىيجاف ( ومنو يرى 
دبهام متعددة ومعقدة أكثر شلا يعتقد ، وبالتارل فإن بإمكان أي فرد أن يطور عددًا من اجملاالت اليت يعتقد بأنو 

مهما كان مستواه يف أي منظمة نفسو  اجة ألن يصنف أي فردضعيف فيها ،كما ؽلكن القول بأنو ليست ىناك ح
ليو أن يدرك أنو من ادلمكن أن يكون مبدعًا يف حدود القدرات العقلية اليت يتمتع هبا ، عدعُت ، بل بضمن فئة ادل

 وأن كل ما ػلتاجو ىو نوع من التبصر بذاتو وتطوير قدراتو العقلية والعملية.
اإلبداع باعتباره  إذلارتبطت نظرية التحليل النفسي بالعادل النفسي فرويد الذي نظر  نظرية التحليل النفسي: -2

حياة خيالية رائعة ال وجود فيها لئلحباط والقلق ، ذلذا فإن ادلبدع يف  إذلاحلارل ،  عواقالنوعًا من ىروب الفرد من 
ل العملية البلشعورية اليت يتم من خبلذلا هتذي التسامي الذي ؽلث إذلجأ لرأي فرويد ىو إنسان زلبط يف الواقع ، ذلذا ي

الدوافع غَت معقولة )البدائية( لتربز يف شكل سلوكيات جديدة مقبولة من خبلل السلوك اإلبداعي. ومن اجلدير الذكر 
بأن النظرية قوبلت بانتقادات شديدة، ألن فرويد استمد مفاىيمو يف اإلبداع من دراسات على سلوكيات األشخاص 

 2ألسوياء.غَت ا
و   Kohlerاليت يتصدرىا  كوىلر   الجشطليةاستمدت ىذه النظرية من ادلدرسة  :النظرية اإلدراكية -3

إذ ينظرون إلبداع على أنو تنظيم وتوفيق للمعلومات طريقة منطقية  Wertheimerو فرهتيمر  Kaffkaكوفكا 
عملية تأملية يسهم فيها الشعور والبلشعور وتشارك ربقق الفهم الكامل والعمليات اإلدراكية والعقلية واإلبداع عندىم 

الباحثُت دور احلدس يف العملية اإلبداعية مؤكدين الطابع التلقائي  القوى اإلدراكية ،كما يربز ىؤالءهبا القوى احلسية و 
جلديدة بعد من خبلذلا احللول ا ىاوالفجائي لئلبداع ، فالعقل لو ومعة وإشراقة إبداعية تتفجر عربىا األفكار وتنسا

                                                           
، الطبعة األولى ، أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية، المدخل االبداعي لحل المشكالت عبد الرحمن أحمد ىيجان ،  -1

  .601-619، ، ص:6111الرياض ، 
أثر الثقافة التنظيمية في تنمية السموك اإلبداعي لمعاممين 6بحث تطبيقي عمى مؤسسات الغزل حسام عبد اهلل االحمد ،  -2

 .11، ص:1119جستير في إدارة األعمال، جامعة حمب ، سوريا ،، رسالة ما والنسيج في مدينة حمب
  6م كردة فعل تجاه المدارس السيكولوجية الموجودة في ذلك الوقت والتي 6161ظيرت في ألمانيا حوالي عام   الجشطمية

أنو ال يمكن لمفرد أن  كانت تيتم بتحميل العمميات والنشاطات النفسية إلى مكونات فرعية ، حيث أكد رواد مدرسة الجشطمية
نما يتم ذلك شكل كمي ، وليذا سميت جشطمية ألن كممة الجشطمت ىي في األصل  يدرك الموقف في شكل مكونات فرعية وا 

 كممة ألمانية وتعني الكل.
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قة وتوحد األجزاء والعناصر يف ادلوقف الراىن لتطرح باليت توظف اخلربات السا عرفة العقلية والقدرات اإلدراكيةتبلقي ادل
 1النظرة الكلية الشمولية اليت تنبثق منها الرؤى اجلديدة واليت يتعذر على الناس العاديُت رؤيتها.

حُت ناقش  Maslow: ارتبطت نظرية احلاجات اإلنسانية بالعادل أبراىام ماسلو نظرية الحاجات اإلنسانية -4
مث   ،ساسية من احلاجات يف تسلسل ، يبدأ احلاجات اجلسدية )الفيزيولوجية( ، حاجات األمانماسلو مستويات أ

األكثر ارتباطاً  ، وقد كان دافع ربقيق الذات ىومث حاجات ربقيق الذات ،احلاجات االجتماعية ، فحاجات التقدير
ل ما يود أن ينسب إليو ، ومن مث فإنو يعيش حالة من ك إذلباإلبداع يف اعتقاد ماسلو ، وذلك ألنو غلعل ادلرء يطمح 

بُت مفاىيم ربقيق الذات والصحة النفسية والعبقرية  احلماسة والتوجو ضلو ربقيق أىداف معينة ، كما ربط ماسلو
  2واإلنتاجية العالية كمفاىيم مًتادفة.

التعلم واالكتساب ، كما تركز على طبيعة العوامل ايطة  إذلتعزى ىذه النظرية اإلبداع  :النظرية الموقفية -5
ية اليت تصرف فالظروف العاغطة والسلبل تفكَتىم ، باألفراد وخرباهتم السابقة ودرجة غناىا وتأثَتىا على مستقب

، وكذلك التجارب وادلشاىد اليت يتعرض خبلذلا ادلبدعون آلثار ونتائج سلبية ال تشجع على اإلبداع األفراد عن الًتكيز
، الوقت ، ومن ظروف ادلوقف :ظلط القيادة بل تقتلو ، خبلف الظروف واخلربات اإلغلابية فإهنا تغذية وربفز عليو

نوعية العبلقات ، االتصاالت ، درجة احلرية ادلتاحة ، فهذه النظرية تعطي للبيئة وللتنشئة والتعلم دورًا مباشراً   ،ادلتاح
على الرغم من الفروق الفردية ، كما يعترب السلوك اإلبداعي يف ىذه النظرية كسلوك عادي ولكن اجملتمع وادلوقف 

رًا ، ومن ىنا كر السلوك ابداعيًا إذا اعًته اآلخرون جديداً ومبتواآلخرون ىم يقررون جديتو وحداثتو حيث يتم اعتبا
  3البيئة وليس لذات الفرد. إذلفاإلبداع يرجع 

تعترب نظرية توليد األفكار من أحدث نظريات اإلبداع وأكثرىا مشواًل، حيث أهنا : نظرية توليد األفكار -6
تتعرض لبعض ادلفاىيم لنظرية البيولوجية ونظرية التحليل النفسي والنظرية اإلدراكية ونظرية احلاجات اإلنسانية والنظرية 

ت اليت ؽلكن االعتماد عليها يف شرح من أكثر النظريا R. Epsteinادلوقفية ، ذلذا فإن من وجهة نظر روبرت ابسنت
السلوك ادلتسم باألصالة واجلدة ، إذ على أساسها ؽلكن بناء الدراسات التجريبية يف رلال اإلبداع والتنبؤ بالسلوك 

 4فهذه النظرية تقوم على ثبلث زلاور رئيسية وىي: R .Epsteinاإلبداعي ، وحسب 
 نظرية من حقيقة مؤداىا أننا قادرون على عمل عدة أشياء: تنطلق ىذه التعدد كسائل التعبير عن السلوؾ،  

 إذل، وىذه القدرة على تنوع السلوك لدى الفرد تشَت يف وقت واحد أم عدة أوقات سلتلفةسواء أكان ذلك 
وابتداع الوسائل  ،اإلمكانات اليت يتمتع هبا معظم األفراد العاديُت ، واليت هتيء ذلم اكتشاف ايط الذي من حوذلم

                                                           
 .121، ص: مرجع سبق ذكرهعامر خضير حميد الكبيسي،  -1

  2- حسام عبد اهلل األحمد ، مرجع سبق ذكره ، ص:11.
  3- عامر خضير حميد الكبيسي، مرجع سبق ذكره ، ص:121.

  4-عبد الرحمن أحمد ىيجان ، مرجع سبق ذكره ، ص:622-621.
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 ذلأو نب احلركي والذىٍت سبثل البذور ىذا التعدد يف أنواع السلوك اليت تشمل اجلا ،عل كل موقف من مواقفادلبلئمة جل
، ذلذا فإنو كلما توسع نطاق ىذا السلوك وتعددت رلاالتو كان ذلك حافزًا لظهور للعمليات واألفكار اإلبداعية

   اإلمكانات اإلبداعية للفرد.
 التباين العوامل الوراثية والعوامل البيئية اليت تتحكم يف سلوك  إذل: تعود الفروق الفردية الفركؽ الفردية

التباين يف  ومنواألفراد، وىذا االختبلف بُت األفراد ؽلكن أن نبلحظو على سبيل ادلثال يف الًتكيب البيولوجي لؤلفراد، 
طادلا أن للعوامل البيئية أو عوامل التنشئة  اإلبداعية إمكاناهتم وتطوير األفراد تدريب إمكانية إذلسلوك األفراد يعود 
 .سلوكهم االجتماعية دوراً يف 

 : فكار النتيجة اتومة النامجة عن م باجلدة من وجهة نظرية توليد األإذ يعترب السلوك ادلتس الجدة كاإلبداع
ئُت يف آن واحد فإن التنافس بُت يدما تفكر يف عمل شالعملية الديناميكية بُت أولويات السلوك ، ودبعٌت آخر عن

ظهور فكرة أو سلوك جديد ، لذا ونظرًا لتعدد األفكار يف حياتنا اليت تفرضها طبيعة  إذلىاتُت الفكرتُت قد يؤدي 
نا البيولوجي وتنشئتنا االجتماعية ، فإنو من ادلتوقع صدور السلوك ادلتسم باجلدة من األفراد ، بل ؽلكن القول بان بتركي

اإلبداع يكمن يف الثقافة اليت  إذلالسلوك البشري متجدد ولكن بدرجات متفاوتة ، كما أن سر التحول من اجلدة 
ل اجملتمع أنو جديد بسمى يطلق على السلوك الذي يدرك من قيولد فيها السلوك اإلبداعي ، ذلك أن اإلبداع ىو م

 دل يسبق لو مثيل. 
كما ركزت نظرية توليد االفكار على تنفيذ األفكار اإلبداعية ، إذ من ادلمكن أن ىناك الكثَت من األفكار 

فكار تؤكد األظرية توليد مرحلة التنفيذ. لذا فإن ن إذلالنور أو دبعٌت آخر دل تصل  إذلاإلبداعية اليت دل تر طريقها 
تنفيذ الفكرة اإلبداعية ، لتصبح على شكل منتج أو عملية جديدة ذات  إذلعلى السلوك اإلبداعي الذي يقود 

 فائدة.
بالرغم من أعلية ىذه النظريات وصلاحها يف تفسَت جوانب سلتلفة يف السلوك اإلبداعي إال أهنا غَت كافية يف تفسَت 

 كلي ألن كل نظرية  فسرت السلوك اإلبداعي بشكل جزئي وفسرت جانب معُت منو .السلوك اإلبداعي بشكل  
 ك مراحلو عناصر السلوؾ اإلبداعيالمطلب الثالث: 

تباينت الدراسات واألحباث اليت تناولت السلوك اإلبداعي من حيث عناصره ومراحلو ،ألن السلوك اإلبداعي ما 
توافرىا حىت نستطيع القول أنو يعد سلوكًا إبداعيًا وذلك وفق مراحل  ىو إال زلصلة ونتاج تفاعل عناصر اليت البد

 أىم عناصر السلوك اإلبداعي ومراحل اليت ؽلر هبا. إذلؽلر هبا ، ويف ىذا ادلطلب سيتم التطرق  معّينة
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 :السلوؾ اإلبداعيعناصر  -أكال
 :كالتارلأغلب الدراسات والباحثُت أتفقوا أن عناصر السلوك اإلبداعي  ىي  

ال يكرر أفكار ايطُت بو وال يلجأ احللول  احللول اجلديدة ، فادلبدع يقصد هبا القدرة على إنتاج :األصالة -1
استجابات أصيلة أي قليلة التكرار بادلعٌت  أن األصالة ىي القدرة على إنتاج يتفق عدد من الباحثُت على ،1التقليدية

  2نو كلما قلت شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها .إليها الفرد، اي أاعة اليت ينتمي اإلحصائي داخل اجلم
وؽلكن احلكم على أصالة الفكرة من خبلل عدة معايَت ، منها تتسم بالنفاذ والعمق وأن يكون ذلا مغزى ذات 

صالة ألن أن تًتتب على ادلوقف ، وتعد اداللة وقيمة ، وأن تكون يف شكل تداعيات بعيدة وغَت مباشرة كنتائج ؽلك
 3أعلى أنواع اإلبداع حبيث زبتلف عن الطبلقة وادلرونة من حيث:

  جدية األفكار  إذلكمية األفكار اإلبداعية اليت يولدىا الفرد كما يف الطبلقة إظلا   إذلأن األصالة ال تشَت
 ونوعيتها وقيمتها.

  رفض تكرار أفكار  إذلرفض الفرد تكرار تصوراتو أو أفكار كما يف ادلرونة، إظلا تشَت  إذلأن األصالة ال تشَت
 رين وعدم اخلعوع لؤلفكار الشائعةاآلخ

 4كما أن األصالة تتسم بعدة مسات وىي:
 وتعتمد على درجة عالية من اخليال.فكار واألعمال جديدة وغَت متوقعة: ويقصد هبا أن تكون األالندرة ، 
   ويقصد هبا أن تكون األفكار واألعمال زلققة للهدف الذي أنتجت من أجلو.المالئمة : 
 أو ادلشكبلت أو األفكار أو وادلًتادفات البدائل، من كبَت عدد توليد يف ادلهارة وتعٍت :الطالقة  -2

 أو األفكار أو وادلًتادفات البدائل توليد يف والسهولة السرعة وىي معُت، دلثَت االستجابة عند االستعماالت،
  ادلشكبلت

 سبق مفاىيم أو خربات أو دلعلومات اختيارية واستدعاء تذكر عملية جوىرىا يف وىي االستعماالت، أو -3
  5.تعلمها

                                                           

  1- فيد بن عوض اهلل زاحم السممي، مرجع سبق ذكره ، ص:11.
  2- وفاء العساف ، مرجع سبق ذكره ، ص:11

دراسة تطبيقية عمى –دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي في الييئات المحمية الفمسطينية  عنان الجعبري،-3
 .61ص: ،1111، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، جامعة الخميل، فمسطين ،-شركة كيرباء الخميل

، أطروحة  التعميم العام بمحافظة جدةاإلبداع اإلداري والممارسات السموكية لمديري مدارس  سعود سعيد مسفر السممي، -4
  . 19، ص:6211دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص إدارة تربوية وتخطيط، جامعة أم القرى ، السعودية، 

 لدى اإلبداعي التفكير ميارات تنمية نحو االجتماعية الدراسات معممي اتجاىاتجمال عبد الفتاح العساف،  -5 
الجامعة  والنفسية، التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمة ،"الثالثة عمان تربية مديرية في العميا األساسية المرحمة طمبة

  .112، ص:1160،  (68)، العدد(68)المجمداالسالمية ، فمسطين ، 
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 1كما ؽلكن ربديد مخسة أنواع للطبلقة وىي:
 :أي سرعة تفكَت الشخص يف إعطاء األلفاظ وتوليدىا يف نسق زلدد. طالقة اللفظ 
 :أي إنتاج أكرب عدد شلكن من األلفاظ ذات ادلعٌت الواحد. طالقة التداعي 
 وىي استدعاء عدد كبَت من األفكار يف زمن زلدد. طالقة األفكار : 
 :أي التفكَت السريع يف كلمات متصلة تتناسب موقفاً معينا. طالقة التعبير 
 أشكال معينة لتكوين رسوم حقيقة. إذل: تقدًن بعض اإلضافات  طالقة األشكاؿ 
 إذلتعٌت القدرة على التغيَت وعدم التمسك بادلواقف السابقة ، والتنويع يف الرؤية واالنتقال من أمر  المركنة : -4

كون ي ال، فتفكَت أولئك األشخاص آخر إذلموضوع آخر ، والقدرة على االنتقال من رلرى  إذلأمر ومن موضوع 
بادلرونة ال يصاب باإلحباط أو العجز ، بل ىو دائمًا يف حالة ، والشخص الذي يتميز مقيدًا أو القيود االجتماعية

 3نوعُت وعلا: إذلومت تصنيف ادلرونة 2ذبديد ورغبة يف التغيَت.
 :حل مشكلة  إذلوىي قدرة الشخص على تغيَت وجهتو الذىنية حُت يكون بصدد النظر  المركنة التكيفية

للتكيف العقلي ، فالشخص ادلرن من حيث التكيف العقلي معينة ، وؽلكن النظر إليها باعتبارىا الطرف ادلوجب 
يف السلوك  تعديل إذلألهنا ربتاج  ن ادلرونة باسم ادلرونة التكيفيةمعاد للشخص ادلتصلب عقليا ، ومسي ىذا النوع م

 ليتفق مع احلل السليم.
 : كما تنتمي لفئة أو أصل واحدقائيا ال وتتعمن قدرة الفرد على إعطاء معلومات متنوعة تل المركنة التلقائية ،

، فيعطي الشخص عدداً من االستجابات ن حاجة ضرورية يتطلبها ادلوقفادلرونة اليت تظهر عند الفرد دو  إذلأهنا تشَت 
عدد متنوع ، وىذا ؽليزىا عن الطبلقة بأنواعها ، حيث يربز عامل ادلرونة أعلية  إذلفئة واحدة وإظلا تنتمي  إذلال تنتمي 
 اه أفكارنا بينما يربز عامل الطبلقة أعلية كثرة ىذه األفكار.تغيَت اذب

 أو البيئة يف ضعف عناصر أو حاجات أو مشكبلت بوجود الوعي هبا ويقصداإلحساس بالمشكلة : -5
 شك وال ادلوقف، يف وجودىا من والتحقق ادلشكلة مبلحظة يف غَتىم من أسرع األفراد بعض أن ذلك ويعٍت ادلوقف،

 العادية غَت األشياء مبلحظة القدرة هبذه ويرتبط ذلا، حلِ  عن البحث عملية يف أوذل خطوة ؽلثل ادلشكلة اكتشاف أن
 تزداد الذين األشخاص أن والشك ، احوذل من تساؤالت وإثارة توظيفها إعادة أو الفرد، زليط يف اَتة أو الشاذة أو

                                                           
دراسة –العامالقدرات اإلبداعية وعالقتيا باألداء الوظيفي لمديري القطاع يوسف عبد عطية بحر وعطية توفيق العجمة ،  - 1

، الجامعة  ، مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات االنسانية(-تطبيقية عمى المديرين العاممين وزارة قطاع غزة 
 . 6219، ص: 1166،  (66)، العدد (85)اإلسالمية،  فمسطين، المجمد

مديري المدارس الحكومية في محافظات  درجة إدارة اإلبداع وعالقتيا باألداء اإلداري لدىسناء راجي أحمد السودي ،  - 2
 .16، ص:1161، رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية ، جامعة النجاح الوطنية في نابمس، فمسطين،  شمال الضفة الغربية

     3 - حسام سالم السحباني ، مرجع سبق ذكره ، ص: 20.
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 االحتمال فإن وبالتارل فيها، البحث غمار خلوض فرصتهم تزداد ادلختلفة ادلواقف يف القصور أوجو إلدراك حساسيتهم
 1.اخلبلق اإلبداع ضلو أمامهم سيزداد

طريقتُت قد تتفقان يف بعض العناصر ولكن زبتلفان يف كثَت  إذلادلتخصصون مهارة حل ادلشكبلت كما يصف 
 2منها وعلا :

وىذه الطريقة ىي أقرب أسلوب يف التفكَت بطريقة علمية  حل المشكالت باألسلوب العادم النمطي : - أ
عندما تواجهو مشكلة ما ، وعلى ذلك تعرف بأهنا كل نشاط عقلي ىادف مرن يتصرف فيو الفرد بشكل منتظم يف 

 زلاولة حلل ادلشكلة ،وتتم من خبلل اخلطوات اآلتية:
 ربديد ادلشكلة. 
 ومات والبيانات ادلتصلة بادلشكلةمجع ادلعل. 
  ض الفروض اتملة فر. 
 .اختار الفروض واختيار األكثر احتماال ليكون حل ادلشكلة 
 :لية مندرجة إ إذل: ربتاج ىذه الطريقة حل المشكالت باألسلوب اإلبداعي - ب

   ربديد ادلشكلة وربديد أبعادىا ، ال يستطيع أن يدرك ىذه ادلشكلة الناس احلساسية لدى الشخص يف
 ليو الباحثُت احلساسية للمشكبلت.إالعاديون وذلك ما يطلق 

   الناتج االبتكاري. إذلاستنباط العبلقات واستنباط ادلتعلقات سواء يف صياغة الفروض أو التوصل 
تعٍت إمكانية الفرد لفًتة من الزمن يف مشكلة معينة دون أن ربول  االحتفاظ باالتجاه أك تركيز االنتباه: -6

ما تعٍت 3وادلشكلة كهدف تظهر بدرجات متفاوتة فيما يتعلق دبعموهنا ولكن يظل حياذلا قائما، ،و وبينهانادلشتتات بي
و والسَت يف اذباىو وزلاولة ربقيقو بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة غَت أن ععدم التنازل عن اذلدف واإلصرار على تتب

اء مواصلتو لتحقيق  اذباىاتو يعدل من أفكاره قدرة ادلبدع على مواصلة االذباه ال تكون بشكل متصلب ، فادلبدع أثن
لكي ػلقق أىدافو االبداعية بأفعل صورة شلكنة ، لكنو ال يتنازل عن أىدافو ويظل بنفس الوقت زلتفظا لنفسو 

  4ا .ليت تتيح لو اكتشاف السبل ومعاينتهبادلرونة ادلناسبة ا
ىي مدى شجاعة الفرد يف تعريض نفسو للفشل أو النقد وتقدًن زبمينات والعمل ربت  قبوؿ المخاطرة: -7

ظروف غامعة والدفاع عن أفكاره اخلاصة ، كما تعٍت أخذ زمام ادلبادرة يف تبٍت األفكار واألساليب اجلديدة والبحث 

                                                           

  1- يوسف عبد عطية بحر وعطية توفيق العجمة،  مرجع سبق ذكره ، ص: 6261. 
، الطبعة األولى، دار أسامة لمنشر والتوزيع ، األردن ،  ميارات التفكير اإلبداعي وحل المشكالتوليد رفيق العياصرة ،  -2

  .111، ص:1160
  3- ىيثم محمد العطار،  مرجع سبق ذكره ، ص: 01.

  4- عبد الستار ابراىيم ، اإلبداع قضاياه وتطبيقاتو، المكتبة األنجمو مصرية ، القاىرة،1111 ، ص:11.
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ة عن األعمال اليت يقوم هبا ، عن حلول عنها ، يف الوقت نفسو الذي يكون فيو الفرد قاببًل لتحمل ادلخاطر الناذب
 1ولديو االستعداد دلواجهة ادلسؤوليات ادلًتتبة على ذلك.

يتعمن عملية انتخاب أو اختيار وتنسيق   إبداعي  أو ابتكاري بو إنتاج ويقصدالقدرة على التحليل:  -8
صر األشياء وفهمو وحدات بسيطة ليعاد تنظيمها ، فالشخص ادلبدع ؽلتاز بقدرتو على ربليل عنا إذلعمل جديد 

األفكار واألشياء وفق أسس مدروسة ويتمكن من  وامتبلكو القدرة على إعادة تنظيمواستيعابو للعبلقات بُت العناصر 
الفرد بأن حيث يوصف الفرد ذو القدرة على ربليل  ،خبلل ذلك من إحداث أي تغيَت أو ذبديد يف الواقع العملي

و عمبًل مث ػلدد تفاصيلو ، كما ؽلكن أن يتناول فكرة بسيطة أو سلططًا بسيطاً ادلبدع الذي يستطيع أن يتناول فكرة أ
 2.كونو عملياً   إذلدلوضوع ما مث يقوم بتوسيعو ورسم خطواتو اليت تؤدي 

 :السلوؾ اإلبداعي مراحل -ثانيا 
ُقِدمت ، ومنو حىت تظهر بصورة كاملة ونتيجة هنائية وسلتلفة وذلك  دبراحل متعددة السلوك اإلبداعيسبر عملية 

الرغم من اختبلف آراء ولكن ب ،السلوك اإلبداعي اإلبداع و حول مراحل والنماذج الكثَت من اجتهادات الباحثُت
وؽلكن شرحهما   ،كيستو  كاالسحول مراحل إال أن ىناك ظلوذجُت أكثر شهرة وتداوال وعلا ظلوذج واالذباىات 

 كالتارل :

 أربعة مراحل للسلوك اإلبداعي  وىي: (Wallas) كاالس حدد 

ويتمثل ذلك يف مجع ادلعلومات حول ادلوضوع أو ادلشكلة اليت سبثل زلور اىتمام  مرحلة اإلعداد كالتحضير: -1
 ذي يشمل التحفيز والتنشيط الفعالادلبدع ، وإن ىذا التحعَت واإلعداد يتعمن الكثَت من العمل الشاق وادلتعب ال

لغرض إعداد الفرد وسبكينو من ذبميع وتطوير قابلياتو ذات العبلقة باالستعدادات اإلبداعية. وتبدأ ادلرحلة بأعمال مجع 
، وتوفَت ادلصادر اليت ذلا عبلقة بادلوضوع باذباه سبكُت الفرد من أن ؽلارس ظلطاً علومات والبيانات وإدارة النقاشادل

 3وب ادلألوف.جديداً من التفكَت بعيداً عن األسل
وقد تستغرق ىذه ادلرحلة فًتة طويلة أو قصَتة أياما أو شهورا أو سنوات ، وسبثل  : مرحلة التبصر كالتفريخ -2

ها ألهنا ىي ادلرحلة اليت تشهد عمليات التفاعل بُت شخصية الباحث ومعلوماتو ىذه ادلرحلة أدق مراحل اإلبداع وأعلّ 

                                                           

  1- وفاء عبد العزيز عساف ، مرجع سبق ذكره ، ص: 01. 
رسالة  ،-دراسة حالة جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا –أثر بيئة العمل في اإلبداع اإلداري مودة حسن إسماعيل ،  -2

 .  22، ص:1162ماجستير في إدارة االعمال ، كمية الدراسات العميا، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، 
  3- مودة حسن إسماعيل، مرجع سبق ذكره ، ص:21.
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كما يكون التفكَت الواعي أو العاقل ليس عامبًل   1،ل وبدائل احللول ادلمكنةوموضوع البحث، ويتم خبلذلا تفريغ احللو 
   2.فاألفكار اجلديدة تكون سلتزلة ربت مستوى الوعي النفسي أو العقلي منذ مرحلة التحعَت السابقة ىاماً 

  وتتجسد يف ىذه ادلرحلة حاالت أو خصائص اإلبداع الذاتية اليت سبثل فاصبلً  مرحلة البزكغ كاإلشراؽ: -3
إال  ،ا بُت ما ؽلكن أن يقوم بو أي فرد وبُت ما يقوم بو ادلبدعون ، فادلرحلتان السابقتان بقدر أعليتهما وصعوبتهمافعليً 

 ؽلر فيها إال ادلبدعون ، وتتمثل فيها عملية، أما ىذه ادلرحلة فبل رحلتان ؽلكن ألي فرد أن ؽلر هبماأهنما يف الواقع م
مرحلة البزوغ عن احلالة اليت يستطيع فيها اإلنسان إعادة ترتيب أفكاره وربطها  زوترب  ،البزوغ ادلفاجئ للفكرة اجلوىرية

الًتكيز الًتتيب األمثل ذلا، ويتم ذلك بإعطاء العقل الباطن فًتات للراحة بعدم التفكَت أو  إذلدبا يسمح لو بالوصول 
 إذلعلى ادلشكلة اددة، حبيث ػلتويها العقل الباطن يف حالة استنفار إلعادة ترتيب ادلعلومات والعبلقات حىت ينتهي 

 3العقل الظاىر يف صورة بزوغ إبداعي معُت. إذلحل ظلوذجيا ذلا ، فيتدفق احلل مرة أخرى 
، أي دق الفكرة اجلديدة ادلتوصل إليهااختبار صيف ىذه ادلرحلة يتم  : رحلة التحقق كالتحقيق أك التنفيذم -4

ىل ىي جديدة باالىتمام أم ال؟ كذلك ىنا غلب على ادلبدع أن يفكر يف الطريقة اليت ؽلكن هبا تنفيذ الفكرة 
، كما أنو ال يشًتط أن تتم احلاالت وفق  اوالظروف البلزم توفَتىا لنجاحها ، ومن ىم األشخاص ادلكلفُت بتطبيقه

فادلراحل العملية اإلبداعية متداخلة وزبتلف من  ،قة بالتتابع والتسلسل الذي أشار إليو الباحثُتبلسااخلطوات ا
دلشكلة لتوليد األفكار ، وال يشًتط حصول االفردية والبيئة ايطة بالعمل ، وتعتمد على القدراتآخر إذلشخص 
ية العمل أو اإلنتاج دون احلاجة لظهور عنو فأحيانًا تكون احلاجة لتوليد أفكار جديدة لتحسُت  ، االبداعية

  4.ادلشكبلت 
أيعا ػلدد فيو مراحل السلوك اإلبداعي حيث يرى أن ىذا النموذج من ادلمكن   (west) ويستكما جاء ظلوذج 

مفادىا أن كل تطبيقو على ادلستويُت اجلماعي والتنظيمي أي على ادلنظمة ، ويقوم ىذا النموذج على فرضية أساسية 
التنظيمية من ادلمكن أن تكون جزءاً من العملية اإلبداعية ويتكون ىذا النموذج من أربعة مراحل  األنظمة واإلجراءات

 5وىي كالتارل :
حُت يكون ىناك فجوة بُت األداء  اإلبداع إذلتدرك اجلماعة احلاجة  :اإلبداع إلىمرحلة إدراؾ الحاجة  -1

أو حينما تدرك ادلنظمة أو  ،ادلتوقع واألداء احلارل ، وبالتارل فإن التفكَت اإلبداعي ػلدث كاستجابة ذلذه الفجوة
  اجلماعة أعلية بعض االبداعات كمطلب أساسي الستمرار وبقاء ادلنظمة.

                                                           
  .01، ص: مرجع سبق ذكره ،عبد المعطي عساف -  1

 2 - سيف الدين جالل رشوان ىمد، مرجع سبق ذكره ، ص:19. 
  3- عبد المعطي عساف، مرجع سبق ذكره ، ص:21.

  4- خالد ذيب حسين أبو زيد ، مرجع سبق ذكره ، ص:21.
  5- وفاء عساف، مرجع سبق ذكره ، ص:11-16. 
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لآلخرين الذين ؽلثلون رحلة االقًتاحات االبداعية ه ادلوربتعن ىذمرحلة المبادرة بطرح االفكار االبداعية:  -2
والشك أن ذلذه ادلرحلة أعليتها يف تفعيل العملية  ،مجاعة العمل وذلك بغرض حل ادلشكلة أو ربسُت الوضع الراىن

 توليد أفكار إضافية أو رفض تلك إذلاالبداعية من خبلل قبول األفكار اإلبداعية اليت تسهم يف حل ادلشكلة أو تقود 
 األفكار وبالتارل فقد العملية االبداعية جزءاً من وجودىا.

يتم يف ىذه ادلرحلة تبٍت وتوظيف األفكار االبداعية ادلرغوبة ومن ادلتوقع يف ىذه ادلرحلة  :مرحلة التطبيق -3
 .فكار لتمكينها من التطبيق بنجاحإجراء بعض التعديبلت على األ

من ادلنظمة  ا اعتيادياً وىي ادلرحلة اليت يصبح فيها العمل االبداعي أو الفكرة االبداعية جزءً  :مرحلة الثبات -4
كما يرى بعض الباحثُت يف رلال اإلبداع سلتلف ادلراحل ومن 1حيث يرتبط بثقافة ومعايَت إجراءات الرقابة يف ادلنظمة.

 2:وىيمراحل ثبلث  إذل اإلبداعيةالذي قسم العملية  (Stein)بينهم 
 وتبدأ اإلعداد وتنتهي بتكوين فكرة سلتارة من بُت عدد كبَت من األفكار. كضع الفرضيات: -
 : وذلك لتحديد مدى صبلحية الفكرة من عدم صبلحيتها.فحص الفرضيات -
 ويتم نقلها لآلخرين لتقدًن الناتج اإلبداعي. :عرض النتائج -

 3ادلراحل التارل:  إذل (Kotler &Armstrong) كما يشَت كبل من
  توليد األفكار؛ -
  تنقية أو تصفية األفكار وتطويرىا؛ -
 دراسة اجلدوى ؛ -
  ؛لتنفيدىاوهتيئة البيئة تبٍت الفكرة  -
  تنفيذ اإلبداع؛ -
 تقييم النتائج والتغذية العكسية. -

 4ادلراحل التالية : (Kreituer & Kinicki)احثُتبكما اقًتح ال
  ؛اإلعداد -
  ؛الًتكيز   -

                                                           
 .110ص:  مرجع سبق ذكرهعبد الرحمن أحمد ىيجان،  -1

  2- خزار االخضر، مرجع سبق ذكره ، ص:11.
، دراسة استطالعية في المديرية العامة لمتربية ميسان –دور المناخ التنظيمي في تعزيز اإلبداع  رياض ضياء عزيز ، -1

  91، ص:.1161،  (68)، العدد(85)مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية ، جامعة ميسان، المجمد
، يب عمى أداء العاممين في شركة نفط الكويتأثر التوجو اإلبداعي واستراتيجية التدر جواىر عبد اليادي محمد العبيدي،  - 4

 . 11، ص:1160رسالة ماجستير في إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط ، األردن، 
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 ؛  االحتعان -
  ؛الشروق /اإلذلام -
 اإلثبات /التحقق. -

 1ىي:و  مراحل أو عمليات فرعية اإلبداع ربدث يف ثبلثأن عملية  (Uterback) أيعا ذكر
   األفكار؛توليد  -
  ؛حل ادلشكبلت  -
 التنفيذ. -

 )أنظر إذل الصفحة ادلوالية(واجلدول اآليت يوضح مراحل السلوك اإلبداعي 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
1
 -Muzaffer ERTÜRK, The Role of technological innovation on the firm, journal of Global 

Strategic management, Vol. (03), No. (02), 2009, P:212.  
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 (: مراحل السلوؾ اإلبداعي3-2الجدكؿ رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبة بناءن على الدراسات السابقةالمصدر: 

 مراحل السلوؾ اإلبداعي النماذجأصحاب 

 مراحل حسب
(Wallas) 

 ؛ مرحلة اإلعداد والتحعَت 
 ؛مرحلة التبصر والتفريخ 
 ؛مرحلة البزوغ واإلشراق 
 مرحلة التحقق والتحقيق أو التنفيذ. 

 مراحل حسب
(West) 

 مرحلة إدراك احلاجة إذل اإلبداع؛ 
 مرحلة ادلبادرة بطرح االفكار االبداعية؛ 
  التطبيق؛مرحلة 
 .مرحلة الثبات 

 مراحل حسب
(Stein ) 

 

 وضع الفرضيات ؛ 
 فحص الفرضيات؛ 
 .عرض النتائج 

 مراحل حسب   
( Uterback) 

 

  األفكار؛توليد   
  ؛حل ادلشكبلت 
 التنفيذ. 

 مراحل حسب
( Kotler  

&Armstrong)   
 
 

 توليد األفكار؛ 
 تنقية أو تصفية األفكار وتطويرىا؛ 
 ؛ اجلدوى دراسة 
 لتنفيذىا؛ البيئة وهتيئة الفكرة تبٍت  
 تنفيذ اإلبداع؛ 
 العكسية والتغذية النتائج تقييم. 
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ىو أن ىذه التصنيفات وغَتىا ال ؽلكن تعميمها أو االعتماد عليها  )مساد(وشلا غلدر بنا التأكيد حسب دراسة 
يف مجيع احلاالت، وذلك ألن السلوك اإلبداعي ال يسَت بالعرورة عرب خطوات ومراحل مرتبة ومنسقة ومتتالية كما 

 1يبدو من خبلل ىذه التصنيفات، بل ىو عملية مستمرة ومتداخلة يف معظم األحيان.
يتم عرب خطوات منتظمة، فالباحث عندما ينظم  بأن السلوك اإلبداعي قدي أعلية اإلدراك وبالطبع ىذا ال يلغ

عملو يف مراحل زلددة ال يكون سلطئا، بل ؽلثل ذلك مطلًبا مهمًا لعمليات البحث العلمي، فالسلوك اإلبداعي قد 
 2بداعي بالعرورة.يتحقق من خبلل العمليات ادلنظمة، إال أن العمليات ادلنظمة ال ربقق السلوك اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .616، ص: مرجع سبق ذكرهمحمد السعيد جوال،  - 1
 .11، ص: مرجع سبق ذكرهيوسف كامل الزيادين،  - 2
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 : تنمية السلوؾ اإلبداعي المبحث الثالث
تنمية  إذل، ومنو سنحاول التطرق  وربفيزه عوامل  تساعد على تنميتو إذلىو سلوك ػلتاج إن السلوك اإلبداعي 

خصائص الشخصية ادلبدعة اليت من خبلذلا ؽلكن  إذلوقبل ذلك سنتطرق السلوك اإلبداعي من خبلل ىذا ادلبحث 
متطلبات وأساليب   إذلمعايَت السلوك اإلبداعي ومقوماتو ، باإلضافة مث سنعرض  ،التعرف على السلوك اإلبداعي

  تنميتو ومعوقات اليت تعيق تنميتو.
 الشخصية المبدعةخصائص  المطلب األكؿ:

اد والتمثل الفكري ، وعن حياة أنو ال ؽلكن لعملية اإلبداع أن تكون منفصلة عن الدافعية واالستعد )ركشكا(يرى 
شخاص ادلبدعُت والشخصية بكل أبعادىا ، كما عرف الشخصية على أهنا "التنظيم الديناميكي ادلتكامل أو األ

ستقرار متعمنة ادلظهر العقلي اخلاص الًتكيب ادلوحد للخصائص النفسية اليت تتصف بالثبات وبدرجة عالية من اال
 ذواهتم، ػلققون الذين ىم وادلبدعُت الذات، ربقيق مرحلة إذل يصل من ىو ادلبدع كما أن الشخص.1بالشخص"

ومن أىم العوامل اليت ؽلكن أن نشَت إليها  2إبداعية، بصورة احلياة يف اجلوانب مجيع من حسنة بصورة ادلتكيفون وىم
 3ىي:

وتشمل ادلعرفة والقدرة على التذكر ، والقدرة على التفكَت التقاريب )ادد( والقدرة على  العقلية:العوامل  -1
ن من التفكَت التباعدي ادلنطلق )التخيلي( ، والقدرة على التفكَت الشامل، القدرة على التقييمي أو ادلعياري الذي ؽلكّ 

 النتائج النهائية. إذلوزن اإلبداعات والوصول 
اليت تتمثل يف الدافعية القوية والطاقة والصحة اجلسدية والنفسية العالية ،  النفسية كالجسمية: العوامل -2

وادليول واالطبلع والتبصر والتفاين يف العمل ...اخل ، والتفاؤلية وغَتىا من أظلاط الشخصية اليت تتحدد على أساسها 
 سلوكيات االشخاص وطاقاهتم اإلبداعية.

 4خصائص وشليزات الشخصية ادلبدعة على أهنا كالتارل: نة كالشقراف()عبابكما ذكرت دراسة  -
 القدرة على تنفيذ األفكار اإلبداعية اليت ػلملها الشخص ادلبدع. -1
 الثقة بالنفس على ربقيق أىدافو. -2
 أن تكون لديو درجة من التأىيل والثقافة. -3

                                                           

 .21-26، ص:مرجع سبق ذكرهألكسندر روشكا ،   1- 
 2- فيد بن عوض اهلل زاحم السممي،  مرجع سبق ذكره : ص:12.

 .  16، ص:مرجع سبق ذكره مودة حسن إسماعيل،  - 3
درجة ممارسة لإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في مديريات التربية والتعميم في   ،عبابنة الشقران ورامي محمد عبابنة - 4

 . 210، ص:1160،  (66)، العدد(80)، المجمد محافظة إربد، مجمة الموم التربوية والنفسية
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بتحليلها ويثَت التساؤالت والتشكيك تها بل يقوم قالقدرة على استنباط األمور فبل يرى الظواىر على عبل -4
 بشكل مستمر.

 لديو عبلقات اجتماعية واسعة ويتعامل مع األخرين فيستفيد من آرائهم. -5
 .ل الفردي إلظهار قدراتو وقابليتويركز على العم -6
شجاعة عند تقدًن أفكار  إذلالثبات على الرأي واجلرأة واإلقدام واجملازفة وادلخاطرة، فمرحلة االختبار ربتاج  -7

 دل يتم طرحها من قبل
 يفعل العمل بدون وجود قوانُت وأنظمة. -8
 الفعول والبحث وعدم الرضا عن الوضع الراىن. إذلؽليل ادلبدعون  -9
 1أنو ؽلكن ربديد خصائص الشخص ادلبدع كاآليت:  )إسحاؽ(كما جاءت يف  دراسة  -
 بذل الوقت الكبَت إلتقان العمل . المعرفة: -1
 التعليم الذي يؤكد على ادلنطق. التعليم: -2
الشخص ادلبدع ليس بالعرورة يكون عارل الذكاء، ولكنو يتمتع  بالقدرات التفكَتية على تكوين  الذكاء: -3

 عبلقات مرنة بُت األشياء. 
س الكبَت والدافعية واالنفتاح على اآلراء اجلديدة واإلحسا تقبللية وادلثابرةالرغبة يف ادلخاطرة واالس الشخصية: -4

 بروح الفكاىة .
 اتسمت بالتنويع وواجو اضطرابات عائلية وأوضاعا اقتصادية صعبة.إذا  الطفولة : -5
 تبادل آراء مع اآلخرين وليس منطويا على نفسو. التفاعل: -6

 2أىم اخلصائص ادلميزة لئلداريُت ادلبدعُت وىي كالتارل: إذل )القريوتي(شارت دراسة كما أ
غلب أن يتميز اإلداري ادلبدع بالرؤية اإلبداعية اليت تقوم على القدرة يف تصور وزبيل البدائل ادلتعددة مع  -1

ادلشاكل ادلوجودة ، والقدرة على طرح األسئلة الصحيحة وليس من الغريب أن يصرف ادلبدع وقتا أطول يف ربليل 
 ل من ذبريب احللول وال يفقد صربه بسرعة.يف مجعها ، وىو ال ؽلمن الوقت الذي يقعيو ادلعلومات أكثر 

 ادلبدع بالثقة بالنفس وباآلخرين لدرجة كبَتة وادلبدع يتوقع الفشل ولكنو ال يستسلم بسهولة. عتغلب أن يتم -2
 ب أن يتميز ادلبدع بالقدرة على التعامل مع متطلبات ومقتعيات التغيَت وربمل ادلواقف الصعبة.غل -3

                                                           
دراسة استطالعية آلراء  –في تعزيز اإلبداع اإلداري في المنظمات الصناعة  دور أبعاد المناخ التنيظمأثير حسو إسحاق،  -1

، مجمة تكريت لمعموم االدارية -عينة من العاممين في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية في محافظة نينوى
 .612، ص:1161،  (62)، العدد( 64)و االقتصادية، جامعة تكريت ، الموصل ، المجمد

الطبعة  ،األعمال المنظمات في والجماعي الفردي اإلنساني السموك دراسة :التنظيمي السموك القريوتي، قاسم محمد -2
 .016-011 :ص، 1111، األردن والتوزيع،  لمنشر وائل دار الخامسة، 
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بادلرونة والقدرة على التكيف والتجريب والتجديد ، وأن يشك بادلسائل اليت ؽلكن أن غلب أن يتميز ادلبدع  -4
تلك  إذ يعترب أن ،يعتربىا عامة األفراد على أهنا مسلمات ، وقد يصل ادلطاف بو أن ال يؤمن بالصواب واخلطأ ادلطلق

 أمور نسبية تعتمد على ادلنظور والتصور الذي ينطلق منو اإلنسان.
يز ادلبدع باجلرأة على إبداء اآلراء وتقدًن ادلقًتحات البلزمة ، ألن ىذه اجلرأة تنعكس على غلب أن يتم -5

 فراد ادلقلدين.العليا وىي صفة ال تتوافر  يف األمناقشة التعليمات واألوامر الصادرة من ادلراجع 

 1ثبلث فئات وىي: إذلخصاص األشخاص ادلبدعُت  )دافيد كامبل(كما قسم 

 وسبثل اخلصائص ادلهمة واحلامسة فيما يتعلق بتوليد األفكار اإلبداعية. :األساسيةالخصائص  -1
: وىي تلك اخلصائص العرورية اليت تساعد على جعل األفكار اإلبداعية قابلة للتطبيق الخصائص التمكينية -2

 الوجود. إذلطادلا أهنا قد ظهرت 
وىي اخلصاص اليت يبدو أنو ليس ذلا تأثَت سواء أكان ذلك بالنسبة لتوليد األفكار  الخصاص المساندة : -3

 اإلبداعية أو استمراريتها وقابليتها للتطبيق ، لكنها رغم ذلك غالبا ما تؤثر على سلوك ادلبدع.
ا غلعل ومنو ؽلكن القول أنو ال يوجد اتفاق بُت الباحثُت يف ربديد وتصنيف السمات الشخصية ادلبدعة، شل

 اخلصائص والسمات خصوصا بالنسبة للتعامل مع األشخاص الذين يثبتون بالفعل أهنم منتجون،أعلية ىذه البحث 
عنها لدى األفراد الكتشافهم مبكرًا للتدريب عليها أمرًا على درجة من الصعوبة، ولكن ذلك ال يقلل من حيث 

 2م.يساعدنا معرفتها على مساعدهتم وتوفر ادلناخ ادلبلئم ذل

 كمقوماتوالسلوؾ اإلبداعي تنمية : معايير الثانيالمطلب 
ويف ىذا  ،ي يف ادلنظمات ادلعاصرة واحلديثةالعوامل اليت ذلا تأثَت مباشر بتنمية السلوك اإلبداعالعديد من ىناك 

 أىم معايَت السلوك اإلبداعي وأىم مقوماتو.  إذلادلطلب سنتطرق 
  :اإلبداعيايير تنمية السلوؾ عم –أكال 
 ظهرت إذا إال دببدع القدرات تلك ؽلتلك من كل ليس إذ اإلبداعية، بالقدرات اإلبداعي السلوك يرتبط

                                                           
يرية العامة التصاالت دراسة حالة المد–التمكين كآلية لدعم وتعزيز اإلبداع في المؤسسة االقتصادية فاطنة بمقرع ، - 1

دكتوراه في عموم التسيير ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية ، جامعة يحي فارس،   أطروحة، -الجزائر
 . 91، ص:1161المدية ، 

دراسة مسحية عمى العاممين المدنيين بديوان -لقيادة التحويمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري، امحمد بزيغ حامد بن تويمي -2
، رسالة ماجستير في العموم اإلدارية،  تخصص عموم اإلدارية، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، السعودية،  - وزارة الداخمية

 .21ص: ،1111
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 أو معايَت سبثيل وؽلكن ،ذلا ادلناسبة ادلثَتات توافر عند اإلبداعي الناتج ىذا ويظهر فعلي بناتج معربة القدرات تلك
 :كاآليت اإلبداعي السلوك أبعاد
 ادلقارنة عند تظهر اليت الفجوة سد يف وتفكَتىم قدراهتم يف األفراد ؼلتلف المشكالت:القدرة على حل  -1

 القدرة خبلل من تقييمها مث كلها ادلناسبة البدائل ووضع ربديدىا تتطلب واليت ، فعبل واققة ادلتوقعة النتائج بُت
 1.لظروفها ادلبلئمة القرارات ازباذ إذل التوصل على

زبمينات  عريض نفسو للفشل أو النقد وتقدًنتعٍت مدى شجاعة الفرد يف ت :المخاطرةك ركح المجازفة  -2
تبٍت األفكار واألساليب والعمل ربت ظروف غامعة والدفاع عن أفكاره اخلاصة ، كما تعٍت أخذ زمام ادلبادرة يف 

قاببًل لتحمل ادلخاطر الناذبة عن األعمال اليت والبحث عن حلول ذلا، يف الوقت نفسو الذي يكون فيو الفرد اجلديدة 
جة ن العمل اإلداري يكون ادلديرون حبايقوم هبا ، ولديو االستعداد للمواجهة ادلسؤوليات ادلًتتبة على ذلك ، ويف ميدا

ظمة وضع أن إذلالعاملُت للمساندة والدعم للتغلب على الًتدد يف ربمل اآلثار ادلًتتبة على ادلخاطرة شلا يدفعهم 
 2ومكافآت تشجيعهم على قبول ادلخاطرة وربمل نتائجها.

حيث أن كل فرد ؽلتلك رلموعة من القدرات الفكرية والذىنية القادرة على تغيَت : القابلية على التغيير -3
الوضع احلارل ضلو األحسن ، وتنمو ىذه القدرة عندما يتحرر الفرد من القيود الذاتية واخلارجية ادلفروضة على ىذه 

 3القدرات وبالتارل سيشبع حاجاتو النفسية والفكرية وػلقق ذاتو اإلبداعية يف اإلفصاح عن آرائو والتميز على اآلخرين.
 تفاىم إحداث أجل من واآلراء وادلعلومات البيانات تبادل على اإلدارية العمليات تقوم :تسعة االتصاال -4
 قصوى ضرورة فهناك اإلدارة شؤون تصريف يف االتصاالت ألعلية ونظرا ادلؤسسة، داخل العاملُت بُت متبادلة وثقة

 فيو دلا ادلختلفة التنظيم مستويات بُت مستمرة حركة يف والبيانات ادلعلومات تنساب حبيث فاعليتها وربقيق لتنظيمها
 اخلارجية البيئة عن ادلعلومات أشكال كافة نقل على قادرا االتصاالت نظام يكون أن وغلب للمؤسسة، منفعة

 من األداء يف الكفاءة من عالية درجة ربقق أن ادلؤسسة تستطيع حىت القطاع نفس يف والعاملة ادلشاهبة وادلؤسسات
 4.عليو تعتمد الذي ادلعلومات كم خبلل
 أفكار من فانطبلقا رةدادلبا و ادلبادأة على أساسي بشكل يعتمد إذ التجديد يعٍت بداعاإل تشجيع اإلبداع : -5

 هبا يتميز عملية فاإلبداع لذا ادلزج، و التفاعل خبلل من سابقاً  تكن دل ومبتكرة جديدة أشياء تكوين يتم ومعارف
ة ستجابا عن سلتلفة ةاستجابت أيتفت وذاتو يتفق دبا ذلا يستجيب مث ،بعمق ويعايشها اذل ينفع مواقف يواجو عندما الفرد

                                                           

  1- محمد عبد الوىاب العزاوي ، مرجع سبق ذكره ، ص:011.
، أثر التمكين في إبداع الموظفين ممتقى دولي حول الغبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات قدور بن نافمة ومحمد فالق -2

 .61، ص:1161ماي ، جامعة سعد دحمب، بميدة ،  61و69، يومي  الحديثة
 .011، ص: مرجع سبق ذكره محمد عبد الوىاب العزاوي ، - 3

            4- فاطنة بمقرع ، مرجع سبق ذكره ، ص:11.
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 وعمليات أدوات جديدة أو عمل تقنيات أو خدمات أو منتجات العملية ىذه وتتعمن منفرده وتكون ،اآلخرين
 مبلئمة وتشجيع ربفيز سياسة بانتهاج  تقوم أن ادلنظمة دارةإ على غلب وىنا جديدة أفكار طرح جديدة ، أو يةدار إ

 1.ادلستويات كافة وعلى ذلم ادلبلئمة األجواء توفَت خبلل من ادلوىبُت طاقة استثمار على وتساعد بداعاإل تنمي
 مقومات السلوؾ اإلبداعي: -ثانيا 

حىت يظهر ذلك السلوك وبالتارل  ،ػلصل على نواتج إبداعية ويقوم بو الفرد من خبللداعي سلوكاً بيعترب السلوك اإل
 2:مقومات السلوك اإلبداعي وىي )النمر(ومنو خلصت دراسة  ،ىناك بعض ادلقومات اليت تعززه

 :يؤكد الكثَت من الباحثُت وادلتخصصُت على أن كل مبدع ذكي ، وليس كل ذكي مبدع ، وىذا يعٍت  الذكاء
مقومات أخرى مرتبطة بشخصية الفرد  إذللكنو ليس كاٍف، حيث ػلتاج  لذكاء شرط أساسي للسلوك اإلبداعيأن ا

تصف حبد أدىن من الذكاء حىت من جهة وخصائص البيئة من جهة أخرى ، وعموماً ؽلكن القول أن الفرد البد وأن ي
  ؽلكن أن نتوقع منو سلوكاً إبداعياً.

 يتسم  السلوك اإلبداعي غاليًا ما إذلأن الشخص الذي ؽليل  إذلتوصلت العديد من الدراسات  :االنفعالية
باإلضافة  ،خلوف واالستقبللية والثقة بالنفس، كما أن يشعر باألمان وعدم اوبنعوج انفعارل يزيد عن أقرانو باالتزان

 لكونو يقدر ذاتو كما يقدر اآلخرين وػلًتم آرائهم ويساعدىم.
 وتعرب عن قرار يصدر من داخل الفرد يف أن يتحرك ضلو التنفيذ وادلمارسة بطابع إبداعي.الدافعية : 
 ضرورية لتنمية السلوك اإلبداعي. ث أن ادلعرفة وادلعلومات وسعة االطبلعحي :لمالتع 
 توفَت اجلو االجتماعي ادلبلئم والعبلقات اإلنسانية بُت العاملُت يف ادلنظمة لو تأثَت  حيث أن  :االجتماعية

كبَت على ادلبادرة واافظة على السلوك اإلبداعي، لذا نؤكده مرة أخرى على أن ادلناخ التنظيمي الداعم يعد أرضا 
 ة.خصبًة لتنمية التفكَت اإلبداعي وربفيزي السلوكيات وادلمارسات اإلبداعي

 :حيث أظهرت دراسات عديدة أن الًتكيز والعمل اجلاد دلدة ال تقل عن عشر سنوات يف رلال  الزمن
تفاع ، لكن ىذا ال يعترب قاعدة عامة وخصوصا مع تطور بيئة األعمال وار صص ضروري لتنمية السلوك اإلبداعيالتخ

وىذه   ،ة من الزمن لكي يظهر يف سلوكو اإلبداعفًت  إذل، لذا ؽلكن القول أن العامل ػلتاج أعلية ادلعرفة وحجم تأثَتىا
 أخرى. إذلآخر ومن منظمة  إذلالفًتة زبتلف من عامل 

 

                                                           
أثر اإلبداع في تحقيق األداء المتميز والحد من ظاىرة الفساد اإلداري 6 دراسة تحميمة آلراء عينة من أسيل عمي مزىر،  -    1

، (60)المجمد، مجمة الغرى االقتصادية واإلدارية ، جامعة القادسية ، العراق ،  مدراء الشركة االمة لمصناعات المطاطية
  .611ص: .1111، (80)العدد

 2- محمد السعيد جوال، مرجع سبق ذكره ، ص: 696.
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أنو يؤكد علماء السلوك أن ىناك مخسة عوامل نفسية داخلية أو مقومات تتدخل يف  )بركات(كما ترى دراسة 
 1إحداث السلوك اإلبداعي لدى الفرد وتتمثل يف :

 فإدراك ادلدير والفرد  ،ويعد الركن األساسي الذي تستند إليو التفاعبلت الداخلية واخلارجية االخرى :اإلدراؾ
  نتائج عكسية دلا ىو متوقع. إذلحول قيمة ادلكافأة أو كميتها يؤدي 

 : ويشكل النسق  الديناميكي ادلؤثر على السلوك ويوضح كيف أن السلوك يتغَت )يف حالة التعلم( أو  التعلم
فالتعلم ىو البوابة  ،بقى على حالو مع مرور الزمن ألن ادلعرفة أو القدرة ال ؽلكن أن ُتكتسب إال عن طريق التعلمي

  الرئيسية لًتاكم ادلعرفة.
  حيث تساعد الفرد على إتقان العمل ورفع ادلستوى. كالمهارات:القدرات 
  تنشط السلوك وتثَته ضلو األداء. كالرغبات:الدكافع 
 رلموعة اخلصائص والصفات اجلسمية والنفسية والفكرية اليت سبيز فردا ما عن غَته من ىي  :الشخصية
وغاليًا ما تستخدم ىذه الصفات كمتغَتات لتحديد ظلط الشخصية هبدف معرفة السلوك اإلنساين مثل  ،األفراد

ل الشخصية من أىم أو للكشف عن قدرات الفرد يف مواقف عملية زلددة، لذلك تعد العوامالسلوك اإلبداعي 
  مكونات ادلدخبلت اإلبداعية.

 : متطلبات تنمية السلوؾ اإلبداعي كأساليبوالمطلب الثالث
ىناك الكثَت من العوامل وادلمارسات  اليت تؤثر على تنمية السلوك اإلبداعي ويف نفس الوقت تعترب متطلبات  

 .أىم متطلبات وأساليب تنمية السلوك اإلبداعي  إذلويف ىذا ادلطلب سنتطرق ، تساعد على تنميتووأساليب 

 :متطلبات تنمية السلوؾ اإلبداعي –أكال 
ومن بُت ىذه ادلتطلبات  نواتج إبداعية  إذلخلصت العديد من الدراسات متطلبات تنمية السلوك اإلبداعي للوصول 

 2:كالتارل
 بُت والتكامل التنسيق عرب إال يتم ال وىذا ومدروسة، شلنهجة بطريقة ادلشكبلت مع التعامل يف العلمية العقلية 

 .األفراد سلتلف
 وادلواقف اآلراء احًتام يسودىا بيئة يتطلب ادلبدعة األفكار ظهور أن إذ األخر، الرأي على االنفتاح.  
 وتطبيقو ربقيقو أدوات ىم كما احلقيقية اإلبداع أدوات ىم فاألفراد األفراد، مع التعامل يف اإلنساين البعد. 
 والبَتوقراطية الروتينية والقواعد باإلجراءات التقيد وعدم ،ادلنظمة داخل اإلبداع ثقافة نشر. 

                                                           

، سكيكدة 6111أوت 11، مجمة الباحث االقتصادي ، جامعة  قافة في تشجيع اإلبداع لدى العاممينثدور ال ،ربيعة بركات1- 
  .11، ص:1161، (62))الجزائر(، العدد

مجمة  ،واقع تمكين العاممين المديرية العممية التصاالت الجزائر بعنابة وأثره عمى اإلبداعبمخضر مسعودة وبوخضير مريم،  - 2
  11، ص:1161،  (66)، العدد (83)العموم االقتصادية، جامعة باجي مختار، عنابة الجزائر، المجمد
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 ومعنوية مادية مكافآت دبنحهم اإلبداع فوائد يلمسوا أن من األفراد سبكُت. 
وىي   (العريفي)، ومن بُت الدراسات دراسة متطلبات تنمية السلوك اإلبداعي  عض الدراساتكما أمجلت ب

 1كالتارل:
  ًربات وتقببل للرأي والرأي اآلخر.للخ ا وتبادالً ربسُت ادلناخ العام بادلنظمة وجعلو أكثر انفتاح 
 ألول ة استها بشكل جاد حىت لو بدت غريبداء االبداعي، ودعم ادلبدعُت، وتبٍت أفكارىم ودر تشجيع األ
 وىلو.
 بداع . انطبلق األفكار واإلليت ربول دون جراءات الروتينية ادلعقدة االتخلص من اإل 
  وضع الرجل ادلناسب يف ادلكان ادلناسب وتكليفو بأعمال سبثل ربديات لفكرة وقدراتو لكي تزكي فيو روح

 االبداع والتطوير وربدي اجملهول دون مبالغة أو تفريط . 
 م ة تسهم يف دعاستخدام مثَتات اجتماعية تساعد على خلق مناخ اجتماعي مبلئم وعبلقات اغلابية غَت رمسي

 .يد عن القوالب الرمسية اجلامدة بداع احلر البعوتطوير عبلقات العمل وتسمح باإل
  . مساندة ادلسؤولُت لؤلفكار االبداعية وتقبلهم ودعمهم ذلا 
  سبعوامل االبداع ومناخو ادلنا بداع طادلا توافرت لونسان قادر على اإلإبث الثقة بالنفس وبأن كل 
  التجديد واالبداع ليس رلرد وسيلة ولكنو يعترب ىدفا تسعى اليو ادلنظمات واألفراد على حد رفع شعار أن
  .سواء
  شراف عليو جهة مركزية عليا تقوم بتشجيع ن تتوذل اإلأفكار على شاء ما يسمى ببنك األإنالعمل على

 األفكار اجلديدة وتتبٌت ادلواىب االبداعية يف كل رلال . 
 ارة الفكر وخلق روح االبداع وتقدًن أفكار جديدة عند إثألساليب العلمية، اليت تسهم يف تشجيع استخدام ا

 .األساليب أسلوب العصف الذىٍت دراسة القرارات يف سلتلف مراحلها، ومن بُت تلك 
 ص للتعليم والتدريب والتطويرخطاء على أهنا فر التعامل مع األ . 
 دعُت أنفسهم يف العملمة بُت ادلبتشجيع ودعم سبل االتصال القائ . 
  . مشاركة ادلدير العاملُت يف الربامج االبداعية بالعمل 

                                                           
بأجيزة األمن  دراسة ميدانية عمى وحدة التطوير اإلداري- العاممين 6المعوقات التنظيمية إلبداع سعود بن محمد العريفي،  -1

 .21-21، ص:1111رسالة ماجستير في اإلدارة العامة ، جامعة الممك عبد العزيز، السعودية،  ،-العام بمدينة الرياض
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أن ىناك بعض ادلمارسات اليت تؤثر على السلوك اإلبداعي ويف نفس   )المبيضين كطركانة(كما ترى دراسة 
 1الوقت تعترب من متطلبات تنمية السلوك اإلبداعي وىي :

 :توقد  إذل، واليت تتصل خبربتو ومهاراتو ، وذلك يؤدي تعيُت الشخص ادلناسب يف الوظيفة عن طريق التحدم
 اإلحباط والشعور بالتهديد. إذللديو ، كما أن الوضع يف ادلكان غَت ادلناسب يؤدي  اإلبداعشعلة 
 وتتمثل يف إعطاء ادلوظف الفرصة لكي يقرر بنفسو كيف ينفذ ادلهمة ادلسندة إليو ، فذلك ينمي  :الحرية

احلافز الذايت وحاسة ادللكية لديو ، ويف الواقع صلد بعض ادلديرين يغَتون األىداف باستمرار أو أهنم يفشلون يف ربديد 
حلول  إذلليس لديهم مقدرة على التوصل  ونؽلنحون احلرية باالسم فقط ويدعون أن ادلوظفاألىداف ، وآخرين 

 إبداعية.
 أىم موردين يؤثران يف اإلبداع علا :الوقت وادلال وتوزيعهما غلب أن يكون بعناية فائقة إلطبلق شرارة  :الموارد

 .تثبيط اذلمم  إذلاإلبداع عند اجلميع وعلى العكس فإن توزيعهما على ضلو غَت عادل يؤدي 
 مزيد من صقل مهارات التفكَت اإلبداعي  إذل: كلما كان فريق العمل متآلفًا ومتكامبًل كلما أدى فرؽ العمل

 وتبادل اخلربات .
 حيث إن معظم ادلديرين مشغولون دائمًا وربت ضغط النتائج يفوهتم تشجيع اجملهودات  :تشجيع المشرفين

ادلبدعة الناجحة وغَت الناجحة ، فبلبد من ربفيز الدافع الذايت حىت يتبٌت ادلوظف ادلهمة وػلرص عليها ويبدع فيها ، 
، وادلفًتض أن يقابل ادلدير األفكار ونادرًا ما ترتبط ادلنظمات الناجحة بُت اإلبداع وبُت مكافآت مالية زلددة 

 .اإلبداعية بعقل متفتح وليس بالنقد أو بتأخَت الرد أو إظهار ردة فعل ربطم اإلبداع
 : لك اإلبداع حقيقة يدعم حينما يهتم بو قادة ادلنظمة الذين ذادلشرفُت و  عرز اإلبداع تشجيعي دعم المنظمة

تبار أن العمل ادلبدع ىو قمة األولويات ، كما أن ع، وااجملهودات اإلبداعيةيمًا لتقدير عليهم أن يععوا نظامًا أو ق
 .ادلشاركة يف ادلعلومات ويف ازباذ القرارات والتعاون تعّد من القيم اليت ترعى اإلبداع والسلوك اإلبداعي

 2يلي:  خلصت الكثَت من الدراسات متطلبات السلوك اإلبداعي اليت تتمثل فيما ما كما
 يعد من أىم ركائز اإلبداع فالفرد الذي ػلب منظمتو يتفاىن يف خدمتها وتتوافر لديو  :التنظيمي االنتماء

 الدوافع اإلبداع أكثر من غَته.
 يعتمد ربقيق الكفاءة والفعالية على حسن استغبلل  :فرادصادية كاالجتماعية بين األإدراؾ العالقات االقت

  ك العبلقات وحسن توجيهها.ادلوارد ادلتاحة من خبلل إدراك تل

                                                           
لدى العاممين في البنوك أثر التمكين اإلداري في السموك اإلبداعي محمد ذيب المبيضين ومحمد أحمد الطروانة ،  - 1

  .291-299، ص: 1166،  (66)، العدد (04)،  دراسات العموم اإلدارية ، المجمدالتجارية
، مجمة العموم االقتصادية والسياسية،الجامعة جودة حياة وأثرىا عمى اإلبداع اإلداريمحمد األعمى و أبوبكر الشركسي ، -2

   .619-611، ص:1161، (65)األسمرية االسالمية ،العدد
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 تعتمد عليو اإلدارة ادلبدعة ذبنباً لؤلسلوب العشوائي وأسلوب ااولة واخلطأ الذي يبدد  اتباع المنهج العلمي:
 .اجلهد والوقت والتكلفة

 :يسهم توفَت ادلناخ التنظيمي القائم على التشاور وادلشاركة يف ازباذ القرارات  اإليماف بالرأم كالرأم اآلخر
 وربسُت أساليب العمل وتطويرىا

 االىتمام بو وتنميتو وتطويره يزيد معدالت الوالء للمنظمةاالىتماـ بالعنصر اإلنساني في اإلدارة : 
 والتغيَت ادلستمر من أىم عوامل صلاح يعد التطوير  :اإليماف بضركرة التغيير كأىمية التطوير المستمر

 .ر للمنتجات واخلدمات اليت تقدمهاادلنظمات اإلبداعية إؽلاهنم ضرورة التطوير والتحسُت ادلستم
فقد قامت بتحليل العديد من الدراسات الغربية والعربية ذات الطابع ادليداين، وبناء عليها )األحمد( دراسة أما 

من خبلل العديد من العوامل أعلها: الًتكيز على احلوافز ادلادية  السلوك اإلبداعيمتطلبات  قامت بتلخيص أىم
وادلعنوية والفكرية والرحبلت الًتفيهية، وزبصيص ميزانية كافية للبحث والتطوير، والتشجيع على ربمل ادلخاطر من 

ؽلكن ذبنبها إذا دل تنجح ااوالت خبلل تقدير األفكار اجلديدة وادلفاىيم غَت التقليدية، وتقبل األخطاء اليت ال 
اإلبداعية، وتطوير األنظمة والقوانُت اخلاصة بالعمل والتأكيد على ادلرونة يف تطبيقها، والتأكيد على التأىيل الدوري 

والتخصص إليعاح أعلية اإلبداع وتدريب العاملُت على أساليب تنمية القدرات اإلبداعية، وإيفاد العاملُت إذل اخلارج  
قل وتوطُت التكنولوجيا احلديثة ، واالعتماد على ادلعايَت العلمية يف عملية التوظيف الختيار األشخاص ادلناسبُت لن

باإلضافة إذل تعيينهم يف األماكن اليت تتناسب مع قدراهتم و ميوالهتم، وزرع روح العمل اجلماعي بُت العاملُت، 
لتغيَت البّناء، والعمل على تطبيق األفكار اإلبداعية منها بعد اختبارىا وإعطائهم احلرية لتقدًن األفكار اليت تؤدي إذل ا

 1 بشكل علمي.
 أساليب تنمية السلوؾ اإلبداعي: -ثانيا

السلوك  بالعديد من األساليب اليت ؽلكن التدريب عليها لتنمية البحث والكتابة يف موضوع اإلبداعتزخر أدبيات 
، فأساليب سلوب وظيفتو اخلاصة يف حث وتعزيز السلوك اإلبداعي لدى ادلورد البشري اإلبداعي باعتبار أن كل أ

فكار بداعية للفرد وحثو على توليد األتنمية القدرات اإل سد يف األساليب اليت يتم من خبلذلاالسلوك اإلبداعي تتج
لعديد من األساليب  ات تناولت اوتنشيط سلتلف العمليات العقلية كالتفكَت والتذكر والتخيل ، ومع اختبلف الدراس

ونظرا  ، أسلوب اجملموعة اإلمسية ...اخل دلفي، أسلوب سكامرب، أسلوب صياغة األسئلة بكالعصف الذىٍت، أسلو 
 األساليب األكثر انتشاراً وشيوعاً وىي كالتارل: إذللتعددىا سوف نتعرض 

 أسلوب العصف الذىني: -1
م وكان دافع الرئيسي وراء تطويرىا ىو عدم رضاه عن 1153سنة  Alex Osbornىذا االسلوب  مؤسس

 واليوم  ،ا يف الواليات ادلتحدة األمريكيةاليت تعقد هبا اجتماعات وكالة النشر والطباعة اليت كان يديرى  الطريقة
                                                           

  1-حسام عبد اهلل األحمد، مرجع سبق ذكره، ص:11-11.
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 1.على اإلبداعحت بشهادة اجلميع من أكثر األساليب استخداماً يف رلال التدريب بأص
، ػلاول بواسطتها رلموعة من األفراد البحث عن حل عبارة عن حلقة نقاش، أو طريقة للتداول رف على أنو "يع

 2.كل األفكار التلقائية"دلشكلة معينة بتجميع وتقييد  
 3"كما يعترب وسيلة للحصول على عدد كبَت من األفكار من مجاعة من األفراد بوقت قصَت ويف جلسٍة خاصة." 

