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تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثيير سألوكيات القيأادة البارعأة لر سأاس االقسأام
العلمية على السلوك االبداعي ألعضاس الهيثة التدريسية في كليأات جامعأة القادسأية ق وقأد تأم ا تبأار
سأألوكيات القيأأادة البارعأأة مأأع أأالل تنأأوعيع مأأع السأألوكيات همأأا السأألوكيات المنفت أأة والسأألوكيات
المنغلقة  ،فيما تم ا تبار السلوك االبداعي مع الل تنوعيع مع السلوك أيضا هما السألوك االبأداعي
االستكشأأافي ببعديأأف الفأأرعييع استكشأأاف الفرصأأة وتوليأأد الفكأأرة  ،والسأألوك االبأأداعي االسأأتثماري
ببعديأأف الفأأرعييع التأأروير للفكأأرة وتنفيأأذ الفكأأرة ق وقأأد تأأم اسأأتعالا راس عينأأة مأأع أعضأأاس الهي أأة
التدريسأأية فأأي كليأأات البامعأأة بلأأء عأأدد أعضأأاسها  ) 787تدريسأأيا وتدريسأأية واعتمأأدت الدراسأأة
االسأأتباتنة أداة رسيسأأة لل صأأول علأأى البياتنأأات المعلوبأأة  ،كمأأا تأأم اعتمأأاد مبموعأأة مأأع الوسأأاسل
االحصاسية لت ليل البياتنات وا تبار الفرضيات ق وتوصل الدراسأة الأى مبموعأة مأع االسأتنتاجات
أهمها إن السألوك المنفأتح لر سأاس األقسأام العلميأة يأنعكب إيبابيأا ل علأى السألوك اضبأداعي ألعضأاس
الهي ة التدريسية بشكل عام والسألوك االستكشأافي بشأكل أا ق و رجأ الدراسأة بمبموعأة مأع
التوصأأيات يأأثتي فأأي مقأأدمتها ضأأرورة العمأأل علأأى تعأأوير المهأأارات القياديأأة للمالكأأات التعليميأأة
المرشأ ة ألشأأغال المناصأأب القياديأأة فأأي كيفيأأة التعامأأل مأ حالأأة التنأأاق فأأي المتعلبأأات الخاصأأة
باألتنشعة التقليدية المتمثلة بالتدريب والتعلم مع جهة وتلك المرتبعة بثتنشعة الب ث والتعوير وذلأك
مع الل إد الهم دورات تدريبية تخصصية في هذا المبالق

الكلمات المفتاحية :
القيادة البارعة
السلوك االبداعي
السلوك االستكشافي
السلوك االستثماري
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Abstract
The aim of this study was to investigate the extent to which the behavior of the ambidextrous leadership of head
departments influenced the innovative behavior of the faculty members in the faculties of Alqadisiyah University.
Behaviors of ambidextrous leadership were examined through two types of behaviors: opening behaviors and closing
behaviors, while innovative behavior was tested through two types of behavior, namely, explorative innovative
behavior, sub-branches exploration of opportunity, idea generation , and exploitative innovative behavior through sub
branch idea promotion and idea implementation. A sample of faculty members was surveyed among the university
faculties. The number of its members was (287). The questionnaire was adopted as the main tool for obtaining
required data and a number of statistical methods were used to test hypotheses. The study reached a number of
conclusions, the most important one is that the opening behavior of heads of scientific departments is reflected
positively on the innovative behavior of faculty members in general and exploratory behavior in particular .The study
came out with a set of recommendations, the foremost is the need to work on developing leadership skills of the
teaching staff nominated for positions of leadership in how to deal with the discrepancy in the requirements of
traditional activities of teaching and learning on the one hand , and those related to( R & D) activities on the other
through introduction of specialized training courses in this the field.

Corresponding author : E-mail addresses : sihr_2006@yahoo.com .

*

© 2017 AL – Muthanna University . All rights reserved . DOI:10.18018/MJAES/2018-8/8 - 27 .

رشيد ومزهر ق مبلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ق المبلد  )8العدد 77-8 )7108 – )0

منهجية البحث
مشكلة الدراسة
شأأهدت بي أأة األعمأأال المعاصأأرة تغيأأرات متسأأارعة فرضأ
ضغوطا ل كبيرة علأى المنممأات علأى ا أتالف أتنواعهأا فأي سأعيها
لتعزيز تنافسيتها واستمرار بقاسها وتنموها فأي ظأل هأذه المأروفق
وبي أة التعلأيم العأأالي فأي العأأراق ليسأ بمنأثى عأأع تلأك الضأأغوط
التي جعل مع البامعات تعأي حالأة مأع التنأاق يعأود بعضأها
الى حاجأة تلأك البامعأات لممارسأة أتنشأعتها التقليديأة التأي تتمثأل
بالتأأدريب والب أأث األكأأاديمي ،فضأالل عأأع ر بتهأأا فأأي استكشأأاف
الفر البديدة التي تتأيح لهأا المتأاجرة بالب أث العلمأي التعبيقأي
وبراسات اال تراا التي ي صل عليها بعأ المالكأات التدريسأية
والفنية فيهاق
والسأألال األسأأاذ الأأذي ينثأأار هنأأا ينصأأب حأأول أي تنأأوا مأأع
القيأأأأادة يسأأأأتعي التعامأأأأل مأأأأ هأأأأذيع النأأأأوعيع مأأأأع األتنشأأأأعة
المتعارضأأة  ،وأي تنأأوا مأأع السأألوكيات التأأي يبأأب أن ينمهرهأأا
القاسد لتعزيز السألوك اضبأداعي للعأامليع فأي البامعأات الأذي ينعأد
الم رك األساذ لكل أتنواا اضبداعات التأي تسأعى البامعأات الأى
ت قيقها ق ومع هنا تتبسد مشكلة الدراسة في التسا الت اآلتية:
0ق

7ق

3ق

4ق

مأأأا المقصأأأود بالقيأأأادة البارعأأأة ومأأأا السأأألوكيات التأأأي تمثأأأل
أقعابها وما مدى توفر هذه السلوكيات لدى القيادات التعليميأة
في كليات جامعة القادسية
ماذا يعني السلوك اضبداعي وما األبعاد التي يتكون منها وما
مسأأتوى السأألوك اضبأأداعي لأأدى أعضأأاس الهي أأة التدريسأأية فأأي
كليات جامعة القادسية
هل هناك عالقة بأيع القيأادة البارعأة والسألوك اضبأداعي الأذي
يبديف أعضاس الهي ة التدريسية في تلك الكليات وما طبيعة تلك
العالقة
هل يمكع توظيف سلوكيات القيادة البارعأة فأي ميأدان تعزيأز
السأأأألوك اضبأأأأداعي ألعضأأأأاس الهي أأأأة التدريسأأأأية فأأأأي كليأأأأات
البامعة

أهمية الدراسة
تتبسد أهمية الدراسة في أتنها:
 .1تتنأأاول بالوصأأف والت ليأأل مفهأأوم جديأأد للقيأأادة هأأو القيأأادة
البارعأة والأذي منأذ تقديمأف فأي العأام  7114مأع قبأل

