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أثر القيادة التحويلية على اإلبداع لدى افراد القوى العاملة
باألكاديمية الليبية – طرابلس
مقدمة:

د .خيرية عمر المبروك

*

يمثل اإلبداع نتاجا للسلوك اإلبداعي لدى األفراد ،بل وأهم جوانب السلوك البشري في
المنظمات ،كما أن الفروق بين المنظمات الناجح ة وغير الناجحة هي فروق في مدى امتالك هذه

المنظمات أو قلة امتالكها للعقول المبدعة ،وتوفر السلوك اإلداري اإلبداعي لدى القوى العاملة بها،

وأصبح اإلبداع بجميع صوره هو المحك الحاسم في اإلسراع بتقدم وتطور أي منظمة من
المنظمات  ،أو تخلف وفشل أخرى ووقوفها أو تراجعها ،فصحيح أن بعض المنظمات قد تنجح
نتيجة الصدفة في األجل القصير دون ممارسة جادة لإلبداع أو االستغالل األمثل لمواردها المختلفة

وفي مقدمتها المورد البشري  ،ولكن وفي األجل الطويل ال يمكن أن تبقى إال المنظمات التي
تمارسها ممارسة جادة ،وتجعلها من أولوياتها .حيث أص بح اإلبداع من أبرز عناصر نجاح اإلدارة
في منظمات األعمال ألنها تحرص على تحسين وتطوير أدائها للوصول إلى األداء المتفوق.

ومن المعروف أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في السلوك اإلبداعي لألفراد

بالمنظمات ،وفي مقدمة هذه العوامل نمط القيادة السائد بهذه المنظمات ،فالقيادة الجيدة والفعالة
تؤدي دو ار رئيسيا في خلق البيئة المؤسسية المالئمة والتي تساهم في جعل األفراد يسلكون سلوكا

إبداعيا متمي از يؤدي بطبيعة الحال إلى إيجاد إبداعات وابتكارات مختلفة .وتشير العديد من
الدراسات إلى أن نمط القيادة التحويلية هو من أبرز أنماط القيادة التي تتميز بالمقدرة العالية على
قيادة األفراد والمنظمات نحو مواجهة التطورات المتالحقة ،و التأثير في سلوكيات األفراد ،والعمل
على تنمية وتعزيز القدرات اإلبداعية  ،وذلك من خالل انتهاج سياسات مبنية على إفساح المجال
أمامهم لممارسة أساليب وطرق عمل متجددة ومتطورة ،والمشاركة في حل المشاكل واتخاذ الق اررات

التي تواجههم في أعمالهم ،وحثهم على إظهار كل الطاقات واإلمكانيات الكامنة لديهم في جو
يسوده الثقة واألمان.

وبالنظر إلى دالالت القيادة التحويلية ومفهومها  ،نجد أنها تتضمن جملة من الخصائص

والقدرات والتي ما أن توفرت في شخص ما ،فإنها كفيلة باستخدام اإللهام واإلرشاد والرؤى المشتركة

*

عضو هيئة تدريس باألكاديمية الليبية.
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والقيم بين اإلدارة واألفراد بالمنظمة ،وبما يؤدي إلى تحفيز ورفع الروح المعنوية لألفراد ،وبما
يجعلهم أكثر إبداعا .

مسألة الدارسة:
نال موضوع اإلبداع والسلوك اإلبداعي اهتمام العديد من الكتاب والباحثين في مجاالت اإلدارة
والسلوك اإلنساني ،وأولوه الكثير من البحث والتحليل ،وذلك لقناعتهم بأهمية الدور الذي يلعبه في
نجاح المنظمات وتميزها ،ولضرورته في مجابهة التطورات البيئية المختلفة والمتزايدة التي تحيط

بالمنظمات .وان تنمية وتطوير هذا السلوك لدى األفراد يتوقف وبشكل كبير على مدى توافر البيئة
الداعمة له ،وفي مقدمة هذه العوامل مدى وجود قيادة إدارية تعمل على تهيئ ة الظروف المختلفة
إلظهار وتنمية السلوك اإلبداعي لدى األفراد ،وألهمية القيادة التحويلية في دعم السلوك اإلبداعي
لدى أفراد القوى ا لعاملة فأنه يمكن أن نحدد مسألة الدراسة في التعرف على مدى توفر النمط
القيادي التحويلي لدى القادة اإلداريين باألكاديمية الليبية ؟ وتأثير ذلك على السلوك اإلبداعي لدى

أفراد القوى العاملة ؟.
فرضيات الدراسة:است نادا على مسألة الدراسة وأهدافها ،تمت صياغة فرضية رئيسية ومجموعة
فرضيات فرعية سيتم اختبارها ،وهي:
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسلوكيات القيادة التحويلية والمتمثلة في (الجاذبية أو التأثيرالكاريزمي ،التحفيز الملهم ،اإلثارة الفكرية ،االعتبار أو االهتمام الفردي) على عناصر اإلبداعي
المتوفرة في أفراد عينة البحث (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،المخاطرة ،الحساسية للمشكالت).
ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية :

أ -يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسلوكيات القيادة التحويلية والمتمثلة في (الجاذبية أو التأثير
الكاريزمي ) على عناصر اإلبداع لدى أفراد القوى العاملة.
ب -يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسلوكيات القيادة التحويلية والمتمثلة في (التحفيز الملهم )
على عناصر اإلبداع لدى أفراد القوى العاملة .

ج-

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسلوكيات القيادة التحويلية والمتمثلة في (االستثارة
الفكرية)على عناصر اإلبداع لدى أفراد القوى العاملة.

د -يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسلوكيات القيادة التحويلية والمتمثلة في (االعتبار الفردي )
على عناصر اإلبداع لدى أفراد القوى العاملة.
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أنموذج الدراسة:
تتطلب عملية توضيح أبعاد الفرضيات بناء أنموذج افتراضي محدد يوضح نمط العالقة بين
المتغيرات ومدى ترابطها مع بعضها البعض  ،ويوضح الشكل اآلتي األنموذج االفتراضي للبحث
الذي يدرس العالقة بين أبعاد القيادة التحويلية  ،وعناصر اإلبداع لدى أفراد عينة البحث

أبعاد القيادة التحويلية :

عناصر اإلبداع :

- 1الجاذبية أو التأثير الكاريزمي

-1الطالقة

- 2التحفيز الملهم

-2المرونة

- 3اإلسثارة الفكرية

-3األصالة

- 4االعتبار أو االهتمام الفردي

-4المخاطرة
-5الحساسية للمشكالت

الفرد

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي:
 -0معرفة مدى توفر أبعاد القيادة التحويلية لدى فئة القيادات اإلدارية باألكاديمية الليبية.
 -1معرفة مدى توفر عناصر اإلبداع في أفراد القوى العاملة باألكاديمية الليبية.

 -3تحديد العالقة بين أبعاد القيادات التحويلية لدى القيادات اإلدارية باألكاديمية الليبية والسلوك
اإلبداعي لدى أفراد القوى العاملة.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في الجوانب اآلتية:
 طبيعة الموضوع والمتغيرات  ،حيث تم تناول مفهوم كل من( :القيادة التحويلية وأبعادهااألساسية ،وكذلك مفهوم اإلبداع وعناصره المختلفة) ،وهما من الموضوعات ذات األهمية
الكبيرة لدى العديد من الباحثين والممارسين للعمل بالمنظمات الحديثة التي تبحث عن التميز

والريادة .هذا من جانب ،ومن جانب آخر ،ندرة الدراسات التي تناولت المتغيرين معا في بيئة
األعمال الليبية وبمؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص.
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الدراسات السابقة:
 -1دراسة (آل عيد  ،)6002:بعنوان :القيادة التحويلية وأثرها على اإلبداع اإلداري ،والتي
استهدفت تحقيق:
 التعرف على مدى تمتع المديرين في مستشفيات و ازرة الصحة بمدينة الرياض بسمات القيادةالتحويلية من وجهة نظر موظفيهم.

 التعرف على مدى تمتع الموظفين بلك المستشفيات بعناصر اإلبداع اإلداري ،والتعرف علىالعالقة بين سمات وأبعاد ال قيادة التحويلية لدى قيادات المستشفيات محل الدراسة والسلوك
اإلبداع للموظفين بهذه المستشفيات .

وتوصلت هذه الدراسة جملة من النتائج ،من أهمها:
 تمتع مدراء المستشفيات بسمات القيادة التحويلية وذلك من وجهة نظر موظيهم .وتمت الموظفينبالمستشفيات قيد الدراسة بسمات إبداعية ،وان هناك عالقة ذات داللة بين توفر سمات القيادة
التحويلية لدى المديرين وتوفر عناصر اإلبداع لدى الموظفين.
 -6دراسة ( العازمي ،)6002:بعنوان القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري ،دراسة مسحية
على ديوان و ازرة الداخلية بمدينة الرياض ،والتي استهدفت تحقيق:
 التعرف على العالقة بين القيادة التحويلية وتنمية القدرات اإلبداعية لدى عينة البحث. التعرف على مدى توافر خصائص وسمات القيادة التحويلية لدى قيادات العينة. -التعرف على مدى توافر القدرات اإلبداعية لدى العاملين المدنيين بالو ازرة.

 التعرف على مدى تباين آ ارء العاملين المدنيين بالو ازرة تجاه توافر القدرات اإلبداعية بتباينخصائصهم الشخصية والوظيفية .وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:
 أن مفردات العينة يرون أن خصائص وسمات القيادة التحويلية متوفرة وبدرجة كبيرة لدىالقيادات المدنية بالو ازرة .وأن القدرات اإلبداعية لدى األفراد العاملين متوفرة وبدرجة كبيرة.

 أن هناك عالقة طردية متوسطة دالة إحصائيا بين امتالك القيادات لسمات وخصائص القائدالتحويلي ،وامتالك المرؤوسين لمهارات وقدرات إبداعية.
-3دراسة (الشقحاء  ،)6003:بعنوان :عالقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري ،دراسة
مسحية على العاملين في المديرية العامة للجوا ازت بمدينة الرياض ،هدفت إلى التعرف على عالقة
األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري للعاملين بالمديرية وكان من أهم نتائجها:
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 أن األنماط القيادية السائدة في المديرية هي على النحو اآلتي :النمط القيادي الدموقراطي،النمط المتسلط ،النمط الحر).

 تمارس عناصر اإلبداع :األصالة ،الطالقة ،المرونة الفكرية ،الحساسية للمشكالت ،قبولالمخاطرة) في المديرة بصورة متوسطة ،ويتم ممارسة عنصر (القدرة على الربط والتحليل)
بصورة عالية .كما تبين وجود عالقة إرتباطية موجبة بين األنماط القيادية وبين مستوى اإلبداع
اإلداري للعاملين بالمديرية.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلبداع اإلداري والخصائص الشخصية (العمر،الرتبة ،الخبرة في العمل ،المستوى التعليمي) للعاملين بالمديرية .كما أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين األنماط القيادية السائدة والسمات الشخصية (العمر ،الرتبة ،الخبرة في

العمل ،المستوى التعليمي) للعاملين بالمديرية.

 -4دراسة (العنقري ، )6001 :بعنوان عالقة السلوك القيادي باإلبداع اإلداري للمرؤسين  :دراسة
استطالعية على موظفي األجهزة الحكومية في مدينة الرياض ،واستهدفت هذه الدراسة بحث العالقة
بين بعض متغيرات السلوك القيادي (:اهتمام القائد بالعمل ،اهتمام القائد بالمرؤسين ،درجة الحرية
التي يمنحها القائد للمرؤسين ،وبعض الصفات الشخصية للقائد) ،وبين اإلبداع اإلداري للمرؤسين

والمتمثل في( :اإلصالة ،والطالقة ،والمرونة ،والحساسية الذهنية للمشكالت ،والقدرة على التحليل
والربط) .
ومن أهم النتائج التي تم الوصول إليها من خالل هذه الدراسة:

 ان مستوى اإلبداع اإلداري ألفراد عينة البحث كان مرتفع بشكل عام  ،حيث يشير ذلك إلىارتفاع مستوى معظم عناصر اإلبداع لدي العينة وخاصة (األصالة والطالقة الفكرية والمرونة
الذهنية والقدرة على تحسس المشكالت)  ،في حين أن عنصر التحليل والربط كان أقل عناصر

اإلبداع اإلداري تواف ار لدى المرؤسين .وأن هناك عالقة إرتباطية إيجابية بداللة إحصائية بين كل
من المؤهل التعليمي والمرتبية الوظيفية للمرؤسين ومستوى إبداعهم اإلداري .
-5دراسة (نعساني ،)6002:بعنوان :اختبار أثر أبعاد القيادة التحويلية في اإلبداع اإلداري ،دراسة
تطبيقية على المؤسسات التعليمية في سوريا ،حيث استهدفت هذه الدراسة استكشاف العالقة بين
سمات القائد التحويلي وتوافر عناصر اإلبداع اإلداري لدى العاملين في المؤسسات التعليمية

السورية ،وقدمت هذه الدراسة مجموعة من النتائح ،أبرزها:
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 أن هناك وجود عالقة طردية موجبة بين السمات األربع للقيادة التحويلية من جهة واإلبداعاإلداري من جهة ثانية .وأن هذه السمات مرتبة في أثرها في اإلبداع اإلداري على النحو اآلتي:

التشجيع اإلبداعي ،االهتمام باألفراد ،التحفيز الملهم ،التأثير الكاريزمي).