اإلبداعي وىي  مبلحظة أساسية مفادىا أن أىم العقبات اليت ربول أمام تطور السلوكىذا األسلوب يبٌت على 
العداء من جانب الزمبلء ، أي اخلوف من أن تواجو األفكار وادلمارسات اجلديدة بالسخرية أو اخلشية من التقييم

داعية حبيسة العقول وال يتم ، وبسبب ىذا األمر صلد الكثَت من األفكار اجلديدة والرغبات السلوكية اإلبوالرؤساء
ن طريق كبت مجيع تعليقات عإماطة ىذه العقبة جانبًا ، إذلاالفصاح عنها ، وعليو يهدف العصف الذىٍت أساسًا 

 4التقييم خبلل ادلرحلة األولية لتوليد األفكار.
 5:لتزام دببدأين أساسُتكما أن أسلوب العصف الذىٍت لكي تتحقق أىدافو البد من اال

  وسيولة ألن احلكم السريع على األفكار  وىذا غلعل االفكار أكثر تدفقاً  الحكم على قيمة األفكار:تأجيل
دفقها وسيولتها ، ويف ىذا األسلوب يتم التأكد على أعلية تأجيل احلكم على األفكار ادلنبثقة من ػلدد عملية ت

إحساس الفرد بأن أفكاره ستكون موضعاً أععاء جلسة العصف الذىٍت وذلك يف صاحل تلقائية األفكار وبنائها ، ف
 فكار أخرى .ن عامبًل كافياً لعدم إصدار أية أللنقد والرقابة منذ ظهورىا يكو 

 قاعدة الكم يولد الكيف واليت ترى أن األفكار مرتبة بشكل ىرمي وأن أكثر  كم األفكار يولد النوعية :
أفكار غَت عادية  إذلفكار العادية وادلألوفة والشائعة ، وبالتارل التوصل للظهور والصدور ىي األ األفكار احتماالً 

 فكار .واألصيلة وبالتارل تزداد كمية األ
 6 اخلطوات التالية وىي:ربكما تلخص مراحل العصف الذىٍت ع

وتتمثل يف ربديد ادلشكلة ادلراد مناقشتها من حيث حجمها وحدودىا ونوعها ، ونؤكد ىنا على أن   -أ 
ية احللول واألفكار ادلقًتحة حللها ، كذلك غلب أن يتم ربليلها عيص الدقيق للمشكلة لو تأثَت مباشر على نو التشخ

 خبلل جلسة سبهيدية تسبق اجللسة الرئيسية للعصف الذىٍت؛

                                                           
جامعة  ،)أ(، مجمة أبحاث نفسية وتربوية، المجمد التدريب كآلية لتنمية السموك اإلبداعي في المنظماتعمي بمفقير ،  -1

  .11، ص:1166، (88)، قسنطينة)الجزائر( العدد1قسنطينة
 .110، ص:1166، الطبعة االولى ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، األردن ، اإلبداع اإلداريبالل خمف السكارنة ،  -2

  3- محمد حسن الشماع وخضير كاظم حمود ، مرجع سبق ذكره ، ص:211.
  4- عمي بمفقير ، مرجع سبق ذكره ، ص:11

  5- ناصر شداد،  مرجع سبق ذكره ، ص: 611.
  6- محمد السعيد جوال مرجع سبق ذكره ، ص:111.
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نيُت هبا ، ويفعل بداية اختيار منسق عتتمثل يف عقد اجللسة الرئيسية للعصف الذىٍت حبعور الرئيس وادل -ب 
رزىا كما أشرنا سابقًا عدم نقد باألفكار وتنظيمها ، على أن يتم التقيد بالشروط السابقة ، واليت يعد من ألتسجيل 

 األفكار واحللول ادلطروحة أثناء النقاش؛
يتم ذلك يف جلسة أخرى  أن ويتم فيها االختيار من بُت البدائل أو احللول ادلطروحة وفقاً دلعايَت زلددة ، على -ج 

ثبلث أيام من يوم اجللسة الرئيسية ، وذلك من أجل إعادة تركيب األفكار  إذلتكون بعد يومُت الحقة يفعل أن 
 وتنظيمها دبا يسهل فرزىا وربليلها؛

 والواقعية؛ويتم فيها توضيح وتطوير األفكار أو احللول ادلختارة يف جلسة الحقة سبهيداً إلكساهبا طابع التنفيذ  -د 
 ضها على أطراف ادلشكلة دلعرفة وجهة نظرىم فيما يتعلق بإمكانية تنفيذىا.احللول وعر  كار أوتقدًن ىذه األف -ق 

 (:وب المحفزة لطرح األفكار )سكامبرأسل  -2
لتعبَت عنها ، حيث   SCAMPERارة عن سلسة من التساؤالت ادلقصودة سلتصرة بالكلمة اإلصلليزية عبوىي 

ؽلثل كل حرف منها رلاال لطرح أسئلة تساعد على توليد األفكار وادلمارسات اإلبداعية ، وتقوم ىذه الطريقة على 
أن أي شيء  يث ترتكز على فكرة أساسية مفادىالة الذكية واليت تعترب مرادفًا لئلبداع ، حجمبدأ الذي يسمى ادلعا

فكار وتعد من األساليب لتحفيز األ وىي طريقة 1ؽلة سبت إعادة معاجلتها وربويرىا.إال نتيجة لفكرة قد ما ىوجديد 
رلاال من اجملاالت اليت يتم فيها طرح األسئلة اليت تساعد  Scamperوؽلثل كل حرف من كلمة  ،اإلبداعية ادلشهورة

  2على توليد األفكار ، واجملاالت ىي:
 :بينها:  يف ىذا اجملال ؽلكن أن يطرح الشخص عدة أسئلة من Substitute البديل  -أ 

 خرى ذلذا ادلوضوع )الشيء أو ادلشكلة (؟دلكونات األا ما 
 ؽلكن إدخاذلا يف ىذا الشيء ؟ ادلوارد اليت ما 
  ديلة ؽلكن استخدامها عوضا عما ىو موجود حاليا؟بىل ىناك قوة أو طاقة 
  من ادلكان احلارل؟ لةيؤدي بو ىذا الشيء دالىل ىناك مكان من ادلمكن أن يوجد أو 

    :   ة اليت ؽلكن طرحها يف ىذا اجملالسئل: ومن األCombineالجمع    -ب 
 لذي ؽلكن درلو بالنسبة ذلذا الشيء أو ادلوضوع أو اإلجراء؟ا ما 
  أكثر؟ خطوتُت أوىل ىذا ادلوضوع أو اإلجراء مكون من 
  ناصر ىذا الشيء أو من دمج خطوات ىذا عما األغراض أو األىداف اليت ؽلكن ربقيقها من دمج

 اإلجراء؟

                                                           

  1- عبد الرحمن أحمد ىيجان، مرجع سبق ذكره ، ص:09-01.
دراسة تطبيقية عمى مديري مدارس وكالة الغوث  –االبداع اإلداري وأثره عمى االداء الوظيفي  عبد الرحمن محمد جبر، -2

 .01-09، ص:1161فمسطين ، ، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، الجامعة االسالمية بغزة ،  -الدولية بقطاع غزة
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 ما الشيء اجلذاب من جراء دمج عناصر ىذا الشيء؟ 
 من األسئلة مثل:     طرح عدديف ىذا اجملال ؽلكن  :Adaptالتكييف   -ج 

 اجلديد أو البيئة اجلديدة أو االستخدام و اإلجراء  ليتبلءم مع الوضع ىل ؽلكن تكييف ىذا الشيء أ
 اجلديد؟

  أن يتم تكيفو يف ىذا الشيء أو اإلجراء؟ الذي ينبغيما 
طرح األسئلة التالية يف يتعمن ىذا العنصر رلالُت ؽلكن  :Magnifyكالتعظيم  Modifyالتعديل   -د 

 ضوئهما:
 الشيء.لة ادلتعلقة بإمكانية تعديل لون أو شكل أو حركة ىذا ئاجملال األول: يتعمن األس 
  وأكرب وأكثر فائدة شلا ىو  الشيء أقوىاجملال الثاين: يتعمن األسئلة ادلتعلقة بإمكانية جعل ىذا

  عليو يف الوقت الراىن.
  من األسئلة اليت ؽلكن طرحها يف ىذا اجملال: االستخدامات األخرل:  -ق 

  جانب استخداماتو احلالية ؟ إذلىل ؽلكن استخدام ىذا الشيء استخدامات أخرى 
  أخرى.ىل ؽلكن استغبلل ىذا اإلجراء من أجل ربقيق أغراض أو أىداف 

 : يطرح يف ىذا اجملال أسئلة مثل:Eliminateالتخلي -ك 
 ض ادلطالبعأو ىل ؽلكن التخلي عن ب ىل ؽلكن التخلي عن عنصر من عناصر ىذا الشيء ؟ 

 ة للمشكلة احلالية يف الوقت الراىن؟ببالنس
 األسئلة:: ويتعمن ىذا العنصر رلالُت لطرح Rearrangeإعادة الترتيب   -ز 

 ىل ؽلكن إعادة ترتيب خطوات عمل أو طريقة إجراء ىذا الشيء؟ 
 ىل ؽلكن التقليل من سرعة حركة أو عمل ىذا الشيء؟ 

 أسلوب دلفام :   -3
 على وتعتمد ،أفعل بشكل القرارات ازباذ على ادلديرين دلساعدة ادلنظمات إليها تلجأ اليت احلديثة الطرق من وىي

 لك من ويطلب معينة مشكلة بشأن متفرقة نكأما  أو واحد مكان يف  ادلديرين أو ادلسؤولُت من عدد ؼلاطب أن
 ترسل مث  ،واحدة قائمة يف هاكل وتكتب وتصنف ، ادلسؤولُت ادلديرين ىؤالء من األوراق وذبمع ، فيها رأيو منهم
 وتتكرر ،اآلخرين راءآ بقراءة يقوموا أن بعد جديدة بأفكار التقدم منهم ويطلب ، أخرى مرة لؤلععاء القائمة ىذه
   1.فيها يبحثون اليت ادلشكلة حل بشأن تفاقا إذل التوصل يتم حىت اخلطوات ىذه

                                                           

 1- سعود سعيد مسفر السممي ، مرجع سبق ذكره ، ص:12.
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 1وؽلر ىذا األسلوب ادلراحل التالية:
 ؛اواضحً  ربديداً  ادلشكلة ربديد -أ 
 ؛ الرأي وذوي اخلرباء من االجتماع أععاء ربديد -ب 
 سالوإر  عليو احلل بدائل تأثَت و ادلشكلة وسلوك احلل بدائل عن تساؤالت على ربتوي أسئلة قائمة تصميم -ج 

 ؛لرأيو طلبا حده على كل اخلرباء إذل القائمة
 ؛سلتصر تقريري شكل يف ذلك وكتابة تتشابو رلموعات يف وذبميعها واختصارىا اإلجابات ليلرب -د 
 ؛ادلشكلة احللول عن لتوقعاهتم بالنسبة فعلهم رد طالبُت ثانية مرة للخرباء ادلختصر التقرير إرسال -ق 
 ؛اخلامسة اخلطوة وكذلك أخرى مرة الرابعة اخلطوة تعاد -ك 
 .ادلشكلة حل أسلوب عن هنائي تقرير شكل يف ووضعها النهائية اآلراء ذبميع  يتم -ز 

 معوقات تنمية السلوؾ اإلبداعي :المطلب الرابع
 مستوى على ذلك كان سواء االبداعية العملية تعيق أن ادلمكن من اليت العوامل بتحديد الباحثُت من عدد قام
 :باآليت ادلعوقات ىذه ربديد وؽلكن ادلنظمة، أو ةاجلماع أو الفرد
 ،وىي ادلعوقات ادلتواجدة  بادلنظمة اليت يعمل فيها الفرد كالقوانُت واألنظمة السائدة المعوقات التنظيمية :  -1
ونظم االتصال ات واألىداف واإلجراءات واذليكل التنظيم وفلسفة اإلداريُت ، وظلط السلطة والقيادة سايفالس

 2، قد تعمل كعوائق يف طريق اإلبداع ومن ادلعوقات التنظيمية كالتارل:ادلستخدمة
 ة تسعى بعض ادلنظمات دلقاومة التغيَت نتيجة لعد: تها في التغييربمقاكمة الجهات اإلدارية كعدـ رغ

النتائج ، والرغبة يف عدم ، وغياب الرؤية والرسالة وادلركزية واخلوف من أسباب منها : اخلوف من اجملهول، وعدم ادلعرفة
 علال العوامل السلوكية. بالعناصر ادلادية وإواالىتمام  ،ادلتابعة والتعاونغياب التنسيق و  ،التأكد
 تطويرىا مت واليت نفسو، بالفرد ادلتعلقة العقبات تلك الشخصية بادلعوقات ويقصد المعوقات الشخصية: -2
 3:يلي ما وأعلها واالجتماعي، وادلدرسي األسري زليطو مع الذاتية خرباتو بفعل لديو

 إذل يقود بالنفس الثقة ضعف ألن اإلبداعي، التفكَت يف مهم عامل بالنفس الثقة  :سلنفبا الثقة ضعف 
 .وعواقبها ادلألوفة غَت وادلواقفادلخاطرة  وذبنب اإلخفاق من اخلوف
 من رَبد و احلسية، ادلدخبلت مجيع استخدام تعيق السائدة للمعايَت لبلمتثال النزعة إن :الميل للمجاراة 

 .اإلبداعي للتفكَت حدوداً  تعع وبالتارل والتوقع، التخيل احتماالت

                                                           
، الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي لمنشر والتوزيع، االسكندرية،  ، القيادة اإلدارية اإلبداعية محمد عبد الفتاح الصيرفي - 1

 .11، ص:1111
 2- كريمة عمى إمحمد  الكميش ، مرجع سبق ذكره ، ص:11.

  3 - سامي محمود عبيدة ، مرجع سبق ذكره ، ص:11.
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 النتائج استعجال إذل اإلصلازات لتحقيق الزائد واحلماس النجاح يف الفردية الرغبة تؤدي :المفرط الحماس 
 إذل ربتاج قد اليت ادلسبقة ادلتطلبات استنفاذ دون اإلبداعية العملية يف متأخرة مرحلة إذل القفز وردبا احلالة، نعوج قبل

 .أطول وقت
 حبيثيات الوعي إنقاص إذل يؤدي قد الذي الزائد االستغراق من حالة إذل الوصول التشبع يعٍت :التشبع 
 .ادلشاىدات دقة وعدم ،الراىن الوضع
 بالعادة ادلقيد التفكَت من عالنو  ذلك النمطي بالتفكَت قصدي  :النمطي التفكير. 
 واحلساسية اليقظة اإلبداعي التفكَت لعملية العرورية اخلصائص من: بالعجز الشعور أك الحساسية عدـ 
 ميبلً  أكثر يصبح الشخص فإن التحدي، قلة أو اإلثارة عدم نتيجة احلساسية تععف وعندما للمشكبلت ادلرىفة
 حلول إغلاد يف واالنشغال ادلشكلة أبعاد استشراف يف ادلبادأة عن ويتخلى حولو، يدور دلا الفعل ردود دائرة يف للبقاء

 .هبا اإلحساس رلرد ذلا
 خبلل من للمشكلة جواب إذل التوصل يف بالرغبة الصفة ىذه ترتبط :الغموض احتماؿ كعدـ رتالتس 
 مث ومن ذلا، عدة حلول أو بدائل تطوير على والعمل ادلشكلة، جوانب مجيع استيعاب دون ساضلة فرصة أول انتهاز

 .أفعلها
 1معيقات السلوك اإلبداعي وىي : )السركر(خلصت دراسة و 
 راد ، وتتمثل يف فبداعي لؤلد من النشاط اإلو رب ىي ادلعيقات ادلوجودة يف الطبيعةو  :يةقات بيئمعي

و فكار االبداعية ، وقلة األموال أر األييد الزمبلء ، وجود رئيس متسلط ال يقدّ وعدم تأظة ، يئة ادلكتو الب  ،العجيج
 .ادلوارد البلزمة للعمل 

 فراد ، مثل العادات و وذلا تأثَتىا على السلوك اإلبداعي لؤلتظهر ىذه ادلعيقات بكثرة : و معيقات ثقافية
  توفَت ادلكافاة .وعدم   ،فكار ادلبدعةليد ، و اخلوف ، ورفض اجملتمع لؤلالتقا
 علال باقي مور اليت هتمو وإلرد على رؤية األىي تلك ادلعيقات اليت تظهر يف قدرة ا :دراكيةمعيقات بصرية إ

  مثل استخدام حاسة واحدة يف التفكَت. ،ادلشكلةالقعايا اليت ذلا صلة 
 و ؽلكن احلصول على و تتمثل ىذه العوائق يف نقص التغذية الراجعة يف عملية االتصال  :معيقات تعبيرية

التغذية الراجعة بواسطة السماح لؤلشخاص الذين يقومون برسم الشيء بطرح أسئلة على الشخص الذي يصف 
 الشيء.
 : نقص  إذلأساليب فكرية غَت مناسبة ، أو قد تؤدي  استخدام إذلتؤدي ادلعيقات الفكرية  معيقات فكرية

 ، وربديد األفكار ادلطلوبة بعمر وزمن زلدودين.كار غَت مرنة وغَت صحيحةأفمثل استخدام  ،يف احلصيلة الفكرية

                                                           
  .192-111، ص:1111، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر والتوزيع ، األردن،  مقدمة في اإلبداعنادية السرور ،  -1
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 وعزل تقييد ادلشكلة إذل، وادليل والتصلب للرأي ،وتتمثل يف النظرة النمطية لؤلمور :معيقات إدراكية ،
 دم النظر إليها من وجهات نظر سلتلفة.عادلشكلة و 

 :)إن ادلعيقات العاطفية تتدخل يف احلرية واليت من خبلذلا نستكشف ونتحكم  معيقات عاطفية )انفعالية
قي القبول ، باألفكار أو بقدرتنا على تكوين ادلفاىيم بطبلقة ومرونة ، وقد سبنعنا من أن ننشر أفكارنا واليت قد تبل

  واخلوف من ارتكاب اخلطأ. ،وتتمثل تلك ادلعيقات يف عدم القدرة على احتمال الغموض
 قد يعمل الوقت كمعيق لئلبداع وقد يعمل كمعزز ودافع لو ، ىناك الكثَت من اإلصلازات معيقات الوقت :

والزمن ىنا يؤثر على كمية اإلبداع وطبيعة  ،مظلا قدرىا اجملتمع بعد شلاهتاإلبداعية لن تقدر أثناء قيام اصحاهبا هبا ، وإ
 اجملتمع.

 1ادلعوقات اليت تؤثر تنمية السلوك اإلبداعي واليت كانت كالتارل:  ()العميافكما خلصت دراسة 

 وتفعيل حالة االستقرار وقول الوضع الراىن.من التغيَت ومقاومة ادلنظمات لو اخلوف ، 
 ر اجلديدة واعتبارىا معيعة للوقتفكاالروتينية ورفض األعمال اليومية انشغال ادلديرون باأل. 
 .االلتزام حبرفية القوانُت والتعليمات والتشدد والًتكيز على الشكليات دون ادلعمون 
  العاملُت. إذلمركزية اإلدارة وعدم اإلؽلان بتفويض األعمال الروتينية البسيطة 
 .عدم اإلؽلان أعلية ادلشاركة من قبل العاملُت 
  الزمبلء والسخرية واالستهزاء والنيل من الفرد ادلبدع يف العمل.نبذ 
 .قلة احلوافز ادلادية وادلعنوية 
 .القيادة اإلدارية غَت الكفؤة 
 من خبلل ربديد أمور متوقعة وفق األدوار الرمسيةمعوقات تنظيمية وتتمثل يف ربديد سلوك العاملُت ب ،

 أفكار جديدة.خطوات العمل دون ترك رلال لئلبداع أو طرح 
  معوقات مالية للحيلولة دون ذل تكاليف زلتملة كتكاليف تغيَت اآلالت أو تبديل األنظمة ادلوجودة يف بيئة

 العمل.
  االكتفاء باحلد األدىن من اإلصلازات من ادلهمات ادلوكلة للعاملُت دون  إذلضعف الوالء التنظيمي يؤدي

 التوقع لؤلعمال اإلبداعية.
 السلوك وتنمية تطوير هتدد ادلعوقات ألن ،تعيقو صعوبات أو قاتو مع بدون عمل أي يوجد ال نقول أنو ككنتيجة

 وجعلها منها لبلستفادة فرص إذل التهديدات تلك لربوّ  اليت ىي الناجحة وادلنظمة ،وربد منو ادلنظمة داخل اإلبداعي
 ،وإغلاد احللول  ،ستقببًل من مشاكل وعوائق م ادلنظمة تتوقعو ما خبلل من األمر ىذا ويكون ذلا، النجاح عوامل من

 ما كانت هتدف إليو. إذلومن ىنا يأيت دور ادلنظمة يف كيفية مواجهة تلك ادلعيقات والتهديدات وزبطيها والوصول 
                                                           

  .216، ص:مرجع سبق ذكره محمود سممان العميان ،  -  1
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 خالصة الفصل الثاني:

طبيعة وزلتوى  إذلربليل اإلطار النظري للسلوك اإلبداعي حيث مت التطرق بداية  إذلتعرضنا يف ىذا الفصل 
بداعي اإلطار ادلفاىيمي للسلوك اإل إذلكما تعرضنا  ،فهومو وأىم العناوين ادلتعلقة بوم إذل، من خبلل التطرق اإلبداع

 وأساليب ومقومات وأىم ادلعيقات اليت تعيق تنميتو. ،من مفهوم ونظريات مفسرة لو

كثرة الباحثُت   إذل، وىذا ما أدى األبعاد ومتشعبةة معقدة ومتعددة من خبلل ىذا الفصل أن اإلبداع ظاىر  صناوخل
أثَت اجلدل حول مصطلح اإلبداع وبعض ادلفاىيم  و ،يف ىذا اجملال واختبلف آرائهم حول إعطاء تعريف عام لو

  اإلبداع لو أعلية كبَتة يف بقاء وظلو ادلنظمات.ف، لو االبتكار واالخًتاع واالكتشافادلشاهبة 

أن السلوك اإلبداعي ىو سلوك يسبق اإلبداع بصيغتو النهائية وىو النقطة الفاصلة بُت التفكَت  إذل خلصنا كما
 ،ة التكاملية اليت بينهما والقويةاإلبداعي والناتج اإلبداعي، وال ؽلكن فصل اإلبداع عن السلوك اإلبداعي حبكم العبلق

النظريات  إذلكما مت التعرض  ،الفرد داخل منظمتوشليزًا ؽلارسو ومنو ؽلكن القول أن السلوك اإلبداعي ىو سلوك 
ومراحلو اليت تبدأ بفهم ادلشكلة  ،ادلفسرة للسلوك اإلبداعي واليت ترتبط باجلانب البيولوجي والنفسي واإلدراكي للفرد

حساسية ادلرونة، ادلخاطرة،  ،تعرف السلوك اإلبداعي أكثر وادلتمثلة يف األصالة والعناصر ،الفكرةوتنتهي بتطبيق 
كما أن ربفيز السلوك اإلبداعي وتشجيو أكثر ودعمو يتطلب من ادلنظمات إغلاد بيئة مناسبة لو تتوفر  ،للمشكبلت

الكشف عن أىم ادلعوقات سواء كانت تنظيمية  إذلفيها متطلبات ومقومات وأساليب تساعد على تنميتو ، باإلضافة 
  أو شخصية أو إدراكية وزلاولة معاجلتها.
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 :تمهيد
ومنو أىم ىذه اؼبوارد ىي اؼبوارد  ،اؼبنظمات الستغبلل الطاقات واؼبوارد اؼبوجودة لديها دبا وبقق أىدافها تسعى

ونظرًا للظروف اؼبتغَتة واؼبعقدة فإن اؼبنظمة ذبد نفسها أمام خيار  ، البشرية إذ أهنا العنصر األكثر أنبية يف اؼبنظمة
فبا ، ومنها يتطلب األمر قدرات إبداعية أكثر سبكنها من حل اؼبشكبلت بطرق إبداعية، التكيف ومواجهة ىذا التغيَت

 واؼبنافسة الشديدة .أدى االىتمام بالسلوك اإلبداعي يف حد ذاتو يف ظل التحديات اؼبتنامية 

وىذا ال يتأتى  ،بيئة تشجع وربفز سلوكو اإلبداعي أن توفر لوعلى اؼبنظمة حىت يبدع اؼبورد البشري يف عملو البد 
كما تسهم يف سبكُت موردىا البشري وإعطائو ،  إال بوجود منظمة متعلمة تشجع على التعلم اعبماعي بشكل فّعال

طرق تبٍت أسلوب قيادي ناجح يشجع على حل اؼبشكبلت ب إذلباإلضافة ، الثقة الكافية واغبرية يف إقباز اؼبهام
 عة  لئلبداع.إبداعية، و بيئة ثقافية مدعمة ومشجّ 

ويف إطار ىذا السياق سنتناول يف ىذا الفصل تنمية السلوك اإلبداعي من خبلل أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة وذلك من 
 خبلل اؼبباحث التالية:

 تنمية السلوك اإلبداعي من خبلل التمكُت  المبحث األول:

 تنمية السلوك اإلبداعي من خبلل القيادة المبحث الثاني:

 تنمية السلوك اإلبداعي من خبلل فرق العمل المبحث الثالث:
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 من خالل التمكين تنمية السلوك اإلبداعيالمبحث األول: 
مناخ تنظيمي ؿبفز بالدرجة األوذل وىذا ال يتأتى إال من خبلل توافر األساليب  إذلإن السلوك اإلبداعي وبتاج 

اؼبنظمة اؼبتعلمة واليت  إذلل و والذي يعترب من أىم األساسيات للوصوالتمكُت يعد من أىم ىاتو األساليب ، اغبديثة
لى عحث من خبلل التعرف بدوره يساعد على تنمية السلوك اإلبداعي ويشجعو وىذا ما سنتطرق إليو يف ىذا اؼبب

واؼبنظمة اؼبتعلمة بينو وبُت  العبلقة إذلالتطرق وأخَتًا ، أىم اذباىاتو ومتطلباتو إذل باإلضافة، مفهومو وأنبيتو وأىدافو
 .ودوره يف تنمية السلوك اإلبداعي

  ماىية التمكين :المطلب األول
أدبيات إدارة األعمال، وىي من اؼبداخل اؼبعاصرة، ة على مستوى ثيعد مفهوم التمكُت من اؼبفاىيم اإلدارية اغبدي

من اؼبنظمات وشاع تبنيو بشكل أكرب ، فاىيم اإلداريةاقي اؼببر من ثإذ تناولت اؼبنظمات مفهوم التمكُت بشكل أك
 اؼبعاصرة نتيجة لثورة اؼبعلومات وتنوع الثقافة.

 :مفهوم التمكين -أوال

وذلك نتيجة ، والقى ىذا اؼبفهوم رواجاً يف فًتة التسعينيات، القرن العشرينمفهوم التمكُت يف الثمانينات من ظهر 
فمشاركة العاملُت يف وظائف التطوير أخذت تتعّزز من خبلل  ، زيادة الًتكيز على العنصر البشري داخل اؼبنظمة

منظمة تعتمد على  إذلوجاء اؼبفهوم نتيجة للتطور من اؼبنظمة اليت تعتمد على التحكم والسيطرة  ، مفهوم التمكُت
 1ات يف بيئة اؼبنظمة.َت وما يًتتب على ذلك من تغي ، التمكُت

 التمكين لغة : -1
ويقال سبّكن الرجل من ، ُتواليت تعٍت جعلو قادرا على فعل شيء مع ،مّكن إن  كلمة التمكُت  مصدر لكلمة

دبعٌت متقنا للعلم أو  ، تأدية مهنة معينةرة امن مه كما يقال متمّكن من العلم أو،  أي صار أكثر قدرة عليوالشيء،  
 ، رظبي ىي منح القوة أو السلطة لعمل ما أما قاموس أكسفورد فجاء بصيغتُت للتمكُت :األوذل بشكل 2لتلك اؼبهنة .

 مكُت وكذلك جاء ذكر الت3 شخص ما سيطرة أكرب على حياتو اػباصة أو الوضع الذي ىو فيو." حوالثانية تعٍت من

                                                           
، المجمة األردنية في إدارة المنظمة المتعممةتأثير ثقافة التمكين والقيادة التحويمية عمى محمد مفضي الكساسبة،   - 1

 .27، ص:2009،  (50)،  العدد(50)مداألعمال،  األردن، المج
رسالة ماجيستير في تسيير الموارد البشرية،  ، أثر التمكين عمى تحسين جودة الخدمة التعميمية بالجامعة ، رزق اهلل حنان - 2

 .22ص:، 2009، قسنطينة،  جامعة منتوري، التسيير
دراسة حالة بعض –التمكين كاستراتيجية لالستثمار في رأس المال الفكري بالمنظمة المتعممة راضية عروف،   - 3

أطروحة دكتوراه في العموم االقتصادية،  تخصص مناجمنت، جامعة العربي بن مييدي بأم  ،-المؤسسات الجامعية الجزائرية 
 .13، ص:2016البواقي،  الجزائر،  
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 د  لق  و  ﴿ ذلاتعفجاء يف قولو  1 ،(ن  ن  كِ مب   ، ٍّتِ ك  م  ، م ِكُت، نك  مْ أ   ،ان  ك  م   ،مْ اك  ن  ك  م  ، مْ ى  نا  ك  بعدة ألفاظ )م   الكرًنيف القرآن 
وىنا التمكُت يف األرض ىو اإلسكان 2، ﴾ونر  ك  ش  ت   اياًل م  ل  ق   ش  ي  عا  يها م  ف   م  ك  ا ل  ن  ل  ع  ج  و   ض  األر   في   م  اك  ن  ك  م  

جاء يف قولو  كما  3.مكُت دبعٌت اإلقدار والتسليطويبكن أن يكون من الت ، والغيطان فيها أي جعلنا مكانكم األرض
ل ك  م ك ّنا  ل ي وس ف  في  و ك   ﴿ذلاتع ، ويقال مكنتو ومكنت ن أىل اللغة اؼبوضع اغباوي للشيءاؼبكان ع  4،﴾األ ر ض   ذ 

 6،﴾و ن م كِّن  ل ه م  في  األ ر ض   ﴿ اذلتعويف قولو  5 ،﴾مك ن اك م   م ك ن اى م  ف يما  إن  ل ق د  و   ﴿ تعاذلكما قال ،  لو فتمكن
اؼبكانة ؼبستقر  وردبا يطلق اؼبكان، ، واإلمكان والتمكُت اإلقرار والتقرير يف احمللفاؼبكان ىو مقر الشيء من األرض

ء فتمكن منو أي أقدرتو فقدر ويقال : أمكنتو من الشي لم وعند الناسعالشيء من األمور اؼبعنوية كاؼبكانة يف ال
ٍء س ب بًا ﴿ تعاذلويف تفسَته لقولو 7.عليو ن اه  م ن  ك لِّ ش ي  التمكُت األقدار يقال  8،﴾إنا  م ك ن ا ل و  في  األ ر ض  و آت  ي  

  9 راد.شاء وأفيو باؼبلك كيفما ى التصرف لو أي أقدرتو فالتمكُت يف األرض القدرة علمكنتو ومكنت 
وعرف كذلك  ، بأنو إعطاء السلطة الرظبية أو القوة (Power) وقد عرفت كلمة التمكُت من خبلل الفعل يبكن

شخص ما أو أن يتاح للفرد الفرصة  إذليف قاموس وبسًت على أنو عملية منح السلطة القانونية أو ربويل السلطة 
والتمكُت من ىذا ، ضمن مصطلح التمكُت على مكون القوةكما عرف التمكُت من خبلل الًتكيز ،  للقيام بعمل ما
، حصول كل فرد على القوة اليت كانت متمركزة يف يد اؼبدير التقليدي حىت يبكن أداء العمل بفعالية إذلاؼبنطلق يشَت 

  10اؼبزيد من القوة. إذلفالقيمة اليت يركز عليها التمكُت ىنا أن اؼبشاركة يف القوة تؤدي 

 

 

                                                           
مجمة كمية ، أثر التمكين اإلداري عمى الرضا الوظيفي لدى العاممين في ىيئة التعميم التقني ،صفاء جواد عبد الحسين - 1

 .83ص: ، 2012 ، (23)العدد، العراق ،بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة
   .10: اآلية ،األعرافسورة  - 2
 ، لبنان، عمى لممطبوعاتالطبعة األولى، مؤسسة األ، 08الجزء  ، الميزان في تفسير القرآن ، محمد حسين الطباطبائي - 3

 .19، ص:1997
 .21:اآلية ،يوسفسورة  - 4
 .26: اآلية ، األحقافسورة  - 5
 . 06: اآلية ، القصصسورة  - 6
 .12ص: ،11الجزء،  سبق ذكرهمرجع ، محمد حسين الطباطبائي - 7
 .84 :اآلية ،الكيفسورة   - 8
 . 355ص: ،13الجزء ، سبق ذكره مرجع ،الطباطبائيمحمد حسين  - 9

، دراسات اممين في مراكز الوزارات األردنيةعالعوامل المؤثرة عمى التمكين اإلداري : تصورات الصفاء يوسف الضمور،   - 10
 .83، ص:2009،  (50،  العدد)(23)األردن،  المجمد  العموم اإلدارية،



 تمنية السلوك الإبداعي من خالل أ بعاد املنظمة املتعلمة الفصل الثالث:

 

 

114 

  :اصطالحاالتمكين -2
إطبلق الطاقات الكامنة  إذلالتمكُت أنو "اسًتاتيجية حديثة هتدف  ( Brown & Harvey) حسب -

وذلك ألن قباح اؼبنظمة يعتمد على كيفية تكامل ، لؤلفراد، ومشاركتهم بتحديد الرؤية اؼبستقبلية للمنظمة
 1وأىدافها".حاجات األفراد مع رؤية اؼبنظمة 

التمكُت على أنو: "عبارة عن القوى اليت يكتسب األفراد من خبلؽبا القدرة وزيادة الثقة  )زاىر(كما يعرف  -
والقدرة على التصرف لتحسُت النشاطات والعمليات ، وارتفاع مستوى انتمائهم ووالئهم لتحمل اؼبسؤولية

للعمبلء يف ـبتلف اجملاالت هبدف ربقيق قيم وغايات والتفاعل يف العمل من أجل إشباع اؼبتطلبات األساسية 
 2اؼبنظمة وأىدافها."

أن التمكُت " فلسفة إدارية حديثة تركز على االىتمام بالعاملُت يف اػبطوط اإلشرافية  (Blanchard)عرف  -
اؼبباشر يف  التصرف للمنظمة بسبب عبلقاهتم اؼبباشرة اؼبتغَتات البيئية، األمر الذي يقتضي  سبكينهم ليتاح ؽبم

اؼبواقف اعبوىرية اليت تعكس حسن استغبلل  فرص بيئية ؿبتملة وبالكيفية اليت تتشابو مع تصرفات إدارة اؼبنظمة 
 3ومالكيها".

زيادة القدرات اإلدارية للعاملُت الزباذ القرارات اليت  إذلأن التمكُت ىو" العوامل اليت تؤدي  (صالح) عرف -
زيادة إنتاجهم وحل ما يواجههم من مشكبلت يف العمل ويكونون مسؤولُت مسؤولية كاملة أمام  إذلتؤدي 

 4اإلدارة العليا عن قراراهتم وبالتارل يقل اعتمادىم على اإلدارة العليا."

منح السلطة لؤلفراد وتعزيز ثقتهم بقدراهتم التمكُت على أنو " (البريدي والرشيد)كبل من   عرفكذلك  -
وذلك يف إطار ، املُت يف ازباذ القرارات وضرورة تزويدىم باؼبعلومات وتوفَت التدريب والتطوير ؽبمعالومشاركة 

)اؼبتمتع  اؼبمك ن، أربعة وىي: اؼبمكِّن)اؼبانح للتمكُت( إذلتعدد أبعاد مفهوم التمكُت واليت يبكننا تقسيمها 
 5 التمكُت(.واؼبمك ن فيو)بيئة ، اؼبمكن )ؾباالت التمكُت(، بالتمكُت (

                                                           
1

- Brown ,D.R. .& Harvey ,D.f ,An  External Approach to organizational 

  Development .New Jersey: Person Prentice Hall,2006, p241 Jersey 
دراسة ميدانية عمى الفنادق ذات التصنيف الخمس نجوم في -أثر المناخ التنظيمي في تمكين العاممين تيسير زاىر،  -2

، 2012، (3)العدد ،(32)المجمد ، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق ،-محافظة دمشق وريفيا
 .265ص: 

-",Berett Empowerment:Takes more than a minuteBlanchard,K,John,P,Carlos,Alan,R,
-2

Koehier Publishers,,Sanfrancisco,1996,p:13  

الخاصة، أطروحة دكتوراه  اإلداري في الوالء التنظيمي في العقبة االقتصاديةأثر التمكين عمى عطااهلل صالح،   - 4
 .09، ص:2010تخصص إدارة األعمال، جامعة العموم المالية والمصرفية، األردن،  

مستويات ومعوقات التمكين وعالقتو بالوالء التنظيمي في عبد اهلل بن عبد الرحمن البريدي و نورة بنت محمد الرشيد، - 5
، (03)، المجمدالسعودية دورية اإلدارة العامة،  ، -دراسة تطبيقية عمى عينة من مصارف مدينة بريدة-مصارف السعوديةال

 .168-167ص:  ،2012، (53)العدد
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املُت عحيث عرف التمكُت على أنو" عملية إدارية يتم من خبلؽبا إكساب ال )العطار(كما أكد على ذلك  -
القدرة على ازباذ القرارات ومواجهة مشاكل العمل دبنحهم الثقة والدعم ومشاركتهم اؼبعلومات وزيادة مهاراهتم 

 1هتيئة اإلمكانات واؼبناخ التنظيمي البلزم لئلبداع". عن طريق التدريب اؼبستمر لتحقيق أىداف اؼبنظمة يف ظل

 إعطاء حرية أكثر للعاملين إلىوىو عملية إدارية تهدف  ا شامبًل عن التمكُتتعريفً  استخبلصومنو يبكنو  -
ومحاولة تدريبهم ، والقدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات السلطات  هموتفويض، نفسهموثقتهم بأ

 وبصفة مستمرة وذلك لتحقيق أىداف المنظمة . وتحفيزىم بشكل دائم

 أىمية التمكين: –ثانيا 
مل عفاؼبنظمات اإلدارية ت ، حت مهمة يف ظل التقدم التكنولوجيملية التمكُت أصبعأن  )نسمان(تشَت دراسة 

أكرب ب ساىمي ،لفرص لكل عضو من أعضاء الفريقتسهيل ا إذلولذلك فإهنا يف حاجة  ، اآلن نفس العمل بأفراد أقل
فإن ذلك يؤكد  ،، وعلى الرغم من اىتمام اؼبنظمات بتحقيق األرباح وزبفيض النفقاتقدر يف ربقيق أىداف اؼبنظمة

ومعاملة أفراد اؼبنظمة على  ،فراد  بتوفَت القيادة  ذات الرؤية الثاقبة والبيئة اؼبساندةاأل على أنبية إطبلق الطاقات لدى
إذ يشعرون  ،نويات ورضاء العاملُتعأهنم أصل قيم ينبغي استثماره. ومن ناحية أخرى فالتمكُت يسهم يف رفع م

التصرف  ىذا الرضا الذي يسهم يف حرية ، مكما يستمتعون بتقدير اإلدارة وثقتها هب،  بإتاحة الفرصة ألعمال قدراهتم
ن أن التمكُت يؤدي لسرعة ورشاقة معاعبة ناىيك م ،ي والسعي لتحسُت األداء اإلبداعاؼبكفولة يف إثراء التفكَت

وىو عامل أساسي لنجاح اؼبنظمات واستمرارىا ، قًتاحات ومشكبلت العمبلء الداخليُت واػبارجيُتاالشكاوي و ال
 2بالوقت.لة وناجحة ال سيما وقد أصبحت اؼبنظمات يف بيئة تنافسية متصاعدة تسعى للتنافس فعاّ 

ربسُت مستوى أداء  إذلفهو يؤدي  ، أن التمكُت عنصرًا جوىريًا اليومترى  اليت (القثامي) دراسة إذل باإلضافة
فاؼبنظمات ذات البيئة اؼبمكنة ربفز  ،أعماؽبم بفاعلية كما يعد عامبلً حاظبًا لتنمية الوالء التنظيمياملُت ؼبهام عال

القرارات اؼبتصلة بطبيعة أعماؽبم وذلك من خبلل إعطاء اجملال لئلبداع والتميز وخلق العاملُت للمشاركة يف ازباذ 
تؤكد أنبية  فئتُت مع أهنما معاً  إذلأن اؼبربرات الداعية للتمكُت تنقسم الكبيسي يرى  بينما3فرصة للعمل اعبماعي.

 4:نظمات العصرؼبوضرورية 

                                                           
 .11،  ص:مرجع سبق ذكرهىيثم محمد العطار،   - 1
 ، في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزةالتمكين اإلداري وعالقتو بإبداع العاممين اإلداريين ماىر زكي حسن نسمان،   - 2

 . 15-14، ص:2011رسالة ماجستير تخصص إدارة األعمال،  جامعة األزىر بغزة،  فمسطين، 
اممين بمستشفى قوى األمن بمدينة عالتمكين النفسي وعالقتو بالوالء التنظيمي لدى ال مصعب بن عبد اليادي القثامي،  - 3

 .10، ص: 2009السعودية، موم األمنية، ربية لمععرسالة ماجستير في العموم اإلدارية،  جامعة نايف ال ، الرياض
 138، صمرجع سبق ذكره، عامر خضير الكبيسي - 4
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 اؼبنظمات اإلدارية واغبكومية من مشكبلت يف اؼبركزية الشديدة، وىرمية تتمثل فيما تعانيو  :مبررات واقعية وعملية
فبا  ،وؿبدودية الصبلحيات اؼبعطاة للعاملُت ،وسرية حفظ اؼبعلومات ،االتصال الرظبي وطول خطوط ،وياتاؼبست

 عوائق أمام الطموحات واؼبطالب التنموية واإلصبلحية. إذليؤدي 

 ل يف استشراف اؼبستقبل عرب الدراسات والبحوث اليت تسهم يف بناء منظمات تتمث :مبررات تطويرية واستراتيجية
  عصرية متمكنة وتعتمد التمكُت كفلسفة ومنهجا يف إدارة العاملُت فيها.

( أن اؼبديرين ورؤساء األعمال الذين مهدوا الطريق لتمكُت Bowen & Lawlerيف حُت بينت دراسة )
أدركوا أن ىناك  أىدافا مؤسسية ال يبكن ربقيقها دون إشراك العاملُت فيها، فاؼبنظمة العاملُت، إمبا فعلوا ذلك ألهنم 

 1ربتاج إذل معلوماهتم، وخرباهتم، ومهاراهتم، وكذلك إذل جهودىم اؼبشًتكة من أجل ربقيق مثل ىاتو األىداف.

ركون يف مهامهم ( أن التمكُت يؤدي إذل هتذيب كادر اؼبنظمة الذين يشاIvancevichكما تؤكد دراسة )
اليومية بأقل عدد من الديرين، كما يعد عامبًل مهمًا ومفتاحًا أساسيًا لتنمية اإلبداع داخل اؼبنظمة، فاؼبنظمات اليت 
تعمل على سبكُت العاملُت لصنع قراراهتم بأنفسهم ىي تعرف أن العاملُت يريدون االستفادة من العمل، وذلك من 

العمل مع اآلخرين الذين وبًتموهنم، باإلضافة إذل أن التمكُت يعمل على توفَت فرصة خبلل سبييز العمل اعبيد وفرصة 
  2لتطوير مهارات العاملُت.

 وهبعل اؼبنظمة يف غاية فهو الطريقة اعبديدة يف التغيَت أن التمكُت ىو األساس يف العملية اإلدارية ، نستنتجومنو 
يدعم ربقيق أىداف اؼبنظمة كما أنو يعزز مقدرهتا أكثر على التعلم والتكيف مع اؼبتغَتات، باإلضافة إذل أنو  اؼبرونة،

من خبلل إعطاء اؼبوظفُت الصبلحيات والقوة لصناعة القرار بشكل رظبي من طرق اؼبدراء، ومن خبلل توفَت 
اؼبناسب ، وكذلك من خبلل نظام مكافآت يعتمد  اؼبعلومات اليت وبتاجها الزباذ القرار اعبيد، ومن خبلل التدريب

 . على األداء

  :أىداف التمكين -ثالثا 
قدرات فاعلة إلنتاج سلع  أن اؽبدف الرئيسي للقيام بعملية التمكُت ىو إهباد قوى عاملة ذات )رزق(تشَت دراسة 

وؿباولة إيقاف ربفيز اؼبوظفُت حبوافز خارجية واستبداؽبا  ، تليب توقعات الزبائن أو تزيد عليها ، أو تقدًن خدمات
  إذلوالذي يؤدي بدوره  ،َت جودة حياة العملاملُت ويتم ذلك عن طريق توفعحبوافز داخلية تنبع من ذات األفراد ال

اؼبوارد  عيفبا قد ينتج عنو استغبلل أمثل عبم ، ومن مث شعورىم باؼبلكية داخل منظمتهم ، كسب والئهم وانتمائهم ؽبا
 3اؼبتاحة وعلى رأسها اؼبورد البشري.

                                                           
1
 -Bowen, D,E;& Lawler, E., The  Empowerment Of Service Worker: What, Why, How,& 

When ,USA:MIT Sloan Management Review,1992,p:36. 
 بدولة جية تمكين الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق األىداف االستراتيجية في البنوك التجاريةياستراتبدر عيسى النوفل، - 2

 .15، ص:2010األعمال، جامعة الشرق األوسط،  ماجستير في إدارة رسالة الكويت،
 . 31،  ص: ذكرهمرجع سبق رزق، حنان - 3
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 1أن أىداف التمكُت ىي كالتارل : إذل  )توفيق(تشَت دراسة كذلك 
 زيادة الدافع لتقليل األخطاء وجعل الفرد يتحمل مسؤولية أكرب لؤلعمال اليت ينجزىا؛ 
  ؛واالبتكارزيادة فرصة اإلبداع 
  ؛واػبدماتاصل للعمليات واؼبنتجات دعم التطور اؼبتو 
 امل من الزبون يساعد على ازباذ القرارات بسرعة ؛عربسُت إرضاء الزبون حيث أن قرب ال 
 ؛يل الغياب عن العمل ودوران العملتقل 
 زيادة االنتاجية بزيادة افتخار العامل بنفسو واحًتام الذات؛ 
 ة العاملُت واإلنتاجية ؛باستعمال ضغط الزمبلء وأساليب فرق إدارة الذات لرقا 
  ؛وتطوير خطط العمل االسًتاتيجيتقليل العبء على اإلدارة العليا وتفرغهم للتخطيط 
  ؛اإلنتاجية وتلبية متطلبات الزبوناغبصول على أفضل نتائج هنائية لؤلداء كتقليل الضياع وزيادة 
 . القدرة على اؼبنافسة 

أىداف التمكُت حيث ترى أن الغاية من التمكُت ىي إيقاف ؿباوالت حفز  إذل (أحمد)كما تشَت دراسة 
واالستعاضة عنها ببناء بيئة للعمل ربفزىم داخليا أي حبوافز ذاتية داخلية اؼبنشأ تنبع  ، العاملُت حبوافز خارجية اؼبنشأ

كما ػبص أىداف التمكُت ،  فيها اؼبنظمة واالعتزاز دبمارسة العمل إذلكالفخر باالنتماء ،  من ذات األفراد العاملُت
 2باؼبؤشرات التالية :

 .إبقاء اؼبنظمة يف اؼبقدمة دائما وؿباولة جعلها رائدة يف اجملال الذي تعمل فيو 
 .االستفادة الفاعلة من إمكانيات اؼبوارد البشرية اؼبتوفرة 
 .زيادة رحبية اؼبنظمة وزيادة اؼببيعات فيها ومن مث ربقيق النمو 

تنهض بو يف ظل بيئة تنافسية التمكُت يعد أسلوب رئيسي تقوم عليو اؼبنظمة و  يبكن القول أن خاص استنتاجك
وذلك يف ظل اغبرية اليت ، بشري بشكل خاص واؼبنظمة بشكل عامللمورد وذلك ؼبا يورل بو من أنبية وبققها  ،صعبة

 ازباذ القرارات وغَتىا من إهبابيات يوفرىا.كما يعطي فرصة اؼبشاركة يف ،  يبنحها للعاملُت وتفجَت طاقاهتم الكامنة

 
 

                                                           
، رسالة ماجستير في العموم -SCSEGدراسة حالة شركة اإلسمنت بسور الغزالن –مكين العاممين تكرمية توفيق،   -1

 .77، ص: 2007التسيير، فرع إدارة االعمال، جامعة الجزائر، الجزائر، 
دراسة  تحميمية آلراء عينة من رؤساء  –دور استراتيجية التمكين في تحسين األداء المنظمي قاسم أحمد وآخرون،    - 2

،  (50)مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصادية،  جامعة تكريت، العراق،  المجمد ،-األقسام العممية في جامعة تكريت 
 .101، ص:2008،  (03)العدد
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 التمكين ومتطلباتو  اتجاىات: المطلب الثاني
يتم تطبيقو  لكي كما أنو يتطلب تطبيق وتوافر ؾبموعة من العناصر واؼبتطلباتاذباىُت ومدخلُت مهمُت  للتمكُت  

 .معينة من خبلل فبارسات ومتطلبات وبطريقة فعالة على أرض الواقع وحبذافَته
  :التمكين اتجاىات -أوال

حت للباحثُت ظب ،ظهور عدة اذباىات يف دراستو إذلعن دراسة أبعاد متعددة للتمكُت  اؼبعرفة النتاج أدى تراكم
اؼبدخل  ،ضي مدخبلن رئيسان لدراسة التمكُتفقد ظهر خبلل العقدين األخرين من القرن اؼبا ،اؼبعاصرين بتصنيفها

وىو  مدخل التمكُت النفسي واؼبدخل الثاين  ،سات اإلداريةوىو )مدخل كلي( يركز على اؼبمار اؼبدخل اؽبيكلي األول 
 1 .)مدخل جزئي( يركز على اغبالة النفسية للفرد

 Structural Empowerment Approach : المدخل الهيكلي للتمكين -1

العمل، إال أن ىذا اؼبدخل يركز يركز اؼبدخل اؽبيكلي للتمكُت على الظروف اليت تساعد على التمكُت يف بيئة 
والذي ىبتلف عن اؼبدخل النفسي الذي يركز على تفاعل  ، على سبكُت البناء التنظيمي والسياسات والعمليات

العاملُت مع البناء التنظيمي والسياسات والعمليات وإدراكهم ؽبا، وبالتارل فإن مفهوم التمكُت اؽبيكلي االجتماعي 
كما أن جوىر مفهوم ،  بالتساوي بداخل األفراد وعلى اؼبستويات كافة يف األنظمة اؼبختلفةينص على أن القوة تسكن 

 التمكُت اؽبيكلي ىو فكرة اؼبشاركة بالقوة بُت اؼبديرين والعاملُت .
 Approach Empowerment  : Psychologicalمدخل التمكين النفسي   -2

اس الفرد وعلى إحس ،وليس على اؼبمارسات اإلداريةفرد يركز مدخل التمكُت النفسي على اغبالة النفسية لل
ويف ىذا ىبتلف عن التمكُت اؽبيكلي الذي يركز على توزيع القوة على العاملُت يف صبيع  ،بشعور السيطرة على عملو

اؼبستويات، فمدخل التمكُت النفسي يركز كيفية إدراك اؼبوظفُت لعملهم ، وىذا اؼبدخل يربز التمكُت كمعتقدات 
 Kanungo)الباحثُت إذلويعود ظهور ىذا اؼبدخل  اد ألدوارىم وعبلقاهتم دبنظماهتم،يبتلكها األفر  فردية

&conger ) أن التمكُت اؽبيكلي غَت مكتمل ألن توزيع مصادر القوة يبكن أن يكون لو  الذين ذكرا يف حبثهما
فالتمكُت ىو عملية رفع أو دعم  ، Self-Efficasyتأثَت قليل على العاملُت إذا كانوا ال يشعرون بالقدرة الذاتية 

مث جاء  ،شعور القدرة الذاتية لدى األفراد باؼبنظمة من خبلل ربديد وإزالة الظروف اليت تسبب الشعور بالعجز

                                                           
، المنظمات األردنية العامة أثر التمكين الييكمي في تحقيق التمكين النفسي لمعاممين فيناصر محمود جرادات وأخرون،  - 1

 .70-69، ص:2013،(50)العدد،(52)المجمدمجمة جامعة الخميل لمبحوث،  جامعة فيالدلفيا، 
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Thomas&Velthouse )) ،وأسبا أفكار(Kanungo & conger )   بتطوير إطار نظري يعرب عن التمكُت
  1  :وىي كمهنة حفز داخلية ذات أربعة  مدارك

  معنى العمل: Meaning fullness .أي قيمة العمل من وجهة نظر الفرد الذي يقوم بو 

  الكفاءة: Competence  .قدرة الفرد على أداء ىذا العمل وأنو يبلك اؼبهارات البلزمة ألدائو بطريقة جيدة 

 استقاللية العمل Determination - :Selfالفرد بأنو يبلك اغبرية الكافية يف اختيار طرق تنفيذ عملو. دراكإ 

 التأثير : Impact .إدراك الفرد لقدرتو على التأثَت يف نتائج منظمتو  

 2: ، البد من توافر متطلبات التاليةتمكُت الناجح والفعال يف اؼبنظمةلكي يتحقق ال :متطلبات التمكين -ثانيا
وىي القيادة اليت هتيئ الفرص للعاملُت  لتمكينهم  (Empowered Leadership) : القيادة الممكنة -1

العاملُت  وتشرك تفوض الصبلحياتوأن  ، عن طريق توفَت اؼبوارد واؼبعلومات ؼبوظفي اؼبستويات اإلدارية األدىن
وتكافئ العاملُت لقاء مبادراهتم  ، كما ربفز موظفيها على اإلبداع يف العمل،  بازباذ القرارات وربمل مسؤولياهتا

  وتدعم الثقة بُت اؼبنظمة والعاملُت . ، اإلبداعية

ما وسيلة منظمة تعترب العمليات اليت تتم داخل (Process Empowered) : العمليات الممكنة -2
ومن أجل ربقيق  ،تستثمرىا اؼبنظمة إلطبلق طاقات وإمكانات العاملُت فيها من أجل ربقيق أىداف اؼبنظمة

يق ما والتنس، وإجراءات الوصول إليها ساسية مثل اغبصول على اؼبعلوماتالتمكُت البد من توظيف العمليات األ
اؼبعلومات والبيانات الواضحة والصحيحة اليت  إذلوإتاحة الفرصة للعاملُت للوصول  ،بُت أقسام وإدارات اؼبنظمة

ويعترب التدريب كذلك من أىم مستلزمات التمكُت شرط أن يهدف  ، مةيعتمدون عليها يف  ازباذ القرارات السلي
  زيادة كفاءة العاملُت  وربسُت أدائهم . إذل

تأيت أنبية الثقافة كمتطلب من متطلبات التمكُت كوهنا  (Empowered Cultur)  :ثقافة ممكنةال -3
وتساعد األفراد يف أداء واجباهتم بشكل سليم ، تساعد على غرس وإدامة القيم والسلوك اؼبطلوبُت من قبل اؼبنظمة

ما يعٍت أن التمكُت الفعال يتطلب  ، وخاصة عندما يكون السلوك مستهدفا حبيث ال يبكن ربديده بشكل مسبق
 وتركز على سبكُت العاملُت. ، تأخذ باالعتبار اذباىات الفرد وسلوكو ، تنفيذه ثقافة تنظيمية جديدة

 اغبصول على اؼبعلومات والبيانات تعٍت إدارة اؼبعرفة   (knowledge Management) : إدارة المعرفة -4
وتسهيل عملية  ،تم نشرىاوزبزينها يف نظم آلية أو يدوية لتصبح معرفة ي ، واستخبلص اعبيد منها ومعاعبتها

                                                           
 واقع تمكين العاممين في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في الضفة الغربية من وجيةدعاء عبد العزيز الجعبري،   - 1

ماجستير في إدارة األعمال الدراسات العميا والبحث العممي،  جامعة الخميل،  فمسطين، ،  رسالة نظر عاممييا اإلداريين
  .19-18، ص:2010

 المؤتمر العممي الدولي السابع بعنوان، دور التمكين في إدارة األزمات في منظمات األعمال، أحمد يوسف عريقات - 2
 ، األردن، ، جامعة عمان األىميةاآلفاق -الفرص-تداعيات األزمة االقتصادية العالمية عمى منظمات األعمال "التحديات

 .17ص: ، 2009
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هناية كون اؼبعرفة متجددة ، وعليو فإن إدارة اؼبعرفة ىي مشروع ليس لو إليها من قبل كافة أفراد اؼبنظمةالرجوع 
 ، فاإلمساك باؼبعرفة اغبالية واغبصول على اؼبعرفة اعبديدة تزيد من خربة اؼبوظف ومهارتو، وعلى مدار الساعة

 ومشاركة أوسع يف ازباذ القرار. ،م دبهام العمل بكفاءة واستقبلليةومكتسباتو اؼبعرفية تزيد من قدرتو على القيا

 التكنولوجيا اؼبستخدمة يف االنتاج من أىم احملددات اليت تؤثر على سبكُت العاملُت، تعترب : تكنولوجيا اإلنتاج -5
اليت تستغل حيث أن توافرىا وتوافقها مع القدرات البشرية ، وذلك لتأثَتىا اؼبباشر على ربقيق الكفاءة والتميز

 1.اؼبعدات والربؾبيات دون االستعانة جبهات خارجية يساعد على سبكُت العاملُت
 والشكل اآليت يوضح متطلبات التمكُت :

 متطلبات التمكين: (1-3الشكل رقم )

 
 

 
 
 

 
 

 من إعداد الطالبة بناًء على الدراسات السابقةالمصدر: 

 السلوك اإلبداعي دوره في تنمية و المتعلمة بالمنظمة  التمكينعالقة  المطلب الثالث:
كما ينتج عنو نتائج إهبابية ،  اإلداريةبناء اؼبنظمة اؼبتعلمة دبمارساتو  يعد من أىم أسسمكُت كفلسفة إدارية تال

كيف يؤثر والسؤال اؼبطروح ىو ، تؤثر على إبداعات اؼبوارد البشرية بشكل خاص واؼبنظمة اؼبتعلمة بشكل عام
سنتعرف عليو من خبلل  وىذا ما د البشري والمنظمة المتعلمة؟المور سلوكيات اإلبداعية عند الالتمكين على 

 ىذا اؼبطلب.
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العمليات  القيادة الممكنة
 الممكنة

 تكنولوجيا اإلنتاج إدارة المعرفة الثقافة الممكنة

 التمكين
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 :عالقة التمكين بالمنظمة المتعلمة -أوال
، واالذباه كبو االعتماد اؼبتسارع للتكنولوجيا األكثر تعقيداً  ،وارتفاع توقعات العمبلء يف ظل مستويات زيادة العوؼبة

أصبحت ىرمية السلطة ونظم اإلدارة التقليدية أقل مبلئمة، إذ اؼبطلوب اليوم دفع العاملُت كبو اؼببادرة وحثهم على 
 مكُت.الت إذللذا يبكن القول ببساطة أهنم وبتاجون اليوم  ، ربمل اؼبسؤولية من أجل أن يكونوا مبدعُت

عبلقة مباشرة بُت مفهومي التمكُت واؼبنظمة اؼبتعلمة لكوهنما يوليان معاً  ىناك نأ )الخشروم ودره(دراسة  تشَت
ان على عويشج، على توفَت فرص اكتساب اؼبعرفة وإثراء اؼبعلومات وتنمية اؼبهارات ىتمام باؼبوارد البشرية ووبرصاناال

وإن التداخل والًتابط ، رعاية رأس اؼبال الفكري والبشري باعتباره الطاقة اغبية اليت يتحقق من خبلؽبا التميز واإلبداع 
تنظيمي يف زيادة مستويات فمثلما يسهم التعلم ال ، بُت التمكُت والتعلم تؤكده النظريات وتثبتو التجارب واؼبمارسات

بدوره لدى اؼبوارد البشرية دوافع اإلقباز وتوظيف اؼبعرفة اؼبتعلمة لرفع الكفاءة وربسُت  األخَت يقويىذا فإن  ،التمكُت
 .اعبودة وربقيق األىداف 

الثقة بالذات والتحرر من اػبوف واإلقبال على اؼببادرات  تقويةباؼبنظمات اؼبتعلمة بناء كما يسهم التمكُت يف   
 يف كتابو بناء اؼبنظمة اؼبتعلمة على (Marquardt)أكد و  ،واإلبداعسلوكيات البحث والتجريب واؼبخاطر ويعزز 

لم من أجل ربسُت األداء عأن التمكُت يطلق العنان كبو الت إذلالفعال حيث أشار  ىذه الصلة الوثيقة وىذا الًتابط
 1وأنو اؼبفتاح لكل عمليات التعلم التنظيمي.

اإلدارية اؼبعاصرة، اليت تعزز موضوع التمكُت وتستثمره، من أجل كما أن منظمات التعلم تعد من أىم اؼبفاىيم 
التجديد والتطور اؼبستمر، واؼبنظمة اؼبتعلمة تستوجب معلمُت ومتعلمُت الطالبُت للمعلومة، واؼبعرفة واؼبهارة بصفة 

ادرة واؼبرونة مستمرة، وبالتارل فإن التعلم من مقومات اساسية ؼبن يريد أن يكون فبكننا أو متسلحا بروح اؼبب
  2والتكيف.

اؼبنظمة  إذلمدخل التمكُت كأسلوب اسًتاتيجي مع متطلبات التغيَت اليت يتطلبها التحول  أن إذلباإلضافة 
فقادة التغيَت الفاعلون ىم الذين يتبنون سبكُت مرؤوسيهم ويدعموهنم باؼبعلومات واؼبسؤوليات والصبلحية  ،اؼبتعلمة

وىو ما ينعكس إهبابًا كبو تأصيل انتماء ، والثقة والتصرف باستقبللية يف ؾباالت العمل اليت يعملون هبا بشكل رشيد
 3صادق للعمل وبالتارل ربقيق أداء متميز وجودة عالية.

 

                                                           
عمى المصرف التجاري دراسة حالة –دور التمكين في تحول المصارف إلى منظمات متعممة  محمد الخشروم وعمر دره،  - 1

 .08، ص:2012 ،(50)العدد، (33)، مجمة جامعة الممك سعود،  جامعة حمب، المجمد-بمدينة حمب
 .49، ص: مرجع سبق ذكرهحنان رزق،  - 2
 .162،  ص: مرجع سبق ذكرهشريفي مسعودة،   - 3
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أن سبكُت اؼبوارد البشرية وتوزيع اغبق يف اؼبشاركة بُت ـبتلف اؼبستويات اإلدارية وخاصة  ويف اؼبقابل يبكن القول
 1اؼبستويات الدنيا من اؼبنظمة يساىم وبشكل كبَت يف ربقيق التميز والنجاح ىو ما تسعى إليو اؼبنظمات اؼبتعلمة.

 :السلوك اإلبداعيفي تنمية التمكين  دور -ثانيا
يعد التمكُت أحد اؼبوضوعات اؼبهمة يف حفز السلوك اإلبداعي القادر أنو   )المبيضين والطراونة(ترى دراسة 

كما تعد العبلقة بُت التمكُت والسلوك اإلبداعي عبلقة قوية تؤدي ،  على ؾباهبة التحديات اعبديدة يف تنفيذ األعمال
إعادة النظر  إذلفإنو يلجأ  ،ُت العاملُت يف الوسط الذي يقودهبتمكوعند توافر رغبة لدى اؼبدير ، األخرى إذلإحدانبا 

يف عملية زبويل الصبلحيات والبدء دبنح الثقة للمرؤوسُت من خبلل إعادة توزيع اؼبسؤوليات على كبو غَت مركزي 
ن قبل وتفويض مزيد من الصبلحيات وربديد صيغة اؼبساءلة اإلدارية يف إطار األىداف اؼبتفق على تنفيذىا م

ف ربقق عن اؼبألو  اؼبغامرة واػبروجشبة مؤشرات  ومفهوم اإلبداع يف العمل القيادي فإن إذلوأنو عند النظر  اؼبرؤوسُت.
 2: اإلبداع يف ىذا اجملال ما يأيت  ومن خصائص ،اإلبداع يف العمل القيادي

 .االنفتاح كبو التغيَت 
 .الرغبة يف تعرف اؼبشكبلت والقضايا الداخلية 
 بأسلوب التخطيط من أجل مواجهة اؼبواقف اؼبختلفة . األخذ 
 .القدرة على التحكم يف البيئة اليت يعيش فيها 
 . الثقة يف قدرة غَته على اإلقباز وربمل اؼبسؤولية 
 .احًتام اختيارات الغَت 
 .االندفاع كبو التعلم واستخدام التقانة 
 .تقدير إقبازات اآلخرين 
 التوجو كبو اؼبستقبل 

مناخ تنظيمي يقوم على أسس  إذلأن السلوك اإلبداعي وبتاج  استنتجت  اليت  )جوال(دراسة  إذل باإلضافة
باإلضافة ، واغبرية واالستقبللية، والتدريب والتنمية، وفرق العمل، عديدة نذكر من بينها :اؽبيكل التنظيمي العضوي

جيدا لوجدنا أهنا تعترب من متطلبات التمكُت وأساسياتو وىذه العناصر لو تأملناىا ، التحفيز وتوفَت الدعم واؼبوارد إذل
مناخ تنظيمي يسوده  إذللذا يبكننا القول أن السلوك اإلبداعي لكي ينمو ويزدىر وبتاج  ، بشقيو النفسي واؽبيكلي

ة وعليو  هبب أن نؤكد أن توفر متطلبات ومستلزمات التمكُت يساعد على تنمي.التمكُت دبختلف مداخلو ومستوياتو 
 إذلكلما زاد مستوى الشعور بالتمكُت لدى العامل زادت احتمالية نزوحو قة طردية  حيث أن العبل ، السلوك اإلبداعي
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فغياب التمكُت بصورة عامة يعترب من أىم معوقات السلوك ، والعكس صحيح ، تقدًن  مبادرات وسلوكيات إبداعية
 1 ُت والسلوك اإلبداعي.نة بُت التمكوىذا داللة على العبلقة اؼبتي، اإلبداعي

اخ أن بيئة اؼبنظمة تلعب دورًا حيويًا يف توفَت اؼبن  )الحراشة والهيتي(ويف ظل ذلك ترى كذلك دراسة 
فالنظام  اإلداري اؼبرن واؼبناخ الذي تسود بُت أفراده عبلقات الثقة وروح الفريق  ،واإلمكانيات الضرورية لئلبداع

 2اإلبداعي لدى العاملُت.اؼبتعاون يشجع على السلوك 

وىو سلوك يتجو تعمل على خلق شيء جديد أو ـبتلف أن السلوكيات اإلبداعية  (محسن راضي)ترى دراسة 
يشعرون  وتوفَت االستقبللية للعاملُت  هبعلهم، كبو التغيَت ولذلك فإن سبكُت العاملُت وبفز الطاقات اإلبداعية لديهم

كما ترى أن ىناك عبلقة بُت ،  السيما فيما ىبص اعبوانب الفنية أو التقيد بقواعد العملخرين بأهنم أقل تقييداً من اآل
  3 .التمكُت واؼبرونة لدى العاملُت وىي تلك اليت تسهم بشكل فعال يف السلوك اإلبداعي 

اعبهود حيث أن ، أن التمكُت مهم إلثارة وإدارة اإلبداع يف اؼبنظمات إذل (Spreitzer ;etal) دراسةأشارت 
وإن امتبلك اغبرية يف ازباذ القرار وبسن من ، اإلبداعية للعاملُت تستمر بالرغم من انتشار العوائق البيئية والتنظيمية

 4.ارد البشرية وطاقاهتم اإلبداعيةسلوك اإلبداعي للمو ال

أكدت بعد ربليلها للعديد من الدراسات العربية واألجنبية على أن ىناك  (العدوان والخوالدة)  وترى دراسة
فالتمكُت حسبها يهيئ البيئة الصحية  ، عبلقة جد وثيقة ذبمع ما بُت العاملُت واألداء سواء أكان  فردياً أو مؤسسياً 

والذي يعكس إهبابا ، ألداء الفردييساعد على زيادة اوىذا ما  لسلوك اإلبداعي واإلقباز اؼبتميزواػبصبة واحملفزة على ا
 5بشكل عام. على أداء اؼبؤسسة

العبلقة بُت التمكُت النفسي والسلوك اإلبداعي، كون التمكُت  اليت درست (الخالدي)دراسة  أضافتو باؼبقابل 
األبعاد حيث  ترى أن توفر ، قويةبينهما تعترب عبلقة  عبلقة النفسي مدخل من مداخل التمكُت واليت ارتأت أن ال

تزيد من قدرة األفراد على  ، اليت مت شرحهم سابقا التأثَت( ، االستقبللية، اؼبقدرة ، األربعة للتمكُت النفسي )اؼبعٌت
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فعندما يكون لدى العاملُت الرغبة باالستثمار يف األنشطة اؼببدعة فإن ىذا يتوقف  ،التحكم فيما يؤدونو من أعمال
ة لبذل للتأثَت سيكون أكثر عرض امتبلكهم  العتقادىم بأن ، َت يف مكان العملعلى مدى امتبلكهم للنفوذ  والتأث

 ، من الذين يشعرون بعدم امتبلكهم التأثَتفكار اؼببدعة من أجل إحداث التغيَت أكثر جهود  يف توليد وترويج األ
فالتأثَت اؼبلحوظ يعكس قدره العامل للشعور بأنو يؤثر على العمليات االجتماعية والسياسية من أجل توفَت النتائج 

فمن اؼبمكن أن األفراد الذين لديهم شعور قوي  كذلك ىناك تأثَت للمقدرة الذاتية على السلوك اإلبداعي  ، اؼبرغوب
  1 اإلبداعي. اؼبزيد من السلوك إذلمن اؼبقدرة يبكن أن يؤدي 

أن التمكُت ىو ربرير الفرد من القيود وتشجيعو وربفيزه  ترى (Zemeke &Schaaf)أما بالنسبة لدراسة 
أن التمكُت يرتبط بعبلقة مع كل من ربمل  )محمدية( دراسة تشَتكما  2ومكافأتو على فبارسة روح اؼببادرة واإلبداع.

استخدام اؼبنهجية العلمية للتفكَت وحل اؼبشاكل اليت سبثل أبرز  إذلباإلضافة  ،رة واؼبرونة والقدرة على اإلقناعاؼبخاط
  3السلوكيات اإلبداعية لدى اؼبوارد البشرية.

واليت تنبع من حقيقة مفادىا  ، عبلقة التأثَتية الواضحة بُت التمكُت كوسيلة والسلوك اإلبداعي كهدفكما أن ال
دفعهم كبو  إذلأن سبكُت العاملُت ومنحهم اؼبزيد من الصبلحيات واؼبسؤوليات ومشاركتهم يف ازباذ القرارات سيؤدي 

ابتكار وإبداع طرق جديدة يف أداء  إذلوىذا ما يؤدي  ،ية ألداء اؼبهام اليت يكلفون هباالبحث عن طرق غَت تقليد
نطقي القول والتأكيد أن ىناك عبلقة إهبابية بُت مستويات التمكُت والسلوك اإلبداعي لدى وعليو فمن اؼب، العمل

  4.العاملُت

ناخ سوف يعمل على توفَت م، الصحيح إذا طبق بشكلو أن التمكُت أيضا (عرابة ورجيمي)دراسة تشَت  و
ار والسهولة يف انسياب يف ازباذ القر اغبرية وفرت ت ، فإذا ماتنظيمي يدعم السلوك اإلبداعي للفرد داخل اؼبنظمة

 5التحفيز سيتحسن مستوى الطاقة اإلبداعية لدى الفرد. إذلإضافة  ، واالتصال الفعال والتدريب ،اؼبعلومات

يبكن القول أن التمكُت يعترب من أىم اؼبمارسات اغبديثة يف إدارة اؼبوارد البشرية وىذا نظرًا ؼبا   خاص كاستنتاج
عبلقة قوية  يبكن القول أن عبلقتو بالسلوك اإلبداعي تعد   وومن ،كبَتة يف قباح منظمات األعمال  يةيورل بو من أنب
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66-), 1989,p:65Care (New York :New American Library 
 .39،  ص:مرجع سبق ذكرهعمر جياد عبد الرحيم محمدية،   - 3
، دراسة حالة اإلبداعي  لدى العاممين بالمؤسسة االقتصاديةأثر التمكين اإلداري في تحفيز السموك يوسفي كمال،   - 4

،  (53)الوادي )الجزائر(، المجمدالشييد حمة، مجموعة بن حمادي ببرج بوعريريج، مجمة العموم اإلدارية والمالية،  جامعة 
 .128، ص:2018،  (50)العدد

مجمة التنمية االقتصادية،  ، اإلبداعي لدى العاممينمساىمة التمكين في تعزيز السموك عرابة الحاج ورجيمي نعيمة،  - 5
 .171، ص:2016،  (53)، الوادي )الجزائر(،  العددالشييد حمة  جامعة
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وىذا ؼبا يوفره من بيئة ؿبفزة للسلوكيات اإلبداعية تعتمد على توافر اغبرية واالستقبللية للموارد البشرية يف ازباذ 
والتحفيز والتحرير من القيود وكل ىذه أيضا تفويض السلطة و  ،ما بينهمالثقة اليت يكسبوهنا في إذلالقرارات باإلضافة 

ويطّوره  وك اإلبداعي لدى اؼبوارد البشريةى التمكُت والذي بدوره يعمل على ربفيز السلاؼبمارسات تندرج ربت مسمّ 
 يم.ويشّجعو إذا ما طبق بشكل صحيح وسل
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 من خالل القيادة: تنمية السلوك اإلبداعي لمبحث الثانيا
وبالتارل ؽبا أنبية   ملية اإلدارية وقلبها النابضجوىر الع كما تعد  عمود األساسي  يف بناء اؼبنظمةالإن القيادة ىي 

يف ىذا اؼببحث من  إليو  وىذا ما سنتطرق ،أثَت يف اؼبورد البشري وسلوكياتوكبَتة يف قباح أي منظمة ابتداًء من الت
أمباطها ودورىا يف بناء اؼبنظمة اؼبتعلمة وأخَتاً  إذلباإلضافة ، ماىية القيادة من مفهوم وأنبية إذلخبلل التعرض 

 القيادة اإلبداعية. إذل ر البشرية وذلك ابتداًء من التطرقسنتعرف على دورىا يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى اؼبوا
 : ماىية القيادةالمطلب األول

 وذلك ُتد ومثارل من طرف الباحثوبالتارل ال يبكن االتفاق على تعريف موحّ تعددت اؼبفاىيم حول القيادة 
وبالتارل يبكن إعطاء ؾبموعة من  ،يت ينظر إليها الباحثون والكّتابالختبلف وجهات النظر باختبلف الزوايا ال

 .تعريف موحد وشامل إذلالتعريفات بغية التوصل 
 مفهوم القيادة: -أوال

أثر كبَت يف  وذلك ؼبا ؽبا من ،الباحثُت يف حقل السلوك التنظيميالقيادة من أىم اؼبوضوعات اليت شغلت بال  تعد
ويوجد ىناك أكثر من  ،عة واسعة من التعريفات والتصوراتفهي مفهوم واسع وذو ؾبمو  ،مفاصل اؼبنظمة كافة

وتشَت إحدى الدراسات ، انب الدقة يف التكوينمبوذج للقيادة ذات ؾبموعة عريضة من اغبدود واؼبفاىيم وجو  (222)
مائة وثبلثُت تعريفاً، يف حُت بلغ عدد  (1441)أن عدد التعريفات اؼبطروحة حول القيادة قد بلغ حىت عام  إذل

يف  (Bass)ووجد ، الكتب واؼبقاالت اليت تناولتها حىت منتصف السبعينات ما يزيد على )ثبلثة آالف( كتاب ومقالة
ومنو على الرغم من اىتمام الكثَت من العلماء  1،طبسة آالف كتاب ومقالة إذلبأن العدد قد ارتفع  (1191)عام 

يوجد اتفاق على تعريف موحد ؽبذا اؼبفهوم وذلك بسبب  والكتاب والفبلسفة بدراسة موضوع القيادة إال أنو ال
ومنو يبكن حصر بعض  ، اً ملحوظاً بينهاوبالرغم من تعدد التعريفات إال أن ىناك تشاهباختبلف الفبلسفة والكتاب 

  التعاريف كالتارل :
القيادة بأهنا "قدرة الفرد على التأثَت على شخص أو صباعة وإرشادىم  لنيل تعاوهنم  (Rensis Likert)عرف  -

 2وربفيزىم للعمل بأعلى درجة من الكفاءة من أجل ربقيق األىداف اؼبرسومة ."
على أفعال األفراد )اؼبرؤوسُت( وسلوكهم  القيادة على أهنا " عملية اجتماعية تسعى للتأثَت (حريم)عرف  -

 3واذباىاهتم للعمل جبد ورغبة لتحقيق أىداف مشًتكة مرغوبة ."
                                                           

–المنظمات العالقة بين سموك المواطنة التنظيمية والقيادة التحويمية وأثرىما في تفوق ناظم جواد عبد سممان الزيدي،   - 1
، أطروحة دكتوراه  فمسفة في عموم إدارة األعمال،  جامعة -المصارف الحكومية واألىمية دراسة استطالعية لعينة من مديري

 .97، ص:2007بغداد، بغداد، 
2
-Rensis Likert ,The New Patterns of Management New York:McGraw –Hill 

Book,1961,p:03. 
دار الحامد لمنشر  ، الطبعة األولى، وظائف المنظمة( -االداريةالعمميات  -مبادئ اإلدارة الحديثة )النظريات، حسين حريم - 3

 .216، ص:2006، األردن، والتوزيع



 تمنية السلوك الإبداعي من خالل أ بعاد املنظمة املتعلمة الفصل الثالث:

 

 

127 

يف مرؤوسيو )القائد( عملية التأثَت اليت يقوم هبا فرد ( على أهنا "Koontz & Odonnellكما يعرفها ) -
 1أداء نشاط تعاوين." اؼبسانبة الفعالة جبهودىم يفإلقناعهم وحثهم على 

على أهنا "العملية اليت يتم من خبلؽبا التأثَت على األفراد ضمن كيان تنظيمي ؿبدد   )القحطاني(كما عرفها  -
واألنشطة واالختصاصات وأهنا تتطلب إؼبامًا بتخصص اإلدارة الذي يعترب وسيلة القائد يف التأثَت على ، اؼبعادل
 2يو."مرؤوس

القدرة على التأثَت يف اآلخرين يف سلوكهم، أفعاؽبم واذباىاهتم للعمل برغبة  على أهنا " (السكارنة)كما عرفها  -
وجد لتحقيق أىداف اؼبنظمة يف إطار زروف ومواقف معينة، وكذلك ىي القدرة على الرؤية اؼبستقبلية لتوجيو 

 3."األمور وخلق روح اإلبداع لدى األفراد
 4( على أهنا" عملية التأثَت يف نشاطات األفراد وسلوكهم لتحقيق أىداف معينة.")كنعانعرفها  -
على أهنا" عملية تفاعلية ربدث بُت شخصية القائد والتابعُت وهبمعهم ظرف وىدف مشًتك  (كاظم)عرفها -

على سلطاتو القانونية من  االتكالوتربز مبلمح القيادة يف قدرهتا على التأثَت يف التابعُت دون  ، يسعون لتحقيقو
 5خبلل اإلقناع وإتباع أساليب ربفيزية تساىم يف ربقيق األىداف اؼبشًتكة اليت اجتمع من أجلها اعبميع."

 ،ثل نشاطاً إدارياً يبارسو القائدوإمبا سب، ملية إنسانية فحسبعتقتصر على أهنا  "ال على أهنا (Certo) كما يرى -
 6جانب األنشطة األخرى كالتخطيط التنظيم والرقابة" . إذلويؤدي فيو العاملون الواجبات بفاعلية 

على أهنا" النشاط الذي يبارسو القائد يف ؾبال ازباذ القرار وإصدار القرار وإصدار األوامر  (عليوة) كما يرى -
 7واإلشراف اإلداري على اآلخرين باستخدام السلطة الرظبية وعن طريق التأثَت بقصد ربقيق ىدف معُت"
على أنها "من خبلل ىذه التعاريف اؼبعطاة نستطيع استخبلص تعريفا شامبًل عن القيادة واليت يبكن تعريفها 

عملية إدارية أو مجموعة من األنشطة التي يمارسها القائد ومن خاللها يعمل على التأثير باألفراد بشكل 
 ."وتحقيق أىدافهم وأىداف المنظمة، واتجاىاتهم على تحسين سلوكهم ومحاولة تحفيزىم وتشجيهم ،إيجابي

 
                                                           

1
 -Kontez & Odonel  ,Digital capital, "Harvard Business School ,Boston ,2000,P:04. 

 ،، مرامر لمطباعة والنشربدون طبعة ، القيادة اإلدارية :التحول نحو نموذج القيادي العالمي، سالم بن حسن القحطاني - 2
 . 07، ص:2001الرياض، 

 .19، ص:2010 ، األردن الطبعة األولى، دار المسيرة لمنشر والتوزع،، الفعالةالقيادة اإلدارية  ، بالل خمف السكارنة - 3
 .89، ص:2009، األردن، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى ،القيادة اإلدارية ، نواف كنعان - 4

دراسة استطالعية في الشركة العامة لمصناعات القطنية في –أثر القيادة في تحقيق الميزة التنافسية ، أمل جواد كاظم - 5
 .464، ص:2017،(05)العدد  ، بغداد ، الكمية االدارية، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية  الجامعة ،-بغداد 

6
 -Certo ,C.Samuel ,modern management diversity ,Quality-Ethics and   global,2000,p:326. 