Vera & Grossanلم ينل االهتمام الكافي مع قبل الباحثيع
والدارسيع في البي ة العربيأة والعراقيأة ،وبهأذا فألن الدراسأة
ال اليأأة تمثأأل إضأأافة للمكتبأأة العربيأأة بشأأكل عأأام والمكتبأأة
العراقية بشكل ا ق
 .2ت اول الدراسة ال الية استكشاف إمكاتنيأة توظيأف سألوكيات
القيادة البارعة لتعزيز سلوكيات العمل اضبداعي االستكشافية
واالستثمارية لأدى أعضأاس الهيأثة التدريسأية  ،أذيع بنمأر
االعتبأأار عأأدم وجأأود دراسأأة سأأابقة علأأى حأأد علأأم البأأاحثيع
جمع بيع المتغيريع على مستوى البي ة العراقية والعربية ق
 .3تشكل الدراسة ال الية تنقعأة اتنعأالق مهمأة لدراسأات أ أرى
مسأأتقبلية حأأول متغيراتهأأا فأأي قعاعأأات أ أأرى يأأر قعأأاا
التعليم العاليق
هدف الدراسة
يتبسد الهدف الرسيب لهذه الدراسة في ا تبار إمكاتنية توظيأف
سلوكيات القيادة البارعة لتعزيز السلوك اضبداعي ألعضأاس الهيأثة
التدريسأأية فأأي كليأأات جامعأأة القادسأأية  ،ومنأأف تشأأت عأأدة أهأأداف
فرعية هي:
0ق الكشف عع مدى توفر سلوكيات القيادة البارعة لدى ر سأاس
األقسأام العلميأأة فأأي كليأأات جامعأة القادسأأية مأأع وجهأأة تنمأأر
أعضاس الهيثة التدريسية فيهاق
7ق الكشف عع مدى اتنخراط أعضاس الهيثة التدريسية في كليأات
البامعأأأأأة فأأأأأي سأأأأألوكيات العمأأأأأل اضبأأأأأداعي االستكشأأأأأافية
واالستثماريةق
3ق ا تبأأار طبيعأأة العالقأأة بأأيع القيأأادة البارعأأة لر سأأاس األقسأأام
العلميأأة فأأي كليأأات البامعأأة وسأألوك العمأأل االبأأداعي للهي أأة
التدريسية في كليات البامعةق
المخطط الفرضي للدراسة
مع الل مشكلة الدراسة وأهأدافها تأم تصأميم مخعأض فرضأي
يعبر عع العالقات المنعقية بيع متغيراتها كما في الشكل  ، )1إذ
يبأأيع الشأأكل مبموعأأة مأأع الفرضأأيات التأأي بنيأأ علأأى أسأأاذ
إمكاتنيأأة قيأأاذ كأأل متغيأأر مأأع متغيأأرات الدراسأأة وإمكاتنيأأة ا تبأأار
مخععها الفرضي ق
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الشكل  )1المخعض الفرضي للدراسة

فرضيات الدراسة
فأأي ضأأوس مشأأكلة الدراسأأة وتسأأا التها أمكأأع صأأيا ة الفرضأأيات
اآلتية:
0ق يأأرتبض السأألوك اضبأأداعي ببنعديأأف االستكشأأافي واالسأأتثماري
بعبيعة سلوكيات القيادة البارعة التي يمارسها القأادةق وتعنأي
إحصاسيا ل وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بأيع السألوك
االبداعي ببنعديف االستكشافي واالستثماري وسلوكيات القيأادة
البارعة وعنها تنبث فرضيتان فرعيتانق
7ق تسهم سلوكيات القيادة البارعة التي يمارسها القاسد في تعزيز
السأألوك اضبأأداعي ألعضأأاس الهي أأة التدريسأأية وعنهأأا تنبث أ
فرضيتان فرعيتانق

حجم المجتمع N .............
الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 0.95
وتساوي T ............. 1.96
نسبة الخطأ وتساوي SE ...... 0.05
نسبة توفر الخاصية والمحايدة = P ........ 0.50
)Arkin, Herbert (1983
أدوات الدراسة

مجتمع الدراسة وعينتها
تَ َمثَأأل مبتم أ الدراسأأة بثعضأأاس الهي أأة التدريسأأية فأأي كليأأات
جامعأأة القادسأأية البأأالء عأأددها  )08كليأأة ويبلأأء عأأددهم )0319
تدريسيا ل وتدريسية على مستوى البامعة حسب ر إحصأاسية فأي
7106ق ووزع  371استمارة على اعضاس الهي ة التدريسأية فأي
االقسام العلمية للكليات في البامعة واسترجاا  341وجد الصأالح
منهأأا للت ليأأل االحصأأاسي  787اسأأتمارةق وقأأد اسأأتخدم معادلأأة
هيربرت اركع التالية الحتساب العينة والتي كان حبمها )797ق

اعتمد الباحثان األدوات اآلتية في جم البياتنات والمعلومات:
0ق الكتأأأب والمصأأأادر العلميأأأة والدراسأأأات والب أأأو العربيأأأة
واألجنبيأأأأة ذات الصأأأألة بمتغيأأأأرات الدراسأأأأة المتاحأأأأة فأأأأي
المكتبات ،فضالل عع شبكة االتنترتن ق
7ق اسأأأتمارة االسأأأتبيان لل صأأأول علأأأى البياتنأأأات والمعلومأأأات
الضأأأروريةق وتضأأأمن اسأأأتمارة االسأأأتبيان ياليأأأة م أأأاور
صأأأأم الم أأأأور األول منهأأأأا لل صأأأأول علأأأأى البياتنأأأأات
الديمو رافيأأأأة للمسأأأأتبيبيع كأأأأالعمر والنأأأأوا االجتمأأأأاعي،
الت صأأأيل العلمأأأي ،اللقأأأب العلمأأأي ،سأأأنوات الخدمأأأة ق أمأأأا
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الم أأور الثأأاتني فقأأد صأأم لقيأأاذ المتغيأأر المسأأتقل وهأأو
القيادة البارعة بقعبيها سلوكيات القيادة المنفت ة بواق )06
فقرة ،وسلوكيات القيادة المنغلقأة بواقأ  )00فقأرة باالسأتناد
الأأى )(Voiget, 2014ق وتضأأمع الم أأور الثالأأث فقأأرات
المتغيأأر المعتمأأد وهأأو السأألوك االبأأداعي ببنعديأأف الرسيسأأيع
وأبعأأأأأأأأأأأاده الفرعيأأأأأأأأأأأة األربعأأأأأأأأأأأة باالسأأأأأأأأأأأتناد الأأأأأأأأأأأى
) (Messmann, 2012ق
وقد بلء عدد االستمارات الموزعة  )373استمارة تم توزيعها
على عينة مع أعضأاس الهي أة التدريسأية فأي كليأات البامعأة ،وتأم
استرجاا  )341استمارة بلء عدد الصالح منها أل راض الت ليل
 )787استمارة ق
األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
تم االستعاتنة بعدد مأع األدوات اضحصأاسية لغأرض ا تبأار
فرضياتهاق وتنقسم تلك األدوات على يال مبموعات هي :
0ق أدوات قياذ الدراسة وتتضمع :
معامل كروتنباخ ألفا والت ليل العاملي التوكيدي ق
7ق الوصف اضحصاسي ويشتمل على األدوات اآلتية :
المتوسض ال سابي واالتن رافات المعياريةق
3ق ا تبأأار الفرضأأيات :اعتمأأدت الدراسأأة عأأددال مأأع األدوات
اضحصاسية هي:
معامل االرتبأاط البسأيض ) (Pearsonومعادلأة النمذجأة الهيكليأة
 (SEMوتأأأأم االسأأأأتعاتنة بالبرتنأأأأامر االحصأأأأاسي SPSSV.21
وبرتنامر .AMOS21