-2دراسة (خلف ،)6010:بعنوان :عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤوساء األقسام
األكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة ،حيث استهدفت تحقيق اآلتي:
دراسة وتحديد العالقة بين امتالك القيادات األكاديمية لعناصر القيادة التحويلية وتنمية القدراتاإلبداعية لدى رؤوساء األقسام العلمية بالجامعة محل الدراسة .
وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ،من أبرزها:

 أنه توجد ممارسة للقيادة التحويلية من قبل القيادات األكاديمية بالجامعة محل الدراسة بنسبةكبيرة .وأنه يتوفر اإلبداع اإلداري لدى رؤوساء األقسام األكاديمية بالجامعة محل الدراسة بنسبة
كبيرة.

 أن عنصر (الجاذبية :التأثير المثالي) احتل المرتبة األولى ،بينما أحتل عنصر (االستثارةالفكرية) المرتبة الرابعة.

 أن عنصر (القدرة على التحليل) من عناصر اإلبداع احتل على المرتبة األولى ،بينما أحتلعنصر (قبول المخاطرة) المرتبة السابعة .وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات
المبحوثين حول عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤوساء األقسام تعود للمغيرات
الديمغرافية الشخصية (العمر ،سنوات الخبرة  ،المؤهل العلمي) .
 -7دراسة (الغالي  ،محمد  )6010:بعنوان :سلوكيات القيادة التحويلية وأثرها في اإلبداع ،حيث
استهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اثر سلوكيات القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي في
شركات االتصاالت األردنية الخلوية  ،وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها:
أن جميع سلوكيات القيادة التحويلية كانت بدرجة متوسطة .و أن مستوى تبنى اإلبداع وتوفر

القدرات اإلبداعية كانت بمستوى مرتفع .وأن هناك أثر ذي داللة إحصائية لسلوكيات القيادة
التحويلية بأبعادها المختلفة على اإلبداع التنظيمي بمتغيراته المتعددة .

التعليق على الدراسات السابقة :
من خالل عرض مجموعة الدراسات التي تناولت القيادة التحويلية واإلبداع تبين أنها أفادت في

أكثر من جانب من جوانب الدراسة الحالية ،وخاصة في مرحلة صياغة االستبيان الذي تم
استخدامه لجمع البيانات والمعلومات ،حيث تم االعتماد على أكثر من نموذج من نماذج
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االستبيانات الواردة بالدراسات السابقة ،كما أنها أفادت في تأطير الجانب النظري لكل ما يتعلق
بمتغيري الدراسة أيضا .ويالحظ أن هناك أوجه تشابه بين الدراسة الحالية وبعض من الدراسات
السابقة  ،وكذلك أوجه اختالف أيضا  ،يمكن اإلشارة إليها على النحو اآلتي:

أوال :أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة من حيث مجتمع وعينة الدراسة حيث
تمثل مجتمع الدراسة في الدراسة الحالية على جميع العاملين (المرؤوسين) لتتفق في ذلك مع كل
من( :آل عيد ،الشقحاء ،العنقري ،نعساني).
ثانيا :من حيث المتغيرات األساسية  :القيادة التحويلية وأبعادها( :لتأثير الكاريزمي ،التحفيز الملهم،
االستثارة الفكرية ،االعتبار الفردي)  ،وإلبداع اإلداري لدى المرؤوسين وعناصره( :الطالقة،
المرونة ،االصالة ،المخاطرة ،الحساسية للمشكالت)  ،حيث اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من

(آل عيد)( ،العازمي)( ،نعساني)( ،خلف) ،في حين اختلفت مع كل من ( الشقحاء) و(العنقري)
حيث تم في هاتين الدراستين تناول أثر انماط القيادة بالعموم وليس القيادة التحويلية.

ثالثا :من حيث أدوات جمع البيانات والمعلومات  ،فقد تشابهت الدراسة الحالية مع كل الدراسات
السابقة في اعتمادها على االستبيانات كأداة أساسية لجمع المعلومات ،وكذلك المقابالت الشخصية.
رابعا :من حيث المنهج ،حيث تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة الحالية  ،وبذلك فقد
تشابهت مع معظم الدراسات السابقة .
خامسا :من حيث األهداف ،فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من (آل عيد ،ونعساني ) في
أنها تناولت المتغيرات األساسية فقط دون دراسة ألثر المتغيرات الشخصية والديموغرافية ألفراد

العينة  .واختلفت في ذلك مع دراسة كل من (العازمي)( ،خلف) في كونها دراسات استهدفت دراسة
عالقة المتغيرات األساسية ببعضها البعض تبعا للمتغيرات الشخصية الديموغرافية.

اإلطار النظري للدراسة:
مفهوم القيادة :
"خالل عقد السبعينيات وحتى التسعينيات كان ينظر إلى إعداد ألشخاص لتولي الوظائف

القيادية على أنه عملية من عمليات اإلدارة أو تطوير التنفيذيين وتنمية مهاراتهم ،وكانت عمليات
التفاعل وجه لوجه مع مجموعات العمل في أثناء عملهم في الورش تسمى اإلشراف أو رئاسة
وينظر للقيادة بصفة عامة على أنها القدرة على التأثير في اآلخرين
العمال (باولرٌ ،")11 ،7002 ،
وبما يخدم أغراض التنظيم و يحقق األهداف التي يسعى إليها ،ومن خالل هذه النظرة نالحظ أن
هذا المفهوم التقليدي يقوم على فكرة أن القيادة أساسها عالقات بين فرد (يسمى رئيس) ،أفراد
يسمون (مرؤوسين) ،فهو الذي يصدر األوامر ،وهم الذين ينفذون أمره بالعمل الذي يوصلهم لتحقيق
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األهداف التي يسعون إليها جميعا .أي أنها عملي ة رشيدة طرفاها :شخص يوجه ويرشد ،و آخر
يستقبل هذا التوجيه واإلرشاد .هذا المفهوم خضع مثله مثل غيره من المفاهيم التي كانت سائدة

للعديد من االنتقادات والتجاوزات ،وطرأت تغييرات كثيرة عليه ،ولم يعد النظر إلي القيادة بالشكل
المحدود  ،وبرزت العديد من وجهات النظر التي تنظر إلى القيادة من خالل أبعاد أخرى أكثر عمقا
وتأثي ار ترتكز على أسس تنظر إليها على أنها ليست مجرد إصدار لألوامر والتأكيد على تنفيذها
فقط  ،بل تجاوز األمر أن برزت وجهات نظر تؤكد على أنها نشاط يعمل على حفز األفراد على

العمل وتنمية روح الجماعة فيما بينهم ،واثارة حماسهم ليبذلوا أقصى جهودهم للحصول على

مستويات عالية ومميزة من األداء وبتقدير كبير من الكفاءة والفعالية .وأظهرت العديد من الدراسات
ان هناك فرقا كبي ار بين كل من المدير (القائد حسب النمط التقليدي) وبين القائد حسب الرؤية

الحديثة.

وأظهرت أن المدير هو من يسير وفقا لعمليات اإلدارة المعروفة من تخطيط وتنظيم وصنع
القرار إلى اإلشراف حتى المتابعة ،ويعتمد على النظام المتبع في النظمة للتحكم واإلبقاء على سير
العمل  ،وهو يقضى معظم وقته في التفاصيل اإلدارية ،ويعمل بالنتائج الموجهة  ،في حين أن
القائد الحقيقي في المنظمة هو الشخص الذي يستطيع أن يتناول أي عمل يدخل عليه التحسينات،
ويضعه في حيز التنفيذ من خالل اآلخرين ويصل به إلى النتائج المرغوبة ،وهو مدرب محفز
ممتاز ،يستطيع بناء فريق فعال ،وهو ماهر في االتصال ،وقادر على حل المشكالت ،يحب
المخاطرة ،وهو صانع قرار ممتاز  ،وهو ال ينتظر متى تحدث األشياء بل يضعها هو بنفسه ،وهو

يهتم بأعضاء فريق العمل كما يهتم بالنتائج النهائية ،كم أن العمل معه متعة( الفقي ، 1991 ،
 . )779-772وفي هذا الخصوص يقول عالم اإلدارة الشهير (بيتر دراكر) في كتابه (اإلدارة :

المهام –المسئوليات – التطبيقات ) أن المداخل التقليدية مطلوبة ولكنها –على أي حال – ليست
كافية  ،وعلينا أن نتعلم كيف نعتبر األفراد موردا وفرصا متاحة أكثر من اعتبارنا إياهم مشكلة
وتكلفة وتهديدا  ،وعلينا أن نتعلم كيف نقود وليس كيف ندير  ،وأن نوجه دون أن نسيطر (دراكر ،

) 1991

وأصبحت الشركات والمؤسسات تركز وبشكل كبير على اختيار واستقطاب قادة قادرين على أن
يبتكروا ثقافة تنظيمية واضحة تتغلغل فيها األفكار والرؤى دون أن يعيقها أفراد خائفون  ،قادة
ملتزمون بالتعرف على المشاكل والصعوبات وليس مجرد حلها  ،قادة يتقبلون األخطاء وحتى الفشل

أحيانا ،ألنهم يعملون بالبشر ومع البشر  ،ويعلمون أن الخطأ والفشل يعلمهم أكثر من النجاح،
" وأنه في عصر ما بعد البيروقراطية سيحظى بالمجد القادة الذي سيشجعون االختالفات الصحية
في وجهات النظر والقيم التي قد يثيرها إتباع لديهم الشجاعة ليقولوا ال  ،ولن يكون القائد الناجح هو
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صاحب الصوت األعلى واألخير  ،بل صاحب األذن التي تسمع  ،والقلب الذي يشعر  ،وستكمن
عبقريته ليس في اإلنجازات الشخصية فقط  ،بل في الكشف عن مواهب العاملين واظهارها بشكل

عفوي وسلس( .بينيس . )11 ، 1991 ،

وقد ظهرت تعريفات متعددة للقيادة شكلت محاوالت جادة ورصينة للخروج من عباءة المفاهيم
القديمة للقيادة اإلدارية  ،ومساهمة فاعلة في تعميق طرحا جديدا  ،فاتحة في ذلك أفاقا واسعة
أمام ظهور ما يعرف بالقيادة التحويلية ...
ومن أبرز هذه التعريفات :
 القيادة هي محصلة التفاعل بين خصال شخصية القائد وخصائص االتباع  ،وطبيعة المهام ،وسمات النسق التنظيمي (شوقي.)11 ،1997 ،
-القيادة هي نسق الت أثير االجتماعي  ،والتي ينشد من خاللها القائد المشاركة التطوعية من

مرؤوسيه للوصول إلى أهداف المنشأة (البرعي.)700 ،1991 ،

 القيادة هي قدرة تأثير شخص ما على اآلخرين  ،بحيث يجعلهم يقبلون قيادته طواعية دون إلزامقانوني  ،وذلك العترافهم التلقائي بقيمة القائد في تحقيق أهدافهم  ،وكونه معب ار عن آمالهم
وطموحاتهم مما يتيح له القدرة على قيادة الجماعة وكسب تعاون العاملين معه ،وتحقيق التجانس

فيما بينهم واقناعهم بأن تحقيقهم ألهداف التنظيم يعد نجاحا شخصيا لهم وتحقيقا
ألهدافهم(الخطيب. )17 ،1992 ،
 القيادة هي نشاط إيجابي يق وم به الشخص تتوافر فيه السمات وخصائص قيادية يشرف علىمجموعة من العاملين لتحقيق أهداف واضحة بوسيلة التأثير واإلستمالة أو استخدام السلطة بالقدر

المناسب وعند الضرورة( .المنيف. )111 ،1999:
 -القيادة اإلدارية هي النشاط الذي يمارسه القائد اإلداري في مجال إتخاذ واصدار القرار و

إصدار األوامر و اإلشراف اإلداري على األخرين بإستخدام السلطة الرسمية وعن طريق التأثير

واإلستمالة بقصد تحقيق هدف معين (.عليوة. )11 ،7001 ،
ومن خالل التعريفات السابقة نالحظ أن القيادة في حقيقة األمر تعتبر مفهوما واسعا  ،وتتضمن

ابعادا رحبة يص عب أن نجمعها كلها في تعريف واحد  ،كما أنها قد تعنى العديد من األشياء التي
تختلف باختالف الجمهور وباختالف المواقف واألطر المحيطة .
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القيادة التحويلية:
يعتبر مفهوم القيادة التحويلية من المفاهيم الحديثة في الفكر اإلداري حيث تمت صياغة هذا
المصطلح وألول مرة من قبل ( داونتون ) في العام  1921م  ،إال أن ظهوره كمدخال رئيسيا في
القيادة وبشكل أكثر تحديدا وتفصيال كان في العام ( ،)1922حيث ينسب إلـى العالم

(جيمس

ماكجريجر بيرنز) استحداث هذا المصطلح ،وذلك عندما نشر كتابا له بعنوان ( القيادة ) ،والذي أكد
فيه على أن المنظمات في العصر الحديث هي في أمس الحاجة إلى وجود قيادة إبتكارية مؤثرة
تحل محل القيادة التقليدية  ،والتي تعتمد على تبادل المنعة  ،واليمكن فصلها عن حاجات اإلتباع

والقادة أنفسهم  ،وكتب عن القادة بوصفهم أفرادا يتحكمون في دوافع األتباع لكي يتمكنوا من تحقيق
أهداف القادة و األتباع  .والقيادة عند (بيرنز) تختلف تماما عن استخدام القوة ألنه ال يمكن
فصلها عن حاجات األتباع والقيادة  .وفي هذا الخصوص ال يمكن إهمال دور ( )Bassحيث قدم
في العام ( )1921نظريته المعروفة في هذا المجال إضافة إلى المقاييس الخاصة بالعوامـل