الطبعة األولى، دار ايتراك لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، تنمية الميارات القيادية لممديرين الجدد، السيد عميوة،  - 7
 .45، ص:2001
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  :ىمية القيادةأ -ثانيا
القيادة عملية ضرورية يف كل اؼبنظمات بغض النظر عن نوع النشاط الذي سبارسو، ويف كل اجملاالت اإلدارية من 

العاملُت كبو زبطيط وتنظيم وربفيز ورقابة، وخاصة يف األمور اإلشرافية، ويقع على عاتق القائد مهّمة توجيو جهود 
القائد الدور األساس يف توجيو األفراد واؼبنظمات  وي ؤدي ربقيق األىداف من خبلل مقدرتو على التأثَت يف سلوكهم،

ن لبلوغها، كما أن األفراد واؼبنظمات يعتمد كل منهما على القادة يف ربقيق و كبو ربقيق األىداف اليت يسع
   1.اؼبهمات

النابض وأهنا  وقلبها جوىر العملية اإلداريةىي  القول بأن القيادة إذل الفكر اإلداري ادروّ  كثَت منلاكما ذىب 
مفتاح اإلدارة وأن مكانتها ودورىا النابع من كوهنا تقوم بدور أساسي يسري يف كل جوانب العملية اإلدارية فتجعل 

  2وتعمل كأداة ؿبركة ؽبا لتحقيق أىدافها. ،اإلدارة أكثر ديناميكية وفاعلية
أنبية القيادة حيث ترى أهنا مصدر توجيو العاملُت كبو ربقيق األىداف  )راسم البنا(استنتجت أيضا دراسة و 

واالستثمار ، م وتوجيو طاقاهتماؼبرغوبة من خبلل عدة مهارات يتقنها القائد يف التأثَت على اآلخرين وربريك جهودى
 3شكبلت واالختبلفات والصراعات اليت تنشأ داخل اؼبنظمة.والعمل على حل اؼب، وازباذ القرارات، مثل للموارداأل

  4:يبكن أن لبتصر اغبديث عن أنبية القيادة يف النقاط التالية
 فراد لؤلداء واذباىاهتم النفسية ورضاىم عن العمل فبا يسهل ربقيق أفضل أداء.تؤثر على دافعية األالقيادة  -
 القائد ومرؤوسيو.لقيادة ؿبوراً رئيسياً للعبلقة بُت اتعترب  -
وبالتارل ، يعكس االىتمام بدراسة القيادة إدراكًا ألنبية العنصر البشري كمحرك للعمل التنظيمي يف أي منظمة -

 على اإلبداع. يب ورعاية اؼبورد البشري وتشجيعوتنمية وتدر  إذليسعى القائد 
من خبلل تأثَته على رضا األفراد السلوك القيادي يؤثر بدرجة كبَتة يف الكفاءة التنظيمية للمنظمات ككل  -

 واذباىاهتم النفسية ومن خبلل تأثَته يف سلوكهم وأدائهم كماً ونوعاً.
ن أنبية القيادة اليت تعتربىا قمة التنظيم اإلداري، وترى أن القائد ىو اؼبسؤول عن أ (الجميلي)أشارت دراسة 

 لذلك تنبع أنبية ، اؼبنظمة من خبلل قيادة األفراد وربقيق أىداف، التوجيو والتنسيق بُت كافة العناصر اإلنتاجية

 
                                                           

دراسة  –المجتمعية  لمجامعات الخاصة في األردن دور القيادة التحويمية  في تعزيز المسؤولية   ، شقوارةسناء عمي  - 1
 .30، ص:2013،  لبنان ،جامعة الجنان ، الدراسات العميا ، أطروحة دكتوراه الفمسفة في إدارة األعمال ، -تحميمية

المالية والمصرفية، ، أطروحة دكتوراه، كمية العموم أثر األنماط القيادية عمى إدارة الصراع التنظيمي،  توفيق حامد طوالبة - 2
 .22، ص:2008األكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية، 

 .15ص: ، مرجع سبق ذكره ،محمد أحمد عرابي راسم البنا - 3
، 2003 ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية لمنشر والتوزيعالطبعة األولى،  ، السموك التنظيمي المعاصر، راوية حسن - 4

 .253ص:
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 1القيادة من خبلل األسباب التالية:
 نتائج. إذلأهنا الوسيلة اليت ال غٌت للقائد عنها لتحويل األىداف اؼبطلوبة منو  -
 .الفاعلية والتأثَت بدون القيادة ديبةعتصبح كل العناصر اإلنتاجية  -
 ومن مث زبطيط تقدمها وازدىارىا اؼبستقبلي بدوهنا.ال تستطيع اؼبنظمة تصور اؼبستقبل  -
اؼبتغَتات البيئة اػبارجية واليت تؤثر بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة يف  عبدون القيادة يصعب على اؼبنظمة التعامل م -

 ربقيق اؼبنظمة ألىدافها اؼبرسومة.
 ربقيق أىداف اؼبنظمة. إذلوتدفعهم فراد كو ىي اليت ربفز األتصرفات القائد وسلو  أنّ  -

 :القيادة وبعض المفاىيم المشابهة -ثالثا
 بعض اؼبصطلحات اؼبشاهبة للقيادة واليت البد التمييز بينها وبُت مفهوم القيادة وىي كالتارل:ىناك 

 :الفرق بين القيادة واإلدارة -1
يرى أن اإلدارة وباول الكثَتون أن يفرقوا بُت اإلدارة والقيادة فمنهم من يرى أن القيادة ىي اإلدارة، ومنهم من 

سبة لرجال اإلدارة ىي ما يتعلق باعبوانب التنفيذية اليت توفر الظروف اؼبناسبة نوأن اإلدارة  بال، أوسع من القيادة
قوم هبا أن يدرك الغايات لق دبا ىو أكرب من ىذا وتتطلب فبن يالقيادة فتتعواإلمكانات اؼبادية والبشرية البلزمة، أما 

كما أن ىناك  .البعيدة واألىداف الكربى وبالتارل يظل مسؤواًل عن اعبوانب التنفيذية بل هبب أن هبمع بُت االثنُت
الوضع الراىن وليس ؽبا دور يف من مّيز اإلدارة باىتمامها باغباضر، أما القيادة فهي تعٍت التغيَت، فاإلدارة هتتم ب

كما أن القيادة ليست سوى إحدى مكونات اإلدارة واليت يتم فبارستها بالعمل مع األفراد أو من خبلؽبم 2.التغيَت
لتحقيق األىداف التنظيمية، وأما اإلدارة تتضمن أنشطة التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة، وتسمى اعبوانب غَت 

  3اؼبدير بالعمل اإلداري ، بينما يطلق على اعبوانب التفاعلية مع األفراد بالعمل القيادي.القيادية من عمل 
و ا من اؼبنصب أخَتة تستمد قوهتىاتو األ ىي أناعبوىري بُت القيادة واإلدارة  أن الفرق ومنو نستطيع القول

 وقدرتو عل التأثَت يف اآلخرين. القائد وشخصيتو اتفالسلطة، أما القيادة تستمد قوهتا من ص
 
 

                                                           
 ، األنماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين  من وجية نظر موظفي مجمس الشورىمطر بت عبد المحسن الجميمي،  - 1

، 2008 ربية لمعموم االمنية،  السعودية،رسالة ماجستير في العموم اإلدارية،  كمية الدراسات العميا،  جامعة نايف الع
 .)بتصرف(.14ص:

 ،2008األردن،لمنشر والتوزيع،  ، الطبعة األولى، دار المسيرةالقيادة اإلدارية والتنمية البشريةين العجمي، نسمحمد ح - 2
 .64ص:

السوك التنظيمي)نظريات ونماذج وتطبيق عممي إلدارة السموك في جمال الدين المرسي وثابت عبد الرحمن إدريس،  - 3
 .552، ص:2005االسكندرية،، الدار الجامعية، الطبعة األولى  المنظمة(،
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 الفرق بين القيادة والرئاسة: -2
النشاط اػباص دبباشرة مهام وظائف التنظيم، اعتمادًا على السلطة الرظبية اؼبمنوحة ؽبا من سلطة  يقصد بالرئاسة

فكأن الرئاسة ىي تعبَت عن العبلقة الرظبية بُت الرئيس  ،أعلى، وغالبًا ما تكون فبارسة السلطة، وفق نوع سلطة اعبزاء
أما القيادة ىي اؼبقدرة على التأثَت يف الناس ليتعاونوا  1،ومرؤوسيو، الّذين يصدر إليهم األوامر يف حدود السلطات

ويقبل االعضاء  على ربقيق ىدف يرغبون فيو، وبالتارل ىناك فرق كبَت بُت القيادة والرئاسة، فالقيادة تنبع من اعبماعة
سلطاهنا، أما الرئاسة تستمد من سلطة خارج اعبماعة  ويقبل األعضاء سلطاهنا خوفا  من العقاب، والرئيس مفروض 

 2على اعبماعة وبينو وبُت اعبماعة تباعد اجتماعي كبَت ويهمو اإلبقاء عليها صوناً ؼبركزه.
  والرئاسة يف اعبدول اآليت : بُت القيادة يبكن أن نوضح أىم الفروقات

 والرئاسة : الفرق بين القيادة(1-3رقم )الجدول 
 الرئاسة القيادة

 الرئاسة على السلطة اؼبخولة للشخص.تعتمد   - القيادة على النفوذ.  تقوم  -

 الرئاسة مفروضة على اعبماعة.  - القيادة تلقائيا من اعبماعة . تنتج  -

رظبية وغَت تعمل القيادة يف ظروف عادية غَت  -
 .روتينية

يف أوضاع رظبية ومواقف روتينية  الرئاسة تعمل  -
 وأهنا مستمرة ومنتظمة.

اعبماعة  مصدر القوة والنفوذ بالنسبة للقيادة ىو -
 .نفسها وشخصية القائد

إن مصدر النفوذ والقوة ىو اؼبنصب الرئاسة يف  -
 الذي يشغلها لفرد يف التنظيم اؼبقرر لو رظبيا.

يتم ربديد أىداف اعبماعة بالتحاور يف القيادة  -
 .والتشاور مع األفراد، كما توجد اؼبودة بينهم

سلطة الرئاسة ىي اليت ربدد للجماعة أىدافها   -
دون أي تقدير ؼبشاركة األفراد، حيث تنعدم 

 مشاعر التآلف بينهم.

 المصدر: من إعداد الطالبة بناًء على الدراسات السابقة
للفرد أن هبمع بُت القيادة والرئاسة يف آن واحد غَت أنو رل من الضروري أن يكون كل رئيس يبكن ومنو نقول أنو 

 القائد قد يصبح رئيسا إذا ما أن قائدًا وإمبا يصبح الرئيس قائدًا إذا أمكنو اكتساب النفوذ البلزم الذي يشغلو، كما

                                                           
عمى الساعة  14/01/2020االطالع  ، تم /topic-t184http://omarelfaroukels.forumegypt.netمتاح عمى الرابط - 1

14:45 
 .65، ص:مرجع سبق ذكرهمحمد حسنين العجمي،  - 2

http://omarelfaroukels.forumegypt.net/t184-topic
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 ن القيادة والرئاسة يتطلب مركزاً أعلى منفإن كبل م حصل على منصب رئاسي رظبي يف اعبماعة اليت يقودىا، كذلك
 1.ؾبرد عضوية اعبماعة

 :والقوةالقيادة الفرق بين  -3
على أهنا قدرة الفرد على التأثَت يف القرارات، بينما عرفها آخرون بأهنا القدرة على جعل فرد ما يؤدي  عرف القوةت

شيئا ما، أو جعل االشياء ربدث على النحو اؼبرغوب، وعرفها فريق ثالث بأهنا القدرة على التأثَت يف سلوك وقرارات 
ادة الفعالة تعتمد يف تأثَتىا على اؼبرؤوسُت للقيام باألداء اؼبرتفع، األفراد، أما العبلقة القوة بالقيادة فتتمثل يف أن القي

وبالتارل زبتلف القوة عن القيادة بأهنا القدرة على فبارسة 2الذي وبقق األىداف التنظيمية على استخدام اؼبدير للقوة.
 3فراد اعبماعة.التأثَت هبدف تغيَت مواقف وسلوك أ

  :مصادر القيادة -رابعا
التنظيم،  يتعلق دبرؤوسيو، وطبيعة العناصر، مها شخصية القائد وما عدد من اؼبزج بُتتعترب القيادة ىي حصيلة 

والبيئة اليت تعيشها اؼبنظمة، حىت يكون للقائد تأثَت يف أتباعو هبب عليو أن يتمتع بسلطات قد تكون مستمدة من 
خصا قادرا  على التأثَت يف اآلخرين، ولكي يكون القائد الوظيفة اليت يشغلها أومن ظبات يتحلى هبا ذبعل منو ش

سيم ناجحًا هبب عليو أن هبمع بُت الوظيفة الرظبية والصفات القيادية اليت تؤىلو لكي يكون قائدًا فًذا ، وقد مت تق
 4:مصادر قوة القيادة إذل قسمُت

 :ما يليوتتضمن  :نفوذ المنصبقوة أو  -1
  وتعٍت مقدرة القائد على إعطاء العاملُت اغبوافز اؼبادية واؼبعنوية ولكي يكون ؽبا األثر  :المكافأةقوة الحافز أو

 اإلهبايب هبب أنتعطى يف الوقت اؼبناسب وإال فقدت تأثَتىا.
 وتعٍت مقدرة القائد توقيع اعبزاءات للعاملُت يف الوقت اؼبناسب آلن استخدام العقاب يف  العقاب: قوة الجزاء أو

 ؤدي إذل أمر غَت ؿبمود يف نفس العاملُت ويؤثر على أدائهم وإنتاجهم.غَت موضعو ي
  حبكم موقع القائد الرظبي يف التنظيم الذي يشغلو يبكنو ذلك من سبتعو بسلطات واسعة على  :السلطةقوة

 العاملُت فبا هبعلهم يستجيبون لو وينفذون أوامره رغم أنو ال يراعي مشاعرىم وال يقدر عملهم.
 : وتعٍت الصفات الشخصية اليت سبّيز القائد عن غَته وتتمثل فيمايلي:وذ مستمدة من القائد ذاتوقوة أو نف -2

                                                           
 65ص: سابق،المرجع نفس ال - 1
 .563، ص:2007، دار الفكر الجامعي، إدارة األعمال منيج حديث معاصرطارق طو،  - 2
دراسة ميدانية بالمركب المنجمي –دور القيادة اإلدارية في تمية الثقافة التنظيمية لدى العاممين  الدين بوراس، نور - 3

محمد  االجتماعية، جامعة وعمل، قسم العموم تنظيم في عمم اجتماعرسالة ماجستير  ،لمفوسفات جبل العنق بئر العاتر تبسة
 .23، ص:2013خيضر بسكرة، 

رسالة  ، ممارسة مديري مدارس التعميم العام لمقيادة التحويمية بمحافظة المخواة،جمعان بن خمف بن جمعان الغامدي - 4
  .18-17، ص:2012في اإلدارة التربوية والتخطيط، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، جامعة السعودية،  رماجستي
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 :حبيث يستطيع القائد فرض سيطرتو على اؼبرؤوسُت من  السلطة والنفوذ الذي يعتمد على المعرفة السابقة
 خبلل خرباتو ومهاراتو وينصاغ األفراد للقائد ؼبعرفتهم ودرايتو غبل اؼبشكبلت اليت تعًتضهم.

 :وتعٍت ما يتمتع بو القائد من شخصية جذابة وإعجاب وقول  القوة المستمدة من سمات القائد الشخصية
 يأسبرون بأمره. لدى األفراد ذبعلهم يذعنون لو و 

 :  يادةالققوة يت يوضع مصادر اآلوالشكل 
 (:مصادر قوة القيادة2-3الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، ممارسة مديري مدارس التعميم العام لمقيادة التحويمية بمحافظة المخواة،جمعان بن خمف بن جمعان الغامدي المصدر
 81ص:  ،2012في اإلدارة التربوية والتخطيط، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، جامعة السعودية،  رماجستيرسالة 
 المنظمة المتعلمةبناء في  وأىميتها هاأنماطو متطلباتها القيادة  :انيالمطلب الث

لذا ، اؼبنظمة ككلويف نظرًا ألنبيتها يف العملية اإلدارية  اؼبختلفة من الباحثُت األمباط القياديةف العديد صنّ 
اليت تساعدىا أن تكون ناجحة  باإلضافة إذل متطلباهتا ،اختلفت أساليب وأمباط القيادة سواء كانت سلبية أو إهبابية

 تبٍت مبط قيادي ماىر وفعّال لو دور يف بناء اؼبنظمة اؼبتعلمة وىذا ما سنتطرق لو يف ىذا اؼبطلب.وفعالة، كما أن 
 :الناجحةمتطلبات القيادة  -أوال
القيادة ال تعمل لذاهتا وبقدر ماىي خصائص ذاتية متميزة )من الداخل إذل اػبارج( إهنا تعمل يف ظروف وبيئة  إن

ذات خصائص )من اػبارج إذل الداخل( ال ؾبال لتخطيها إال يف حدود ىي حدود خصائص القائد من جهة وطبيعة 
 متطلبات القيادة الناجحة: اآليتالتطور يف البيئة من جهة أخرى، ويوضح الشكل 

 

 قوة أو نفوذ المنصب:

اغبوافز واؼبكافآت 
اعبزاء أو العقاب 
 السلطة الرظبية أو

 .القانونية
  قوة أو نفوذ مستمدة

من الشخص ذاتو اػبربة 
 الشخصية

 

 

تزويد القائد 
 بالقدرة على 

جعل اؼبرؤوسُت 
يقومون بأداء العمل 
 بطريقة اليت يرغبها.
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 ادة الناجحةي(: متطلبات الق3-3الشكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 .25،ص:5182، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،القيادة وإدارة االبتكارقبم عبود قبم،  المصدر:

 1وىي:هبب امتبلكو جملموعة من الصفات خصائص القائد:  .1
  :وىي خيار ؼبا ستكون عليو اؼبنظمة يف اؼبستقبلالرؤية. 
  :وتعٌت الشخصية اعبذابة القوية اؼبقتنعة بإمكانية ربقيق ىذه الرؤية.الكاريزما 
 :وىي اغبرفية القيادية واػبربة يف التعامل والقدرة على معاعبة اؼبواقف اعبديدة بقدر عارل من االستعداد. البراعة 
  وىو الفدرة على فهم واحًتام عواطف اآلخرين والتأثَت هبا واالستجابة الذكية ؽبا. العاطفي:الذكاء 
 :مثل العدالة والنزاىة واليت وبتاجها القائد للتقدم كبو ربقيق الرؤية. القيم 
  والواقع أن التأثَت رغم أنبية الكاريزما، على أهنا مسألة فردية فهم القيادة : ال يبكنخصائص المرؤوسين .2

مع مرؤوسُت خاملُت، لذا هبب   الشخصي للقائد يكون عظيم مع مرؤوسُت مؤىلُت ويبكن أن ال يكون كذلك
على القائد حسن اختيار اؼبرؤوسُت ويساىم يف تطويرىم لتحقيق اؼبزيج العال من القائد واؼبرؤوسُت لتحقيق 

 األىداف.
 وتشمل:الظروف المحيطة:  .3
  :واالجتماعية  ،والتكنولوجية ،واالقتصادية ،والقانونيةؾبمل الظروف السياسية، وىي البيئة الخارجية العامة

 .ية السائدة يف البلد واليت تؤثر على اؼبنظمةفوالثقا

                                                           
دارة االبتكار نجم عبود نجم،- 1  .55-51، ص:مرجع سبق ذكره، القيادة وا 

من الداخل 
 للخارج

من للخارج 
 للداخل 

 

 الظروف احمليطة

 

ظبات القائد واؼبرؤوسُت القيادة 
 الناجحة

 امتبلك الرؤية؛-
 الكاريزما؛-
 الرباعة؛-
 الذكاء العاطفي؛-
 القيم؛-
 توعية اؼبرؤوسُت.-

 

العبلقات مع -
 أصحاب اؼبصاحل

 اذباىات التطور-
 عبلقات البيئة-

 )العاملون( الداخلية-
 خصائص بيئة العمل-
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  :وتتمثل بأصحاب اؼبصاحل الذين يؤثرون ويتأثرون بشكل مباشر بأعمال اؼبنظمة مثل البيئة الخارجية الخاصة
 .اخل..ابات، ضبلة األسهم.الزبائن، اجملهزين، اؼبنافسُت، النق

من الضروري أن تتوفر لدى القائد اإلداري معرفو وخربه بأمباط القيادة وطرق التعامل هبا :أنماط القيادة-ثانيا
للعمل ونوع اؼبشكلة. فمن خبلل ما يتبعو القائد من مبط سلوكي  ةلعاماواستخدام كل مبط منها وفق متطلبات اغبالة 

األكثر شيوعا يف الفكر اإلداري ىي وفق معياران أساسيان  تقسيم أمباط القيادةو  ،تسميتو يف قيادتو لآلخرين يكتسب
 :ونبا

 من حيث مصدر سلطة القائد: -1
اليت تنظم أعمال  )أي األنظمة واللوائح( لتنظيماوىي القيادة اليت سبارس مهامها وفقا ؼبنهج  القيادة الرسمية: -أ 

ىذا اؼبنطلق تكون سلطاتو ومسؤولياتو ؿبددة من قبل مركزه الوظيفي فالقائد الذي يبارس مهامو من اؼبنظمة، 
 1واللوائح اؼبعمول هبا.

: وىي تلك القيادة اليت يبارسها بعض األفراد يف التنظيم وفقا لقدراهتم ومواىبهم القيادية وليس القيادة غير الرسمية -ب 
التنفيذية أو اإلدارة اؼبباشرة إال أن مواىبو القيادية من مركزىم الوظيفي ، فقد يكون البعض منهم يف مستوى اإلدارة 

وقدرتو على التصرف واؼبناقشة واإلقناع هبعل منو قائًدا ناجًحا، فهناك الكثَت من النقابيُت يف بعض اؼبنظمات 
 2يبتلكون مواىب قيادية تشكل قوى ضاغطة على اإلدارة يف تلك اؼبنظمات.

 وتنقسم إذل: :يادةمن حيث سلوك الق -2
القيادة االستبدادية  أو بأظباء ـبتلفة كالقيادة العسكريةف ىذا النوع من القيادة يعر : وبذلك ةاألوتوقراطيلقيادة ا -أ 

العصور األوذل من تكوين اإلنسان عندما كانت القوة ضرباً من ضروب  إذل)الدكتاتورية(، ويعود تاريخ ىذه القيادة 
اغبياة، ويتميز ىذا النوع من القادة بسلوكو التعسفي اؼبستمد من السلطة اؼبخولة لو، ويتمّيز ىذا النوع من القيادة 

ود أي نوع من بانفصال القائد عن اعبماعة وتركز اىتمامو على حساب والء اؼبرؤوسُت بأي شكل لضمان عدم وج
اؼبعارضة ؼبمارستو، ويقبض القائد ىنا على صبيع العمليات اإلدارية ابتداًء من التخطيط وانتهاء باؼبتابعة، فهو 
اؼبهيمن على صبيع األدوار اإلدارية، وال يفوض السلطة، وي عد  يف ذات الوقت، تفويض السلطة إنقاصًا من حقو  

 3.كقائد وحيد

                                                           
االقتصادية والتسيير  ، مجمة العمومتطوير القيادة اإلدارية دمج ثقافة التغيير في عمميةعالق نوال وسعيدي يحي،  بو - 1

 .187، ص:2014 ،(00)، العدد )الجزائر(، المسيمةجامعة محمد بوضياف والتجارية،
، الطبعة األولى، دار الوفاء لمطباعة والنشر، االسكندرية،  االتجاىات الحديثة في القيادة اإلداريةصبرين عطية مرسال،  - 2

 .21، ص:2014

 .32ص: ، مرجع سبق ذكره ، سناء عمي شقوارة - 3
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وفيها يقوم القائد باستشارة مرؤوسيو وأخذ آرائهم وإشراكهم يف ازباذ القرارات وتفويض كثَت :القيادة الديمقراطية  -ب 
وبصفة عامة فإن ىذا األسلوب يف القيادة يؤكد أنبية أفراد اجملموعة اليت يتم قيادهتا ويرفع  ، من سلطاتو إليهم

فضبل عن كون ، يق الواحد والتعاون بينهممعنوياهتم ويثَت ضباسهم للعمل جبد وكفاءة ويتيح الفرصة لبث روح الفر 
 1ويوجد نوعان من القيادة الديبقراطية نبا :، ىذا األسلوب وسيلة عملية لتدريب اؼبرؤوسُت وتطوير قدراهتم اإلدارية

زبلق جوا من العمل يساعد على تنمية ملكة االبتكار واؼببادرة  ومن إهبابيات ىذا النمط أن القيادة الديبقراطية
االعتماد عل القائد ويطلق قدرات اؼبرؤوسُت وطاقاهتم، ويساعد يف تعاوهنم من أجل ربقيق األىداف ويقلل 

 2واؼبصاحل اؼبشًتكة.
 القادة وتصدر قراراهتم باتفاقهم وىي اليت يشًتك فيها عدد من :القيادة الجماعية. 
 إال بعد أن يستشَت يف ذلك معاونيو حيث ال يتخذ القائد قرارًا  :فردية مع االستعانة بالمستشارين القيادة ال

ليتعرف على ـبتلف وجهات النظر ويلم بكافة اآلراء واغبلول مث يتخذ يف النهاية قرارًا منفردًا بعد أن يكون قد 
 3ومن السمات الشخصية للمدير الديبقراطي: استنار وتكونت عنده خلفية واسعة من اؼبعلومات.

 . قوة الشخصية 
  وذلك بإعطاء الفرصة  إلبداء الرأي.تقبل النقد البناء 
 .االعًتاف الفروق الفردية  ومراعاهتا عند ربديد اؼبسؤوليات والواجبات 
 .احًتام اؼبعلمُت واالىتمام دبشكبلهتم الشخصية ؼبساعدهتم على إهباد اغبلول اؼببلئمة 

أساس اجملموعة العاملة يف ظل يطلق على ىذا النموذج بالقيادة اؼبنطلقة على  :القيادة الحرة أو غير الموجهة -ج 
ويطلق عليها البعض اآلخر بالقيادة غَت اؼبوجهة أو سياسة إطبلق  ، ىذه القيادة تكون متحررة من سلطة القائد

لكوهنا تقوم على إعطاء الفرد كامل اغبرية  ، تسميتها بالقيادة اؼبتخلية إذلويصل بالبعض ، أو "دعو يعمل"، العنان
ويف ىذا النموذج تكون القيادة وكأهنا غَت موجودة  لتورل توجيو اؼبرؤوسُت أو االشًتاك معهم ، يف أن يفعل ما يشاء

 ، ويصبح يف حكم اؼبستشار ن سلطة ازباذ القراراتعوبالتارل يتنازل القائد ؼبرؤوسيو ، يف صبيع اغبلول والقرارات
ومنو يبكن القول ، بطريقة غَت مباشرةوال وباول أن يؤثر عليهم ، فهو ال يسيطر على مرؤوسيو بطريقة مباشرة

 4اجملموعة اليت ؽبا حرية كبَتة يف التصرف. إذلالقائد يف ىذا النموذج القيادي يفوض سلطة ازباذ القرار 
                                                           

دراسة تحميمية آلراء عينة  –أنماط القيادة اإلدارية وتأثيرىا في نجاح المنظمات الحكومية قاسم شاىين بريسم العمري،  - 1
، 2009،أطروحة دكتوراه فمسفة في اإلدارة العامة،  جامعة البصرة ، العراق، -من المدراء والعاممين في محافظة ذي قار

 .30ص:
 .203، ص:مرجع سبق ذكرهكامل محمد المغربي،  - 2
دار المسيرة الطبعة األولى،  ،السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية ، بده فميو ومحمد عبد المجيدعفاروق  - 3

 .233ص: ،2005 ، لمنشر والتوزيع
، 1995 ،الرياض ،الخريجي لمنشر والتوزيعدار ،  الطبعة األولى، مبادئ اإلدارة العامة، محمد عبد الفتاح ياغي - 4

 .133ص:
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يركز جوىر القيادة التحويلية على القدرة على مواءمة الوسائل مع الغايات وتشكيل  نمط القيادة التحويلي: -د 
، يعٍت النمط التحويلي استخدام القائد لعنصر قيق أغراض إنسانية وتطلعات أخبلقيةوإعادة تشكيل اؼبنظمات لتح

اعباذبية والصفات الشخصية ذات العبلقة، لَتفع من التطلعات ووبول االفراد والنظم ألمباط من األداء ذات 
التوقعات، والذي غالبًا ما مستوى عال، فالقيادة التحويلية ىي قيادة إوبائية تؤثر على األفراد ليقدموا عطاء يفوق 

يتم يف حاالت التغَتات التنظيمية الكبَتة، وتقوم القيادة التحويلية على مفاىيم ذات أصول راسخة مثل: األمانة، 
االستقامة الشخصية، وضع اعتبار للقيم االجتماعية واؼبهنية وااللتزام اغبقيقي هبا، واحًتام الفرد والتفاعل مع 

 1حويلي يبلك الرؤية، اعباذبية، القدوة، التحفيز واالستقامة.اآلخرين، فالقائد الت
فاؼببدأ الرئيسي لنمط القيادة اإلجرائية تبادل اؼبنافع بُت الرئيس واؼبرؤوسُت، حيث يؤثر   نمط القيادة اإلجرائي: -ه 

كل منهما يف اآلخر وذلك بأن وبصل كل من الفريقُت على شيء ذو قيمة، وبعبارة أخرى فالرئيس يقدم 
وبصل الرئيس على أشياء  للمرؤوسُت شيئا يريدون اغبصول عليو، على سبيل اؼبثال زيادة يف اؼبكافآت ويف اؼبقابل

 2يرغب هبا كزيادة اإلنتاج.
 :لمنظمة المتعلمةفي بناء ا ادةالقي أىمية-ثانيا

جعلت ، وضاع البيئية والتنظيمية يف السنوات األخَتة اؼباضيةاعبذرية اليت طرأت على ـبتلف األ التغيَتات إن
ؼبا ؽبا من أنبية بالغة يف تصميم األنظمة واؽبياكل التنظيمية ، اؼبنظمات تدرك أنبية توافر قدرات قيادية ـبتلفة

وإن دل يعمل القادة على تبٍت أمباط قيادية ومهارات ، بناء أسس ومبادئ اؼبنظمة اؼبتعلمة إذلواالجتماعية اؽبادفة 
أن القيادة يف   (Gephart etal)وترى  دراسة 3فسيصبح تطبيق مبادئ اؼبنظمة اؼبتعلمة بعيد اؼبنال.، إدارية متميزة

 فراد والفرقدعمًا أساسيًا للتعلم ولتطوير األوالقادة واؼبدراء يف كل اؼبستويات يوفرون  ، اؼبنظمة اؼبتعلمة مهمة جداً 
تذى بو يف سلوك التعلم ل عملية ويوفرون أنظمة لتسهي، ويشجعون غَتىم على اؼبشاركة باألفعال ، ألهنم مبوذج وب 

، ويقوم القادة واؼبدراء بإتاحة اؼبوارد لتقوم اؼبنظمة بالتزامها كبو التعلم، بعاد للمعرفة والتعلمويضمنون توفَت أ ، التعلم
 4والقيادة ال تعٍت التسلط ولكنها تعٍت اؼبشاركة.

 فراد على التعلم والتكيف وتقدًنلمة واجب وضع النظم اليت تشجع األعلى عاتق القيادة يف اؼبنظمات اؼبتع يقع
رعايتها لعملية  إذلباإلضافة ، ليتمكن من اغبصول على نظرات معمقة للحقيقة القائمة، العون لكل فرد يف اؼبنظمة

                                                           
 .20، ص:مرجع سبق ذكرهسيف الدين جالل رشوان ىمد، - 1
 ، دور القيادة اإلبداعية في تحسين مستوى الثقافة التنظيمية في وزارة الصحة الفمسطينية ، نيى عواد رشيد ساعد - 2

 .25ص: ،2016، فمسطين ، جامعة األقصى، رسالة ماجستير في القيادة واإلدارة
إدارة أعمال، جامعة اليرموك،  في ، رسالة ماجستيرإدارة اإلبداع في المنظمات المتعممةبراء عبد الكريم محمد بكار،  - 3

 .36، ص:2002السعودية، 
 ، ماجستير في التربيةرسالة ، درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة في كمية السمطان، سالم بن سميمان بن سالم البوسعيدي - 4

 .22ص: ،2018، سمطنة عمان ، جامعة نزوى، قسم التربية والدراسات اإلنسانية
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ىناك ؾبموعة من اؼبهارات اليت هبب توافرىا يف قيادة  ، وربفيزىا لؤلشخاص الذين يقومون بالعمل ، التعلم يف اؼبنظمة
 1اؼبنظمات اؼبتعلمة ومنها :

 وىذا يعٍت العمل بروح التعاون على قائمة من األىداف . ، بناء رؤى مشًتكة 
  اغبصول على تعاطف واندفاع كل فردتشجيع النظرات الشخصية من خبلل. 
 .التواصل وطلب العون من األقسام والوحدات األخرى 
 .بناء قيمة جوىرية وخارجية للحصول على رضا العميل 
 ت.التأكيد على الرؤى اإلهبابية ال على التهديدا 
  ازباذ اغبذر بأن ال يصبح حلول اليوم مشاكل مث، النهاية إذلالتفكَت بشكل منظم وبرؤية العملية من البداية 

 اؼبستقبل.
 .تطوير اؼبنظمة اؼبتعلمة اليت تقوم على مراجعات للمشاريع وتلخص النتائج 

 2 :ىناك عاملُت مهمُت ونبا، كما أنو للتوجو كبو القيادة يف اؼبنظمة اؼبتعلمة

 وذلك يتضمن تطوير وتنمية القدرات واؼبهارات. :تطوير األداء الفعلي 
 وتطوير وتنمية القيم واؼبعتقدات، ويتضمن ذلك تطوير وتنمية االذباىات والدوافع :تطوير األداء المحتمل. 

 3:ثبلثة أدوار وىي واليت تتمثل يف ةتعلمنظمة اؼباؼبقائد لأدوار ىناك كما أنو 
القائد عمليات ربديد الفرص واالذباه العام للشركة، ووضع االسًتاتيجية السياسية، واؽبياكل اؼببلئمة، يتوذل  المصمم: -

 وتوجيو الشركة وفق متطلبات البيئة.
يبتلك القائد الرؤية حول حقيقة الشركة وتتجسد مسؤولية ىذا يف تشجيع العاملُت وربفيزىم لتعلم الرؤية  :المعلم  -

 بالشكل اؼببلئم.
ذلك دبا ىبدم رسالة اؼبنظمة، ويدعم األفراد اؼببادرين  إذليقدم القائد الرعاية والدعم للعاملُت الذين وبتاجون  عي:الرا  -

 اؼبهارات. إذلباألفكار واؼبمارسات اعبديدة لذا فان قائد منظمة التعلم وبتاج 
كثر قدرة من اؼبنظمات التقليدية على التكيف واؼبرونة األن اؼبنظمة اؼبتعلمة ىي منظمة ىو أ استنتاجوما يبكن 

لذا ما ربتاج إليو منظمات اليوم حىت تصبح منظمات متعلمة ىو أن تتبٌت قيادة فعالة ، ديدةاعبعرفة اؼبواالستمرارية وتوليد 
 ة وراء عملية التعلم .يوربدد الرؤية اغبقيق، تشجع أكثر على التعلم بكافة مستوياتو

 
 

                                                           
 .146ص:، مرجع سبق ذكره ، ودةعشريفي مس - 1
 . 27، ص:مرجع سبق ذكرهميسرة صباح،   - 2
 .262- 261ص:  ،مرجع سبق ذكرهنجم عبود نجم،   - 3
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 السلوك اإلبداعينمية في ت وأثرىاالقيادة  :الثالثالمطلب 
ماىية القيادة اإلبداعية  إذلالبد من التطرق  عبلقة القيادة بالسلوك اإلبداعي وأثرىا يف تنميتول التطرققبل 

 فكار اعبديدة. تشجع على روح اؼببادرة وطرح األواؼبشجعة على السلوك االبداعي واليت
 :القيادة اإلبداعية-أوال

ودفعهم لتحقيق أىداف اؼبنظمة ولكي يصبح ىذا التأثَت فعااًل البد أن ، دبفهومها ىي التأثَت يف اآلخرين القيادة
اختيارات جديدة تتسم  إذلوذلك لتًتجم اؼبعرفة اليت اكتسبتها ، تكون القيادة مبنية على اإلبداع يف إعدادىا واختيارىا

ل اؼبشكبلت بطرق إبداعية زبتلف عن غَتىا من الطرق حيث إن اؼببدع باعبودة وربقق الفائدة من خبلل اىتمامها حب
أو من خبلل إعادة تركيب األمباط ، للحل حظو اآلخرون وأن ىناك طريقة أفضليبلحظ أن ىناك  شيئاً خاطئاً دل يبل

داعية مرنة فالقيادة اإلب، حلول مبدعة إذلاؼبعروفة من اؼبعرفة يف أشكال فريدة وخطوط تتميز باألصالة وتصل 
  1ومتجددة ومتحدية وموجهة.

 :تعريف القيادة اإلبداعية -1
القيادة اإلبداعية على أهنا" العمل باستمرار للتأثَت يف األفراد واقتناعهم بقبول العمل من أجل  )ىاللي(عرف  -

فات والتناقض وفقًا لؤلسلوب الذي وبدده القائد اؼببدع الذي يستطيع إعادة إذابة اػببل ، ربقيق أىداف اؼبنظمة
 ىداف اؼبنظمة."بُت أىداف العمل وأ

فكار اعبديدة سواء عن طريق القائد أم عن طريق العاملُت األ القيادة القادرة على صبع ( على أهنا")قنديل عرفها  -
 نظمةفكار وتبٍت الفكرة اؼبفيدة وتدعيمها ومساندهتا وتروهبها داخل اؼبوربليل ىذه األ، من مصادر خارجية معو أم

ؾبال ذباري أو اقتصادي مريح مادياً  إذلتغيَت ىذه الفكرة وربويلها  إذلوالبحث عن اؼبصادر اليت تؤدي ، وتنفيذىا
وتستخدم يف ذلك قدرهتا االستكشافية واالستطبلعية وأصالتها الفكرية وقدرهتا التأثَتية يف ، واجتماعيًا وتنظيمياً 

 2إثارة ضباس اآلخرين لئلبداع واالبتكار."
واؼبمارسة  جديد واإلصبلح يف ؾباالت التفكَتعلى أهنا " تعٍت القدرة على التغيَت والت ()لونيس جغبوبعرفها  -

مع العمل على اكتشاف اؼبشكبلت ، إلحداث تطورات كمية ونوعية يف ؾباالت العمل واإلقباز داخل اؼبنظمة
 3احمليطة."األتباع والبيئة  وتلبية حاجات، يئة اؼبناخ الفعالهبدف حلها وهت

                                                           
 ، اإلبداعية وعالقتيا بالمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدةالقيادة  ، فيد نجيم راجح السممي - 1

 .42، ص:2012، السعودية، جامعة أم القرى، دارة التربوية والتخطيطرسالة ماجستير في اإل
ميدانية بوالية دراسة –إدارة الوقت وعالقتيا بالقيادة اإلبداعية لدى مديري الثانويات  ، عمي لونيس و دالل جغبوب - 2

 .22ص: ،2013 ، (01)العدد، سطيف ، مجمة العموم االجتماعية ،-سطيف
دارة االبتكار، عالء قنديل - 3  .163، ص:2010، الطبعة األولى، دار الفكر لمنشر والتوزيع، األردن، القيادة االدارية وا 
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، أنو" لكي تكون القيادة إبداعية البد أن توافر خصائص معينة منها السعي والرغبة يف التغيَت )اللمعي(ترى  -
وتقدير ، والقدرة على التحكم يف البيئة اؼبؤسسية والثقة بأن اآلخرين لديهم القدرة على العمل وربمل اؼبسؤولية

والسعي إلهباد حلول جديدة  ، ورفع مستوى ثقافة اؼبنظمة والعاملُت هبا، والسعي اؼبستمر كبو التعلم، اقبازاهتم
 1للمشكبلت مع مراعاة أن تكون رؤية اسًتاتيجية وتوجو مستمر لتطوير بيئة العمل."

والتي ىي عبارة " تعريفًا شامبًل عن القيادة اإلبداعية ءالتعاريف اؼبختلفة يبكن إعطا من خبلل ىذه اعبملة من
القائد على التأثير في العاملين بشكل إيجابي وتشجيعيهم على التغيير الذي يعد محور القيادة عن قدرة 
محاولة استخراج طاقاتهم الكامنة اإلبداعية وتشجيعهم على طرح األفكار الجديدة  إلىباإلضافة ، اإلبداعية

 "وحل المشكالت بطرق إبداعية ومساندتها بشكل أكثر.
 :أىمية القيادة اإلبداعية -2
 2للقيادة اإلبداعية أنبية كربى تتمثل يف اآليت:   
 العمل على التطوير والتحسُت اؼبستمر من خبلل تشجيع وتدعيم طرح األفكار اإلبداعية. -
 تعمل القيادة على تشجيع وربفيز اؼببادرات اإلبداعية لؤلفراد اؼبختلفة باؼبنظمة. -
تسهل عمل اؼبنظمة مع اعبهات اػبارجية باعتبار أن القائد لو مهارات سبكنو من اإلنصاح والتفاىم مع ـبتلف  -

 األطراف اليت تتعامل معها اؼبنظمة.
قراءة التوقعات بشكل متميز عن اؼبنافسُت وامتبلك رؤية داعمة لئلبداع والقدرة على اكتشاف منتج جديد أو  -

 خدمة جديدة.

أن القيادة اإلبداعية وظيفة وطلب اسًتاتيجي وذلك ألسباب  إذلأشارت  )نهى ساعد( أن دراسة  إذل أيضا باإلضافة
 3التالية :

 اؼبهارات الشخصية يف التفكَت والتفاعل اإلبداعي اعبماعي من خبلل فرق العصف الذىٍت.أهنا تنمي وتراكم  -
واؼبواقف على مستوى اؼبنظمة أو على مستوى قطاعاهتا أهنا تزيد من جودة القرارات اليت تصنع ؼبعاعبة اؼبشكبلت  -

 وإدارهتا يف اجملاالت اؼبختلفة الفنية واإلدارية واؼبالية.

                                                           
الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري المعاصر :منظور القيادة اإلبداعية التربوية في ضوء فاطمة محمد منير محمد الممعي،  -1

 . 233، ص:2014، (52)، العدد(50)مجمة اإلدارة التربوية، كمية التربية، جامعة طنطا، مصر المجمد ، مقارن
حالة دراسة -القيادة اإلبداعية وأثرىا عمى اإلبداعية وأثرىا عمى األداء االستراتيجي لممنظماتأحمد محمد آدمو حامد،   - 2

، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، كمية الدراسات العميا، جامعة السودان  لمعموم -الشركة السودانية لتوزيع الكيرباء
 .14، ص:2016والتكنولوجيا، السودان، 

 .42ص: ،مرجع سبق ذكره ، نيى عواد رشيد ساعد - 3
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وىذا ما هتيئو القيادة ، أن اإلبداع يف اؼبنظمات يعد قوة فاعلة للتحرك كبو ذباوز توقعات اجملتمعات أو العمبلء -
فكار اعبديدة ضمن برامج لبلقًتاحات تتضمن حوافز واحتفاال شطة اليت تشجع اإلبداع لتوليد األاإلبداعية الن

 لتكرًن اؼبتميزين أفراداً وصباعات.

 تنمية السلوك اإلبداعيفي  القيادة أثر –ثانيا 
كما   ، أن القادة يؤثرون يف سلوكيات مرؤوسهم من خبلل السلطات الرظبية اؼبمنوحة ؽبم (العازمي)جاء يف دراسة 

أهنم حبكم مناصبهم الرظبية واحتكاكهم اؼبتواصل دبرؤوسيهم وبددون أدوار ىؤالء اؼبرؤوسُت وشكل سلوكياهتم 
فالقادة يبكن أن ، وبالتارل إن قدرات اؼبرؤوسُت وسلوكياهتم اإلبداعية تتأثر بنمط القيادة السائد، وإقبازىم لؤلعمال

اؼبشاكل والتصدي ؽبا وعرض حلوؽبا  عية من خبلل تشجيعهم على حلاإلبدا يسانبوا يف تنمية القدرات والسلوكيات
 1بشكل مفتوح أماىم.

أن  اليت وضحت أنبية القائد يف تشجيع السلوك اإلبداعي حيث ترىو  بوجعدار ودريوش() أضافت دراسة و
تأثَت القائد يف سلوكيات النمط القيادي من أىم العوامل اؼبؤثرة يف السلوك اإلبداعي يف اؼبنظمة وينبع ذلك من خبلل 

فالقائد يبكنو اؼبسانبة يف تنمية القدرات اإلبداعية ؼبرؤوسيو ، مرؤوسيو باعتباره السلطة العليا اليت تكافئ وتعاقب
ع وسلوكو الذي يعظم الدافعية على اإلبداع من خبلل إشراكهم يف وض، بتشجيعهم على حل اؼبشاكل والتصدي ؽبا

ويشجع ، فضل أن يكون القائد قدوة يف التفكَت اؼبتجدد أو على األقل االىتمام بون األوم، األىداف وصنع القرارات
بتوفَت اإلمكانات والتحفيزات ، فكار اإلبداعية ومناقشتهم فيها والتطبيق اعبيد منهاالتنافس بُت مرؤوسيو يف توليد األ

 2اؼبعنوية.

اؼبعوقات اليت تقف عائقاً يف وجو تنمية السلوك اإلبداعي اليت تعترب القيادة من أىم )السحباني( كما ترى دراسة 
ألن القيادة إذا كانت غَت فعالة وقوية وال سبتلك الرؤية والرسالة واألىداف اليت تسعى من خبلؽبا  ، داخل أي منظمة

سبثل ؽبم القوة والقدرة تطوير وربسُت أداء اؼبنظمة يكون التأثَت سليب على اؼبنظمة واؼبوارد البشرية فيها ألن القيادة  إذل
ىو عرقلة كل ما وباول العمل بطريقة مبتكرة ومبدعة  اغبالةوبالتارل سيكون دور القيادة يف ىذه ، داخل بيئة العمل

 3ألهنا سبثل خطراً على مكانتو ومنصبو داخل اؼبنظمة .

إن القيادة اإلدارية الفعالة ىي اليت توفر اؼبناخ التنظيمي اؼببلئم لتنمية السلوك  (الغامدي)دراسة  أضافت و 
لى مواجهة عكما أن القيادة القادرة ،  فهو اػبيار االسًتاتيجي لكل اؼبنظمات من أجل اغبضور واالزدىار، اإلبداعي

                                                           
 .78، ص: مرجع سبق ذكرهمحمد بزيغ حامد بن تويمي،  - 1
دراسة ميدانية لعينة –أثر أنماط القيادة اإلدارية عمى تنمية اإلبداع لدى الموارد البشرية ، بوجعدار وشييناز دريوش خالد - 2

، (الجزائر) بسكرة ،جامعة محمد خيضر، مجمة العموم االنسانية، -من المؤسسات الصناعية الخاصة بوالية قسنطينة
 .188-2013،187، (23)العدد

 .52ص: ، مرجع سبق ذكره، السحبانيحسام السالم  - 3
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القيم واؼببادئ اليت تنمي التحديات اؼبعاصرة وذلك من خبلل اسًتاتيجيات وخطط وبرامج تتضمن ؾبموعة من 
قيادة فال، وىو ما يعطي قوة دفع للمنظمة كبو اإلقباز واإلبداع ، التوجهات اإلبداعية اليت تلتزم هبا اؼبنظمة قواًل وفعبلً 

سبقية متميزة لبناء موارد البشرية وتنميتها وخباصة الكفاءات والقدرات العقلية والفنية أو اؼببدعة تعطي عناية خاصة وأ
 1.اآلن رأس اؼبال الفكريعليو  يطلق ما 

أن القائد لكي ينجح باعتباره قائد فاعل يف ؾبموعة وينجح يف عملو بصفتو  )الخفاف(دراسة  ترىباؼبقابل 
د يتوافق مع خطة عملو وأن يبر سلوك إبداعي جيّ على عتماد االمؤسستو وكذلك ينجح يف مهمتو فعليو  مسؤول عن

وعلى القائد ، ساس النجاحفكار والتطبيق ىو أفرص وتوليد األتتمثل يف استكشاف ال يف دورة سلوك اإلبداعي اليت
عتبار حالة التوازن الفاعل أن يقوم باختبار اػبطة مث تقويبها قبل تنفيذىا ومن مث التقوًن ثانية بعد التنفيذ آخذ بعُت اال

 2.فراد واؼبؤسسةبُت أىداف األ
العبلقة بُت األمباط القيادية والسلوك اإلبداعي حيث ارتأت أنو يوجد عبلقة وطيدة  )راسم البنا(وػبصت دراسة 

والعكس صحيح إذ قد  ،داعيةر القدرات اإلباؼبت بع أن يطوّ قائد بقدراتو وإمكاناتو وأسلوبو وترى أنو يستطيع ال، بينهما
الكامنة لدى األفراد من خبلل  اعيةئيسيًا يف طمس القدرات اإلبدسلوب القائد وطريقة إدارتو سببًا ر يكون أ

فبعض القادة قبحوا بالفعل باستثمار الطاقات وتفجَت اإلبداعات ، السلوكيات اليت يتبعها يف التعامل مع العاملُت
ونتائج سلبية يف بعض اؼبواقف  إخفاقات إذليف حُت أدت أساليب اآلخرين  ، اإلبداع والتميز إذلوالوصول بأفرادىم 

 3واؼبواطن.
جب على القادة التواصل بشكل فعال مع الرؤية و أنو  ارتأتاليت   (Peter Cook) وىذا ما أكدتو دراسة

هبب أن وأنو  ،اإلبداع من خبلل أي قناة اتصال رظبية أو غَت رظبية متاحة وتشجيع اؼبوظفُت باستمرار إذلاؼبؤدية 
سوف يعترب األفراد ذو القيادة وبالتارل يكون القادة أيًضا يف وضع يسمح ؽبم بالتوازن بُت حرية اؼبوظف ومسؤوليتو. 

 4.لذين لديهم إمكانات قيادية ضعيفةالقوية أنفسهم أكثر قدرة على اإلبداع من األفراد ا

أيضا بشأن التدابَت اؼبتخذة للمناخ اإلبداعي للمنظمات واليت تعزى  )المسعود(يف حُت أنو أظهرت دراسة  
ح بتشجيع السلوك اإلبداعي حيث ترى أنو على القادة التحرك كبو تعزيز مناخ يسم، السلوك القيادي إذلمباشرة 

على  زالة حواجز اػبوف والقضاءإ، يم اؼبنظمةعتدو تشجيع القيادي اؼبعزز للسلوك اإلبداعي يتطلب والسلوك 
زالة إ، وتطوير األفكار اإلبداعيةشاء آلية لدعم وتشجيع نإ، اؼبكافئات واالعًتاف باجملهودات اؼببدعة، األحكام اؼبسبقة

                                                           
ممية واالحتياجات التدريبية لمقيادة اإلبداعية  كما يتصورىا القادة عدرجات الممارسة ال ، فيد بن ىزاع الغامدي - 1

 .55ص: ،2012السعودية  ،، كمية التربية،  جامعة أم القرى، رسالة ماجستير- ةثاألكاديميون بجامعة الباح
 .57،  ص:مرجع سبق ذكرهسيف الدين جالل رشوان ىمد،   -2
 .63ص: ، مرجع سبق ذكره ، محمد أحمد عرابي راسم البنا - 3

4
 -Hmadi Nabil  etal, The Impat of Leadership on Creativity and Innovation ,International 

Journal of   Humanities and Social Science Invention, Vol(06),No(06),2017,p:60. 
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اغبد من اؼبنافسة الداخلية غَت ، العوائق التنظيمية وذلك بإزالة كل العوائق اليت من شأهنا كبح السلوك اإلبداعي
 1الرغبة يف البقاء على الوضع الراىن واػبوف من التغيَت.اإلهبابية والقضاء عليها واغبد من 

نقول أن العبلقة بُت القيادة والسلوك اإلبداعي عبلقة وطيدة وقوية وذلك من خبلل أنبية الدور  خاص تاجوكاستن
وتشجيعهم على ، هارات اإلبداعية عند اؼبوارد البشرية وسلوكياهتماؼبتأثَت على تطوير الال الذي تلعبو القيادة يف الفعّ 

ساس يف إطبلق والذي يعد اغبجر األ االقيادي إذا كان فعّ كما ال ننسى دور النمط ال،  حل اؼبشاكل والتصدي ؽبا
القيادة  لعبتو ، وتطوير األفكار اعبديدة وتنميتها، اإلبداعية للموارد البشرية وتشجيع السلوكيات ،الطاقات الكامنة
وربسن ، وزيادة دافعيتهم كبو اإلبداع، اغبرية للموارد البشرية يف إبداء اآلراء واؼبشاركةؿباولة إعطاء دورًا أساسيًا يف 

 وىذا بدوره يتجو كبو خط واحد وىو تشجيع السلوك اإلبداعي وتنميتو.، ورفع معنويتهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
أطروحة دكتوراه ،-دراسة حالة بنك البركة–متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في ظل قيادة إبداعية المسعود، ربيع  -  1

 .121، ص:2013عموم، تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسة، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  
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 بداعي من خالل فرق العمل: تنمية السلوك اإلالمبحث الثالث
فهي مطلب أساسي ، اغبديثة اليت ربتاجها اؼبنظمات مهما كان نوعها التوجهات اإلداريةتعد فرق العمل إحدى 

لبناء اؼبنظمة وقباحها وسبيزىا واستمرارىا وذلك بدءًا من قباح مواردىا البشرية وذلك من خبلل تفجَت طاقاهتا 
وأنبيتها  ،فهوم للفرق العملوىذا ما سنحاول التطرق إليو يف ىذا اؼببحث من م، اإلبداعية عن طريق فرق العمل

عبلقتها ببناء اؼبنظمة اؼبتعلمة دورىا ويف تنمية السلوك  إذلباإلضافة ، وخصائص فرق العمل الفعالة، وأنواعها
 بداعي.اإل

 فرق العمل  ماىية: المطلب األول
والقت قبواًل واسعاً يف بناء التنظيمي كما أهنا ارتبطت بسياسات إدارية متعددة مكونات ال من أىم إن فرق العمل

لتعددىم واختبلف وجهات نظرىم ال  وؽبذا كثرت الكتابات عن فرق العمل من قبل الباحثُت ونظراً ، علم اإلدارة
لى عويف ىذا اؼبطلب سنحاول حصر بعض التعاريف اليت نستطيع من خبلؽبا التعرف  ،يوجد تعريف ؿبدد وشامل

 . اؼبطلبمفهوم فرق العمل ومدى أنبيتها يف ىذا 
 فرق العمل: مفهوم -أوال

ق العمل كغَته من الفلسفات اإلدارية بغاية مواجهة التحديات اليت من اؼبمكن أن تواجو ظهر مفهوم فر 
وما سبخضت  (Elton Mauo)ورغم اعبهود األولية اليت قام هبا العادل  ،اؼبنظمات ومساعدهتا على ربقيق أىدافها

إنتاجية الفرد تزداد بزيادة التغَتات اإلهبابية يف ظروف العمل البيئة نتيجة  أنترى   (Hawthorne) عنو ذبارب 
يف تسهيل اؼبهام ويتوقع منهم تعليم  مهماً  لتطور مفهوم اؽبوية اعبماعية من سنوات طويلة، يلعب قادة الفرق دوراً 

م تقدًن التدريب والتشجيع أعضاء فرقهم وجعلهم أكثر قدرة على ازباذ القرارات بُت  أعضاء الفريق ويتوقع منه
 ولذلك كث ر الباحثُت والدارسُت يف تعريف فرق العمل ومن بُت التعاريف ىي كالتارل : .1وتفويض أعضاء فريقهم،

ملون معًا إلقباز ما ال يبكن إقبازه يف عيفرق العمل على أهنا "صباعة من العناصر البشرية  النصر( )أبوعرف  -
جانب اؼبتعة يف األداء  إذل ،لى روح العمل شيء من االىتمام والرضاعدبا يضفي ، حالة عمل كل منهم دبفرده

 .2"نفسو 
 ، تتكامل جهودىم وخرباهتم، على أهنا" ؾبموعة من الناس مرتبطة بتحقيق ىدف معُت (ىاني محمد)عرفها  -

ربقيق النتيجة  ويعملون سويًا حبيث يكون ؾبموع أدائهم اؼبشًتك أكرب من ؾبموع جهودىم الفردية يف سبيل
 3اؼبنشودة."

                                                           
األردن ، المجمة األردنية في إدارة األعمال، تحقيق التميز التنظيميأثر تمكين فرق العمل في عطا اهلل بشير النويقة،  - 1

 .426 :، ص2014، (2)، العدد(05)المجمد
 ، المجموعة العربية لمتدريب والنشر ،الثانيةالطبعة  ، دارةالنمو واإلو فرق العمل الناجحة البناء  ، مدحت أبو النصر - 2

 .46، ص:2014، مصر
 .132، ص:2015، األردن، دار المعتز لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، السموك التنظيمي الحديث ، محمد ىاني محمد - 3
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على أهنا "ؾبموعة من األفراد يتعاطفون ويتعاونون فيما بينهم ويتقاربون يف القدرات و  )الحريري(عرفتها  -
ربقيق  إذلللتوصل بالتارل ، ويتوذل كل منهم مهمة معينة عليو إقبازىا ، ويبتلكون مهارات عالية ، اػبصائص

 1ىدف مشًتك عن طريق تكامل ىذه اؼبهام."
منظمة يؤدون مهام عديدة تسهم عن ؾبموعة من األفراد ضمن مؤسسة أو  على أهنا "عبارة (West)كما عرفها  -

يف ربقيق أىداف اؼبنظمة ويشًتك ىؤالء األفراد يف صبيع العمل ويبتلكون السلطة واالستقبلل واؼبصادر البلزمة 
 2أىدافهم."لتحقيق 

مع بعض بعضهم  ذبميع مهاراهتم ومصادرىم ويعملون على أهنا ؾبموعة من األفراد يتم( Mackall)وعرفها  -
 3البعض لتحقيق ىدف مشًتك".

وىي عبارة عن "ومن خبلل ىذه اعبملة من التعاريف يبكن استخبلص تعريفًا موحدًا وشامبًل عن فرق العمل 
ويشتركون في ىدف ، بعضهم البعض كال منهم لديو خبرة ومهارة معينةمجموعة من األفراد يعملون مع 

 "موحد ومشترك يسعون لتحقيقو من خالل التعاون والتكامل فيما بينهم.

 أىمية فرق العمل : -ثانيا 
ة عولقد أثبتت خربات العمل أن يبكن ألية ؾبمو ، رب من األدوات الفعالة إلقباز اؼبهام اؼبشًتكةن فرق العمل تعتإ
لتحقيق النجاح اؼبطلوب بأعلى قدر من الكفاءة وتتعاون معا ً ، قوة تتقاسم األىداف واؼبهام إذلأن تتحول  األفرادمن 

دبفرده ال يستطيع مهما كانت عبقريتو وقدراتو العقلية واعبسمية واإلدارية أن يقوم بإقباز كل  واحداً  فرداً  نّ أو  والفاعلية
 4.شيء دبفرده
بوصفها قوة أدائية ، تستمد فرق العمل أنبيتها يف اؼبنظمات من خبلل تكاملية ظباهتاأنو  (عفانة)يرى وبالتارل 

ة وتطوير وتسهم يف دفع اؼبنظمة كبو استيعاب التغَتات والتعامل مع التقني ،وحركة تطويرية مستمرة يف البيئة التنظيمية
اؼبنظور االسًتاتيجي  إذلمن العوائق اليت تتخلل أنشطة عمليات اؼبنظمة، وتتيح ؽبا التحول  أساليب األداء، والتخلص

 إذلوتبٍت طرائق اعبودة يف األداء على صعيد النوع قبل الكم، إذ إن فرق العمل الفاعلة تؤدي ، يف التخطيط والتنفيذ

النجاح  إذلسعيها  يفمات تطوير فرق العمل تظل مطلبا حقيقيا لتلك اؼبنظ وبالتارل فان عملية، تقوية اؼبنظمة 
  .5والتميز

                                                           
 .131، ص:2012، األردن، دار الفكر لمنشر والتويع، الطبعة األولى ، تجاىات إدارية معاصرةا ، رافدة عمر الحريري - 1

2
 -West ,Michael& et al ,The Essentials of TeamWorking ,First  edition  ,A John wiley and 

sons ,Ltd ,Publication ,New Delhi ,india,2012,  p:27. 
3
 -Mackall,Joe ,Teamwork Skille, Third Edition ,Ferguson Publishing , USA, 2012,p:14.  

 .46ص: ، مرجع سبق ذكره ، مدحت أبو النصر - 4
  ،اإلداري وعالقتو بفعالية فرق العمل في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزةالتمكين ، حسن مروان عفانة -   5

 .26ص: ،2003 جامعة األزىر غزة، رسالة ماجستير في إدارة األعمال،
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   1وىي: تشكيل فرق العمل يعود لؤلسباب التالية واليت تنبع من أنبية فرق العمل فَتى (عبد الفتاح )أما 
 وربسُت مستوى اعبودة واإلنتاجية الًتكيز الدائم وبشكل مباشر على ربقيق وتطوير. 
 .إحساس العامل بأنو يقوم بأداء العمل بشكل تطوعي وغَت مفروض 
 ة الفعلية يف مناقشة مشاكل العملإعطاء فرصة حقيقية للعاملُت للمشارك. 
 د فرص لتطوير اؼبهارات القياديةإهبا. 
  وع من اغبماس لدى األفراد غبل اؼبشاكل.نخلق 
  بالعمليف كافة النواحي اؼبتعلقة توفَت اؼبعلومات الدقيقة. 
 الشمولية وتعدد اآلراء. 
 ا كان العمل مرتبطا بأكثر من جهةقيق التنسيق والسيما إذرب. 
 الوقت الكايف لتورل العمل بنفسو حينما ال يكون لدى اؼبسؤول. 
 بيعة العمل تتطلب الروح اعبماعيةحُت تكون ط. 

 2أن أنبية اعتماد الفرق العمل يف اؼبنظمات من خبلل اؼبؤشرات التالية : إذلتشَت  (الزبيدي)أما دراسة 

  .إن فرق العمل ىي ظبة مهمة للحياة التنظيمية وأن القدرة على إدارهتا يعد عنصراً مهماً لنجاح اؼبدير واؼبنظمة 
  ىو أحد اؼبيزات األساسية يف  إذ يعد فريق العمل ، فرق العمل كأداة إلدارة التغيَت والتطوير يف اؼبنظمات إذلي نظر

 عملية التحسُت اؼبستمر. إذلإدارة اعبودة الشاملة وصواًل 
  ذو فائدة مهمة للمنظمات  وتتميز فرق العمل بالتعاون الدؤوب وإبداع أعضائها من خبلل العمل اعبماعي فه

 اليت تواجو منافسة وربديات وبيئة تشغيل معقدة بصورة متزايدة.
   ذوي زبصصات ـبتلفة ومكملة لبعضها البعض ذبلب فرق العمل مهارات وخربات متنوعة ؼبا ربويو من أعضاء

 اآلخر.
   التقليل من البلتأكد من خبلل اؼبشاركة بأقصى حد من اؼبعلومات بُت اعضائها  إذليؤدي استخدام فرق العمل

 وتفعيل عملية االتصال بينهم.
  كامل بُت األداء والتعلم.تعمل فرق العمل على ربقيق الت 
 .إن فرق العمل الذي يقدر وينظم نقاط القوة اؼبختلفة لؤلفراد يبكن أن يفكر بشكل اسًتاتيجي 

واليت أصبحت يف الوقت اغبارل   ،يف قباح اؼبنظمة من الضروريات اغبتمية تعد ومنو يبكن أن القول أن فرق العمل
اكبة ذلك التغيَت من و وذلك ؿباولة منها م، اؼبعاصرة الذي تشهده البيئةيف ظل التغيَت اسًتاتيجية تنتهجها اؼبنظمة 

                                                           
 .825-828، ص5112، معيد اإلدارة العامة الرياض،مفاىيم إدارية حديثةمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  -1
 .64ص: ، سبق ذكره عمرج ، الزبيديغني دحام تناي  - 2



 تمنية السلوك الإبداعي من خالل أ بعاد املنظمة املتعلمة الفصل الثالث:

 

 

146 

ربسُت  إذلوربسُت مستوى اعبودة كما أهنا هتدف من خبلؽبا ، أجل ربقيق أعلى مستويات من الرضا للموارد البشرية
 .مركزىا التنافسي وىذا ىو اؽبدف اغبقيقي اؼبراد الوصول إليو

 لةمل وخصائص فرق العمل الفعاّ : أنواع فرق العالمطلب الثاني
وذلك ؼبا ربققو فرق ، فرق العمل ىي العصب األساسي ؼبنظمات األعمال اؼبعاصرة وخاصة اليت ىدفها التنافس

ولذلك تعدد  ، تبعًا الختبلف أنواعها وتنوعها وخصائصها إن كانت فرقًا فعاّلةأيضا و ، العمل من مزايا وأىداف
 العمل  ويف ربديد خصائصها. الباحثُت يف تعداد وتنويع فرق

 :أنواع فرق العمل -أوال
وبالتارل إن أول مشكلة تواجهها ىي ربديد نوع الفرق اليت ، فرق العملتشكيل وبناء  إذلربتاج اؼبنظمة دائما 

ىي   لتارل فإن من بُت أىم فرق العملوبا ، ىدف معُت ووبقق ن كل نوع ىبدمث أحي، آخر إذلزبتلف من نوع 
 :ارلكالت

تقوم فرق حل اؼبشكبلت بتحديد ، ساعدة اإلدارة يف مواجهة اؼبشكبلت اليت تواجههاؼب: حل المشكالتفرق   -1
( عضوًا يعملون 85-2يتكون فريق حل اؼبشكبلت اؼبثارل من )، طبيعة اؼبشكبلت يف ـبتلف أنواع اؼبنظمات

وجعل العمليات التنظيمية أكثر  ، وبشكل دؤوب على مناقشة طرائق ربسُت اعبودة يف صبيع اؼبراحل التنظيمية
فرق اإلجراءات بى أحيانا عكما أن فرق حل اؼبشكبلت تد،  كفاءة أو العمل على ربسُت بيئة العمل بصورة عامة

، د من األظباء اػباصة هبايالتصحيحية أو حلقات اعبودة، على الرغم من أن العديد من اؼبنظمات قد أثارت العد
إذ تقتصر عضوية ، فرق حل اؼبشكبلت نبا فرق اإلدارية وفرق متعدد الوظائف إال أن ىناك نوعان أساسيان من

وذبتمع ىذه ، ىذه الفرق على ؾبموعة من العاملُت يف قسم معُت لتحديد اؼبشكبلت اليت تواجو ذلك القسم
شكبلت ساعتُت وتقدم من خبلؽبا منهجية واضحة غبل اؼب إذلاجملاميع أمبوذجًا مرة واحدة يف األسبوع من ساعة 

 1اؼبطروحة أمامها.
يتم ربطهم من خبلل استعمال  ، ىي ؾبموعة من األفراد منفصلُت )أو متباعدين( جغرافياً  الفرق االفتراضية :  -2

تقوم الفرق االفًتاضية بكل األمور اليت تقوم هبا وتؤديها باقي الفرق ، التقانة اؼبختلفة ألجل إقباز أىداف ؿبددة
وبإمكاهنم إشراك أعضاء من اؼبنظمة ، وأداء اؼبهمات احملددة ،وازباذ القرارات، من حيث مشاركة اؼبعلومات

 2نفسها أو ربط أعضاء اؼبنظمة من آخرين من منظمات أخرى.

                                                           

  1- إحسان دىش جالب و آخرون، مرجع سبق ذكره،  ص:43. 
 .68ص:  ، مرجع سبق ذكره ، غني دحام تناي الزبيدي - 2
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إن فرق العمل اؼبدارة ذاتيًا ىي ؾبموعة من األفراد لديهم مهارات وزبصصات  فرق العمل المدارة ذاتياً:  -3
الفرق وتشارك يف الوظائف اليت غالباً ما يؤديها وتتمتع ىذه الفرق بدرجة كبَتة من التمكُت فتتعلم ىذه  ، متنوعة

 1وتتمتع باغبرية يف ازباذ القرارات يف اجملاالت التالية : ، اؼبديرون وتكون اجتماعاهتا أسبوعية
 ربديد مستويات األداء. 
 وضع جداول العمل. 
 ربديد اؼبوازنات اؼبطلوبة. 
 .حل اؼبشكبلت اليت تواجهها أثناء التنفيذ 
 .تدريب العاملُت على اؼبهارات اؼبختلفة 
 .اختيار األعضاء اعبدد 
 .الرقابة على اعبودة وتقييم األداء 
ىي الفرق اليت يتألف أعضاؤىا من نفس الوحدة الوظيفية أو فرق العمل الوظيفية  فرق العمل الوظيفية :  -4

ز العبلقات وسبل وسبتا، بشكل رظبي يف اؼبنظمة وتكون السلطات واؼبسؤوليات ؿبددةويكون القائد معيناً ، القسم
وينشأ ىذا النوع غالبًا يف اؼبنظمات ذات الصفة اؽبيكلية التقليدية واليت ، وحدود اإلدارة بوضوحازباذ القرارات 

 2تتسم بيئتها بالثبات.
حيث أن فرق اؼبشاريع تستنجد هبا ، اؼبشكبلتىبتلف دور ىذه الفرق مقارنة بفرق حل  فرق المشاريع:  -5

ق وقتًا طويبًل ألدائو سبام مشروع معُّت والذي يستغر ن ـبتلف اإلدارات، وىذا يف سبيل إاؼبنظمة ألداء مهمة ما م
وتتميز ىذه الفرق  ، حيث ينحصر دور الفرق يف إدخال تكنولوجيات جديدة أو إدخال منتوج جديد، و العكسأ

 3وسبلك سلطة تنفيذ القرارات.باالستقبللية 

 
 
 
 
 

                                                           
واقع بناء فرق العمل ودورىا في تنمية اإلبداع اإلداري  من وجية نظر العاممين في وزارة  ، يوسف عمي ابو جربوع - 1

 ، اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ي القيادة واإلدارة بأكاديميةرسالة ماجستير ف ، -المحافظات الوطنية– االقتصاد الوطني
 .49، ص:2014 ، غزة، جامعة األقصى

 .47ص: ، مرجع سبق ذكره،  يوسف عمي ابو جربوع - 2

، مجمة دراسات في عمم اجتماع المنظمات ،دور القائد في تعزيز التماسك لدى فرق العمل ، زرارقة وعبيد طاوس وزفير  - 3
 .41ص:، 2018 ، (00)العدد، (50)المجمد ، سطيف )الجزائر( ، 2جامعة محمد لمين دباغين 
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 خصائص فرق العمل الفعالة: -ثانيا
الة وفرق عمل ، إال أننا قبد أن ىناك فرق عمل فعّ اؼبنظماتونوع فرق العمل يف ـبتلف  الرغم من وجود نفس مبطب

الدارسون ؽبذا  غَت فّعالة، وىذا ما يدفعنا للتساؤل عن اػبصائص اليت سبتلكها فرق العمل لتكون فعالة، وقد قدم
 1يلي:  اؼبوضوع ؾبموعة من اػبصائص نذكرىا يف ما

 أىداف واضحة وؿبددة.  -
 التزام عارل باألىداف مهمة الفريق.  -
 توفر اؼبهارات البلزمة وتكاملها.  -
 تشجيع التفكَت اإلبداعي.  -
 تام للفرص والتهديدات البيئية اػبارجية. إدراكمعرفة جلّية جبوانب القوة والضعف لدى الفريق، و  -
 توفر نظام ربفيز على أساس صباعي وليس فردي.  -
 إدارة الصراع واػببلفات بشكل إهبايب.  -
 التعاون بُت أعضاء الفريق يف أداء اؼبهام.  -
 مناخ عمل مريح وغَت رظبي بعيد عن الرظبيات.  -
 وليس باألغلبية. اؼبشاركة اعبماعية يف ازباذ القرارات وتكون باإلصباع  -
 .لثقة اؼبتبادلة بُت أعضاء الفريقا  -
 تدريب أعضاء الفريق بشكل دوري.  -

 2كاآليت :خصائص فرق العمل الفعالة سابقة الذكر   إذلباإلضافة  )الحدراوي(كما جاءت يف دراسة 
 وتفهم كامل من أعضائها ألدوارىم ومتقبلون ؽبا.، ىداف هبب أن تكون واضحةأن األ  -
 عضاء حيث يدفعهم على التداوالت الصروبة والتعبَت الواضح عن أفكارىم.اتصال ذات وعي بُت صبيع األتوفر   -
 بطريقة التعامل مع اإلشكاليات وتسويتها بالتعاون. التهيؤ  -
 إهباد بيئة عمل مقبولة باحملبة والتعاون بُت الزمبلء.  -
 اعتماد منهج مبٍت على رقابة األفراد الذاتية. -

                                                           
دراسة حالة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم -تأثير فرق العمل عمى تنمية الثقة التنظيمية عبد القادر بن برطال،  - 1

، العدد (00)، المجمد عمار ثميجي، األغواط )الجزائر(جامعة ،  دراسات العدد االقتصاديمجمة  -األغواطالتسيير بجامعة 
 .189، ص: 2018، (3)

دراسة –دور استراتيجية فرق العمل في تحسين األداء  التشغيمي لممنظمات االنتاجية ، حامد الكريم الحدراوي وآخرون - 2
 ، (30)العدد، (00)المجمد ،جامعة الكوفة ،مجمة كمية التربية لمبنات لمعموم اإلنسانية، القديمتطبيقية في معمل اسمنت الكوفة 

 .684، ص:2017
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طرحو نقول أن اؼبنظمة حىت ربقق أىدافها بشكل كفؤ وفّعال فإن ما ربتاج إليو ىو التنويع يف فرق فبا سبق 
كما أنو ،  وىبدم مصاغبها الكلية وبشكل تام ، نظراً ؼبا وبققو كل نوع من ىدف يصب يف صاحل اؼبنظمة ككل، العمل

 طريق النجاح والتميز .  إذل وصولسهل ؽبا العلى اؼبنظمة أن تركز على فرق العمل الفعالة وؼبا ربققو من مزايا ت
 بداعيالسلوك اإلعالقة فرق العمل بالمنظمة المتعلمة ودورىا في تنمية  :المطلب الثالث

إدارة  ها وتوظيفها يفغبديثة اليت تسعى اؼبنظمة لتبنيّ اإن أسلوب فرق العمل يعد من بُت التوجهات اإلدارية 
تشجيع  إذل باإلضافةبناء اؼبنظمة اؼبتعلمة لو ل ساسية للوصو تطلبات األمن اؼب أصبحونظرا ؼبدى أنبيتو فإنو ، اأعماؽب

 سنتعرف إليو يف ىذا اؼبطلب. اإلبداع والسلوك اإلبداعي وىذا ما
  :تعلمةمعالقة فرق العمل بالمنظمة ال -أوال

فرق العمل بأنبية استثنائية يف عادل األعمال يف الوقت الراىن ؼبا ؽبا من دور مهم وحرج يف قباح اؼبنظمات  ربظى
فاؼبنظمات خاصة ، وزبصصاهتا وفلسفاهتا اإلدارية  واؼبنظمات اؼبتعلمة بصفة خاصة  ماؽباعأبصفة عامة على ـبتلف 

رة التصاميم التنظيمية القائمة على أساس اؽبرمية اؼبتعلمة أضحت أكثر من أي وقت مضى إدراكًا ألنبية مغاد
 1.توزيع السلطة بُت ـبتلف اؼبستويات التنظيمية وسبكُت األفراد إذلوتعويضها بالتصاميم األفقية اؼبستندة 

مور فرق العمل ويرى أن بناءىا من األ يف الكثَت من اؼبسانبات عن التعلم التنظيمي وعن أدلسونولقد ربدث 
للمنظمة اؼبتعلمة  فعندما ال تكون ثقة وال احًتام يف اؼبنظمة من الصعب اغبفاظ على األداء وال خلق األساسية 

وذلك من خبلل  أنبية فرق العمل يف بناء اؼبنظمة اؼبتعلمة كما أنو يبكن استنتاج   ،2الشعور بروح العمل اعبماعي
  .وقباحو داخلها أنبية تعلم الفريق يف بناء اؼبنظمة اؼبتعلمة 

:يلي  ما يقتعلم الفر : ومن الفوائد اؼبًتتبة عن  تعلم الفريقوائد ف -1
3 

حدىم األخر ألهنم يتواجدون مع أالتعاون ىو الفائدة األساسية حيث يرغب األعضاء يف العمل معا ويف مساندة   -
ىو أكثر من التعاون مع بعضهم كما يريد األعضاء ما   ، وبذلك تقل اؼبنافسة الفردية، الفريق ويريدون لو أن ينجح

 جل مصلحة الفريق ويقدم كل مشارك معارفو وخرباتو للفريق .أمن 
األعلى ) من العاملُت  إذلينقل أعضاء الفريق الذين تعلموا تقدًن الدعم والثقة ببعضهم البعض حبرية من األسفل  -

وبُت اإلدارة والوحدات وبالتارل يكون للتحاور  ،العاملُت ( إذلاألسفل ) من اإلدارة  إذلومن األعلى ، اإلدارة ( إذل
 .ائدة أخرى يف ربسُت أداء اؼبنظمةف

                                                           

، األردن ،دار صفاء لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى ،مدخل مفاىيمي متكامل فرق العمل : ،خرونآإحسان دىش جالب و  1-
 .11ص: ،2013

 .105ص: ، مرجع سبق ذكره ،صباح بن سيمة - 2
 .44ص: ، مرجع سبق ذكره ، عبد كريم  بكار براء - 3
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، االستخدام األكثر فاعلية للموارد والقوى والذي يقوم بو األعضاء حبرية تامة دبشاركة أعضاء آخرين بالفريق -
ن أكما ،  ىذه الثغرة اك من يقوم بسددة، أو مهارة خاصة لدى األعضاء فهندفعندما يوجد خلل يف معلومة ؿب

 اؼبنافسة لتحقيق األىداف. إذلويدفع  العمل يكون أكثر ربفيزاً 
ازباذ القرارات واغبلول يف وقت واحد حيث أن كل عضو يستخلص ويقدم اختيارات أكثر فبا يستطيع أن يقوم بو  -

االقًتاحات والتوصيات  كما تكون،  فيقل بذلك الوقت اؼبطلوب اإلقباز العمل وتتخذ القرارات صباعيا، فرد واحد
 اؼبقدمة من أعضاء الفريق أكثر سهولة.