االاطار النظري
مراجعة نظرية وبناء الفرضيات
القيادة البارعة
 -1مفهوم القيادة البارعة
إن أهم ما يميز بي ة األعمال المعاصرة هو التعقيد والتنأاق
الذي تنعكب ياره على منممات األعمال سلبا ل أو إيبابا ل في ضأوس
قدرة تلك المنممات على إدارة التناقضأات بالعريقأة التأي تضأمع
لها البقاس والنموق وتشأير الدراسأات ذات الصألة بنمريأة التنأاق
الأأى عأأدم وجأأود أنسأألوب قيأأادي منفأأرد يمكأأع اعتمأأاده لمواجهأأة
متعلبات البي ة المتناقضة والمعقدةق ومأع هنأا بأرزت ال اجأة الأى
قيأأادات تمتلأأك قأأدرال كافي أا ل مأأع التعقيأأد السأألوكي والمعرفأأي الأأذي
يمكنهأأا مأأع ممارسأأة أدوار متعأأددة ومتنوعأأة فأأي ن واحأأدق وقأأد
تمخض هذه األفكار عع اتنبثاق أنسلوب جديد في القيادة قندم ت أ

عنأأأوان القيأأأادة البارعأأأأة ”“Ambidextrous Leadership
والذي تم تعأوير تنموذجأف األولأي مأع قبأل Vera & Crossan,
2004ق ويرى هذان الباحثان أن عملية التعلم التنميمي ب اجة الى
أنسلوب نمركب للقيادةق فهأذه العمليأة يمكأع أن تنمأو وتتعأور ت أ
مملأأة القيأأادة المعامالتيأأة  Transactional Leadershipفأأي
أوقات م ددة ،في حيع تنبد أتنهأا تنمأو وتتعأور أيضأا ل بشأكل كبيأر
فأأي ظأأل القيأأادة الت ويليأأة Transformational Leadership
) (Vera & Crossan , 204 :226ق ويمثأأأل تنمأأأوذا القيأأأادة
البارعأة م اولأة مأع ) (Vera & Crossanللخأروا مأع حالأأة
التأأثرجح بأأيع هأأذيع النأأوعيع مأأع السأألوكق فهأأذه النمأأرة البديأأدة
للقيأأأادة تأأأثتي اسأأأتبابة للضأأأغوط التأأأي تواجههأأأا المنممأأأات التأأأي
تمأأارذ ك أالل مأأع أتنشأأعة االستكشأأاف واالسأأتثمار فأأي وق أ واحأأد
بهدف التعامل م المروف المختلفة الناجمة عع التعقيد والتسارا
اللذيع تتميز فيهما بي ة االعمال المعاصرةق
وتنمأر ) (Mom et al., 2007 : 912الأى القيأادة البارعأة
على أتنها قدرة الفرد القاسأد علأى االتنخأراط باألتنشأعة االستكشأافية
واألتنشأأعة االسأأأتثمارية بشأأأكل متأأأزامع ،وهأأي مأأأع وجهأأأة تنمأأأر
) (Mohabir, 2008:8القأأدرة علأأى ت قيأ الموازتنأأة المتزامنأأة
بيع تناقضات التعلم لضأمان النبأاا ال أالي والمسأتقبلي للمنممأةق
وهأأي القأأدرة علأأى ت قي أ التأأزامع فأأي عمليأأات الأأتعلم التنميمأأي
المتناقضأأة والمتمثلأأة باستكشأأاف قأأدرات جديأأدة وتوسأأي القأأدرات
ال اليأة بمهأارة متسأاوية (Andriopoulos & Lewis, 2009
):696ق
وتعتقد ) (Rosing et al., 2010 : 201أن القادة في سأياق
اضبداا ب اجة الى أن يكوتنوا قادريع على تقديم الدعم للعامليع في
سعيهم للتصرف ببراعة مع أالل القيأادة البارعأة ،ولهأذا السأبب
فلتنهم ينمرون الى القيادة البارعة على أتنها تمثل قأدرة القاسأد علأى
تعزيأز أتنشأعة االستكشأأاف باعتمأاد السألوك المنفأأتح Opening
 Behaviorوتعزيأأز أتنشأأعة االسأأتثمار باعتمأأاد السأألوك المنغل أ
 Closing Behaviorواالتنتقأأأأال المأأأأرن بأأأأيع النأأأأوعيع مأأأأع
السلوكيات على وف متعلبات الموقفق
ويأأأرى كأأأل مأأأع رشأأأيد والععأأأوي  )07: 7107 ،أن القيأأأادة
البارعأأة تصأأف قابليأأة الفأأرد القاسأأد علأأى توزي أ مهامأأف ومأأوارده
ووقتف بيع كل مع أتنشأعة االستكشأاف وأتنشأعة االسأتثمار بمهأارة
متساوية وبشكل متزامع لغرض التغلب على التوترات المتناقضأة
للأأأتعلم وت قيأأأ النبأأأاا فأأأي العمأأألق إن الفكأأأرة األساسأأأية للقيأأأادة
البارعأة مأع وجهأة تنمأر ;(Zacher & Rosing, 2015 : 55
) Coleman , 2016 :37هي أن تعقيد أتنشأعة اضبأداا يبأب أن
يقابلف مد ل قيادي يتسم بالتعقيأد أيضأال ،ولهأذا السأبب فألن تنمريأة
قيأأادة اضبأأداا تتعلأأب التفاعأأل بأأيع تنأأوعيع مأأع سأألوكيات القيأأادة
المكملة لبعضها بع وهما سلوكيات القيادة المنفت أة وسألوكيات
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القيأأادة المنغلقأأة ،وإن هأأذا التفاعأأل يكأأون أكثأأر فاعليأأة فأأي تعزيأأز
اضبأأأداا سأأأوا لس علأأأى مسأأأتوى األفأأأراد أو علأأأى مسأأأتوى الفأأأرق
بالمقارتنأأأة مأأأ تنمأأأض القيأأأادة المنفأأأرد كمأأأا هأأأو ال أأأال مأأأ القيأأأادة
الت ويلية أو المعامالتيةق
وتشير ) (Seetge , 2012: 74الى أن هناك حاجة لسلوكيات
مختلفأأأأة للقأأأأادة بهأأأأدف تعزيأأأأز اضبأأأأداا بنوعيأأأأف االستكشأأأأافي
واالسأأأتثماري بعريقأأأة فاعلأأأةق ولكأأأي يسأأأتعي القأأأادة ممارسأأأة
سلوكيات مختلفة حسب متعلبات الموقف فلتنهم ب اجة الى تنأوعيع
مأأأأأأع المقأأأأأأدرات ،أولهمأأأأأأا المروتنأأأأأأة السأأأأأألوكية Behavioral
 ،Flexibilityأمأأأأأا المقأأأأأدرة الثاتنيأأأأأة فهأأأأأي التعقيأأأأأد المعرفأأأأأي
Cognitive Complexityق فالقادة الذيع يمتلكون مستوى عاليا ل
مأأأأأع التعقيأأأأأد السأأأأألوكي والتعقيأأأأأد المعرفأأأأأي يسأأأأأتعيعون إدراك
اال تالفأأات أو التغيأأرات التأأي ت صأأل فأأي بي أأة المنممأأة بعريقأأة
أفضل وبالتالي يكوتنون قادريع على إدارة التناقضات بأيع أتنشأعة
االستكشأأأأاف وأتنشأأأأعة االستكشأأأأاف Smith & Tushman,
))2005ق وكخالصة لما تقدم يمكأع تعريأف القيأادة البارعأة بثتنهأا
قأأدرة القاسأأد علأأى توظيأأف السأألوكيات المنفت أأة والمنغلقأأة لتعزيأأز
األتنشعة االستثمارية واالستكشافية للمنممة بما يعزز مأع كفاستهأا
وفاعليتها في ت قي األهداف المنشودة ق
 -2سلوكيات القيادة البارعة
يتضح مع العرض الساب لمفهأوم القيأادة البارعأة اتنهأا تمثأل
قدرة القاسأد علأى تعزيأز السألوكيات الخاصأة بثتنشأعة االستكشأاف
وأتنشأأعة االسأأتثمار لأأدى العأأامليع ق وبصأأيا ة أكثأأر ت ديأأدال فأألن
مد ل القيادة البارعة يتضمع تنوعيع مع السألوك ،أولهمأا السألوك
 Openingلتعزيأأأأأأز أتنشأأأأأأعة
المنفأأأأأأتح للقاسأأأأأأد Behavior
االستكشأأأاف ،والثأأأاتني السأأألوك المنغلأأأ Closing Behavior
لتعزيز أتنشعة االستثمارق
أ .سلوكيات القيادة المنفتحة
ينعأأرف السأألوك المنفأأتح Opening Leadership Behavior
للقاسأأأد بثتنأأأف مبموعأأأة السأأألوكيات التأأأي تتضأأأمع التشأأأبي لعمأأأل
وتبريأأب أشأأياس مختلفأأة ،إععأأاس مسأأاحة للتفكيأأر واألداس المسأأتقل
وتقديم الدعم لت دي العراس واضجراسات المتبعأة (Coleman,
)2016 : 37ق ومأأع بأأيع سأألوكيات القيأأادة المنفت أأة كمأأا تأأذكر
) (Rosing et al., 2011 : 66هأو ت فيأز التفكيأر باتبأاه جديأد
لزيأأأادة اال أأأتالف فأأأي سأأألوكيات العأأأامليع كالسأأأماا باأل عأأأاس،
تشأأأبي الوسأأأاسل البديلأأأة ضتنبأأأاز المهمأأأة ودفأأأ العأأأامليع لت مأأأل
المخاطرق