الجوهريـة للنظريـة المرتبطة بسلوك القيادة  .ثـم جـاءت محاوالته األخرى مع

( )Avolioمن خالل مجموعة البحوث التقويمية والنموذج المطور المعروف بالمدى الكامل
لتطوير القيادة  ،وكذلك برنامج (تدريب وتقويم) في نظرية القيادة التحويلية .
وباالطالع على بعض األدبيات الخاص ة بموضوع القيادة التحويلية يمكن اختيار ما يتناسب

من التعريفات الواردة بها مع هذه الدراسة من حيث الطبيعة االجرائية  ،وهي كاآلتي:

القيادة التحويلية :هي عملية دفع التابعين وتنشيطهم نحو تحقيق األهداف من خالل تعزيز القيمالعليا والقيم األخالقية ،والوصول بهم إلى مرتبة القادة (. )Burns, 1978 : 19
القيادة التحويلية :هي ذلك النمط الذي ينمي في األفراد القدرة لكي يصبحوا أنفسهم قاد ة  ،أيأن القائد الفعال يقود األفراد لكي يقودوا أنفسهم (السلمي. )127 ،1991 ،
القيادة التحويلية تعنى مدى سعي القائد اإلداري إلى االرتقاء بمستوى مرؤوسيه من أجل اإلنجازوالتطوير الذاتي  ،والعمل على تنمية وتطوير الجماعات والمنظمة ككل(الهواري. )11 ،1991 ،

-القيادة التحويلية تعني مدى سعي القائد إلى االرتقاء بمستوى مرؤوسيه من أجل االنجاز والتطور

الذاتي والعمل على تنمية وتطوير الجماعات والمنظمة كلها.)Torfino, 2000:711 (.
القيادة التحويلية هي تلك القيادة التي تتجاوز تقديم الحوافز مقابل األداء المرغوب  ،إلى تطويروتشجيع المرؤوسين فكريا وابداعيا وتحويل اهتماماتهم الذاتية لتكون جزءا أساسيا من الرسالة العليا
للمنظمة ( . ) Conger ,2002:47
القيادة التحويلية هي عملية يسعى من خاللها كل من القائد والتابعين إلى رفع كل منهما اآلخرإلى أعلى مستويات الدافعية واألخالق (مصطفى . ) 111 ، 7007 ،
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القيادة التحويلية هي قدرة القائد على إيصال رسالة المنظمة ورؤيتها المستقبلية بوضوح للتابعين،وتحفيزهم من خالل ممارسة سلوكيات أخالقية عالية لبناء ثقة واحترام بين األطراف لتحقيق أهداف
المنظمة ( .) Murhy,2005:131

القيادة التحويلية هي األسلوب الذي يتبناه القائد للتأثير في سلوك تابعيه ( أفراد أو جماعات )في ضوء امتالكه رؤية واضحة لرسالة المنظمة  ،وتغيراتها الهامة  ،وقدرته على خلق اآلثار في
تابعيه على النحو الذي يكسب ثقتهم ووالئهم ويحفزهم نحو ادراك التغييرات وقبولها وااللتزام بها (

سليمان . )7010 ،
القيادة التحويلية هي تلك القيادة التي تتمتع برؤية مستقبلية ثابتة وبصيرة نافذة بخصوص الفرصالتي مكن اقتناصها  ،وهي ال تقنع بالوضع الراهن وانما تبحث باستمرار عن آمال وتطلعات أفضل

لمنظماتها مما يجعلها حريصة على إحداث تغييرات جوهرية في معتقدات واتجاهات األفراد (

حسون . ) 7010 ،
 القيادة هي التحويلية نمط من اإلدارة لديه القدرة على تمكين القوى العاملة بالمنظمة أن تفعلأكثر مما كان يعتقد أن تفعله ( . )Hein , 2013
ومن خالل ما تم عرضه من تعريفات تناولت مفهوم القيادة التحويلية يتضح إنها تمثل نمطا من

القيادة التي تمارس وتسعى إلى النهوض بشعور المرؤسين التابعين اعتمادا على أساس فكري
قائم على االحتكام إلى أفكار وقيم أخالقية يسعى القائد إلرسائها وتعميمها والعمل بمقتضاها ،مثل
( الحرية النزاهة والعدالة والمساواة والسالم واإلنسانية) ؛ فسلوك القيادة التحويلية يبدأ من القيم
والمعتقدات الشخصية للقائد وليس على مجرد تبادل مصالح مع المرؤوسين ،ومن تم فإن هذا النمط

من القيادة يتحرك في كل ممارساته العملية من خالل منظومة القيم السابقة ،والتي من خالل
التعبير عنها يوحد القائد التحويلي أتباعة ويستطيع أن يغير معتقداتهم وأهدافهم ،ويتم تحفيز األفراد
نحو معدالت أداء هي أبعد من المستويات المتوقعة منهم ،وجعلهم يتفوقون على ذواتهم عن طريق
إظهار قدرات المبادرة واإلبتكار واإلبداع لديهم  ،كما أن التعبير بالمصطل ـح (القيادة التحويلية:
 ،)Transformationalيعطي كثي ار من التركيز على دور القائد في إحداث التغيير ،خاصة
وأن هذا الجانب(التغيير) يعتبر إلى حد كبير ضمن أولويات العمل في البيئات المعاصرة المتسمة
بالكثير من التقلب والديناميكية .
وال غرابة أن تتمكن العديد من المنظمات والشركات من النجاج وتحقيق التميز المنشود مع
وجود قادة من هذا النمط ،قادة قادرون على يبتكروا ثقافة تنظيمية واضحة تتغلغل فيها األفكار
والرؤى دون أن يعيقها أفراد خائفون أو مترددون ،قادة ملتزمون بالتعرف على المشاكل والصعوبات
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وليس على مجرد حلها ،يتوقعون وبتقبلون األخطاء وحتى الفشل أحيانا ألنهم يعملون بالبشر ومع
البشر ويدركون تماما أن الخطا والفشل يعلمهم أكثر من النجاح" .وفي عصر ما بعد البيروقراطية
سيحظى بالمجد القادة الذين سيشجعون االختالفات الصحية في وجهات النظر والقيم التي قد يثيرها

أتباع لديهم الشجاعة ليقولوا ال  ،ولن يكون القائد الناجح هو صاحب الصوت األعلى واألخير  ،بل
صاحب األذن التي تسمع والقلب الذي يشعر ،وستكمن عبقريته ليس في اإلنجازات الشخصية فقط
بل في الكشف عن مواهب العاملين واظهارها بشكل عفوي وسلس" (بينيس. )11، 1991 ،
وهنا يمكن أن نقدم بعض التعريفات التي تناولت مفهوم القادة الذين يمارسون ممارسات القيادة
التحويلية ،ويمثلون هذا النمط من القيادة الحديثة ،وذلك على النحو اآلتي :
القائد التحويلي :هو القائد الذي يتميز بقدرته على إسهام التابعين وجعلهم ينغمسون في رسالةالمنظمة  ،ويستشرف أمامهم صورة أو فلما لمستقبل المنظمة يختلف كثي ار عن الواقع الذي
يعيشونه ( .الشماع .) 711 ، 1999 ،
القائد التحويلي :هو الشخص الذي يمكنه أن يرشد المرؤوسين ويوجههم ويؤثر عليهم من أجلاحداث تغييرات أساسية ليست باتجاه البيئة الخارجية فحسب  ،وانما في العمليات الداخلية أيضا (

. ) Jones,2002,2
القائد التحويلي :هو القائد الملهم والذي يستخدم إبداعه والهامه في التأثير على تابعيه  ،فهويتحدث للتابعين حول كيفية األداء  ،ويثقفهم ويستخدم الكثير من الوسائل غير االعتيادية لتجاوز

الواقع الذي يزخر باألخطاء  ،محاوال تغييره من خالل تابعيه (عباس . )79 ، 7001 ،

ونخلص إلى أن القائد التحويلي هو ذلك القائد الذي تتجسد فيه وفي سلوكياته خصائص

وسمات القيادة التحويلية والتي تجعل منه يسعى دوما إلى خلق نوع من التعاون والتكافؤ بينه وبين
مرؤوسيه وزمالئه تجاه الغايات المتفق عليها بطريقة متجانسة  ،ويكون قاد ار على تكوين وارساء
قواعد مناسبة ومناخ عاطفي إنساني مشترك لتحقيق تلك الغايات  ،ويعتمد وبشكل كبير على إشاعة

المشاعر اإليجابية في المنظمة والتي تشمل :الثقة ،والتعاون ،والتقدير ،والمكافأة ،باعتبارها تعمل

كموجه قوي ومؤثر  .وأن يعمل على جعل كافة البني المعتنقة في المنظمة تولد الكثير من الطاقة
الفاعلة طويلة المدى لدى تابعيه .
وأنه لمن المؤسف أن نجد من بين المدراء في منظمات اليوم من يتمسك بعقلية التوجيه واألمر
المالزمة للنموذج التقليدي للتعامل مع القوى العاملة  ،والذي يزداد قدما يوما بعد يوم  ،والواقع أنه
من الممكن تعريف طريقة تفكير ذلك النمط البائد بكلمات بسيطة هي ( :سيطر  ،وأمر ،وتنبأ) ،
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في حين أن منظمات اليوم أقل ما توصف به أنها منظمات تمثل شبكات عمل وتجمعات إنسانية،
وفرقا وظيفية متداخلة  ،وأنظمة مؤقتة  ،وقوات مهمات خاصة  ،ووحدات قياس ،وقوالب ... ،كل

شيء تقريبا ما عدا النظام الهرمي التدريجي القديم ،أنها منظمات تعتمد على القيم المشتركة،
والسرعة ،والتركيز ،والمرونة ،واإلبداع ،والصداقة ،والمتعة ... ،وبطبيعة الحال هذه المواصفات
تتطلب وجود نموذجا جديدا من القيادة يكون قاد ار على جعل األفراد يعملون ما يجب عمله وبشكل
تلقائي سلس وبما يخدم األهداف ويحقق الطموحات للجميع.
أبعاد القيادة التحويلية :

من خالل مراجعة الباحثة لمجموعة األبحاث والكتب التي تناولت

موضوع القيادة التحويلية  ،فقد الحظت أن أغلب الكتاب والباحثين قد ركزوا وبشكل كبير على
مجموعة من األبعاد التي يرتكز عليها مفهوم القيادة التحويلية  ،وهي التي اعتمدت عليها هذه

الدراسة في تحديد بنود المتغير المستقل وتحديد أثره على المتغير التابع (السلوك اإلبداع) ويمكن
إيجازها في اآلتي:
 .1الجاذبية ( الكاريزماتية والتأثير المثالي)  ،والتي تعنى قدرة القائد على جذب اآلخرين إليه وعلى
بث النشاط والحيوية واالندفاع فيهم ،لتمتعه بخصائص ومواهب وسمات غير عادية

تجعل

اآلخرين يفخرون بارتباطهم به  ،وهي تصف سلوك القائد الذي يحظى بإعجاب واحترام وتقدير
التابعين  ،ويتطلب ذلك المشاركة في ال مخاطر من قبل القائد ،وتقديم احتياجات التابعين فبل
االحتياجات الشخصية للقائد ،والقيام بتصرفات ذات طابع أخالقي .ومن أبرز السمات التي يتميز

بها هؤالء القادة ( :كوزيس.)11 ،1929 ،
 االستقامة ال متأتة من الصدق ،الموثوقية ،االخالق ،المعتقدات ،االخالص ،المساندة .والكفاءةمن خالل القدرة ،االنتاجية ،النضج ،التصميم ،التحدي ... ،الخ .
-اإليحاء

من

خالل

الحزم،

التوجيه،

المتابعة،

المكافأة،

التقدير،

العدل...،

الخ.

 .6التحفيز الملهم :وبموجب هذه الخاصية يعمل القائد التحويلي على إشراك مرؤوسيه في وضع
األهداف وبلورتها ،كما يرك ز هذا البعد على تصرفات وسلوكيات القائد التي تثير في التابعين حب

التحدي ،وتلك السلوكيات تعمل على إيضاح التوقعات للتابعين وتظهر جوانب التفاؤل في العمل،
وتصف أسلوب االلتزام لألهداف التنظيمية ،واستثارة روح الفريق من خالل الحماسة والمثالية .
 .3االستثارة الفكرية :وفيها يعمل القائد التحويلي على البحث عن األفكار الجديدة وتشجيع حل
المشاكل بطريقة إبداعية من قبل التابعين ،ودعم النماذج الجديدة والخالقة ألداء العمل وتتجسد في
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قدرته على قيادة وتحريك المرؤوسين واثارتهم بجعلهم أكثر وعيا بالمشكالت التي تعترض عادة سير
العمل وتحول دون تحقيق األداء الذي يفوق التوقعات.

 .4االعتبار أو االهتمام الفردي :وتظهر هذة الصفة من خالل أسلوب القائد الذي يستمع بلطف،
ويولى اهتمام خاص الحتياجات التابعين وكذلك انجازتهم من خالل تبنى استراتيجيات التقدير

واإلطراء  .كما أنها تعني إدراكه لمبدأ الفروقات الفردية بين تابعيه  ،والتعامل مع كل فرد منهم
بطريقة تتناسب وقدراته واهتماماته  ،ومراعاة خصوصية الحاجات المتباينة بينهم  ،وبما يحقق النمو
التطور في معدالت األداء الفردية ومن تم معدالت االنجاز االجمالية .