اؼبرونة التنظيمية، فكل فرد يبكنو تغيَت وتبديل وظيفتو داخل نطاق الفريق كما يبكن إعادة التنظيم العمل وإعادة  -
فائدة تتمثل  يقالفر بلحتياجات األنشطة واػبدمات وذلك دبرونة كبَتة وىذا ما هبعل للتعلم ل توزيع األعضاء طبقاً 

 ل للصبلحيات وربسن مستوى مهارات األعضاء.يف سرعة االستجابة للتغَتات التكنولوجية وتفويض فعاّ 
ويبدأ ذلك باغبوار وقدرة أعضاء الفريق على إيقاف االفًتاضات  :لم الفريق داخل المنظمة المتعلمةنجاح تع -2

. أمور ال يبكن ربقيقها بشكل فردي تفكَت مشًتك حقيقي وذلك يسمح للمجموعة بالتفكَت يف إذلوالدخول 
، ونبا أمران زبلط بينهما الفرق، بأن قباح تعلم الفريق يكون يف إتقان فبارسات اغبوار والنقاش )  (sengeويؤكد 

يستمع األفراد  لبعضهم البعض حيث  ففي اغبوار يكون ىناك ؾبال استكشاف حر للقضايا اؼبعقدة والدقيقة،
وعلى العكس يف النقاش يتم ، ويتم التخلي عن وجهات النظر الغَت مرغوبة على مستوى الفرد، بشكل عميق

جل دعم النقاش الذي هبب أويتم البحث عن أفضل الوجهات من  تقدًن وجهات نظر ـبتلفة ويتم الدفاع عنها
أن اغبوار والنقاش متكامبلن لكن معظم الفرق ال سبتلك  (senge)أن يكون يف ذلك الوقت . ويضيف سينج 

ثبلثة أبعاد رئيسية لتعلم الفريق داخل  إذل  (senge)ويشَت  هما.بوعي بينالقدرة على التمييز بينهما والتحرك 
 1اؼبنظمة وىي :

للجماعة أكرب  تعلم كيف هبعلون الطاقة الذكائيةالفرق الفعلى ضرورة التفكير بعمق في القضايا المعقدة :   -
حيث يتطور ، وىذا من شأنو أن يعزز التعلم اؼبتبادل بُت أعضاء الفريق، من اجملموع اعبربي لذكاءات األفراد

 اآلخرين لتحقيق ىدف متبادل ومتفق عليو عرب تطوير مهاراهتم معا . إذلإدراك كل فرد 
 .ديد والمشاركة التي تقودىا الثقةضرورة التج  -
: أي إذا اجتمع فريق عمل أخر فاهنم يتشاركون التعلم معا آخر الدور نفسو مع أي فريقيلعب أعضاء الفريق  -

 موسع. واحداً  ليصبحوا فريقاً 
 :دور فرق العمل في تنمية السلوك اإلبداعي -ثانيا

يعترب تكوين فرق العمل أىم أساليب اإلبداع والسلوك اإلبداعي حيث ال يعمل كل متخصص دبعزل عن 
بل يتكون الفريق من ؾبموعة األفراد الذين يبثلون كافة األنشطة من البداية حىت التسويق والبيع دبا يف ذلك  ، األخرين

                                                           
 .110ص:  ، مرجع سبق ذكره ، صباح بن سيمة - 1
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أن فرق العمل  )بيطاط وبوالزليفة( ترى دراسة 1ومن خبلل الفريق تتدفق األفكار دون قيود بَتوقراطية،، اؼبوردين أيضا
 2تبادل اػبربات وذلك من خبلل :تساعد على صقل مهارات وتنمية السلوك اإلبداعي و 

  الفريق .األكيدة للعضو على ربقيق أىداف  الرغبة -
 مساعدة اآلخرين وخاصة يف الظروف الصعبة. إذلمبادرة كل عضو  -
 ضرورة تعرف كل عضو على اؼبعلومات اؼبتخصصة اليت وبضرىا االعضاء اآلخرون للنقاش. -

فاعلية الفريق، ويتضمن   إذلأن السلوك اإلبداعي ىو من أىم العوامل اليت تشَت  وآخرون( بدير)كما تشَت دراسة 
فكار التعامل واألواؼبرونة  يف ، القابلية غبل اؼبشكبلت، اإلبداع والسلوك اإلبداعي تطور التكنولوجيا اعبديدة

 3اعبديدة.
يف شكل ؾبموعات عمل متجانسة  املُتعتنظيم ال إذلدائما  أن القائد يسعى )عمر األغا(جاءت يف  دراسة و

 4مات من خبلل طرح االفكار اعبديدة،قادرة على اقباز العمل وتطويره وكذا حل اؼبشكبلت اليت تقع فيها اؼبنظ
فراد داخل العمل تعترب من قات طبيعية جيدة وإهبابية بُت األأن وجود عبلاليت ترى   (صباح)دراسة   إذلباإلضافة  

على خلق جو يشجع السلوك اإلبداعي وهبعلو مبط حياة وسلوك اعتيادي داخل صباعة العمل أىم األمور اليت تساعد 
وعلى العكس من ذلك فإن وجود الصراعات واػببلفات والنزاعات بُت أفراد العمل تقضي سباماً  ، باؼبنظمات اؼبختلفة

 5ة للمشاكل  اليت يواجهها التنظيم.على أي أمل يف وجود حلول إبداعية مبتكر 
 من الوسائل اؽبامة يف ترسيخ عتربا تنبية كوهنأن فرق العمل يف غاية األ (بن سهلة )تشَت دراسة يف اؼبقابل و 

  6.اعية وربمل اؼبسؤولية بشكل صباعيفكار اإلبدوكذا حل اؼبشكبلت وتنمية األ، فكار واؼبشاركة يف ازباذ القراراأل
ير تنظيماهتا وربسن و جل تطأؤسسات من اغبديثة اليت تتبناىا اؼباإلدارية رق العمل اؼبمكنة إحدى التوجهات تعترب فو 

ؼبا لو من  االسًتاتيجيةحيث أصبح ىذا األسلوب من اؼبتطلبات األساسية لنجاح اؼبؤسسة وربقيق أىدافها ، أدائها
سلوك حل اؼبشكبلت والتشجيع على الوزبفيض نسبة األخطاء وسرعة ، ثر إهبايب يف زيادة إنتاجية اؼبؤسسةأ

 7. اإلبداعي 
                                                           

 .105، ص:1991، جدة ،دار الشروق لمنشر والتوزيع ،لطبعة األولىا ، سيكولوجية اإلدارة ، ىشام محمد نور جمجوم - 1

 .192ص: ، مرجع سبق ذكره ، وبوالزليفة صابر، بيطاط نورالدين - 2
في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في  -التمكين اإلداري وعالقتو بفاعمية فرق العمل   ، خرونآرامز عزمي بدير و  - 3

 ، (50)العدد، (32)المجمد، غزة، جامعة األزىر  ، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واالدارية، -قطاع غزة
 .313، ص:2015

الميارات القيادية لدى المسؤولين في شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية بين الواقع والمنظور  ، عمر االغارائد  - 4
 .77ص: ،2000 ،فمسطين ، الجامعة اإلسالمية ، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، المعياري

 .48ص: ، مرجع سبق ذكره ، ميسرة صباح - 5
 .105ص: ،مرجع سبق ذكره ، صباح بن سيمة - 6
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أن التعلم الفرقي يعد أحد أىم اؼبرتكزات اليت تقوم عليها اؼبنظمة  إذلالقول وكاستنتاج خاص  نظرا ؼبا مت طرحو
ٌت التعلم تتبأن  إذلتطمح فبالتارل أي منظمة تريد أن  ، Sengeفهو الوحدة األساسية بالنسبة ؽبا كما يراىا ، اؼبتعلمة

يعترب أحد فالتعلم الفرقي ، أن تكون منظمة ماىرة ومتعلمة إذلفهي يف الطريق للوصول  الفرقي وتنجح يف تبنيو
أصبحت  ىو إال أسلوب أو يبكن القول أهنا  السمات األساسية اليت تتسم هبا  فرق العمل وطبعا ىاتو األخَتة  ما

قدرات الوير لكي تساعدىا يف تطوذلك ، ربققهاها واؼبزايا اليت تاؼبعاصرة نظرا ؼبدى أنبي اسًتاتيجية تتباهنا اؼبنظمة
فكار تنمية األ إذل باإلضافة، أىم مورد سبتلكو اؼبنظمةيعد  صبحفاءات عند اؼبوارد البشرية الذي أواؼبهارات والك

من خبلل تفاعل وتعاون وتعلم  ناتج إبداعي إذلذاتو وصوال تشجيع السلوك اإلبداعي يف حد  واإلبداعية وتطويرىا 
 فرق العمل.
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 خالصة الفصل الثالث:
حيث تناولنا ، ؼبنظمة اؼبتعلمةااستعرضنا يف ىذا الفصل دراسة عبلقة تنمية السلوك اإلبداعي من خبلل أبعاد 

ودوره يف تنمية اؼبنظمة اؼبتعلمة ب وعبلقتو ماىيتو إذلبداية تنمية السلوك اإلبداعي من خبلل التمكُت وذلك بالتطرق 
ودورىا يف بناء ، ماىيتها إذلكما تناولنا تنمية السلوك اإلبداعي من خبلل القيادة وذلك بالتطرق   ، السلوك اإلبداعي
تنمية السلوك اإلبداعي من خبلل فرق العمل  إذللتطرق اوأخَتا مت  ، السلوك اإلبداعييف تنمية  أثرىااؼبنظمة اؼبتعلمة و 

 .السلوك اإلبداعي ودورىا يف تنمية  اوذلك من خبلل ماىيته

أن التمكُت ىو فلسفة إدارية حديثة وتعد عامل أساسي لنجاح اؼبنظمة واستمرارىا وضمان  إذلوقد خلصنا 
دور الذي يلعبو التمكُت يف اؼبنظمة  إذلكما خلصنا ،  فعاليتها وقباحها، وذلك بتحسُت أدائها وأداء مواردىا البشرية

توزيع حق  إذلاؼبتعلمة وذلك من خبلل ما يوفره من تعزيز الثقة بالذات واغبرية واالستقبللية للموارد البشرية باإلضافة 
 ركة بُت ـبتلف اؼبستويات وتفويض السلطات وىذا بدوره يعزز سلوك اإلبداعي ووباول ربفيزه.اؼبشايف 

ؼبنظمة اؼبتعلمة اأىم أسس بناء من وتعد ، أن القيادة جوىر العملية اإلدارية والقلب النابض للمنظمة إذل انوخلص
توفره من مناخ  تنظيمي يفرضو القائد الذي يشجع التعلم  وذلك من خبلل ما، اليت تساعد على تعزيزىا اوخصائصه

 .كما توفر القيادة األنظمة لتسهيل عملية التعلم ،  الذي ىو أساس بناء اؼبنظمة اؼبتعلمة

واليت تيجيات واػبطط اليت توفرىا افالقيادة ؽبا دور فّعال يف تنمية السلوك اإلبداعي وتطويره وذلك من خبلل اسًت 
 .لتوجهات اإلبداعية وطبعا ىذا يعتمد بشكل أساسي على قائد فعال أو إن صح التعبَت قائد مبدعاتنمي 

ربتاجها اؼبنظمة واليت تساعد على ربقيق  إذلمفهوم فرق العمل اليت تعد أحد التوجهات اغبديثة  إذلكما خلصنا 
ففرق العمل وبشكل خاص التعلم اعبماعي يعد السمة الرئيسية اليت ، من خبلل العمل اعبماعي والتعاون ،أىدفها

وتفجَت  يسهم يف تعزيز القدرات واؼبهاراتأكثر، و تعتمدىا اؼبنظمة اؼبتعلمة، ففرق العمل والتعاون يتيح فرص التعلم 
 ت اإلبداعية الكامنة.الطاقا
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 تمهيد:
 األعمال، إدارة أدبيات يف موضوع الدراسة عن والتحري البحث جزءًا نظريًا كان نتيجة الفصول السابقةتعد 

دبؤسسة كوندور  ادلنظمة ادلتعلمةأبعاد  تطبيقمعرفة مدى  بغية العملي الواقع على إسقاطو من البد إذ كافيا ليس لكنو
 مساعلتها يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية بادلؤسسة .مدى  إذلباإلضافة  ،بربج بوعريريج الكًتونيكس

 ، كوندور الكًتونيكس ؤسسةدب ميدانية دراسة خبلل من الواقع أرض على الدراسة دلوضوع النظري اإلطار إسقاط إن
 والقواعد ػلدد ادلبلمح الذي اإلطار ادلنهجي أوذل التعريف بادلؤسسة زلل الدراسة، مث توضيح كخطوة يتطلب

 وىدف وأداة مناسبُت يتوافقان أظلوذج اختيار خبلل من وذلك ادليدانية، الدراسة خبلذلا ستجرى من اليت األساسية
 التطبيقي اجلانب إصلاز خبللو من يتم ارئيسيً ا زلورً  وإجراءاهتا منهجية الدراسة تعتربحيث  ،وظروف الباحث البحث

 اليت النتائج إذل للتوصل اإلحصائي التحليل إلجراء ادلطلوبة البيانات احلصول على يتم الدراسة، وعن طريقها من
 الدراسة. ادلتعلقة دبوضوع األدبيات ضوء تفسَتىا يف يتم

واستخبلص النتائج، وبالتارل  البيانات ربليل يف استخدمت اليت اإلحصائية ادلعاجلات الفصل مث سيتناول ىذا 
 التوصيات أساسها على تقدم مصداقية ذات نتائج إذل للوصول الدراسة إليها تسعى اليت األىدافمن يتم التحقق 

  ادلبلئمة.

 نقاط ىذا الفصل من خبلل ادلباحث التالية: إذلوبالتارل تطرقنا 
 .لكترونيكسكوندور االمبحث األول: تقديم مؤسسة  

 الميدانية. للدراسة المنهجية الثاني: اإلجراءات المبحث
 والوظيفية الشخصية النتائجوتحليل  الصالحية اختبارالمبحث الثالث: 
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 الكترونيكسكوندور   مؤسسةالمبحث األول: تقديم 
كما    (ANTAR TRADE)أو عنًت للتجارة  CONDOR ELECTRONI) ) الكًتونيكسكوندور 

كانت تعرف سابقاً، واحدة من أىم فروع رلموعة بن محادي. تنشط ىذه ادلنظمة يف رلال اإللكًتونيات واألجهزة 
دلا تقدمو من جودة على مستوى منتجاهتا وخدماهتا. فيما يلي  الكهرومنزلية، وربظى بسمعة جيدة يف السوق اجلزائرية

 اطاهتا وكل اجلوانب ادلتعلقة هبا.سيتم تسليط الضوء على ىذه ادلنظمة، بدايتها، نش
 الكترونيكسالمطلب األول: لمحة عن كوندور 

 ،تنحدر كوندور من إحدى أكرب اجملموعات التجارية يف اجلزائر، وادلتمثلة يف اجملموعة التجارية العائلية بن محادي
إضاءة سلتصرة على رلموعة بن وفيما يلي  .كوندور الفرع  إذلوذلذا وجب أخذ فكرة عن ادلنظمة األم قبل التطرق 

 محادي:
 :مجموعة بن حمادي التجارية -أوال

بدأت رلموعة بن محادي نشاطها يف رلال التجارة بادلواد الغذائية، ومع مرور األعوام أظهرت تطورًا وتوسعاً  
وم أحد أقوى كبَتين، ظهرا جليًا من خبلل اجملاالت ادلختلفة اليت استطاعت اقتحامها والنجاح فيها، لتصبح الي

التكتبلت التجارية اجلزائرية، واليت تتمتع بشهرة واسعة بُت اجلزائريُت، دلا تقدمو من منتجات خدمات من خبلل 
سبلك رلموعة بن  جملاالت.ا وحداهتا اليت تتنوع يف أنشطتها بُت مواد البناء، اإللكًتونيات، ادلواد الغذائية، وغَتىا من

 : 1الفروع، من أعلهامحادي التجارية العديد من 
  منظمةAGLOTUBES  ادلتخصصة يف صناعة الببلط ومواد البناء وادلعروفة سابقاً باسمGEMEC. 
   منظمةARGIILOR  اآلجورادلتخصصة يف صناعة. 
  منظمةHODNA METAL .ادلتخصصة يف انتاج اللوحات اإلشهارية دلطاعم الوجبات السريعة 
  منظمةGERBIOR  نتاج وتسويق القمح ومشتقاتو. إادلتخصصة يف 
 منظمة POLYBEN نتاج أكياس البوليربوبلُت الببلستيكية اخلاصة بتعبئة وتغليف ادلواد إادلتخصصة يف

 الزراعية.
  فندق بٍت حامدHOTEL BENI HAMMED 
  منظمة كوندور إلكًتونيكسCONDOR ELECTRONICS  زلل الدراسة، واليت تعد أىم فروع

 وفيما يلي عرض شامل ذلذه ادلنظمة: اجملموعة وأكربىا.
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 :مدخل لمنظمة كوندور إلكترونيكس -ثانيا
 كوندور ىي منظمة خاصة متخصصة يف استَتاد وتركيب وإنتاج األجهزة الكهرومنزلية واإللكًتونيات.

لبعض تعمل على ادلستوى احمللي مغطية كامل الًتاب الوطٍت، كما بدأت مؤخراً يف العمل على تصدير منتجاهتا 
يقع مقر ادلنظمة الرئيسي بادلنطقة الصناعية بوالية برح بوعريريج باجلزائر، وسبلك نقاط بيع ، الدول مثل تونس والسودان

 أو صاالت عرض يف سلتلف واليات الوطن تقريباً.
 2002ربصلت عليو يف أبريل من عام  B 02،1 0462772تعمل كوندور بسجل ذباري ػلمل الرقم 

 . 2دينار جزائري 2450.000.000يبلغ رأمسال كوندور  ، 2003لياً يف فرباير من عام وبدأت العمل فع
،شركة ذات أسهم  إذلمث ربولت  ،كانت كوندور يف بدايتها عبارة عن شركة ذات مسؤولية زلدودة

 بدأت كوندور و  
 ذلك.عامبًل فقط، ولكن ىذا العدد سرعان ما ارتفع ليصبح اليوم أكثر من  90نشاطها ب 

 :األعمال األساسية لكوندور إلكترونيكس -ثالثا
بدأت كوندور عملها كفرع متواضع من فروع رلموعة بن محادي التجارية. وكانت تكتفي بشراء السلع من 

رلمع ضخم حبد ذاتو، واستطاع  إذلاخلارج، وتعيد بيعها يف السوق اجلزائري. ولكن سرعان ما تغَت احلال وربول الفرع 
وفيما يلي عرض ألىم األعمال اليت تديرىا كوندور  خبلل عقد من الزمن أن يدير العديد من األعمال ادلتشعبة.

 اليوم: 
 :نتاج وتسويق تشكيلة واسعة من إتعمل كوندور على  شبكة واسعة من المبيعات وخدمات ما بعد البيع

 الكهرومنزلية وبادلوازاة مع البيع، تقدم رلموعة من خدمات ما بعد البيع مثل:األجهزة اإللكًتونية واألجهزة 
ا أساسيًا من نشاطها، إذ رباول كوندور من خبلذلا التقرب من الضمان والصيانة. وىذه اخلدمات تعد جزءً 

 عمبلئها وزلاولة التكفل باحتياجاهتم وزيادة رضاىم.
شاء صاالت عرض دلنتجاهتا يف كامل الًتاب الوطٍت إنور على كثر لعمبلئها، حرصت كوندومن أجل التقرب أ

 تقريباً. وفيما يلي جدول يوضح توزيع ىذه الصاالت وعددىا يف كل والية.
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 صاالت عرض كوندور المنتشرة في أرجاء الوطن :(1-4)الجدول رقم 

 الوالية
وعدد صاالت 

 العرض فيها

 الوالية
وعدد صاالت 

 العرض فيها

 الوالية
وعدد صاالت 

 العرض فيها

 الوالية
وعدد صاالت 

 العرض فيها

 الوالية
وعدد صاالت 

 العرض فيها
 03 الواد 02 معسكر 01 سعيدة / تمنراست 02 أدرار

 02 خنشلة 03 ورقلة 02 سكيكدة 02 تبسة 01 الشلف

 03 تلمسان 03 االغواط
سيدي 
 بلعباس

 02 سوق أهراس 03 وهران 01

 02 تيبازة 01 البيض 03 عنابة 03 تيارت 01 أم البواقي
 01 ميلة 01 إليزي 01 قالمة 04 تيزي وزو 03 باتنة

 03 قسنطينة 17 الجزائر 03 بجاية
برج 

 بوعريريج
 02 عين الدفلى 04

 01 النعامة 02 بومرداس 02 المدية 03 الجلفة 03 بسكرة

 02 الطارف 01 مستغانم 03 جيجل 01 بشار
عين 

 تموشنت
01 

 01 غرداية 01 تندوف 02 المسيلة 09 سطيف 03 البليدة

 01 غليزان 01 تسمسيلت     01 البويرة

 16/07/2019االطبلع  تم  ,groupe-electronics/le-www.condor.dz/fr/condor: المصدر 
 22:37على الساعة 

صالة  117 إذليبلحظ من اجلدول السابق، أن كوندور سبلك شبكة كبَتة من صاالت العرض، إذ وصل عددىا 
 مغطية كامل الًتاب الوطٍت تقريباً.

 كما يساعد التسويق على فهم البيئة  ،تقوم كوندور بتحليل السوق وربديد اذباىاتو : من خبلل التسويقالتسويق
 فيها، وبالتارل ربديد توقعات العمبلء وتسويق تشكيلة واسعة من ادلنتجات ادلبتكرة.اليت تنشط 

 :جهزة ة وأتقوم كوندور بإنتاج رلموعة كبَتة من ادلنتجات اإللكًتونية، مثل أجهزة االستقبال الرقمي االلكترونيات
 .ح لكوندور لوال مواردىا البشرية ودل يكن ىذا اجملال متا  ،ل لوحة رقميةالكمبيوتر، ومؤخراً صلحت يف تصنيع أو  

http://www.condor.dz/fr/condor-electronics/le-groupe%20تم%20الاطلاع%2016/07/2019
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  :تقدم كوندور لعمبلئها تشكيلة واسعة من األجهزة الكهرومنزلية واليت تغطي  األجهزة والمنتجات المنزلية
 فاز.لمن األجهزة ادلنزلية ادلختلفة مثل ادلكيفات، الغساالت، آالت الطبخ، أجهزة الت حتياجاهتما
 :استطاعت كوندور اقتحام رلال التكييف ادلركزي، والذي يعترب ربدياً كبَتاً دلا يتطلبو ىذا اجملال  التكييف المركزي

وبالفعل استطاعت كوندور كسب  ،من كفاءات بشرية متخصصة قادرة على التعامل مع التكنولوجيات ادلتطورة
ادلستشفيات، الفنادق،  اإلدارات،التحدي، وىي اليوم تقوم بعمليات التكييف اخلاصة بادلرافق العمومية مثل: 

 ى.كرب تقوم بتكييف ادلراكز التجارية والفنادق وغَتىا من ادلرافق ال اوأيض ،ادلطارات
  األعمال السابقة، تقوم كوندور باإلشراف على عمليات  إذل: إضافة إضاءة البنية التحتية الحضرية الكبيرة

 .دلبلعب إضاءة البٌت التحتية احلضرية الكبَتة مثل إنارة ا
 المطلب الثاني: أهداف وقيم كوندور إلكترونيكس

 وأن تصبح منافسًا قويًا يف رلال اإللكًتونيات واألجهزة، ربقيق التميز يف كل ما تقدمو إذلتسعى كوندور 
إال إذا كانت سبلك ثقافة قوية متكونة من قيم ربفز اجلميع وتشجعهم على العمل  يتحققال وىذا ، الكهرومنزلية

 ادلشًتك ضلو ربقيق اذلدف ادلطلوب.
 :أهداف كوندور إلكترونيكس -أوال

 تعزيز موقعها يف السوق اجلزائرية وأن تصبح ادلورد الرئيسي لئللكًتونيات واألجهزة الكهرومنزلية إذلتسعى كوندور 
ا، وتوفَت بيئة عمل مشجعة بناء عبلقات قوية مع شركائها وعمبلئه إذلكما تسعى أيضًا   ،وكذا الطاقات ادلتجددة

 إذلوخدمة اجملتمع وادلساعلة يف تطوير االقتصاد الوطٍت، ومن بُت األىداف اليت تسعى  ،بداع واالبتكارعلى اإل
   1ربقيقها أيضاً ما يلي:

 تلبية متطلبات العمبلء. -
 فتح أسواق دولية جديدة. -
 توسيع شبكة التوزيع يف مجيع أضلاء الًتاب الوطٍت. -
 توسيع تشكيلة ادلنتجات ادلقدمة. -
 خدمات ما بعد البيع. ربسُت وتعزيز -
 ربسُت الثنائية )سعر / جودة( وزبفيض تكاليف التصنيع. -
 تكييف ادلنظمة مع االسًتاتيجية. -
 والتدريب.وضع سياسات التوظيف  -

                                                           
تم االطالع  يوم   ,rs-qhse-electronics/politique-www.condor.dz/fr/condor:متاح  عمى الرابط  - 1
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ضمان صحة وسبلمة مجيع العاملُت بادلنظمة، وذلك من خبلل توفَت كل ادلوارد الضرورية وازباذ مجيع التدابَت  -
ضمان التحسُت ادلستمر يف اجلودة  وكذلك ،البلزمة دلنع أي سلاطر للتلوث والضرر للصحة والسبلمة يف مكان العمل

 والبيئة والصحة والسبلمة يف العمل.
 التوافق مع ادلتطلبات القانونية والتنظيمية. -
 تعزيز الشفافية يف إدارة ادلنظمة. -
 :قيم كوندور إلكترونيكس -ثانيا

ربقيقها، غلب أن يكون ذلا قيم توجهها وتساعد العاملُت على  إذلكما غلب أن يكون للمنظمة أىداف تسعى 
كوندور واحدة من ادلنظمات اليت حرصت ،  يد ترابطهمقيم ذبمع العاملُت وتوحد سلوكهم وتز  ،ربقيق تلك األىداف

 على أن يكون ذلا رلموعة من القيم اليت يلتف حوذلا كل العاملُت فيها. وتأيت ىذه القيم كما يلي: 
  :تسعى كوندور باستمرار لتحسُت أدائها من أجل أن تقدم منتجات مبتكرة لعمبلئها،  التركيز على العمالء

 وتقدم ذلم خدمات عالية اجلودة.
 :ال تظهر روح كوندور يف منتجاهتا أو عبلمتها التجارية فحسب، بل تتمحور حول  النزاهة واالحترام المتبادل

 ة، تسعى كوندور الحًتام كل من يتعامل معها.احًتام الزمبلء، العمبلء والشركاء يف العمل. وبصفة عام
 ربرص كوندور على نشر روح ادلبادرة يف كل مكان يف العمل.المبادرة : 
 :تتخذ كوندور العمل اجلماعي والتعاون شعاراً لكل ما تقوم بو. روح الفريق 
 :لتعليمية أو ادلناصب اليت تؤمن كوندور بضرورة تطوير العاملُت فيها، مهما كانت أعمارىم أو مستوياهتم ا التطور

 يشغلوهنا.
 :ربرص كوندور على التكامل بُت عامليها كشرط أساسي لؤلداء. التكامل 

 المطلب الثالث: معلومات أخرى عن كوندور إلكترونيكس
بعد التعرف عن كوندور وأىدافها وقيمها وكذا أعماذلا األساسية، ستحاول الدراسة يف ىذا ادلطلب إلقاء الضوء 

وىذه اجلوانب ىي: عبلمتها التجارية، وشهادات اجلودة اليت حصلت  ،نب أخرى متعلقة هبذه ادلنظمةعلى جوا
 عليها، وبعض النتائج اليت حققتها.

 :العالمة التجارية لكوندور إلكترونيكس -أوال
على  تستخدم منظمات األعمال العبلمة التجارية كأداة تطرح من خبلذلا نفسها للعمبلء يف األسواق للحصول

  1محاية قانونية لسلعتها حيث ال ػلق ألي منظمة أخرى استخدام أو اشتقاق ذلك االسم.

                                                           
، 2009، دار الميسرة، األردن، عة الثانيةالطب، مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيقزكريا أحمد عزام وآخرون،  - 1
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بالنسبة لكوندور، اختار القائمون على ادلنظمة يف البداية اسم "عنًت للتجارة" كعبلمة ذبارية، وبعدىا غَتوا 
ور العادل، الذي يعيش يف ادلناطق طائر الكوندور أكرب طي إذلوترجع التسمية  ،االسم ليصبح كوندور إلكًتونيكس

 العالية، وموطنو األصلي سلسلة جبال األنديز، سلسلة اجلبال الغربية للواليات ادلتحدة األمريكية وادلكسيك.
رمز ىذا (Condor Electronics) كلمة  إذلأن العبلمة التجارية للمنظمة ربمل إضافة  إذلوذبدر اإلشارة 

 العبلمة التجارية دلنظمة كوندور:والشكل اآليت يوضح  .الطائر
 : العالمة التجارية لمنظمة كوندور إلكترونيكس(1-4)الشكل رقم 

 
   :www.condor.dz/fr/condor-electronics/politique-qhse-rs ،مت االطبلع 24/06/2019

 ادلصدر
 العبلمة التجارية لكوندور مسجلة يف الديوان الوطٍت للمؤلفات واالبتكارات شلا يضمن ذلا احلماية من التقليد.

 :إلكترونيكس شهادات الجودة التي تحصلت عليها كوندور -ثانيا
 من أىم شهادات اجلودة اليت ربصلت عليها كوندور ما يلي:

. 2007( يف  2000)نسخة عام  . ISO 9001احلصول على شهادة اجلودة   -   
. 2010( يف  2008نسخة عام ).  ISO 9001احلصول على شهادة اجلودة  -   

.ISO 18001 احلصول على شهادة األيزو اخلاصة باألمن والسبلمة ادلهنية -   
.ISO 14001احلصول على شهادة األيزو اخلاصة بنظام إدارة البيئة  -   

اجلائزة  ىذه الشهادات ربصلت كوندور على العديد من جوائز اجلودة على ادلستوى احمللي، وأعلها إذلوإضافة 
 .2011و 2010يف عدة نسخ مثل نسخيت  اجلزائرية للجودة

 المطلب الرابع: وحدات منظمة كوندور إلكترونيكس
شرػلة كبَتة من العمبلء.  صلحت كوندور يف دخول السوق احمللية، واستطاعت رغم حداثتها أن تليب احتياجات

ىذه التشكيلة اليت  ،وذلك من خبلل التشكيلة الواسعة اليت تقدمها من األجهزة اإللكًتونية واألجهزة الكهرومنزلية
 وحدات تضمها كوندور. وتأيت ىذه الوحدات كما يلي: سبعتنتج على مستوى 
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  وحدة أجهزة التلفاز واالستقبال الرقمي: 
نتاج أجهزة التلفاز العادية، مث توسع إ، وكانت يف البداية متخصصة فقط يف  2003تأسست ىذه الوحدة عام 

LCDنتاج أجهزة التلفاز ذات شاشات الكريستال السائل إليشمل  2008نشاطها عام 
وأجهزة التلفاز ذات   

 1وأجهزة االستقبال الرقمي.  LEDالديواد الباعث للضوء 
 ويقوم ىذا ادلركب بتصنيع أجهزة التكييف دبختلف  2002تأسس ادلركب يف جوان من عام : مركب المكيفات

 أنواعها.
 أما وحدة الببلستيك 2003من عام  سست وحدة البوليستَتان يف أكتوبرتأ: وحدتي البوليستيران والبالستيك ،

وأوكلت ذلما  ،اإلنتاجيةأنشئت الوحدتان كوحدات دعم لباقي الوحدات  2004 فقد تأسست يف ماي من عام
مهمة تصنيع البوليستَتان والببلستيك ادلستخدمُت يف تغليف ومحاية ادلنتجات التامة الصنع مثل صناديق التغليف 

  اخلاصة بالثبلجات وأجهزة التكييف اذلوائية.
 بإنتاج الثبلجات ويتخصص 2006عام إذليرجع تاريخ تأسيس ىذا ادلركب : مركب الثالجات والمبردات 

 وادلربدات دبختلف أنواعها.
 نتاج أجهزة إوزبصصت يف البداية يف  2008تأسست ىذه الوحدة عام : وحدة اإلعالم اآللي والهاتف

وكانت زلاولة كوندور األوذل يف ىذا ، يوتر، مث توسع نشاطها ليشمل تصنيع اللوحات الرقمية واذلواتف الذكيةبالكم
ىواتف ذكية وبعد صلاح احملاولة قررت االستمرار يف ىذا  9قمية ولوحات ر  8وذلك بإنتاج  2014اجملال عام 

  اجملال. 
  وزبتص بإنتاج آالت الطبخ والغساالت  2011تأسست الوحدة يف أوت من عام: وحدة المنتجات البيضاء

  وغَتىا من األجهزة الكهرومنزلية الصغَتة.
 وانتهى 2012يناير من عام  الشمسية يفبدأ مشروع تأسيس وحدة اللوحات : وحدة اللوحات الشمسية ،

 ودخلت منتجاتو السوق ابتداءً  ،، وبدأ نشاطو الفعلي يف أكتوبر من نفس العام2013صلازه يف سبتمرب من عام إ
  .2014من يناير من عام 
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 :يوضح وحدات كوندور إلكًتونيكس  والشكل اآليت
 : وحدات كوندور إلكترونيكس (2-4)الشكل رقم 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 المعلومات السابقة.المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة اجهزة التلفاز واالستقبال الرقمي

 وحدة المنتجات البيضاء

 كوندور الكترونيكس

 مركب المكيفات

 وحدة البوليستيران و وحدة البالستيك

 مركب المبردات

 االعالم اآللي والهاتف

 وحدة اللوحات الشمسية
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 الميدانية. للدراسة المنهجية اإلجراءاتالمبحث الثاني : 
للوصول  اخلطوات رلموعة من وذلك من خبلل توضيح اإلطار ادلنهجي للدراسة ادليدانية  إذلىذا ادلبحث  يهدف

مراحل تطوير أداة الدراسة من   إذلباإلضافة  ،وذلك انطبلقا من بناء أظلوذج للدراسة ،اذلدف ادلنشود من الدراسة إذل
 ربديد رلتمع وعينة الدراسة  إذلباإلضافة   ،وصدقها الظاىري وخطوات تطبيقها ،خبلل طريقة تصميم أداة الدراسة

   دراسة، مصادرها ومتغيراتهاال منهج المطلب األول :
 .أىم ادلصادر ادلستخدمة إذلادلنهج ادلتبع يف الدراسة، باإلضافة  إذلسوف نتطرق يف ىذا ادلطلب 

 :منهج الدراسة -أوال
يقول ديكارت أنو: "ال ؽلكن التفكَت يف حبث حقيقة ما بدون منهج ألن الدراسات واألحباث دون منهج سبنع 

أسلوب التفكَت والعمل الذي يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره  إذلويشَت ادلنهج  1احلقيقة". إذلالعقل من الوصول 
 2نتائج وحقائق معقولة حول ظاىرة موضوع الدراسة. إذلوربليلها وعرضها، وبالتارل الوصول 

على مساعلة أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد  التعرف تستهدف دراستنا أن وحيث
 وأىداف ادلناسب لطبيعة ادلنهج . فإندراسة ميدانية دبؤسسة كوندور الكًتونيكسألعمال البشرية دبنظمات ا

 ىو:  الدراسة ىذه وتساؤالت
بأنو أسلوب من أساليب التحليل ادلرتكز على معلومات كافية ودقيقة  " بأنو: الذي يعرف الوصفي المنهج -
معلومة وذلك من أجل احلصول على نتائج عملية مت و فًتات زمنية ىرة أو موضوع زلدد من خبلل فًتة أعن ظا

دلختلف اجلانب النظري  الوصفي ادلنهج وؽلثل3تفسَتىا بطريقة موضوعية ودبا ينسجم مع ادلعطيات الفعلية للظاىرة .
 الدراسة يف الواردة ادلفاىيم وصف وذلك من أجل تقاة من الكتب والبحوث والدوريات وشبكة اإلنًتنيتنالبيانات ادل

نتائج ربقق  إذلوصف العبلقة القائمة بُت ادلفاىيم األساسية يف ىذه الدراسة، والوصول  إذل، باإلضافة علميا وصفا
 أغراض الدراسة.

إلسقاط الد راسة النظرية على ادلؤسسة زلل  على ادلؤسسة زلل الدراسة دراسة الحالة منهجكما سنعتمد على 
 وذلك باالعتماد على االستمارات. الدراسة

                                                           
، ، دار الوراق لمنشر والتوزيعاألولى، الطبعة العممي إلعداد الرسائل الجامعيةأسس البحث مروان عبد المجيد إبراهيم،  -1

 .60، ص: 2000األردن، 
 .258، ص: مرجع سبق ذكرهشريفي مسعودة،  -2
، دار وائل لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ، والتطبيقاتمنيجية البحث العممي القواعد والمراحل محمد عبيدات وآخرون ،  -3

 . 46، ص 1999،عمان 
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نتائج ؽلكن تعميمها على  إذلعبارة عن حبث متعمق حلالة زلددة هبدف الوصول  ويقصد بأسلوب دراسة احلالة 
جلمع معلومات شاملة عن حالة زلددة وربليل ما مت مجعو  مناسباً  حاالت أخرى متشاهبة ،كما يعد ىذا ادلنهج أسلوباً 

الزمنية اليت مرت هبا احلالة وباستخدام أدوات ربليلية من معلومات حوذلا بطريقة معمقة وشاملة دلختلف الفًتات 
مدى توافر أبعاد ادلنظمة معرفة  إذلوهتدف الدراسة من خبلل ىذا األسلوب  1،تتناسب ومضمون احلالة وخصائصها

 دورىا يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية من وجهة نظر ادلبحوثُت. إذلادلتعلمة دبؤسسة كوندور باإلضافة 
  :مصادر الدراسة -اثاني

 طبيعة أن حيث ادلناسبة، واألدوات ادلصادر من جبملة االستعانة يتطلب علمي منهج أي استخدام عند
استخدمنا نوعُت من البيانات، وقد  مجع على ادلساعدة ادلصادر من رلموعة نتقاءا تفرض للدراسة اخلاضع ادلوضوع

 الدراسة، وتأيت ىذه ادلصادر كما يلي:  مقاصد ذيلتنف اناتيالبو  ادلعلومات على احلصول ادلصادر من أجل
ىي تلك البيانات وادلعلومات ادلوجودة حاليا يف مصادر أخرى، دبعٌت أهنا مجعت ألىداف  المصادر الثانوية: -1

وبعبارة أخرى: ىي تلك ادلصادر اليت تتواجد فيها البيانات رلمعة وجاىزة، ويقتصر  2أخرى غَت إسبام البحث احلارل.
وىذه البيانات قد تكون منشورة أو غَت  دور الباحث ىنا على ربليل البيانات واستخبلص النتائج البلزمة لبحثو منها

 3منشورة.
دبختلف ادلراجع ادلكتوبة من مقاالت وكتب عربية وأجنبية ورسائل  مت االستعانةبالنسبة للمصادر الثانوية 

ماجستَت وأطروحات دكتوراه واليت عاجلت نفس ادلوضوع، وسلتلف الوثائق ادلتعلقة بادلؤسسة زلل الدراسة، كما مت 
ادلتعلقة  والتقارير اجلامعية والرسائلبادلراجع االلكًتونية وخاصة ادلوقع االلكًتوين اخلاص بادلؤسسة،  االستعانة
  البحث. مجيع مراحل يف ساعدتنا واليت مباشر، غَت أو مباشر بشكل سواء بادلوضوع

كتابة  يف السليمة والطرق األسس على التعرف ىو البحث ىذا يف الثانوية للمصادر اللجوء من واذلدف
 احلارل. حبثنا رلال يف وربدث حدثت اليت ادلستجدات آخر عن عام تصور أخذ وكذلك الدراسات،

وىي البيانات اليت غلمعها الباحث ألول مرة عن ادلتغَتات اليت يهتم هبا ألغراض زلددة ذات  المصادر األولية: -2
  5أي أهنا ىي تلك ادلصادر اليت تتواجد فيها البيانات بصفة أصلية.  4أعلية للدراسة اليت يقوم هبا.

                                                           

  1- محمد عبيدات وآخرون ، مرجع سبق ذكره ،  ص:45
، ترجمة إسماعيل عمي بسيوني، دار المريخ لمنشر طرق البحث في اإلدارة: مدخل بناء الميارات البحثيةأوما سيكاران،  -2

 .315، ص: 2006السعودية، ، والتوزيع
 ،، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر والتوزيعالدليل التطبيقي لمباحثينالبحث العممي: محمد عبد الفتاح حافظ الصيرفي،  - 3

 .85، ص: 2002األردن، 
 .315ص:  مرجع سبق ذكره،أوما سيكاران،  - 4

 .85، ص: مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الفتاح حافظ الصيرفي،  5 -
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 مت حيث األولية، البيانات معجلكأداة أساسية  االستبانة على أساسية بصورة حبثنا موضوع يف االعتماد كما مت
 مث تفريغها ومن الدراسة زلل ادلؤسسة عمال على توزيعها مت وقد، سةاالدر  تامتغَت  لقياس زلكمة استبانة تطوير

 . [SPSS.V19] برنامج  باستخدام وربليلها
 : أنموذج الدراسة  الثانيمطلب ال

 األخَتة ىذه ادلتغَتات، من رلموعة بُت تربط اليت العبلقات ربديد ىو الدراسات أغلب من األساسي اذلدف إن
فادلتغَتات ادلستقلة ىي ادلتغَتات اليت ذلا  ،التابعة ادلتغَتات ادلستقلة و ادلتغَتات ومن أعلها  عدة أنواع إذل قسمنت اليت

فإن ادلتغَت التابع يوجد، أما بالنسبة   تأثَت إغلايب أو سليب على ادلتغَت أو ادلتغَتات التابعة دبعٌت أنو يوجد ادلتغَت ادلستقل
تغَتات التابعة يف ادلالباحث شرح التغيَت  ى باىتمام كبَت من الباحث ، فهدفللمتغَتات التابعة ىي ادلتغَتات اليت ربظ

 1عٌت أخر فإن ادلتغَت التابع ىو الذي يقدم نفسو كقضية قابلة للفحص والدراسة .دب ،أو التنبؤ بو

  ثنُتا متغَتينمن  تتشكل ىذه ودراستنا للبحث، ادلكونة للمتغَتات واضح تصور إعطاء الدراسة بأظلوذج ويقصد
 إذل باإلضافة ،السلوك اإلبداعيفهو  التابع ادلتغَت أما ،ادلنظمة ادلتعلمة ىو ادلستقل ادلتغَت أن حيث )مستقل وتابع(

( و ادلتغَتات التعليمي ادلستوى ،العمر ،ادلتغَتات الشخصية )النوع االجتماعي يف الضابطة وادلتمثلة أو ادلعدلة العوامل
  .( اخلربةسنوات  ،الوظيفي  التصنيف الوظيفية )

  وانطبلقاً من  ،ومتغَتاهتا الدراسة بأبعاد العبلقة ذات السابقة الدراسات منبتحليل رلموعة القيام  ومن خبلل
 .لدراسةل ظلوذجأ بتطوير ناوأىدافها قم البحث مشكلة

 أبعاد المنظمة المتعلمة : -أوال
لذلك سيتم  ،أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة وتنوعها الدراسات السابقة سواء كانت الغربية أو العربية يف ربديد تعددت   

ظلوذج للمنظمة ادلتعلمة أوسنحاول بناء ، ربليل رلموعة من النماذج الغربية والعربية اليت درست أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة 
 .يتناسب مع دراساتنا
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 الغربية المتعلقة بأبعاد المنظمة المتعلمةالدراسات ( : 2-4الجدول رقم )

 من إعداد الطالبة بناًء على الدراسات السابقة
ادلتعلق بأبعاد ادلنظمة ادلتعلمة حسب الدراسات الغربية نستخلص أن أغلب  (2-4)رقم من خبلل اجلدول 

فريق التعلم،  ،التعلم اجلماعيجاء دبسميات متعددة و التعلم الفرقي أوال  بية ركزت على األبعاد التالية : الدراسات الغر 
خامسا  ،رابعا الرؤية ادلشًتكة ،ثالثا التعلم ادلستمر ،ثانيا التمكُت ،يندرجون ربت مسمى أمشل فرق العملوالذي 

   التفكَت النظمي .

 

 

 

 

 أبعاد المنظمة المتعلمة الدراسة
Fowler 

Renak,1998 
 الرؤية ادلشًتكة.،  التعلم اجلماعي، التعلم ادلستمر

Hughes,2000 فريق التعلم.، الرؤية ادلشًتكةوكفاءتو ،النماذج العقلية ، سبكُت الفرد، تفكَت نظمي 

B.Yang2004 

شجيع ت  ،تشجيع التعاون والتعلم اجلماعي ،  االسًتاتيجية القيادة ضلو رؤية مشًتكة ،  سبكُت األفراد
 ، ربط ادلنظمة بالبيئة اخلارجية ، خلق فرص للتعلم ادلستمر   وتعلماالستفسار واحلوار ،إنشاء نظم معرفة 

Moilanen2005 القوى الدافعة ،ربديد األىداف ،االستفسار ، .التمكُت 

Joo ho ,2008 الرباعة الشخصية ،النماذج الذىنية ، .فرق العمل، الرؤية ادلشًتكة ، التفكَت النظمي 

smith 2009  فرق العمل، الرؤية ادلشًتكةالذىنية ،،الرباعة الشخصية ،النماذج  التفكَت النظمي 

Poh Yen ,2010 
، تشجيع االستفسار واحلوار ،إنشاء نظم  سبكُت األفراد ضلو رؤية مشًتكةللتعلم ادلستمر ،خلق فرص 

 اتيجية.القيادة االسًت ،،ربط ادلنظمة بالبيئة اخلارجية  تشجيع التعاون والتعلم اجلماعيمعرفة وتعلم ،
Gamlath&Da

hanayake 

,2013 

،خلق فرص للتعلم ادلستمر ، ، تشجيع االستفسار واحلوار ،إنشاء نظم  سبكُت األفراد ضلو رؤية مشًتكة
 القيادة االسًتاتيجية.،ربط ادلنظمة بالبيئة اخلارجية ، تشجيع التعاون والتعلم اجلماعيمعرفة وتعلم ،
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 لمتعلقة بأبعاد المنظمة المتعلمةربية اعالدراسات ال( : 3-4الجدول رقم )

 بناًء على الدراسات السابقة من إعداد الطالبة

 أبعاد المنظمة المتعلمة الدراسة

 الدوافع احملركة ،ربديد اذلدف ،االستطبلع واالستفهام ،التقييم وادلراجعة. 2004الفاعوري وبكار،

 األفراد ،نظام التعلم. نظام سبكُت، نظام التقنية ،نظام إدارة ادلعرفة، نظام التحول التنظيمي  2006أبو خضير 

 ،االتصاالت ،نقل ادلعرفة ،خصائص العاملُت ،ظلو وتطوير األداء. ،التمكُتالقيم الثقافية ،التزام اإلدارة  2008البغدادي ،

،نظم ادلعلومات يف   القيادة اإلداريةالثقافة التنظيمية ،اذليكل التنظيمي ، اسًتاتيجية ادلوارد البشرية ، 2008الحمود 
 ادلنظمة.

،إنشاء نظم معرفة وتعلم ،تشجيع االستفسار واحلوار ،خلق فرص  ضلو رؤية مشًتكةاألفراد سبكُت  2009رياض زايد ،
 .القيادة االسًتاتيجية،،ربط ادلنظمة بالبيئة اخلارجية  تشجيع التعاون والتعلم اجلماعيللتعلم ادلستمر ،

 ،االتصال والتواصل. التمكُت ، فرق العمل،،احلوار  التعلم ادلستمر 2010النسور 

 وفرق التعلم ،التمكُت ،القيادة.،احلوار ،تشجيع التعاون  التعلم ادلستمر 2013صباح ،ميسرة 

 ،التعلم ،التغيَت.القيادة االسًتاتيجية ، 2014العطوي ،الكرعاوي

 النماذج الذىنية ، الرؤية ادلشًتكة ،العمل الفرقي،الرقابة الذاتية ، عوامل التفكَت ادلنتظم 2014أسيل زهير رشيد،

 ،التعلم ،االسًتاتيجية ،التغيَت. القيادة 2015العزاوي، يونس

 2015خضر، خصاونة،
 النماذج الذىنية ،الرؤية ادلشًتكة ،تعلم الفريق ، التفكَت النظمي ،التعلم التنظيمي، التمكن الشخصي

 وادارة ادلعرفة .

حل ادلشكبلت نظميًا ،التجريب ،التعلم من التجارب ادلاضية ،التعلم من اآلخرين ،ربويل ادلعرفة ،  2016شريفي ،
 ،ثقافة التعلم. التعلم التنظيمي ، التفكَت النظمي ،القيادة

مجاعية سبكُت االفراد من رؤية ،انشاء أنظمة دلشاركة ادلعرفة والتعلم ، تشجيع التعلم والتعاون اجلماعي 2016العنزي 
 ،القيادة االسًتاتيجية الداعمة للتعلم. مشًتكة

 ،سبكُت العاملُت من رؤية مشًتكة.خلق فرص للتعلم ادلستمر ،تشجيع االستفهام واحلوار  2017الرواشدة 

 وتكنولوجيا ادلعلومات ،التعلم التنظيمي القيادة التحويليةالثقافة التشاركية ،  بوخمخم صالحي و



: الرابع الفصل ادلراسة امليدانية وكيفية ا جراهئاطبيعة    

 
 

 

169 

ادلتعلق بأبعاد ادلنظمة ادلتعلمة حسب الدراسات العربية نستخلص أن أغلب  (3-4)رقم  من خبلل اجلدول
سبكُت ضلو رؤية مشًتكة وتشجيع على  إذل، باإلضافة بية ركزت على األبعاد التالية : القيادة بأنواعهار عالدراسات ال

يضا على التعلم التنظيمي الذي يعد أىم بعد يف كما أنو ىناك دراسات ركزت أ  ،ظميالنالتفكَت ، التعاون والتعلم
 ادلنظمة ادلتعلمة وأىم مسة أساسية ذلا.

سنعتمدىا وتتناسب مع دراساتنا اليت  كن ربديد أبعاد ادلنظمة ادلتعلمةالدراسات الغربية والعربية ؽلبعد ربليل وعليو 
  التفكير النظمي. ،الرؤية المشتركة ،فرق العمل ،القيادة التنظيمي ،التعلم  ،التمكينوىي كالتارل: 

 السلوك اإلبداعيأبعاد  -ثانيا
لذلك   ،الدراسات السابقة سواء كانت الغربية أو العربية يف ربديد أبعاد السلوك اإلبداعي وتنوعها تعددت   

وسنحاول بناء أظلوذج السلوك  ،سيتم ربليل رلموعة من النماذج الغربية والعربية اليت درست أبعاد السلوك اإلبداعي
 .اإلبداعي يتناسب مع دراساتنا
 لمتعلقة بأبعاد السلوك اإلبداعياوالغربية  ربيةعالدراسات ال: (4-4الجدول رقم )

 من إعداد الطالبة بناًء على الدراسات السابقة

 السلوك اإلبداعيأبعاد  الدراسة

 1999السالم،
عدم االنصياع لؤلوامر اليت ربد من  ،استخدام أساليب جديدة يف العمل تبٍت التغيَت وادلساعلة يف نشره ،

ادلساعلة يف حل ادلشكبلت ، ،  القدرة على التكيف وادلرونةاستخدام أساليب جديدة يف العمل ،  ،التفكَت
  وكثرة االتصاالت.، حب االستطبلع  ربمل ادلخاطر

القدرة على التحكم يف البيئة ، تقبل وجهات نظر اآلخرين ادلختلفة ، تقدًن حلول  ،االنفتاح على التغيَت 2006الزعبي ،
  اخلروج بأفكار جديدة. ،تقبل اآلخرين ،جديدة

Knight-

Turey,2006 
 ، اإلصرار على مواجهة العقبات والتحديات ربمل ادلخاطرةحب االستطبلع ، ، ادلرونة اإلدراكيةالتعلم ،

 ،تشجيع اإلبداع سعة االتصاالت، روح اجملازفة،  القابلية للتغيَتالقدرة على ازباذ القرار ،  2008 ،العطوي

 ، تشجيع اإلبداعسعة االتصاالت ، روح اجملازفة، القدرة على التغيَت،  القدرة على حل ادلشكبلت 2013العزاوي،

 .اإلحساس بادلشكبلتاإلفاضة  ،األصالة ،ادلرونة، لطبلقة ا 2013وأخرون ،الشلبي 

 ادلخاطرة وروح اجملازفة، القابلية للتغيَت، احلساسية للمشكبلت، الطبلقة والقدرة على التحليل ،األصالة وادلرونة 2015جوال ،
   .سعة االتصاالت،

 .التطبيق ،توليد األفكار ،استكشاف الفرص 2016رشوان همد،
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ادلتعلق بأبعاد السلوك اإلبداعي حسب الدراسات العربية والغربية نستخلص أن  (4-4) رقم من خبلل اجلدول
 ، روح اجملازفة ، حساسية للمشكبلت، ادلخاطرة ربمل ، سات ركزت على األبعاد التالية : ادلرونة، الطبلقةأغلب الدرا

اليت مت االعتماد عليها   ىذه الدراسات السابقة بعد ربليل وعليو ، ، االنفتاح على التغيَتصالةاأل ،االتصاالتسعة 
سية للمشكالت ، الحسا: سنعتمدىا وتتناسب مع دراساتنا وىي كالتارل اليتؽلكن ربديد أبعاد السلوك اإلبداعي 

 .االتصاالتسعة ،  قابلية للتغييال، قة والقدرة على التحليلالطال، األصالة والمرونة، المخاطرة وروح المجازفة
 أظلوذج سبثيل ؽلكننا )السلوك اإلبداعي(التابع  وأبعاد ادلتغَت )المنظمة المتعلمة(ادلستقل  ادلتغَت أبعاد ربديد وبعد

 الصفحة ادلوالية( إذل )انظر :اآليت الشكل خبلل من الدراسة
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 ( : أنموذج الدراسة3-4الشكل رقم)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 الدراسات السابقة. على  من إعداد الطالبة بناءً 

 التمكين

 التعلم التنظيمي

 فرق العمل

 القيادة

 الرؤية المشتركة

 التفكير النظمي

المنظمة 
 المتعلمة

 الحساسية
 للمشكالت.

صالة والمرونة.األ 
 المخاطرة وروح

 المجازفة.
 الطالقة والقدرة على

 التحليل.
قابلية للتغيير.ال 
 االتصاالت.سعة 

 السلوك اإلبداعي

 المتغيرات الضابطة

النوع االجتماعي 
العمر 
المستوى التعليمي 
التصنيف الوظيفي 
 سنوات الخبرة 

 المتغير المستقل

 التابعالمتغير 



: الرابع الفصل ادلراسة امليدانية وكيفية ا جراهئاطبيعة    

 
 

 

172 

 : مراحل تطوير أداة الدراسة لمطلب الثالثا
 لتحقيق ادلناسبة األداة أن وجدنا الدراسة، ذلذه اخًتناه الذي ادلنهج وعلى مجعها ادلراد البيانات طبيعة على بناءً 

 كادلقاببلت األخرى األدوات باستخدام عليها احلصول صعوبة إذل انظرً  وذلك االستبانة، ىي البحث أىداف
 على وصبلحيتها قدرهتا من نتأكد حىت وذلك عدة دبراحل االستبانة تطوير مر   وقد اخل،...ادلبلحظة الشخصية،

 .ادلطلب ىذا يف بو قمنا دلا إيضاحا نقدم يلي ما ويف منها، ادلنشود اذلدف ربقيق

 :بناء أداة الدراسة -أوال
معلومات وحقائق حول  إذلالبلزمة للوصول كأداة رئيسية جلمع البيانات   االستبياناعتمدت الدراسة على 

و أداة جلمع البيانات ادلتعلِّقة دبوضوع حبث زلدَّد عن طريق استمارة غلري تعبئتها من أنب باالستبيانادلوضوع ، ويقصد 
 ،ىم على علٍم هبا حقائققبل ادلستجيب، ويستخدم جلمع ادلعلومات بشأن معتقدات ورغبات ادلستجيبُت، وجلمع 

ة يحقائق عن ادلمارسات احلال تكشافاس إذليف رلال الدراسات اليت هتدف  يبشكٍل رئيس وذلذا يستخدم
واستطبلعات الرأي العام وميول األفراد، وإذا كان األفراُد الذين يرغب الباحث يف احلصول على بيانات بشأهنم يف 

  1.يعاً بوقت زلدود وبتكاليف معقولةأماكن متباعدة فإنَّ أداة االستبيان سبكِّنو من الوصول إليهم مج
 واجملبلت الكتب يف حول ادلوضوع كتب ما على طبلعاال خبلل من هبا قمنا اليت النظرية الدراسة من نطبلقاا

 اذلدف وكان ،استبانة بتصميم قمنا وتساؤالت الدراسة إشكالية على اإلجابة وبغية العبلقة، ذات السابقة والدراسات
 دبوضوع ادلرتبطة ادلمارسات عن واقعية صورة لتعطي البحث النظري أركان دلختلف شاملة تكون أن ىو منها األساسي

 :كما يلي اء وكانتز أج أربعمن  األولية مكونة االستبانة جاءت وقد ة،الدراس
 ستجوبُت بطبيعة الدراسة حيث حرصنا من خبلذلا على تعريف ادل، التعريفية عبارة الرسالة :الجزء األول

 وارتباطها بالبحث العلمي فقط. التأكيد ذلم على سرية ادلعلومات كما مت ،وأىدافها
 : العمر وادلستوى التعليمي ، باإلضافة  ،ادلتمثلة يف النوع االجتماعي المعلومات الشخصيةويضم  الجزء الثاني

  ادلتمثلة يف التصنيف الوظيفي ،وسنوات اخلربة. المعلومات الوظيفية إذل
 ولقد  واليت كانت عبارة عن ستة أبعاد أساسية بالمنظمة المتعلمةويضم األبعاد ادلتعلقة  :الجزء الثالث

 ، وكان توزيع الفقرات كما يلي :خصصنا لكل بعد أربع فقرات
 (.04، 03، 02، 01) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :بعد التمكين 
 (.08، 07، 06، 05) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :بعد التعلم التنظيمي 

                                                           
، إدارة التعميم في محافظة  البحث العممي خطواتو ومراحمو أساليبو وأدواتو )مقالة(عبد الرحمن بن عبد اهلل الواصل ،  - 1

 .63-62، ص:1999عنيزة ، المممكة العربية السعودية ،
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  (.12، 11، 10، 09:)وقد خصصنا لو الفقرات التالية  :فرق العملبعد 
  (.16، 15، 14، 13:)وقد خصصنا لو الفقرات التالية  : القيادةبعد 
  (.20، 19، 18، 17:)وقد خصصنا لو الفقرات التالية  :الرؤية المشتركةبعد 
  (.24، 23، 22، 21:)وقد خصصنا لو الفقرات التالية  :التفكير النظميبعد 
  كانت عبارة عن ستة أبعاد أساسية ولقد خصصنا   ويضم األبعاد ادلتعلقة بالسلوك اإلبداعي واليت الرابع:الجزء

 :، وكان توزيع الفقرات كما يليلكل بعد أربع فقرات
  (.28، 27، 26، 25) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :الحساسية للمشكالتبعد 
  (.32، 31، 30، 29:)وقد خصصنا لو الفقرات التالية  : االصالة والمرونةبعد 
  (.36، 35، 34، 33) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :المخاطرة وروح المجازفةبعد 
  (.40، 39، 38، 37) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :الطالقة والقدرة على التحليلبعد  
  (.44، 43، 42، 41) :يةوقد خصصنا لو الفقرات التال :قابلية للتغييرالبعد 
  (.48، 47، 46، 45) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :االتصاالت سعةبعد  
 :الصدق الظاهري -ثانيا

ويقصد بصدق أداة الدراسة على ، أجلو من أعدت ما لقياس صاحلة الدراسة أداة أن من التأكد بالصدق يقصد
 ناحية فقراهتا ومفرداهتا من ووضوح ناحية، من التحليل يف أن تدخل غلب اليت العناصر لكل االستمارة أنو مشول

 1بالدراسة. ادلعنية العينة أفراد لكل مفهومة تكون حبيث أخرى،
أوال على األستاذ  االستبانةحيث مت عرض  ،من صدق أداة الدراسة قمنا لقياس صدقها الظاىري وللتأكد

 عدد يف األكادؽليُتعلى رلموعة من احملكمُت ادلشرف واألستاذ ادلساعد ، وبعد موافقتهما ادلبدئية عليها قمنا بعرضها 
 صياغة وضوح من التأكد و، االستبانة فقرات دقة وصحة مدى من للتحقق داخل اجلزائر وخارجها اجلامعات من
 العبارات وضوح مدى حول آرائهم إبداء منهم كما طلبنا  ادلبلئمة، غَت الفقرات وتصحيح ا،فقراهت فقرة من كل

يروهنا مناسبة،  جديدة عبارات إضافة ،و راحملو  أو بالبعد وعبلقتها كفايتها مدى إذل باإلضافة لبلستبانة، ادلشكلة
كثر فهما وربقيقا ألىداف ها اآلخر لتصبح أبعض صياغة وإعادة ،ويف ضوء آرائهم مت حذف وتعديل بعض العبارات

  .الدراسة

                                                           

 ،2001، ألردنا، دار الفكر لمنشر والثقافة، أساليبو و وأدواتو مفيومو العممي: البحث ،وآخرون عبيدات ذوقان - 1 
 .189ص: 
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 :وبعد االنتهاء من ربكيم االستبانة اتفق احملكمُت على بعض ادلبلحظات وكانت كالتارل 

 ؛اد للمحاوراألبع، وقد مت التوفيق يف اختيار  ومصممة بشكل سليم جداً  االستبانة مقبولة 
  عبارة؛ 48ومقبول  جدا وكافياعدد العبارات كان مناسبا 
  ؛الفئات فيما ؼلص ادلتغَتات الشخصية والوظيفية بعضتعديل 
  أكثر؛مراجعة وتوضيح  إذلربتاج  وادلصطلحات اليت العبارات بعضتعديل 
  التصحيحات اللغوية للفقرات؛ضرورة إجراء بعض 
 .تغيَت بعض العبارات ادلتشاهبة واليت ربمل نفس ادلضمون 

 الرئيسة للمحاور وفق إعدادىا مت حيث النهائي، شكلها يف جاءت وقد ،آلراء احملكمُت  وفقا االستبانة بتعديل وقمنا
 للدراسة.

واليت تضم  النهائية االستبانة بإعداد قمنا احملكمُت بلحظاتم من انطبلقا :االستبانة في شكلها النهائي -لثاثا
 :أجزاءمخسة 
 حيث حرصنا من خبلذلا على تعريف ادلستجوبُت بطبيعة الدراسة ، التعريفية عبارة الرسالة :الجزء األول

  وارتباطها بالبحث العلمي فقط.التأكيد ذلم على سرية ادلعلومات وأىدافها ،كما مت 
 باإلضافة  ،العمر وادلستوى التعليمي ،ادلتمثلة يف النوع االجتماعي المعلومات الشخصيةويضم  :انيالجزء الث

  وسنوات اخلربة. ،ادلتمثلة يف التصنيف الوظيفي المعلومات الوظيفية إذل
 قد ول كانت عبارة عن ستة أبعاد أساسية  واليت بالمنظمة المتعلمةويضم األبعاد ادلتعلقة  :الجزء الثالث

 ، وكان توزيع الفقرات كما يلي :خصصنا لكل بعد أربع فقرات
 (.04، 03، 02، 01) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :بعد التمكين 
 (.08، 07، 06، 05) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :بعد التعلم التنظيمي  
  (.12، 11، 10، 09) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :فرق العملبعد 
  (.16، 15، 14، 13:)وقد خصصنا لو الفقرات التالية  :القيادةبعد 
  (.20، 19، 18، 17) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :الرؤية المشتركةبعد 
  (.24، 23، 22، 21) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :التفكير النظميبعد 
 :ولقد خصصنا كانت عبارة عن ستة أبعاد أساسية ويضم األبعاد ادلتعلقة بالسلوك اإلبداعي واليت   الجزء الرابع

 لكل بعد أربع فقرات ، وكان توزيع الفقرات كما يلي :
  (.28، 27، 26، 25) :قد خصصنا لو الفقرات التاليةو  :الحساسية للمشكالتبعد 
  (.32، 31، 30، 29) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية : االصالة والمرونةبعد  
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  (.36، 35، 34، 33) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :المخاطرة وروح المجازفةبعد 
  (.40، 39، 38، 37) :التاليةوقد خصصنا لو الفقرات  : الطالقة والقدرة على التحليلبعد 
  (.44، 43، 42، 41) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :قابلية للتغييرالبعد 
  (.48، 47، 46، 45) :وقد خصصنا لو الفقرات التالية :سعة االتصاالتبعد 

 :يوضح توزيع العبارات اآليتواجلدول 
 (: توزيع عبارات االستبيان وترقيمها5-4الجدول رقم )
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 المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على استبيان الدراسة
 

 الثالث: تطبيق أداة الدراسة المطلب 
 .من خبلذلا توزيع االستبانة على عينة الدراسة مت بتطبيق أداة الدراسة اإلجراءات واخلطوات اليت يقصد

 :وعينة الدراسةمجتمع  -أوال
تعترب مرحلة ربديد رلتمع البحث من أىم اخلطوات ادلنهجية يف البحوث االجتماعية وىي تتطلب من الباحث 

، ورلتمع البحث ىو مجيع ادلفردات اليت تتوافر ء البحث وتصميمو وكفاءتو ونتائجودقة بالغة حيث يتوقف عليها إجرا
دبؤسسة كوندور وبالنسبة ذلذه الدراسة فمجتمع الدراسة فهو مجيع ادلوظفُت  1فيها اخلصائص ادلطلوب دراستها.

لكرب حجم اجملتمع ال نستطيع تطبيق ادلسح  موظف ونظراً  (383)والذين بلغ عددىم ربج بوعريريج  الكًتونيكس ب
 جزئية رلموعة أو اجملتمع من جزءتعرف عينة الدراسة على أهنا: "، الشامل وعليو سنقوم بعملية ادلسح عن طريق العينة

                                                           
،  خطواتو ، مناىجو ، المفاىيم اإلحصائية( )تعريفو ،البحث العممي ، محمود أبو بكر ىأحمد عبد اهلل المحمح و مصطف - 1

 .124، ص:2002الجامعية ، االسكندرية ، ار الد
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 على التجربة يتم إذ التطبيق، أو التجربة عليها غلرى زلددة معايَت وفق اختيارىا يتم الكلية )اجملتمع(، اجملموعة من

  1". اجملتمع على النتائج وتعمم العينة

 بطريقة اجملتمع من سحبها يتم أن سبثيبل صادقا، منو سحبت الذي للمجتمع شلثلة تكون حىت العينة يف ويشًتط

 .تأثَت أو تأثر دون العينة يف للظهور اجملتمع مفردات جلميع الفرصة تتاح حىت عشوائية
يف احلاالت اليت ؽلكن فيها افًتاض أن   Simple Random Sample  وتستخدم العينة العشوائية البسيطة

 2.أية مفردة من مفردات اجملتمع متساورلتمع الدراسة متجانس، ويف ىذا النوع من ادلعاينة يكون احتمال اختيار 
ونظراً ، النتائج تعميم يف ثقة أعلى بغرض ربقيق البسيطة العشوائية العينة اختيار أسلوب مت احلالية الدراسة ويف

لذا كان علينا  ،من اجملتمع الكلي (%53.7)  استهدفنا عينة عشوائية سبثل لشروط ادلؤسسة يف توزيع االستبانات
 بلف تصنيفاهتم ومراكزىم الوظيفية.استمارة استبانة على العاملُت على اخت (757)توزيع 
 توزيع أداة الدراسة:-ثانيا

 بإجراء التعديبلت أساسو قمنا على إذ التحكيم، بواسطة الدراسة ألداة الظاىري الصدق من تأكدنا أن بعد
  :التالية وفق رلموعة من  اخلطوات ميدانيا تطبيقها مت اليت لبلستبانة، النهائي النموذج إلخراج البلزمة
 الدراسة بتطبيق أداة على الشروع ادلوافقة أعطى الذي ادلشرف، األستاذ على النهائي االستبانة ظلوذج قمنا بعرض 

 .ادلبحوثُت على
 األوليةادلوافقة  على أجل احلصول من ادلوضوع فكرة ادلباشر بادلؤسسة زلل الدراسة وذلك لعرض قمنا باالتصال 

بل ادلقابلة ادلباشرة مت االتصال بادلسؤولة ادلكلفة بادلوارد البشرية ألخذ ادلوافقة ادلبدئية وق داخلها، االستبانة لتوزيع
 ةادلكلف ةمع ادلسؤول مباشرة مقاببلت بإجراء قمنابعد ذلك  ،ن استمارة االستبانة عرب االؽليلومت إرسال ظلوذج م

ادلوافقة للقيام بالدراسة  وقد ربصلنا إثرىا على ،االستبانة استمارةسبت فيها مناقشة وشرح  ،بادلوارد البشرية
 ادليدانية.

 سؤولة ادلكلفة بادلوارد ادلحيث كانت (، 06/04/2019)تاريخ  من ابتداءً  ادليدانية الدراسة تطبيق يف مت البدء
حىت تقوم بشرح  يتعلق باالستبانة ذلا كل ماالبشرية ىي من تسلمت استمارات االستبانة يدًا بيد بعد شرح 

 ذا ما كان ىناك غموض ، حيث مت االتفاق معها على استبلم اإلجابات بعد حوارل شهرين .للعاملُت إ
  ، بعد انتهاء ادلوعد احملدد الستبلم اإلجابات اتصلنا بادلسؤولة ادلكلفة بادلوارد البشرية السًتجاع االستمارات

يف  (%97.08)استمارة موزعة بنسبة اسًتجاع بلغت  (137)استمارة من أصل  (133)حيث مت اسًتجاع 

                                                           
، 2010والتوزيع، األردن،  لمنشر الميسرة دار ،SPSSباستخدام  لمبيانات المتقدم اإلحصائي التحميلحمزة محمد دودين،  -1

 .24ص: 
 .28، ص: 2007، دار المناهج لمنشر والتوزيع ، األردن، Spss طرق اإلحصاء باستخدامشفيق أحمد العتوم، - 2
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وىذا  ،(%2.91)استمارات ، أي أن نسبة االستمارات ادلفقودة بلغت  (04) حُت دل نتمكن من  اسًتجاع
  ما ؽلكن سبثيلو يف الشكل اآليت :

 والمفقودة المسترجعة االستمارات(: 4-4) الشكل

 
 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

ؽلكننا القول بأن االستجابة مع أداة الدراسة كانت كبَتة جدا بنسبة  (4-4)من خبلل الشكل رقم
(97.08%. )  

استمارة ،حيث  (130)بعد الفحص التفصيلي جلميع االستمارات ادلسًتجعة وجدنا أن الصاحل منها للتحليل ىو 
استمارات فقط غَت صاحلة للتحليل  (03)للمعاجلة اإلحصائية ، يف حُت وجدنا  SPSS بتفريغ زلتوياهتا يف برنامج 

بسبب ترك أصحاهبا للعديد من األسئلة بدون إجابات زلددة ، وبذلك قمنا بإقصائها يف عملية التفريغ النهائي 
 واجلدول اآليت يبُت ذلك :

 الدراسة استبانات تعداد(: 6-4) رقم الجدول

 الصالحة للتحليل المستبعدة المفقودة المسترجعة الموزعة االستبانات

 130 03 04 133 137 العدد

 97.74% 2.25% 2.91% 97.08% %100 المئوية النسبة

 باالعتماد على ما سبق. الطالبة إعدادالمصدر: من 
 

االستمارات 
 االمسترجعة

97.08% 

 االستمارات المفقودة
2.91% 
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 النتائج الشخصية والوظيفية تحليل : اختبار الصالحية و الثالثالمبحث 
 من وتفسَتىا البد نتائجها عرض وقبل وتطبيقها، الدراسة أداة بتطوير قمنا ادلعتمد الدراسة أظلوذج من انطبلقا

 عرض من البد ذلك بعد مث ادلتخصصة، اإلحصائية االختبارات من رلموعة طريق عن وذلك صبلحيتها، اختبار
 فهم على الحقا تساعدنا أساسية قاعدة تشكل واليت الدراسة، عينة يف للعاملُت والوظيفية الشخصية النتائج وربليل

 .بينها العبلقات طبيعة وتفسَت الدراسة، متغَتات واقع
 الدراسة في المستخدمة للبيانات اإلحصائيةالمعالجة  أساليبالمطلب األول: 

 ربقيق ةيبغ، و ئهااإجر  من اذلدف باختبلف دىايتعق عمقها مشوذلا، ثيح من اإلحصائي ليالتحل بيأسال زبتلف
 للعلوم ادلسمى باحلزم اإلحصائية اآلرل اإلعبلم برنامج على اعتمدنا ذبميعها مت اليت البيانات وربليل البحث أىداف

 من رلموعة مع التعامل بسهولة على ساعدنا الذي عشر السابع إصداره استخدمنا حيث (.spss)االجتماعية 
 .يف ىذا ادلطلب هنربز  أن ؽلكن واليت الدراسة، ألىداف ادلناسبة اإلحصائية األساليب
 في الدراسة اإلحصائية المستخدمةلمفاهيم ا -أوال

واختبار معامل  (Skewness)االلتواء  معامل واختبار Kolmogorov-Smirnov Test  (K-S). اختبار1
 .الطبيعي التوزيع تتبع ادليدانية الدراسة من ادلستخرجة البيانات أن من بغية التأكد وىذا، (Kurtosis)التفلطح 

 الداخلي حملاور االتساق مدى دلعرفة (Pearson Correlation Coefficient) لبيرسون االرتباط . معامل2
 جهة الدراسة من متغَتات وبُت جهة من بينها فيما احملاور ىذه بُت ارتباط عبلقة أية وجود مدى ويف الدراسة،
 أخرى.

 ىذا يأخذ حيث الدراسة، ثبات تقدير بغية وذلك (α) (Cronbach’s Alpha) ألفا كرونباخ معامل .3
 .للدراسة أكرب ثباتا يعٍت فهذا الصحيح الواحد من اقًتب وكلما والواحد، الصفر بُت تًتاوح قيما ادلعامل

 1اآليت: مفادىا ادلعامل ىذا مع للتعامل عامة قاعدة سيكاران أوما وتضع 
 يلزم إعادة الذي األمر ضعيف، بثبات تتمتع الدراسة أن يعٍت فهذا (0.6) من أقل ألفا كرونباخ معامل كان إذا 

 الدراسة. أداة بناء يف النظر
 مقبول. بثبات تتمتع الدراسة أن يعٍت فهذا (0.7)و (0.6)  بُت يًتاوح ألفا كرونباخ معامل كان إذا  
 جيد. بثبات تتمتع الدراسة أن يعٍت فهذا (0.8)و (0.7)بُت  يًتاوح ألفا كرونباخ معامل كان إذا 
 شلتاز بثبات تتمتع الدراسة أن يعٍت فهذا (0.8) من أكرب ألفا كرونباخ معامل كان إذا. 