ب .سلوكيات القيادة المنغلقة
تمثأأأل سأأألوكيات القيأأأادة المنغلقأأأة Closing leadership
 Behaviorsمبموعة السلوكيات التي تتضمع اتخاذ اضجأراسات
التص ي ية ،وض الخعوط اضرشادية ،ومراقبة ت قيأ األهأداف
)(Rosing et al., 2011:66ق ويتوقأ مأأع القاسأأد إظهأأار هأأذا
النوا مع السلوكيات عنأدما يتعلأب الموقأف مأع األفأراد العأامليع
ضأأأمان التنفيأأأذ للمهأأأام ) ، (Coleman , 2016 : 37-38وهأأأي
السأألوكيات التأأي تركأأز علأأى ت قي أ الكفأأاسة وتقلأأيم التبأأايع او
اال أأتالف فأأي سأألوكيات العأأامليع كأأااللتزام بروتينيأأات العمأأل،
التثكأأأد مأأأع إتبأأأاا القأأأواتنيع ومراقبأأأة ت قيأأأ األهأأأداف واتخأأأاذ
اضجأأأأأأأأراسات التصأأأأأأأأ ي ية كلمأأأأأأأأا كأأأأأأأأان ذلأأأأأأأأك ضأأأأأأأأروريال
(Zacher & Wildon , 2014 : 813 ; Rosing et al.,
& 2011 ; Havermans et al., 2014 : 4; Zacher
 ) Rosing , 2015 : 56ق
وتلكأأأأد ) (Schindler , 2015 : 73علأأأأى أن نكأأأأالل مأأأأع
السلوكيات المنفت ة والمنغلقأة فأي القيأادة مرتبعأة بعضأها بأبع
بعريقة مأا لأذا يصأعب الفصأل بينهمأا بشأكل واضأح ،فعلأى سأبيل
المثأأال يأأرتبض ت قيأ هأأدف مأأا بتوجأأف القاسأأد تن أأو الهأأدف وإدراك
االتباه ،وفي الوق ذاتف هناك حاجة الى الت ديد الواضأح للهأدف
وهيكلة المهمة لضمان ت قيقفق ويترتب على ذلك أن كأال النأوعيع
مع السلوك مرتبعان ببعضأهما ألجأل تشأكيل تنمأض قيأادة شخصأي
منفرد )(Seetge , 2012 : 16ق