ثانيا  :اإلبداع

اإلبداع والسلوك اإلبداعي :
لقد حاول الكثير من العلماء والمهتمين والباحثين في مجاالت دراسة السلوك اإلنساني ،تحليل
وتفسير العديد من ظواهر هذا السلوك  ،وفي مقدمة ذلك الظاهرة اإلبداعية لدى األفراد ،وحدث

تطور هائل في فهم هذه الظاهرة وتحليلها  ،وذلك عن طريق دراستها واخضاعها للمنهج العلمي ،
وتمكن عدد من رواد علم النفس من تطوير أدوات لقياس اإلبداع  ،واقتراح العديد من البرامج

للتدريب وللتحفيز في المؤسسات المتقدمة  ،وغيرها من مؤسسات المال واالقتصاد ".وازداد اهتمام
علماء النفس واإلدارة بدراسة السلوك إلبداعي والعملية اإلبداعية  ،والبحث في خصائص المبدعين
في النصف الثاني من القرن العشرين  ،ولم يشهد تاريخ البشرية حقبة من الزمن  ،تحدث فيها

الكتاب والعلماء والمفكرون  ،عن حاجة هذا العصر من أصحاب السلوك اإلبداعي من الناس
بمثل ما يحدث اآلن  ،فبعد ما كانت القدرة على التفكير اإلبداعي تظهر بين نفر قليل من الناس
أصبح غالبية علماء النفس يسلمون بأن القدرة على التفكير اإلبداعي  ،والقدرة على السلوك

اإلبداعي  ،إنما هي قدرات شائعة بين الناس جميعا  ،وأن الفرق بينهم يكمن في درجة أو مستوى
هذه القدرة (الفضلي ." )111 ،7001 ،وأصبحت المنظمات تسعى جاهدة لالستفادة من كافة
القدرات الت ي يتمتع بها أفراد القوى العاملة  ،والعمل على تطويعها لصالح تحقيق التميز والبقاء ،
وتحقيق وفرات اقتصادية فيما تقدم من سلع وخدمات .
والسلوك اإلبداعي إنما هو سلوك معقد وبسيط  ،خاص وعام  ،في آن واحد .أي أنه سلوك

غير عادي أو مألوف وليس بالسلوك الشاذ أو النادر ،وهو ليس حك ًار على الخبراء والعلماء

واألخصائيين ،فالظاهرة اإلبداعية هي واقع موجود في الحياة وبين الناس  ،بل إنه يمكن القول أن

ٍ
مساو لمفهوم الحياة من حيث التجدد  ،حيث أن اإلبداع
مفهوم اإلبداع من وجهة نظر البعض

يعتبر مهارة يومية وأساسي ة يستخدمها اإلنسان سواء على المستوى الشخصي لتحقيق الشهرة
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والمكانة أو على مستوى عمله لتحقيق التميز في األداء ".وحين نقول عن شخص ما أنه شخص
مبدع فهذا معناه أنه يأتي بأفعال أو أقوال وأنماط سلوك مختلفة في معناها ومبناها عما يأتي به

غيره من الناس .واالختالف يكون عادة في اتجاه التميز والتفوق وليس في اتجاه التدني والهبوط أو
عدم السواء .والسلوك اإلبداعي يمكن ان تجده في أي مكان  ،فعندما ترتقي قدرات بعض األفراد،
وتتبلور مهاراتهم يصنفون إلى مبدعين في مجاالت الحياة المتباينة  .وأن اإلبداع ظاهرة متغلغلة
في حياتنا وهي وان كانت ظاهرة استثنائية إال أنها ظاهرة حية نابضة"( حنورة . )11 ،7001 ،

والسلوك اإلبداعي ال يحدث بمعزل عن التفكير اإلبداعي  ،وذلك ألن السلوك اإلبداعي يتطلب

سلسلة من عمليات التفكير الذي يتضمن نوعا من التحليل والمراقبة والنقد والتقييم  ،وألن التفكير
اإلبداعي أساسا هو في حقيقة األمر سلوك هادف ال يحدث من فراغ أو بمعزل عن محتوى معرفي
ذي قيمة  ،وأن غايته تتركز حول الوصول إلى حلول أصيلة لمشكالت ومواقف قائمة في أحد

حقول المعرفة أو الحياة بالعموم .
مفهوم اإلبداع :
لتحديد مفهوم اإلبداع هنا ،يمكننا استعراض عدة تعريفات وآراء لبعض الباحثين والكتاب ،كما
وردت في العديد من المصادر والمراجع على النحو اآلتي :

-1يرى (الجابري) أن كلمة إبداع تتلون بلون الحقل المعرفي الذي تستعمل فيه  ،ففي الحقل الدينى
تعنى كلمة إبداع  :الخلق من عدم  ،أي اختراع شيء ال على مثال سابق ،واإلبداع بهذا المعنى
وفي هذا الحقل بالذات خاص باألله (الخالق) ال يقال إال عنه ... ،أما في الحقول المعرفية األخرى
 ،فاإلبداع ال يعنى الخلق من عدم  ،بل إنشاء شىء جديد انطالقا من التعامل بشكل خاص مع

شىء أو أشياء قديمة .قد يكون هذا التعامل عبارة عن إعادة تأسيس أو تركيب  ،وقد يكون نفيا أو
تجاو از  .من هنا يمكن القول أن اإلبداع في الفن هو إنتاج نوع جديد من الوجود بواسطة إعادة
تركيب أصيلة للعناصر الموجودة  ،أما في الفلسفة والفكر النظري بصورة عامة  ،فاإلبداع نوع من

استئناف النظر أصيل في المشاكل المطروحة ،ال بقصد حلها نهائيا  ،ففي الفلسلفة والفكر النظري
ليس هناك حلول نهائية  ،بل من أجل إعادة طرحها طرحا جديدا يدشن مقاال جديدا يستجيب
لالهتمامات المستجدة  ،أو بحث على االنشغال بمشاغل جديدة  ،وأما في مجال العلم فاإلبداع هو
إيجاد واكتشاف يتم بواسطة خطوات فكرية ميزتها األساسية أنها تقبل التحقيق إما بالتجربة واما
بجملة من عمليات المراجعة والمراقبة يقودها منطق معين  ( .الجابري . ) 6004 ،

-6اإلبداع هو إعادة دمج أو ترجمة المعارف واألفكار بشكل جديد  ،واالستفادة منها في تحليل
وحل المشكالت واتخاذ الق اررات بالخصوص ( .مروان)71 :7007 ،
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-3اإلبداع هو تكوين عالقات جديدة بحيث تحدث تغيي ار في الواقع ( .أيوب)2 :7000 ،
-4اإلبداع هو إنتاج أشياء جديدة من عناصر قديمة ( .الهويدي. )77 : 7001 ،
-5اإلبداع هو قدرة عقلية فردية على استرجاع األفكار والحلول والعادات والمعلومات والمعرفة
السابقة ،واالستفادة منه ا بشكل تراكمي في التعامل مع المشاكل للوصول إلى أفكار وطرق جديدة
ألداء األعمال( .الفاعوري . )1 : 7001 ،

-2اإلبداع هو كل األعمال التي يقوم بها األفراد و المؤسسات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
للحصول على نتائج إيجابية في كافة الميادين ( .أوكيل. )111 : 1991 ،
-7اإلبداع هو عبارة عن مجموعة العمليات التي يستخدمها اإلنسان بما هو متوفر لديه من قدرات
عقلية وفكرية  ،وما يحيط به من مؤثرات بيئية في أن يتوصل إلى فكرة أو اسلوب أو نظرية جديدة،
بحيث يحقق النفع للمجتمع أو المنظمة التي يعمل فيها(.النمر)17 :1997 ،
ومما تجدر اإلشارة إليه هنا التفريق ما بين مفهوم اإلبداع المشار إليه آنفا وبين مفهوم السلوك

اإلبداعي .

 فالسلوك اإلبداعي هو ذلك السلوك أو التصرف المتميز الذي يمارسه الفرد أو المجموعة فيموقع العمل  ،وليس بالضرورة أن ينتج عنه خدمات أو تقديم سلع جديدة ( أبو جامع:7009 ،
)71
 السلوك اإلبداعي يشير إلى ذلك النوع من السلوك اإلنساني الذي يستند إلى مزيج من القدراتوالخصائص الشخصية واالستعدادات التي إن وجدت في بيئة مناسبة فإنها تجعل الفرد أكثر

إحساسا للمشكالت  ،ويملك مرونة في التفكير  ،وأكثر إنتاجا وطرحا لألفكار ،وأكثر قدرة على
التواصل مع اآلخرين  ،ولديه إحساسا بأهمية ما يقوم به من أعمال ( .مروان ،)171 :1999 ،
إذ أنه سلوك يسبق اإلبداع في صيغته النهائية  ،وبذا يظهر أن السلوك اإلبداعي يسبق العملية

اإلبداعية بحد ذاتها  ،المتمثلة في تطوير وتقديم شيء جديد ،غير أنه يعمل على تمهيد وتعبيد
الطريق للعملية اإلبداعية  .كما أن السلوك اإلبداعي عادة ما يتمثل في التصرفات اإليجابية في
مواقع العمل  ،والتي منها :

-إنتاج وتقديم األفكار والحلول  ،تبنى افكار اآلخرين واعادة صياغتها  ،التفاعل والتواصل مع

االخرين  ،وعبر وسائل التواصل المختلفة  ،إجراء االتصاالت وسهولة الحصول على المعلومات
وبثها واسترجاعها  ،تحليل المواقف والمشكالت وتقييم األوضاع  ،واتخاذ الق اررات،
طرح وتقديم البدائل والحلول والمقترحات المختلفة .
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وهكذا يالحظ أن السلوك اإلبداعي يتضمن أكثر من مجرد الطالقة الفكرية واالنفتاح على أفكار
ورؤي وتجارب اآلخرين  ،ليصل إلى عناصر أخرى أكثر عمقا مثل القدرة على تحسس المشاكل

وتحليلها  ،والقدرة على إيجاد حلول جديدة  ،والقدرة على االنفتاح والتواصل مع اآلخرين .

ومما سبق يمكنا القول بأنه ال يمكن االتفاق على تعريف محدد لإلبداع يقبله جميع الباحثين
وال دارسين  ،ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة جدا لهذا الجانب  ،ولكن وبالرغم من تنوع هذه
التعريفات  ،وتناولها لإلبداع من أكثر من جانب ،إال أنه تجمعها رؤية يمكن النظر من خاللها

لالبداع على أنه عملية مركبة تتضمن مجموعة من الجوانب  ،هي :
-1جانبا عقليا .

 -6جانبا انفعاليا .

-3جانبا سلوكيا .

فالجانب العقلي هو ما يعرف بالتفكير االبداعي  ،أي التفكير حيال الظواهر واألحداث
والمواقف بطريقة غير اعتيادية (جديدة )  ،ومن ثم فإن هذا التفكير يعمل على توليد شحنات

انفعالية وجدانية  ،مثل  :السرور واالرتياح  ،والخوف والقلق  ،واالنزعاج التوتر  ... ،الخ ،
وبالتالي قد يتمثل الجانبان السابقان في سلوك إبداعي  ،يكون ظاه ار لآلخرين ومهيئا بطبيعة الحال
في عمل ( نتاج ) إبداعي محدد ،مثل اكتشاف  ،أو اختراع  ،أو إضافة مثمرة  ،أو عمل فني ،
وغيرها من صور اإلبداع االنساني  ،التي ال حد لها وال يمكن حصرها في مجال محدد من

مجاالت المعرفة اإلنسانية .
وبالنظر إلى مجموعة الجوانب السابقة التي تشكل العملية اإلبداعية  ،يمكنني تبني هذا
التعريف  ،الذي ينظر لإلبداع على أنه :عبارة عن مجموعة العمليات التي يستخدمها اإلنسان بما
هو متوفر لديه من قدرات عقلية وفكرية وما يحيط به من مؤثرات بيئية  ،تجعله قاد ار على اإلتيان
بشيء جديد ذو قيمة له ولعمله ولمؤسسته وللمجتمع  ،وقد يتعلق هذا الشيء بفكرة أو أسلوب أو
سلوك جديد ،ومتمثال في بعض الق درات كالقدرة على حل المشكالت بطرق جديدة غير مألوفة ،

والقدرة على التواصل المثمر مع األخرين والقدرة على إنتاج أوطرح األفكار بأسلوب جديد  ...،الخ.
عناصر اإلبداع :

تشير عناصر اإلبداع إلى مجموعة القدرات التي يلزم توفرها للشخص حتى يسلك سلوكا
إبداعيا ،ومن ت م يكون مبدعا ويستطيع أن يقدم إبداعات في مجاالت عمله ومجاالت الحياة

بالعموم  ،وقد حدد الباحثون عددا من القدرات اإلبداعية التي يتميز بها الشخص المبدع  ،وتم
حصره ا

في

القدرات

األساسية

اآلتية

(:الطالقة،والمرونة،

واألصالة

،

والحساسية

للمشكالت،المخاطرة ،التحليل والربط  ،الخ) ،وعلى ضوء البحوث المتتالية والتحليالت العاملية
المختلفة أصبح ينظر إلى كل قدرة من قدرات اإلبداع على أنها قدرة مركبة ،بمعنى أن هناك أكثر
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من قدرة نوعية للطالقة ،وكذلك للمرونة ،كما أصبح لألصالة على ضوء التعريفات اإلجرائية
الجديدة أبعاد متعددة .وفي ما يلى تفصيل لقدرات اإلبداع األساسية وذلك على النحو اآلتي :

-1الطالقة (سهولة توليد االستجابات أو األفكار)" :والقدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من
األفكار المناسبة لموقف معين خالل فترة زمنية قصيرة  ،وذلك إذا ما قورنت عملية اإلستدعاء هذه
باألنواع األخرى للتفك ير غير اإلبداعي حيث تكون قدرة المبدع من حيث استدعاء األفكار المناسبة
أكبر بكثير من غيره من ذوى التفكير التقليدي (عبد الفتاح  ، ) 11: 1991،وبالتالي فإن الشخص
المبدع يتميز بسهولة وسرعة وكمية في إنتاج األفكار التي يمكن أن يقترحها بالنسبة لمشكلة أو

أيضا قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد ممكن من االستجابات (رموز  -أعداد -
موضوع ما  .وهي ً
أشكال  -كلمات  -أفكار )...المناسبة التي تتمثل فيها بعض الشروط الخاصة خالل فترة زمنية
معينة .وهناك عوامل متعددة للطالقة أهمها ( :الطالقة التعبيرية  ،الطالقة الفكرية  ،طالقة

الكلمات أو الطالقة اللفظية  ،طالقة التداعي ) .