                                                           
 Statistical Package for Social Sciences. 

 .445، ص: مرجع سبق ذكره سيكاران، أوما -1
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مت استخدام األساليب اإلحصائية : (Descriptive Statistic Measures) الوصفي اإلحصاء . مقاييس4
الوصفية بشكل عام للحصول على قراءات عامة عن خصائص ومبلمح عينة الدراسة ومتغَتاهتا، حيث تضمنت 

 األساليب اإلحصائية الوصفية األساليب التالية: 
 وربديد الدراسة، عينة ألفراد والوظيفية الشخصية اخلصائص على بغية التعرفالمئوية:  والنسب التكرارات 

 .الدراسة أداة تتضمنها اليت الرئيسة احملاور عبارات ذباه أفرادىا استجابات
 المرجح الموزون الحسابي المتوسط (Weighted Mean): استجابات اطلفاض أو ارتفاع مدى دلعرفة وذلك 

 أعلى حسب احملاور ترتيب يف يفيد بأنو العلم مع ،)العبارات متوسطات متوسط(الرئيسة احملاور  عن الدراسة أفراد

 .حسايب متوسط

 الحسابي المتوسط: (Mean) عبارة كل على الدراسة أفراد استجابات اطلفاض أو ارتفاع مدى دلعرفة وذلك 

  .موزون حسايب متوسط أعلى حسب العبارات ترتيب يف يفيد بأنو العلم مع األساسية، الدراسة متغَتات عبارات من
 المعياري االنحراف  (Standard Deviation): لكل  الدراسة أفراد استجابات اضلراف مدى على للتعرف

 يوضح واالضلراف ادلعياري احلسايب، متوسطها عن الرئيسة احملاور من زلور ولكل الدراسة، متغَتات عبارات من عبارة

 فكلما ةيالرئيس احملاور جانب إذل الدراسة، متغَتات عبارات من عبارة لكل الدراسة عينة أفراد استجابات يف التشتت

 حالة يف ادلتوسطات يف ترتيب يفيد كما ادلقياس، بُت تشتتها واطلفض االستجابات تركزت الصفر من قيمتو اقًتبت

 .الًتتيب يف األول االضلراف قيمة يف األقل ادلتوسط يكون حيث القيم، يف تساويها
الضلدار ىو عملية التنبؤ بقيمة ادلتغَت ا: (Simple Regression Analysis) البسيط االنحدار . معامل5

ويستخدم االضلدار اخلطي البسيط عندما نفًتض وجود متغَت مستقل يؤثر  ،التابع بداللة ادلتغَت أو ادلتغَتات ادلستقلة
 1 على متغَت تابع.

 الدراسة، أظلوذج صبلحية الختبار وذلك Multiple Regression Analysis)  المتعدد االنحدار . معامل6
 .وأبعاده التابع ادلتغَت على وأبعاده ادلستقل ادلتغَت تأثَت وربليل

ادلسموح بو  التباين واختبار : (VIF) (Inflation Factory Variance)التباين تضخم . معامل7
(Tolerance) ادلستقلة  ادلتغَتات بُت عال ارتباط وجود عدم من للتأكد.(Multicollinearity) 

  .(α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة :( (Fisher Test. اختبار فيشر 8
 2.تغَت التابعيقيس مدى مسؤولية ادلتغَتات التفسَتية يف شرح التغَتات يف ادل :R2معامل التحديد  .9

                                                           
، 2009، دار وائل لمنشر، األردن، الثالثةالطبعة  ،البحث العممي: الدليل التطبيقي لمباحثين، محمد عبد الفتاح الصيرفي - 1

  .327ص: 
، بدون طبعة،  spssالتحميل القياسي واإلحصائي لمعالقات االقتصادية: مدخل حديث باستخدام محمد عبد السميع عناني،  -2 

 .444ص:  ،2009الدار الجامعية، مصر، 
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 كانت إذا ما على للتعرف (Independent Sample T-test) : مستقلتين "لعينتين "ت اختبار .10

 الشخصية متغَتاهتم باختبلف الدراسة زلاور ضلو الدراسة، رلتمع أفراد اذباىات يف إحصائية داللة ذات فروق ىنالك

.فئتُت إذل تنقسم اليت والوظيفية
 1 

ذات  فروق ىناك كانت إذا ما على للتعرف (ONE-Way ANOVA) : األحادي التباين تحليل اختبار .11
 من أكثر إذل تُقسم اليت والوظيفية الشخصية للعوامل تبعا الدراسة متغَتات ذباه ادلستجوبُت آراء يف إحصائية داللة

 فئتُت، يف حالة كانت البيانات ربت كل الفئات زبضع للتوزيع الطبيعي.

  :والمستويات االتجاهاتفي قياس  المستخدمةطريقة ال -ثانيا
أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد مساعلة اختبار  ىو دراستنا من األساسي اذلدف إن
 وفقا ومصممة االستبانة مغلقة داخل األسئلة جاءت وقد الدراسة، عينة على استبانة وزعت استخدمنا وقد ،البشرية
 كما رةعبا كل أمام اخليارات ادلتاحة كانت وقد الدراسات، ىذه دلثل األنسب يعد الذي اخلماسي ليكرت دلقياس
 فقط واحدة إجابة اختيار على ضرورة البحث عينة دلفردات أكدنا وقد ،أبدا( ،نادرا أحيانا، غالبا، )دائما،يلي: 

 يف موضح ىو كما زلددة أوزان اخلمسة السابقة اإلجابة الحتماالت أعطينا االذباه ربديد أجل فقرة، ومن كل أمام
 :اآليت اجلدول

 االستبانة في المتاحة اإلجابة لخيارات المعطاة األوزان (:7-4)رقم جدولال
 الوزن اإلجابة خيارات

 5 دائما
 4 غالبا
 3 أحيانا

 2 نادرا
 1 أبدا

، (، خوارزم العلمية للنشر والتوزيعSPSSمقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام )عز عبد الفتاح،  المصدر:
 )بتصرف(   .040، ص: 8002السعودية، 

 الدنيا احلدود (اخلماسي ليكرت مقياس خبليا طول وحلساب (7-4)اجلدول  يف ادلوضحة األوزان من انطبلقا
 اخللية  للحصول طول ادلقياس فئات عدد على تقسيمو مث (4= 1-5) ادلدى  حساب ، مت )والعليا

                                                           

  1- محمد السعيد جوال، مرجع سبق ذكره، ص: 266. 
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 اإلضافة واستمرت الصحيح، الواحد وىو ادلقياس يف قيمة أقل إذل العدد ىذا إضافة مت ذلك بعد مث (0.8 ÷4=5)
 :اآليت اجلدول يف موضح ىو الناتج كما مخسة وكان العدد وىي ادلقياس يف قيمة أعلى إذل الوصول حىت

 لها الموافق واالتجاه المرجحة المتوسطات: (8-4)رقم  جدول ال

 االتجاه المرجح المتوسط 
 أبدا (791. -1)  1

 نادرا (2 59.- 1.8) 2
 أحيانا (3 39.-6.2) 3
 غالبا (4.19-3.4) 4

 دائما (5 -4.2) 5
، "أطروحة دكتوراه غَت دراسة لعوامل ضعف إنتاجية المؤسسات االقتصادية الجزائرية وسبل تحسينهاىزرشي ، طارق  المصدر:

، ص:  2015بالشلف، ة بن بوعلييبتجارية وعلوم التسيَت، جامعة حسمنشورة يف علوم  التسيَت، كلية العلوم االقتصادية والعلوم ال
221. 

من خبلل اجلدول ؽلكننا أن نستنتج بأن ربديد االذباه العام ضلو كل فقرة من فقرات الدراسة يكون وفقا لآللية 
 اآلتية:

  ما تأييد ضلو العام االذباه أن يعٍت فهذا (79.1 - 1.00) بُت ما يًتاوح للعبارة ادلرجح احلسايب ادلتوسط كان إذا
 ؛أبداً ىو:  فيها جاء
 ما  تأييد ضلو العام االذباه أن يعٍت فهذا (2.59 - 1.80) بُت ما يًتاوح للعبارة ادلرجح احلسايب ادلتوسط كان إذا

 ؛نادراً ىو:  فيها جاء
 ما  تأييد ضلو العام االذباه أن يعٍت فهذا (3.39 - 2.60) بُت ما يًتاوح للعبارة ادلرجح احلسايب ادلتوسط كان إذا

 ؛أحياناً  ىو: فيها جاء
 ما  تأييد ضلو العام االذباه أن يعٍت فهذا (4.19 - 3.40) بُت ما يًتاوح للعبارة ادلرجح احلسايب ادلتوسط كان إذا

 ؛غالباً ىو:  فيها جاء
 ما تأييد ضلو العام االذباه أن يعٍت فهذا (5.00 – 4.20)بُت  ما يًتاوح للعبارة ادلرجح احلسايب ادلتوسط كان إذا 

 .دائماً  ىو: فيها جاء
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 من عن رلموعة عبارة والبعد األبعاد، من رلموعة عن عبارة بعد )ادلتغَت أو متغَت كل مستوى لتقدير بالنسبة
 على من الدراسات العديد تؤكد الصدد ىذا ويف وربققو، توافره درجة ػلدد خاص مقياس إذل ضلتاج فإننا الفقرات(

   .ومرتفع ومتوسط، منخفض، :وىي للتصنيف مستويات ثبلث يضم الذي الثبلثي ادلقياس
 يوضح ذلك. اآليتواجلدول 

 (: المتوسطات المرجحة لألبعاد والمتغيرات والمستويات الموافقة لها9-4الجدول رقم )
 المستوى المتوسط المرجح

 منخفض 2.33 -1
 متوسط 2.34 - 3.67

 مرتفع 3.68 - 5
 السابقةبناًء على الدراسات  من إعداد الطالبة

 سيكون الدراسة ىذه يف وادلتغَتات األبعاد مستوى ربديد أن نستنتج أن ؽلكن (9-4) رقم اجلدول خبلل من
 :اآلتية لآللية وفقا
 ؽليل العام مستواه أن يعٍت فهذا (2.33 - 1) بُت ما يًتاوح ادلتغَت أو للبعد ادلرجح احلسايب ادلتوسط كان إذا  

 منخفضا؛ يكون: ألن
 العام مستواه أن يعٍت فهذا( 2.34 - 3.67) بُت ما يًتاوح ادلتغَت أو للبعد ادلرجح احلسايب ادلتوسط كان إذا  

 ؛متوسطا يكون: ألن ؽليل
 ألن ؽليل العام مستواه أن يعٍت فهذا( 3.68 - 5) بُت ما يًتاوح ادلتغَت أو للبعد ادلرجح احلسايب ادلتوسط كان إذا 

 مرتفعا. يكون:
 صدق وثبات أداة الدراسة : الثانيالمطلب 

 بنتائج ثقة يعطي فذلك سةراالد يف والصدق الثبات ربقق إذا حبيث الضرورية االختبارات من والصدق الثبات يعد

 اختبار سيتم كما ت،والثبا الصدق على التعرف سيتم يأيت وفيما حبثو، نتائج بتعميم للباحث ويسمح راسةالد

أحد  أن حيث، وقبل ذلك سيتم التأكد من خضوع متغَتات الدراسة للتوزيع الطبيعي سةاالدر  ذلذه والثبات الصدق
 .الطبيعي التوزيع تتبع البيانات تكون أن ىي ادلعلمية االختبارات أغلب عليها تعتمد اليت اذلامة الشروط

 :الطبيعي التوزيع اختبار -أوال
-Kolmogorovاختبار  بإجراء قمنا الطبيعي، التوزيع تتبع ادلستخرجة البيانات أن من التأكد أجل من

Smirnov Test (K-S) One Sample التالية: النتائج على ربصلنا وقد 
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 Kolmogorovاختبارالدراسة باستخدام  لمجاالت الطبيعي التوزيع (: اختبار10- 4الجدول رقم )
Smirnov 

 ( SPSS)على مخرجات بناًء لمصدر: من إعداد الطالبة ا
ونظرا ألن حجم عينة الدراسة ىي  Kolmogorov Smirnovنتائج اختبار  (10-4رقم ) اجلدول يوضح

الداللة                  من مستوى أكرب الدراسة زلاور وأبعاد جلميع (Sig).القيمة االحتمالية  مفردة أن(130)
(α = 0.05) ،الطبيعي. للتوزيع تخضع الدراسة بيانات بأن القول ؽلكننا وعليو  

   (Normal  للتوزيع الطبيعي البيانات إتباع من مغايرة وبطريقة أخرى مرة التأكد ؽلكن كما

(Distribuation االلتواء معامل حساب طريق عن وذلك(Skewness) ، التفلطح ومعامل  (kurtosis) ،

، وأن يكون معامل (1)و  (1-)زلصور بُت (Skewness)  االلتواءأن يكون معامل  العامة القاعدة تقولحيث 
 .(3)و (3-)زلصور بُت  ،(kurtosis)التفلطح 

 الدراسة باستخدام معامل االلتواء ومعامل التفلطح لمجاالت الطبيعي التوزيع (: اختبار11-4الجدول رقم )

 

 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 
 معاملمرة أخرى أن مجيع متغَتات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، حيث كانت قيم  (11-4)رقم  اجلدول يوضح

 (kurtosis)  التفلطح معامل، كما كانت قيم  (0.751-)و (0.009-)تًتاوح ما بُت  (Skewness)االلتواء 

 التحليل أدوات باستخدام الدراسة ظلوذج دبتابعة ربليل لنا يسمح ما وىذا ،(1.757و ) (2.707)تًتاوح ما بُت 

 .الدراسة وفرضيات أسئلة على لئلجابة ادلعلمية لبلختبارات ادلناسبة

 عدد الفقرات المجاالت
Kolmogorov-Smirnov 

 Sigقيمة  Zقيمة االختبار 

 0.052 1.350 24 المنظمة المتعلمةمجال 
 0.593 0.770 24 السلوك اإلبداعيمجال 

 0.258 1.011 48 االستبانة ككلمجال 

 (kurtosis) التفلطح معامل (Skewness)االلتواء معامل 

 2.707 0.751- مجال المنظمة المتعلمة

 1.489 0.468- مجال السلوك اإلبداعي
 1.757 0.009- مجال االستبانة ككل
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 :صدق البناء الداخلي -ثانيا
عد التأكد من الصدق الظاىري لبلستبانة قمنا باختبار الصدق البنائي أو االتساق الداخلي ذلا، ومن أجل القيام ب

بُت درجة ارتباط كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية  بيرسوناالرتباط لهبذا االختبار قمنا حبساب معامل 
 :لنتائج احملصل عليها مبينة يف اجلداول التاليةجلميع فقرات ىذا البعد، وذلك لكل متغَتات الدراسة، وا

 لها تنتمي التي لألبعاد الكلية الدرجة مع فقرات المنظمة المتعلمة بين االرتباط معامالت(: 12-4الجدول )

 فرق العمل التعلم التنظيمي التمكين
 االرتباطمعامل  رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

01 0.665 ** 05 0.585 ** 09 0.582 ** 

02 0.655 ** 06 0.665 **  10 0.584 ** 
03 0.585 ** 07 0.659 ** 11 0. 783** 
04 0.618 ** 08 0.687 ** 12 0.687 ** 

 التفكير النظمي الرؤية المشتركة قيادةال
 معامل االرتباط الفقرةرقم  معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

13 0.595 ** 17 0.767 ** 21 0.622 ** 

14 0.729 ** 18 ** 8140. 22 0.643 ** 
15 0.749 ** 19 0.712 ** 23 0.604 ** 

16 ** 4800. 20 0.670 ** 24 0.615 ** 
 0.01)) معنوية مستوى عند إحصائيا : دال**

 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 
، دبعٌت أن ىناك عبلقة طردية بُت مجيع موجبةأن مجيع معامبلت االرتباط كانت ( 12-4) رقماجلدول  يوضح 

لدى ادلوظفُت يف عينة الدراسة، مع الدرجة الكلية لؤلبعاد اليت تنتمي إليها حيث  ادلنظمة ادلتعلمةفقرات أبعاد زلور 
يف حدىا األدىن مقابل  (0.480)وبُت  (،18)يف حدىا األعلى مقابل الفقرة رقم  (0.814)تراوحت ما بُت 

 .(0.01)وأن مجيع فقرات ىذا احملور كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  (،16)الفقرة رقم 
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 لها تنتمي التي لألبعاد الكلية الدرجة مع السلوك اإلبداعيفقرات  بين االرتباط معامالت(: 13-4الجدول )
 تحمل المخاطرة وروح المجازفة األصالة والمرونة الحساسية للمشكالت

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
25 0.631 ** 29 0.690 ** 33 0.598 ** 
26 0.649 ** 30 0.587 ** 34 0.704 ** 

27 0.601 ** 31 ** 7060. 35 0.604 ** 
28 0.562 ** 32 0.684 ** 36 0.595 ** 

 سعة االتصاالت قابلية للتغيير الطالقة والقدرة على التحليل

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
37 0.559 ** 41 0.551 ** 45 0.606 ** 
38 0.632 ** 42 0.629 ** 46 0.464 ** 

39 0.622 ** 43 0.528 ** 47 ** 4580. 
40 0.696 ** 44 0.486 ** 48 0.666 ** 

 0.01)) معنوية مستوى عند إحصائيا : دال**
 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 

، دبعٌت أن ىناك عبلقة طردية بُت مجيع موجبةأن مجيع معامبلت االرتباط كانت  (13-4) رقماجلدول  يوضح 
لدى ادلوظفُت يف عينة الدراسة، مع الدرجة الكلية لؤلبعاد اليت تنتمي إليها حيث  السلوك اإلبداعيفقرات أبعاد زلور 
يف حدىا األدىن مقابل  (0.458)وبُت  (،31)يف حدىا األعلى مقابل الفقرة رقم  (0.706)تراوحت ما بُت 

 (.0.01)وأن مجيع فقرات ىذا احملور كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  (،47)الفقرة رقم 
وانطبلقا من النتائج السابقة ؽلكننا القول بأن أداة الدراسة تتمتع دبصداقية عالية، وصبلحية كبَتة للتطبيق ادليداين، 

 وذلك بسبب قوة االرتباط الداخلي بُت مجيع فقراهتا وزلاور انتمائها. 
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  :ثبات أداة الدراسة -ثالثا
 يف ظروف نفسها العينة على تطبيقها أعيد ما إذا واحدةنتائج  الدراسة أداة أنو: يعطي يعَرف ثبات الدراسة على

 االستبانة كانت إذا ما يوضح حيث تناقضها، وعدم الدراسة أداة استقرار مدى الثبات يقيسحيث  1،واحدة
 العينة. أفراد نفس على توزيعها إعادة مت إذا ما حالة يف احملسوب ادلعامل لقيمة مساوي باحتمال النتائج ستعطي نفس

للتعرف على مدى ثبات أداة الدراسة غلب التأكد من استقرار النتائج اليت مت احلصول عليها باستخدام أداة 
الدراسة عدة مرات، دبعٌت التأكد من احلصول على نفس النتائج يف حال إعادة توزيع نفس أداة الدراسة على نفس 

مت حساب معامل ألفا  وقد  ،غيَت مع ظروف الدراسةعدم تعرض النتائج للت إذلالعينة وربت نفس الظروف، فهو يشَت 
 يف الدراسة ثبات معاملو  ذلا، ادلشكلة األساسية ككل، وللمحاور الدراسة ألداة Cronbach’s Alphaكرونباخ 

 الثبات، دلعامل الًتبيعي اجلذر خبلل من احملك صدق حساب مت، األخرى الفقرات باقي وبقاء فقرة حذف حالة
 ما يلي: خبلل من نربزه ما وىذا،  √الثبات معامل = المحك صدقالتالية:  ادلعادلة باستخدام

 ألفا كرونباخ معامل الثبات للمحاور ولالستبانة ككل باستخدام معامالت(: 14-4الجدول )

 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 
 وىذا (0.8) من، وىي قيمة أكرب (0.835) بلغ مرتفع إذ العام الثبات معامل أن (14-4)رقم  اجلدول يوضح

مت  إذا النتائج نفس أهنا تعطي أي ثابتة أهنا على يدل ما وىو شلتاز، بثبات تتمتع الدراسة بشكل عام أن يعٍت
 يعرب الذي الكلي )صدق احملك(، الصدق معامل بلغ شلاثلة، وقد ظروف ربت أخرى مرة إعادهتا أو استخدامها

 الدراسة. أداة صدق على يدل ما وىو (0.913) قيمتو ما الثبات، دلعامل الًتبيعي اجلذر عن
 قيمهاالسلوك اإلبداعي( فقد بلغت  -بالنسبة دلعامل الثبات اخلاص باحملاور الدراسة )ادلنظمة ادلتعلمة

 وىي قيم تدل على أن احملاور الثبلث تتمتع بثبات جيد.، على التوارل( 0.717(، )0.828)

                                                           
 .111ص:  ،مرجع سبق ذكرهحمد بن قبالن آل فطيح،  - 1

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات 
صدق المحك )الصدق 

 الذاتي(

 0.909 0.8.8 24 المتعلمة المنظمة
 0.846 0.7.7 24 السلوك اإلبداعي

 ..0.9 0.8.5 48 ككل  االستبانة
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 الفقرات ارتباط مدى وكذلك احملاور، ثبات معامل يف للمحاور ادلكونة الفقرات إسهام مدى على وللتعرف

 وبقاء فقرة أي حذف عند "Cronbach’s Alpha" كرونباخ  ألفا معامل استخدام مت للمحور، الكلي باجملموع
 التارل: (15-4) رقم اجلدول من كما يتضح األخرى، الفقرات باقي

 األخرى الفقرات باقي وبقاء فقرة حذف حالة في الدراسة ثبات (: معامل15-4الجدول )

 الفقرة
معامل 
 الثبات

 معامل الثبات الفقرة معامل الثبات الفقرة

01 0.828 17 0.827 33 0.833 
02 0.829 18 0.824 34 0.833 

03 0.831 19 0.830 35 0.834 
04 0.828 20 0.826 36 370.8 
05 0.830 21 0.834 37 0.832 

06 0.829 22 0.834 38 360.8 
07 0.832 23 0.835 39 0.834 
08 0.833 24 0.834 40 0.833 

09 0.832 25 0.830 41 0.833 
10 0.835 26 0.831 42 0.834 

11 0.830 27 0.834 43 0.832 
12 0.828 28 0.832 44 360.8 
13 0.831 29 0.830 45 0.832 

14 0.832 30 0.832 46 0.835 
15 0.831 31 0.832 47 0.838 
16 0.832 32 0.830 48 0.834 

 ( SPSSإعداد الطالبة بناًء على مخرجات ) المصدر: من
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 وبقاء الفقرات إحدىالتخلي عن  حالة يف الثبات معامبلت قيم أن (15-4)رقم  اجلدول خبلل نبلحظ من
كأدىن قيمة   (0.824)و (47)مقابل الفقرة رقم  قيمة كأعلى (0.838) بُت تًتاوح مااألخرى  الفقرات باقي

 . (18) مقابل الفقرة رقم
حذف أي منها يؤدي و ، الثبات معامل قيمة يف ومؤثرة مهمة االستبانة فقرات أغلب بأن القول ؽلكننا وكاستنتاج

زيادة  إذل، كما نبلحظ وجود العديد من الفقرات يؤدي حذفها  (0.835)ية ادلقدرة باطلفاض قيمتو اإلمجال إذل
معدل الثبات لكن ليس بالشكل الكبَت ، لذا فإننا نستطيع االحتفاظ بكامل الفقرات وبناء التحليل على أساسها 

 نظرا لكون قيمة معامل الثبات اإلمجارل للدراسة مرتفعة.
 والوظيفية الشخصية البياناتتحليل  : الثالث المطلب

بتحليلها وتفسَتىا، وذلك بالتعرف على  القيام مع إليها توصلنا اليت النتائج بعرض سنقوم يف ىذا ادلطلب     
ادلستوى ، العمر، لنوع االجتماعيبتحليلها وتفسَتىا، ا القيامع اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة م

  :اآلتية النتائج إذل توصلنا االستمارات تفريغ بعد ،سنوات اخلربة  ،التصنيف الوظيفي ، التعليمي

إليها  ادلتوصل للنتائج تلخيصا التاليُت والشكل اجلدول ؽلثل :النوع االجتماعي الدراسة حسب عينة توزيع -أوال
 :النوع االجتماعي  حسب الدراسة توزيع عينة خبصوص

 متغير النوع االجتماعي حسب الدراسة عينة (: توزيع16-4الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار البيان

 %45.4 59 ذكر
 %54.6 71 أنثى

 % 100 130 المجموع
 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 

 الدراسة عينة أن النوع االجتماعي، حيث نبلحظ حسب الدراسة أفراد عينة توزيع (16-4) رقم اجلدول يوضح
الذكور مشاركة حيث بلغت نسبة  ،متقاربُت يف النسبة بل وقد فاقت نسبة اإلناث عن الذكور فئة الذكور وفئة اإلناث

 .(%54.6كانت ) اإلناث مشاركة نسبةو  ، (%45.4)
ة أكثر لك دليل على زيادة نسبة عمل ادلرأوذالذكور  أكرب من نسبةنسبة اإلناث يتضح من اجلدول السابق أن 

إن دل يدل على قدرة ادلرآة على العمل يف ادليدان اإلداري وقدرهتا على ربمل ادلسؤولية  ىذا من السابق ، وبالتارل
  :التارل البياين الشكل يف ذلك سبثيل وؽلكن. والقيادة 
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 النوع االجتماعي حسب متغير الدراسة عينة (: توزيع5-4الشكل رقم )

 
 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 

 العمر الدراسة حسب عينة توزيع -ثانيا
 :العمر حسب الدراسة توزيع عينة إليها خبصوص ادلتوصل للنتائج تلخيصا التاليُت والشكل اجلدول ؽلثل

 حسب متغير العمر الدراسة عينة (: توزيع17-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار البيان
 13.8% 18 سنة 25أقل من 

 54.6% 71 سنة 35و 25 بين

 16.9% 22 سنة 45و 36بين
 10% 13 سنة 55و46بين 

 4.6% 06 سنة فأكثر 56

 % 100 130 المجموع
 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 

حيث أن أفراد العينة الذين تًتاوح  ادلبحوثُت، لؤلفراد ادلختلفة العمرية الشرائح (17-4)رقم  اجلدول يوضح 
  (سنة 45و 36بين )، تليها فئة األفراد الذين (% 54.6)( سجلت أعلى نسبة سنة  35و 25أعمارىم ما بُت )

مث فئة األفراد  الذين  ، (13.8%)بنسبة ( سنة 25أقل من الذين أعمارىم ) األفرادمث فئة  (،%16.9) بنسبة
 سنة( 56)أكثر من الذين أعمارىم فراد األوأخَتا سجلت فئة  (،10%)( بنسبة سنة 55و46بين أعمارىم )

   (.4.6%)نسبة ب

45.4% 
54.6% 

 ذكر

 أنثى
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تعترب ىذه الفئة  من خبلل ىذه النسب نستخلص أن الفئة العمرية  السائدة ىي الفئة الشابة شلا يعٍت أن ادلؤسسة
القادرة وبالتارل فهي فئة  ،وذلك كوهنا فئة سبتاز بالقوة والنشاط واحليوية ،تقوم بتوظيف فئة الشباب لذا  نقطة قوهتا 

 .اإلبداع أكثر  قدرهتا على  إذلديثة ، باإلضافة العطاء والتكيف مع ادلتغَتات احلعلى 

 :اآليت الشكل خبلل من العمر حسب الدراسة عينة توزيع حول السابقة النتائج وؽلكننا سبثيل
حسب متغير العمر الدراسة عينة (: توزيع6-4رقم ) الشكل 

 
 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنة 25أقل من سنة 35و25بٌن   سنة45و36بٌن  سنة55و46بٌن   سنة فأكثر56    

18 التكرار 71 22 13 6
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 خبصوص إليها ادلتوصل للنتائج تلخيصا اآليت اجلدول ؽلثل :المستوى التعليمي حسب الدراسة عينة توزيع -ثالثا
 :المستوى التعليمي حسب الدراسة عينة توزيع

 المستوى التعليميحسب متغير  الدراسة عينة (: توزيع18-4الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار البيان

 1.5% 02 ثانوي فما دونمستوى 

 19.2% 25 تقني ساميتقني /
 15.4% 20 ليسانس
 22.3% 29 ماستر

 21.5% 28 ماجستير
 2.3% 03 مهندس
 6.9% 09 دكتوراه

 10.8% 14 أخرى
 %100 282 المجموع

 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 
 حيث ،ادلاسًتشهادة  ادلوظفُت احلاصلُت علىالغالبة يف عينة الدراسة فئة  أن (18-4) رقم اجلدول يوضح

تليها فئة  ،(%21.5) بنسبة ة ماجستَتشهاد تليها فئة ادلوظفُت الذين ػلملون ،(22.3%)حامليها  نسبة بلغت
ػلملون شهادة ليسانس تليها فئة ادلوظفُت الذين (، 19.2%) بنسبة تقٍت /تقٍت ساميادلوظفُت احلاملُت لشهادة 

مث تليها الفئة احلاملُت  ، (10.8%ػلملون شهادة أخرى بنسبة )تليها فئة ادلوظفُت الذين ،  (15.4%بنسبة )
لديهم وأخَتا احتل ادلوظفون الذين  ، (2.3%) بنسبة  ادلهندس مث تليها فئة  ،(6.9%)الدكتوراه بنسبة شهادة ل

   .(%1.3) بنسبةادلرتبة األخَتة بنسبة ضئيلة جدا  دون  ثانوي فمامستوى 
 مؤشر ، وىذا(68.4%نبلحظ أن أغلب األفراد ادلبحوثُت حاصلُت على شهادات جامعية إذ بلغت نسبتهم )

خرغلي  من بشرية كوادر تستقطب أن على حرصها مدى ويبُت ادلؤسسة، ذههب العارل ادلعريف ادلستوى ؽلثل جيد
 .العلمية من خبلل استقطاب الكفاءات ادلتعلمة وتدربيها بصفة خاصة الشهادات وحاملي اجلامعات

 اآليت: الشكل خبلل مي منيعلتال ادلستوى حسب الدراسة عينة توزيع حول السابقة النتائج وؽلكننا سبثيل
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 المستوى التعليميحسب متغير  الدراسة عينة (: توزيع7-4رقم ) الشكل

 
 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 

 خبصوص إليها ادلتوصل للنتائج تلخيصا اآليت اجلدول ؽلثل :التصنيف الوظيفي حسب الدراسة عينة توزيع -رابعا
 :التصنيف الوظيفي حسب الدراسة عينة توزيع

 الوظيفي تصنيفحسب متغير ال الدراسة عينة (: توزيع19-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار البيان
 30% 39 إطار سامي

 42.3% 55 إطار

 6.2% 08 عون تحكم
 7.7% 10 عون تنفيذ

 %13.8 18 أخرى

 % 100 130 المجموع
 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 

 ثانوي فمادون
تقنً /تقنً

 سامً
 أخرى دكتوراه مهندس ماجستٌر ماستر لٌسانس

2 التكرار 25 20 29 28 3 9 14
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مث  (،%42.3)بنسبة اإلطارات أن الفئة الوظيفية الغالبة على عينة الدراسة ىي فئة  (19-4)يوضح اجلدول رقم 
التنفيذيُت )أعوان التنفيذ( وجاءت فئة  ،(%13.8) وتليها فئة أخرى بنسبة ، (30%) بنسبة إطار ساميتليها فئة 

   (.%6.2) بنسبةادلرتبة الرابعة واألخَتة  أعوان التحكم، واحتلت فئة (%7.7) بنسبةيف ادلرتبة الثالثة 

 اآليت : الشكل خبلل الوظيفي من صنيفتال حسب الدراسة عينة توزيع حول السابقة النتائج وؽلكننا سبثيل
 الوظيفي تصنيفحسب متغير ال الدراسة عينة (: توزيع8-4الشكل رقم )

 
 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أخرى عون تنفٌذ عون تحكم  إطار إطار سامً

39 التكرار 55 8 10 18
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 إليها ادلتوصل للنتائج تلخيصا اآليت اجلدول ؽلثل: متغير سنوات الخبرة حسب الدراسة عينة توزيع -خامسا
 :سنوات الخبرة حسب الدراسة عينة توزيع خبصوص

 حسب متغير سنوات الخبرة الدراسة عينة (: توزيع20-4الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار البيان

 17.7% 23 فأقل سنوات 5

 60.8% 79 سنوات 10 و 06 بين
 11.5% 15 سنة 20 و سنة  11بين 
 4.6% 06 سنة 25 سنة و 21بين 

 5.4% 07 سنة فأكثر 26
 %100 130 المجموع

 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 

( تأيت يف سنوات 10 و 06 بينأن فئة ادلوظفُت الذي تًتاوح خربهتم ما بُت ) (20-4)اجلدول رقم يوضح 
تليها (، % 17.7) ( بنسبةفأقل سنوات 5 )(، تليها فئة ادلوظفُت الذين خربهتم % 60.8) بنسبةادلرتبة األوذل 

تليها فئة ادلوظفُت الذين تًتاوح (، % 11.5) بنسبة( سنة 20 و سنة 11فئة ادلوظفُت الذين تًتاوح خربهتم )
 و سنة21الذين تًتاوح خربهتم ما بُت ) وأخَتا جاءت فئة ادلوظفُت(،  % 5.4( بنسبة )فاكثر سنة  26خربهتم )

  . (% 4.5) بنسبة( سنة 25
 ىذه يف ىؤالء األفراد حاجة يعكس شلا كبَتة خربة ؽلتلكون ال  العينة أفراد أغلب أن اتضح من خبلل ما سبق

 ومشاركة الفرقي والعمل اجلماعي التعلم تشجيع طريق عن وىذا اخلربات، من ادلزيد والكتساب للتعلم ادلؤسسة
 . التنظيمي التعلم وربقيق الكبَتة، وادلهارات اخلربات أصحاب

 :اآليت الشكل خبلل من سنوات اخلربة حسب الدراسة عينة توزيع حول السابقة النتائج وؽلكننا سبثيل
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 رةبحسب متغير سنوات الخ الدراسة عينة (: توزيع9-4)الشكل رقم 

 
 ( SPSS)على مخرجات بناًء المصدر: من إعداد الطالبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنوات فأقل5  
 06بٌن

79سنوات10و  
سنة20سنة و11بٌن   

 25سنة و 21بٌن 
 سنة

سنة فأكثر26    
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 خالصة الفصل الرابع :

 طبيعة الدراسة ادليدانية وكيفية إجرائها ، حيث تناولنا بداية التعريف دبؤسسة  إذلحاولنا يف ىذا الفصل التطرق 
ربليل وتفصيل إطارىا ادلنهجي ،  إذل، مث تطرقنا  ادلعلومات اخلاصة هبا وعرض أىم الكًتونيكسكوندور زلل الدراسة  

اختبارات الصبلحية شلثلة يف اختبار  إذلوذلك من خبلل عرض كيفية بناء أظلوذجها  ومراحل تطوير أداهتا ، مث تطرقنا 
 إذل باإلضافةالكلي واجلزئي ألداة الدراسة ، التوزيع الطبيعي ، وربليل االتساق الداخلي ، وتقدير معامل الثبات 

 عرض وربليل أىم اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة.

بناء أظلوذج خاص للدراسة ، وذلك بعد  إذلكما استخلصنا  بعد ربليل وسبحيص الدراسات السابقة ذات العبلقة 
حيث ،  بانةاالستضبط وربديد أبعاد متغَتاهتا ، وانطبلقا من ىذا حاولنا تطوير أداة الدراسة اليت اخًتنا أن تكون 

قمنا بإعدادىا وربكيمها ، وإجراء أىم التعديبلت ادلطلوبة حىت صارت جاىزة للتطبيق ، حيث مت توزيعها على عينة 
 من رلتمع الدراسة . (%35.77)قدرىا

ولنا إبراز أىم األساليب اإلحصائية اليت سنستخدمها يف ىذه الدراسة ، بعد أن تأكدنا من أن البيانات اكما ح
، حيث قمنا بداية من من خبلل اختبار كلومغروف مسنروف واختبارات التفلطح وااللتواء  زبضع للتوزيع الطبيعي 

باتساق داخلي عارل تعكسو العبلقة الطردية بُت مجيع أهنا تتمتع  إذلألداة الدراسة ،إذ توصلنا  تقدير الصدق البنائي
هبا من أن الدراسة تتمتع بثبات شلتاز حيث مت حسا إذلفقرات االستبانة واألبعاد اليت تنتمي إليها ، كما مت التوصل 

 ،من عينة الدراسة ىم إناث (%54.6)أن  إذلوذلك يدعم مصداقيتها ، كما مت التوصل خبلل معامل ألفا كرونباخ 
ينة الدراسة ؽلتلكون وأغلب ع ، (%54.6)بنسبة  (سنة 35و25)أغلب عينة الدراسة ىم من العمر بُت  وأن

، وأن حوارل (%42.3)بنسبة أغلبهم إطارات  كما أن توزيعهم حسب التصنيف الوظيفيشهادات عليا،  
 مقبول من اخلربة .منهم يتمتعون دبستوى  (60.8%)
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 تمهيد:
عرض نتائجها وتفسريىا ، حيث سنحاول  إىل، منر اآلن لدراسة ادليدانية وكيفية إجرائهاعلى طبيعة ابعد أن تعرفنا 

  ،كوندور الكًتونيكس بوالية برج بوعريريجدراسة مستوى أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة مبؤسسة  ول ادلبحث األ يفيف البداية 
زلاولة تقدير مستوى حتقق أبعاد ومستوى السلوك اإلبداعي  إىلمث منر بعد ذلك  ،بناء على نتائج عينة الدراسة

   .لديهم
 إىل ادلطلب األوليف  حيث سنسعى  ،فروقاتالسنحاول اختبار فرضيات الدراسة واختبار ادلبحث الثاين ويف 

شرية على تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد الب رلتمعةدراسة عالقة التأثري واالرتباط بني أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة بصفة 
سنقوم بدراسة وحتليل مدى التباين يف اجتاىاهتم وآرائهم حول  ويف ادلطلب الثاين ،يف مؤسسة كوندور الكًتونيكس

 متغريات الدراسة تبعا الختالف العوامل الشخصية والوظيفية  .
 اآلتية:وذلك من خالل ادلباحث  ادليدانية،ويف إطار ىذا السياق سنتناول يف ىذا الفصل عرض ومناقشة الدراسة 

 الدراسة  متغيراتمناقشة وتحليل مستوى المبحث األول: 
 اتفرضيالاختبار الثاني:  المبحث
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  الدراسة متغيراتمستوى  مناقشة وتحليل: األول المبحث
اليت أفرزهتا  الوصفية اإلحصائية األساليب بعض النتائج باستخدام عرض سنحاول من خالل ىذا ادلبحث

حول مدى توافر أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة مبؤسسة كوندور الكًتونيكس  الدراسة عينة أفراد آراء حتليل من خالل االستبانة
احلسابية لتقدير ادلستويات،  ادلتوسطات استخدام لديها ، ومت ادلوارد البشريةومدى وجود سلوك إبداعي لدى 

  وفقا للتايل. متغريات الدراسة تغطي زلورين رئيسنيعرب  النتائج عرض مت وقد ادلعيارية، واالضلرافات
 مستوى تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة بمؤسسة كوندور الكترونيكس المطلب األول: 

، مت أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة ومدى تطبيقها يف مؤسسة كوندور الكًتونيكس شلارسة مستوى درجة على للتعرف
فرق العمل ،القيادة ،الرؤية  ،التمكين ، التعلم التنظيمي وىي أساسية، أبعاد ستة  إىل ادلنظمة ادلتعلمةزلور  تقسيم

 واالضلرافات ادلعيارية، احلسابية، ادلتوسطات حساب علينا جيب مستواىا ، ولتقدير يالمشتركة ، التفكير النظم
 النتائج وجاءت كل بعد من أبعاد ىذا احملور عبارات على الدراسة عينة أفراد والرتب، واالجتاه العام، الستجابات

  ادلوالية.كما توضحها اجلداول 
 "المنظمة المتعلمة ألبعاد " المعيارية واالتجاه العام الحسابية واالنحرافات المتوسطات (:1-5الجدول رقم )

 االتجاه العام الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المنظمة المتعلمةأبعاد 
 متوسط 06 68060. 3.2019 التمكين

 متوسط 04 74350. 3.3481 التعلم التنظيمي
 مرتفع 01 74020. 3.7115 فرق العمل

 متوسط 05 75150. 3.2615 القيادة

 متوسط 03 93080. 3.4192 الرؤية المشتركة
 متوسط 02 68210. 3.4731 التفكير النظمي

 متوسط // 51440. 3.4026 المنظمة المتعلمة ككل
 ((SPSSعلى مخرجات  بناءالمصدر: من إعداد الطالبة 

ارس بدرجة  ادلنظمة ادلتعلمةأبعاد واليت كشفت أن أغلب ( 1-5) أعالهيتضح من اجلدول  مبؤسسة   متوسطةدتم
معياري مقدراه  باضلراف (3.4026) ادلنظمة ادلتعلمةدلتغري  ادلرجح احلسايب ادلتوسط بلغ حيث ،كوندور الكًتونيكس

وأن أكثر أبعاد ىذا  ، حتاول تبين شلارسات ادلنظمة ادلتعلمة لكن بدرجة متوسطة أي أن مؤسسة كوندور (51440.)
واضلراف معياري قيمتو  (3.7115)مبتوسط حسايب قدر بـ  فرق العمل جاء مرتفعاحملور شلارسة ىو: بعد 

واضلراف  (3.4731) ادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب قدر بـ يف التفكري النظميالدافعية  بعد ويليو ،(74020.)
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واضلراف  (3.4192)الثالثة مبتوسط حسايب قدر بـ  يف ادلرتبة الرؤية ادلشًتكةبعد  ويليو ،(68210.)معياره قيمتو 
واضلراف  (3.3481)الرابعة مبتوسط حسايب قدر بـ  ادلرتبة يف التعلم التنظيمي بعد ويليو ،(93080.)معياري قيمتو 

واضلراف  (3.2615)ادلرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب قدر بـ  يف القيادة بعد ويليو (،74350.)معياري قيمتو 
واضلراف ( 3.2019) واألخرية مبتوسط قدر بـ ( واحتل بعد التمكني ادلرتبة السادسة75150.) معياري قيمتو
 (68060.) معياري قيمتو

جاء بادلرتبة األوىل ومبمارسة مرتفعة على حرص ادلؤسسة  فرق العملأن بعد وتفسر النتيجة اليت أظهرت 
فردي ، وطبعا يساعد ىذا يف بناء منظمة منو  العمل اجلماعي أكثر ها على باىتمامها بتشكيل فرق العمل وتشجيع

 . اعد على تبادل اخلربات وادلعارف تسمتعلمة هتتم بالتعلم اجلماعي وتنميو كما 
،وذلك  الذي جاء بادلرتبة الثانية ومبمارسة متوسطة التفكير النظميكما تفسر النتيجة اليت أظهرت أن بعد 

لى األمور بصورة كلية شاملة مراعني جزئياهتا ومكوناهتا من خالل تلمس بدرجة متوسطة ع نظرة ادلوظفني يفسر على 
 .بينها طشبكة العالقات اليت ترب

وجود رؤية مشًتكة  إىل ،متوسطة شلارسة وبدرجة الثالثة ادلرتبة يف "المشتركة الرؤية" بعدتفسر النتيجة اليت أظهرت 
ح ا عند بعض ادلوظفني عن واقع ومستقبل ادلؤسسة واجتاىاهتا ،حيث أن وجود رؤية تنظيمية مشًتكة شرط أساسي لنج

 بأمهية بناء متوسطة بدرجة يؤمنون كوندور الكًتونيكسادلوظفني يف مؤسسة   كما أن سياسات ادلنظمة ادلتعلمة ،  

 وبأمهية ووضع اخلطط اليت ديكنهم تنفيذىا معا،وأىداف ادلشًتكة من خالل التعاون اجلماعي لتبادل اخلربات  الرؤية

 .لكنهم غري مطبقني الفكرة بشكل كلي وىذا ما يعيق بناء ادلنظمة ادلتعلمة  ةالرؤي وضع ىذه يف مشاركتهم
، بأن ادلوظفني يف متوسطة شلارسة وبدرجة الرابعة ادلرتبة يف التعلم التنظيمي"" بعدتفسر النتيجة اليت أظهرت و 

والذي يعد نتيجة حتمية  متوسطة بدرجة ةتبأمهي كما يؤمنون ديارسون التعلم التنظيمي كوندور الكًتونيكسمؤسسة  
شعور ادلسؤولية نوعا ما ، كما قد يفسر وجود تعلم تنظيمي بدرجة متوسطة تولد وعلى ادلوظفنيعلى ادلؤسسة 

ادلشًتكة بني ادلوظفني ويتواصلون من خالل لقاءات ىادفة وفاعلة ويتولد لديهم شعور إجيايب ضلو التميز ، كما تتجمع  
 يشكل التعلم التنظيمي. اإلجيابية مولدة نظاماً لتطوير ادلوظفني وادلؤسسة وىو ما جكافة النتائ

ادلؤسسة دتتلك أن  متوسطة شلارسة وبدرجة اخلامسة ادلرتبة يف القيادة"" شلارسة بعدتفسر النتيجة اليت أظهرت و 
يف اختيار أعماذلم ويف اختاد قرارات ولكن  كار اإلبداعية واستشارة ادلوظفنيرؤية مستقبلية  وحتاول تشجيع على األف

 ، كما يدل ذلك على قلة االىتمام الكامل بالقيادة وكيفية التعامل مع ادلوظفنيشلارسات كانت بدرجة  متوسطة 
  .  والتأثري عليهم

أن ادلؤسسة ليس  متوسطة شلارسة وبدرجة السادسة ادلرتبة يف ""التمكين شلارسة بعدتفسر النتيجة اليت أظهرت و 
نهم من أهنا حتاول دتكني بعض ادلوظفني الذين لديهم مناصب دتك   أو ،دائما تشجع على التمكني وتفويض السلطات

 حتمل ادلسؤولية أكثر ، وبالتايل حتاول مشاركتهم يف القرارات وإعطائهم حرية التنفيذ األعمال ادلوكلة ذلم.
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وإمنا ىو أيضا امتالك حرية  إعطاءتفويض سلطة فقط أو  رلرد  يكونوكنتيجة عامة ىي أن التمكني أوسع من أن 
الوقت حتفيزىم  سأي أنو على ادلؤسسة منح السلطة للموظفني لديها ويف نف درجة أعلى من ادلسؤولية وادلساءلة ،

 وتدريبهم ومشاركتهم القرارات وحبيث يصبحون ملتزمني وراضني وداعمني للمؤسسة يف حتقيق أىدافها.
 .ىحد على ادلنظمة ادلتعلمة أبعاد من بعد كل حتليل سنحاول أكثر التفصيل أجل ومن

 التمكين: -أوال
 التمكني مبؤسسة كوندور الكًتونيكسفيما يلي حتليل الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة توفر بعد 

اآليت  للًتتيب وفقا االستبانةيف  موزعة كانت أربعة فقرات من ىذا البعد حسب آراء عينة من ادلوظفني، حيث يتكون
ادلعيارية الستجابات  احلسابية، واالضلرافات ادلتوسطات حبساب سنقوم أجل حتليليها ومن (،01-02-03-04)

 جتاه كل فقرة من فقراهتا،كوندور الكًتونيكس ادلوظفني   موافقة درجة وذلك دلعرفة، التمكنيأفراد العينة حول بعد 
 :ذلك يوضح اآليت واجلدول

 "التمكين"لبعد  الموافقة المعيارية ومستويات الحسابية واالنحرافات المتوسطات (:2-5)الجدول رقم   

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 
 مؤسسة كوندور رؤساء لدى متوسطاكان  التمكني دبع توافر مستوى أن (2-5)يتضح من اجلدول أعاله 

( 3.2019بلغ ) إذ البعد ذلذا ادلرجح ادلتوسط احلسايب يعكسو ما حسب آراء عينة من ادلوظفني، وىذاالكًتونيكس 

 مضمون الفقرة الرقم

 
المتوسط 
 الحسابي
 

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 
االتجاه 

 العام
 

دينحين رئيسي فرصة ادلشاركة يف اختاذ  01
 غالبا 01 1.0237 3.4000 .القرارات

تفوضين ادلؤسسة السلطات الكافية إلصلاز  02
 أحيانا 02 96490. 3.2462 عملي.

زم  03  أحيانا 04 1.2003 3.0308 إلصلاز عملي .أحصل على التحفيز الال 

04 
عند تنفيذ  دينحين رئيسي حرية االختيار

 أحيانا 03 1.1438 3.1308 عملي.

 متوسط // 68060. 3.2019 المستوى العام لبعد التمكين
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من خالل أداة الدراسة، كما  ادلتوسطةمن فئات ادلقياس الثالثي، وىي ضمن الدرجة  لثانيةالفئة اوىو متوسط يقع يف 
كان ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل االضلراف ادلعياري   أن

 .(1.02375)العام 
 من تنازليا التمكني اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 

 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناء وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه
  ( يف ادلرتبة األوىل من دينحين رئيسي فرصة ادلشاركة يف اختاذ القراراتواليت مضموهنا: ) (01)جاءت العبارة رقم

واضلراف معياري مقداره  (3.4000)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد أن وتفسر ىذه النتيجة  عينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.بني أفراد التشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.0237)

وتعد ادلشاركة جزء أساسي من ، هم فرص ادلشاركة يف اختاذ القرارالرئيس بإعطائما يقوم  غالبايرون بأهنم العينة 
وتفسر ذلك ثقة الرئيس بادلوظفني ودديقراطيتو يف التعامل وبالتايل القرارات، يف اختاذ التمكني يعتمد عليها الرئيس 

 الالمركزية يف اختاذ القرار.استخدام 
   من  الثانية( يف ادلرتبة تفوضين ادلؤسسة السلطات الكافية إلصلاز عمليواليت مضموهنا: ) (02)جاءت العبارة رقم

واضلراف معياري مقداره  (3.2462)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد أن وتفسر ىذه النتيجة  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال. تشتتاوىذا يعين أن ىناك  (96490.)

ادلتوسط  إىللنظر ، عند ا ما تفوضهم ادلؤسسة السلطات الكافية يف إصلاز األعمال أحيانا يرون بأهنمالعينة 
دتنح ذلم السلطات وليس كلهم  موظفني بعض تفسر ذلك أن ىناك احلسايب صلد أنو قريب من الدرجة ادلرتفعة

 حتملهم للمسؤولية الكاملة يف إصلاز ادلهام.الكافية إلصلاز األعمال ويفسر ذلك 
  من  الثالثة( يف ادلرتبة عند تنفيذ عملي دينحين رئيسي حرية االختيارواليت مضموهنا: ) (04)جاءت العبارة رقم

واضلراف معياري مقداره  (3.1308)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد أن وتفسر ىذه النتيجة  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال. تشتتاوىذا يعين أن ىناك  (1.1438)

، وقد يفسر ذلك بأنو الكافية يف تنفيذ األعمال  االختيار ريةئيسهم مبنحهم حما يقوم ر  أحيانا يرون بأهنمالعينة 
وىذا بدوره قد يعيق الفرصة للموظفني الختيار مبا يتوافق مع ختصصاهتم وقدراهتم وإمكاناهتم  ليس دائما تتاح
 .خري يعتمد على إعطاء حرية أكثر يف تنفيذ العملكون ىذا األ  عملية التمكني

  زم إلصلاز عمليواليت مضموهنا: ) (03)جاءت العبارة رقم من حيث  الرابعة( يف ادلرتبة أحصل على التحفيز الال 
واضلراف معياري مقداره  (3.0308)موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 

أفراد أن  وتفسر ىذه النتيجة بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال. تشتتاوىذا يعين أن ىناك  (1.2003)
أن ادلوظفني غري راضون يفسر  ،وذلكز الالزم إلصلاز أعماذلم حيصلون على التحفيما  أحيانا يرون بأهنمالعينة 
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وقد يفسر ذلك أيضا أنو غري كايف أو ال يصل ا أو ماديً  ا كان معنوياً التحفيز الذي دتنحو ادلؤسسة مهمً  على
 للمستوى ادلطلوب نتيجة جهودىم ادلبذولة وىذا يعود بالسلب على ادلؤسسة وعلى أدائها.

 :التنظيميالتعلم  -ثانيا
مبؤسسة كوندور الكًتونيكس التعلم التنظيمي  فيما يلي حتليل الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة توفر بعد

اآليت  للًتتيب وفقا يف االستبانة موزعة كانت أربعة فقرات من ىذا البعد حسب آراء عينة من ادلوظفني، حيث يتكون
ادلعيارية الستجابات  احلسابية، واالضلرافات ادلتوسطات حبساب سنقوم أجل حتليليها ومن (،05-06-07-08)

ادلوظفني كوندور الكًتونيكس جتاه كل فقرة من  موافقة درجة ،  وذلك دلعرفةالتنظيمي التعلم أفراد العينة حول بعد
 :ذلك يوضح اآليت واجلدول فقراهتا،

لتعلم ا"لبعد  الموافقة ومستوياتالمعيارية  الحسابية واالنحرافات المتوسطات (:3-5)الجدول رقم 
 التنظيمي"

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 
 مؤسسة كوندور رؤساء لدى متوسطاكان  التعلم التنظيمي توافر مستوى أن (3-5)يتضح من اجلدول أعاله 

( 3.3481بلغ ) إذ البعد ذلذا ادلرجح ادلتوسط احلسايب يعكسو ما حسب آراء عينة من ادلوظفني، وىذاالكًتونيكس 

 مضمون الفقرة الرقم

 
المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 
    االتجاه 

 العام
 

أناقش زمالئي حول العمل باستمرار  05
 غالبا 01 1.1077 3.4615 هبدف التعلم .

 غالبا 01 1.1147 3.4615 توفر ادلؤسسة بيئة مشجعة على التعلم. 06

تطبق ادلؤسسة برامج التدريب والتعلم  07
 غالبا 02 1.1452 3.4000 بشكل مستمر ومنتظم.

تتعاون ادلؤسسة مع أطراف خارجية من  08
 أحيانا 03 1.2084 3.0692 أجل تبادل اخلربات واالستفادة منها.

 متوسط // 0.7435 3.3481 المستوى العام لبعد التعلم التنظيمي
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من خالل أداة الدراسة،   ادلتوسطةوىي ضمن الدرجة   من فئات ادلقياس الثالثي، لثانيةيف الفئة ا وىو متوسط يقع
كان ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل االضلراف   كما أن

 .(0.7435)ادلعياري العام 
 تنازليا بالتعلم التنظيمي اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 
 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناءً  وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه من
  ( أناقش زمالئي حول العمل باستمرار هبدف التعلم ا: )ممضموهن ( واليت06و)(05)رقم  تنيجاءت العبار

يف ادلرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك  (ادلؤسسة بيئة مشجعة على التعلمتوفر و)
 (1.1147) و (1.1077)واضلراف معياري مقداره لكل من العبارتني  (3.4615)مبتوسط حسايب قدر بـ 

أفراد أن  وتفسر ىذه النتيجة السؤال.بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا تشتتا وىذا يعين أن ىناك على التوايل 
وتوجد لديهم رغبة كبرية ومبختلف  ،مبناقشة زمالئهم حول العمل هبدف التعلم نما يقومو  غالبايرون بأهنم العينة 

كما توفر ذلم ادلؤسسة البيئة ادلشجعة   الطرق من بينها مناقشة األخطاء مع بعضهم البعض كوسيلة لزيادة التعلم ، 
يأيت من خالل التفاعل بني الزمالء واكتشاف األخطاء  فهذا األخري على التعلم وىذا أمر أساسي لزيادة التعلم ،

  دور ادلؤسسة يف تشجيع التعلم وإعطاء الفرصة واحلرية لذلك. إىلوتصحيحها مع بعض باإلضافة 
  ( يف ادلرتبة تطبق ادلؤسسة برامج التدريب والتعلم بشكل مستمر ومنتظمواليت مضموهنا: ) (07)جاءت العبارة رقم

واضلراف معياري  (3.4000)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الثانية من
 وتفسر ىذه النتيجة  لسؤال.بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا ا تشتتاوىذا يعين أن ىناك  (1.1452)مقداره 

ما تقوم ادلؤسسة بتطبيق برامج التدريب والتعلم بشكل مستمر ومنظم وىذا أمر  غالبا يرون بأهنمأفراد العينة أن 
 تنمية التعلم التنظيمي وحتفيزه برامج تدريبية تساعدىم يف إىلإجيايب للمؤسسة ، كون ادلوظفني حيتاجون دائما 

  تتعاون ادلؤسسة مع أطراف خارجية من أجل تبادل اخلربات واالستفادة واليت مضموهنا: ) (08)جاءت العبارة رقم
 (3.0692)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ الثالثة ( يف ادلرتبة منها

 بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال. تشتتاوىذا يعين أن ىناك  (1.2084)واضلراف معياري مقداره 
من  وذلك لالستفادةتتعاون ادلؤسسة مع مؤسسات أخرى  أحيانا يرون بأهنمأفراد العينة  النتيجة أنوتفسر ىذه 

، وىذا يفسر أن ادلؤسسة ليس دائما  تعتمد على أطراف خارجية مهما كانت مؤسسات أو معاىد أو  خرباهتم 
عهم اخلربات أو أهنا تعتمد على أطراف معينة فقط ، وبالتايل نقول أن عدم االحتكاك باألطراف مراكز  لتتبادل م

 التنظيمي.تنمية التعلم اخلارجية والتعامل معها قد يعيق 
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 فرق العمل : -ثالثا
الكًتونيكس  مبؤسسة كوندورفرق العمل  فيما يلي حتليل الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة توفر بعد

اآليت  للًتتيب وفقا يف االستبانة موزعة كانت أربعة فقرات من ىذا البعد حسب آراء عينة من ادلوظفني، حيث يتكون
ادلعيارية الستجابات  احلسابية، واالضلرافات ادلتوسطات حبساب سنقوم أجل حتليليها ومن (،09-10-11-12)

 ادلوظفني كوندور الكًتونيكس جتاه كل فقرة من فقراهتا، موافقة درجة دلعرفة،  وذلك فرق العملبعد  أفراد العينة حول
 :ذلك يوضح اآليت واجلدول

 فرق العمل""لبعد  الموافقة المعيارية ومستويات الحسابية واالنحرافات المتوسطات (:4-5)الجدول رقم   

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 
الكًتونيكس  مؤسسة كوندور لدى مرتفعاكان  فرق العمل توافر مستوى أن (4-5)يتضح من اجلدول أعاله 

وىو  ( 3.7115بلغ ) إذ البعد ذلذا ادلرجح ادلتوسط احلسايب يعكسو ما آراء عينة من ادلوظفني، وىذاحسب 

 مضمون الفقرة الرقم
 

 المتوسط الحسابي
 

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 
االتجاه 

 العام
 

 غالبا 02 1.0099 3.8154 أمفضل العمل ضمن الفريق. 09

تسود روح التعاون بني أعضاء  10
 غالبا 01 1.0986 3.9000 فرق العمل.

يتعلم أعضاء فرق العمل من  11
 غالبا 03 1.1689 3.6308 خالل احلوار وتبادل األفكار.

12 
تثق فرق العمل يف أن توصياهتا 

اعتبارىا وتقديرىا من قبل سيتم 
 ادلؤسسة.

 غالبا 04 1.1894 3.5000

 مرتفع // 74020. 3.7115 المستوى العام لبعد فرق العمل
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  من خالل أداة الدراسة، كما أن ادلرتفعةوىي ضمن الدرجة  من فئات ادلقياس الثالثي، الثالثة  يف الفئة متوسط يقع
على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل االضلراف ادلعياري  كان ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة

 .(74020.)العام 
 من تنازليا بفرق العمل اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 

 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناء وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه
  ( يف ادلرتبة األوىل من حيث تسود روح التعاون بني أعضاء فرق العملا: )مضموهن واليت (10)رقم  ةجاءت العبار

معياري مقداره  واضلراف (3.9000)موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد  النتيجة أنوتفسر ىذه  ىذا السؤال. بني أفراد العينة يف اإلجابة علىتشتتا يعين أن ىناك  اوىذ (1.0986)

 الة داخل ادلؤسسةىذا يفسر وجود فرق عمل فع   العمل، أعضاء فرق بنيالتعاون يسود  غالبايرون بأهنم العينة 
 عل فيها روح التعاون.جي ، وىذا ماتسود فيها روح التعاون والتآلف بني أعضائها

  من حيث موافقة أفراد عينة  الثانية( يف ادلرتبة أمفضل العمل ضمن الفريقا: )مضموهن واليت (09)رقم  ةجاءت العبار
وىذا يعين أن  (1.0099)واضلراف معياري مقداره  (3.8154)الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 

ما  غالبايرون بأهنم أفراد العينة أن  وتفسر ىذه النتيجة  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا ىناك 
، وىذا يفسر حبهم واندماجهم وراحتهم أكثر يف العمل اجلماعي  يفضلون العمل اجلماعي على العمل الفردي

 .أكثر والتعاون إجيايب يساعد على زيادة العمل أمر  وبالتايل فهو ، وىذا بدوره قد ينمي قدراهتم وكفاءهتم
  ( يف ادلرتبة يتعلم أعضاء فرق العمل من خالل احلوار وتبادل األفكارا: )مضموهن واليت (11)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري  (3.6308)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الثالثة
النتيجة وتفسر ىذه  ،بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤالتشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.1689)مقداره 

وخلق  بينهم ،يتعلمون داخل الفريق وذلك من خالل تبادل األفكار واحلوار فيما  غالبايرون بأهنم أفراد العينة  أن
 بيئة تعاونية وتشاركية حتفز رغباهتم وتزيد من شغفهم للعمل.

  وتقديرىا من قبل تثق فرق العمل يف أن توصياهتا سيتم اعتبارىا ا: )مضموهن واليت (12)رقم  ةجاءت العبار
 (3.5000)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الرابعة( يف ادلرتبة ادلؤسسة

 بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا يعين أن ىناك  اوىذ (1.1894)واضلراف معياري مقداره 
ما تثق فرق العمل يف أن توصياهتا وجهودىا سيتم اعتبارىا  غالبايرون بأهنم أفراد العينة أن  وتفسر ىذه النتيجة 

حيث أن  ،واألخذ هبا وتقديرىا من قبل ادلؤسسة ، وىذا إن دل يدل على تشجيع ادلؤسسة لفرق العمل وحتفيزه
 طبيعة العملاالعتبار، خصوصا وأن  دعم فرق العمل يعترب من التحديات اليت جيب أن تأخذىا ادلؤسسة بعني

  داخلها تساعد على ذلك خاصة فيما يتعلق باجلانب التقين.
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 :القيادة -رابعا
 حسب الكًتونيكس كوندور مبؤسسة القيادة بعد توفر درجة حول الدراسة عينة أفراد الستجابات حتليل يلي فيما

-13) اآليت للًتتيب وفقا االستبانة يف موزعة كانت فقرات أربعة من البعد ىذا يتكون حيث ادلوظفني، من عينة آراء
 أفراد الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية، ادلتوسطات حبساب سنقوم حتليليها أجل ومن ،(14-15-16

 واجلدول فقراهتا، من فقرة كل جتاه الكًتونيكس كوندور ادلوظفني موافقة درجة دلعرفة وذلك  ،القيادة بعد حول العينة
 :ذلك يوضح اآليت
 "القيادة" لبعد الموافقة ومستويات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 5-5) رقم الجدول  

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 
الكًتونيكس  مؤسسة كوندور لدى متوسطاكان  القيادة بعد مستوى أن (5-5)يتضح من اجلدول أعاله 

( وىو متوسط 3.2615بلغ ) إذ البعد ذلذا ادلرجح ادلتوسط احلسايب يعكسو ما حسب آراء عينة من ادلوظفني، وىذا
كان   من خالل أداة الدراسة، كما أن ادلتوسطةوىي ضمن الدرجة   من فئات ادلقياس الثالثي، لثانيةيقع يف الفئة ا

 مضمون الفقرة الرقم
 

 المتوسط الحسابي
 

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 
االتجاه 

 العام
 

يستشريين رئيسي يف القرارات ادلتعلقة  13
 أحيانا 02 1.0733 3.2538 .بعملي

ادلؤسسة رؤية مستقبلية دتتلك  14
 أحيانا 04 1.2468 3.2231 واضحة بشأن ما تريد الوصول إليو.

يمعرب  يل رئيسي عن تقديره عند قيامي  15
 أحيانا 01 1.2361 3.3385 بعمل جيد.

يشجعين رئيسي على حل  16
 أحيانا 03 1.1104 3.2308 ادلشكالت بطرق جديدة.

 متوسط // 75150. 3.2615 المستوى العام لبعد القيادة
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ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل االضلراف ادلعياري العام 
(.75150). 

 من تنازليا بالقيادة اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 
 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناء وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه
  ( يف ادلرتبة األوىل من يمعرب  يل رئيسي عن تقديره عند قيامي بعمل جيدا: )واليت مضموهن  (15)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري مقداره  (3.3385)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد أن  وتفسر ىذه النتيجة بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.2361)

 بالثناء على ادلوظفني والقيام جيدالرئيس عن تقديره عند القيام بعمل  ما يعرب وليس دائما أحيانا يرون بأهنم العينة 
،ألن ادلوظفني حيتاجون دائما وىذا ليس باجليد للموظفني وادلؤسسة بشكل عام  إصلازىم للعمل اجليد وادلتقن عن

، وطبعا ىذا يعتمد بشكل كبري على  العالقة بني الرئيس وادلوظفني كما يعتمد  الرئيسللثناء والتقدير من طرف 
 . أيضا على منط القيادة اليت يتبعو

  من  الثانية( يف ادلرتبة يستشريين رئيسي يف القرارات ادلتعلقة بعمليا: )مضموهن واليت (13) رقم ةجاءت العبار
واضلراف معياري مقداره  (3.2538)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 

أفراد  النتيجة أنوتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.0733)
ادلتوسط احلسايب  إىلوعند النظر  ،القرارات ادلتعلقة بالعملما يقوم رئيسهم باستشارهتم يف  أحيانايرون بأهنم العينة 

 فسر ذلك أن بعض ادلوظفني يتم استشارهتم يف القرارات ادلتعلقة بعملهم وىذا ماصلده قريب من الدرجة ادلرتفعة وي
 أثبتناه سابقا.

  الثالثة( يف ادلرتبة يشجعين رئيسي على حل ادلشكالت بطرق جديدةا: )مضموهن واليت (16)رقم  ةجاءت العبار 
واضلراف معياري مقداره  (3.2308)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 

أفراد  النتيجة أنوتفسر ىذه  ،بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤالتشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.1104)
 ويفسر ذلك، وليس دائما يقوم رئيسهم بتشجيعهم على حل ادلشكالت بطرق جديدة ماأحيانا يرون بأهنم العينة 

، ونستطيع القول أن وبأساليب جديدةكل بطرق أكثر حداثة ا فز على اإلبداع وحل ادلشالرئيس ليس دائما حيأن 
 إىلوليس دائما وىنا يعود بالسلب على ادلوظفني ألهنم دائما حيتاجون  ىنا أحيانا يتبع منط القيادة اإلبداعية ائدالق

 . تشجيع على طرح أفكار جديدة
  ( يف دتتلك ادلؤسسة رؤية مستقبلية واضحة بشأن ما تريد الوصول إليوا: )مضموهن واليت (14)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف  (3.2231)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الرابعةادلرتبة 
وتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.2468)معياري مقداره 
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 ما إىلة واضحة تساعدىا على الوصول يمستقبل رؤيةما دتتلك ادلؤسسة  أحيانايرون بأهنم أفراد العينة  النتيجة أن
  .تريد إليو مستقبال

 :المشتركةالرؤية  -خامسا
 الكًتونيكس كوندور مبؤسسة العمل فرق بعد توفر درجة حول الدراسة عينة أفراد الستجابات حتليل يلي فيما
 اآليت للًتتيب وفقا االستبانة يف موزعة كانت فقرات أربعة من البعد ىذا يتكون حيث ادلوظفني، من عينة آراء حسب

 الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية، ادلتوسطات حبساب سنقوم حتليليها أجل ومن ،(17-18-19-20)
 من فقرة كل جتاه الكًتونيكس كوندور ادلوظفني موافقة درجة دلعرفة وذلك  ،الرؤية ادلشًتكة بعد حول العينة أفراد

 :ذلك يوضح اآليت واجلدول فقراهتا،

الرؤية " لبعد الموافقة ومستويات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 6-5) رقم الجدول 
 "المشتركة

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 

 مضمون الفقرة الرقم

 
المتوسط 
 الحسابي
 

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 
االتجاه 

 العام
 

 أحيانا 03 1.1998 3.3538 تشًتك ادلؤسسة يف أىدافها مع ادلوظفني. 17

تدعيم احلوار بينها  إىلتسعى ادلؤسسة  18
 أحيانا 04 1.2609 3.2615 وبني ادلوظفني.

تسعى ادلؤسسة على تبادل وتشارك  19
 غالبا 02 1.3190 3.4769 .وبني ادلوظفنيادلعارف بينها 

20 
أعترب أن صلاح ادلؤسسة اليت أعمل هبا 

 غالبا 01 1.2500 3.5846 مبثابة صلاح يل .

 متوسط // 93080. 3.4192 العام لبعد الرؤية المشتركةالمستوى 
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الكًتونيكس  مؤسسة كوندور لدى متوسطاكان  الرؤية ادلشًتكة بعد مستوى أن (6-5)يتضح من اجلدول أعاله 
( وىو متوسط 3.4192بلغ ) إذ البعد ذلذا ادلرجح ادلتوسط احلسايب يعكسو ما حسب آراء عينة من ادلوظفني، وىذا

كان   من خالل أداة الدراسة، كما أن ادلتوسطةوىي ضمن الدرجة  من فئات ادلقياس الثالثي، لثانيةيقع يف الفئة ا
ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل االضلراف ادلعياري العام 

(.93080). 
 تنازلياادلشًتكة بالرؤية  اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 
 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناء وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه من
  ( يف ادلرتبة األوىل اليت أعمل هبا مبثابة صلاح يل أعترب أن صلاح ادلؤسسةا: )مضموهن واليت (20)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري مقداره  (3.5846)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد أن وتفسر ىذه النتيجة  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.2500)

أنو يؤثر وأن أي إخفاق من شما يعتربون أن صلاح ادلؤسسة اليت يعملون هبا مبثابة صلاح ذلم  غالبايرون بأهنم العينة 
 عليهم وعلى ادلؤسسة ككل.

  يف  وبني ادلوظفني(تسعى ادلؤسسة على تبادل وتشارك ادلعارف بينها ا: )واليت مضموهن (19)رقم  ةجاءت العبار
واضلراف  (3.4769)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الثانيةادلرتبة 

وتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.3190)معياري مقداره 
ما  ادلوظفني وىذاتسعى ادلؤسسة بتبادل ومشاركة ادلعرفة بينها وبني ما  غالبايرون بأهنم أفراد العينة  النتيجة أن

 وىو جوىر التشارك ادلعريف. يساعد ادلوظفني على معرفتهم بكل ما يتعلق بادلؤسسة
  من حيث  ادلرتبة الثالثة( يف تشًتك ادلؤسسة يف أىدافها مع ادلوظفنيا: )مضموهن واليت (17)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري مقداره  (3.3538)موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد  النتيجة أنوتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.1998)

ىو قريب لألغلبية يرون أن ادلؤسسة وليس دائما بأىدافها للموظفني تشارك ادلؤسسة  أحيانايرون بأهنم العينة 
 ادلوظفني وىذا ما مت ذكره سابقا. بعض تشارك أىدافها مع

  الرابعة( يف ادلرتبة تدعيم احلوار بينها وبني ادلوظفني إىلتسعى ادلؤسسة ا: )واليت مضموهن (18)رقم  ةجاءت العبار 
واضلراف معياري مقداره  (3.2615)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 

أفراد أن  وتفسر ىذه النتيجة بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.2609)
ادلتوسط  إىل وبالنظر فني،تشجيع وتدعيم احلوار بينها وبني ادلوظ إىلتسعى ادلؤسسة  أحيانايرون بأهنم العينة 

وىذا يفسر أن ادلؤسسة تفتح اجملال للموظفني للحوار والنقاش وتساعدىم على  احلسايب ىو قريب لألغلبية يرون
 .لبعض ادلوظفني إعطاء آرائهم يف رلال عملهم
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 :النظميالتفكير  -سادسا

 الكًتونيكس كوندور مبؤسسة العمل فرق بعد توفر درجة حول الدراسة عينة أفراد الستجابات حتليل يلي فيما
 اآليت للًتتيب وفقا االستبانة يف موزعة كانت فقرات أربعة من البعد ىذا يتكون حيث ادلوظفني، من عينة آراء حسب

 الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية، ادلتوسطات حبساب سنقوم حتليليها أجل ومن ،(21-22-23-24)
 من فقرة كل جتاه الكًتونيكس كوندور ادلوظفني موافقة درجة دلعرفة وذلك  ،التفكري النظمي بعد حول العينة أفراد

 :ذلك يوضح اآليت واجلدول فقراهتا،

التفكير  " لبعد الموافقة ومستويات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 7-5) رقم الجدول
 "النظمي

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 

 مضمون الفقرة الرقم

 
المتوسط 
 الحسابي
 

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 
االتجاه 

 العام
 

21 
البحث عن كل جديد  إىلأسعى دائما 

 غالبا 02 1.0496 3.5538 .خيص عملي

 غالبا 03 1.0791 3.4538 شاملة.مشاكل العمل نظرة  إىلأنظر  22

23 
ادلؤسسة، أىتم بكل ما يدور حويل يف 

 أحيانا 04 1.0301 3.2923 .بعملي فقط وليس

أحاول فهم منظميت كنظام مفتوح  24
 غالبا 01 1.1660 3.5923 ومتفاعل مع النظم األخرى احمليطة  بو.