السلوك االبداعي
 -1مفهوم السلوك اإلبداعي
تواجف المنممات بشكل عام ومنممات األعمال بشأكل أا
ضغوطا ل متزايدة لالتنخراط ضمع السألوكيات االبداعيأة التأي تقأود
في النهاية الى تقديم منتبات و دمات جديدة تمن ها ميأزة تنافسأية
مستدامةق ولغرض إتنباز هأذه المهمأة بنبأاا تلبأث المنممأات الأى
االعتمأأاد المتزايأأد علأأى العأأامليع فيهأأا لبلأأوت مسأأتويات االبأأداا
المعلوبة )(Ramamoorthy et al., 2005ق فعلى سبيل المثال،
أشار ) (Getz & Robinson, 2003الى أن  %81مع األفكأار
االبداعية فأي المنممأات تنعلأ مأع العأامليع فيهأا وهأو مأا يشأكل
دافعأأا ل كبيأأرال للمنممأأات للب أأث عأأع العوامأأل التأأي ت فأأز أول أأك
العأأامليع علأأى االتنخأأراط فأأي األتنشأأعة االبداعيأأة التأأي تفضأأي فأأي
النهاية الى منتبات و دمات إبداعية قادرة على المنافسة فأي بي أة
تنافسأأية شأأديدة التغيأأرق وقأأد توال أ جهأأود البأأاحثيع أأالل العقأأود
الماضية للب ث في السلوك اضبأداعي ودراسأة كأل مأا يتصأل بأف،
حيأأث أكأأد ) (Katz & Kahn , 1978علأأى أن سأألوك العمأأل
االبأداعي لأيب جأزسال مأع الوصأأف الأوظيفي لعمأل الفأرد العامأأل،
عدا العامليع في أقسام الب ث والتعوير في المنممات والتي يمثأل
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اضبأداا جأزسال مأع أساسأيات العمأأل فيهأا (Yu et al., 2009
) ، :252إتنما هو سلوك استثناسي تعوعي للفرد العامل ق

منممأأاتهمق وسأأيتم تنأأاول هأأذيع النأأوعيع مأأع السأألوك فأأي الفقأأرة
اآلتيةق

ويأأرى ) (Heunks, 1998أن السأألوك اضبأأداعي هأأو تنأأاتر
عمليأأأأة االبتكأأأأار وهأأأأو عمليأأأأة ت ويأأأأل االبتكأأأأار الأأأأى االربأأأأاا
) (Hsu & Wang, 2015 : 116ق ويشير السلوك االبداعي مع
وجهة تنمر كأل مأع (De Jong , 2007 : 19-20 ; De Jong
)& Den Hartog, 2008:5 ; De Spiegelaere, 2014:18
الى السلوك الذي يتضمع اكتشاف الفر وتوليد االفكأار البديأدة
السأألوك المأأرتبض باالبتكأأار) ،كمأأا يتضأأمع السأألوك الموجأأف تن أأو
تنفيذ التغيير وتعبي المعرفة البديدة أو ت سأيع العمليأات لتعزيأز
األداس الشخصي و/أو أداس المنممة السلوك المرتبض بالتنفيذ)ق

أ .السلوك اإلبداعي االستكشافي

ويعتقأأأد ) (Messmann , 2012 :5-6أن تنمأأأاذا السأأألوك
االبأأداعي التأأي طرحهأأا البأأاحثون أمثأأال De Jong & Den
& Hartog, 2010; Dorenbosch, Van Engen,
;Verhagen, 2005; Kleysen & Street, 2001
Janssen, 2000; Scott & Bruce, 1994; Kanter,
 1988تتضمع وجود أربعة مهام إبداعية ضأرورية هأي اكتشأاف
الفرصأأة  Opportunity Explorationأو تمييأأز المشأأكلة
 ،Problem Recognitionتوليد الفكرة , Idea Generation
التأروير للفكأرة  ، Idea Promotionوت قيأ أو تنفيأذ الفكأرة
 ،Idea Realizationوإن هأأذه المهأأام يسأأتند أحأأدها الأأى اآل أأر
وقد ال تسير وف تتاب عي لكنها مترابعة بعريقة معقأدة ،فعلأى
الأأأر م مأأأع إمكاتنيأأأة تمييزهأأأا والتفرقأأأة بينهأأأا إال أتنهأأأا متدا لأأأة
ومترابعة فيما بينهاق
إن مأأا يالح أ فأأي البي أة التعريفأأات التأأي سأأب ذكرهأأا اتنهأأا
تنمأأر لسأألوك العمأأل االبأأداعي علأأى أتنأأف األفعأأال و/أو السأألوكيات
التأأي يلديهأأا األفأأراد ضأأمع المنممأأة والمرتبعأأة بتوليأأد األفكأأار
البديدة وت ويلها الى منتبات وعمليات وإجراسات وطراس عمل
جديدة تماما ل أو باالستفادة مما هو موجود منهأا مسأبقال بعريقأة تعأد
جديأأأدة ضأأأمع دور الوظيفأأأأة أو وحأأأدة العمأأأل أو المبموعأأأأة أو
المنممأأة ككأأل لت قيأأ المنفعأأأة لتلأأك االطأأراف ،وهأأذا يعنأأأي أن
االفأأأراد هأأأم الركيأأأزة االسأأأاذ لت قيأأأ االبأأأداا فأأأي المنممأأأة،
فاضبأأداعات تننأأتر مأأع قبأأل االفأأراد وينفأأذها االفأأراد ليسأأتفيد منهأأا
االفراد والمنممة على حد سواسق
 -2أبعاد السلوك اإلبداعي
يتضأأأمع السأأألوك االبأأأداعي تنأأأوعيع مأأأع السأأألوكيات همأأأأا
سلوكيات العمل االستكشافية Explorative Work Behaviors
وسأأأأأألوكيات العمأأأأأأل االسأأأأأأتثمارية Exploitative Work
 Behaviorsويضم كل منهما حزمة مع األفعأال واألتنشأعة التأي
يلديهأأا األفأأراد العأأاملون فأأي إطأأار سأأعيهم لت قيأأ اضبأأداا فأأي