 -6المرونة :ويقصد بها القدرة على تغييـر الحالـة الذهنيـة بتغييـر الموقـف ( الشـبينى،)91،1992 ،
و توليــد افكــار متوعــة مــع تحويــل الموقــف ومتطلباتــه للحــل الصــححيح  ،وتغييــر الوجهــة العقليــة أو
التنوي ــع ف ــي األفك ــار ،وتق ــاس بتن ــوع اإلجاب ــات المقدم ــة للموق ــف ف ــي زم ــن مح ــدد ،وتتح ــدد بن ــوعين

رئيسيين ،هما :المرونة التكيفية ،والمرونة التلقائية.

 -3األصااالة  ":وتعنــى إنتــاج مــا ه ـو غيــر مــألوف  ،ومــا هــو بعيــد المــدى ،مــا هــو ذكــي حــاذق مــن
االســتجابات  ،وهنــاك مــن العلمــاء مــن يقــول أن الفك ـرة ال تكــون أصــيلة وجديــدة إال إذا لــم يســبق لهــا
سابق  ،وكذلك غير عاديـة وبعيـدة المـدى وذات ارتباطـات بعيـدة وذكيـة  ،وهنـاك مقيـاس شـائع للفكـرة
األصيلية وهو أن تكون نافعة اجتماعيا ( الفاعوري . )71 : 7001 ،
 -4المخاطرة  :وهي أخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واألساليب الجديدة ،والبحث عن حلول لها
في الوقت الذي يكون فيه الفرد على استعداد لتحمل المخاطرة الناتجة عن األعمال التي يقوم بها
ولديه االستعداد لتحمل المسؤوليات المترتبة على ذلك ( .النمر . ) 11 : 1997 ،

-5الحساسية للمشكالت  " :ويقصد بها الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف في
البيئة  ،وتتمثل في قدرة الفرد على اكتشاف المشكالت المختلفة في المواقف المختلفة  ،فالشخص
المبدع يستطيع رؤية كثير من المشكالت في الموقف الواحد  ،فهو يعي األخطاء ونواحي القصور

ويحس بالمشكالت إحساسا مرهفا " (جروان  ،)112: 7007 ،وهذا األمر يعنى أن بعض األفراد
يكونون أسرع من غيرهم في مالحظة المشكالت والتحقق من وجودها في الموقف  ،وال شك أن
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اكتشاف المشكلة يمثل خطوة أولى في عملية البحث عن حال لها  ،و يرتبط بهذه القدرة مالحظة
أشياء غير عادية أو شاذة أو محيرة في محيط الفرد أو إعادة توظيفها واثارة تساؤالت حولها  ،كما

أن االشخاص الذين تزداد حماسيتهم إلدراك أوجه القصور في المواقف المختلفة تزداد فرصتهم
لخوض غمار البحث فيها  ،وبالتالي فإن االحتمال سيزداد أمامهم نحو اإلبداع الخالق .
وهذه العناصر التي بنت عليها الباحثة الدراسة فيما يخص المحور الثاني ( اإلبداع ) .

مقومات اإلبداع  :لإلبداع مقومات أ ساسية يستند عليها  ،ومن أهمها :
-1توفر قدركاف من الحرية  ،فال إبداع بال حرية  ،والصلة بين اإلبداع والحرية صلة بين النتيجة
عطاء جديدا نافعا في ميدان إنساني ما ،
والمقدمة  ،بين الغذاء والكائن الحي  ،فإذا كان اإلبداع
ً
فهذا العطاء وذلك الثراء للحياة اإلنسانية فضاؤه الحرية  .اإلبداع الحر ال ينبع إال من الذات الحرة،

من النفس التواقة المغرمة بالكشف عن المجهول وتجاوز المعلوم .ومن منطلق أن اإلبداع إنما هو

توق لألفضل وتجاوز لما هو كائن  ،فهو يتطلب أن يكون الفرد متحر ًار من كل القيود التي من

شأنها أن تحد من انطالقته  .فالحرية دعامة أساسية لبناءات جديدة ومتجددة  ،والطبيعة الديناميكية
للمبدع تجعل منه فردا ثائ ار على الواقع المتردي  ،ويضيق بكل ما يحاصر عقله ويقيد حركته ،

ويضيق بقيود الوسط الذي يعيش فيه.

 -7الذكاء ،حيث يري بعض العلماء في هذا الجانب  ،أن الذكاء شرط لإلبداع  ،في حين يرى
فريق ثان من العلماء بأن القدرات العقلية المرتبطة باإلبداع تختلف عن القدرات العقلية المرتبطة
بالذكاء  ،حيث يرون أن القدرات اإلبداعية تنتمي إلى نمط التفكير المتباعد  ،بينما قدرات الذكاء

إلى نمط التفكير التقاربى ،وان كانت الدراسات الحديث ة قد بينت أن العلماء قد واصلوا جهودهم نحو
معرفة وتحديد العالقة بين كل من اإلبداع والذكاء  ،واستطاعوا أن يثبتوا إن العالقة بينهما هي
عالقة مثلثة ؛ بمعنى أن الفرد المبدع يتمتع عادة بنسبة ذكاء عالية  ،وأن أصحاب الذكاء المرتفع

ليس بالضرورة أن يتمتعوا بقدرات إبداعية ( .الهويدي .)17 : 7001 ،

-1الدافعية ،إن للدافعية أثر كبير على اإلبداع  ،حيث تعمل لدى الشخص على إظهار العمل
اإلبداعي  ،أي أنها تدفعه للسلوك اإلبداعي  .وتصاحب الدافعية انفعاالت وتوترات نفسية تجعل
الفرد ال يستقر وال يهدأ إال بإنجاز العمل اإلبداعي  ،ومن ثم يعمل اإلبداع على إشباع حاجة

إنسانية هامة عند الفرد تتمثل في تحقيق ذاته.
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 -1القدرة على التخيل  ،حيث يعمل التخيل على دفع الفرد إلى البحث عن عالقات جديدة بين
األشياء ،وبواسطة القدرة على التخيل يستطيع الفرد أن يوظف المعاني واألفكار ،ويجد لها عالقات

ووظائف جديدة لم تكن موجودة أصال .

 -1أساليب التعلم  ،حيث يتحصل الفرد عن طريق التعلم على الكثير من المعلومات والمفاهيم
والحقائق ،ويتلقى الكثير من المعارف والمهارات التي تعتبر ضرورية لإلبداع .
كما أن المتبصر في العلمية اإلبداعية يجد أن عناصرها ومقوماتها عديدة "،ولكن تبقى المعرفة

هي المكون األساسي وهي عصب هذه العملية كما تعتبر المعرفة من حيث إدارتها وخلقها وتبادلها
ووضعها موضع التطبيق هي جل العملية اإلبداعية  ،فبدون المعرفة ومكوناتها ال يمكن االرتقاء
بالعمل اإلبداعي  ،وال يمكن جعل ه نمطا تفكيريا وأسلوب عمل مميز  ،ومهما تطورت العملية
اإلبداعية وتوسعت فال يمكن أن يكتب لها الديمومة واالستم اررية إال إذا قامت على أساس معرفي

واضح ؛ وبالتالي فإن المعرفة هي أسا( الفاعوري )11: 7001 ،س وجوهر التفكير اإلبداعي.

اإلطار المنهجي للدراسة:
منهج الدراسة :انتهجت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي في د ارسـه طبيعـة عناصـر المسـألة
البحثي ــة وأبعاده ــا المختلف ــة  ،وه ــو بح ــث مي ــداني  ،يوض ــح العالق ــة ب ــين مجموع ــة المتغيـ ـرات الـ ـواردة
بالفرضيات وقد تم التركيز من خالل هذا المنهج على جانبين مكملين لبعضهما الـبعض  ،وذلاك علاى
النحو اآلتي :

أ.الجانب التوثيقي المكتبي (مراجعة الكتب واألبحاث والدراسات المتوفرة  ،وذات الصلة).

ب.الجانــب الميــداني( االعتمــاد علــى جمــع البيانــات ميــدانيا بواســطة اســتبيان تــم تصــميمه ألغ ـراض
الد ارســة وتغطيــة جوانبهــا المختلفــة  ،وتــم القيــام بــإجراء صــدق تحكيمــي لالســتبيان وذلــك مــن خــالل
عرضه على عدد من اعضاء هيئة التدريس والمختصين والمهتمين بالموضوع.

مجتمع وعينة الدراسة :تمثل مجتمع الدراسة في أفراد القوى العاملة (موظفي وموظفات) بمدارس
وأقسام وأدارات ومراكز األكاديمية الليبية (طرابلس) ،والبالغ عددهم األجمالي ( )720موظف
وموظفة  ،حيث ت م توزيع عدد ( )120صحيفة استبيان ،وتم الحصول على ( )119صحيفة،
أخضعت للتحليل ( ) 111صحيفة  ،أي ما نسبته (. )%11.1
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أداة البحث :
تم استخدام أداة االستبيان لجمع المعلومات والبيانات من عينة البحث ،وقد اشتملت على ثالثة
أقسام( ،القسم األول ويتعلق بخصائص عينة البحث ،القسم الثاني ويتعلق بأبعاد القيادة التحويلية،
القسم الثالث ويتعلق بعناصر اإلبداع لدى أفراد القوى العاملة) .

وقد تم قياس ثبات األداة (االستبيان) عن طريق احتساب معامل (الفا كرونباخ) لجميع فقرات
االستبيان ،وذلك حسب ما هو وارد بالجدول التالي :
جدول رقم ()6
N of Items

Cronbach's Alpha

41

.941

حيث نالحظ أن قيمة معامل الفا كرونباخ تساوي (  )0.911وهي قيمة مرتفعة  ،وأن عدد

العناصر هو ( )11عنصر  .ومن المعروف أ ن زيادة قيمة معامل ألفا كرونباخ تعنى زيادة
مصداقية البيانات من عكس نتائج العينة على مجتمع الدراسة  .وأن المقياس يتسم باالستقرار وعدم
تنقضه مع نفسه .

حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية ،تناولت هذه الدراسة متغيرين أساسين هما :القيادة التحويلية بأبعادها( :التأثير الكاريزمي ،التحفيز الملهم ،االستثارة الفكرية ،االهتمام الفردي) ،واإلبداع بعناصره:
(الطالقة ،المرونة ،األصالة ،المخاطرة ،الحساسية للمشكالت) .
-الحدود المكانية والزمنية  :اقتصرت الدراسة على أفراد القوى العاملة ( الموظفين والموظفات

باألكاديمية الليبية -طرابلس) ،وطبقت هذه الدراسة خالل الربع األول من 7011م .