 متوسط // 0.6821 3.4731 المستوى العام لبعد التفكير النظمي
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 مؤسسة كوندور لدى متوسطاكان  التفكري النظميبعد  مستوى أن (7-5)يتضح من اجلدول أعاله 
بلغ  إذ البعد ذلذا ادلرجح ادلتوسط احلسايب يعكسو ما وىذا حسب آراء عينة من ادلوظفني، الكًتونيكس 

من خالل أداة  ادلتوسطةمن فئات ادلقياس الثالثي، وىي ضمن الدرجة  لثانية( وىو متوسط يقع يف الفئة ا3.4731)
كان ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل   الدراسة، كما أن

 .(0.6821)االضلراف ادلعياري العام 
 تنازليا بالتفكري النظمي اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 
 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناء وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه من
  األخرى احمليطة  أحاول فهم منظميت كنظام مفتوح ومتفاعل مع النظما: )واليت مضموهن (24)رقم  ةجاءت العبار

 (3.5923)( يف ادلرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ بو
 بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.1660)واضلراف معياري مقداره 

نظمة سستهم كنظام مفتوح ومتفاعل مع األما يرون مؤ  غالبايرون بأهنم أفراد العينة أن  وتفسر ىذه النتيجة
أن ادلوظفني يرون أن مؤسستهم عبارة عن نظام ككل وليس أجزاء ويتفاعل مع  يفسراألخرى احمليطة بو وىذا 

 .على ادلؤسسة أن تشجعو أكثر وىذا مؤشر جيد للتفكري النظميتأثر ويؤثر بالبيئة اخلارجية  النظم األخرى أي ي
  الثانية( يف ادلرتبة البحث عن كل جديد خيص عملي إىلأسعى دائما ا: )واليت مضموهن (21)رقم  ةجاءت العبار 

واضلراف معياري مقداره  (3.5538)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد أن  ىذه النتيجة وتفسر بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.0496)

وىذا يفسر حبهم للعمل ووالئهم  ،عملهمالبحث عن كل جديد خيص  إىلما يسعون  غالبايرون بأهنم العينة 
 عملهم.خيص  لذا صلد أغلبهم يبحثون عن كل شيء جديد وحديث الكبري،للمؤسسة ورضاىم الوظيفي 

  من حيث موافقة  الثالثة( يف ادلرتبة مشاكل العمل نظرة شاملة إىلأنظر ا: )مضموهن واليت (22)رقم  ةجاءت العبار
وىذا  (1.0791)واضلراف معياري مقداره  (3.4538)أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 

 بأهنميرون أفراد العينة أن وتفسر ىذه النتيجة  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا يعين أن ىناك 
 فقط.ختص اجلميع وليس الفرد وعامة تعًتض عملهم نظرة شاملة ادلشاكل اليت  إىلما ينظرون  غالبا

  يف ادلرتبة  ( بعملي فقط ادلؤسسة، وليسأىتم بكل ما يدور حويل يف ا: )مضموهن واليت (23)رقم  ةجاءت العبار
واضلراف معياري  (3.2923)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الرابعة

النتيجة وتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.0301)مقداره 
وذلم يف ادلؤسسة وليس بعملهم فقط ، وىذا يفسر ما يهتم ادلوظفون مبا يدور ح أحيانايرون بأهنم أفراد العينة  أن

، فبعض ادلوظفني  أي ليس كل ادلوظفني لديهم نفس األفكار ونفس االىتمامنظرة ادلوظفني واىتماىم مبؤسستهم 
 مور العامة على الشخصية.األيهتمون بعملهم وأمورىم الشخصية والبعض أخر يهتمون بأمور ادلؤسسة ويفضلون 
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 بمؤسسة كوندور الكترونيكس  السلوك اإلبداعي: مستوى تطبيق أبعاد الثانيالمطلب 
ومدى تطبيقها يف مؤسسة كوندور الكًتونيكس، مت  السلوك اإلبداعيأبعاد  شلارسة مستوى درجة على للتعرف

 المخاطرة ،األصالة والمرونة، الحساسية للمشكالت وىي ،أساسية أبعاد ستة  إىل السلوك اإلبداعيزلور  تقسيم
 علينا جيب مستواىا ، ولتقدير سعة االتصاالت  ،القابلية للتغيير ،الطالقة والقدرة على التحليل ،وروح المجازفة

 على الدراسة عينة أفراد والرتب، واالجتاه العام، الستجابات واالضلرافات ادلعيارية، احلسابية، ادلتوسطات حساب
  كما توضحها اجلداول ادلوالية. النتائج وجاءت كل بعد من أبعاد ىذا احملور عبارات

 "السلوك اإلبداعيألبعاد "  المعيارية واالتجاه العام الحسابية واالنحرافات المتوسطات (:8-5الجدول رقم )
 االتجاه العام الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي السلوك اإلبداعيأبعاد 

 مرتفع 01 58320. 4.1712 الحساسية للمشكالت
 مرتفع 03 68090. 4.0442 األصالة والمرونة

 مرتفع 06 64660. 3.7058 المخاطرة وروح المجازفة
 مرتفع 02 56320. 4.1673 الطالقة والقدرة على التحليل

 مرتفع 05 55490. 3.7615 القابلية للتغيير

 مرتفع 04 53310. 3.9173 سعة االتصاالت
 مرتفع // 35750. 3.9552 ككل  السلوك اإلبداعي

 ((SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 
ارس بدرجة  السلوك اإلبداعيأبعاد واليت كشفت أن أغلب  (8-5) أعالهيتضح من اجلدول  مبؤسسة   مرتفعةدتم

  بلغ حيث ،ويفسر ذلك وجود سلوك إبداعي لدى ادلوارد البشرية بكوندور الكًتونيكس كوندور الكًتونيكس
وأن أكثر أبعاد  (،35750.)معياري مقدراه  باضلراف (3.9552) السلوك اإلبداعيدلتغري  ادلرجح احلسايب ادلتوسط

واضلراف معياري  (4.1712)جاء مرتفع مبتوسط حسايب قدر بـ  احلساسية للمشكالتىذا احملور شلارسة ىو: بعد 
 (4.1673)ادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب قدر بـ  يف الطالقة والقدرة على التحليل بعد ويليو ،(58320.)قيمتو 

 (4.0442)الثالثة مبتوسط حسايب قدر بـ  يف ادلرتبة األصالة وادلرونةبعد  ويليو ،(56320.)واضلراف معياره قيمتو 
 (3.9173)الرابعة مبتوسط حسايب قدر بـ  ادلرتبة يف االتصاالت بعد ويليو ،(68090.)واضلراف معياري قيمتو 
 (3.7615)ادلرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب قدر بـ  يف ابلية للتغيريالق بعد ويليو (،53310.)واضلراف معياري قيمتو 
 ادلرتبة السادسة واألخرية مبتوسط قدر بـ ادلخاطرة وروح اجملازفة ( واحتل بعد 55490.) واضلراف معياري قيمتو

 .(64660.) واضلراف معياري قيمتو( 3.7058)
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مرتفعة على قدرة  جاء بادلرتبة األوىل ومبمارسة الحساسية للمشكالتأن بعد وتفسر النتيجة اليت أظهرت 
للمشكالت  والتحديد والتحسس والتشخيص اجليد، سسهم للمشاكل اليت سيواجهوهنا مستقبال ادلوظفني لتح

يساعد على إجياد احللول ادلناسبة ،كما أن ادلوظفني خيططون دلشاكل العمل وىذا بطبيعة احلال يدل على اىتمام 
 ادلوظفني بأعماذلم ولديهم استعداد دلواجهة ادلشاكل اليت يتعرضون ذلا.

مهارة مرتفعة على  ومبمارسة نيةجاء بادلرتبة الثاالطالقة والقدرة على التحليل أن بعد وتفسر النتيجة اليت أظهرت 
كما  ،ادلوظفني حيث أن لديهم قدرة على إنتاج أفكار كثرية ومتنوعة تتعلق مبشكل واحد أو عدة مشاكل يف العمل

 حد ما من القدرة على التفكري اإلبداعي ويستطيعون التعبري عن أفكارىم وآرائهم بطرق واضحة. إىلأهنم يتمتعون 
مرتفعة وىذا مؤشر مشجع كون  جاء بادلرتبة الثالثة ومبمارسة األصالة والمرونةأن بعد وتفسر النتيجة اليت أظهرت 

فكار غري ادلألوفة ذات الفوائد احلالية والبعدية كما ديتلكون مرونة جيدة يف وظفني لديهم القدرة على توليد األادل
 واألحداث ادلتجددة. مواجهة ادلشاكل ، ويستطيعون التكيف مع الظروف

مرتفعة وىذا يدل على مستوى  جاء بادلرتبة الرابعة ومبمارسةسعة االتصاالت أن بعد وتفسر النتيجة اليت أظهرت 
يفسر أن ادلؤسسة دتنح فرصة االتصاالت ومشاركة وىذا  ،مقبوال من فعالية االتصاالت بني ادلوظفني وادلؤسسة

زيادة التفاعالت وتبادل األفكار فيما  ويساعد يفبينهم  وىذا بدوره ينمي العالقات فيما بني ادلوظفني ادلعلومات
 وىذا أمر مشجع لسلوك اإلبداعي.شلا يساعدىم على تطوير قدراهتم ومداركهم  بينهم 

أن ادلوظفني حياولون  مرتفعة جاء بادلرتبة اخلامسة ومبمارسة القابلية للتغييرأن بعد وتفسر النتيجة اليت أظهرت 
ساس السبب طبعا للمؤسسة كوهنا ىي األ إحداث التغيريات يف أساليب وطرق العمل ، ويعود ىذا و مسايرة التغيري

فالتغيري مسة من مسات النجاح وىذا ناتج عن التطور التكنولوجي ادلستمر  يف حصول ىذا التغيري وزلاولة تشجيعو ،
 ياتو فرصاً ديكن أن تبسط العمل وجتعلو أكثر راحة وأمناً.وادلتسارع الذي حيمل دائما يف ط

جاء بادلرتبة السادسة ومبمارسة مرتفعة  أن المجازفة وروح المخاطرة أن بعد تفسر النتيجة اليت أظهرت كما 
واخلروج بأفكار إبداعية ذات  ادلخاطرة إىلأهنم دييلون أغلبهم ، كما أغلب ادلوظفني جيازفون أثناء تأدية أعماذلم 

فادلؤسسات أكثر سلاطرة ىي األكثر  ،سلاطرة عالية وىذا ىو أساس اإلبداع ومن أىم خصائص السلوك اإلبداعي
 دتيزاً.

  .دىح على السلوك اإلبداعي أبعاد من بعد كل حتليل سنحاول أكثر التفصيل ومن أجل
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 : الحساسية للمشكالت -أوال
 كوندور مبؤسسة احلساسية للمشكالت بعد توفر درجة حول الدراسة عينة أفراد الستجابات حتليل يلي فيما

 وفقا االستبانة يف موزعة كانت فقرات أربعة من البعد ىذا يتكون حيث ادلوظفني، من عينة آراء حسب الكًتونيكس
 ادلعيارية واالضلرافات احلسابية، ادلتوسطات حبساب سنقوم حتليليها أجل ومن ،(28-27-26-25) اآليت للًتتيب

 الكًتونيكس كوندور ادلوظفني موافقة درجة دلعرفة وذلك  ،احلساسية للمشكالت بعد حول العينة أفراد الستجابات
 :ذلك يوضح اآليت واجلدول فقراهتا، من فقرة كل جتاه

الحساسية " لبعد الموافقة ومستويات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 9-5) رقم الجدول
 "للمشكالت

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 

 مضمون الفقرة الرقم

 
المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 
االتجاه 

 العام
 

25 
أشعر  بوجود مشاكل يف العمل قبل 

 غالبا 02 98900. 4.1923 .وقوعها

أسعى دائما لتقدمي حلول جديدة  26
 دائما 01 84950. 4.3385 .عمليللمشكالت اليت تواجهين يف 

عندي القدرة على اكتشاف أماكن  27
 غالبا 04 96460. 3.9848 .اخللل والقصور يف أداء العمل

أتابع ادلشاكل اليت تعاين منها  28
 غالبا 03 1.0278 4.1692 .ادلؤسسة مع زمالئي حللها

 مرتفع // 58320. 4.1712 المستوى العام لبعد الحساسية للمشكالت
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موارد البشرية مبؤسسة   لدىمرتفعا كان  بعد احلساسية للمشكالت مستوى أن (9-5)يتضح من اجلدول أعاله 
بلغ  إذ البعد ذلذا ادلرجح ادلتوسط احلسايب يعكسو ما حسب آراء عينة من ادلوظفني، وىذاالكًتونيكس  كوندور

من خالل أداة  ادلرتفعةمن فئات ادلقياس الثالثي، وىي ضمن الدرجة  الثالثة متوسط يقع يف الفئة( وىو 4.1712)
كان ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل   الدراسة، كما أن

 .(58320.)االضلراف ادلعياري العام 
 باحلساسية للمشكالت اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 

 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناء وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه من تنازليا
  ( عمليأسعى دائما لتقدمي حلول جديدة للمشكالت اليت تواجهين يف ا: )مضموهن واليت (26)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف ( 4.3385)يف ادلرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
وتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (84950.)معياري مقداره 

مشكالت اليت تواجههم أثناء عملهم، لتقدمي حلول جديدة لل يسعوندائما يرون بأهنم أفراد العينة أن   النتيجة 
على رغبتهم يف التجديد دائما والتخلي عن األمناط واألساليب القددية يف حل ادلشاكل اليت ويدل ذلك 

 يواجهوهنا.
  من حيث  الثانية( يف ادلرتبة بوجود مشاكل يف العمل قبل وقوعها أشعرا: )واليت مضموهن (25)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري مقداره  (4.1923)موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أن  وتفسر ىذه النتيجة  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (98900.)

ادلشكل  وىووىذا مؤشر جيد ،  وقوعها أثناء العملبوجود مشاكل قبل يشعرون ما غالبا يرون بأهنم أفراد العينة 
شهدوا كل ادلراحل وادلسارات احلرجة اليت مرت هبا ادلؤسسة اخلربة الكبرية اليت لديهم وأهنم  إىلقبل حدوثو يرجع 

ويفسر أيضا أن ادلوظفني لديهم حساسية للمشكالت وبالتايل يعد أمر مشجع ألنو  ومارسوا سلتلف الوظائف هبا.
 حتديد مشكل ال يتواجد احلل، والتحديد والتشخيص اجليد للمشكل يساعد على إجياد احللول ادلناسبةبدون 

  ( يف ادلرتبة أتابع ادلشاكل اليت تعاين منها ادلؤسسة مع زمالئي حللهاا: )مضموهن واليت (28)رقم  ةجاءت العبار
واضلراف معياري  (4.1692)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الثالثة

النتيجة وتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.0278)مقداره 
واحلرص الشديد  ،ادلشاكل اليت تعاين منها ادلؤسسة مع زمالئهم حللها ما يتابعون  غالبايرون بأهنم أفراد العينة  أن

 على متابعة ادلشاكل وحلها يفسر ذلك والء ادلوظفني كما أشرنا إليها سابقا.
  ( يف عندي القدرة على اكتشاف أماكن اخللل والقصور يف أداء العملا: )مضموهن واليت (27)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف  (3.9848)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الرابعةادلرتبة 
 وتفسر ىذه بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (96460.)معياري مقداره 
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اكن اخللل والقصور يف أداء العمل، القدرة على اكتشاف أم ما ديتلكون غالبايرون بأهنم أفراد العينة أن  النتيجة 
الذايت من أجل معرفة مكامن اخللل يف طرق التنفيذ األعمال ، األمر الذي يثبت مدى  أي حيرصون على التقييم

 حرصهم على التطوير من أجل ادلسامهة يف استمرار صلاح ادلؤسسة.
  :األصالة والمرونة -سادسا

 الكًتونيكس كوندور مبؤسسة األصالة وادلرونة بعد توفر درجة حول الدراسة عينة أفراد الستجابات حتليل يلي فيما
 اآليت للًتتيب وفقا االستبانة يف موزعة كانت فقرات أربعة من البعد ىذا يتكون حيث ادلوظفني، من عينة آراء حسب

 الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية، ادلتوسطات حبساب سنقوم حتليليها أجل ومن ،(29-30-31-32)
 من فقرة كل جتاه الكًتونيكس كوندور ادلوظفني موافقة درجة دلعرفة وذلك  ،األصالة وادلرونة بعد حول العينة أفراد

  :ذلك يوضح اآليت واجلدول فقراهتا،
األصالة " لبعد الموافقة ومستويات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 10-5) رقم الجدول 

 "والمرونة

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 

 مضمون الفقرة الرقم

 
المتوسط 
 الحسابي
 

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 
االتجاه 

 العام
 

29 
التمي ز عن اآلخرين صفة غالبة يف طريقة 

 دائما 01 1.0120 4.2462 .عمل

أجتنب تقليد اآلخرين يف مواجهة  30
 غالبا 04 90000. 3.8923 ين.ادلشكالت اليت تعًتض

 غالبا 02 1.0104 4.1000 .اآلخرين وأتقبلوأحرص على معرفة رأي  31

أمور العمل ومشاكلو من زوايا  إىلأنظر  32
 غالبا 03 1.1463 3.9385 .ووجهات نظر متعددة

 مرتفع // 68090. 4.0442 المستوى العام لبعد األصالة والمرونة
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ؤسسة  مب ادلوارد البشرية لدى مرتفعاكان  بعد األصالة وادلرونة مستوى أن (10-5)يتضح من اجلدول أعاله 
بلغ  إذ البعد ذلذا ادلرجح ادلتوسط احلسايب يعكسو ما حسب آراء عينة من ادلوظفني، وىذاالكًتونيكس  كوندور

من خالل أداة  ادلرتفعةمن فئات ادلقياس الثالثي، وىي ضمن الدرجة  الثالثة( وىو متوسط يقع يف الفئة 4.0442)
كان ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل   الدراسة، كما أن

 .(68090.)االضلراف ادلعياري العام 
 تنازليا باألصالة وادلرونة اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 

 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناء وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه من
  ( يف ادلرتبة األوىل من التمي ز عن اآلخرين صفة غالبة يف طريقة عملا: )واليت مضموهن (29)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري مقداره  (4.2462)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أن  وتفسر ىذه النتيجة  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.0120)

أن  ، وذلك يفسر ادلوظفني صفة التميز الغالبة يف طريقة العمل ما تكون لدى دائمايرون بأهنم أفراد العينة 
ساليب التميز يف أ إىلة قوية كما يسعون مالئو يف طريقة عملو بدرجادلوظفني يشعر كل واحد منهم بالتميز عن ز 

 العمل.
  من حيث  الثانية( يف ادلرتبة اآلخرين وأتقبلوأحرص على معرفة رأي ا: )واليت مضموهن (31)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري مقداره  (4.1000)موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد أن  وتفسر ىذه النتيجة بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.0104)

والتفاىم الذي  االحًتامي زمالئهم وتقبلو واألخذ بو، وىذا يفسر على معرفة رأ ونحيرصما غالبا يرون بأهنم العينة 
أي وبالتايل ادلرونة يف التصرف مع مواجهة أي لديهم القدرة على النقاش واحلوار  ،واالستفادة من اآلخرين بينهم

  .مشكل 
  ( يف .أمور العمل ومشاكلو من زوايا ووجهات نظر متعددة إىلأنظر ا: )واليت مضموهن (32)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف  (3.9385)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الثالثةادلرتبة 
وتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.1463)معياري مقداره 

 كمامتعددة،  أمور عملهم ومشاكلو من زوايا ووجهات نظر  إىلما ينظرون  غالبايرون بأهنم أفراد العينة أن  النتيجة
 .قبل احلكم على القضايا أو األمور ادلرتبطة بالعمل التفكري التحليلي ادلتعدد األبعاد إىلأهنم غالبا ما دييلون 

  ( يف ادلرتبة ينأجتنب تقليد اآلخرين يف مواجهة ادلشكالت اليت تعًتضا: )واليت مضموهن  (30)رقم  ةجاءت العبار
واضلراف معياري  (3.8923)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الرابعة

  النتيجةوتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (90000.)مقداره 
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وىذه مسة من تعًتضهم تقليد اآلخرين يف مواجهة ادلشكالت اليت  ونبجنما يت غالبايرون بأهنم أفراد العينة أن 
 .صالةمسات األ

  :المخاطرة وروح المجازفة -ثالثا
 كوندور مبؤسسة ادلخاطرة وروح اجملازفة بعد توفر درجة حول الدراسة عينة أفراد الستجابات حتليل يلي فيما

 وفقا االستبانة يف موزعة كانت فقرات أربعة من البعد ىذا يتكون حيث ادلوظفني، من عينة آراء حسب الكًتونيكس
 ادلعيارية واالضلرافات احلسابية، ادلتوسطات حبساب سنقوم حتليليها أجل ومن ،(36-35-34-33) اآليت للًتتيب

 الكًتونيكس كوندور ادلوظفني موافقة درجة دلعرفة وذلك ،ادلخاطرة وروح اجملازفة بعد حول العينة أفراد الستجابات
 :ذلك يوضح اآليت واجلدول فقراهتا، من فقرة كل جتاه

المخاطرة " لبعد الموافقة ومستويات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 11-5) رقم الجدول
 " وروح المجازفة

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 

 مضمون الفقرة الرقم
 

 المتوسط الحسابي
 

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 
االتجاه 

 العام
 

33 
أحتمل ادلخاطر يف أداء ادلهام 

 غالبا 01 1.0039 3.8769 .ادلرتبطة بعملي

34 
أرفض  وأنتقد كل ادلمارسات 
اخلاطئة  وإن كانت شائعة  يف 

 .عملي
 غالبا 04 1.1271 3.4308

أمتلك الشجاعة للقيام بأعمال  35
 غالبا 02 97640. 3.7692 .إبداعية

أرغب يف العمل ضمن فريق  36
 غالبا 03 1.0139 3.7462 . تسوده روح ادلخاطرة

المستوى العام لبعد المخاطرة وروح 
 المجازفة

 مرتفع // 64660. 3.7058
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ؤسسة  ادلوارد البشرية مب لدى مرتفعاكان بعد ادلخاطرة وروح اجملازفة   مستوى أن (11-5)يتضح من اجلدول أعاله 
بلغ  إذ البعد ذلذا ادلرجح ادلتوسط احلسايب يعكسو ما وىذا حسب آراء عينة من ادلوظفني، الكًتونيكس  كوندور

من خالل أداة ادلرتفعة وىي ضمن الدرجة  من فئات ادلقياس الثالثي،  الثالثة( وىو متوسط يقع يف الفئة 3.7058)
كان ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل   الدراسة، كما أن

 .(64660.)االضلراف ادلعياري العام 
 بادلخاطرة وروح اجملازفة اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 

 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناء وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه من تنازليا
  ( يف ادلرتبة األوىل من أحتمل ادلخاطر يف أداء ادلهام ادلرتبطة بعمليا: )مضموهن واليت (33)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري مقداره  (3.8769)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد أن  وتفسر ىذه النتيجة بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.0039)

يف تأدية مهاىم ادلرتبطة بعملهم وىذا يفسر الشجاعة والقدرة  بتحمل ادلخاطر ونما يقوم غالبايرون بأهنم العينة 
اليت ديتلكوهنا ، كما أهنم يتحملون ادلصاعب وادلخاطر يف تأدية وظائفهم وأعماذلم وباألخص  إن كانت األعمال 

 التقنية اليت تصاحبها صعوبات كبرية. 
  من حيث  الثانية( يف ادلرتبة بأعمال إبداعيةأمتلك الشجاعة للقيام ا: )مضموهن واليت (35)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري مقداره  (3.7692)موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد  النتيجة أنوتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (97640.)

كون حتليهم بالشجاعة   شليز ءوىذا شيديتلكون الشجاعة للقيام بأعمال إبداعية،  ما غالبايرون بأهنم العينة 
 أكثر. والشجاعة من ادلخاطرةنوع  إىلاإلبداع حيتاج 

  من  الثالثة( يف ادلرتبة  أرغب يف العمل ضمن فريق تسوده روح ادلخاطرةا: )واليت مضموهن (36)رقم  ةجاءت العبار
واضلراف معياري مقداره  (3.7462)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 

أفراد أن  وتفسر ىذه النتيجة بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.0139)
، وىذا دليل على روح اجملازفة تسوده روح ادلخاطرةالعمل ضمن فريق  ما يرغبون يفغالبا يرون بأهنم العينة 

 وادلخاطرة اليت يتحلون بيها ادلوظفني .
  ( أرفض  وأنتقد كل ادلمارسات اخلاطئة  وإن كانت شائعة  يف عمليا: )واليت مضموهن  (34)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف  (3.4308)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الرابعةيف ادلرتبة 
وتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  ( 1.1271)معياري مقداره 

 وينتقدوهنا حىت وإن كانت شائعة يف بيئةكل ادلمارسات اخلاطئة يرفضون   غالبايرون بأهنم أفراد العينة أن  النتيجة 
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ىو خاطئ وإن كان شائع يف بيئة  الذي جعلهم يرفضون كل ماوىذا يفسر حسن  ومستوى األخالق ،  عملهم
 ادلألوف.، كما يفسر قدرهتم على مواجهة كل ما ىو خاطئ وخارج عن العمل 

 : الطالقة والقدرة على التحليل -رابعا
 مبؤسسة الطالقة والقدرة على التحليل بعد توفر درجة حول الدراسة عينة أفراد الستجابات حتليل يلي فيما
 يف موزعة كانت فقرات أربعة من البعد ىذا يتكون حيث ادلوظفني، من عينة آراء حسب الكًتونيكس كوندور

 احلسابية، ادلتوسطات حبساب سنقوم حتليليها أجل ومن ،(40-39-38-37) اآليت للًتتيب وفقا االستبانة
 موافقة درجة دلعرفة وذلك  ،الطالقة والقدرة على التحليل بعد حول العينة أفراد الستجابات ادلعيارية واالضلرافات

 :ذلك يوضح اآليت واجلدول فقراهتا، من فقرة كل جتاه الكًتونيكس كوندور ادلوظفني
الطالقة " لبعد الموافقة ومستويات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 12-5) رقم الجدول 

 " والقدرة على التحليل

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 

 مضمون الفقرة الرقم

 
المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 
االتجاه 

 العام
 

 غالبا 03 90430. 4.1385 .أطرح عدة حلول لعالج مشكل ما 37

 دائما 02 86540. 4.2538 أفكاري يف رلال عملي متنوعة وكثرية. 38

أعمل على حتديد تفاصيل العمل  39
 دائما 01 85340. 4.2154 ومراحلو قبل تنفيذه.

أىتم بتحليل ادلستجدات للبحث  40
 غالبا 04 96250. 4.0615 عن طرق جديدة يف العمل.

المستوى العام لبعد الطالقة والقدرة على 
 التحليل

 مرتفع // 56320. 4.1673
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 ادلوارد البشرية  لدى مرتفعاكان  بعد الطالقة والقدرة على التحليل مستوى أن (12-5)يتضح من اجلدول أعاله 
 إذ البعد ذلذا ادلرجح ادلتوسط احلسايب يعكسو ما حسب آراء عينة من ادلوظفني، وىذاالكًتونيكس  ؤسسة كوندورمب

من خالل ادلرتفعة وىي ضمن الدرجة  من فئات ادلقياس الثالثي،  الثالثة( وىو متوسط يقع يف الفئة 4.1673) بلغ
كان ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل   أداة الدراسة، كما أن

 .(56320.)االضلراف ادلعياري العام 
بالطالقة والقدرة على  اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 

 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناء وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه من تنازليا التحليل
  ( يف ادلرتبة األوىل ومراحلو قبل تنفيذهأعمل على حتديد تفاصيل العمل ا: )واليت مضموهن (39)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري مقداره  (4.2154)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أن   وتفسر ىذه النتيجة  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (85340.)

تفاصيل العمل ومراحلو قبل تنفيذه، وتدل على أن ادلوظفني على حتديد يعملون  دائمايرون بأهنم أفراد العينة 
التنوع ادلهام  إىليتميزون بقدرة على التحليل شلا جيعلهم قادرين على إدراك مكونات العمل وفهمها ، ويرجع ىذا 

قدرة ادلوظفني على سرعة فهم ادلهام وعملهم على  تيف ادلؤسسة ، وكلك التغيريات يف ادلهام وادلناصب ، شلا زاد
 حتليل ادلهام قبل تنفيذىا.

  من حيث  الثانية( يف ادلرتبة أفكاري يف رلال عملي متنوعة وكثريةا: )واليت مضموهن (38)رقم  ةجاءت العبار
واضلراف معياري مقداره  (4.2538)موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 

أفراد أن  وتفسر ىذه النتيجة بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (86540.)
على توليد أكثر  وقدرهتم ،العمليتعلق  لديهم أفكار متنوعة يف رلاالت سلتلفة يف كل ما دائمايرون بأهنم العينة 

 .من فكرة
  من حيث موافقة  الثالثة( يف ادلرتبة أطرح عدة حلول لعالج مشكل ماا: )مضموهن واليت (37)رقم  ةجاءت العبار

وىذا  (90430.)واضلراف معياري مقداره  (4.1385)أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
يرون بأهنم أفراد العينة أن  النتيجة وتفسر ىذه بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا يعين أن ىناك 

 .عدة حلول لعالج مشكل ما ما يطرحونغالبا 
  ( يف أىتم بتحليل ادلستجدات للبحث عن طرق جديدة يف العملا: )واليت مضموهن (40)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف  (4.0615)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الرابعةادلرتبة 
وتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (96250.)معياري مقداره 

وىذا  ما يهتمون بتحليل ادلستجدات للبحث عن طرق جديدة يف العمل غالبايرون بأهنم أفراد العينة أن  النتيجة
 .ثبتناه سابقاوىذا ما أ والقدرة على التحليل  العمليفساليب أيفسر حبثهم عن طرق جديدة و 
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 :القابلية للتغيير -خامسا
 الكًتونيكس كوندور مبؤسسة القابلية للتغيري بعد توفر درجة حول الدراسة عينة أفراد الستجابات حتليل يلي فيما
 اآليت للًتتيب وفقا االستبانة يف موزعة كانت فقرات أربعة من البعد ىذا يتكون حيث ادلوظفني، من عينة آراء حسب

 الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية، ادلتوسطات حبساب سنقوم حتليليها أجل ومن ،(41-42-43-44)
 من فقرة كل جتاه الكًتونيكس كوندور ادلوظفني موافقة درجة دلعرفة وذلك  ،القابلية للتغيري بعد حول العينة أفراد

 :ذلك يوضح اآليت واجلدول فقراهتا،
القابلية " لبعد الموافقة ومستويات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 13-5) رقم الجدول 

 " للتغيير

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 

 مضمون الفقرة الرقم
 

 المتوسط الحسابي
 

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 
 االتجاه العام

 

 غالبا 02 1.0301 3.9077 .أحاول كسر الروتني يف أداء مهامي 41

أساعد وأشجع اآلخرين على تغيري  42
 غالبا 01 97200. 3.9692 أداء عملهم ضلو األحسن

43 
أحرص على إحداث تغيريات يف 
أساليب وطرق العمل بني فًتة 

 وأخرى.
 غالبا 04 99690. 3.5462

تقوم مؤسستنا بإجراء تغيريات  44
 غالبا 03 1.0584 3.6231 دلسايرة التطورات.

 مرتفع // 55490. 3.7615 القابلية للتغييرالمستوى العام لبعد 



 عرض ومناقشة نتاجئ ادلراسة  الفصل اخلامس:

 
 

 

224 

  ادلوارد البشرية مبؤسسة  لدىمرتفعا كان  بعد القابلية للتغيري مستوى أن (13-5)يتضح من اجلدول أعاله 
بلغ  إذ البعد ذلذا ادلرجح احلسايبادلتوسط  يعكسو ما حسب آراء عينة من ادلوظفني، وىذاالكًتونيكس  كوندور

من خالل أداة  ادلرتفعة وىي ضمن الدرجة من فئات ادلقياس الثالثي،  الثالثة( وىو متوسط يقع يف الفئة 3.7615)
على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل  كان ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة  الدراسة، كما أن

 .(55490.)االضلراف ادلعياري العام 
 تنازليا بالقابلية للتغيري اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 
 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناء وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه من
  ( يف أساعد وأشجع اآلخرين على تغيري أداء عملهم ضلو األحسنا: )واليت مضموهن (42)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف  (3.9692)ادلرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
وتفسر ىذه  العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال. بني أفرادتشتتا وىذا يعين أن ىناك  (97200.)معياري مقداره 

على تغيري أداء عملهم ضلو األحسن، ما يساعدون ويشجعون اآلخرين  غالبا يرون بأهنمأفراد العينة أن   النتيجة 
 ويشجعون بعضهم البعض على التجديد والتغيري يف أساليب وطرق العمل.

  من حيث موافقة  الثانية( يف ادلرتبة كسر الروتني يف أداء مهاميأحاول  ا: )واليت مضموهن (41)رقم  ةجاءت العبار
وىذا  (1.0301)واضلراف معياري مقداره  (3.9077)أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 

يرون بأهنم أفراد العينة أن  وتفسر ىذه النتيجة  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا يعين أن ىناك 
  حياولون كسر الروتني أثناء تأدية مهاىم  غالبا

  من  الثالثة( يف ادلرتبة تقوم مؤسستنا بإجراء تغيريات دلسايرة التطوراتا: )مضموهن واليت (44)رقم  ةجاءت العبار
واضلراف معياري مقداره  (3.6231)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 

أن  وتفسر ىذه النتيجة  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.0584)
بإجراء تغيريات دلسايرة التطورات، وىذا يفسر أن ادلؤسسة حتاول إجراء تقوم ادلؤسسة   غالبايرون بأهنم أفراد العينة 

 احلديثة احلاصلة يف البيئة .التغيريات داخل التنظيم دلواكبة كل التغريات 
  أحرص على إحداث تغيريات يف أساليب وطرق العمل بني فًتة ا: )مضموهن واليت (43)رقم  ةجاءت العبار

 (3.5462)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ  الرابعة( يف ادلرتبة وأخرى
 بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (99690.)واضلراف معياري مقداره 

ما حيرصون على إحداث تغيريات يف أساليب وطرق العمل  غالبايرون بأهنم أفراد العينة أن  وتفسر ىذه النتيجة
الذي حياول إحداثو وبالتايل يؤثر على التغيري ادلؤسسة  ، وىذا ما يفسره التغيريات اليت حتدثهابني فًتة وأخرى

 ادلوظفني داخل ادلؤسسة.
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 :االتصاالتسعة  -سادسا
 كوندور مبؤسسةسعة االتصاالت  بعد توفر درجة حول الدراسة عينة أفراد الستجابات حتليل يلي فيما

 وفقا االستبانة يف موزعة كانت فقرات أربعة من البعد ىذا يتكون حيث ادلوظفني، من عينة آراء حسب الكًتونيكس
 ادلعيارية واالضلرافات احلسابية، ادلتوسطات حبساب سنقوم حتليليها أجل ومن ،(48-47-46-45) اآليت للًتتيب

 جتاه الكًتونيكس كوندور ادلوظفني موافقة درجة دلعرفة وذلك  ،سعة االتصاالت بعد حول العينة أفراد الستجابات
 :ذلك يوضح اآليت واجلدول فقراهتا، من فقرة كل

سعة  "لبعد الموافقة ومستويات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 14-5) رقم الجدول
 " االتصاالت

 ( SPSS)المصدر: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات 

 مضمون الفقرة الرقم
 

 المتوسط الحسابي
 

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 
االتجاه 

 العام
 

45 
حتسني عالقايت  إىلأسعى دائما 

 غالبا 02 98390. 3.9077 مع رؤسائي وزمالئي.

تطوير عالقايت الوظيفية  أحاول 46
 غالبا 01 86830. 4.1154 .خارج حدود العمل

أتواصل مع زمالئي دلعرفة آرائهم  47
 غالبا 04 90460. 3.8154 وأفكارىم.

حتديث ادلعلومات  إىلأسعى  48
 غالبا 03 1.0793 3.8308 باستمرار.

 مرتفع // 53310. 3.9173 المستوى العام لبعد سعة االتصاالت



 عرض ومناقشة نتاجئ ادلراسة  الفصل اخلامس:

 
 

 

226 

ؤسسة  مب ادلوارد البشرية  لدى مرتفعاكان  بعد سعة االتصاالت  مستوى أن (15-5) يتضح من اجلدول أعاله 
بلغ  إذ البعد ذلذا ادلرجح ادلتوسط احلسايب يعكسو ما حسب آراء عينة من ادلوظفني، وىذاالكًتونيكس  كوندور

من خالل أداة  ادلرتفعةوىي ضمن الدرجة  من فئات ادلقياس الثالثي،  الثالثة( وىو متوسط يقع يف الفئة 3.9173)
كان ىناك اتفاق كبري بني أفراد العينة ادلبحوثة على اإلجابة على فقرات ىذا البعد، حيث سجل   الدراسة، كما أن

 .(53310.)االضلراف ادلعياري العام 
 تنازليا بسعة االتصاالت اخلاص للبعد ادلشكلة الفقرات ترتيب ديكننا أعاله اجلدول يف الواردة النتائج من وانطالقا 
 :يلي كما احلسايب لكل فقرة ادلتوسط على بناء وذلك األقل، إىل األقوى االجتاه من
  ( يف ادلرتبة األوىل أحاول تطوير عالقايت الوظيفية خارج حدود العملا: )مضموهن واليت (46)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري مقداره  (4.1154)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد أن  وتفسر ىذه النتيجة بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (86830.)

بناء عالقات خارج ادلؤسسة  كما حياولون  العمل،تطوير عالقاهتم خارج حدود  حياولون غالبا يرون بأهنمالعينة 
 اخلربات.وىذا بدوره يساعد يف زيادة  والتطوير،يثبت مدى حرصهم على التنمية وىذا أمر جد إجيايب 

  الثانية( يف ادلرتبة حتسني عالقايت مع رؤسائي وزمالئي إىلأسعى دائما ا: )واليت مضموهن (45)رقم  ةجاءت العبار 
واضلراف معياري مقداره  (3.9077)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 

أفراد أن  وتفسر ىذه النتيجة بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (98390.)
وىذا يفسر نوعا ما فع الية  ،وزمالئهمحتسني عالقاهتم مع رؤسائهم  إىليسعون ما  غالبايرون بأهنم العينة 

  . االتصاالت وعدم حصرىا يف السلم الرمسي أي أهنا متعددة االجتاىات رمسية وغري رمسية
  من حيث  الثالثة( يف ادلرتبة حتديث ادلعلومات باستمرار إىلأسعى ا: )واليت مضموهن (48)رقم  ةجاءت العبار

معياري مقداره  واضلراف (3.8308)موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد أن  وتفسر ىذه النتيجة بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال.تشتتا وىذا يعين أن ىناك  (1.0793)

   حتديث ادلعلومات باستمرار. إىليسعون  ماغالبا يرون بأهنم العينة 
  من حيث  الرابعة( يف ادلرتبة أتواصل مع زمالئي دلعرفة آرائهم وأفكارىما: )واليت مضموهن (47)رقم  ةجاءت العبار

واضلراف معياري مقداره  (3.8154)موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وذلك مبتوسط حسايب قدر بـ 
أفراد  النتيجة أنوتفسر ىذه  بني أفراد العينة يف اإلجابة على ىذا السؤال. ىناك تشتتاوىذا يعين أن  (90460.)

 .ما يتواصلون مع زمالئهم دلعرفة آرائهم وأفكارىم غالبايرون بأهنم العينة 
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 اتفرضيال اختبار: الثانيالمبحث 

 ة،يالفرع الفرضيات إىل، باإلضافة وىل والثانيةاأل للدراسة الرئيسية الفرضيات اختبار على اجلانب ىذا يفنا عمل

 اختبار استخدام خالل من فرضيات الدراسة رفض أو قبول مدى اختبار على ىذا ادلبحث مهمة تركزت ثيح
 إىل تقسيمهم خالل من أكثريف الفرضيات  نتعمق أن البداية يف إذ سنحاولوالتباين  وادلتعدد و طيالبس االضلدار
 .ة  الفرضيات الرئيسي سنحاول دراسة مث فرعية فرضيات

 األولى  ةيسيالرئ ةيالفرض اختبارالمطلب األول: 
 :يلي ما الرئيسية األوىل الفرضية تضمنت

،  )التمكني تمعةرل بأبعادىا لمنظمة ادلتعلمةل (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية  ةيإحصائ داللة ذو أثر وجدي ال"
 تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية يف  النظمي(التفكري  ،الرؤية ادلشًتكة ،القيادة ،فرق العمل ،التعلم التنظيمي

 ".  مبؤسسة كوندور الكًتونيكس
 لكل عدمو من أثر وجود قياس منها كال ختص فرعية فرضيات ستة إىل فرعت ،الرئيسية الفرضية ىذه الختبار

 :كاآليتوىي   اإلبداعيتنمية السلوك  يف ادلنظمة ادلتعلمة أبعاد من بعد
عند مستوى معنوية  ةيإحصائ داللة ذو أثر وجدي ال" :ولىاأل فرعيةال ةيالفرض(α ≤ 0.05) كبعد من   للتمكني

 ".  مبؤسسة كوندور الكًتونيكس يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية  ادلنظمة ادلتعلمةأبعاد 
 عند مستوى معنوية  ةيإحصائ داللة ذو أثر وجدي ال" :ثانيةال فرعيةال ةيالفرض(α ≤ 0.05)    للتعلم التنظيمي

 ". مبؤسسة كوندور الكًتونيكس يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية  ادلنظمة ادلتعلمةكبعد من أبعاد 
 عند مستوى معنوية  ةيإحصائ داللة ذو أثر وجدي ال" :ةثالثال فرعيةال ةيالفرض(α ≤ 0.05)   كبعد من لفرق العمل

 ". مبؤسسة كوندور الكًتونيكس يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية  ادلنظمة ادلتعلمةأبعاد 
 عند مستوى معنوية  ةيإحصائ داللة ذو أثر وجدي ال" :رابعةال الفرضية الفرعية(α ≤ 0.05)   كبعد من للقيادة

 ". مبؤسسة كوندور الكًتونيكس يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية  ادلنظمة ادلتعلمةأبعاد 
 عند مستوى معنوية  ةيإحصائ داللة ذو أثر وجدي ال" :الخامسة الفرضية الفرعية(α ≤ 0.05)    للرؤية ادلشًتكة

 ". مبؤسسة كوندور الكًتونيكس يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية  ادلنظمة ادلتعلمةكبعد من أبعاد 
 عند مستوى معنوية  ةيإحصائ داللة ذو أثر وجدي ال" :السادسة الفرضية الفرعية(α ≤ 0.05) للتفكري النظمي  

 ". مبؤسسة كوندور الكًتونيكس يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية  ادلنظمة ادلتعلمةكبعد من أبعاد 
 والتباين وادلتعدد البسيط  االضلدار حتليل على سنعتمد الفرعية الرئيسية والفرضياتاختبار الفرضية  أجل من
مبؤسسة كوندور  يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية ادلنظمة ادلتعلمة أبعاد قيلتطب احملتمل األثر من للتحقق

 .الكًتونيكس
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لنا من ادلرور على بعض ادلفاىيم وبعض ادلؤشرات اليت تعترب كشرط للقيام  البدالفرضيات ة وقبل البدء يف دراس
 بدراسة االضلدار كما ىو موضح:

 قاعدة اتخاذ القرار في اختبار الفرضية:  -1
  :نقارن بني قيمة الطريقة األولى(T)  احملسوبة(T cal)  وقيمة (T tab)من رباجلدولية، فإذا كانت احملسوبة أك 

 .(H1) ونقبل الفرضية البديلة (H0)اجلدولية فإننا نرفض الفرضية الصفرية 
 نقارن بني قيمة مستوى ادلعنوية الطريقة الثانية :(Sig)  احملسوب باستخدام برنامج مع مستوى الداللة ادلعتمد

فإننا  (0.05)أقل من أو تساوي مستوى الداللة  (Sig)فإذا كانت قيمة احتمال اخلطأ  (0.05)طرفنا  من
 .(H1) ونقبل الفرضية البديلة (H0) نرفض الفرضية الصفرية

 شروط االنحدار الخطي:  -2
 أن البيانات ختضع للتوزيع  إىل: الشرط األول ىو اعتدالية توزيع البيانات وقد توصلنا سابقا التوزيع الطبيعي

  .الفصل السابقالطبيعي يف 
 العالقة بني ادلتغري ادلستقل أو ادلتغريات ادلستقلة وادلتغري التابع عالقة خطيةىذا االفًتاض يقوم على أن : الخطية 

وديكن اختبار ىذه العالقة اخلطية من واآلن جيب التأكد من خطية العالقات كشرط إلجراء حتليل االضلدار 
 خالل لوحة االنتشار كما ىو مبني يف الشكل التايل:
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 السلوك اإلبداعيبأبعادىا على  للمنظمة المتعلمة(: تمثيل لوحة االنتشار 1-5) رقم الشكل

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من
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يظهر لنا من دتثيل لوحة االنتشار أن كل العالقات خطية أي أن الزيادة يف أحد ادلتغريين ترتبط بالزيادة يف ادلتغري 
  اآلخر.
 يفًتض النموذج اخلطي أن التباين متساو لقيم ادلتغري ادلستقل على طول خط االضلدار، يرتبط ثبات التباين :

بافًتاض التوزيع الطبيعي فحني يتحقق يكون التباين متجانسا لذلك بعض الدراسات تكتفي بافًتاض التوزيع 
 الطبيعي فقط.

 :نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى -أوال

( للتمكين  α ≤ 0.05" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) :تضمنت ىذه الفرضية ما يلي 
كبعد من أبعاد المنظمة المتعلمة بصفة مستقلة في السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية  بمؤسسة كوندور 

 (Analysis Of Variance)لالضلدار  التباين حتليل على سنعتمد الفرضية ىذه اختبار أجل من،  الكترونيكس"
 . Simple Regression ) (Analysisالبسيط  االضلدار حتليل إىل باإلضافة النموذج، صالحية من للتأكد

كبعد   التمكين (: نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر15-5) رقم  الجدول
السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بكوندور  تنمية فيبصفة مستقلة  المنظمة المتعلمةمن أبعاد 

 الكترونيكس

 المصدر
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

( F) قيمة
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.000 29.062 3.051 10 3.051 االنحدار

  0.105 128 13.437 الخطأ

و  (α≤0.05)اجملدولة عند مستوي معنوية  (F) قيمة 129 16.487 الكلي
 )α 0.05=(دال إحصائيا عند مستوى داللة  3.84( =  128،  1) درجات احلرية 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

أكرب من قيمتها اجملدولة و  (29.062)احملسوبة و البالغة  (F) أن قيمة( 15-5) أعاله يتضح من اجلدول
الذي و  و أقل من مستوي ادلعنوية ادلفروضىو  (0.000)أن مستوي ادلعنوية يبلغ  إىلباإلضافة  ،(3.84)البالغة 

 . النموذج صالح الختبار الفرضية و بناء عليو نستنتج أن(، α≤0.05)يبلغ
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المنظمة كبعد من أبعاد   التمكين الختبار أثر البسيط(: نتائج تحليل التباين لالنحدار 16-5) رقم  الجدول
 في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بكوندور الكترونيكس بصفة مستقلة  المتعلمة

 المتغيــر
معامل 

االنحدار 
(B) 

الخطأ 
المعياري 

(S.E) 

معامل 
االنحدار 

(Beta) 

( Tقيمة )
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

 // 0.000 23.560 // 0.137 3.232 الثابت
 يوجد أثر 0.000 5.391 0.430 0.42 0.226 التمكين

معامل التحديد 
(R2) 

 البسيط: االنحدارنموذج  0.185
Y = 3.232 + 0.226X1 + ei 

 و درجات احلرية (α≤0.05)اجملدولة عن مستوى معنوية  (T)قيمة 
 (1  ،128  = )1.64 

معامل االرتباط 
(R) 

0.430 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

من  تنمية السلوك اإلبداعي يف للتمكني إحصائية داللة ذو تأثريا ىناك أن (16-5) أعالهيتضح من اجلدول 
 (5.391)احملسوبة بلغت  (t)قيمة  أن إىلاستنادا  وذلك كوندور الكًتونيكسمبؤسسة   عينة الدراسةوجهة نظر 

وىي أقل من مستوى  (0.000)أن مستوى ادلعنوية يبلغ  إىلباإلضافة  ، (1.64) اجملدولة والبالغة( t) أكرب من 
  . (α≤0.05)ادلعنوية ادلفروض والذي يبلغ 

موجبة بني  طردية عالقة ىناكأي أن  ( 0.430بلغت ) (R)قيمة معامل االرتباط  أنويتضح من نفس اجلدول 
ادلتغري يفسر التغري يف  التمكنيبعد وىذا يعين أن التغري يف  (= 0.185R2)كما أن معامل التحديد  ،ادلتغريين
    تفسرىا متغريات أخرى. (81.5%)وتبقى نسبة  (18.5%)بنسبة  السلوك اإلبداعي التابع 

    أنو: على تنص اليت البديلة الفرضية ونقبل الصفرية، الفرضية نرفض عليو، وبناء
( للتمكين كبعد من أبعاد المنظمة المتعلمة α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) "

 .الكترونيكس بصفة مستقلة في السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية  بمؤسسة كوندور
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 :الثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  -ثانيا

للتعلم ( α ≤ 0.05" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) :تضمنت ىذه الفرضية ما يلي 
بمؤسسة  لدى الموارد البشرية كبعد من أبعاد المنظمة المتعلمة بصفة مستقلة في السلوك اإلبداعي التنظيمي  

 Analysis Of)لالضلدار  التباين حتليل على سنعتمد الفرضية ىذه اختبار أجل من ،كوندور الكترونيكس"

Variance) البسيط  االضلدار حتليل إىل باإلضافة النموذج، صالحية من للتأكدSimple Regression ) 

(Analysis . 

التعلم  (: نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر17-5) رقم  الجدول
في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بصفة مستقلة  المنظمة المتعلمةكبعد من أبعاد   التنظيمي 

 بكوندور الكترونيكس

 المصدر
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

( F) قيمة
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.036 4.489 0.559 10 0.599 االنحدار

  0.124 128 15.929 الخطأ

و  (α≤0.05)اجملدولة عند مستوي معنوية  (F) قيمة 129 16.487 الكلي
 )α 0.05=(دال إحصائيا عند مستوى داللة  3.84( =  128،  1) درجات احلرية 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

أكرب من قيمتها اجملدولة و البالغة  (4.489)احملسوبة و البالغة  (F) أن قيمة( 17-5) أعالهيتضح من اجلدول 
 الذي يبلغو ىو أقل من مستوي ادلعنوية ادلفروض و  (0.036)أن مستوي ادلعنوية يبلغ  إىلباإلضافة  ،(3.84)
(α≤0.05 ،)النموذج صالح الختبار الفرضية و بناء عليو نستنتج أن . 
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كبعد من أبعاد التعلم التنظيمي   الختبار أثر البسيط(: نتائج تحليل التباين لالنحدار 18-5) رقم  الجدول
 في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بكوندور الكترونيكس بصفة مستقلة  المنظمة المتعلمة

 المتغيــر
معامل 

االنحدار 
(B) 

الخطأ 
المعياري 

(S.E) 

معامل 
االنحدار 

(Beta) 

( Tقيمة )
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

 // 0.000 25.543 // 0.143 3.659 الثابت
 يوجد أثر 0.036 2.119 0.184 0.042 0.089 التعلم التنظيمي
معامل التحديد 

(R2) 
 البسيط: االنحدارنموذج  0.034

Y = 3.659+ 0.089X2 + ei 
 و درجات احلرية (α≤0.05)اجملدولة عن مستوى معنوية  (T)قيمة 

 (1  ،128  = )1.64 
معامل االرتباط 

(R) 
0.184 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

 تنمية السلوك اإلبداعي يف للتعلم التنظيمي إحصائية داللة ذو تأثريا ىناك أن (18-5) أعالهيتضح من اجلدول 
 (2.119)احملسوبة بلغت  (t)قيمة  أن إىلاستنادا  مبؤسسة كوندور الكًتونيكس وذلك عينة الدراسةمن وجهة نظر 

وىي أقل من مستوى  (0.036)مستوى ادلعنوية يبلغ  أن إىلباإلضافة  ،(1.64) اجملدولة والبالغة( t) أكرب من
  .   (α≤0.05)ادلعنوية ادلفروض والذي يبلغ 

بني موجبة  طردية عالقة أي أن ىناك ( 0.184بلغت ) (R)قيمة معامل االرتباط  أنويتضح من نفس اجلدول 
التعلم التنظيمي يفسر التغري يف بعد  وىذا يعين أن التغري يف (= 0.034R2)كما أن معامل التحديد   ،ادلتغريين

     تفسرىا متغريات أخرى. (96.6%)وتبقى نسبة  (3.4%)السلوك اإلبداعي  بنسبة ادلتغري التابع 
   :أنو على تنص اليت البديلة الفرضية ونقبل الصفرية، الفرضية نرفض عليو، وبناء

كبعد من أبعاد المنظمة   للتعلم التنظيمي(α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) "
 .الكترونيكس بمؤسسة كوندور وك اإلبداعي لدى الموارد البشريةالمتعلمة بصفة مستقلة في السل
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 :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة نتائج -ثالثا

لفرق ( α ≤ 0.05" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) :الفرضية ما يليتضمنت ىذه 
كبعد من أبعاد المنظمة المتعلمة بصفة مستقلة في السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية  بمؤسسة  العمل  

 Analysis Of)لالضلدار  التباين حتليل على سنعتمد الفرضية ىذه اختبار أجل من،  كوندور الكترونيكس"

Variance) البسيط  االضلدار حتليل إىل باإلضافة النموذج، صالحية من للتأكدSimple Regression ) 

(Analysis . 

  فرق العمل (: نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر19-5) رقم  الجدول
في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بكوندور بصفة مستقلة  المنظمة المتعلمةكبعد من أبعاد 

 الكترونيكس

 المصدر
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

( F) قيمة
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.01 6.880 0.841 01 0.841 االنحدار

  0.122 128 15.646 الخطأ

و  (α≤0.05)اجملدولة عند مستوي معنوية  (F) قيمة 129 16.487 الكلي
 )α 0.05=(دال إحصائيا عند مستوى داللة  3.84( =  128،  1) درجات احلرية 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

أكرب من قيمتها اجملدولة و البالغة  (6.880)احملسوبة و البالغة  (F) أن قيمة( 19-5) أعالهيتضح من اجلدول 
 ىو أقل من مستوي ادلعنوية ادلفروض و الذي يبلغو  (0.01)أن مستوي ادلعنوية يبلغ  إىلباإلضافة  ،(3.84)
(α≤0.05 ،)النموذج صالح الختبار الفرضية . و بناء عليو نستنتج أن 

 

 



 عرض ومناقشة نتاجئ ادلراسة  الفصل اخلامس:

 
 

 

235 

كبعد من أبعاد  فرق العمل الختبار أثر البسيط(: نتائج تحليل التباين لالنحدار 20-5) رقم  الجدول
 في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بكوندور الكترونيكس بصفة مستقلة  المنظمة المتعلمة

 المتغيــر
معامل 

االنحدار 
(B) 

الخطأ 
المعياري 

(S.E) 

معامل 
االنحدار 

(Beta) 

( Tقيمة )
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

 // 0.000 22.561 // 0.157 3.550 الثابت
 يوجد أثر 0.010 2.623 0.226 0.042 0.109 فرق العمل

معامل التحديد 
(R2) 

 البسيط: االنحدارنموذج  0.051
Y = 3.550+ 0.109X3 + ei 

 و درجات احلرية (α≤0.05)اجملدولة عن مستوى معنوية  (T)قيمة 
 (1  ،128  = )1.64 

معامل االرتباط 
(R) 

0.226 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

من  تنمية السلوك اإلبداعي يف لفرق العمل إحصائية داللة ذو تأثريا ىناك أن (20-5) أعالهيتضح من اجلدول 
 (2.623)احملسوبة بلغت  (t)قيمة  أن إىلاستنادا  مبؤسسة كوندور الكًتونيكس وذلك عينة الدراسةوجهة نظر 

وىي أقل من مستوى  (0.010)أن مستوى ادلعنوية يبلغ  إىلباإلضافة  ،(1.64) اجملدولة والبالغة( t) أكرب من
  .   (α≤0.05)ادلعنوية ادلفروض والذي يبلغ 

موجبة بني  طردية عالقة أي أن ىناك ( 0.226بلغت ) (R)قيمة معامل االرتباط  أنويتضح من نفس اجلدول 
ادلتغري   يفسر التغري يف فرق العمل  بعد وىذا يعين أن التغري يف (= 0.051R2)كما أن معامل التحديد   ،ادلتغريين

     تفسرىا متغريات أخرى. (94.9%)وتبقى نسبة  (5.1%)بنسبة  السلوك اإلبداعي التابع
   أنو: على تنص اليت البديلة الفرضية ونقبل الصفرية، الفرضية نرفض عليو، وبناء

كبعد من أبعاد المنظمة   لفرق العمل  (α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) "
 .الكترونيكس المتعلمة بصفة مستقلة في السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية  بمؤسسة كوندور
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 :لرابعةاختبار الفرضية الفرعية ا نتائج -رابعا

للقيادة  ( α ≤ 0.05" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) يلي:تضمنت ىذه الفرضية ما   
بمؤسسة كوندور  وك اإلبداعي لدى الموارد البشريةكبعد من أبعاد المنظمة المتعلمة بصفة مستقلة في السل

 (Analysis Of Variance)لالضلدار  التباين حتليل على سنعتمد الفرضية ىذه اختبار أجل من،  الكترونيكس"
 . Simple Regression ) (Analysisالبسيط  االضلدار حتليل إىل باإلضافة النموذج، صالحية من للتأكد

كبعد   القيادة (: نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر21-5) رقم  الجدول
في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بكوندور بصفة مستقلة  المنظمة المتعلمةمن أبعاد 

 الكترونيكس

 المصدر
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

( F) قيمة
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.185 1.776 0.226 10 0.226 االنحدار

  0.127 128 16.262 الخطأ

و  (α≤0.05)اجملدولة عند مستوي معنوية  (F) قيمة 129 16.487 الكلي
 )α 0.05=(دال إحصائيا عند مستوى داللة  3.84( =  128،  1) درجات احلرية 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

البالغة أقل من قيمتها اجملدولة و  (1.776)البالغة احملسوبة و  (F) أن قيمة( 21-5) أعالهيتضح من اجلدول 
 الذي يبلغو  أكرب من مستوي ادلعنوية ادلفروض ىوو  (0.185)أن مستوي ادلعنوية يبلغ  إىلباإلضافة  ،(3.84)
(α≤0.05 ،)النموذج غير صالح الختبار الفرضية . و بناء عليو نستنتج أن 
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المنظمة كبعد من أبعاد القيادة   الختبار أثر البسيط(: نتائج تحليل التباين لالنحدار 22-5) رقم  الجدول
 في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بكوندور الكترونيكس بصفة مستقلة  المتعلمة

 المتغيــر
معامل 

االنحدار 
(B) 

الخطأ 
المعياري 

(S.E) 

معامل 
االنحدار 

(Beta) 

( Tقيمة )
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

 // 0.000 27.006 // 0.140 3.774 الثابت
 ال يوجد أثر 0.185 1.333 0.117 0.042 0.056 القيادة

معامل التحديد 
(R2) 

 البسيط: االنحدارنموذج  0.014
Y = 3.774+ 0.056X4 + ei 

 و درجات احلرية (α≤0.05)اجملدولة عن مستوى معنوية  (T)قيمة 
 (1  ،128  = )1.64 

معامل االرتباط 
(R) 

0.117 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

من  تنمية السلوك اإلبداعي يف لقيادةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ل وأن (22-5) أعالهيتضح من اجلدول 
 أقل (1.333)احملسوبة بلغت  (t)قيمة  أن إىلاستنادا  مبؤسسة كوندور الكًتونيكس وذلك عينة الدراسةوجهة نظر 

من مستوى ادلعنوية  أكرب وىي (0.185)أن مستوى ادلعنوية يبلغ  إىلباإلضافة  ،(1.64) والبالغةاجملدولة ( t) من
  .   (α≤0.05)ادلفروض والذي يبلغ 

موجبة بني  طردية عالقة أي أن ىناك ( 0.117بلغت ) (R)قيمة معامل االرتباط  أنويتضح من نفس اجلدول 
 ادلتغري التابع  يفسر التغري يف القيادة بعد وىذا يعين أن التغري يف (= 0.014R2)ادلتغريين ،كما أن معامل التحديد 

     تفسرىا متغريات أخرى. (98.6%)وتبقى نسبة  (1.4%)السلوك اإلبداعي  بنسبة 
   أنو: على تنص اليت الصفرية، الفرضية ونقبل البديلة الفرضية نرفض عليو، وبناء

كبعد من أبعاد المنظمة المتعلمة    للقيادة (α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ال  "
 .الكترونيكس بصفة مستقلة في السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية  بمؤسسة كوندور
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 :ةالخامس اختبار الفرضية الفرعية نتائج -خامسا

للرؤية  (α ≤ 0.05" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) يلي:تضمنت ىذه الفرضية ما 
كبعد من أبعاد المنظمة المتعلمة بصفة مستقلة في السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية  بمؤسسة    المشتركة

 Analysis Of)لالضلدار  التباين حتليل على سنعتمد الفرضية ىذه اختبار أجل من ،كوندور الكترونيكس"

Variance) البسيط  االضلدار حتليل إىل باإلضافة النموذج، صالحية من للتأكدSimple Regression ) 

(Analysis . 

الرؤية  (: نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر23-5) رقم  الجدول
في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بصفة مستقلة  المنظمة المتعلمةكبعد من أبعاد   المشتركة

 بكوندور الكترونيكس

 المصدر
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

( F) قيمة
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.001 10.974 1.302 10 1.302 االنحدار

  0.119 128 15.186 الخطأ

و  (α≤0.05)اجملدولة عند مستوي معنوية  (F) قيمة 129 16.487 الكلي
 )α 0.05=(دال إحصائيا عند مستوى داللة  3.84( =  128،  1) درجات احلرية 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

البالغة أكرب من قيمتها اجملدولة و  (10.974)احملسوبة و البالغة  (F) أن قيمة( 23-5) أعالهيتضح من اجلدول 
 الذي يبلغادلفروض و  ىو أقل من مستوي ادلعنويةو  (0.001)أن مستوي ادلعنوية يبلغ  إىل، باإلضافة (3.84)
(α≤0.05 ،)النموذج صالح الختبار الفرضية . و بناء عليو نستنتج أن 
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كبعد من أبعاد  الرؤية المشتركةالختبار  البسيط(: نتائج تحليل التباين لالنحدار 24-5) رقم  الجدول
 في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بكوندور الكترونيكس بصفة مستقلة  المنظمة المتعلمة

 المتغيــر
معامل 

االنحدار 
(B) 

الخطأ 
المعياري 

(S.E) 

معامل 
االنحدار 

(Beta) 

( Tقيمة )
المحسو 

 بة

مستوى 
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

 // 0.000 31.071 // 0.115 3.586 الثابت
 يوجد أثر 0.001 3.313 0.281 0.033 0.108 الرؤية المشتركة
معامل التحديد 

(R2) 
 البسيط: االنحدارنموذج  0.079

Y = 3.586+ 0.108X5 + ei 
 و درجات احلرية (α≤0.05)اجملدولة عن مستوى معنوية  (T)قيمة 

 (1  ،128  = )1.64 
معامل االرتباط 

(R) 
0.281 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

 تنمية السلوك اإلبداعي يف للرؤية ادلشًتكة إحصائية داللة ذو ىناك تأثري أن (24-5) أعالهيتضح من اجلدول 
 (3.313)احملسوبة بلغت  (t)قيمة  أن إىلاستنادا  مبؤسسة كوندور الكًتونيكس وذلك عينة الدراسةمن وجهة نظر 

وىي أقل من مستوى   (0.001)أن مستوى ادلعنوية يبلغ  إىلباإلضافة  ،(1.64) اجملدولة والبالغة( t) أكرب من
  .   (α≤0.05)ادلعنوية ادلفروض والذي يبلغ 

موجبة  طردية عالقة أي أن ىناك ( 0.281 ) ( بلغتR)االرتباط معامل  قيمةأن ويتضح من نفس اجلدول 
يفسر التغري يف   الرؤية ادلشًتكةبعد وىذا يعين أن التغري يف  (= 0.079R2)بني ادلتغريين ،كما أن معامل التحديد 

     .تفسرىا متغريات أخرى (92.1%)وتبقى نسبة  (7.9%)السلوك اإلبداعي  بنسبة ادلتغري التابع 
  أنو: على تنص اليت البديلة الفرضية ونقبل الصفرية، الفرضية نرفض عليو، وبناء

كبعد من أبعاد المنظمة    للرؤية المشتركة (α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) "
 .الكترونيكس المتعلمة بصفة مستقلة في السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية  بمؤسسة كوندور
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 :السادسة اختبار الفرضية الفرعية نتائج -سادسا

للتفكير  (α ≤ 0.05" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) يلي:تضمنت ىذه الفرضية ما 
كبعد من أبعاد المنظمة المتعلمة بصفة مستقلة في السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية  بمؤسسة    النظمي

 Analysis Of)لالضلدار  التباين حتليل على سنعتمد الفرضية ىذه اختبار أجل من ،كوندور الكترونيكس"

Variance) البسيط  االضلدار حتليل إىل باإلضافة النموذج، صالحية من للتأكدSimple Regression ) 

(Analysis . 

التفكير  (: نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر25-5) رقم  الجدول
في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بصفة مستقلة  المتعلمةالمنظمة كبعد من أبعاد   النظمي

 بكوندور الكترونيكس

 المصدر
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

( F) قيمة
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.115 2.512 0.317 10 0.317 االنحدار

  0.126 128 16.170 الخطأ

و  (α≤0.05)اجملدولة عند مستوي معنوية  (F) قيمة 129 16.487 الكلي
 )α 0.05=(دال إحصائيا عند مستوى داللة  3.84( =  128،  1) درجات احلرية 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

البالغة أقل من قيمتها اجملدولة و  (2.512)احملسوبة و البالغة  (F) أن قيمة( 25-5) أعالهيتضح من اجلدول 
الذي كرب من مستوي ادلعنوية ادلفروض و ىو أو  (0.115)أن مستوي ادلعنوية يبلغ  إىل، باإلضافة (3.84)

   . النموذج غير صالح الختبار الفرضية و بناء عليو نستنتج أن(، α≤0.05)يبلغ
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كبعد من أبعاد التفكير النظمي   الختبار أثر البسيط(: نتائج تحليل التباين لالنحدار 26-5) رقم  الجدول
 في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بكوندور الكترونيكس بصفة مستقلة  المنظمة المتعلمة

 المتغيــر
معامل 

االنحدار 
(B) 

الخطأ 
المعياري 

(S.E) 

معامل 
االنحدار 

(Beta) 

( Tقيمة )
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

 // 0.000 22.808 // 0.162 3.703 الثابت

 ال يوجد أثر 0.115 1.585 0.139 0.046 0.073 التفكير النظمي

معامل التحديد 
(R2) 

 البسيط: االنحدارنموذج  0.019
Y = 3.703+ 0.073X6 + ei 

 و درجات احلرية (α≤0.05)اجملدولة عن مستوى معنوية  (T)قيمة 
 (1  ،128  = )1.64 

معامل االرتباط 
(R) 

0.139 

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

تنمية السلوك  يف لتفكري النظميل يوجد أثر ذو داللة إحصائيةال  وأن (26-5) أعالهيتضح من اجلدول 
احملسوبة بلغت  (t)قيمة  أن إىلاستنادا  مبؤسسة كوندور الكًتونيكس وذلك عينة الدراسةمن وجهة نظر  اإلبداعي

وىي أكرب من   (0.115)أن مستوى ادلعنوية يبلغ  إىل، باإلضافة (1.64) اجملدولة والبالغة( t) من أقل (1.585)
  .   (α≤0.05)مستوى ادلعنوية ادلفروض والذي يبلغ 

موجبة  طردية عالقة أي أن ىناك ( 0.139) ( بلغتR)االرتباط معامل  قيمةأن ويتضح من نفس اجلدول 
 يفسر التغري يف التفكري النظميبعد وىذا يعين أن التغري يف  (= 0.019R2)بني ادلتغريين ،كما أن معامل التحديد 

     تفسرىا متغريات أخرى. (98.1%)وتبقى نسبة  (1.9%) اإلبداعي بنسبةالسلوك  تغري التابعادل
   أنو: على تنص اليت الصفرية، الفرضية ونقبل البديلة الفرضية نرفض عليو، وبناء

كبعد من أبعاد المنظمة    للتفكير النظمي (α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ال  "
 .الكترونيكس المتعلمة بصفة مستقلة في السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية  بمؤسسة كوندور
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 :الرئيسية األولىاختبار الفرضية  نتائج -سابعا

لمنظمة ل (α ≤ 0.05" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) يلي:تضمنت ىذه الفرضية ما 
 (التفكير النظمي ،الرؤية المشتركة ،القيادة ،فرق العمل ،التعلم التنظيمي، )التمكينمجتمعة   بأبعادىاالمتعلمة 
   السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية  بمؤسسة كوندور الكترونيكس"تنمية في المتعلمة 

ؤسسة كوندور مب عينة الدراسةادلنظمة ادلتعلمة يف تنمية السلوك اإلبداعي من وجهة نظر ودلعرفة تأثريا أبعاد 
 أبعاد أثر الختبار (Multiple Regression Analysis)  ادلتعدد االضلدارحتليل  استخدمناالكًتونيكس 

من مالئمة  من التأكد ذلك البد لكن قبل ، بادلؤسسة يف تنمية السلوك اإلبداعيبصفة منفردة   ادلتعلمة ادلنظمة
، بني األبعاد (Multicollinearly)البيانات الفًتاضات حتليل االضلدار ادلتعدد وأنو ال وجود دلشكلة التعدد اخلطي 

 Inflation Factory)   التباين تضخم معامل، وذلك من خالل إجراء اختبار للمنظمة ادلتعلمةالفرعية 

Variance - VIF) ادلسموح   التباين واختبار(Tolerance) ادلستقل، للتأكد من  ادلتغري أبعاد من لكل بعد
 كان إذا أنو ىنا تقول العامة ، والقاعدة(Multi-collinearity)ادلستقلة  ادلتغريات بني عال   ارتباط وجود عدم

 (0.05) من أقل (Tolerance)ادلسموح  التباين اختبار قيمة وكانت (01) يتجاوز (VIF)تضخم التباين  معامل
، ادلتعدد االضلدار حتليل يف مشكلة حدوث على ذلك ويؤثر البعض بعضها مع ادلتغريات يوجد مشكل ارتباط فإنو

 ادلوايل: اجلدول يف موضحة والنتائج
  المنظمة المتعلمةنتائج اختبارات معامل تضخم التباين والتباين المسموح بو ألبعاد (: 27-5)رقم :  الجدول

 كمتغير مستقل

 (Toleranceالتباين المسموح) (VIF) معامل تضخم التباين األبعاد المتغير المستقل

 المنظمة المتعلمة

 01.00 01.00 التمكين
 0.740 1.352 التعلم التنظيمي

 0.896 1.116 فرق العمل
 0.860 1.163 القيادة

 0.709 1.411 الرؤية المشتركة

 0.952 1.051 التفكير النظمي
 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من
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كما أن قيم  (10)جلميع األبعاد تقل عن  ن قيم معامل تضخم التباينأ (27-5) أعالهيتضح من اجلدول 
ال توجد مشاكل االرتباط الذايت، وذلذا ديكن استخدام حتليل االضلدار  أي (0.05)التباين ادلسموح جاءت أكرب من 

 دون حذف أي أبعاد:
في تنمية السلوك   المنظمة المتعلمةأثر أبعاد  الختبار المتعدد االنحدار تحليل نتائج(: 28-5الجدول رقم )

 اإلبداعي لدى الموارد البشرية بمؤسسة كوندور الكترونيكس

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى 
 المعنوية

( Tقيمة )
 المحسوبة

 المعامالت النمطية
Standardized 

 المعامالت غير النمطية
Unstandardized  

Beta S-E B 

 الثابت 3.130 0.216 // 14.487 0.000 //

 التمكين 0.215 0.053 0.410 4.027 0.000 دالة

-0.032 0.049 -0.067 -0.656 0.513 غير دالة  التعلم التنظيمي 

 فرق العمل 0.051 0.045 0.106 1.138 0.257 غير دالة

 القيادة -0.054 0.046 0.113- -1.160 0.248 غير دالة

 الرؤية المشتركة 0.035 0.043 0.092 0.826 0.411 غير دالة

 التفكير النظمي 171.0 17144 17161 17701 17470 غير دالة

 نموذج االنحدار المتعدد:
Y = 3.130+ 0.215X1 -0.032X2+0.051X3-

0.054X4+0.035X5+0.032X6+ ei 

 (Rمعامل االرتباط ) 17457

Rمعامل التحديد ) 17010
2) 

 ( المحسوبةFقيمة ) 57401

 مستوى المعنوية 17111 (α =0.05): ذات داللة إحصائية عند مستوى *

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

وىو أقل من مستوى ادلعنوية  (0.000)يبلغ  (F)أن مستوى معنوية  (28-5) أعالهيتضح من اجلدول 
 وبناء عليو نستنتج أن النموذج صاحل الختبار ىذه الفرضية.(α=0.05) يبلغ  ادلفروض والذي

 إىلوذلك استنادا  البشرية،يتضح من اجلدول أعاله أن ىناك أثر للتمكني يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد 
، كما تشري قيمة  (α≤0.05)وىو أقل من مستوى ادلعنوية ادلفروض  (0.000)بلغ  معنوية للتمكنيأن مستوى 

(R) بني ادلتغريين أي وجود عالقة طردية  (0.457) االرتباط بني ادلتغريات بلغأن  إىل. 