تتأأأأوزا سأأأألوكيات االفأأأأراد االستكشأأأأافية علأأأأى المأأأأرحلتيع
المتقأأدمتيع مأأع عمليأأة اضبأأداا الكليأأة وهمأأا استكشأأاف الفرصأأة
وتوليد الفكرةق
 استكشاف الفرصة
يعتقأأد ) (de Jong, 2007:25أن االبأأداا يبأأدأ عأأادة عنأأد
اكتشأأاف فبأأوة أداس -أو عأأدم تعأأاب بأأيع االداس ال قيقأأي واالداس
المتوقأ أو الم تمأل ،حيأث يكأون البأدس (de Jong, 2007:18-
) 19مرحلأأأة منفصأأألة تتضأأأأمع أتنشأأأعة كأأأاالعتراف بالمشأأأأكلة
والتفكير بعريقة ما بكيفية ت سيع االشياس وهأي تعأرا اقتراحأات
كثيرة لإلبداعات مع قبيأل منتبأات أو أدمات او عمليأات جديأدةق
إن استكشأأاف الفرصأأة  Idea Explorationمأأع قبأأل األفأأراد
يكأأون مأأع أأالل ب أأثهم عأأع الفأأر لت سأأيع العمليأأات ال اليأأة
والتكنولوجيأأأا والمنتبأأأات والخأأأدمات وعالقأأأات العمأأأل ،ومأأأدى
تمييأأزهم للفأأأر ألجأأأل عمأأأل ت سأأينات إيبابيأأأة فأأأي عملهأأأم أو
وحأأأداتهم أو حتأأأى مأأأ زبأأأاسع المنممأأأة ،وكأأأذلك توجيأأأف االتنتبأأأاه
واالهتمام صوب المساسل يأر الروتينيأة فأي العمأل أو الوحأدة أو
المنممة أو السوق )(Oukes , 2010 : 29ق
 توليد الفكرة
تمثل سلوكيات األفأراد المتعلقأة بمرحلأة توليأد الفكأرة Idea
 Generationجأأزسال أساسأأيال مأأع عمليأأة اضبأأداا  ،وتتضأأمع قيأأام
االفراد بالب ث عع طراس وتقنيات أو أدوات عمل جديدة ،وتوليد
حلأأول أصأأيلة للمشأأكالت وإيبأأاد طراس أ ومأأدا ل جديأأدة لتنفيأأذ
المهام ) (Oukes, 2010:29ق وتبأدأ هأذه المرحلأة عنأدما تتبلأور
فكرة حأول شأيس مأا جديأد كأثن يكأون منتبأال أو عمليأةل إتنتاجيأةل أو
دم أةل أو تنمام أا ل أو وسأأيلةل أو سياس أةل لأأدى فأأرد أو مبموعأأة مأأع
األفراد في المنممأة )(Agbim et al., 2013:2ق وتتضأمع هأذه
المرحلة ،كما تذكر كل مع Kanter, 1988, Amabile, 1982
 ،التفاعالت الدا لية الشخصية لأدى الفأرد ضعأادة تنمأيم المعرفأة
الموجأأأأأأودة حاليأأأأأأا ل بعريقأأأأأأة يأأأأأأر تقليديأأأأأأة أو يأأأأأأر معتأأأأأأادة
)(Cabezas, 2013:139ق
ب .السلوك اإلبداعي االستثماري
تتبسأأأد سأأألوكيات األفأأأراد االسأأأتثمارية فأأأي بعأأأدي التأأأروير
للفكرة وتنفيذ الفكرةق
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 الترويج للفكرة
تتضأأمع مرحلأأة تأأروير الفكأأرة  Idea Promotionتشأأبي
أعضاس المنممة الفاعليع ليكوتنوا مت مسيع تباه االفكار االبداعية
المعروحأأأأأأأأة وم اولأأأأأأأأة إقنأأأأأأأأاعهم بأأأأأأأأدعم تلأأأأأأأأك االفكأأأأأأأأار
)(Oukes, 2010:29ق وهأي مرحلأة السأعي لتبنأي الفكأرة وفيهأا
يتم اتخاذ القرار بقبول الفكأرة أو رفضأها) تمهيأدال لبمأ المأوارد
الالزمة مع وق وجهأود ومأوارد ماديأة لتعأوير الفكأرة وتنفيأذها
)(Agbim et al., 2013 : 2ق
إن مرحلة تروير الفكأرة هأي مرحلأة تثييأد ومناصأرة الفكأرة
حيث يتم جم الموارد والدعم للفكرة ،ومالحقتهأا وم اولأة كسأب
تثييأأد اآل أأريع ومشأأاركتهم فأأي ت قيقهأأا كوتنهأأا تصأأب فأأي صأأالح
المنممة ومنفعتها ) (Amo , 2005 : 58وهذا يسأتدعي اتنخأراط
صأأأأأاحب الفكأأأأأرة باألتنشأأأأأعة االجتماعيأأأأأة ضيبأأأأأاد األصأأأأأدقاس،
والمليديع ،والداعميع للفكرة ،أو لبناس ت الف مع المساتنديع الذيع
يوفرون القأوة والسألعة الضأرورية لت قيقهأا (Janssen , 2004
) :202ق
 تنفيذ الفكرة
تتضأأأأمع مرحلأأأأة تنفيأأأأذ الفكأأأأرة Idea Implementation
مبموعة مع األتنشعة مع قبيل إتنتاا القالأب أو الشأكل أو النمأوذا
للمنأأتر البديأأد  ،أو التكنولوجيأأا ،أو عمليأأة وطريقأأة عمأأل األشأأياس
) ،(Janssen , 2004 : 202كما تتضمع ا تبار وتعديل النموذا
عنأأدما تكأأون هنالأأك حاجأأة لأأذلك وت ويأأل العراسأ البديأأدة لعمأأل
األشياس لتكون جزسال مع روتينيات العمل (Nijenhuis , 2015 :
(14-15ق وهأأذا يعنأأي أن مرحلأأة التنفيأأذ هأأي المرحلأأة التأأي يكأأون
فيها الت قي الفعلي للفكرة اضبداعية ،كما تقول )(Kanter, 1988
بشأكل تنهأاسي ضأمع دور العمأأل ،أو المبموعأة ،أو المنممأة ككأأل
)(Janssen , 2004 : 202ق حيأأث تسأأتعي المنممأأة ال صأأول
على المناف ال قيقيةق

العالقة بين القيادة البارعة والسلوك اإلبداعي
لما كاتن القيادة البارعة تتضمع تركيبة مأع السألوكيات التأي
ت فأأأز استكشأأأاف األفأأأراد للفأأأر واألفكأأأار البديأأأدة مأأأع أأأالل
السألوكيات المنفت أة ،واسأأتثمار تلأك الفأر واالفكأأار مأع أأالل
السأأأألوكيات المنغلقأأأأة ،فقأأأأد افتأأأأرض بعأأأأ البأأأأاحثيع ومأأأأنهم
) (Zacher & Wilden , 2014أن هناك تفأاعالل بأيع سألوكيات
القيأأادة اليوميأأة المنفت أأة والمنغلقأأة ضأأمع أسأألوب القيأأادة البارعأأة
يمكع أن ينبئ بأاألداس اضبأداعي للعأامليع ،وقأد اسأتندت دراسأتهما
الموسأومة "A daily diary study on ambidextrous
"leadership & self-reported employee innovation
الى بياتنات يومية تم ال صول عليها مأع  003موظفأا ل عبأر مسأة
أيأام عمأأل دعمأ تلأأك الفرضأية ،حيأأث الحأ البأأاحثون أن األداس