عرض النتائج ومناقشتها
 1عرض وتحليل البيانات االولية للد ارسة

 7عرض وتحليل البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة
 1التحقق واختار فرضيات الدراسة
-1عرض وتحليل البيانات األولية للدراسة:
أ.توزيع عينة الدراسة حسب :العمر ،المؤهل العلمي ،التخصص العلمي ،المستوى الوظيفي .
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جدول رقم ()6
المتغير
 -1العمر:

 -7المؤهل العلمي:

 -1التخصص العلمي:

-1الجنس

المسمى

التكرار

النسبة

-أقل من  71سنة

12

%71

-من  71إلى  11سنة

11

%71

-من  11إلى  11سنة

11

%12

-من  11إلى فأكثر

11

%71

-تعليم متوسط

71

%11.1

-تعليم ثانوي

10

%19.1

-بكالوريوس  ،ليسانس

11

%79

-ماجستير ودكتوراه

9

%1.2

-علوم إدارية ومالية

11

%79.2

-علوم قانونية

12

%11

-علوم اقتصادية

72

%12.1

-علوم الهندسة

11

%71.1

-علوم الحاسوب

12

%11

-علوم أساسية

7

%1.1

-علوم سياسية

-علوم اجتماعية

1
1

%1.7

-لغة انجليزية

1

%0.1

-أنثى

90

%12

-ذكر

11

%17

-دبلوم عالي

من سنة إلى  1سنواتمن  1إلى 1من  2إلى 9
-1سنوات الخبرة

من  10إلى 17
من 11إلى 11
من 11إلى 12

أكثر من  12السنة

12

11
71
20
9
2
0

%10.1

%1.9

%72.1
%11.1
%11.7
%1.2
1.7
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من البيانات الواردة بالجدول السابق  ،والخااص بالخصاائص الشخصاية ألفاراد العيناة ،يتضا
ما يلي:
من حيث الفئات العمرية لعينة البحث نجد أن أكبر نسبة كانت للفئة المحصورة ما بين ( 71
حتى  11سنة ) وأيضا الفئة العمرية من ( 11فأكثر )  ،ثم الفئة األقل من  71سنة وأخي ار الفئة
من ( 11إلى  11سنة )  .ومن حيث المؤهالت العلمية لعينة البحث نجد أن أكبر نسبة كانت
لحملة الدبلومات العالية ثم الشهادة الجامعية ( بكالوريوس – ليسانس )  ،ثم التعليم الثانوي والتعليم
المتوسط  ،في حين كانت أقل النسب لذوي المؤهالت العليا ( الماجستير والدكتوراه )  .ومن حيث
نوع التخصصات العلمية لعينة البحث نجد أن أكبر نسبة كانت لذوي التخصصات اإلدارية والمالية

يليها التخصصات الهندسية  ،ثم التخصصات االقتصادية  ،فالقانونية والعلوم األساسية  ،ومن
حيث جنس مفردات العينة فقد كانت النسب األعلى لألناث ثم الذكور  .ومن حيث سنوات الخبرة
فنالحظ أن أعلى نسبة كانت لمن لديهم سنوات خبرة من ( 2إلى  9سنوات ) يليها من ( سنة إلى

 1سنوات ) ثم من ( 1إلى  1سنوات ) وأخي ار لمن لديهم سنوات خبرة من ( 10إلى  ) 12سنة .

-7أ  /استجابة مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمحور الخاص بأبعاد القيادة التحويلية
البعد األول  :الجاذبية أو التأثير الكاريزمي ) :

جدول رقم ()3

موافق تماما

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

 1رئيسي في العمل ينال

33

47

20

9

2

6.40

1.101

3

ال يتوفر

 6أنه يملك خصائص

69

44

29

9

4

6.45

0.947

1

ال يتوفر

ت

اعجب الجميع

المتوسط المرج

غير موافق تماما

االنحراف المعياري

الترتيب

الرأي السائد

العبارات

ومواصفات تجعل منه قدوة
 3لديه القدرة على التأثير في

35

46

55

60

60

6.44

1.039

6

ال يتوفر

 4أنه محل ثقة وتقدير

32

62

96

1

0

6.37

0.242

4

ال يتوفر

االجمالي 6.415

0.925

اآلخرين بشكل طبيعي

الجميع

ال يتوفر

مـن خـالل نتــائج الجـدول الســابق يتبـين ان قيمـة المتوســط الحسـابي المــوزون االجمـالي للفقـرات
الخاصــة بمحــور (البعــد األول مــن أبعــاد القيــادة التحويليــة والمتمثــل فــي الجاذبيــة أو التــأثير المثــالي)
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لمفردات عينة الدراسة بلغ ( )7.111وبانحراف معياري قـدره ( ،)0.911وفـي هـذا مـا يـدل علـى أن
رؤوسائهم في العمل غير متوفر لديهم هذا البعد الهام من أبعاد القيادة التحويلية.
البعد الثاني :التحفيز الملهم ) :

جدول رقم ()4
موافق تماما

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

غير موافق تماما

المتوسط المرج

االنحراف المعياري

1

أنه يعمل على دمج أهداف العمل

32

64

75

17

3

6.569

1.067

3

ال يتوفر

6

أنه يعبر عن تقديره للمرؤوسين

46

33

22

16

0

6.366

0.959

4

ال يتوفر

3

لديه القدرة على إلهام المرؤوسين

61

62

92

5

5

6.252

0.271

6

متوفر إلى حد ما

4

نستلهم منه الكثير من األفكار

13

72

63

6.224

1.022

1

متوفر إلى حد ما

6.20

0.922

بأهداف تابعيه

عند أدائهم للعمل

بالمساندة المستنيرة
والخبرات في العمل

5

االجمالي

الرأي السائد

الترتيب

ت

العبارات

متوفر إلى حد ما

م ــن خ ــالل نت ــائج الج ــدول الس ــابق يتب ــين ان قيم ــة المتوس ــط الحس ــابي الم ــوزون االجم ــالي للفقـ ـرات
الخاصــة بمحــور (بالبعــد الثــاني مــن أبعــاد القيــادة التحويليــة والمتمثــل فــي التحفيــز الملهــم ) لمفــردات
عينة الدراسة بلغ ( )7.10وبانحراف معياري قدره ( ، )0.921وفي هذا ما يـدل علـى أن رؤوسـائهم
في العمل يتوفر لديهم قدر متوسط من هذا البعد .
البعد الثالث  ( :اإلستنارة الفكرية) :
جدول رقم ()5
موافق تماما

موافق

ما

موافق إلى حد

غير موافق

تماما

غير موافق

المرج

المتوسط

المعياري

االنحراف

الترتيب

1

لديه القدرة على حث المرؤوسين لتقديم

46

61

21

11

0

6.393

0.923

4

الرأي السائد

ت

العبارات

غير متوفر

أفضل ما لديهم
6

يعمل على تشجيع المرؤوسين نحو

7

22

33

62

63

6.942

1.176

1

منوفر إلى حد ما

3

أنه يهتم بما يقترحه المرؤسين ويأخذ

5

53

71

62

0

6.721

0.725

6

منوفر إلى حد ما

4

يولى الكثير من االهتمام واالحترام ألفكار

65

37

21

36

0

6.245

0.925

3

منوفر إلى حد ما

التجديد وأإلبداع في العمل

ذلك بعين االعتبار
المرؤوسين ويقدرها

االجمالي

6.222

0.971

منوفر إلى حد ما
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من خالل نتائج الجدول السـابق يتبـين ان قيمـة المتوسـط الحسـابي المـوزون اإلجمـالي للفقـرات
الخاصــة (بالبعــد األول مــن أبعــاد القيــادة التحويليــة والمتمثــل فــي اإلســتثارة الفكريــة ) لمفــردات عينــة
الدراسة بلغ ( )7.121وبانحراف معياري قدره ( ، )0.921وفي هذا ما يدل علـى أن رؤوسـائهم فـي
العمل يتوفر لديهم قدر متوسط من هذا البعد .
البعد الرابع :االعتبار أو األهتمام الفردي ) :
جدول رقم ()2
موافق تماما

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

غير موافق تماما

المتوسط المرج

6

أنه يهتم كثي ار بقضايا ومشاكل

2

36

24

53

0

3.052

0.239

3

منوفر إلى حد ما

في الصورة دائما

المعياري

1

أنه يعمل على وضع المرؤوسين

1

25

20

69

0

6.754

0.752

4

منوفر إلى حد ما

ال أري السائد

االنحراف

ت

الترتيب

العبارات

المرؤوسين في العمل
3

أنه يراعي احتياجات ورغبات

المرؤوسين ويحرص على تحقيقها

9

4

أنه يسعى لتحقيق مصال

4

المرؤوسين قبل مصالحه الذاتية

1

15

22

30

63

3.142

1.122

6

91

32

64

0

3.512

0.724

1

3.119

0.222

االجمالي

منوفر إلى حد ما
متوفر بشكل كبير
متوفر إلى حد ما

مـن خـالل نتــائج الجـدول الســابق يتبـين ان قيمـة المتوســط الحسـابي المــوزون االجمـالي للفقـرات

الخاصة بمحور (بالبعد األول من أبعـاد القيـادة التحويليـة والمتمثلـة فـي اإلعتبـار أو االهتمـام الفـردي)

لمفــردات عينــة الد ارســة بلــغ ( )1.119وبــانحراف معيــاري قــدره ( ، )0.221وفــي هــذا مــا يــدل علــى
أن رؤوسائهم في العمل يتوفر لديهم قدر متوسط من هذا البعد .
/6ب-اس تجابة مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمحور الخاص بعناصر اإلبداع
لدى األفراد:
العنصر األول  ( :عنصر الطالقة )
جدول رقم ()7
موافق تماما

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

غير موافق تماما

المتوسط المرج

االنحراف المعياري

للمشكلة الواحدة

الترتيب

1

أمتلك القدرة على تقديم حلول كثيرة

3

20

76

56

0

3.193

0.724

1

الرأي السائد

ت

العبارات

متوفر إلى حد ما
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6

أمتلك قدرة لغوية للتعبير عن أفكاري

30

58

63

4

0

6.245

0.723

3

متوفر إلى حد ما

3

اجيد التعبير عن ما يدور في رأسي

30

32

69

4

0

6.436

0.269

4

غير متوفر

4

لدى القدرة على انتاج أكبر عدد

26

10

111

8

0

6.257

0.215

6

متوفر إلى حد ما

6.731

0.206

من أفكار

ممكن من األلفاظ المترادفة

االجمالي

متوفر إلى حد ما

م ــن خ ــالل نت ــائج الج ــدول الس ــابق يتب ــين ان قيم ــة المتوس ــط الحس ــابي الم ــوزون االجم ــالي للفقـ ـرات

الخاصـ ــة بمحـ ــور (عناصـ ــر اإلبـ ــداع  :عنصـ ــر الطالقـ ــة ) لمفـ ــردات عينـ ــة الد ارسـ ــة بلـ ــغ ()7.211

وبـانحراف معيــاري قــدره ( ، )0.207وفـي هــذا مــا يــدل علـى أن عنصــر الطالقــة متـوفر إلــى حــد مــا،
أي بدرجة متوسطة لدى أفراد عينة البحث.
العنصر الثاني ( :عنصر المرونة )
جدول رقم ()2

4

59

20

16

0

6.245

0.221

6

متوفر إلى حد ما

موافق تماما

متعددة

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

غير موافق تماما

المتوسط المرج

االنحراف المعياري

6

لدى القدرة على االنتقال من فكرة ألى

الترتيب

1

لدى القدرة على رؤية األشياء من زوايا

19

32

90

10

0

6.527

0.727

3

غير متوفر

الرأي السائد

ت

العبارات

أخرى بتلقائية
3

لدى القدرة على تقبل أفكار وآراء

62

72

44

9

0

6.636

09792

4

غير متوفر

4

لدى القدرة عل تغيير مواقفي عندما

36

57

32

19

0

3.320

09933

1

متوفر إل حد ما

6.711

0.244

اآلخرين عندما اقتنع بها
يتبين لي عدم صحتها

االجمالي

متوفر إلى حد ما

م ــن خ ــالل نت ــائج الج ــدول الس ــابق يتب ــين ان قيم ــة المتوس ــط الحس ــابي الم ــوزون االجم ــالي للفقـ ـرات

الخاصـ ــة بمحـ ــور (عناصـ ــر اإلبـ ــداع  :عنصـ ــر المرونـ ــة ) لمفـ ــردات عينـ ــة الد ارسـ ــة بلـ ــغ ()7.211

وب ــانحراف معيـــاري قـــدره ( ، )0.211وفـ ــي ه ــذا مـــا يـــدل علـ ــى أن عنص ــر المرونـــة متـ ــوفر بدرجـ ــة
متوسطة لدى أفراد عينة البحث.
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العنصر الثالث  ( :عنصر األصالة )
جدول رقم ()9
موافق تماما

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

غير موافق تماما

المتوسط المرج

االنحراف المعياري

اتميز بقدرتي على التجدد

1

25

42

63

0

6.527

0.745

لدى القدرة على انجاز أعمالي بشكل

45

11

49

50

0

6.271

1.602

أميل إلى احداث تغيرات في اإلجراءات

69

64

29

69

3

6.224

1.033

ال أميل التقييد في حل مشكالت العمل

62

62

72

67

0

6.271

0.959

6.242

0.923

1
7

متجدد

1

المتبعة في انجاز العمل

1

االجمالي

النسبة المئوية

ت

الرأي السائد

العبارات

4

غير متوفر
متوفر إلى حد ما

6

متوفر إلى حد ما

3

متوفر إلى حد ما

1

متوفر إلى حد ما

م ــن خ ــالل نت ــائج الج ــدول الس ــابق يتب ــين ان قيم ــة المتوس ــط الحس ــابي الم ــوزون اإلجم ــالي للفقـ ـرات
الخاصـ ــة بمحـ ــور (عناصـ ــر اإلبـ ــداع  :عنص ـ ـرة األصـ ــالة ) لمفـ ــردات عينـ ــة الد ارسـ ــة بلـ ــغ ()7.112

وبـانحراف معيـاري قـدره ( ، )0.921وفـي هـذا مـا يـدل علـى أن عنصـر األصـالة متـوفر إلـى حـد مــا،
أي بدرجة متوسطة لدى أفراد عينة البحث.
العنصر الرابع  ( :عنصر المخاطرة )
جدول رقم ()10
موافق تماما

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

غير موافق تماما

6

لدى القدرة على تحمل نتائج أي عمل أقوم

51

15

22

1

0

6.651

0.969

3

غير متوفر

3

أمتلك القدرة على الدفاع عن أفكاري وآرائي

45

47

26

1

0

6.166

0.240

4

غير متوفر

4

لدى القدرة على مواجهة أي موقف من

62

41

25

3

0

6.432

0.232

1

غير متوفر

االجمالي

6.307

0.936

منى
به

مواقف العمل

الترتيب

1

أبادر عادة بتقديم األفكار حتى لو لم يطلب

45

33

44

33

0

6.419

1.161

6

غير متوفر

الرأي السائد

المتوسط المرج

ت

االنحراف المعياري

العبارات

غير متوفر

مـن خـالل نتــائج الجـدول الســابق يتبـين ان قيمـة المتوســط الحسـابي المــوزون االجمـالي للفقـرات
الخاص ــة بمح ــور (عناص ــر اإلب ــداع  :عنصـ ـرة المخ ــاطرة( ) لمف ــردات عين ــة الد ارس ــة بل ــغ ()7.102
وبـانحراف معيـاري قـدره ( ، )0.917وفـي هـذا مـا يـدل علـى أن عنصـر المخـاطرة غيـر متـوفر بشــكل
كاف لدى أفراد عينة البحث.