 عرض ومناقشة نتاجئ ادلراسة  الفصل اخلامس:

 
 

 

244 

أن التغري يف أبعاد ادلنظمة منفردة يفسر التغري يف ادلتغري التابع السلوك ( ومعناه R2= 0.209) كما بلغت قيمة
تفسره متغريات أخرى مل تذكر يف النموذج، أما بالنسبة لقيمة  (79.1 %)ونسبة  (20.9%)اإلبداعي بنسبة 
فتفسر التغري الذي حيدث يف بعد التمكني بوحدة واحدة سيؤدي إىل  (0.215)واليت بلغت  (1B)معامل االضلدار 

، أما بالنسبة  لألبعاد أخرى نالحظ أنو ال يوجد أثر (0.215)حصول التغري يف ادلتغري السلوك اإلبداعي مبقدار 
لك استنادا إىل أن مستوى ادلعنوية قد بلغ للتعلم التنظيمي  وفرق العمل  والقيادة والرؤية ادلشًتكة والتفكري النظمي وذ

وىم أكرب من مستوى ادلعنوية ادلفروض ( على التوايل 0.513-0.257-0.248-0.411-0.479)
(α≤0.05)   

 وطبقا ذلذه النتائج فهناك مربر لرفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية اليت تنص على:

( أبعاد المنظمة المتعلمة بأبعادىا )التعلم α ≤ 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
التنظيمي، فرق العمل، القيادة، الرؤية المشتركة، التفكير النظمي ( في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد 

 البشرية  بمؤسسة كوندور الكترونيكس"

   الثانيةالرئيسية الفرضية : اختبار  المطلب الثاني
 أفراد إجابات يف الفروق دراسة دلطلباا ىذ خالل من سيتم ،الرئيسية األوىل  ةدراسة الفرضي إىل التطرق بعد

 واسم متغري كل حسب ادلتغريات ذلذه تقدمي تقييم إىل إضافة ،لشخصية والوظيفيةا ادلتغريات وفق الدراسة عينة
 :يلي ما الثانية الرئيسية الفرضية وقد تضمنت ،على حدى احملور

ادلبحوثني حول زلاور الدراسة  آراء لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال
ادلستوى  -العمر –والوظيفية )النوع االجتماعي  دلتغرياهتم الشخصية تعزى (، السلوك اإلبداعي)ادلنظمة ادلتعلمة

  سنوات اخلربة (". -الوظيفي  التصنيف - التعليمي
 ولىالفرضية الفرعية األ اختبار :أوال

 : ما يلي الفرضية الفرعية األوىل وتضمنت 
 ادلنظمة ادلتعلمةادلبحوثني حول زلور  آراء لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال

سنوات  -التصنيف الوظيفي - تعليميادلستوى ال -ر العم -والوظيفية )النوع االجتماعي  دلتغرياهتم الشخصية تعزى
 (".اخلربة

 :وىي جزئية، فرضيات ستة إىل الفرضية ىاتو وتتفرع

 :معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية األولى(α ≤ 0.05)  آراء  لدى
 دلتغري النوع االجتماعي. تعزى ادلتعلمة ادلنظمةادلبحوثني حول زلور 
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 :معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية الثانية (α ≤ 0.05) آراء  لدى
 العمر. دلتغري  تعزى ادلنظمة ادلتعلمةادلبحوثني حول زلور 

 :معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية الثالثة(α ≤ 0.05)  آراء  لدى
 .ادلستوى التعليميتعزى دلتغري  ادلنظمة ادلتعلمةادلبحوثني حول زلور 

 :معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية الرابعة(α ≤ 0.05)  آراء  لدى
 الوظيفي.التصنيف  دلتغري تعزى ادلنظمة ادلتعلمةادلبحوثني حول زلور 

 :معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية الخامسة(α ≤ 0.05)  آراء  لدى
 دلتغري سنوات اخلربة. تعزى ادلنظمة ادلتعلمةادلبحوثني حول زلور 

آراء  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية األولى: -
 .دلتغري النوع االجتماعي ادلبحوثني حول زلور ادلنظمة ادلتعلمة تعزى

 ادلنظمة ادلتعلمة الدراسة حول متغري  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما على للتعرف
 لكوذ  (Independent-Samples T-test)م اختباراستخدسيتم ا النوع االجتماعي، متغري الختالف طبقا
  يوضح ذلك:التايل  لواجلدو  (ذكر، أنثىفمتغري النوع االجتماعي حيتوي فئتني ) عينتين مستقلتينأجل مقارنة  من

للنوع  تبعا المنظمة المتعلمةمحور  تجاه المبحوثين آلراء المتوسطين فرق اختبار نتائج(: 29-5الجدول )
 االجتماعي

 المنظمة المتعلمة

النوع 
 االجتماعي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.4855 3.3503 59 ذكر
0.165 0.686 

 0.536 3.4460 71 أنثى
 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

 ≥ α)  (0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  أنو (29-5) أعالهيتضح من اجلدول 
أن قيمة  إىل استنادا  وذلك النوع االجتماعي، ادلنظمة ادلتعلمة باختالف متغري متغري حول يف اجتاىات أفراد الدراسة

  (.0.05أكرب من مستوى ادلعنوية ادلفروض ) (0.165)، ومستوى ادلعنوية يبلغ (0.686)االختبار 
 عليو نقبل الفرضية الصفرية واليت تنص على أنو: وبناءً 

آراء المبحوثين حول محور  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 "متغير النوع االجتماعي.ل المنظمة المتعلمة تعزى
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 باختالف آرائهم ختتلف ال الدراسة، عينة حسبكوندور الكًتونيكس مؤسسة   يف ادلوظفني أن تربز النتيجة وىذه
  متغري ادلنظمة ادلتعلمة. جتاه واالجتاىات التصورات نفس حيملون من كال النوع االجتماعي ادلوظفني أن أي نوعهم،

آراء  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثانيةالفرضية الجزئية  -
  العمر.دلتغري  حول زلور ادلنظمة ادلتعلمة تعزى ادلبحوثني
ادلتعلمة ادلنظمة الدراسة حول متغري  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما على للتعرف

عينتين  أكثر من أجل مقارنة من لكوذ (One Way Anova)م اختباراستخدسيتم ا ،العمر متغري الختالف طبقا
  يوضح ذلك:التايل  لواجلدو  مستقلتين

 
 تجاهآلراء المبحوثين   (One Way Anovaالتباين األحادي ) اختبار نتائج(: 30 -5الجدول )

 العمر اختالفالمنظمة المتعلمة ب

المنظمة المتعلمة
 

 العدد العمر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.697 3.4167 18 سنة فاقل 25

0.138 0.968 
 0.5055 3.4173 71 سنة  35و 26بين 

 0.3011 3.4091 22 سنة 45و 36بين

 0.6478 3.3494 13 سنة 55و 46بين 

 0.4230 3.2778 06 سنة فأكثر 56
 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

 ≥ α)  (0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  أنو (30-5) أعالهيتضح من اجلدول 
قيمة االختبار  أن  إىل استنادا وذلك العمر، ادلنظمة ادلتعلمة باختالف متغري متغري حول يف اجتاىات أفراد الدراسة

 (.0.05( أكرب من مستوى ادلعنوية ادلفروض )0.968)، ومستوى ادلعنوية يبلغ (0.138)
 عليو نقبل الفرضية الصفرية واليت تنص على أنو: وبناء  

آراء المبحوثين حول محور  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 ".العمرمتغير لالمنظمة المتعلمة تعزى 
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 باختالف آرائهم ختتلف ال الدراسة، عينة حسبكوندور الكًتونيكس مؤسسة   يف ادلوظفني أن تربز النتيجة وىذه
  متغري ادلنظمة ادلتعلمة. جتاه واالجتاىات التصورات نفس حيملونمن رتيع الفئات العمرية  ادلوظفني أن أي ،أعمارىم

آراء  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثالثةالفرضية الجزئية  -
 ادلستوى التعليمي.دلتغري  حول زلور ادلنظمة ادلتعلمة تعزى ادلبحوثني

ادلتعلمة ادلنظمة الدراسة حول متغري  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما على للتعرف
 أجل مقارنة من لكوذ (One Way Anova)م اختباراستخدسيتم ا ،ادلستوى التعليمي متغري الختالف طبقا

 ،تقني/تقني سامي ، ثانوي فأقلفئات ) ذتانية حيتوي على ادلستوى التعليمي فمتغري  عينتين مستقلتين أكثر من
  يوضح ذلك:التايل  لواجلدو (. ليسانس، ماستر ، ماجستير ، مهندس ، دكتوراه ، أخرى

 
تجاه المبحوثين آلراء   (One Way Anovaالتباين األحادي ) اختبار نتائج(: 31 -5) رقم الجدول

 المستوى التعليمي اختالفالمنظمة المتعلمة ب

المنظمة المتعلمة
 

 العدد المستوى التعليمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.0000 3.2083 02 ثانوي فأقل

1.957 0.066 

 0.4436 3.4683 25 تقني /تقني سامي
 0.4684 3.1083 20 ليسانس

 0.4312 3.1724 29 ماستر
 0.4312 3.5565 28 ماجستير
 0.2165 3.5000 03 مهندس

 0.5370 3.1713 09 دكتوراه
 0.5841 3.6012 14 أخرى

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

 (α≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  أنو (31-5) أعالهيتضح من اجلدول 
أن قيمة االختبار  إىل استنادا وذلك العمر، ادلنظمة ادلتعلمة باختالف متغري متغري حول يف اجتاىات أفراد الدراسة

 (.0.05( أكرب من مستوى ادلعنوية ادلفروض )0.066)(، ومستوى ادلعنوية يبلغ 1.957)
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  :نقبل الفرضية الصفرية واليت تنص على أنووبناء  عليو 
آراء المبحوثين حول محور  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"

 ."المستوى التعليميمتغير ل المنظمة المتعلمة تعزى
 آرائهم ختتلف ال الدراسة، عينة حسبكوندور الكًتونيكس مؤسسة   يف ادلوظفني أن تربز النتيجة وىذه

 جتاه واالجتاىات التصورات نفس حيملون من رتيع ادلؤىالت التعليمية ادلوظفني أن أي ،مستواىم التعليمي باختالف
  تغري ادلنظمة ادلتعلمة.ادل

آراء  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الرابعة:الفرضية الجزئية  -
  .التصنيف الوظيفيدلتغري  حول زلور ادلنظمة ادلتعلمة تعزى ادلبحوثني

ادلنظمة تغري ادلالدراسة حول  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما على للتعرف
أجل  من لكوذ (One Way Anova)ستخدم اختبارسيتم ا ،التصنيف الوظيفي تغريادل الختالف طبقا ادلتعلمة
إطار ، عون ،)إطار سامي فئات  مخسة حيتوي على التصنيف الوظيفيفمتغري  ، عينتين مستقلتين أكثر من مقارنة
  يوضح ذلك:التايل  لواجلدو (.عون تنفيذ ، أخرى  ،تحكم

تجاه المنظمة آلراء المبحوثين   (One Way Anovaالتباين األحادي ) اختبار نتائج(: 32-5الجدول )
 التصنيف الوظيفي اختالفالمتعلمة ب

المنظمة المتعلمة
 

 العدد التصنيف الوظيفي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.5320 3.2949 39 إطار سامي

0.909 0.461 
 0.5200 3.4212 55 إطار

 0.1566 3.5469 08 عون تحكم

 0.4622 3.3667 10 عون تنفيذ
 0.5802 3.5347 18 أخرى

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

يف  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  أنو (32-5) أعالهيتضح من اجلدول 
أن قيمة  إىل استنادا وذلك ،التصنيف الوظيفي تغريادلادلنظمة ادلتعلمة باختالف  تغريادل حول اجتاىات أفراد الدراسة

  (.0.05( أكرب من مستوى ادلعنوية ادلفروض )0.461)(، ومستوى ادلعنوية يبلغ 0.909االختبار )
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 :وبناء  عليو نقبل الفرضية الصفرية واليت تنص على أنو
حول محور  آراء المبحوثين لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"

 ".التصنيف الوظيفيمتغير ل المنظمة المتعلمة تعزى
 آرائهم ختتلف ال الدراسة، عينة حسبكوندور الكًتونيكس مؤسسة   يف ادلوظفني أن تربز النتيجة وىذه

 جتاه واالجتاىات التصورات نفس حيملون من رتيع التصنيفات الوظيفية ادلوظفني أن أي ،تصنيفهم الوظيفي باختالف
  تغري ادلنظمة ادلتعلمة.ادل

آراء  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الخامسة:الفرضية الجزئية  -
 سنوات اخلربة.دلتغري  ادلبحوثني حول زلور ادلنظمة ادلتعلمة تعزى

 ادلنظمة ادلتعلمةتغري ادلالدراسة حول  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما على للتعرف
 أكثرأجل مقارنة  من لكوذ (One Way Anova)ستخدم اختبارسيتم ا ،سنوات اخلربة  متغري الختالف طبقا
 ،سنوات10و 06بين ،سنوات فأقل  05)فئات  مخسة حيتوي على سنوات اخلربةفمتغري  ،عينتين مستقلتينمن 
  يوضح ذلك:التايل  لواجلدو (.سنة فأكثر 26سنة ، 25و21بين ، سنة20و 11بين 

تجاه المنظمة آلراء المبحوثين   (One Way Anovaالتباين األحادي ) اختبار نتائج:(33-5الجدول رقم )
 سنوات الخبرة اختالفالمتعلمة ب

المنظمة المتعلمة
 

 العدد سنوات الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.7237 3.2572 23 سنوات فأقل 05

1.113 0.354 
 0.4641 3.4768 79 سنوات10و 06بين

 0.2620 3.3389 15 سنة20و 11بين 

 0.7460 3.2986 06 سنة 25و 21بين  
 0.3870 3.2679 07 سنة فأكثر 26

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

 α)  (0.05 ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  أنو (33-5) أعالهيتضح من اجلدول 
أن قيمة  إىل استنادا وذلك ،سنوات اخلربةادلنظمة ادلتعلمة باختالف متغري  متغري حول يف اجتاىات أفراد الدراسة

 (.0.05مستوى ادلعنوية ادلفروض )( أكرب من 0.354)(، ومستوى ادلعنوية يبلغ 1.113االختبار )
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  وبناء  عليو نقبل الفرضية الصفرية واليت تنص على أنو:
آراء المبحوثين حول محور  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"

 ".سنوات الخبرةمتغير ل المنظمة المتعلمة تعزى
 آرائهم ختتلف ال الدراسة، عينة حسبكوندور الكًتونيكس مؤسسة   يف ادلوظفني أن تربز النتيجة وىذه

 التصورات نفس حيملون مهما كانت سنوات خربهتم ومدهتم يف العمل  ادلوظفني أن أي ،سنوات خربهتم باختالف
 تغري ادلنظمة ادلتعلمة.ادل جتاه واالجتاىات

 الفرضية الفرعية الثانية اختبار :ثانيا
 الثانية ما يلي  :وتضمنت الفرضية الفرعية 

السلوك ادلبحوثني حول زلور  آراء لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال
 -التصنيف الوظيفي - تعليميادلستوى ال -ر العم -والوظيفية )النوع االجتماعي  دلتغرياهتم الشخصية تعزى اإلبداعي

  (".سنوات اخلربة
 :وىي جزئية، فرضيات مخسة إىل الفرضية ىاتو وتتفرع

 :معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية األولى(α ≤ 0.05)  آراء  لدى
 دلتغري النوع االجتماعي. تعزى السلوك اإلبداعيادلبحوثني حول زلور 

 :معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية الثانية(α ≤ 0.05)  آراء  لدى
 العمر. دلتغري  تعزى السلوك اإلبداعيادلبحوثني حول زلور 

 :معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية الثالثة(α ≤ 0.05)  آراء  لدى
  .ادلستوى التعليميتعزى دلتغري  السلوك اإلبداعيادلبحوثني حول زلور 

 :معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية الرابعة(α ≤ 0.05)  آراء  لدى
  الوظيفي.دلتغري التصنيف  تعزى السلوك اإلبداعيادلبحوثني حول زلور 

 :معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية الخامسة(α ≤ 0.05)  آراء  لدى
   دلتغري سنوات اخلربة. تعزى السلوك اإلبداعيادلبحوثني حول زلور 

آراء  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الفرضية الجزئية األولى: –
  .دلتغري النوع االجتماعي تعزى السلوك اإلبداعي ادلبحوثني حول زلور 

 السوك اإلبداعي الدراسة حول متغري  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما على للتعرف
الختبار  (Independent-Samples T-test)ستخدام اختبار سيتم ا النوع االجتماعي، متغري الختالف طبقا

 ، واجلدول التايل يوضح ذلك.ما إذا كانت ىناك فروقات يف إجابات أفراد العينة ادلبحوثة أم ال
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للنوع  تبعا السلوك اإلبداعيمحور  تجاه المبحوثين آلراء المتوسطين فرق اختبار نتائج: (4.-5)رقم الجدول
 االجتماعي

 السلوك اإلبداعي

النوع 
 االجتماعي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.3611 3.9580 59 ذكر
0.040 0.843 

 0.3570 3.9829 71 أنثى
 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أنو (34-5) أعالهيتضح من اجلدول 
 استنادا وذلك النوع االجتماعي، باختالف متغري السلوك اإلبداعي متغري حول اجتاىات أفراد الدراسة يف  (0.05

( وىو أكرب من مستوى ادلعنوية ادلفروض 0.843)مستوى ادلعنوية يبلغ ، و (0.040)االختبار ىي أن قيمة  إىل
(0.05.)  

 عليو نقبل الفرضية الصفرية واليت تنص على أنو: وبناءً 
آراء المبحوثين حول محور  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"

 "متغير النوع االجتماعي.ل تعزى اإلبداعيالسلوك 
 آرائهم ختتلف ال الدراسة، عينة حسب سكوندور الكًتونيكمؤسسة   يف ادلوظفني أن تربز النتيجة وىذه

السلوك  جتاه واالجتاىات التصورات نفس حيملون من كال النوع االجتماعي ادلوظفني أن أي ،نوعهم باختالف
 اإلبداعي.

آراء  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :ثانيةالالفرضية الجزئية  -
  العمر.دلتغري  تعزى السلوك اإلبداعيادلبحوثني حول زلور 

السلوك الدراسة حول متغري  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما على للتعرف
الختبار ما إذا كانت ىناك  (One Way Anova)م اختبار اتخديتم اسس ،العمر متغري الختالف طبقااإلبداعي 

 فروقات يف إجابات أفراد العينة ادلبحوثة أم ال، واجلدول التايل يوضح ذلك.
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تجاه آلراء المبحوثين   (One Way Anovaالتباين األحادي ) اختبار نتائج: (5.-5)الجدول رقم 
 العمر اختالفالسلوك اإلبداعي ب

السلوك اإلبداعي
 

 العدد العمر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.4154 3.9251 15 سنة فاقل 25

1.114 0.353 

 0.3252 3.9970 71 سنة  35و 26بين 

 0.3748 3.8755 22 سنة 45و 36بين
 0.2900 4.000 13 سنة 55و 46بين 

 0.5691 3.7464 06 فأكثرسنة  56
 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

 (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  أنو (5.-5) أعالهيتضح من اجلدول 
اختبار أن قيمة  إىل استنادا وذلك باختالف طبيعة عملهم، السلوك اإلبداعي متغري حول يف اجتاىات أفراد الدراسة

 (.0.05( وىو أكرب من مستوى ادلعنوية ادلفروض )0.353)مستوى ادلعنوية بلغ ، و (1.114)حتليل التباين ىي 
 عليو نقبل الفرضية الصفرية واليت تنص على أنو: وبناءً 

آراء المبحوثين حول محور  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 .العمر لمتغير تعزى سلوك اإلبداعيال

 آرائهم ختتلف ال الدراسة، عينة حسب كوندور الكًتونيكسمؤسسة   يف ادلوظفني أن تربز النتيجة وىذه
السلوك  جتاه واالجتاىات التصورات نفس حيملون رتيع الفئات العمريةمن  ادلوظفني أن أي ،أعمارىم باختالف
 اإلبداعي.

آراء  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :ةلثالثاالفرضية الجزئية  -
 One Way)م اختبار اتخديتم اسس ادلستوى التعليمي.دلتغري  تعزى السلوك اإلبداعيادلبحوثني حول زلور 

Anova)  ،يوضح ذلك:التايل  لواجلدو الختبار ما إذا كانت ىناك فروقات يف إجابات أفراد العينة ادلبحوثة أم ال   
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تجاه آلراء المبحوثين   (One Way Anovaالتباين األحادي ) اختبار نتائج( :36-5الجدول رقم )
 المستوى التعليميالعمر اختالف السلوك اإلبداعي ب

السلوك اإلبداعي
 

 العدد المستوى التعليمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.3381 3.8043 02 ثانوي فأقل

0.720 0.656 

 0.3005 3.8678 25 تقني /تقني سامي
 0.3348 3.9326 20 ليسانس

 0.3285 4.0240 29 ماستر
 0.4179 3.9503 28 ماجستير
 0.2300 4.0870 03 مهندس

 0.4717 3.8696 09 دكتوراه
 0.3714 4.0591 14 أخرى

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

 (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  أنو(36-5 ) أعالهيتضح من اجلدول 
أن  إىل استنادا وذلك ،يميادلستوى التعل تغريادلباختالف السلوك اإلبداعي  تغريادل حول يف اجتاىات أفراد الدراسة  

 (.0.05( أكرب من مستوى ادلعنوية ادلفروض )0.656)(، ومستوى ادلعنوية يبلغ 0.720قيمة االختبار )
 وبناء  عليو نقبل الفرضية الصفرية واليت تنص على أنو:

آراء المبحوثين حول محور  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 ".المستوى التعليمي لمتغير تعزى لسلوك اإلبداعيا

 آرائهم ختتلف ال الدراسة، عينة حسب كوندور الكًتونيكسمؤسسة   يف ادلوظفني أن تربز النتيجة وىذه
 جتاه واالجتاىات التصورات نفس حيملون رتيع ادلؤىالت التعليميةمن  ادلوظفني أن أي ،مستواىم التعليمي باختالف

 السلوك اإلبداعي.

يف آراء ادلبحوثني   (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الرابعةالفرضية الجزئية  -
 دلتغري التصنيف الوظيفي. حول زلور السلوك اإلبداعي تعزى
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السلوك الدراسة حول متغري  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما على للتعرف
الختبار ما إذا  (One Way Anova)ستخدام اختبار سيتم ا ،التصنيف الوظيفي متغري الختالف طبقا اإلبداعي

 كانت ىناك فروقات يف إجابات أفراد العينة ادلبحوثة أم ال، واجلدول التايل يوضح ذلك.
تجاه السلوك آلراء المبحوثين   (One Way Anovaالتباين األحادي ) اختبار نتائج(: 37-5الجدول )

 التصنيف الوظيفيالعمر اختالف اإلبداعي ب

السلوك اإلبداعي
 

 العدد التصنيف الوظيفي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

 0.3136 3.9643 39 إطار سامي

1.081 0.369 
 0.35822 3.8893 55 إطار

 0.3611 4.0815 08 عون تحكم

 0.3224 4.0348 10 عون تنفيذ
 0.3575 3.9552 18 أخرى

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

 (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ال أنو (37-5) أعالهيتضح من اجلدول 
أن قيمة  إىل استنادا وذلك ،يف الوظيفيصنالتباختالف  السلوك اإلبداعي تغريادل حول يف اجتاىات أفراد الدراسة

( وىو أكرب من مستوى ادلعنوية ادلفروض 0.369)مستوى ادلعنوية بلغ ، و (1.081)اختبار حتليل التباين ىي 
(0.05.) 

 عليو نقبل الفرضية الصفرية واليت تنص على أنو: وبناءً 
المبحوثين حول محور آراء  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال "
  ".التنصيف الوظيفي لمتغير تعزى سلوك اإلبداعيال

 آرائهم ختتلف ال الدراسة، عينة حسبكوندور الكًتونيكس مؤسسة   يف ادلوظفني أن تربز النتيجة وىذه
 واالجتاىات التصورات نفس حيملون مهما كانت تصنيفاهتم الوظيفية  ادلوظفني أن أي ،تصنيفاهتم الوظيفية باختالف

 تغري السلوك اإلبداعي.ادل جتاه

آراء  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :خامسةالالفرضية الجزئية  -
  سنوات اخلربة.دلتغري  تعزى السلوك اإلبداعيادلبحوثني حول زلور 
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السلوك تغري ادلالدراسة حول  أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما على للتعرف
الختبار ما إذا   (One Way Anova)ستخدام اختبار سيتم ا ،سنوات اخلربة  متغري الختالف طبقا اإلبداعي

 كانت ىناك فروقات يف إجابات أفراد العينة ادلبحوثة أم ال، واجلدول التايل يوضح ذلك.
تجاه السلوك آلراء المبحوثين   (One Way Anovaالتباين األحادي ) اختبار نتائج(: 38-5الجدول )

 سنوات الخبرةالعمر اختالف اإلبداعي ب

السلوك اإلبداعي
 

 العدد سنوات الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(F )

المحسو 
 بة

مستوى داللة 
(F) 

 0.3711 3.9376 23 سنوات فأقل 05

0.625 0.646 

 0.3530 3.9697 79 سنوات10و 06بين
 0.3334 3.9739 15 سنة20و 11بين 
 0.2124 4.0145 06 سنة 25و 21بين  

 0.3575 3.9552 07 سنة فاكثر 26

 (.spss) الطالبة بناًء على مخرجات إعداد المصدر: من

 (α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  أنو(38-5) أعالهيتضح من اجلدول 
أن قيمة  إىل استنادا وذلك باختالف متغري سنوات اخلربة، السلوك اإلبداعي متغري حول يف اجتاىات أفراد الدراسة 

 (.0.05( أكرب من مستوى ادلعنوية ادلفروض )0.646)(، ومستوى ادلعنوية يبلغ 0.625االختبار )
   وبناء  عليو نقبل الفرضية الصفرية واليت تنص على أنو:

آراء المبحوثين حول محور  لدى  (α ≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 ".سنوات الخبرة لمتغير تعزىالسلوك اإلبداعي 

 آرائهم ختتلف ال الدراسة، عينة حسبكوندور الكًتونيكس مؤسسة   يف ادلوظفني أن تربز النتيجة وىذه
 التصورات نفس حيملون مهما كانت سنوات خربهتم ومدهتم يف العمل ادلوظفني أن أي ،سنوات خربهتم باختالف

 تغري السلوك اإلبداعي.ادل جتاه واالجتاىات
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 الخامس:خالصة الفصل 
، حيث مت دراسة واقع تطبيق ادلنظمة ئج  الدراسة ادليدانية ومناقشتهاعرض أىم نتا إىلتطرقنا يف ىذا الفصل 

، كما مت السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية مبؤسسة كوندور الكًتونيكس بوالية برج بوعريريج  وادلتعلمة بأبعادىا 
وذلك باالعتماد على برنامج  الدراسة ادليدانية  ادلبنية عليها الدراسة وزلاولة حتليلو واخلروج بالنتائجفرضيات   اختبار

SPSS. 
مؤسسة كوندور الكًتونيكس تعد منظمة متعلمة بدرجة متوسطة وىذا ما تعكسو يف ىذا الفصل أن  ومت استنتاج 

، التفكري النظمي اليت جاءت الرؤية ادلشًتكة، القيادة ،التعلم التنظيمي، أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة التمكني مدى توافر
 مرتفعة .داخل ادلؤسسة بدرجة ووجوده  بة لبعد فرق العمل فكانت شلارستوما بالنس، أ درجة متوسطةب

كما مت استنتاج أيضا أن ىناك مستوى مرتفعا للسلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية يف مؤسسة كوندور الكًتونيكس 
الطالقة  ،ادلخاطرة وروح اجملازفة،  األصالة وادلرونة وىذا ما تعكسو أبعاد السلوك اإلبداعي احلساسية للمشكالت ،

 ، وسعة االتصاالت اليت جاءت بدرجة مرتفعة .ة على التحليل، القابلية للتغيريوالقدر 
 ≥ α)ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  أنو يوجد أثرأيضا بعد دراسة االضلدار اخلطي البسيط  وخلصنا

( يف تنمية ، الرؤية ادلشًتكة التمكني، التعلم التنظيمي، فرق العمل) تعلمة ادلنظمة ادل بعد من أبعادمن  للك   (0.05
 ذو داللة إحصائية عند مستوى ، كما أنو ال يوجد أثروارد البشرية كوندور الكًتونيكسالسلوك اإلبداعي لدى ادل

يف تنمية السلوك  لتفكري النظمي (عاد ادلنظمة ادلتعلمة  ) القيادة وامن أب لكل من البعدين (α ≤ 0.05)معنوية 
ال يوجد أثر ذو  بعد دراسة االضلدار اخلطي ادلتعدد أنو وتوصلنا،  اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية كوندور الكًتونيكس

يف تنمية السلوك ماعدا بعد التمكني رلتمعة ألبعاد ادلنظمة ادلتعلمة  (α ≤ 0.05)معنوية  داللة إحصائية عند مستوى
 .اإلبداعي لدى ادلوارد البشرية كوندور الكًتونيكس 

الدراسة  حملاوربالنسبة ف خصائصهم الشخصية والوظيفية فال يوجد فروق بالنسبة آلراء ادلوظفني على اختالأما 
 ادلنظمة ادلتعلمة والسلوك اإلبداعي.
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 عام:ملخص 
سية تفرض بيئة األعمال احلديثة اليت تتسم بالتعقيدات والتهديدات على ادلنظمات التمّيز وتطوير قدراهتا التناف

 االستجابة إىل، و يعد التعلم التنظيمي بوصفو عملية حتسُت وتطوير مستمرة يؤدي بالدرجة األوىل لضمان بقائها
، فقد بات اليوم من الضروري فهم عملية التعلم وكيفية تعلم هافورية للتهديدات اخلارجية ويعزز فرص االستفادة منال

 ادلعرفة. إىلادلنظمات وحتقيق تراكم معريف يؤدي 
ولوجي واالنفتاح العلمي يف سلتلف ادليادين ىو األمر الذي يفرض على ادلنظمات فنتيجة للعودلة والتطور التكن

، والعمل على تبٍت مفهوم واالستفادة من خرباهتا وجتارهبا ضاعهاتالكها القدرة على إعادة ترتيب أو اليوم ضرورة ام
 ىا.أدائها ومنوّ ادلنظمة ادلتعلمة وزلاولة ترسيخ أسسها كمدخل لتحسُت 

 فهو يعد نقلة نوعية يف نااااهتا  ادلنظمة ادلتعلمة واالعتماد على أبعادىا ليس باألمر السهل واذلُّت  إىلفالتحول 
، مث تقوم بتطوير اسًتاتيجياهتا وىياكلها وآليات عملها تعلمة تتعلم من ادلصادر ادلختلفةحبيث أصبحت ادلنظمة ادل

مع التغيَتات والتحديات اليت تواجهها وحتل مااكلها  بصورة جتعل منها منظمة متعلمة ومبدعة وقادرة على التكيف
  بطريقة منهجية ومنظمة. 

من شكلها التقليدي يعتمد بالدرجة األوىل  هاروجتعلمة وخمنظمة م إىلوعليو نستطيع القول أن وصول ادلنظمة 
منظمة متعلمة  إىلحتويل ادلنظمة  إىلفتكريس ىذا األخَت يؤدي  ،على اإلميان بالتعلم وزلاولة ترسيخو وتاجيعو

تنظيمية ومهارة جديدة  كونو اسًتاتيجية  وجود وتبٍت التمكُت إىلباإلضافة  ،ومتميزة بقوة مواردىا البارية عالية ادلعرفة
تاكيل  إىل، باإلضافة ح صلاح ودميومة ادلنظمة ادلتعلمةأحد مفاتييعد حيث أصبح ، للتطوير اإلداري فعاالً  ومدخالً 

طالب بالتخلي فّعالة ت وجود قيادة وأيضا  ، االستفادة من األخطاءعلى التعلم وتعززه وتساعد على فرق عمل تاجع 
وزلاولة خلق رؤية ماًتكة بُت اجلميع، وأخَتا زلاولة التاجيع  عن النموذج التقليدي وتركز على ادلااركة والتااور

، كل ىذه قوم على رؤية الكل بدال من اجلزءنهج وإاار عمل يعلى التفكَت النظمي وذلك من خالل تكوين م
بعناية وزلاولة و البد على أي منظمة االىتمام هبا إذاً  ،ادلنظمة ادلتعلمة إىلادلمارسات تساعد يف بناء وحتقيق والوصول 

 إىللتصل تنمية أداء مواردىا البارية وتساعد على تفجَت ااقاهتا اإلبداعية تساعد على وىي بدورىا  ترسيخها
     .ىدفها

 إىلفادلنظمة اليت هتدف  ،يعد مدخل من أىم ادلداخل احلديثة لتحقيق التمّيز وأعلى مستويات ادلنافسة ن اإلبداعإ
، ألن اإلبداع والرفع من قدرات بعيدة تيجيةتبٍت مفهوم اإلبداع يف عملها جيب أن يكون نفسها اويل وذلا نظرة اسًتا

نواتج إبداعية يعتمد على السلوك  إىل، والوصول اويلةمتابعة اويلة قد دتتد لسنوات  إىلحتتاج ادلوارد البارية 
بداعي ونستطيع القول أن السلوك اإلبداعي ىو اجلسر الرابط بُت التفكَت اإلبداعي والناتج اإل ،اإلبداعي يف حد ذاتو

  .وزلاولة حتليلو وتنميتونواتج إبداعية وىذا ما يؤكد أمهية السلوك اإلبداعي  إىلمت إمهال السلوك اإلبداعي لن نصل  إذا
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، وذلك إلمياهنا الراسخ أن ادلورد ر ما تركز عليو ادلنظمات الرائدةإن تنمية السلوك اإلبداعي للمورد الباري ىو أكث
ية أخرى فإن ، ومن ناحاليت تاهدىا بيئة العملَتات والتعقيدات وادلااكل الباري ميتلك القدرة على مواجهة التغي

 ادلخرجات اإلبداعية تعطي قيمة وإضافة متفردة تساىم يف التحسُت والرفع من أداء ادلنظمات ودتّيزىا.
لسلوك اإلبداعي  وانطالقا شلا سبق نستنتج وجود عالقة ارتبااية بُت أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة كممارسات إدارية مهمة وا

 نواتج إبداعية. إىلكسلوك يساعد للوصول 
  :والميدانيةنتائج الدراسة النظرية  –
مل من عدة نتائج نأ إىل، وتوصلت عليها ، وصيغت فرضيات كإجابات مؤقتةارت الدراسة العديد من التساؤالتأث

رلموعة من  إىل، وقد توصلنا واختبار فرضياهتاة عن تساؤالهتا ادلسامهة يف حل ماكلة الدراسة واإلجاب إىلخالذلا 
 قسمُت ومها : إىلالنتائج ميكن تفريعها 

 يلي:ميكن حصر أىم نتائج اجلزء النظري فيما  نتائج الدراسة النظرية: .1
  تزهنا ادلوارد فالطاقات الفعلية اليت خت ،نظماتأحد ادلداخل الرئيسية يف تطوير ادليعد تبٍت مدخل التعلم التنظيمي

إذ يعد التعلم التنظيمي أحد أبرز  ،مهمًا من مصادر الثروة ادلعرفية يف ادلنظمة يف عقوذلم تاكل مصدراً  البارية
لكن ىذا ادلدخل  ،ادلنظمة ادلتعلمة إىل والتحول ادلهارات الواجب تنميتها يف ادلنظمات الراغبة يف حتقيق التميز

  ادلستويات يرتكز على الالمركزية ويبتعد على البَتوقرااية والروتُت.توفر ىيكل تنظيمي مرن قليل بدايًة  يتطلب
 اكيل ادلستقبل الذي ترغب ادلنظمة ادلتعلمة ىي ادلنظمة اليت تعمل باستمرار على زيادة قدرهتا وااقتها على ت

 ، فهي منظمة ذات فلسفة تتنبأ بالتغيَت وتستعد لو وتستجيب دلا يتطلبو.بتحقيقو
  فالتعلم ىو األداة أو الوسيلة اليت عن  ومتكاملة،التعلم التنظيمي وادلنظمة ادلتعلمة عالقة وايدة إن العالقة بُت

 ادلتعلمة. ادلنظمةمفهوم  تبٍت إىلالوصول اريقها ميكن 
 كة مع ، حيث تعمل على حتقيقو من خالل بناء الرؤية ادلاًت دورًا كبَتًا يف حتقيق التمّيز تلعب ادلنظمة ادلتعلمة

ودتكُت ادلورد البارية  ،، التقييم الذايت وادلستمر للتأكد من أن كل الظروف مهّيأة للتعلممواردىا البارية بادلنظمة
واكتساب وإجياد ونار ادلعرفة، تاجيع التعلم  ،منحهم االستقاللية يف اختاذ القرارات ادلتعلقة بوظائفهم من خالل

  ادلااركة والتعلم واإلبداع. ، وتبٍت منط قيادة ماجع علىالفردي واجلماعي
 من بيئة ماجعة ومناخ إداري مناسب، ويهتم بفكرة أو يتلخص مفهوم اإلبداع بالقدرات اليت يتمتع هبا الفرد ض

، حيث يعد سر صلاح ادلنظمات ذلك أنو بدون تبٍت مدخل اإلبداع فإن ادلنظمات سوف عمل جديد متميز
تستمر يف أداء العمل احلايل بنفس األسلوب الذي كانت تقوم بو يف ادلاضي وىذا يعٍت الركود واالضمحالل الذي 

 زوال ادلنظمة أو إضعاف دورىا. إىليؤدي يف هناية ادلطاف 
 ز الذي ىو ذلك التصرف ادلميّ  ىذا األخَتاع وبُت مفهوم السلوك اإلبداعي حيث أن ضرورة التفريق ما بُت اإلبد

، نو نتائج أو خدمات أو سلع جديدة ع، وليس بالضرورة أن ينتج الفرد أو اجملموعة يف مكان العملميارسو 
 يف صيغتو النهائية.سلوك يسبق اإلبداع أي أنو   القاعدة لإلبداع وك اإلبداعي ىولوبالتايل ميكن القول أن الس



 خامتة عامة

  

 

260 

   فالسلوك اإلبداعي ىو الناتج اإلبداعي يف شكلو النهائيعد السلوك اإلبداعي مهزة وصل بُت التفكَت اإلبداعي و ي ،
 ، يظهر من خالل عناصره ادلتمثلة يف : احلساسية للماكالت ،زحتقيق التميّ  إىلعبارة عن شلارسات هتدف 
 .، القابلية للتغيَت واالتصاالت واجملازفة ، ادلخاارةوادلرونة األصالة،  الطالقة والقدرة على التحليل

 مث زلاولة وضع ق تنميتوحىت يتم تنمية السلوك اإلبداعي البد من حتديد والبحث عن أىم ادلعوقات اليت تعي ،
لقدرات ساليب اليت تساعد على تنمية ا، وانتهاج األوقات والتخفيف منهااالسًتاتيجيات الكفيلة بإزالة ىذه ادلع

 اإلبداعية للموارد البارية وحثهم على تنايط العمليات العقلية وتوليد األفكار. 
 وىذا ادلناخ توفره و وتاجيعوتوشلارسات إدارية تساعد على تنميمناخ حتفيزي  إىلحيتاج  إن السلوك اإلبداعي ،

خلق رؤية ماًتكة  ،، القيادةفرق العملتاكيل  ،التعلم ،ادلنظمة ادلتعلمة بأبعادىا وأسسها اليت دتارسها كالتمكُت
  وتفكَت النظمي وىذه كلها شلارسات تساعد على حتفيز السلوك اإلبداعي وتنميتو.

رلموعة من  إىلفقد مت التوصل  الدراسة،بناًء على التحليل السابق ألسئلة وفرضيات  :الدراسة الميدانيةنتائج  .2
 اآليت:النتائج وىي على النحو 

  حيث دتثل ادلتغَتمنوذج خاص لقياس متغَتات الدراسةحتليل الدراسات السابقة مت القيام بتصميم أانطالقا من ، 
التمكين، التعلم التنظيمي، فرق دتت دراستو من خالل ستة أبعاد وىي : )  ادلستقل يف ادلنظمة ادلتعلمة وقد

دتت  وادلتمثل يف السلوك اإلبداعي وقد التابع، أما ادلتغَت ، التفكير النظمي(العمل، القيادة، الرؤية المشتركة
، المخاطرة وروح المجازفة ،صالة والمرونة، األ) الحساسية للمشكالت: وىي دراستو من خالل ستة أبعاد

 ، سعة االتصاالت (.الطالقة والقدرة على التحليل، القابلية للتغيير
  بلغت عينة و راسة بأسلوب العينة العاوائية دقمنا بإجراء ال الكلي،نظرا لصعوبة إجراء الدراسة ادليدانية على اجملتمع

استمارة عاوائيا على سلتلف ادلوظفُت  (137) ووزعناحيث كلي، من اجملتمع ال( %35.21)نسبة الدراسة 
،  (%97.78)استمارة بنسبة بلغت  (133)مبؤسسة كوندور الكًتونيكس بوالية برج بوعريريج ، واسًتجعنا منها 

استمارة أي بنسبة بلغت  (137)للتحليل ىو ها وبعد الفحص جلميع االستمارات وجدنا أن الصاحل من
 ، وىي نسبة عايل تعكس التفاعل اإلجيايب للموظفُت مع البحث. (97.74%)

 مبعٌت يع معامالت االرتباط كانت موجبةمت التأكد من صدق البناء الداخلي من خالل معامل بَتسون تبُت أن مج ،
كما  ،الكلية لألبعاد اليت تنتمي إليهاأن ىناك عالقة اردية بُت مجيع فقرات أبعاد زلور ادلنظمة ادلتعلمة مع الدرجة 

مبعٌت أن ىناك عالقة اردية بُت مجيع فقرات أبعاد زلور السلوك  يع معامالت االرتباط كانت موجبةأن مج تبُت
 تنتمي إليها. اإلبداعي مع الدرجة الكلية لألبعاد اليت

  مت حساب معامل ألفا كرونباخCronbach’s Alpha" حيث تبُت أن الدراسة باكل ألداة الدراسة ككل ،
، أي أن نسبة التأكد من احلصول على نفس (538.0)، إذ بلغ معامل الثبات العام ذلا زتتمتع بثبات شلتاعام 
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وىي نسبة عالية تدل على صالحية  (%83.5)النتائج يف حالة إعادة توزيع أداة الدراسة على نفس أفراد العينة 
 الدراسة للتطبيق ادليداين.

  اتضح من خالل تاخيص وحتليل البيانات الاخصية والوظيفية لعينة الدراسة بأن تتاكل يف أغلبها من اإلناث
من أفراد العينة ال  (%85.3)أما بالنسبة للعمر كانت نسبة  (%45.4) ونسبة الذكور كانت (%54.6)بنسبة 

أما بالنسبة للمستوى التعليمي فقد شكل حاملو شهادات اجلامعية مبختلف  ،(سنة  57) يتجاوزون أعمارىم 
وىذا يفسر أن  ،، والبقية كانت سلتلف الاهادات وادلستوياتمن عينة الدراسة (% 68.4)مستوياهتا ما نسبتو 

  مؤسسة كوندور الكًتونيكس تستقطب أكثر ذوي الاهادات اجلامعية والذين يكونون مؤىلُت مبستوى أعلى.
 اإلاارات  من فئةكانوا   عينة الدراسةأن أغلب  اتضح من خالل تاخيص وحتليل البيانات الاخصية والوظيفية

 ة.تليها باقي ادلستويات بنسب متقارب ،(30%)سامي بنسبة  فئة إااروتليها  ،(%42.3)حيث بلغت نسبة 
  (%78.5)كما اتضح من خالل تاخيص وحتليل البيانات الاخصية والوظيفية بالنسبة دلتغَت اخلربة أن ما نسبتو 

 .سنوات( 17)تفوق خربهتم أكثر من  (%21.5)نسبة وأن حوايل  ،سنوات 17أفراد العينة ال تفوق خربهتم  من
 من وجهة نظر ادلوظفُت يف مؤسسة كوندور  متوسطا   اد ادلنظمة ادلتعلمة كانتوافر أبع ومت استنتاج أن مستوى

وىذا يفسر أن مؤسسة  (51447.)واضلراف معياري  (3.4026)وىذا ما يعكسو ادلتوسط احلسايب  ،الكًتونيكس
 ات أعلى لتصبح منظمة متعلمة االرتقاء مبستوي إىلكوندور الكًتونيكس حتاول جاىدة  تطوير نفسها ويف اريقها 

يف  العمل فرقجاء بعد : يلي وميكن ترتيب أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة حسب ادلستوى العام ترتيبا تنازليا فيما ،أكثر
التعلم  ، ويليو بعديف ادلرتبة الثالثة الرؤية المشتركةويليو بعد  ،ادلرتبة الثانية التفكير النظميويليو بعد  ادلرتبة األوىل

 ، إذ بلغتيف ادلرتبة السادسة التمكين ويليو بعد ،يف ادلرتبة اخلامسة القيادةويليو بعد ، يف ادلرتبة الرابعة التنظيمي
 ،(3.3481)،  (3.4192)،  (3.4731) ، (3.7115) :على التوايل ادلتوسط احلسايب ادلرجح ذلم قيمة

(3.2615)  ،(3.2019). 
  من وجهة نظر ادلوظفُت يف مؤسسة كوندور  رتفعام السلوك اإلبداعي كانومت استنتاج أن مستوى توافر أبعاد

وىذا يفسر أن مؤسسة  (35757.)واضلراف معياري  (3.9552)وىذا ما يعكسو ادلتوسط احلسايب  ،الكًتونيكس
 وميكن  ،تطويريها واالحتفاظ هبا إىلدتتلك موارد بارية ذلا سلوكيات إبداعية تسعى ادلؤسسة كوندور الكًتونيكس 

يف  للمشكالت الحساسيةحسب ادلستوى العام ترتيبا تنازليا فيما يلي : جاء بعد  السلوك اإلبداعيترتيب أبعاد 
، يف ادلرتبة الثالثة األصالة والمرونة، ويليو بعد ادلرتبة الثانية  الطالقة والقدرة على التحليلويليو بعد ادلرتبة األوىل 

المخاطرة ويليو بعد  ،يف ادلرتبة اخلامسة القابلية للتغيير، ويليو بعد رتبة الرابعةيف ادل سعة االتصاالتويليو بعد 
 ، (4.1712) : على التوايل قيمة ادلتوسط احلسايب ادلرجح ذلم ، إذ بلغتيف ادلرتبة السادسة وروح المجازفة

(4.1673)  ،(4.0442)  ،(3.9173)، (3.7615)  ،(3.7058). 
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 اختبار الفرضية الرئيسية األولى نتائج: 
 عند مستوى معنوية ثر ذو داللة إحصائية أنو يوجد أ إىلئج الدراسة توصلنا من خالل نتا(α≤0.05)  لبعد

، حيث أثبتت لبارية مبؤسسة كوندور الكًتونيكسالتمكُت بصفة مستقلة يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد ا
(،  7.437معامل االرتباط )الدراسة أنو يوجد عالقة اردية موجبة بُت التمكُت والسلوك اإلبداعي حيث بلغ 

 الفرعية األولى. الصفرية صحة الفرضية ينفيهذا 
  أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  إىلمن خالل نتائج الدراسة توصلنا(α≤0.05)  لبعد التعلم

، حيث أثبتت لبارية مبؤسسة كوندور الكًتونيكسالتنظيمي بصفة مستقلة يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد ا
والسلوك اإلبداعي حيث بلغ معامل االرتباط  التعلم التنظيميالدراسة أنو يوجد عالقة اردية موجبة بُت 

  الفرعية الثانية. الصفريةينفي صحة الفرضية  هذا( ، 7.184)
  أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  إىلمن خالل نتائج الدراسة توصلنا(α≤0.05)  لبعد فرق

، حيث أثبتت لبارية مبؤسسة كوندور الكًتونيكسالعمل بصفة مستقلة يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد ا
 ( ،7.226والسلوك اإلبداعي حيث بلغ معامل االرتباط ) فرق العملالدراسة أنو يوجد عالقة اردية موجبة بُت 

  .الثالثةالفرعية  الصفريةهذا ينفي صحة الفرضية 
  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ال(α≤0.05)  بصفة مستقلة يف تنمية السلوك  القيادةلبعد

، حيث أثبتت الدراسة أنو يوجد عالقة اردية موجبة لبارية مبؤسسة كوندور الكًتونيكساإلبداعي لدى ادلوارد ا
الفرعية  الصفريةصحة الفرضية  يثبت هذا ،(7.117والسلوك اإلبداعي حيث بلغ معامل االرتباط ) القيادةبُت 

 .الرابعة
  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(α≤0.05)  لبعد الرؤية ادلاًتكة بصفة مستقلة يف تنمية السلوك

بة اإلبداعي لدى ادلوارد البارية مبؤسسة كوندور الكًتونيكس ، حيث أثبتت الدراسة أنو يوجد عالقة اردية موج
 الصفريةهذا ينفي صحة الفرضية  ،(7.281حيث بلغ معامل االرتباط )والسلوك اإلبداعي  الرؤية ادلاًتكةبُت 

 .الخامسةالفرعية 
  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(α≤0.05)  لبعد التفكَت النظمي بصفة مستقلة يف تنمية

، حيث أثبتت الدراسة أنو يوجد عالقة اردية لبارية مبؤسسة كوندور الكًتونيكسالسلوك اإلبداعي لدى ادلوارد ا
صحة الفرضية  يثبتهذا  ،(7.139والسلوك اإلبداعي حيث بلغ معامل االرتباط ) التفكَت النظميموجبة بُت 

   .السادسةالفرعية  الصفرية
  تبُت من خالل نتائج االضلدار اخلطي ادلتعدد ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(α≤0.05) 

ألبعاد ادلنظمة ادلتعلمة بصفة منفردة يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البارية مبؤسسة كوندور الكًتونيكس ، 
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أقل من  وكان (7.777)جاء يؤثر على تنمية السلوك اإلبداعي حيث جاء مبستوى معنوية ماعدا بعد التمكُت 
 ة األولى.الرئيسيالصفرية وهذا يثبت صحة الفرضية  . (7.75) مستوى ادلفروض

  الثانيةنتائج اختبار الفرضية الرئيسية:  
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال(α ≤ 0.05)  ادلبحوثُت حول زلاور الدراسة  آراء لدى

، ادلستوى العمر ،والوظيفية )النوع االجتماعي دلتغَتاهتم الاخصية تعزى (، السلوك اإلبداعيالمنظمة المتعلمة)
 .يةنيثبت صحة الفرضية الصفرية الرئيسية الثا سنوات اخلربة(.التعليمي، التصنيف الوظيفي، 

 والتوصيات:أهم االقتراحات   .3
زيادة  إىلعلى ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مت وضع مجلة من التوصيات اليت من ادلؤمل أن تؤدي 
ة سلوكو االىتمام مبستوى تطبيق أبعاد ادلنظمة ادلتعلمة والتحول إليها وزلاولة االىتمام أكثر بادلورد الباري وتنمي

 ، ومن بُت ىاتو التوصيات كاآليت :اإلبداعي وزلاولة حتفيزه
 ألبعاد ادلنظمة ادلتعلمة وزلاولة تطبيقها مل يكن بادلستوى شلارسة مؤسسة كوندور الكًتونيكس  إن مستوى

، سيخ مفهوم ادلنظمة ادلتعلمة أكثرضرورة العمل على تر  إىلادلطلوب، وىذا يعطي إشارة لإلدارة والقائمُت عليها 
 البدء بتاخيص األساليب اإلدارية ادلطبقة حالياً  يف مؤسسة كوندور الكًتونيكس لتحديدب ويكون ذلك أوال

، ودعم األساليب اإلجيابية وزلاولة يق تطبيق أبعاد ادلنظمة ادلتعلمةواليت تع اليت ال تؤثر باكل إجيايباألساليب 
 تطويرىا. 

  تبٍت مؤسسة كوندور الكًتونيكس لعملية التعلم التنظيمي باكل أكثر وذلك من خالل التعرف على عملية التعلم
يف تعزيز فرص  بيئة أكثر مالئمة وماّجعة وداعمة تدرك أمهية التعلم ، مث بعد ذلك زلاولة توفَتًا وتطبيقاً فكر 

 اإلبداع.
  وضع آليات لتعزيز التعلم التنظيمي يف مؤسسة كوندور الكًتونيكس وذلك من خالل استحداث الربامج التدريبية

وإقامة ورش وعقد ادلؤدترات والدورات اليت تكون مبينة على أسس واضحة وموضوعية واليت تسهم يف ترسيخ 
ير وحتسُت أداء على وفق احتياجات ادلؤسسة من ادلهارات واخلربات الالزمة لتطو مفهوم ادلنظمة ادلتعلمة، وذلك 

  .طوير و زيادة قدرهتم على التحسُت الذايتمساندهتم يف حتديد حاجاهتم للت إىل، باإلضافة ادلوظفُت وسلوكهم
 ذلك من ، و اليت تساعد يف صلاح ادلنظماتأكثر لسياسة التمكُت كونو من أىم ادلمارسات اإلدارية  إعطاء أمهية

وزلاولة مناقاة ادلااكل اليت تواجههم يف  ،يف حتديد أساليب إصلاز أعماذلم كثرأ حريةزلاولة منح ادلوظفُت خالل 
 مااركة يف اختاذ القرارات.طائهم فرص أكثر للتفويضهم السلطات الكافية وإع إىلباإلضافة  التامة،العمل حبرية 

 وزيادة فعاليتها يف التأثَت على ادلوظفُت  من الضروري دلؤسسة كوندور الكًتونيكس زلاولة زيادة ادلهارات القيادية
 ، وأن تقدم ادلمارساتلحة العمل وادلوظفُت على حد سواءليت تراعي مصاتدعيم السلوكيات اإلجيابية  من أجل
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ة وتدعيمها وزلاولة دارح األفكار اجلدي ، وتاجيعاليت تعمل على ىذا الدور كتاجيع وإعطاء فرص التعلم أكثر
 احملافظة عليها.

 زيادة القدرات القيادية وتطويرىا مبا يتالءم  إىلإعداد الربامج اذلادفة  ة كوندور الكًتونيكس الًتكيز علىعلى مؤسس
أسس ادلااركة  إىلوزلاولة تطوير القدرات الفردية واجلماعية اليت تستند  ،مع االجتاىات احلديثة ضلو حتقيق التميز

  والوضوح واحلوار .
   اًتكة حول أىدافها وأىداف ة تكوين رؤية مأكرب بعملي أن تويل اىتماًما كوندور الكًتونيكسالبد على مؤسسة

، باإلضافة وجعلها أىداف ماًتكة ختص الطرفُتلألىداف ادلؤسسة  ون، وذلك من خالل مااركة ادلوظفادلوظفُت
، وزلاولة إشاعة لغة احلوار والتفاىم بينهم وبُت ادلؤسسة إبداء مالحظاهتم واقًتاحاهتمإعطائهم فرصة زلاولة  إىل

 ادلعارف.ومااركة 
  تساعد يف واليت ، وزلاولة تطويرىا يل فرق العملكوندور الكًتونيكس االستمرار يف تاجيع تاكمؤسسة  على

ادلنظمة  إىلالتحول  مراتب أعلى يف إىلتطوير ادلنظمة وجعلها تصل  يف تساعدوالفردي كما  التعلم اجلماعي تنمية
 أن حتققو فرق العمل .وما ميكن  ادلتعلمة من خالل االجتهادات اجلماعية 

  ؤية على مؤسسة كوندور الكًتونيكس أن تعمل جاىدة على ترسيخ منط التفكَت النظمي والذي يساعد على ر
، حبيث تساعد ادلوظفُت على أن ينظرون يف مااكل ادلؤسسة على أهنا مااكل ادلنظمة كنظام كلي وليس جزئي

 أكثر للمؤسسة. لديهم ا بدوره يعزز روح االنتماء، وىذميع وختصهم وال ختص ادلؤسسة فقطموحدة لدى اجل
  تنمية السلوك اإلبداعي من خالل تكليف الفرد ادلبدع  إىل باستمرارأن تسعى  كوندور الكًتونيكسمؤسسة  على

زلاولة  إىلباإلضافة  ،وجيها وتطبيقها فعلياً فكار اجلديدة وتر للكاف عن األمبهام تثَت لديو دوافع التحدي 
 اإلبداعية.دة والتاجيع أكثر وحتفيز قدراتو الدعم وادلسانمن خالل  بواالىتمام 

  العمل أكثر على معرفة وكاف العوامل ادلؤثرة على السلوك اإلبداعي  كوندور الكًتونيكسمؤسسة  البد على
 وتنميتو سلباً وإجياباً لالستفادة منها كتغذية راجعة.

  أن تسعى جاىدة على تاجيع األفكار وادلمارسات كوندور الكًتونيكس مؤسسة  من الضروري دائما على
 اجلديدة ، والتخلي عن الروتُت والرتابة اليت تعترب عائقاً يف وجو انطالق األفكار واإلبداعات.

  تهيئة بيئة العمل اليت تسهل عملية التغيَت دوما وتاجع ادلوظفُتأن تستمر بكوندور الكًتونيكس مؤسسة  على 
حتدث تغيَتاً  على تقدمي ادلبادرات اليت ميكن أن، والتاجيع تطور قابليتهم على التغيَت أكثر أنو على مواكبتو 

 اسًتاتيجياً ميكن أن تستفيد منو ادلؤسسة يف األعمال ادلستقبلية.
 كوندور الكًتونيكس زلاولة استحداث وحدة جديدة أو قسم يف اذليكل التنظيمي ترعى ادلبدعُت مؤسسة   على

اىتمام أكثر ودعم أكرب سواء ماديًا أو  إىل، وىذا بدوره حيتاج وتاجيع السلوك اإلبداعي لديهم يزوتقوم بتحف
أن ادلؤسسة حتتاج  خاصةنواتج إبداعية و  إىلمعنويًا لالستمرار يف تقدمي األفكار اجلديدة وزلاولة ارحها وحتويلها 

 دقيقة .حساسة و مبدعُت نظراً دلا تنتجو من منتجات  إىلأكثر 
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 فاق الدراسة :آ .4
حاولنا من خالل ، جوانبو حيتاج لدراسة أعمق وأاول نظرا لتاعب ادلوضوع واتساعو وثرائو الفكري فإن اإلدلام بكل

وبالتايل فإننا نعترب موضوع دراستنا كقاعدة مت عرضو معاجلة ادلوضوع حسب ادلعلومات وادلعطيات ادلتوفرة،  ما
، لذا سنحاول تقدمي بعض يف إثراء البحث العلمي أن تسهم أكثر االنطالق منها لبناء مواضيع أخرى ميكن

 ادلقًتحات على أمل أن نلفت أنظار الباحثُت دلعاجلتها :
 ؛-دراسة ميدانية-التنظيمية اإلبداعية يف حتقيق متطلبات ادلنظمة ادلتعلمة  دور الثقافة 
  ؛ -دراسة ميدانية-مدى تأثَت اسًتاتيجية فرق العمل يف تبٍت مفهوم ادلنظمة ادلتعلمة 
  ؛ -دراسة ميدانية-ادلنظمة ادلتعلمة  إىلدور األمناط القيادية احلديثة يف التحول 
  ؛-دراسة مقارنة-مدى تطبيق متطلبات ادلنظمة ادلتعلمة يف البنوك التجارية اجلزائرية 
  ؛ -دراسة ميدانية-مسامهة القيادة اإلبداعية يف تنمية السلوك اإلبداعي 
  ؛ -دراسة ميدانية-مسامهة البيئة التنظيمية يف تنمية السلوك اإلبداعي 
 بناء أمنوذج لتنمية السلوك اإلبداعي يف ادلؤسسات االقتصادية ؛  
  دراسة ميدانية-مسامهة التعلم الفرقي يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى ادلوارد البارية- . 
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دراسة حالة الشركة -القيادة اإلبداعية وأثرىا على اإلبداعية وأثرىا على األداء االستراتيجي للمنظماتمحد زلمد آدمو حامد ، أ .78
جامعة السودان  للعلوم والتكنولوجيا ،السودان  ،رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال ، كلية الدراسات العليا -لتوزيع الكهرباءالسودانية 

،3102. 

 درجة توافر أبعاد منظمة التعلم في المدارس األساسية الخاصة في محافظة عمان وعالقتها باالبداعأريج ميمون الكبيسي ،    .79
، رسالة ماجستًن ، ختصص االدارة والقيادة الرتبوية ، قسم االدارة وادلناىج،  جامعة  االداري للمديرين من وجهة نظر المعلمين

 . 3102الشرق األوسط ، 

دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي  –أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي أمساء سامل النسور ،  .81
  .3101رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال ، قسم إدارة األعمال ، جامعة الشرق األوسط ،  – والبحث العلمي األردنية

، رسالة ماجستًن يف التسويق، قسم العلوم التجارية ، جامعة سعد دحلب  المؤثرات البيئية على اإلبداع التكنولوجيإميان بلبولة ، .81
 .3112بالبليدة ، 

بالمستشفيات  مهنية في أقسام التصوير الطبيعالقة المنظمة المتعلمة بتعزيز إجراءات السالمة والصحة المد ،باسل مخيس زل .82
دور التمكين االداري صباح ين سهلة ،  3102غةزة ، -، رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال ، جامعة األزىر-قطاع غزة–الحكومية 

،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث  -دراسة حالة كليات جامعة محمد خيضر بسكرة–في بناء المنظمة المتعلمة 
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 . 3102، ختصص تسيًن ادلنظمات ،جامعة زلمد خيضر بسكرة ، رفي علوم التسيي

ا في تحقيق األىداف االستراتيجية في البنوك التجارية بدولة استراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرىبدر عيسى النوفل،  .83
 .3101رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط ، الكويت،

إدارة أعمال، جامعة الًنموك ،السعودية،  يف رسالة ماجستًن ، ،إدارة اإلبداع في المنظمات المتعلمةبراء عبد الكرمي زلمد بكار  .84
3113.  

 التعلم التنظيمي وعالقتو بتمكين العاملين :دراسة ميدانية على عينة من عمال مديرية توزيع الكهرباء والغازبلقاسم جوادي ، .85
اجستًن يف علم النفس ، ختصص علم النفس العمل والتنظيم ،قسم العلوم االجتماعية ، جامعة زلمد خيضر م رسالة،  لوالية األغواط

 .3102، بسكرة،

،رسالة -دراسة حالة مجمع صيدال-إدارة اإلبداع واالبتكار ودور البحث والتطوير في المؤسسة االقتصاديةرمي، بو عيسى ك .86
 .3112ماجستًن ختصص إدارة أعمال،  قسم علوم التسيًن، جامعة عمار ثليجي،األغواط،

،أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم ادلالية وادلصرفية، األكادميية  أثر األنماط القيادية على إدارة الصراع التنظيميتوفيق حامد طوالبة ،  .87
 . 3119العربية للعلوم ادلالية وادلصرفية ،

رسالة ماجستًن  ، ممارسة مديري مدارس التعليم العام للقيادة التحويلية بمحافظة المخواة،مجعان بن خلف بن مجعان الغامدي .88
 .3103الرتبوية والتخطيط، جامعة السعودية،  يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط، قسم اإلدارة

، رسالة  أثر التوجو اإلبداعي واستراتيجية التدريب على أداء العاملين في شركة نفط الكويتجواىر عبد اذلادي زلمد العبيدي،  .89
 .3102ماجستًن يف إدارة األعمال ،جامعة الشرق األوسط ، األردن ،

، رسالة  مية وتأثيرىا على تنمية السلوك اإلبداعي في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزةالثقافة التنظي حسام سامل السحباين ، .91
 .3102فلسطٌن ،  -ماجستًن يف القيادة واإلدارة ، جامعة األقصى ، غةزة

والنسيج أثر الثقافة التنظيمية في تنمية السلوك اإلبداعي للعاملين :بحث تطبيقي على مؤسسات الغزل حسام عبد اهلل االمحد ،  .91
 .3119، رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال ، جامعة حلب ، سوريا ، في مدينة حلب

رسالة  ،التمكين اإلداري وعالقتو بفعالية فرق العمل في المؤسسات األىلية الدولية العاملة في قطاع غزة،حسن مروان عفانة  .92
 .3112جامعة األزىر غةزة، ماجستًن يف إدارة األعمال،

مقارنة على المديرية  عالقة تطبيقات القيادة التحويلية بالتعلم التنظيمي في األجهزة األمنية: دراسةن آل فطيح، محد بن قبال .93
جامعة  أطروحة دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية، قسم العلوم اإلدارية ، ،العامة لألمن العام والمديرية العامة للجوازات بالرياض

 .3102األمنية ، الرياض، نايف العربية للعلوم 

رسالة ماجستًن يف  ،أثر القوة التنظيمية على اإلبداع الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية األردنية خالد ذيب حسٌن أبو زبد ،  .94
 .3101إدارة األعمال ، جامعة الشرق األوسط ، األردن ، 

مركب حمام ربي  EGTT دراسة حالة مؤسسة – دور اإلبداع في اكتساب المؤسسة ميزة التنافسيةخضر ، خةزار األ .95
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 .3100اجلةزائر ، –رسالة ماجستًن يف التسيًن الدويل للمؤسسات ، جامعة أيب بكر بلقايد ، تلمسان  ،-)سعيدة( نموذجا 

نظر  واقع تمكين العاملين في الجامعات العامة الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية من وجهةدعاء عبد العةزيةز اجلعربي ،  .96
  .3101، رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال الدراسات العليا والبحث العلمي ،جامعة اخلليل ، فلسطٌن،  عامليها اإلداريين

دراسة حالة بعض المؤسسات –التمكين كاستراتيجية لالستثمار في رأس المال الفكري بالمنظمة المتعلمة راضية عروف ،  .97
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، ختصص منامجنت ،جامعة العريب بن مهيدي بأم البواقي ، اجلةزائر،   ،-الجامعية الجزائرية 

3102. 

، المهارات القيادية لدى المسؤولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية بين الواقع والمنظور المعياريرائد عمر االغا ،  .98
 .3111جلامعة اإلسالمية ، فلسطٌن ، رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال ، ا

أطروحة دكتوراه علوم،  ،-دراسة حالة بنك البركة–،متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ظل قيادة إبداعية ربيع ادلسعود  .99
 ..3102ختصص اقتصاد وتسيًن ادلؤسسة ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ، 

قسم ، رسالة ماجيستًن يف تسيًن ادلوارد البشرية ،  الخدمة التعليمية بالجامعةأثر التمكين على تحسين جودة رزق اهلل حنان،  .111
 .3112التسيًن، جامعة منتوري ، قسنطينة ،علوم 

، أدرار OC Touat دراسة ميدانية بمؤسسة سونطراك فرع التنقيب-التعلم التنظيمي في المؤسسة الجزائريةرضا نعيجة،  .111
 .3103ختصص تنظيم وعمل، جامعة باتنة ، أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع، 

،رسالة ماجستًن يف الرتبية ، قسم  درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في كلية السلطانسامل بن سليمان بن سامل البوسعيدي ،  .112
 . 3109سلطنة عمان، راسات اإلنسانية ، جامعة نةزوى ، الرتبية والد

، رسالة ادلاجستًن مدى توفر متطلبات المنظمة المتعلمة ومجاالت تطبيقها بالكلية التقنية بالخرج   سعود بن ذياب الذياب ، .113
 .3102يف العلوم االدارية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ، 

اإلداري بأجهزة األمن دراسة ميدانية على وحدة التطوير -المعوقات التنظيمية إلبداع العاملين : سعود بن زلمد العريفي،  .114
 .3112رسالة ماجستًن يف اإلدارة العامة ، جامعة ادللك عبد العةزيةز، السعودية ،  ،-العام بمدينة الرياض

، أطروحة  اإلبداع اإلداري والممارسات السلوكية لمديري مدارس التعليم العام بمحافظة جدةسعود سعيد مسفر السلمي ، .115
 .3112دكتوراه الفلسفة يف الرتبية ختصص إدارة تربوية وختطيط ،جامعة أم القرى ، السعودية ،

درجة إدارة اإلبداع وعالقتها باألداء اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات سناء راجي أمحد السودي ،  .116
 .3102ة ، جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ، فلسطٌن ، ، رسالة ماجستًن يف اإلدارة الرتبوي شمال الضفة الغربية

دراسة  –، دور القيادة التحويلية  في تعزيز المسؤولية  المجتمعية  للجامعات الخاصة في األردن سناء علي شقوارة   .117
 .3102، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعمال ، الدراسات العليا ، جامعة اجلنان ، لبنان ،  -تحليلية

رسالة  ،-دراسة عينة البنوك السودانية  –أنماط القيادة على السلوك اإلبداعي للعاملين أثر سيف الدين جالل روان مهد ،  .118
 .3102ماجستًن يف إدارة األعمال ، كلية الدراسات العليا ، جامعة السودان للتكنولوجيا ، السودان 
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دراسة حالة منظمة جنرال –إدارة التغيير التنظيمي ودورىا ي ترسيخ مبادئ وأسس المنظمة المتعلمة شريفي مسعودة ، .119
–أطروحة دكتوراه ، ختصص إدارة األعمال، قسم علوم التسيًن ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،-الكتريك"عمالق التكنولوجي العالمي "

 .3102، -الشلف

دراسة ميدانية لينة من المؤسسات الصناعية –رية على تنمية إبداع الموارد البشرية أثر أنماط القيادة  اإلداشهيناز دريوش ، .111
 .3100، رسالة ماجستًن يف تسيًن ادلوارد البشرية ،قسنطينة ، جامعة منتوري، -الخاصة بوالية قسنطينة

، رسالة -محمد خيضر بسكرةدراسة حالة كليات جامعة –دور التمكين االداري في بناء المنظمة المتعلمة صباح ين سهلة ،  .111
  . 3102، ختصص تسيًن ادلنظمات ،جامعة زلمد خيضر بسكرة،  رمقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في علوم التسيي

، أطروحة دكتوراه يف علوم  دراسة لعوامل ضعف إنتاجية المؤسسات االقتصادية الجزائرية وسبل تحسينهاطارق ىةزرشي ،  .112
 .3102ة بن بوعلي بالشلف، يبالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيًن، جامعة حسالتسيًن، كلية 

، رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال ، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة ، مكانة اإلبداع في تنظيم اإلدارة الجزائرية عائشة مسسوم  .113
 .3119سعد دحلب بالبليدة ، 

دراسة تطبيقية على مديري مدارس وكالة الغوث الدولية  –االبداع اإلداري وأثره على االداء الوظيفي  عبد الرمحن زلمد جرب ، .114
 .3101، رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال ، اجلامعة االسالمية بغةزة ، فلسطٌن ،  -بقطاع غزة

سة ميدانية في مؤسسة األشغال البحرية درا –ممارسة التعلم التنظيمي وأثره على تطوير الكفاءات الجماعية  ،عبيدات سارة .115
  ..3102،أطروحة الدكتوراه ، ختصص تسيًن منظمات ، جامعة باجي سلتار بعنابة ، -الجزائرية 

اخلاصة ،أطروحة دكتوراه ختصص إدارة  أثر التمكين اإلداري في الوالء التنظيمي في العقبة االقتصاديةعلى عطااهلل صالح ،  .116
 .3101األعمال ، جامعة العلوم ادلالية وادلصرفية ، األردن ، 

دراسة حالة  في ىيئة تنشيط -أثر التمكين الوظيفي في السلوك اإلبداعي لدى العاملينعمر جهاد عبد الرحيم زلمدية ، .117
 .3102رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال ،جامعة الشرق االوسط ،  ،-السياحة األردنية

دراسة تطبيقية على شركة  –دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي في الهيئات المحلية الفلسطينية  عنان اجلعربي، .118
 .3112رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال ، جامعة اخلليل ، فلسطٌن ،  ،-كهرباء الخليل

رسالة ادلاجستًن، ختصص ، التعلم التنظيمي كمدخل لتحسين أداء المؤسسة "دراسة حالة مؤسسة سوناطراكوش خًنة، عيش .119
 .3101مالية دولية، جامعة أيب بكر بلقايد،، تلمسان، 

، رسالة ماجستًن يف علم النفس االجتماعي ، جامعة  مساىمة األسرة في ظهور السمات اإلبداعية لدى الطفلغضبان مرمي ،  .121
 .3112اجلةزائر ،  -منتوري ، قسنطينة

، -دراسة حالة المديرية العامة التصاالت الجزائر–التمكين كآلية لدعم وتعزيز اإلبداع في المؤسسة االقتصادية فاطنة بلقرع ، .121
 .3102وعلوم التسيًن والعلوم التجارية ، جامعة حيي فارس ، ادلدية،  أطروحة دكتوراه يف علوم التسيًن ،كلية العلوم االقتصادية 

ممارسة إدارة الوقت وأثرىا في تنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلة  فهد بن عوض اهلل زاحم السلمي ، .122
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 .3119القرى ، ادلملكة العربية السعودية ،  ،رسالة ماجستًن يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط ، جامعة أمالثانوية بتعليم العاصمة 

ملية واالحتياجات التدريبية للقيادة اإلبداعية  كما يتصورىا القادة األكاديميون عدرجات الممارسة الفهد بن ىةزاع الغامدي ،  .123
 .3103، رسالة ماجستًن ،كلية الرتبية ، جامعة أم القرى، السعودية - بجامعة الباحثة

، رسالة القيادة اإلبداعية وعالقتها بالمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة فهد جنيم راجح السلمي ،  .124
 .3103ماجستًن يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط ،جامعة أم القرى ، السعودية ،

دراسة تحليلية آلراء عينة من  –ظمات الحكومية أنماط القيادة اإلدارية وتأثيرىا في نجاح المنقاسم شاىٌن بريسم العمري ، .125
 .3112،أطروحة دكتوراه فلسفة يف اإلدارة العامة ، جامعة البصرة  ،العراق، -المدراء والعاملين في محافظة ذي قار

 ،، رسالة ماجستًن يف العلوم التسيًن -SCSEGدراسة حالة شركة اإلسمنت بسور الغزالن –مكين العاملين ت، كرمية توفيق .126
 .3112فرع إدارة االعمال ، جامعة اجلةزائر ،اجلةزائر ، 

رسالة ماجستًن يف العلوم اإلدارية ، كلية  اإلبداع اإلداري ومعوقاتو في األمن العام بمدينة الرياض،الحق بن عبد اهلل القحطاين،  .127
 .3112منية ، الرياض ، الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم األ

، رسالة التمكين اإلداري وعالقتو بإبداع العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ماىر زكي حسن نسمان ،  .128
 .3100ماجستًن ختصص إدارة األعمال ، جامعة األزىر بغةزة ، فلسطٌن ،

بالسلوك اإلبداعي لدى العاملين في الجهاز األمن الداخلي في قطاع األنماط القيادية  وعالقتها زلمد أمحد عرايب راسم البنا ،  .129
 .3102فلسطٌن ، –، رسالة ماجستًن يف القيادة واإلدارة ، جامعة األقصى ، غةزة  غزة

 -دراسة ميدانية–التمكين وأثره في تنمية السلوك اإلبداعي لدى العاملين في المؤسسة االقتصادية ،زلمد السعيد جوال .131
 .3102حسيبة بن بوعلي ، الشلف ،  دكتوراه يف علوم التسيًن ، جامعةأطروحة 

دراسة مسحية على العاملين المدنيين  بديوان وزارة -لقيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداريزلمد بةزيغ حامد بن تويلي ،ا .131
 .3112ايف العربية للعلوم األمنية ، السعودية ، ، رسالة ماجستًن يف العلوم اإلدارية ، ختصص علوم اإلدارية ، جامعة ن- الداخلية

 ،بناء أنموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنية بالمملكة العربية السعوديةزلمد بن علي إبراىيم الرشودي،  .132
 .3112،األمنية، الرياضجامعة نايف العربية للعلوم  العليا،الدراسات  األمنية، كليةأطروحة دكتوراه يف علوم 

، التمكين النفسي وعالقتو بالوالء التنظيمي لدى العاملين بمستشفى قوى األمن بمدينة مصعب بن عبد اذلادي القثامي  .133
 .3112، رسالة ماجستًن يف العلوم اإلدارية ، جامعة نايف الربية للعلوم األمنية ،  السعودية ، الرياض 

رسالة وعالقتها بمستويات التمكين  من وجهة نظر موظفي مجلس الشورى ،  ،األنماط القياديةمطر بت عبد احملسن اجلميلي  .134
 .3119ماجستًن يف العلوم اإلدارية ، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، السعودية ، 

رسالة  ،-وم والتكنولوجيادراسة حالة جامعة السودان للعل –أثر بيئة العمل في اإلبداع اإلداري مودة حسن إمساعيل ،  .135
 .3102ماجستًن يف إدارة االعمال ، كلية الدراسات العليا ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، 

 دور المنظمة المتعلمة في تشجيع اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينيةمؤيد علي أبو عفش ، مؤيد علي أبو عفش ،  .136
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 .3102واإلدارة ،أكادميية االدارة والسياسية للدراسات العليا، جامعة االقصى ، فلسطٌن )غةزة(، ، رسالة ماجستًن يف القيادة 

، رسالة ماجستًن واقع تطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة على شركة االتصاالت الفلسطينية في قطاع غزة ميسرة زلمد صباح ،  .137
 .3100غةزة ، ،يف إدارة األعمال ، جامعة األزىر

دراسة حالة مؤسسة الجزائرية بوالية –التفكير االبداعي ودوره في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية ناصر شداد ،  .138
 .3102أطروحة دكتوراه  يف تسويق وإدارة أعمال ادلؤسسات ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ،  ،-تيسمسيلت

–التنظيمية والقيادة التحويلية وأثرىما في تفوق المنظمات العالقة بين سلوك المواطنة ناظم جواد عبد سلمان الةزيدي ،  .139
األعمال ، جامعة بغداد ،  طروحة دكتوراه  فلسفة يف علوم إدارةأ،-دراسة استطالعية لعينة من مديري المصارف الحكومية واألىلية

 .3112،بغداد 

، رسالة  التنظيمية في وزارة الصحة الفلسطينيةدور القيادة اإلبداعية في تحسين مستوى الثقافة هنى عواد رشيد ساعد ،  .141
 .3102ماجستًن يف القيادة واإلدارة ، جامعة األقصى ، فلسطٌن ،

دراسة ميدانية بالمركب المنجمي للفوسفات –دور القيادة اإلدارية في تمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين نور الدين بوراس،  .141
جستًن يف علم اجتماع تنظيم وعمل، قسم العلوم االجتماعية، جامعة زلمد خيضر بسكرة، ، رسالة ماجبل العنق بئر العاتر تبسة

3102. 