اضبأأداعي للعأأامليع يكأأون عاليأأال عنأأدما يكأأون كأأال النأأوعيع مأأع
سلوكيات القيادة البارعأة عاليأالق وهأذه النتأاسر تأدعم الفكأرة القاسلأة
بأأثن القأأادة ب اجأأة الأأى االتنخأأراط بسأألوكيات قأأد تكأأون متعارضأأة
ولكنهأأأا مكملأأأة بعضأأأها للأأأبع اآل أأأر لتعزيأأأز إبأأأداا العأأأامليع
) (Rosing et al . , 2011; Hunter et al ., 2011ق
أمأا دراسأة )"Ambidextrous leadership (Voigt, 2014
in innovation management processes: Exploring
the dynamics of opening and closing leadership
behaviors at different levels of the Stage-Gate
" ، modelفقد تناول القيأادة البارعأة فأي عمليأات إدارة االبأداا
وذلأأك مأأع أأالل استكشأأاف ديناميكيأأة حركيأأة) سأألوكيات القيأأادة
المنفت ة والمنغلقأة فأي مسأتويات مختلفأة ضأمع تنمأوذا البوابأة ـأـ
المرحلأأأة الخأأأا باضبأأأدااق واسأأأتخدم الباحأأأث أنسأأألوب العينأأأة
القصدية والمقابالت شبف المهيكلة لبم البياتنات مع  01مديرال في
 01شأأأركة تعمأأأل فأأأي مبأأأاالت صأأأناعة السأأأيارات وأجزاسهأأأا،
الخأأأدمات الذكيأأأة ،أتنممأأأة النقأأأل ،ومنتبأأأات التنميأأأف واألدوات
المنزليأأة ،أتنممأأة االتصأأاالت ،أتنممأأة التعب أأة والتغليأأف ،النسأأير،
االتصأأأاالت ،مأأأواد البنأأأاس و أأأدمات القيأأأاذ ،تصأأأني الزجأأأاا،
الهندسأأأة العبيأأأة ،الخأأأدمات اللوجسأأأتية الدا ليأأأة) ،وقأأأد أظهأأأرت
الدراسأأة أن السأألوكيات المنفت أأة لقأأادة المشأأروعات هأأي األكثأأر
وضأأوحا ل بالمقارتنأأة مأ السأألوكيات المنغلقأأةق وهأأذه النتيبأأة تعكأأب
االفتراض القاسل أن االبتكار وتوليد األفكأار يتعلأب التركيأز علأى
أتنشأأعة االستكشأأاف التأأي تتعلأأب بأأدورها ال اجأأة الأأى ممارسأأة
القيأأادة المنفت أأةق وأظهأأرت الدراسأأة أيض أال أن قأأادة المشأأروعات
يعملأأون بأأيع فتأأرة وأ أأرى علأأى مسأأاعدة أعضأأاس الفري أ علأأى
االبتعأأاد عأأع الأأروتيع اليأأومي لبعلهأأم ينخرطأأون فأأي االتنشأأأعة
االبتكاريأأأة ل أأأل المشأأأكالتق كمأأأا بينأأأ أيضأأأا ل أن الت أأأول بأأأيع
سلوكيات القيادة المنفت ة والمنغلقأة يت قأ بعريقأة يأر مدروسأة
أو مخعأأأض لهأأأاق وهأأأذه النتيبأأأة تتفأأأ مأأأ مأأأا جأأأاست بأأأف دراسأأأة
) (Rosing et al., 2011والتأأي تلكأأد أن سأألوكيات القيأأادة
البارعة المنفت ة والمنغلقة هي سلوكيات متكاملة وتتف أيضأال مأ
االفتراض العام للدراسات في سياق البراعة التنميمية التأي تركأز
على عدم الفصل بيع أتنشعة االستثمار واالستكشافق
أما دراسة ) (Schindler, 2015الموسومة "Ambidextrous
leadership - The role of flexibly switching
between opening and closing leadership behaviors
for team innovative outcome in the case of
" ، management consultanciesفقأأأأد تناولأأأأ موضأأأأوا
القيادة البارعأة وتثييراتهأا علأى مخرجأات إبأداا فريأ استشأاري
االدارة مأأأع أأأالل دور المروتنأأأة فأأأي الت أأأول بأأأيع السأأألوكيات
المنفت أة والمنغلقأأة للقيأادةق وقأأد تأم ا تيأأار المشأاركيع فأأي الب أأث
تبع أا ل لمعأأايير دقيقأأة ،فيمأأا كأأان المعيأأار األكثأأر عالقأأة هأأو كأأون
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المشأأارك قاسأأدال لمشأأروا استشأأارات إداريأأة ،وتأأم ا تيأأارهم علأأى
أسأأاذ قأأدرتهم علأأى االسأأهام فأأي الب أأث مأأع أأالل االجابأأة علأأى
األس لة ذات الصلة بالقيادة الكفلة عبر مشروعات ذات توجف تن و
اضبأأأداا ،وكأأأذلك التغيأأأرات فأأأي سأأألوك قيأأأادتهم ،ودور السأأألوك
القيادي في مخرجات الفري اضبداعيةق وتبعال لأذلك فقأد تأم ا تيأار
عينأأة قصأأدية متباتنسأأة جمي أ أعضأأاسها يعملأأون لصأأالح شأأركات
استشأأارية ارجيأأة يتأأراوا عأأدد موظفيهأأا بأأيع 71111-0011
موظفق وقأد وفأرت النتأاسر دعمأا ل لفرضأية الدراسأة بأثن نكأالل مأع
سلوكيات القيادة المنفت ة والمنغلقة معلوبة لإلسهام في مخرجأات
إبأأأأداا الفريأأأأ ق إضأأأأافة الأأأأى أتنأأأأف ر أأأأم أن مراحأأأأل المشأأأأروا
االستشأأأأاري متدا لأأأأة وبالكأأأأاد يمكأأأأع تمييزهأأأأا لأأأأذا فأأأألن سأأأأياق
االستشأأارات اضداريأأة يشأأير الأأى ال اجأأة الأأى درجأأة عاليأأة مأأع
االتساق في سلوك قاسد المشروا ،وفأي تنفأب الوقأ فألن األفأراد،
ولعوامل مرتبعة بالمشروا ،يتعلأب مأع القاسأد أن يبنأي بالتأدرير
سأألوكا ل يتناسأأب م أ الموقأأفق وفأأي الخاتمأأة أشأأارت النتأأاسر الأأى
معلب أن سألوكيات القيأادة بقأدر مأا تكأون متسأقة ممكنأة بقأدر مأا
يكون ضروريا ل تكيفها للموقفق كما اقترح الدراسة أتنف بدالل عأع
التبأأديل بأأيع السأألوكيات المنفت أأة والمنغلقأأة) فأألن إبأأداا الفري أ
يمكأأأع تعزيأأأزه مأأأع أأأالل الموازتنأأأة بشأأأكل مسأأأتمر بأأأيع تلأأأك
السأألوكيات بنوعيهأأا حيأأث يملأأي هأأذا التأأوازن وجأأوب أن تكأأون
حاضرة ِكال السلوكيات في ذات الوق ولكأع بدرجأة مختلفأة تبعأا ل
للموقفق
وا تبأرت دراسأة ) (Ruhnke & Mulder , 2016الموسأومة
"Ambidextrous leadership and innovative work
" behaviourالعالقأأة بأأيع السأألوكيات المنفت أأة والمنغلقأأة للقيأأادة
البارعأأأة مأأأ األبعأأأاد األربعأأأة لسأأألوك العمأأأل اضبأأأداعي وهأأأي
استكشاف الفرصة ،توليد الفكرة ،التأروير للفكأرة ،تنفيأذ الفكأرة)
مأأع أأالل إجأأراس دراسأأة مسأ ية مقععيأأة مستعرضأأة علأأى عينأأة
مكوتنأأة مأأع  039موظف أا ل وموظفأأة يعملأأون فأأي إحأأدى الشأأركات
الصأأناعية األلماتنيأأة ،وقأأد وجأأدت الباحثتأأان أن كأأل أوجأأف سأألوك
العمأأأل اضبأأأداعي تتضأأأمع أتنشأأأعة استكشأأأاف واسأأأتثمار يمكأأأع
تعزيزها مع الل سلوكيات القيادة المنفت ة والمنغلقة حيث يكمأل
هذان النوعان مأع السألوك بعضأهما اآل أر بمأا يألدي فأي النهايأة
الأأى تعزيأأز مهأأام االبتكأأار واضبأأدااق فسأألوكيات القيأأادة المنفت أأة
تشأأب علأأى تنفيأأذ األتنشأأعة بعريقأأة مختلفأأة ،وبالتأأالي تعأأزز مأأع
استكشأأاف الفرصأأة وتوليأأد الفكأأرة وهأأذا يتعلأأب إدراك العأأامليع