011

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  7ديسمبر 4102

العنصر الخامس  ( :عنصر االحساسية للمشكالت)
جدول رقم ()11
موافق تماما

موافق

6

لدى القدرة على مالحظة وتحسس المشكالت

69

10

116

0

0

6.527

0.260

1

غير متوفر

3

فضولى يجعلنى أبحث عن أسباب المشكالت

45

14

76

64

0

6.423

1.071

6

غير متوفر

4

أعمل على معرفة أوجه القصور أو الضعف

45

19

90

1

0

6.303

0.900

4

غير متوفر

االجمالي

6.456

0.907

قبل وقوعها

واالنحرافات في العمل

واالنحرافات بشكل تلقائي
فيما أقوم به من عمل

موافق إلى حد ما

غير موافق

غير موافق تماما

المتوسط المرج

1

لدى قدرة على توقع المشكالت واالختالالت

67

56

50

62

0

6.432

0.240

3

غير متوفر

الرأي السائد

االنحراف المعياري

ت

الترتيب

العبارات

غير متوفر

مـن خـالل نتــائج الجـدول الســابق يتبـين ان قيمـة المتوســط الحسـابي المــوزون االجمـالي للفقـرات

الخاص ــة بمح ــور (عناص ــر اإلب ــداع  :عنصـ ـرة الحساس ــية للمش ــكالت ) لمف ــردات عين ــة الد ارس ــة بل ــغ
( )7.117وبـانحراف معيـاري قــدره ( ، )0.902وفـي هــذا مـا يـدل علــى أن هـذا العنصــر غيـر متــوفر
لدى أفراد العينة بشكل كاف.
- 3التحقق واختار فرضيات الدراسة:
جدول رقم ()16
عنصر الحساسية

عنصر

للمشكالت

المخاطرة

0.247

0.579

0.0.479

.000

.000

.000

155

155

155

155

0.206

0.516

0.679

0.352

Pearson Correlation

.000

.000

.000

.001

)Sig. (2-tailed

155

155

155

155

N

0.516

0.491

0.607

0.329

Pearson Correlation

.000

.001

.000

.001

)Sig. (2-tailed

155

155

155

155

N

0.330

0.309

0.190

0.641

Pearson Correlation

.000

.000

.000

.024

)Sig. (2-tailed

155

155

155

155

N

عنصر األصالة

عنصر المرونة

عنصر الطالقة

0.662

0.400

Pearson Correlation

.020

)Sig. (2-tailed
N

بعد الجاذبية

0.223

0.532

0.352

بعد التحفيز الملهم

بعد اإلستثارة
الفكرية

بعد االهتمام الفردي
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من خالل الجدول السابق يتبين أن :
-1قيمة معامل االرتباط بين بعد (الجاذبية أو التأثير الكاريزمي) وعنصر (الطالقة) يساوي
( )0.100وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي ضعيف ووجود ارتباط معنوي بين المتغيرين.
 -7قيمة معامل االرتباط بين بعد (الجاذبية أو التأثير الكاريزمي) وعنصر (المرونة) يساوي

( )0.772وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي ضعيف ووجود ارتباط معنوي بين المتغيرين.

 -1قيم ــة معام ــل االرتب ــاط ب ــين بع ــد ( الجاذبي ــة أو الت ــأثير الك ــاريزمي) وعنص ــر (االص ــالة) يس ــاوي
( )0.129وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طـردي ضـعيف  ،ويقتـرب مـن المتوسـط ووجـود ارتبـاط
معنوي بين المتغيرين.

 -1قيم ــة معام ــل االرتب ــاط ب ــين بع ــد (الجاذبي ــة أو الت ــأثير الك ــاريزمي) وعنص ــر (المخ ــاطرة) يس ــاوي
( )0.121وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي متوسط ووجود ارتباط معنوي بين المتغيرين.
 -1قيمـة معامــل االرتبــاط بـين بعــد (الجاذبيـة أو التــأثير الكـاريزمي) وعنصــر (الحساســية للمشــكالت)

يســاوي ( )0.111وهــذا يــدل علــى أن االرتبــاط بينهمــا طــردي متوســط  ،ووجــود ارتبــاط معنــوي بــين
المتغيرين .
 -1قيمة معامل االرتباط بين بعد (التحفيز الملهم) وعنصـر (الطالقـة) يسـاوي (  )0.111وهـذا يـدل
على أن االرتباط بينهما طردي ضعيف ومما يدل على وجود ارتباط معنوي بين المتغيرين.

 -2قيمة معامـل االرتبـاط بـين بعـد (التحفيـز الملهـم) وعنصـر (المرونـة) يسـاوي ( )0.729وهـذا يـدل
على أن االرتباط بينهما طردي ضعيف ووجود ارتباط معنوي بين المتغيرين .
 -2قيمة معامل االرتباط بين بعد (التحفيـز الملهـم) وعنصـر (األصـالة) يسـاوي ( )0.117وهـذا يـدل
على أن االرتباط بينهما طردي متوسط مما يدل على وجود ارتباط معنوي بين المتغيرين .

-9قيمة معامل االرتباط بين بعـد (التحفيـز الملهـم) وعنصـر (المخـاطرة) يسـاوي ( )0.107وهـذا يـدل
على أن االرتباط بينهما طردي متوسط ووجود ارتباط معنوي بين المتغيرين .

-10قيمـ ــة معامـ ــل االرتبـ ــاط بـ ــين بعـ ــد (التحفيـ ــز الملهـ ــم) وعنصـ ــر (الحساسـ ــية للمشـ ــكالت) يسـ ــاوي
( ، )0.121وهـذا يـدل علـى أن االرتبـاط بينهمـا طـردي متوسـط ووجـود ارتبـاط معنـوي بـين المتغيـرين
.

-11قيمة معامل االرتباط بين بعد (اإلسـتثنارة الفكريـة) وعنصـر (الطالقـة) يسـاوي ( ، )0.119وهـذا

يدل على أن االرتباط بينهما طردي ضعيف ،ووجود ارتباط معنوي بين المتغيرين .
-17قيمــة معامــل االرتبــاط بــين بعــد (اإلســتثنارة الفكريــة) وعنصــر (المرونــة ) يســاوي (،) 0.702
وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي ضعيف  ،ووجود ارتباط معنوي بين المتغيرين .
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-11قيمــة معامــل االرتب ـاط بــين بعــد (اإلســتثنارة الفكريــة) وعنصــر (األصــالة ) يســاوي (، ) 0.191
وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي ضعيف  ،و وجود ارتباط معنوي بين المتغيرين .

-11قيمــة معامــل االرتبـ ـاط بــين بع ــد (اإلســتثنارة الفكريــة) وعنص ــر (المخــاطرة ) يس ــاوي (،)0.117
وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي متوسط  ،ووجود ارتباط معنوي بين المتغيرين .
-11قيمــة معامــل االرتبــاط بــين بعــد (اإلســتثنارة الفكريــة) وعنصــر (الحساســية للمشــكالت) يســاوي (
 ، )0.111وهـ ــذا يـ ــدل علـ ــى أن االرتبـ ــاط بينهمـ ــا طـ ــردي متوسـ ــط  ،و وجـ ــود ارتبـ ــاط معنـ ــوي بـ ــين

المتغيرين .

-11قيم ــة معام ــل االرتب ــاط ب ــين بع ــد ( االهتم ــام واالعتب ــار الف ــردي =) وعنص ــر (الطالق ــة) يس ــاوي
( ، ) 0.711وهـ ــذا يـ ــدل علـ ــى أن االرتبـ ــاط بينهمـ ــا طـ ــردي ضـ ــعيف ووجـ ــود ارتبـ ــاط معنـ ــوي بـ ــين
المتغيرين .

-12قيم ــة معام ــل االرتب ــاط ب ــين بع ــد( االهتم ــام واالعتب ــار الفـ ـردي ) وعنص ــر (المرون ــة ) يس ــاوي
( ، )0.190وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي وجود ارتباط معنوي بين المتغيرين .

-12قيم ــة معام ــل االرتب ــاط ب ــين بع ــد ( االهتم ــام واالعتب ــار الفـ ـردي ) وعنص ــر (األص ــالة ) يس ــاوي

( ، )0.109وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي ضعيف ووجـود ارتبـاط معنـوي بـين المتغيـرين
.
-19قيمــة معامــل االرتبــاط بــين بعــد ( االهتمــام واالعتبــار الفــردي ) وعنصــر (المخــاطرة ) يســاوي

( ، )0.110وهذا يدل على أن االرتبـاط بينهمـا طـردي ضـعيف ووجـود ارتبـاط معنـوي بـين المتغيـرين
.
-70قيمــة معامــل االرتبــاط بــين بعــد ( االهتمــام واالعتبــار الفــردي ) وعنصــر (الحساســية للمشــكالت)

يســاوي ( ، ) 0.112وهــذا يــدل علــى أن االرتبــاط بينهمــا طــردي ضــعيف ووجــود ارتبــاط معن ـوي بــين
المتغيرين .
نتاائج الدراساة:علـى ضـوء تحليـل النتـائج واختبـار الفرضـيات وتفسـيرها توصـلت الد ارسـة إلـى النتـائج
اآلتية :

-1إن بعد (الجاذبية أو التـأثير الكـاريزمي) ال يتـوفر بشـكل كـاف لـدى فئـة الرؤوسـاء (مـدراء األدارات
وعمداء المدراس واألقسام العلمية) باألكاديمية الليبية .
-7إن األبعاد ( :التحفيز الملهم) ،و(االستثارة الفكريـة) ،و (االهتمـام الفـردي) متـوفرة بدرجـة متوسـطة

(إلــى حــد مــا) لــدى فئــة الرؤوســاء (مــدراء األدارات وعمــداء المــدراس واألقســام العلميــة ) باألكاديميــة
الليبية .

-1إن العناصر( :الطالقة)( ،المرونة)( ،األصالة) متوفرة بدرجة متوسطة في أفراد عينة البحث .
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 -2إن العناصــر ( :المخــاطرة)(،الحساســية للمشــكالت) غيــر متــوفرة بشــكل كــاف فــي اف ـراد عينــة
البحث

-10إن معام ــل االرتب ــاط ب ــين بع ــد الت ــأثير الك ــاريزمي وعنص ــرى (الطالق ــة والمرون ــة ) ك ــان طردي ــا

ضعيف .
 -17إن معامـ ــل االرتب ـ ــاط ب ـ ـين الت ـ ــأثير الك ـ ـاريزمي والعناص ـ ــر (األصـ ــالة ،والمخ ـ ــاطرة والحساس ـ ــية
للمشكالت) كان طرديا متوسط

-11إن معامل االرتباط بين بعد التحفيز الملهم وعنصري (الطالقة والمرونة) كان طرديا ضعيف
 -12إن معامـ ـ ــل االرتبـ ـ ــاط بـ ـ ــين التحفيـ ـ ــز الملهـ ـ ــم والعناصـ ـ ــر (األصـ ـ ــالة والمخـ ـ ــاطرة ،والحساسـ ـ ــية

للمشكالت) كان طرديا متوسط

 -70إن معامــل االرتبــاط بــين بعــد االســتثارة الفكريــة والعناصــر (الطالقــة والمرونــة واألصــالة) كــان

طرديا ضعيف.
 -71إن معامــل االرتبــاط بــين بعــد االســتثارة الفكريــة وعنصــرى (المخــاطرة والحساســية للمشــكالت)

كان طرديا متوسط.

-71إن معامـــل االرتبـــاط بـ ــين بعـــد االعتبـ ــار الفـــردي والعناصـــر ( الطالقـ ــة ،والمرونـــة ،واألصـ ــالة،
والمخاطرة ،والحساسية للمشكالت ) كان طرديا ضعيف.
-71إن أكثر أبعاد القيادة التحويلية تأثي ار على عناصر األبداع لدى األفراد كـان لبعـد التحفيـز الملهـم

 ،يليـه بعـد التـأثير الكـاريزمي (بـالرغم مـن أن هـذا البعـد ال يتـوفر بشـكل كـاف لـدى الرؤسـاء) ،ثـم بعــد
االســتثارة الفكريــة ،و جــاء بعــد االعتبــار الفــردي فــي الترتيــب األخيــر فــي قــوة تــأثيره علــى عناصــر
األبداع .

توصيات الدراسة:
اعتمادا على النتائج السابقة  ،يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
 -1األخــذ بع ــين االعتب ــار عنــد اختي ــار وتكلي ــف القيــادات اإلداري ــة ف ــي األكاديميــة تـ ـوافر خص ــائص
القيــادة التحويليــة لــديهم  ،وأن يــتم تضــمين تلــك الخصــائص ضــمن معــايير عمليــة االختيــار والترشــيح

لتولى مناصب قيادية .