دراسة مقارنة لوجهات نظر العاملين في –مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك على إبداع العاملين ىيثم زلمد العطار،  .142
 .3100رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية ، غةزة ،  ،-جامعتي األزىر واإلسالمية بغزة

، أطروحة دكتوراه يف اقتصاد - دراسة حالة مجمع صيدال–دور األنماط القيادية في تنمية اإلبداع اإلداري  وسيلة واعر ، .143
 .3102وتسيًن ادلؤسسة ،جامعة زلمد خيضر ، بسكرة،

واقع بناء فرق العمل ودورىا في تنمية اإلبداع اإلداري  من وجهة نظر العاملين في وزارة االقتصاد يوسف علي ابو جربوع ،  .144
اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ، جامعة األقصى ،   يف القيادة واإلدارة بأكادميية، رسالة ماجستًن -المحافظات الوطنية–الوطني 

 .3102غةزة ،

 ،مؤتة جامعة العامة، اإلدارة يف ماجستًن رسالة ،اإلبداعي السلوك على التنظيمي المناخ أثر ،كامل الةزيادينيوسف   .145
 .3112،األردن

 رابعا :المجالت والدوريات

دراسة استطالعية آلراء  –في تعزيز اإلبداع اإلداري في المنظمات الصناعة  ظيميدور أبعاد المناخ التنأثًن حسو إسحاق،  .146
، رللة تكريت للعلوم االدارية و -عينة من العاملين في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في محافظة نينوى

 .3103،  (26)، العدد (18)االقتصادية، جامعة تكريت ، ادلوصل ، اجمللد

تداعيات  ،ادلؤمتر العلمي الدويل السابع بعنواندور التمكين في إدارة األزمات في منظمات األعمال يوسف عريقات ،  أمحد .147
 .3112،"، جامعة عمان األىلية ،األردن اآلفاق -الفرص-األزمة االقتصادية العالمية على منظمات األعمال "التحديات
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رللة  ،-دراسة ميدانية في عدد من كليات جامعة بغداد–أثر أبعاد اليقظة الذىنية في اإلبداع التنظيمي  أمساء طو نوري ، .148
 .2012، (68)،العدد(18)العلوم االقتصادية واإلدارية ، جامعة بغداد ، اجمللد

أثر اإلبداع في تحقيق األداء المتميز والحد من ظاىرة الفساد اإلداري : دراسة تحليلة آلراء عينة من أسيل علي مةزىر ،  .149
 .3112، رللة الغرى االقتصادية واإلدارية ، جامعة القادسية ، العراق. امة للصناعات المطاطيةعمدراء الشركة ال

اسة استطالعية في الشركة العامة للصناعات القطنية في بغداد در –أثر القيادة في تحقيق الميزة التنافسية أمل جواد كاظم ، .151
 .3102،(51)رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية  اجلامعة ،الكلية االدارية ، بغداد ، العدد  ،-

 .0292،  26)(العدد ، قالعرا ،ادلوصل جامعة الرافدين تنمية ،المنظمة في للعاملين اإلبداعي والسلوك اإلبداع الدىان، أميمة .151

تعلم التنظيمي ودوره في تحقيق التحسين المستمر في منظمات األعمال: دراسة ميدانية على البالل خلف السكارنة، " .152
 .2014، (40) ، رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد"شركات التامين في األردن

،رللة العلوم التصاالت الجزائر بعنابة وأثره على اإلبداع  واقع تمكين العاملين المديرية العمليةبلخضر مسعودة وبوخضًن مرمي ، .153
 .3102،  (12)، العدد (17)، اجمللد(اجلةزائر )االقتصادية ، جامعة باجي سلتار ، عنابة 

، رللة دراسات اقتصادية ، جامعة عبد احلميد مهري،   ،المنظمات المتعلمة :توظيف للذكاء والمعارفبلعلى نسيمة فريال  .154
 .3102، (11)،  العدد)اجلةزائر(3قسنطينة

، رللة العلوم االقتصادية والتسيًن والتجارية، دمج ثقافة التغيير في عملية تطوير القيادة اإلداريةبو عالق نوال وسعيدي حيي،  .155
 .3102،(11)، العدد)اجلةزائر(جامعة زلمد بوضياف ، ادلسيلة 

، رللة آليات تدعيم وتنمية االبتكار واإلبداع كأداة الستدامة المشاريع المقاوالتية بيطاط نور الدين وبوالةزليفة صابر ،  .156
 . 3102،  (اجلةزائر)اقتصاديات ادلال واألعمال ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة 

محافظة دراسة ميدانية على الفنادق ذات التصنيف الخمس نجوم في -أثر المناخ التنظيمي في تمكين العاملين تيسًن زاىر،  .157
 .3103، (2)،العدد(28)، رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق ،اجمللد  -دمشق وريفها

 المرحلة طلبة، اتجاىات معلمي الدراسات االجتماعية نحو تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى مجال عبدالفتاح العساف .158
والنفسية،  اجلامعة االسالمية ، فلسطٌن ،  الرتبوية للدراسات اإلسالمية اجلامعة رللة ،الثالثة عمان تربية مديرية في العليا األساسية

 .3102،  (11)، العدد(21)اجمللد

دراسة –أساسيات بناء المنظمة المتعلمة  ودورىا في تحقيق  التنمية المستدامة جهاد صياح بين ىاين وحسن جنيب الرواش ،  .159
، رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، األردن ،العدد اخلاص بادلؤمتر العلمي - جيا المعلومات في االردنميدانية على شركات تكنولو 

 .3102ادلشرتك ، 

، -دراسة ميدانية على عينة من موظفي كلية اإلدارة واالقتصاد–وعالقتو بإبداع العاملين التمكين اإلداري  ،جواد زلسن راضي .161
 .3101،  (11)، العدد (12)رللة القادسية للعلوم اإلدارية  واالقتصادية ،جامعة القادسية ، اجمللد 

دراسة –دور استراتيجية فرق العمل في تحسين األداء  التشغيلي للمنظمات االنتاجية حامد الكرمي احلدراوي وآخرون ، .161
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،  (21)، العدد(11)، رللة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية ، جامعة الكوفة ، اجمللد تطبيقية في معمل اسمنت الكوفة القديم
3102. 

،العلوم  ل، رللة جامعة باب تفعيل عمليات التعلم التنظيمي باالستناد الى أبعاد إدارة المعرفةحسٌن وليد حسٌن وآخرون ،  .162
 . 3102،(16)العدد(،24)فة والتطبيقية ،اجمللدًن الص

دراسة ميدانية على  –قياس اتجاىات العاملين ألثر المناخ التنظيمي في تبني السلوك اإلبداعي خالد الةزعيب وحسٌن العةزب ،  .163
 . 3113،  (12)، العدد(13)، رللة ادلنارة ، اجمللد-شركة الكهرباء بمحافظة إربد

 التنظيمي دراسة ميدانية في مستشفيات عمانثر استراتيجيات التعلم التنظيمي في األداء أ خالد بين محدان وآخرون، .164
 .3102، (11)، العدد (15)اجمللة األردنية للعلوم التطبيقية، "سلسلة العلوم اإلدارية "، األردن، اجمللد  الخاصة،

لعينة من دراسة ميدانية –أثر أنماط القيادة اإلدارية على تنمية اإلبداع لدى الموارد البشرية خالد بوجعدار وشهيناز دريوش ، .165
 .3102 (32)،العدد (اجلةزائر)بسكرة ،،رللة العلوم االنسانية ،جامعة زلمد خيضر  -المؤسسات الصناعية الخاصة بوالية قسنطينة

، رللة االقتصاد اجلديد ،جامعة جياليل بونعامة،  تحقيق التميز التنظيمي من خالل المنظمة المتعلمة خليدة زلمد بلكبًن ،  .166
 . 3102،  (14)، العدد (11)، اجمللد )اجلةزائر(مخيس مليانة 

، رللة مثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، جامعة التمكين النفسي وتأثره على السلوك اإلبداعي  خًنية عبد فضل اخلالدي ، .167
 . 3109،  (11)، العدد(18)الفرات األوسط التقنية ، القادسية ، اجمللد 

اجلامعة  ،-دراسة استطالعية في فندق بابل في بغداد –وتأثيره في جودة الخدمة الفندقية اإلبداع ،دنيا طارق أمحد  .168
 .3102، (51)ادلستنصرية ،بغداد، العدد

في المؤسسات األىلية الدولية العاملة في قطاع  -التمكين اإلداري وعالقتو بفاعلية فرق العمل   رامةز عةزمي بدير وآخرون ، .169
 .3102،  (11)،العدد (23)مية للدراسات االقتصادية واالدارية ، جامعة األزىر، غةزة، اجمللدرللة اجلامعة اإلسال، -غزة

، دورية اإلدارة  العوامل المؤثرة في ممارسة التعلم التنظيمي في البلديات األردنيةرائد امساعيل عبابنة وياسر مناع العدوان  ، .171
 .3119،  (13)، العدد(48)العامة ، األردن ، اجمللد

 ،0222أوت  31، رللة الباحث االقتصادي ، جامعة  ، دور الثقافة في تشجيع اإلبداع لدى العاملينربيعة بركات  .171
 .3102،(16)، العدد(اجلةزائرسكيكدة)

، رللة -دراسة استطالعية في المديرية العامة للتربية ميسان –دور المناخ التنظيمي في تعزيز اإلبداع  رياض ضياء عةزيةز ، .172
 .3102،  (11)، العدد(19)للعلوم االدارية واالقتصادية ،جامعة ميسان ، اجمللدالقادسية 

دراسة استطالعية آلراء عينة –تأثير رأس المال النفسي ورأس المال االجتماعي في اإلبداع التنظيمي سندس رضيوي خوين ، .173
، (51)العدداجلامعة ، اجلامعة ادلستنصرية ، م االقتصاديةرللة كلية بغداد للعلو ،-من المدراء في الهيئة الراقية للحاسبات والمعلوماتية

3102. 

حالة دراسية  في  –استراتيجية تمكين العاملين وإسهامها في األداء المؤسسي شاكر أمحد العدوان ورياض عبد اهلل اخلوالدة ،  .174
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 .3119،  (115)، العدد  (31)رللة اإلداري ، اجمللد  ،-وزارة الصناعة والتجارة األردنية 

 ممارسة مجاالت المنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازانشدى بنت ابراىيم بن حسٌن فرج ،  .175
 .3102،  (14)، العدد  (14)، اجمللة الدولية الرتبوية ادلتخصصة ، جامعة جازان،  السعودية ،اجمللد ومقترحات التطوير

 للعلوم ىنرللة ادلثتوظيف سلوكيات القيادة البارعة لتعزيز السلوك اإلبداعي ،  د مةزىر ،صاحل عبد الرضا رشيد و زينب محي .176
 .3109،  (11)، العدد(18)االدارية واالقتصادية ، جامعة ادلثىن ، القادسية ، اجمللد

أثر التمكين اإلداري على الرضا الوظيفي لدى العاملين في ىيئة التعليم التقني ،مجلة كلية بغداد صفاء جواد عبد احلسٌن ، .177
 . 3103، ( 32)، العراق ،العددللعلوم االقتصادية الجامعة 

دراسات رللة ،  العوامل المؤثرة على التمكين اإلداري : تصورات العاملين في مراكز الوزارات األردنيةصفاء يوسف الضمور ،  .178
 .3112،  (11، العدد) (36)العلوم اإلدارية ، األردن ، اجمللد 

، درجة ممارسة لإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في عبابنة الشقران ورامي زلمد عبابنة  .179
 .3102،  (12)، العدد(14)، اجمللد لوم الرتبوية والنفسيةعرللة المحافظة إربد، 

معهد  رللة االدارة العامة ،الرياض ، ، التعلم التنظيمي كمدخل لبناء المنظمات القابلة للتعلمعبد الرمحان بن أمحد ىيجان ، .181
 .0229،(14)،العدد (37)االدارة العامة ،اجمللد 

، إدارة التعليم يف زلافظة عنيةزة ،  البحث العلمي خطواتو ومراحلو أساليبو وأدواتو )مقالة(عبد الرمحن بن عبد اهلل الواصل ،  .181
 .0222ادلملكة العربية السعودية ،

دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم -تأثير فرق العمل على تنمية الثقة التنظيمية عبد القادر بن برطال،  .182
 .3109، (2)، العدد (15)، اجمللد )اجلةزائر (طاألغوا عمار ثليجي، دراسات العدد االقتصادي  ، جامعة -التسيير بجامعة األغواط

مستويات ومعوقات التمكين وعالقتو بالوالء التنظيمي في المصارف عبد اهلل بن عبد الرمحن الربيدي و نورة بنت زلمد الرشيد ،  .183
 3103،  (12)، العدد(52)السعودية ،اجمللد ، دورية اإلدارة العامة، -دراسة تطبيقية على عينة من مصارف مدينة بريدة-السعودية
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 املوضوع: طلب حتكمي استبانة

 حتيايت ،،،،

للبحث الذي نقوم بإعداده من  ،أيديكم ىذه االستبانة ، اليت ُصممت لغرض مجع ادلعلومات ادليدانيةيسرين أن أضع بني 
 ، والذي يندرج حتت عنوان: إدارة المنظمات ختصص ،شهادة دكتوراه ل م د في علوم التسييرأجل نيل 

 بمنظمات األعمالمساهمة أبعاد المنظمة المتعلمة في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية 

 - دراسة ميدانية-

 : تحت إشراف           :                                                                     من إعداد الطالبة

 الدكتور: بن أحمد لخضر     قرميطي وردة                                                                      
 الدكتور: جوال محمد السعيد                                                                                       

سعادتكم التكرم بتحكيم ىاتو االستبانة   فإننا نأمل من ،نظرا دلا تتمتعون بو من كفاءة علمية وخربة ميدانية يف ىذا اجملال     
 فيما خيص وضوح العبارات ومدى مالءمتها للبعد. ت والتعديالت اليت تروهنا مناسبةادامع طرح آرائكم حول اإلرش

 لقياس اجتاه ادلستجوبني ،  ليكرت الخماسي  )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(مقياس  وحنيطكم علماً بأننا سنعتمد على
م إىل قائمة احملكمني اخلاصة بكم ، ألمهية ذلك عن إضافتك، ملء استمارة ادلعلومات العامة ونرجو منكم  أستاذي ، أستاذيت

 .             لالستبانة 
 احرتاماتنا لمك ....وشاكرين حلسن تعاونمك واس تجابتمك.

 الطالبة : قرميطي وردة 

E-mail: ouarda.affaf@gmail .com 
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 ..................................................................................................اللقب: (2

 المؤهل العلمي :..........................................................................................(3

 ......................................................جهة العمل :....................................... (4

 عدد سنوات الخبرة: ..................................................................................... (5

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

....................................................................................................... 

........................................................................................................

........................................................................................................

..... 

 معلومات خاصة ابحملمكني
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 أنموذج المعتمد في الدراسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمكين

 التنظيميالتعلم 

 فرق العمل

 القيادة

 الرؤية المشتركة

 التفكير النظمي

المنظمة 
 المتعلمة

 الحساسية
 للمشكالت.

.االصالة والمرونة 
 تحمل المخاطرة

 وروح المجازفة.
 الطالقة والقدرة على

 التحليل.
.قابلية للتغيير 
.سعة االتصاالت 

 السلوك اإلبداعي

 المتغيرات الضابطة

الجنس 
العمر 
المستوى التعليمي 
التصنيف الوظيفي 
 سنوات الخبرة 

 المتغير المستقل

 التابعالمتغير 
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  المعلومات الشخصية:–أوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات الوظيفية: –ثانيا 

 

 

 

 

 

 

 ذكر                                أنثى     :                 الجنس.1

 سنة 35و 25سنة                      بين  25من  العمر:                          أقل.2
           

 سنة  55و 46سنة                    بين  45و 36بين                            
                         

 سنة فأكثر       56                           
 

 ثانوي فما دون                     تقني /تقني سامي               ليسانس                    المستوى التعليمي:.3
 ماستر                                ماجستير                     دكتوراه                                           

 أخرى                                                  

 

 إطار سامي                إطار عادي                     عون تحكم                                       التصنيف الوظيفي :.1

 أخرى                     عون تنفيذ                                          

 
 سنوات  10سنوات و 5سنوات                      بين  5أقل من                         سنوات الخبرة:.2

                                 
 سنة 25سنة و 21سنة                     بين  20سنة و 11بين                                   

 سنة فأكثر 26                                       
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 البعد األول: التمكين
رقم 
 العبارة كما سترد في االستبانة العبارة

مدى وضوح 
 العبارة

 مناسبةمدى 
 العبارة للبعد

 التعديالت المقترحة

  ال نعم ال نعم
مينحين رئيسي فرصة ادلشاركة يف اختاذ  10

 القرارات.
     

يتم تفويض الصالحيات باستمرار بناًء على  10
 أسس واضحة.

     

      ال يتم التمييز بني ادلوظفني يف منح احلوافز. 10
يُتِيح   يل رئيسي حرية  االختيار عند تنفيذ  10

 واجبات عملي.
     

 

 التعلم التنظيميالبعد الثاني: 
رقم 
العبار 

 ة
 العبارة كما سترد في االستبانة

مدى وضوح 
 العبارة

 مناسبةمدى 
 العبارة للبعد

التعديالت 
 المقترحة

  ال نعم ال نعم
أتناقش مع  زمالئي يف العمل حول األخطاء  10

 هبدف التعلم واالستفادة منها.
     

طرق دتنحين ادلؤسسة الوقت الكايف للتعلم  10
 وأساليب جديدة عن عملي.

     

تطبق ادلؤسسة خطط التدريب والتعلم  10
 واالبتكار بصورة واضحة.

     

تتعاون ادلؤسسة مع أطراف خارجية من أجل  10
 تبادل ادلنافع.

     

 المحور األول: أبعاد المنظمة المتعلمة
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 البعد الثالث: فرق العمل
رقم 
 العبارة كما سترد في االستبانة العبارة

مدى وضوح 
 العبارة

 مناسبةمدى 
 العبارة للبعد

 التعديالت المقترحة

  ال نعم ال نعم
      فضل العمل دائما ضمن فريق العمل.أُ  10
تسود الروح التعاونية بني أعضاء فرق العمل  10

 يف ادلؤسسة اليت أعمل هبا.
     

يتيح التعلم اجلماعي اجملال لتغيري آراء  10
 العاملني نتيجة مناقشة اجملموعة.

     

تثق فرق العمل يف أن توصياهتا يتم األخذ  10
 هبا من قبل ادلؤسسة.

     

 

 

 البعد الرابع: القيادة
رقم 
 العبارة كما سترد في االستبانة العبارة

مدى وضوح 
 العبارة

 مناسبةمدى 
 العبارة للبعد

 التعديالت المقترحة

  ال نعم ال نعم
يستشريين رئيسي يف القرارات ادلتعلقة  10

 بعملي.
 

     

يعترب رئيسي األخطاء كتجارب عملية  10
 مفيدة.

     

لدى رئيسي القدرة على زيادة دافعية  10
 ادلوظفني ووالئهم للمؤسسة.

     

يشجعين رئيسي على حل ادلشكالت بطرق  10
 جديدة.
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 البعد الخامس: الرؤية المشتركة
رقم 
 العبارة كما سترد في االستبانة العبارة

وضوح مدى 
 العبارة

 مناسبةمدى 
 العبارة للبعد

 التعديالت المقترحة

  ال نعم ال نعم
يتم بناء رؤية وأىداف مشًتكة بالتعاون مع مجيع  10

 ادلوظفني.
     

      تسعى ادلؤسسة إىل تدعيم احلوار بني ادلوظفني . 10
      تؤكد ادلؤسسة على تبادل ادلعرفة بني ادلوظفني. 10
الثقة ادلتبادلة بني ادلؤسسة وادلوظفني ىي خلق  10

 مسؤولية اجلميع.
     

 

 
 

 

 

 البعد السادس: التفكير النظمي
رقم 
 العبارة كما سترد في االستبانة العبارة

مدى وضوح 
 العبارة

 مناسبة مدى
 العبارة للبعد

 التعديالت المقترحة

  ال نعم ال نعم
أسعى دائما إىل البحث عن كل جديد خيص  10

 عملي.
     

      أنظر إىل مشاكل العمل نظرة شاملة وعامة. 10
أىتم بكل ما يدور حويل يف ادلؤسسة ،وليس  10

 بعملي فقط.
     

يرتكز تفكريي يف أمور العمل على مدى  10
 ارتباطها بغريىا من القضايا.
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 البعد الثاني: األصالة والمرونة
رقم 
 العبارة كما سترد في االستبانة العبارة

مدى وضوح 
 العبارة

 مناسبةمدى 
 العبارة للبعد

 التعديالت المقترحة

  ال نعم ال نعم
ز عن اآلخرين صفة غالبة يف طريقة التميّ  10

 عملي.
     

أحاول االبتعاد عن تقليد اآلخرين يف  10
 ادلشكالت اليت تعًتض عملي.

     

أحرص على معرفة الرأي ادلخالف لرأي  10
 لالستفادة منو.

     

أشعر بادللل والروتني من تكرار اإلجراءات  10
 اجناز العمل.ادلتبعة يف 

     

 

 للمشكالتالبعد األول: الحساسية 
رقم 
 العبارة كما سترد في االستبانة العبارة

مدى وضوح 
 العبارة

 مناسبةمدى 
 العبارة للبعد

 التعديالت المقترحة

  ال نعم ال نعم
      أشعر بوجود مشاكل يف العمل قبل وقوعها. 10
أسعى دائما لتقدمي حلول جديدة للمشكالت  10

 اليت تواجهين يف عملي.
     

القدرة على اكتشاف مواطن اخللل لدي  10
 والقصور يف أداء العمل.

     

لدي القدرة على حتديد الدقيق للمشكلة اليت  10
 تواجهين.

     

  المحور الثاني : السلوك اإلبداعي
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 البعد الثالث: تحمل المخاطرة وروح المجازفة
رقم 
 العبارة كما سترد في االستبانة العبارة

مدى وضوح 
 العبارة

 مناسبةمدى 
 العبارة للبعد

 التعديالت المقترحة

  ال نعم ال نعم
أحتمل ادلخاطر يف أداء ادلهام ادلرتبطة  10

 بعملي.
     

ادلمارسات ادلهنية اخلاطئة وإن  أرفض كل  10
 كانت شائعة يف بيئة  عملي.

     

لدي اجلرأة والشجاعة للمبادرة بأعمال  10
 إبداعية حىت وأن كانت تتسم بادلخاطرة.

     

أفضل العمل مع فريق مييل إىل ادلغامرة  10
 .ويتميز بروح اجملازفة

     

 

 البعد الرابع: الطالقة والقدرة على التحليل
رقم 
 العبارة كما سترد في االستبانة العبارة

مدى وضوح 
 العبارة

 مناسبةمدى 
 العبارة للبعد

 التعديالت المقترحة

  ال نعم ال نعم
لدي القدرة على طرح بدائل خمتلفة حلل  10

 مشكل معني.
     

لدي القدرة على طرح أكثر من فكرة  10
 خالل فًتة زمنية قصرية.

     

حتديد تفاصيل العمل ومراحلو أعمل على  10
 قبل تنفيذه.

     

أىتم بتحليل ادلستجدات للبحث عن  10
 طرق جديدة يف العمل.
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 يريقابلية للتغالالبعد الخامس: 
رقم 
 العبارة كما سترد في االستبانة العبارة

مدى وضوح 
 العبارة

 مناسبةمدى 
 العبارة للبعد

 التعديالت المقترحة

  ال نعم ال نعم
أسعى دائما إىل كسر الروتني  يف تنفيذ  10

 مهام عملي.
     

أشجع اآلخرين على تغيري طرق عملهم  10
 وأسعى دلساعدهتم على ذلك.

     

أقوم بتجربة األفكار واألساليب اجلديدة يف  10
 العمل.

     

حترص ادلؤسسة على احداث التغيري يف  10
 .العمل دلواكبة التطورات

     

 

 البعد السادس: سعة االتصاالت
رقم 
 العبارة كما سترد في االستبانة العبارة

مدى وضوح 
 العبارة

 مناسبةمدى 
 العبارة للبعد

 التعديالت المقترحة

  ال نعم ال نعم
أسعى دائما إىل حتسني عالقايت مع رؤسائي  10

 وزمالئي.
     

أبذل جهداً لتنمية وتوسيع عالقايت الوظيفية  10
 خارج حدود العمل.

     

أشجع االتصال بني خمتلف األطراف إلبداء  10
 مقًتحاهتم.

     

أسعى للحصول على معلومات حديثة من  10
 خمتلف ادلصادر. 
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 -سوريا -جامعة دمشق أستاذ أ.د سليم إبراهيم الحسنية

 –سلطنة عمان –جامعة ظفار  أستاذ مساعد أحمد طه قهوجي د.

 -سوريا -جامعة دمشق أستاذ مساعد د.عبد الحميد حسن علوش

 

 

 

  

 الجامعة الدرجة العلمية االسم واللقب
 جامعة الجلفة أستاذ أ.د. أحمد ضيف

 جامعة الجلفة أستاذ أ.د. مراد علة
 جامعة الجلفة -أ -أستاذ محاضر د. طارق هزرشي
 جامعة الجلفة -أ -أستاذ محاضر د.فاطنة بلقرع 

 جامعة الجلفة -أ -أستاذ محاضر د.فطوم بوزيدي
 جامعة الجلفة -أ -أستاذ محاضر د.محمد بن موسى 

 جامعة بومرداس -أ -أستاذ محاضر د.قهوجي إيمان

 من الجامعات خارج الجزائر المحكمينبأسماء قائمة 

 الجزائر داخلمن الجامعات   المحكمينبأسماء قائمة 
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 )الجزائر( – الجلفة –جامعة زيان عاشور 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 

 

 :سيدي ، سيدتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اس تبياناملوضوع: 

 السالم عليكم ؛؛؛تحياتي الطيبة إليكم ؛؛؛؛ 

يسرين أن أضع بني أيديكم ىذه االستبانة ، اليت ُصممت لغرض مجع ادلعلومات ادليدانية ،للبحث الذي نقوم بإعداده من 
 ، والذي يندرج حتت عنوان: إدارة المنظمات ،ختصصشهادة دكتوراه ل م د في علوم التسيير أجل نيل 

 المنظمة المتعلمة في تنمية السلوك اإلبداعي لدى الموارد البشرية بمنظمات األعمالمساهمة أبعاد 

 - دراسة ميدانية-

 : تحت إشراف           :                                                                     من إعداد الطالبة

 الدكتور: بن أحمد لخضر     قرميطي وردة                                                                      
 الدكتور: جوال محمد السعيد                                                                                       

الرأي الصادق واألمني، فاإلجابة الصرحية والدقيقة عن فقرات ىذه االستمارة ذلا  نأمل تعاونكم وإبداءنشكركم ونقدركم و 
   أمهية بالغة يف التوصل اىل النتائج الدقيقة وادلوضوعية وادلعربة عن واقع ما حتتويو الدراسة .

توقيع يف االستمارة، فنتائج   الال  وواللقب  وكلنا ثقة يف تعاونكم معنا ، ونود إحاطتكم علماً أنو ال ضرورة لذكر االسم   
االجابات ستظهر بشكل رلاميع إحصائية ال عالقة ذلا بكم شخصياً وستحاط بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض 

 البحث العلمي.                                                  

 احرتاماتنا لمك ....وشاكرين حلسن تعاونمك واس تجابتمك.

 الطالبة : قرميطي وردة 
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  المعلومات الشخصية:–أوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات الوظيفية: –ثانيا 

 

 

 

 

 

 

 ذكر                                أنثى     النوع االجتماعي:                 .1

 سنة 35و 26سنة فأقل                     بين  25العمر:                          .2
           

 سنة  55و 46سنة                    بين  45و 36بين                            
                         

 سنة فأكثر       56                           
 

 ثانوي فأقل                         تقني /تقني سامي               ليسانس                    المستوى التعليمي:.3
 ماستر                                ماجستير                     مهندس                                           

 أخرى                                  دكتوراه                                             

 

 إطار سامي                إطار                     عون تحكم                                       التصنيف الوظيفي :.1

                     عون تنفيذ                                          

 
 سنوات  10سنوات و 6سنوات فأقل                        بين  5                        سنوات الخبرة:.2

 سنة 25سنة و 21سنة                   بين  20سنة و 11بين                                      
 سنة فأكثر  26                                    
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 العبارات المشكلة لالستبانة: -ثالثا
يف أحد اخلانات اخلمس  (X) التكرم وقراءة العبارات بدقة مع وضع عالمةسيدي/سيدتي الرجاء 

 ادلتاحة أمام كل عبارة مع ضرورة التأكيد على أن كل إجابة ال تقبل منكم إال خيارا واحدا فقط.

 محتوى العبارة دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
رقم 
 العبارة

 01 .دينحين رئيسي فرصة ادلشاركة يف اختاذ القرارات     
 02 تفوضين ادلؤسسة السلطات الكافية إلجناز عملي.     

زم إلجناز عملي       03 . أحصل على التحفيز الالا
 04 دينحين رئيسي حرية  االختيار عند تنفيذ عملي.     
 05 أناقش زمالئي حول العمل باستمرار هبدف التعلم .     

 06 توفر ادلؤسسة بيئة مشجعة على التعلم.     
 07 .بشكل مستمر ومنتظمالتدريب والتعلم  برامجتطبق ادلؤسسة      
اخلربات تتعاون ادلؤسسة مع أطراف خارجية من أجل تبادل      

 واالستفادة منها.
08 

 09 ضمن الفريق.فضل العمل أُ      
 10  بني أعضاء فرق العمل. روح التعاونتسود      
 11 يتعلم أعضاء فرق العمل من خالل احلوار وتبادل األفكار.     
سيتم اعتبارىا وتقديرىا من قبل توصياهتا يف أن تثق فرق العمل      

 ادلؤسسة.
12 

 13 .يبعمليستشريين رئيسي يف القرارات ادلتعلقة      
 14 .دتتلك ادلؤسسة رؤية مستقبلية واضحة بشأن ما تريد الوصول إليو     
 15 ن تقديره عند قيامي بعمل جيد.ع  ي رئيسي عربا يُ      
 .جديدة بطرق ادلشكالت حل على رئيسي يشجعين     

 
16 
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 محتوى العبارة دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
رقم 
 العبارة

 11 .ادلؤسسة يف أىدافها مع ادلوظفنيتشرتك      
 11 .ادلوظفني ها وبنيتسعى ادلؤسسة إىل تدعيم احلوار بين     

 11 .ادلوظفني ها وبني بين ادلعارف وتشارك ادلؤسسة على تبادلتسعى      
.أعترب أن جناح ادلؤسسة اليت أعمل هبا مبثابة جناح  ي       20 
.كل جديد خيص عمليا إىل البحث عن  أسعى دائم       21 
 22 .أنظر إىل مشاكل العمل نظرة شاملة      
 23 أىتم بكل ما يدور حو ي يف ادلؤسسة ،وليس بعملي فقط.     
أحاول فهم منظميت كنظام مفتوح ومتفاعل مع النظم األخرى احمليطة       

 بو.
24 

. بوجود مشاكل يف العمل قبل وقوعها  أشعر         25 
أسعى دائما لتقدمي حلول جديدة للمشكالت اليت تواجهين يف      

.عملي  
26 

اخللل والقصور يف أداء العمل. أماكنالقدرة على اكتشاف  عندي       27 
.أتابع ادلشاكل اليت تعاين منها ادلؤسسة مع زمالئي حللها       28 
ز عن اآلخرين صفة غالبة يف طريقة عملالتميا        29 
.ينادلشكالت اليت تعرتض مواجهة  تقليد اآلخرين يفأجتنب        30 
.وأتقبلو اآلخرين أحرص على معرفة رأي        31 
أنظر إىل أمور العمل ومشاكلو من زوايا ووجهات نظر         

.متعددة  
32 

 33 أحتمل ادلخاطر يف أداء ادلهام ادلرتبطة بعملي.     
اخلاطئة  وإن كانت شائعة  يف عملي. أرفض  وأنتقد كل ادلمارسات       34 
بأعمال إبداعية. الشجاعة للقيام أمتلك       35 
.أرغب يف العمل ضمن فريق تسوده روح ادلخاطرة        36 
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 أطرح عدة حلول لعالج مشكل ما.     
 

37 

 محتوى العبارة دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
رقم 
 العبارة

 38 عملي متنوعة وكثرية.أفكاري يف رلال      
 31 أعمل على حتديد تفاصيل العمل ومراحلو قبل تنفيذه.     
 40 أىتم بتحليل ادلستجدات للبحث عن طرق جديدة يف العمل.     
 41 أحاول كسر الروتني يف أداء مهامي.     
 42 أساعد وأشجع اآلخرين على تغيري أداء عملهم حنو األحسن .     

أحرص على إحداث تغيريات يف أساليب وطرق العمل بني فرتة      
 وأخرى. 

43 

 44 تقوم مؤسستنا بإجراء تغيريات دلسايرة التطورات.     
 45 أسعى دائما إىل حتسني عالقايت مع رؤسائي وزمالئي.     

 46 .عالقايت الوظيفية خارج حدود العمل أحاول تطوير     
 41 دلعرفة آرائهم وأفكارىم.تواصل مع زمالئي أ     
 41 أسعى إىل حتديث ادلعلومات باستمرار.     
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

السلوك  دراسة ككل  
 االبداعي

 المنظمة المتعلمة

N 130 130 130 
Normal 

Parametersa,,b 
Mean 3.6789 3.9552 3.4026 

Std. Deviation .35934 .35750 .51445 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .089 .068 .118 
Positive .075 .050 .071 
Negative -.089 -.068 -.118 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.011 .770 1.350 
Asymp. Sig. (2-tailed) .258 .593 .052 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Descriptive Statistics 

 N 
Minim

um 
Maxim

um Mean 
Std. 

Deviat
ion 

Skewness Kurtosis 

 Statistic 
Statisti

c 
Statisti

c 
Statisti

c 
Statisti

c Statistic 
Std. 

Error 
Statisti

c 
Std. 

Error 
ادلنظمة 
 422. 2.704 212. 751.- 51445. 3.4026 4.88 1.42 130 ادلتعلمة

السلوك 
 422. 1.489 212. 468.- 35750. 3.9552 4.91 2.70 130 اإلبداعي

 422. 1.757 212. 009.- 35934. 3.6789 4.89 2.64 130 دراسة ككل
Valid N 
(listwise

) 
130         

  Kolmogorov-Smirnov رالتوزيع الطبيعي لمجاالت الدراسة باستخدام  اختبا نتائج اختبار

 التوزيع الطبيعي لمجاالت الدراسة باستخدام معامل االلتواء ومعامل التفلطح  نتائج اختبار
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Correlations 

  
مينحين رئيسي فرصة 
ادلشاركة يف اختاذ 

 القرارات

تفوضين ادلؤسسة 
السلطات الكافية 

 إلجناز عملي

أحصل على التحفيز 
زم إلجناز عملي  الّلا

مينحين رئيسي 
حرية  االختيار 
 عند تنفيذ عملي

 التمكٌن

مينحين رئيسي فرصة 
 ادلشاركة يف اختاذ القرارات

Pearson 
Correlation 1 .315** .211* .200* .665** 

Sig. (2-tailed)  .000 .016 .023 .000 
N 130 130 130 130 130 

تفوضين ادلؤسسة السلطات 
 الكافية إلجناز عملي

Pearson 
Correlation 

.315** 1 .134 .294** .655** 

Sig. (2-tailed) .000  .129 .001 .000 
N 130 130 130 130 130 

زم  أحصل على التحفيز الّلا
 إلجناز عملي

Pearson 
Correlation 

.211* .134 1 .042 .585** 

Sig. (2-tailed) .016 .129  .633 .000 
N 130 130 130 130 130 

مينحين رئيسي حرية  
 االختيار عند تنفيذ عملي

Pearson 
Correlation .200* .294** .042 1 .618** 

Sig. (2-tailed) .023 .001 .633  .000 
N 130 130 130 130 130 

 التمكٌن

Pearson 
Correlation 

.665** .655** .585** .618** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 130 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 معامالت االرتباط بين فقرات المنظمة المتعلمة  مع الدرجة الكلية لألبعاد التي تنتمي إليها
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Correlations 

  
أُفضل العمل ضمن 

 الفريق

تسود روح 
التعاون بٌن 
أعضاء فرق 

 العمل

يتعلم أعضاء فرق 
العمل من خّلل 

 احلوار وتبادل األفكار

تثق فرق العمل يف أن 
توصياهتا سيتم 

اعتبارىا وتقديرىا من 
 قبل ادلؤسسة.

 فرق
 العمل

 أُفضل العمل ضمن الفريق
Pearson 

Correlation 
1 .116 .296** .200* .582** 

Sig. (2-tailed)  .189 .001 .022 .000 

Correlations 

  

أناقش زمّلئي 
حول العمل 
باستمرار 

 هبدف التعلم

توفر ادلؤسسة بيئة 
 مشجعة على التعلم

تطبق ادلؤسسة 
برامج التدريب 
والتعلم بشكل 
 مستمر ومنتظم

تتعاون ادلؤسسة مع 
أطراف خارجية من 
أجل تبادل اخلربات 

 واالستفادة منها.

 التعلم
 التنظيمي

أناقش زمّلئي حول العمل 
 باستمرار هبدف التعلم

Pearson 
Correlation 

1 .266** .122 .161 .585** 

Sig. (2-tailed)  .002 .166 .067 .000 
N 130 130 130 130 130 

توفر ادلؤسسة بيئة مشجعة 
 على التعلم

Pearson 
Correlation 

.266** 1 .243** .241** .665** 

Sig. (2-tailed) .002  .005 .006 .000 
N 130 130 130 130 130 

تطبق ادلؤسسة برامج 
والتعلم بشكل التدريب 

 مستمر ومنتظم

Pearson 
Correlation .122 .243** 1 .338** .659** 

Sig. (2-tailed) .166 .005  .000 .000 
N 130 130 130 130 130 

تتعاون ادلؤسسة مع أطراف 
خارجية من أجل تبادل 
 اخلربات واالستفادة منها.

Pearson 
Correlation 

.161 .241** .338** 1 .687** 

Sig. (2-tailed) .067 .006 .000  .000 
N 130 130 130 130 130 

 التعلم التنظيمي

Pearson 
Correlation 

.585** .665** .659** .687** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 130 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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N 130 130 130 130 130 

تسود روح التعاون بٌن 
 أعضاء فرق العمل

Pearson 
Correlation 

.116 1 .309** .128 .584** 

Sig. (2-tailed) .189  .000 .148 .000 
N 130 130 130 130 130 

العمل يتعلم أعضاء فرق 
من خّلل احلوار وتبادل 

 األفكار

Pearson 
Correlation .296** .309** 1 .429** .783** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 
N 130 130 130 130 130 

تثق فرق العمل يف أن 
توصياهتا سيتم اعتبارىا 

 وتقديرىا من قبل ادلؤسسة.

Pearson 
Correlation 

.200* .128 .429** 1 .687** 

Sig. (2-tailed) .022 .148 .000  .000 
N 130 130 130 130 130 

العمل فرق  

Pearson 
Correlation 

.582** .584** .783** .687** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 130 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  

Correlations 

  

يستشًنين 
رئيسي يف 
القرارات 

 ادلتعلقة بعملي

دتتلك ادلؤسسة رؤية 
مستقبلية واضحة 

بشأن ما تريد الوصول 
 إليو

يُعربا يل رئيسي 
عن تقديره عند 
 قيامي بعمل جيد

يشجعين رئيسي 
حل على 

ادلشكّلت بطرق 
 جديدة

 القيادة

يستشًنين رئيسي يف القرارات 
 ادلتعلقة بعملي

Pearson 
Correlation 

1 .253** .244** .087 .595** 

Sig. (2-tailed)  .004 .005 .325 .000 
N 130 130 130 130 130 

دتتلك ادلؤسسة رؤية مستقبلية 
واضحة بشأن ما تريد 

 الوصول إليو

Pearson 
Correlation 

.253** 1 .489** .063 .729** 

Sig. (2-tailed) .004  .000 .474 .000 
N 130 130 130 130 130 

يُعربا يل رئيسي عن تقديره 
 عند قيامي بعمل جيد

Pearson 
Correlation 

.244** .489** 1 .129 .749** 

Sig. (2-tailed) .005 .000  .143 .000 
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N 130 130 130 130 130 

يشجعين رئيسي على حل 
 ادلشكّلت بطرق جديدة

Pearson 
Correlation 

.087 .063 .129 1 .480** 

Sig. (2-tailed) .325 .474 .143  .000 
N 130 130 130 130 130 

 القيادة

Pearson 
Correlation .595** .729** .749** .480** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 130 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Correlations 

  
تشرتك ادلؤسسة يف 

أىدافها مع 
 ادلوظفٌن

تسعى ادلؤسسة 
إىل تدعيم احلوار 

بينها وبٌن 
 ادلوظفٌن

تسعى ادلؤسسة 
على تبادل 

وتشارك ادلعارف 
بينها وبٌن  

 ادلوظفٌن.

جناح أعترب أن 
ادلؤسسة اليت أمال هبا 
 يعترب مبثابة جناح يل.

 الرؤية
 ادلشرتكة

تشرتك ادلؤسسة يف أىدافها 
 مع ادلوظفٌن

Pearson 
Correlation 1 .579** .402** .316** .767** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 130 130 130 130 130 

تسعى ادلؤسسة إىل تدعيم 
وبٌن ادلوظفٌناحلوار بينها   

Pearson 
Correlation 

.579** 1 .418** .419** .814** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 130 130 130 130 130 

تسعى ادلؤسسة على تبادل 
وتشارك ادلعارف بينها وبٌن  

 ادلوظفٌن.

Pearson 
Correlation 

.402** .418** 1 .257** .712** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .003 .000 
N 130 130 130 130 130 

أعترب أن جناح ادلؤسسة اليت 
 أمال هبا يعترب مبثابة جناح يل.

Pearson 
Correlation 

.316** .419** .257** 1 .670** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003  .000 
N 130 130 130 130 130 

ادلشرتكة الرؤية  
Pearson 

Correlation 
.767** .814** .712** .670** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
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N 130 130 130 130 130 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

  

أسعى دائما إىل 
البحث عن كل 
جديد خيص 

 عملي

أنظر إىل مشاكل 
العمل نظرة 

 شاملة

ما يدور أىتم بكل 
حويل يف ادلؤسسة 
 ،وليس بعملي فقط

أحاول فهم منظميت  
كنظام مفتوح 

ومتفاعل مع النظم 
 األخرى احمليطة  بو.

 التفكًن
 النظمي

أسعى دائما إىل البحث عن كل 
 جديد خيص عملي

Pearson 
Correlation 

1 .214* .294** .192* .662** 

Sig. (2-
tailed) 

 .014 .001 .028 .000 

N 130 130 130 130 130 

أنظر إىل مشاكل العمل نظرة 
 شاملة

Pearson 
Correlation 

.214* 1 .201* .210* .643** 

Sig. (2-
tailed) 

.014  .022 .017 .000 

N 130 130 130 130 130 

أىتم بكل ما يدور حويل يف 
 ادلؤسسة ،وليس بعملي فقط

Pearson 
Correlation 

.294** .201* 1 .081 .604** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .022  .362 .000 

N 130 130 130 130 130 

أحاول فهم منظميت كنظام مفتوح 
ومتفاعل مع النظم األخرى احمليطة 

بو.   

Pearson 
Correlation .192* .210* .081 1 .615** 

Sig. (2-
tailed) 

.028 .017 .362  .000 

N 130 130 130 130 130 

النظمي التفكًن  

Pearson 
Correlation .662** .643** .604** .615** 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000  

N 130 130 130 130 130 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

  
أشعر  بوجود 

مشاكل يف العمل 
 قبل وقوعها

أسعى دائما لتقدمي 
حلول جديدة 

للمشكّلت اليت 
 تواجهين يف عملي

عندي القدرة 
على اكتشاف 
أماكن اخللل 

والقصور يف أداء 
 العمل

ادلشاكل أتابع 
اليت تعاين منها 
ادلؤسسة مع 
 زمّلئي حللها.

 احلساسية
 للمشكّلت

أشعر  بوجود مشاكل يف 
 العمل قبل وقوعها

Pearson 
Correlation 1 .402** .109 .036 .631** 

Sig. (2-tailed)  .000 .218 .681 .000 
N 130 130 130 130 130 

أسعى دائما لتقدمي حلول 
جديدة للمشكّلت اليت 

 تواجهين يف عملي

Pearson 
Correlation 

.402** 1 .177* .094 .649** 

Sig. (2-tailed) .000  .044 .289 .000 
N 130 130 130 130 130 

عندي القدرة على 
اكتشاف أماكن اخللل 
 والقصور يف أداء العمل

Pearson 
Correlation 

.109 .177* 1 .175* .601** 

Sig. (2-tailed) .218 .044  .047 .000 
N 130 130 130 130 130 

أتابع ادلشاكل اليت تعاين 
منها ادلؤسسة مع زمّلئي 

 حللها.

Pearson 
Correlation .036 .094 .175* 1 .562** 

Sig. (2-tailed) .681 .289 .047  .000 
N 130 130 130 130 130 

للمشكّلت احلساسية  

Pearson 
Correlation 

.631** .649** .601** .562** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 130 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 االرتباط بين فقرات السلوك اإلبداعي مع الدرجة الكلية لألبعاد التي تنتمي إليها معامالت
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Correlations 

  
التمياز عن اآلخرين 
صفة غالبة يف طريقة 

 عمل

أجتنب تقليد 
اآلخرين يف مواجهة 

ادلشكّلت اليت  
 تعرتض.

أحرص على معرفة 
رأي اآلخرين  

 وأتقبلو.

أنظر إىل أمور 
العمل ومشاكلو 

من زوايا ووجهات 
 نظر متعددة

األصالة 
 وادلرونة

التمياز عن اآلخرين صفة 
طريقة عملغالبة يف   

Pearson 
Correlation 

1 .251** .324** .274** .690** 

Sig. (2-
tailed) 

 .004 .000 .002 .000 

N 130 130 130 130 130 

أجتنب تقليد اآلخرين يف 
مواجهة  ادلشكّلت اليت 

 تعرتض.

Pearson 
Correlation 

.251** 1 .268** .151 .587** 

Sig. (2-
tailed) 

.004  .002 .086 .000 

N 130 130 130 130 130 

أحرص على معرفة رأي 
 اآلخرين  وأتقبلو.

Pearson 
Correlation 

.324** .268** 1 .300** .706** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .002  .001 .000 

N 130 130 130 130 130 

أنظر إىل أمور العمل 
ومشاكلو من زوايا 
 ووجهات نظر متعددة

Pearson 
Correlation .274** .151 .300** 1 .684** 

Sig. (2-
tailed) 

.002 .086 .001  .000 

N 130 130 130 130 130 

وادلرونة األصالة  

Pearson 
Correlation .690** .587** .706** .684** 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000  

N 130 130 130 130 130 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

  
أحتمل ادلخاطر يف أداء 

 ادلهام ادلرتبطة بعملي

أرفض  وأنتقد كل 
ادلمارسات اخلاطئة  
وإن كانت شائعة  

 يف عملي.

أمتلك الشجاعة 
للقيام بأعمال 

 إبداعية

أرغب يف العمل ضمن 
فريق تسوده روح 

 ادلخاطرة.

 ادلخاطرة
 واجملازفة

أحتمل ادلخاطر يف أداء 
 ادلهام ادلرتبطة بعملي

Pearson 
Correlation 

1 .260** .168 .083 .598** 

Sig. (2-
tailed) 

 .003 .055 .346 .000 

N 130 130 130 130 130 

أرفض  وأنتقد كل 
ادلمارسات اخلاطئة  وإن 

كانت شائعة  يف 
 عملي.

Pearson 
Correlation 

.260** 1 .204* .232** .704** 

Sig. (2-
tailed) 

.003  .020 .008 .000 

N 130 130 130 130 130 

أمتلك الشجاعة للقيام 
 بأعمال إبداعية

Pearson 
Correlation 

.168 .204* 1 .183* .604** 

Sig. (2-
tailed) 

.055 .020  .037 .000 

N 130 130 130 130 130 

أرغب يف العمل ضمن 
تسوده روح فريق 

 ادلخاطرة.

Pearson 
Correlation .083 .232** .183* 1 .595** 

Sig. (2-
tailed) .346 .008 .037  .000 

N 130 130 130 130 130 

واجملازفة ادلخاطرة  

Pearson 
Correlation 

.598** .704** .604** .595** 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000  

N 130 130 130 130 130 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

  
أحاول كسر 

الروتٌن يف أداء 
 مهامي

أساعد وأشجع اآلخرين 
عملهم على تغيًن أداء 

 حنو األحسن

أحرص على إحداث 
تغيًنات يف أساليب وطرق 

 العمل بٌن فرتة وأخرى.

تقوم مؤسستنا 
بإجراء تغيًنات 
 دلسايرة التطورات

 قابلية
 للتغًن

أحاول كسر الروتٌن 
 يف أداء مهامي

Pearson 
Correlation 

1 .338** .019 -.146 .551** 

Sig. (2-
tailed)  .000 .828 .098 .000 

Correlations 

  
أطرح عدة حلول لعّلج 

 مشكل ما
أفكاري يف جمال 
 عملي متنوعة وكثًنة

أعمل على حتديد 
تفاصيل العمل 

تنفيذهومراحلو قبل   

أىتم بتحليل 
ادلستجدات للبحث 
عن طرق جديدة يف 

 العمل

الطّلقة 
 والتحليل

أطرح عدة حلول 
 لعّلج مشكل ما

Pearson 
Correlation 1 .074 .102 .213* .559** 

Sig. (2-tailed)  .405 .250 .015 .000 
N 130 130 130 130 130 

أفكاري يف جمال 
 عملي متنوعة وكثًنة

Pearson 
Correlation 

.074 1 .282** .260** .632** 

Sig. (2-tailed) .405  .001 .003 .000 
N 130 130 130 130 130 

أعمل على حتديد 
تفاصيل العمل 

 ومراحلو قبل تنفيذه

Pearson 
Correlation 

.102 .282** 1 .220* .622** 

Sig. (2-tailed) .250 .001  .012 .000 
N 130 130 130 130 130 

أىتم بتحليل 
ادلستجدات للبحث 
عن طرق جديدة يف 

 العمل

Pearson 
Correlation .213* .260** .220* 1 .696** 

Sig. (2-tailed) .015 .003 .012  .000 
N 130 130 130 130 130 

والتحليل الطّلقة  

Pearson 
Correlation 

.559** .632** .622** .696** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 130 130 130 130 130 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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N 130 130 130 130 130 

أساعد وأشجع 
اآلخرين على تغيًن 
أداء عملهم حنو 

 األحسن

Pearson 
Correlation 

.338** 1 .025 .049 .629** 

Sig. (2-
tailed) .000  .774 .580 .000 

N 130 130 130 130 130 

أحرص على إحداث 
تغيًنات يف أساليب 
وطرق العمل بٌن فرتة 

 وأخرى.

Pearson 
Correlation 

.019 .025 1 .123 .528** 

Sig. (2-
tailed) 

.828 .774  .163 .000 

N 130 130 130 130 130 

تقوم مؤسستنا بإجراء 
تغيًنات دلسايرة 

 التطورات

Pearson 
Correlation 

-.146 .049 .123 1 .486** 

Sig. (2-
tailed) 

.098 .580 .163  .000 

N 130 130 130 130 130 

للتغًن قابلية  

Pearson 
Correlation 

.551** .629** .528** .486** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000  

N 130 130 130 130 130 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

  
أسعى دائما إىل حتسٌن 
عّلقايت مع رؤسائي 

 وزمّلئي

أحاول تطوير عّلقايت 
الوظيفية خارج حدود 

 العمل

أتواصل مع 
زمّلئي دلعرفة 
 آرائهم وأفكارىم

أسعى إىل حتديث 
 ادلعلومات باستمرار

 االتصاالت

أسعى دائما إىل 
حتسٌن عّلقايت مع 

 رؤسائي وزمّلئي

Pearson 
Correlation 

1 .022 .007 .263** .606** 

Sig. (2-
tailed) 

 .807 .938 .003 .000 

N 130 130 130 130 130 

أحاول تطوير عّلقايت 
الوظيفية خارج حدود 

 العمل

Pearson 
Correlation 

.022 1 .037 .062 .464** 

Sig. (2-
tailed) 

.807  .674 .481 .000 

N 130 130 130 130 130 
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أتواصل مع زمّلئي 
 دلعرفة آرائهم وأفكارىم

Pearson 
Correlation 

.007 .037 1 .031 .458** 

Sig. (2-
tailed) 

.938 .674  .724 .000 

N 130 130 130 130 130 

أسعى إىل حتديث 
 ادلعلومات باستمرار

Pearson 
Correlation .263** .062 .031 1 .666** 

Sig. (2-
tailed) .003 .481 .724  .000 

N 130 130 130 130 130 

 االتصاالت

Pearson 
Correlation 

.606** .464** .458** .666** 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000  

N 130 130 130 130 130 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.828 24 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.835 48 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.717 24 

 معامالت الثبات لمحاور الدراسة باستخدام ألفا كرونباخ
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

مينحين رئيسي فرصة ادلشاركة يف اختاذ 
 القرارات

173.3310 282.594 .456 .828 

تفوضين ادلؤسسة السلطات الكافية 
 829. 441. 284.065 173.4848 إلجناز عملي

زم إلجناز  أحصل على التحفيز الّلا
 831. 305. 285.528 173.7002 عملي

مينحين رئيسي حرية  االختيار عند 
 828. 444. 281.015 173.6002 تنفيذ عملي

أناقش زمّلئي حول العمل باستمرار 
 هبدف التعلم

173.2695 284.460 .365 .830 

 829. 391. 283.422 173.2695 توفر ادلؤسسة بيئة مشجعة على التعلم
تطبق ادلؤسسة برامج التدريب والتعلم 

 832. 299. 286.439 173.3310 بشكل مستمر ومنتظم

تتعاون ادلؤسسة مع أطراف خارجية 
من أجل تبادل اخلربات واالستفادة 

 منها.
173.6618 287.666 .249 .833 

 832. 303. 287.937 172.9156 أُفضل العمل ضمن الفريق
تسود روح التعاون بٌن أعضاء فرق 

 العمل
172.8310 291.644 .173 .835 

يتعلم أعضاء فرق العمل من خّلل 
 احلوار وتبادل األفكار

173.1002 283.609 .365 .830 

تثق فرق العمل يف أن توصياهتا سيتم 
 اعتبارىا وتقديرىا من قبل ادلؤسسة.

173.2310 280.163 .446 .828 

يف القرارات ادلتعلقة  يستشًنين رئيسي
 بعملي

173.4772 285.909 .338 .831 

دتتلك ادلؤسسة رؤية مستقبلية واضحة 
 بشأن ما تريد الوصول إليو

173.5079 285.849 .283 .832 

يُعربا يل رئيسي عن تقديره عند قيامي 
 بعمل جيد

173.3925 284.163 .328 .831 

 معامل الثبات الدراسة في حالة حذف فقرة وبقاء باقي الفقرات األخرى
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يشجعين رئيسي على حل ادلشكّلت 
 بطرق جديدة

173.5002 287.429 .284 .832 

تشرتك ادلؤسسة يف أىدافها مع 
 ادلوظفٌن

173.3772 278.514 .484 .827 

تسعى ادلؤسسة إىل تدعيم احلوار بينها 
 وبٌن ادلوظفٌن

173.4695 274.218 .564 .824 

تسعى ادلؤسسة على تبادل وتشارك 
 ادلعارف بينها وبٌن  ادلوظفٌن.

173.2541 281.445 .365 .830 

أعترب أن جناح ادلؤسسة اليت أمال هبا 
 يعترب مبثابة جناح يل.

173.1464 276.884 .502 .826 

أسعى دائما إىل البحث عن كل 
 جديد خيص عملي

173.1772 291.495 .188 .834 

 834. 184. 291.394 173.2772 أنظر إىل مشاكل العمل نظرة شاملة
أىتم بكل ما يدور حويل يف ادلؤسسة 

 ،وليس بعملي فقط
173.4387 292.356 .168 .835 

أحاول فهم منظميت كنظام مفتوح 
ومتفاعل مع النظم األخرى احمليطة  

 بو.
173.1387 289.763 .207 .834 

أشعر  بوجود مشاكل يف العمل قبل 
 830. 356. 286.435 172.5387 وقوعها

أسعى دائما لتقدمي حلول جديدة 
يف عملي للمشكّلت اليت تواجهين  172.3925 288.363 .356 .831 

عندي القدرة على اكتشاف أماكن 
 اخللل والقصور يف أداء العمل

172.7462 292.966 .165 .834 

أتابع ادلشاكل اليت تعاين منها ادلؤسسة 
 مع زمّلئي حللها.

172.5618 288.944 .267 .832 

التمياز عن اآلخرين صفة غالبة يف 
 طريقة عمل

172.4848 286.250 .352 .830 

أجتنب تقليد اآلخرين يف مواجهة  
 ادلشكّلت اليت تعرتض.

172.8387 290.166 .273 .832 

أحرص على معرفة رأي اآلخرين  
 وأتقبلو.

172.6310 288.528 .285 .832 

أنظر إىل أمور العمل ومشاكلو من 
 زوايا ووجهات نظر متعددة

172.7925 284.800 .342 .830 

ادلخاطر يف أداء ادلهام ادلرتبطة أحتمل 
 بعملي

172.8541 290.962 .215 .833 

أرفض  وأنتقد كل ادلمارسات اخلاطئة  173.3002 288.923 .239 .833 
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وإن كانت شائعة  يف عملي.   
أمتلك الشجاعة للقيام بأعمال 

 إبداعية
172.9618 292.299 .182 .834 

أرغب يف العمل ضمن فريق تسوده 
ادلخاطرة.روح   172.9848 295.673 .076 .837 

 832. 276. 290.010 172.5925 أطرح عدة حلول لعّلج مشكل ما
 836. 088. 295.972 172.4772 أفكاري يف جمال عملي متنوعة وكثًنة
أعمل على حتديد تفاصيل العمل 

 ومراحلو قبل تنفيذه
172.5156 292.902 .196 .834 

للبحث عن أىتم بتحليل ادلستجدات 
 طرق جديدة يف العمل

172.6695 291.416 .213 .833 

 833. 228. 290.269 172.8233 أحاول كسر الروتٌن يف أداء مهامي
أساعد وأشجع اآلخرين على تغيًن 

 834. 172. 292.677 172.7618 أداء عملهم حنو األحسن

أحرص على إحداث تغيًنات يف 
أساليب وطرق العمل بٌن فرتة 

 وأخرى.
173.1848 289.096 .273 .832 

تقوم مؤسستنا بإجراء تغيًنات دلسايرة 
 التطورات

173.1079 294.748 .096 .836 

أسعى دائما إىل حتسٌن عّلقايت مع 
 رؤسائي وزمّلئي

172.8233 289.385 .269 .832 

أحاول تطوير عّلقايت الوظيفية خارج 
 835. 105. 295.462 172.6156 حدود العمل

مع زمّلئي دلعرفة آرائهم أتواصل 
 838. 003.- 298.620 172.9156 وأفكارىم

 834. 177. 291.640 172.9002 أسعى إىل حتديث ادلعلومات باستمرار
 

 

 :االجتماعيالنوع 

 النوع

  
Frequenc

y 
Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 
 45.4 45.4 45.4 59 ذكر
 100.0 54.6 54.6 71 أنثى

Total 130 100.0 100.0  

 الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة
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  :العمر

 العمر

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

سنة فأقل25  18 13.8 13.8 13.8 
سنة35و26بٌن  71 54.6 54.6 68.5 
سنة45و36بٌن  22 16.9 16.9 85.4 
سنة55و 46بٌن   13 10.0 10.0 95.4 

سنة فأكثر 56  6 4.6 4.6 100.0 
Total 130 100.0 100.0  

 المستوى التعليمي :

 ادلستوى

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 1.5 1.5 1.5 2 ثانوي فأقل
 20.8 19.2 19.2 25 تقىن/تقين سامي

 36.2 15.4 15.4 20 ليسانس
 58.5 22.3 22.3 29 ماسرت

 80.0 21.5 21.5 28 ماجستًن
 82.3 2.3 2.3 3 مهندس
 89.2 6.9 6.9 9 دكتوراه
 100.0 10.8 10.8 14 أخرى

Total 130 100.0 100.0  
 التصنيف الوظيفي :

 التصنيف

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 30.0 30.0 30.0 39 إطار سامي
 72.3 42.3 42.3 55 إطار

 78.5 6.2 6.2 8 عون حتكم
 86.2 7.7 7.7 10 عون تنفيذ

 100.0 13.8 13.8 18 أخرى
Total 130 100.0 100.0  
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 الخبرة :

 اخلرب ة

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Vali
d 

سنوات فأقل5  23 17.7 17.7 17.7 
سنوات10و06بٌن  79 60.8 60.8 78.5 

سنة20و11بٌن  15 11.5 11.5 90.0 
سنة25و21بٌن  6 4.6 4.6 94.6 

سنة فأكثر26  7 5.4 5.4 100.0 
Total 130 100.0 100.0  

 

 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maxim

um 
Mean 

Std. 
Deviation 

 68064. 3.2019 4.75 1.50 130 التمكٌن
التنظيمي التعلم  130 1.50 5.00 3.3481 .74351 
العمل فرق  130 1.50 5.00 3.7115 .74022 

 75152. 3.2615 5.00 1.00 130 القيادة
ادلشرتكة الرؤية  130 1.00 5.00 3.4192 .93085 

النظمي التفكًن  130 2.00 5.00 3.4731 .68217 
ادلتعلمة ادلنظمة  130 1.42 4.88 3.4026 .51445 

Valid N 
(listwise) 

130     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

مينحين رئيسي فرصة ادلشاركة يف اختاذ 
 القرارات

130 1.00 5.00 3.4000 1.02375 

تفوضين ادلؤسسة السلطات الكافية  130 1.00 5.00 3.2462 .96498 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة ألبعاد المنظمة المتعلمة 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة لبعد التمكين 
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 إلجناز عملي
زم إلجناز  أحصل على التحفيز الّلا

 عملي
130 1.00 5.00 3.0308 1.20038 

 مينحين رئيسي حرية  االختيار عند
 1.14383 3.1308 5.00 1.00 130 تنفيذ عملي

 68064. 3.2019 4.75 1.50 130 التمكٌن
Valid N (listwise) 130     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
أناقش زمّلئي حول العمل باستمرار 

 1.10779 3.4615 5.00 1.00 130 هبدف التعلم

 1.11476 3.4615 5.00 1.00 130 توفر ادلؤسسة بيئة مشجعة على التعلم
تطبق ادلؤسسة برامج التدريب والتعلم 

 بشكل مستمر ومنتظم
130 1.00 5.00 3.4000 1.14526 

تتعاون ادلؤسسة مع أطراف خارجية من 
 1.20842 3.0692 5.00 1.00 130 أجل تبادل اخلربات واالستفادة منها.

التنظيمي التعلم  130 1.50 5.00 3.3481 .74351 
Valid N (listwise) 130     

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

 1.00991 3.8154 5.00 1.00 130 أُفضل العمل ضمن الفريق
تسود روح التعاون بٌن أعضاء فرق 

 1.09862 3.9000 5.00 1.00 130 العمل

يتعلم أعضاء فرق العمل من خّلل 
 احلوار وتبادل األفكار

130 1.00 5.00 3.6308 1.16897 

توصياهتا سيتم تثق فرق العمل يف أن 
 اعتبارىا وتقديرىا من قبل ادلؤسسة.

130 1.00 5.00 3.5000 1.18942 

العمل فرق  130 1.50 5.00 3.7115 .74022 

  ة لبعد التعلم التنظيميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافق

  ة لبعد فرق العملالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافق
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Valid N (listwise) 130     

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

 1.07337 3.2538 5.00 1.00 130 يستشًنين رئيسي يف القرارات ادلتعلقة بعملي
دتتلك ادلؤسسة رؤية مستقبلية واضحة بشأن 

 ما تريد الوصول إليو
130 1.00 5.00 3.2231 1.24680 

يُعربا يل رئيسي عن تقديره عند قيامي بعمل 
 جيد

130 1.00 5.00 3.3385 1.23611 

يشجعين رئيسي على حل ادلشكّلت بطرق 
 جديدة

130 1.00 5.00 3.2308 1.11047 

 75152. 3.2615 5.00 1.00 130 القيادة
Valid N (listwise) 130     

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

 1.19988 3.3538 5.00 1.00 130 تشرتك ادلؤسسة يف أىدافها مع ادلوظفٌن
تسعى ادلؤسسة إىل تدعيم احلوار بينها وبٌن 

 ادلوظفٌن
130 1.00 5.00 3.2615 1.26094 

تسعى ادلؤسسة على تبادل وتشارك ادلعارف 
 بينها وبٌن  ادلوظفٌن.

130 1.00 5.00 3.4769 1.31900 

أعترب أن جناح ادلؤسسة اليت أمال هبا يعترب مبثابة 
 جناح يل.

130 1.00 5.00 3.5846 1.25002 

ادلشرتكة الرؤية  130 1.00 5.00 3.4192 .93085 
Valid N (listwise) 130     

  ة لبعد القيادةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافق

  ة لبعد الرؤية المشتركةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافق
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

للمشكّلت احلساسية  130 2.75 5.00 4.1712 .58328 
وادلرونة األصالة  130 2.25 5.00 4.0442 .68090 

اجملازفةروح و  ادلخاطرة  130 1.50 5.00 3.7058 .64660 
والتحليل الطّلقة  130 2.75 5.00 4.1673 .56324 
ًنللتغي قابلية  130 2.00 5.00 3.7615 .55498 

 53319. 3.9173 5.00 2.50 130 االتصاالت
االبداعي السلوك  130 2.70 4.91 3.9552 .35750 

Valid N (listwise) 130     
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

أشعر  بوجود مشاكل يف العمل قبل 
 وقوعها

130 2.00 5.00 4.192
3 

.98906 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
أسعى دائما إىل البحث عن كل جديد 

 1.04963 3.5538 5.00 1.00 130 خيص عملي

العمل نظرة شاملةأنظر إىل مشاكل   130 1.00 5.00 3.4538 1.07913 
أىتم بكل ما يدور حويل يف ادلؤسسة 

 ،وليس بعملي فقط
130 1.00 5.00 3.2923 1.03014 

أحاول فهم منظميت كنظام مفتوح 
 ومتفاعل مع النظم األخرى احمليطة  بو.

130 1.00 5.00 3.5923 1.16603 

النظمي التفكًن  130 2.00 5.00 3.4731 .68217 
Valid N (listwise) 130     

  التفكير النظمية لبعد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافق

  ة ألبعاد السلوك اإلبداعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافق

 ة لبعد الحساسية للمشكالتالموافقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات 
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أسعى دائما لتقدمي حلول جديدة 
 للمشكّلت اليت تواجهين يف عملي

130 2.00 5.00 
4.338

5 
.84957 

عندي القدرة على اكتشاف أماكن 
 اخللل والقصور يف أداء العمل

130 2.00 5.03 
3.984

8 
.96461 

أتابع ادلشاكل اليت تعاين منها ادلؤسسة 
 مع زمّلئي حللها.

130 1.00 5.00 
4.169

2 
1.02782 

للمشكّلت احلساسية  130 2.75 5.00 
4.171

2 
.58328 

Valid N (listwise) 130     
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
التمياز عن اآلخرين صفة غالبة يف طريقة 

 عمل
130 1.00 5.00 4.2462 1.01203 

أجتنب تقليد اآلخرين يف مواجهة  
 ادلشكّلت اليت تعرتض.

130 2.00 5.00 3.8923 .90001 

أحرص على معرفة رأي اآلخرين  
 وأتقبلو.

130 1.00 5.00 4.1000 1.01041 

أنظر إىل أمور العمل ومشاكلو من زوايا 
 ووجهات نظر متعددة

130 1.00 5.00 3.9385 1.14630 

وادلرونة األصالة  130 2.25 5.00 4.0442 .68090 
Valid N (listwise) 130     

 

 

 

 

 

 

 ة لبعد األصالة والمرونةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافق
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
 90437. 4.1385 5.00 1.00 130 أطرح عدة حلول لعّلج مشكل ما
 86546. 4.2538 5.00 1.00 130 أفكاري يف جمال عملي متنوعة وكثًنة
أعمل على حتديد تفاصيل العمل 

 ومراحلو قبل تنفيذه
130 2.00 5.00 4.2154 .85349 

أىتم بتحليل ادلستجدات للبحث عن 
 طرق جديدة يف العمل

130 1.00 5.00 4.0615 .96251 

والتحليل الطّلقة  130 2.75 5.00 4.1673 .56324 
Valid N (listwise) 130     

 

 

 

  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
أحتمل ادلخاطر يف أداء ادلهام ادلرتبطة 

 بعملي
130 1.00 5.00 3.8769 1.00399 

أرفض  وأنتقد كل ادلمارسات اخلاطئة 
وإن كانت شائعة  يف عملي.   

130 1.00 5.00 3.4308 1.12710 

أمتلك الشجاعة للقيام بأعمال 
 إبداعية

130 1.00 5.00 3.7692 .97677 

أرغب يف العمل ضمن فريق تسوده 
 روح ادلخاطرة.

130 1.00 5.00 3.7462 1.01395 

واجملازفة ادلخاطرة  130 1.50 5.00 3.7058 .64660 
Valid N (listwise) 130     

 ة لبعد المخاطرة وروح المجازفةالمعيارية ومستويات الموافقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ة لبعد الطالقة والقدرة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافق
التحليل
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Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 1.03014 3.9077 5.00 1.00 130 أحاول كسر الروتٌن يف أداء مهامي
أساعد وأشجع اآلخرين على تغيًن 

 أداء عملهم حنو األحسن
130 1.00 5.00 3.9692 .97200 

أحرص على إحداث تغيًنات يف 
أساليب وطرق العمل بٌن فرتة 

 وأخرى.
130 1.00 5.00 3.5462 .99698 

تقوم مؤسستنا بإجراء تغيًنات 
 1.05849 3.6231 5.00 1.00 130 دلسايرة التطورات

ًنيللتغ قابلية  130 2.00 5.00 3.7615 .55498 
Valid N (listwise) 130     

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
أسعى دائما إىل حتسٌن عّلقايت مع 

 رؤسائي وزمّلئي
130 1.00 5.00 

3.907
7 

.98395 

أحاول تطوير عّلقايت الوظيفية خارج 
 حدود العمل

130 1.00 5.00 
4.115

4 
.86835 

أتواصل مع زمّلئي دلعرفة آرائهم 
 وأفكارىم

130 1.00 5.00 
3.815

4 
.90464 

 5.00 1.00 130 أسعى إىل حتديث ادلعلومات باستمرار
3.830

8 
1.07932 

تاالتصاال  130 2.50 5.00 3.917
3 

.53319 

Valid N (listwise) 130     

 ة لبعد القابلية للتغييرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافق

 ة لبعد االتصاالتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافق
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .430a .185 .179 .32400 

a. Predictors: (Constant), التمكٌن 
 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression 3.051 1 3.051 29.062 .000a 
Residual 13.437 128 .105   

Total 16.487 129    
a. Predictors: (Constant), التمكٌن 

b. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

 

 

 
Model Summary 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .184a .034 .026 .35277 
a. Predictors: (Constant), التنظيمي التعلم  

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.232 .137  23.560 .000 

 000. 5.391 430. 042. 226. التمكٌن
a. Dependent Variable: السلوك االبداعي 

نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر بعد التمكين بصفة مستقلة  على السلوك اإلبداعي بمؤسسة  
 كوندور الكترونيكس

نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر بعد التعلم التنظيمي  بصفة مستقلة  على السلوك اإلبداعي 
 بمؤسسة كوندور الكترونيكس
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ANOVAb 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression .559 1 .559 4.489 .036a 
Residual 15.929 128 .124   

Total 16.487 129    
a. Predictors: (Constant), التنظيمي التعلم  
b. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.659 .143  25.543 .000 

التنظيمي التعلم  .089 .042 .184 2.119 .036 
a. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .226a .051 .044 .34962 
a. Predictors: (Constant), العمل فرق  

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 
Regression .841 1 .841 6.880 .010a 
Residual 15.646 128 .122   

Total 16.487 129    
a. Predictors: (Constant), العمل فرق  

b. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

بصفة مستقلة  على السلوك اإلبداعي بمؤسسة    فرق العملنتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر بعد 
 كوندور الكترونيكس



40امللحق :  SPSSاجلداول املس تخرجة من برانمج 

 

 
327 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.550 .157  22.561 .000 

العمل فرق  .109 .042 .226 2.623 .010 
a. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

 
 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .117a .014 .006 .35643 

a. Predictors: (Constant), القيادة 
 

ANOVAb 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression .226 1 .226 1.776 .185a 
Residual 16.262 128 .127   

Total 16.487 129    
a. Predictors: (Constant), القيادة 

b. Dependent Variable: االبداعي السلوك  
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.774 .140  27.006 .000 

 185. 1.333 117. 042. 056. القيادة
a. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

 

بصفة مستقلة  على السلوك اإلبداعي بمؤسسة    القيادةنتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر بعد 
 كوندور الكترونيكس
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Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .281a .079 .072 .34444 
a. Predictors: (Constant), ادلشرتكة الرؤية  

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.586 .115  31.071 .000 

ادلشرتكة الرؤية  .108 .033 .281 3.313 .001 
a. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

 
 

 

ANOVAb 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression 1.302 1 1.302 10.974 .001a 
Residual 15.186 128 .119   

Total 16.487 129    
a. Predictors: (Constant), ادلشرتكة الرؤية  
b. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .139a .019 .012 .35543 
a. Predictors: (Constant), التفكًن النظمي 

بصفة مستقلة  على السلوك اإلبداعي   الرؤية المشتركة للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر بعدنتائج تحليل التباين لالنحدار 
 بمؤسسة كوندور الكترونيكس

بصفة مستقلة  على السلوك اإلبداعي   التفكير النظمي صالحية النموذج الختبار أثر بعدنتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من 
 بمؤسسة كوندور الكترونيكس
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ANOVAb 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression .317 1 .317 2.512 .115a 
Residual 16.170 128 .126   

Total 16.487 129    
a. Predictors: (Constant), النظمي التفكًن  
b. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.703 .162  22.808 .000 

النظمي التفكًن  .073 .046 .139 1.585 .115 
a. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

التنظيمي التعلم  .740 1.352 
العمل فرق  .896 1.116 

 1.163 860. القيادة
ادلشرتكة الرؤية  .709 1.411 

النظمي التفكًن  .952 1.051 

  

 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
 1.000 1.000 التمكٌن 1

 كمتغير مستقل المتعلمة ألبعاد المنظمة نتائج اختبارات معامل التباين والتباين المسموح بو
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ANOVAb 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression 3.443 6 .574 5.410 .000a 
Residual 13.045 123 .106   

Total 16.487 129    
a. Predictors: (Constant), النظمي التفكًن التنظيمي التعلم , العمل فرق , ادلشرتكة الرؤية ,التمكٌن ,القيادة ,  

b. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .457a .209 .170 .32566 
a. Predictors: (Constant), النظمي التفكًن التنظيمي التعلم , العمل فرق , ادلشرتكة الرؤية ,التمكٌن ,القيادة ,  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.130 .216  14.487 .000 
 000. 4.027 410. 053. 215. التمكٌن

التنظيمي التعلم  -.032 .049 -.067 -.656 .513 
العمل فرق  .051 .045 .106 1.138 .257 

 248. 1.160- 113.- 046. 054.- القيادة
ادلشرتكة الرؤية  .035 .043 .092 .826 .411 

النظمي التفكًن  .032 .044 .060 .710 .479 
a. Dependent Variable: االبداعي السلوك  

على السلوك اإلبداعي مجتمعة المتعلمة نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر أبعاد المنظمة 
 لدى الموارد البشرية بمؤسسة كوندور الكترونيكس 
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Significance (2-

tailed) 
. .479 

Df 0 123 

 السلوك
 االبداعي

Correlation .064 1.000 
Significance (2-

tailed) 
.479 . 

a. Dependent Variable: االتصاالت 
 

 

Group Statistics 

 .N Mean Std النوع 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

 ادلنظمة ادلتعلمة
 06321. 48555. 3.3503 59 ذكر
 06371. 53681. 3.4460 71 أنثى

 

  

 

 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

  F Sig. T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differenc
e 

Lower     
      

 

ادلتعلمة ادلنظمة  

Equal variances 
assumed 

.165 .686 -1.057 128 .293 -.09573 .09059 -.27497   
        

Equal variances 
not assumed 

  -1.067 127.0
53 

.288 -.09573 .08975 -.27332   
       

 للنوع االجتماعي تبعا تجاه محور المنظمة المتعلمة فرق المتوسطين آلراء المبحوثيننتائج اختبار 
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Descriptives 
 ادلنظمةادلتعلمة

 
N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95% Confidence Interval 
for Mean Minimu

m 
Maxim

um 
 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

سنة فأقل25  18 3.4167 .69736 .16437 3.0699 3.7635 1.42 4.50 
سنة35و26بٌن  71 3.4173 .50550 .05999 3.2976 3.5369 1.83 4.88 
سنة45و36بٌن  22 3.4091 .30119 .06421 3.2756 3.5426 2.63 4.08 

 55و 46بٌن
 سنة

13 3.3494 .64785 .17968 2.9579 3.7409 2.04 4.17 

سنة فأكثر 56  6 3.2778 .42301 .17269 2.8339 3.7217 2.54 3.67 
Total 130 3.4026 .51445 .04512 3.3133 3.4918 1.42 4.88 

 

ANOVA 
 ادلنظمةادلتعلمة

 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups .150 4 .038 .138 .968 
Within Groups 33.991 125 .272   

Total 34.141 129    

 للنوع االجتماعي تبعا تجاه محور السلوك اإلبداعي فرق المتوسطين آلراء المبحوثيننتائج اختبار 

 ( الختبار الفروقات لمحور المنظمة المتعلمة تبعا للعمرOne Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

F Sig. T df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

Lower Upper 

 السلوك
 االبداعي

Equal 
variances 
assumed 

.040 .843 .081 128 .935 .00513 .06322 -.1199 .1302 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  .081 
123.15

3 .936 .00513 .06329 -.1201 .1304 

Group Statistics 

 N Mean النوع
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

االبداعي السلوك  
 04702. 36115. 3.9580 59 ذكر
 04237. 35700. 3.9529 71 أنثى

ANOVA 
االبداعي السلوك  

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups .568 4 .142 1.114 .353 
Within Groups 15.920 125 .127   

Total 16.487 129    

 ( الختبار الفروقات لمحور السلوك االبداعي تبعا للعمرOne Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )
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Descriptives 
االبداعي السلوك  

 N Mean 
Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 4.61 2.70 4.0660 3.8626 05023. 31366. 3.9643 39 إطار سامي
 4.87 3.17 3.9862 3.7925 04830. 35822. 3.8893 55 إطار

 4.48 3.65 4.3834 3.7796 12767. 36111. 4.0815 8 عون حتكم
 4.43 3.57 4.2656 3.8040 10203. 32264. 4.0348 10 عون تنفيذ

 4.91 2.74 4.2593 3.8133 10569. 44842. 4.0363 18 أخرى
Total 130 3.9552 .35750 .03136 3.8932 4.0172 2.70 4.91 

ANOVA 
االبداعي السلوك  

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups .551 4 .138 1.081 .369 
Within Groups 15.936 125 .127   

Total 16.487 129    

( الختبار الفروقات لمحور السلوك االبداعي تبعا للتصنيف  One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )
 الوظيفي
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