 -7التوجــه نحــو الب ـرامج التدريبيــة وورش العمــل والم ـؤاتمرات واللقــاءات العمليــة المتخصصــة لتنميــة
مهــارات وقــدرات القيــادات اإلداريــة الحاليــة بمختلــف مســتوياتها باألكاديميــة  ،لتعزيــز عناصــر القيــادة
التحويلية والتركيز علـى مـداخلها ومما ارسـاتها  ،وبيـان أهميـة هـذا الـنمط مـن القيـادة وأثـره علـى أداء

األفـ ـراد وجعلهـــم ي ــؤدون أعمـ ــالهم ب ــدرجات كبي ـ ـرة مـــن اإلب ــداع واألبتكـــار  .وتعزي ــز عناصـ ــر القيـ ــادة
التحويلية
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 -1التوجــه نحــو إتاحــة فــرص التــدريب للمــوظفين والموظفــات باألكاديميــة  ،وبمــا يســاهم فــي إظهــار
وتنمية سلوكهم اإلبداعي .

 -1الســعى نحــو إرســاء ثقافــة تنظيميــة تعاونيــة باألكاديميــة تتماشــى مــع متطلبــات القيــادة التحويليــة ،
وذلك بتشجيع العاملين على المساهمة بآرائهم وافكارهم والعمل بروح الفريق الواحـد وتحمـل المسـؤولية

 ،واحترام قيم العمل واإلنجاز .
 -1العمل على توعية األفراد بجوانب اإلبداع المختلفة لديهم وتمكينهم من معرفـة قـدراتهم اإلبداعيـة
وحثهم على الوصول لمعدالت أداء عالية .

 -1التركيز على أنظمة تحفيز تساهم في خلق نوع من التنافس ،وتحث علـى إظهـار األفـراد ألفضـل
ما لديهم  ،وتعزيز أدائهم والوصول بهم إلى سلوكيات إبداعية .
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مراجع الدراسة :
المراجع العربية:
أوال :الكتب
 -0فيليب باولر  ،ترجمة هدى فؤاد  ،القيادة  ،القاهرة  ،مجموعة النيل العربية . 1111 ،
 -1إب ـراهيم الفق ــي  ،أسـ ـرار ق ــادة التميــز  ،سلس ــلة إص ــدارات بمي ــك :مركــز الخبـ ـرات المهني ــة ل ــإلدارة
( ، )1القاهرة 0111 ،

 -3بيتــر د اركــر  ،ترجمــة محمــد عبــد الك ـريم  ،اإلدارة  :المهــام-المســؤليات – التطبيقــات  ،القــاهرة ،
الدار الدولية للنشر والتوزيع 0111 ،

 -4جيمس كوزيس  ،باري بورنز  ،ترجمة جـورج خـوري  ،تحـديات الزعامـة  ،عمـان  ،مركـز الكتـب
األردني .0111 ،
 -1وارن بينـ ــيس  ،ترجمـ ــة هشـ ــام عب ـ ــد ا  ،القيـ ــادة اإلداريـ ــة  :آراء مجموع ـ ــة مـ ــن كبـ ــار الم ـ ــدراء
التنفيذين  ،عمان  ،دار البشير للنشر والتوزيع 0111 ،

 -1طريف شوقي  ،السلوك القيادي وفعالية اإلدارة  ،القاهرة  :مكتبة غريب . 0111 ،
 -1محمــد بــن عب ــد ا البرعــي  ،محمــد ب ــن إب ـراهيم التــويجري  ،معج ــم المصــطلحات اإلداري ــة ،
الرياض  ،مكتبة العبيكان . 0113 ،

 -1أحمــد الخطيــب  ،وآخــرون  ،تقــويم مــدى فاعليــة برنــامج اإلدارة العليــا للقيــادات التربويــة فــي و ازرة
التربية والتعليم  ،المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية  ،عمان . 0111 ،
 -1إبراهم بن عبد ا المنيف  ،تطور الفكر المعاصر  ،الريـاض  :آفـاق اإلبـداع للنشـر واالعـالم ،
. 0111

 -01السيد عليوة  ،تنمية المهارات القيادية للمديرين الجدد  ،القاهرة  ،دار السماح . 1110 ،
 -00علي السلمي  ،إدارة السلوك اإلنساني  ،القاهرة  ،دار غريب للنشر والتوزيع . 0111 ،

 -01س ــيد الهـ ـواري  ،مالم ــح م ــدير المس ــتقبل م ــن القي ــادة التبادلي ــة إل ــى القي ــادة التحويلي ــة  ،الق ــاهرة ،
مكتبة عين شمس .0111 ،
 -03وارن بينـ ــيس  ،ترجمـ ــة هشـ ــام عب ـ ــد ا  ،القيـ ــادة اإلداريـ ــة  :آراء مجموع ـ ــة مـ ــن كبـ ــار الم ـ ــدراء
التنفيذين  ،عمان  ،دار البشير للنشر . 0111 ،

 -04خليــل الشــماع  ،مبــادر اإلدارة مــع التركيــز علــى إدارة األعمــال  ،بغــداد  ،دار الميس ـرة للتوزيــع
والطباعة . 0111 ،
 -01سهيلة عباس  ،القيـادة اإلبتكاريـة واألداء المتميـز  ،حقيبـة تدريبيـة لتنميـة اإلبـداع  ،عمـان  ،دار
وائل للنشر والتوزيع .1114 ،
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-01مصـرى عبـد الحميـد حنـورة  ،االبـداع  :مـن منظـور تكـاملي  ،القـاهرة  :مكتبـة االنجلـو المصـرية
. 0111 ،

 -01محمــد عابــد الجــابري  ،بني ــة العقــل العربــي  :د ارس ــة نقديــة لــنظم المعرف ــة فــي الثقافــة العربي ــة ،
مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت .1114 ،
 -01فتحي عبد الرحمن مروان  ،االبداع  ،عمان  ،دار الفكر . 1111 ،
 -01ناديــة حبيــب أيــوب  ،العوامــل المــؤثرة علــي الســلوك االبتكــاري لــدى المــديرين فــي قطــاع البنــوك
السعودية  ،مجلة اإلدارة العامة مج  ،41ع.1111 ، 0

-11زيد الهويدي  ،االبداع  :ماهيته  ،اكتشافه  ،تنميته  ،العين  ،دار الكتاب الجامعي .1114 ،
-10رفعـــت عبـ ــد الحلـ ــيم الفـــاعوري  ،إدارة االبـ ــداع التنظيمـ ــي  ،القـــاهرة  ،المنظمـ ــة العربيـ ــة للتنميـ ــة
اإلدارية . 1111 ،

 -11محم ـ ــد س ـ ــعيد أوكي ـ ــل ،وظ ـ ــائف و نش ـ ــاطات المؤسس ـ ــة الص ـ ــناعية ،د.م.ج ،الج ازئ ـ ــر ،ط،00:
.0110

 -13فتحي عبـدالرحمن جـروان  ،الموهبـة والتفـوق واإلبـداع  ،االمـارات العربيـة المتحـدة  ،دار الكتـاب
الجامعي . 0111 ،
-14جي ارل ـ ــد جرنبيــ ــرج  ،روبــ ــرت ب ـ ــارون  .إدارة السـ ـ ــلوك فـ ـ ــي المنظم ـ ــات .ترجمــ ــة رفـ ـ ــاعي محمـ ـ ــد
،اسماعيل بسيوني .ـ الرياض  :دار المريخ 1114 ،

ثانيا  :الدوريات

 -0يوس ــف ع ــب المعط ــى مص ــطفى  ،أس ــلوب القي ــادة التحويلي ــة لتحس ــين أداء م ــدير المدرس ــة ف ــي
مصر  ،الجمعية المصـرية للتربيـة المقارنـة واإلدارة التعليميـة  ،ع ( ، )1السـنة الخامسـة  ،يوليـو
1111
 -1شــفاء محمــد حســون  ،ســهير عــادل حامــد  ،الــذكاء الشــعوري وعالقتــه بــنمط القيــادة التحويليــة ،
مجلة اإلدارة واالقتصاد  ،ع ( ، )13جامعة بغداد .1101 ،

 -3فضــل الفضــلي  ،العوامــل المــؤثرة علــى دور المــدير كوكيــل إبــداع  ،مجلــة جامعــة الملــك ســعود
للعلوم اإلدارية  ،مج ( ، )01ع (. 1113 . )1
 -4سعود النمر  ،اإلبداع اإلداري  :دراسة سلوكية  ،مجلة المدير العربي  ،ع (.0111 ، )001

 -1عبد المحسن نعساني  ،اختبار أبعاد لقيادة التحويلية في اإلبداع اإلداري  ،مجلـة جامعـة تشـرين
للبحـ ــوث والد ارسـ ــات العلميـ ــة  ،سلسـ ــلة العلـ ــوم اإلقتصـ ــادية والقانونيـ ــة  ،ع ( ، )0مـ ــج (، ) 31
1111
 -1أيمـن عـودة العـاني  ،أثـر القيـادة التحويليـة علـى المواضـبة التنظيميـة لـدى العـاملين فـي الجامعــة
األردنية  ،المجلة األردنية في إدارة األعمال  ،المجلد ( ، )1ع (.1103 ، )1
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 -1ط ــاهر محس ــن الغ ــالي  ،الس ــيد وائ ــل محم ــد  ،س ــلوكيات القي ــادة التحويلي ــة وأثره ــا ف ــي اإلب ــداع
التنظيمي  ،مجلة دراسات إدارية  ،مج ( ، )3ع ( ، )1كانون األول .1101

 -1نبيــل عبــد الفتــاح  ،مهــارات التفكيــر اإلبــداعي وعالقتهــا بعمليــة اتخــاذ الق ـرار  ،مجلــة اإلداري ،
معهد اإلدارة العامة مسقط . 0111 ،
 -1هاشم الشبيني  ،اإلبداع  :ماهيته ومقوماته وأسـاليب قياسـه  ،مجلـة التنميـة اإلد ارريـة  ،القـاهرة ،
ع (0111 ، )11

ثالثا  :المؤتمرات والندوات :
-0ماجــد محمــد صــالح ســليمان  ،محمــد عبــد الوهــاب العـزاوي  ،أحمــد ســليمان الجرجــري  ،أثــر أبعــاد
القيـادة التحويليــة فـي إدارة التغييــر التنظيمـي  :د ارســة اســتطالعية آلراء نخبـة مــن رؤسـاء األقســام فــي
معمــل األلبســة الوالديــة فــي الموصــل  ،المــؤتمر العلمــي الــدولي الثــامن  ،جامعــة الزيتونــة األردنيــة ،

المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية 1101-10-11 ،

 -1إبـ ـراهيم أحم ــد عـ ـواد أب ــو ج ــامع  ،الثقاف ــة المؤسس ــية واإلب ــداع اإلداري ف ــي المؤسس ــات التربوي ــة
األردنية  ،المؤثمر الدولي للتنمية اإلدارية ،الرياض  ،معهد اإلدارة العامة . 1111 ،

 -3ســعد بــن مــرزوق العتيبــي  ،دور القيــادة التحويليــة فــي إدارة التغييــر  ،الملتقــى اإلداري الثالــث :
إدارة التغييــر ومتطلبــات التطــوير فــي العمــل اإلداري ،كليــة العلــوم اإلداريــة  ،جامعــة الملــك ســعود ،
جدة 01-01 ،صفر 0411هـ .
رابعا  :رسائل الماجستير :
-0محمـد إبـراهيم خليــل العطــوي  ،دور أسـلوب القيــادة التحويليــة فــي تفعيـل إدارة المعرفــة وأثرهــا علــى
أداء المنظمة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الشرق األوسط 1101 ،

-1حافظ الغزالي  ،أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اتخاذ القرار فـي شـركة التـأمين األردنيـة ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الشرق األوسط .1101 ،

-3ناصر بن عبـد ا

آل عيـد  ،القيـادة التحويليـة فـي مسـتفيات و ازرة الصـحة بمدينـة الريـاض وأثرهـا

علــى اإلبــداع اإلداري لــدى موظفيهــا  ،رســالة ماجس ــتير غيــر منشــورة  ،قســم اإلدارة العامــة  ،كلي ــة
العلوم اإلدارية  ،جامعة الملك سعود .1111 ،

-4محمــد العــازمي  ،القيــادة التحويليــة وعالقتهــا باإلبــداع اإلداري  ،د ارســة مســحية علــى دي ـوان و ازرة
الداخلية بمدينة الرياض  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة نايف للعلوم األمنية . 1111 ،
 -1عادل الشقحاء  ،عالقة االنمـاط القياديـة بمسـتوى اإلبـداع اإلداري  ،د ارسـة مسـحية علـى العـاملين
فــي المديريــة العامــة للجــوزات بمدينــة الريــاض  ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة  ،جامعــة نــايف للعلــوم

األمنية  ،الرياض 1113. ،
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 د ارســة اســتطالعية علــى:  عالقــة الســلوك القيــادي باإلبــداع اإلداري للمرؤســين، غــادة العنقــري-1
،  جامعـة الملـك سـعود،  رسالة ماجستير غير منشـورة، موظفي األجهزة الحكومية في مدينة الرياض

. 1110 ، الرياض

 عالق ــة القي ــادة التحويلي ــة باإلب ــداع اإلداري ل ــدى رؤوس ــاء األقس ــام،  محم ــد كـ ـريم حس ــني خل ــف-1
 الجامعـة االسـالمية بغـزة، )  ارسـلة ماجسـتير (غيـر منشـورة، األكاديمية فـي الجامعـة اإلسـالمية بغـزة
.1101 ،
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