ألهمية ابتكار عمليات ومنتبات جديدة  ،في حيع تركأز سألوكيات
القيادة المنغلقة على وض األهداف ومتابعتها وبالتالي فلتنها تعأزز
مأأع أتنشأأعة االسأأتثمار ممأأا يأألدي فأأي النهايأأة الأأى تعزيأأز المهأأام
المرتبعأأة بأأالتروير للفكأأرة وتنفيأأذهاق ومأأع النتأأاسر اضضأأافية التأأي
أشارت إليها الدراسأة أتنأف علأى الأر م مأع أهميأة التمكأيع النفسأي
للعامليع في تعزيز السلوك اضبداعي ،إال أتنف ال يشكل أهمية كبيرة
عنأأدما تقتأأرن سأألوكيات القيأأادة البارعأأة بتأأوفر الدافعيأأة الدا ليأأة
ضتنباز المهامق

االاطار العملي
صدق أداة قياس الدراسة
 .1الصدق الظاهري
قام الباحثان بلجراس عرض تفصيلي ألداة قيأاذ الدراسأة فأي
صورتها األولية على عدد مع الم كميع المتخصصأيع فأي مبأال
إدارة األعمأأأال بلأأأء عأأأددهم  )10نم ِكمأأأيع للتثكأأأد مأأأع الصأأأدق
المأأاهري ألداة القيأأاذ ق وقأأد أنعأأدت اسأأتمارة اصأأة السأأتعالا
راس الم كميع حول مدى وضوا كأل عبأارة مأع حيأث الم تأوى
الفكري والصيا ة وتص يح ما ينبغي تص ي ف مع العبأارات مأ
إضافة أو حذف مأا يأرى ال نم ِكأم مأع عبأارات فأي أي م أور مأع
الم اور التي تتضمنها هذه األداةق وفي ضوس اآلراس التي أظهرها
الم كمأأأون أجريأأأ التعأأأديالت التأأأي اتفأأأ عليهأأأا  )%71مأأأع
الم كميع ،وتعديل وصيا ة بع العبارات التي رأى الم كمون
ضرورة إعادة صيا تها لتكون أكثر وضوحالق
 .2صدق التركيبة البنائية ألدوات القياس
تسأأأأعى الفقأأأأرة ال اليأأأأة الأأأأى التثكأأأأد مأأأأع التركيبأأأأة البناسيأأأأة
المستكشفة في األدبيات السابقة باستخدام أنسألوب الت ليأل العأاملي
التوكيأأدي )(Confirmatory Factor Analysisق الأأذي ينعأأد
أحد تعبيقات معادلة النمذجة الهيكليأة (Structural Equation
) Modelingق واعتمأأد الباحثأأان فأأي تعبي أ هأأذا االسأألوب علأأى
البرتنأأأامر االحصأأأاسي )(LISREL V.8.5ق ويتبسأأأد الهأأأدف
االسأأاذ مأأع إجأأراس التثكيأأد علأأى التركيبأأة البناسيأأة للمقأأاييب فأأي
الت ق مع اتنسبام بياتنات العينة م تنموذا القيأاذ المسأتخدم لهأاق
ويت ق ذلأك مأع أالل مالحمأة مبموعأة مأع الملشأرات يعلأ
عليها ملشرات جودة المعابقة  ،وكما في البدول )(1ق
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جدول) (1ملشرات وقاعدة جودة المعابقة لمعادلة النمذجة الهيكلية
ت

الملشرات

قاعدة جودة المعابقة

1

النسبة بيع قيم  x2ودرجات ال رية df

أقل مع5

2

حسع المعابقة )Goodness of Fit Index (GFI

أكبر مع0.90

3

ملشر المعابقة المعياري )Normed Fit Index (NFI

أكبر مع0.90

4

ملشر المعابقة المقارن )Comparative Fit Index (CFI

أكبر مع0.95

5

ملشر جذر متوسض مرب الخعث التقريبي:

بيع0.08-0.05

)Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
المصدر (Chan et al., 2007) :
وقأأأد حصأأأل كأأأل الفقأأأرات الخاصأأأة بمقأأأاييب المتغيأأأريع علأأأى
تشأأبعات معياريأأة مقبولأأة أعلأأى مأأع (Costello & )0.30
) Osborne, 2005فض أالل عأأع أن إحصأأاسيات جأأودة المعابقأأة
كاتن مقبولة أيضا ل ق

 . 3ثبات مقاييس الدراسة
يعبأأر الثبأأات عأأع حالأأة اتسأأاق مقأأاييب الدراسأأة واسأأتقرار
النتاسر التي يمكع ال صأول عليهأا مأع تلأك المقأاييب عبأر فتأرات
زمنية مختلفة )(Bartholomew, 1996: 24ق وقد قام الباحثان
باسأأتخدام ا تبأأار كروتنبأأاخ ألفأأا لغأأرض التثكأأد مأأع الثبأأات البنأأاسي
ألداة القياذ الخاصة بالدراسأة ال اليأة وتأم حسأاب معامأل الثبأات
لألداة كما موضح في البدول )(2ق

جدول ) (2الثبات البناسي ألداة القياذ باستخدام كروتنباخ الفا
المتغير

معامل كروتنباخ الفا
للمتغيرات

القيادة البارعة

0.931

السلوك االبداعي

0.896

البعد

معامل كروتنباخ الفا لالبعاد

سلوكيات القيادة المنفت ة

0.926

سلوكيات القيادة المنغلقة

0.885

سلوك العمل االبداعي االستكشافي

0.851

سلوك العمل االبداعي االستثماري

0.853

يتبيع مأع البأدول ) (2بأثن قأيم معامأل كروتنبأاخ ألفأا قأد تراوحأ
بأأيع ) (0.931 - 0.851وهأأي مقبولأأة إحصأأاسيا ل فأأي الب أأو
اضداريأة والسألوكية ألن قيمتهأا اكبأر مأع )(DeVellis, (0.70
) ،2003والتأأأي تأأأدل علأأأى إن األداة تتصأأأف باالتسأأأاق والثبأأأات
الدا ليق

الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها
يتضأأمع الوصأأف االحصأأاسي جأأاتنبيع  ،يتعأأرض األول منهأأا
للمتغيأأر المسأأتقل وهأأو القيأأادة البارعأأة بقعبيأأف سأألوكيات القيأأادة
المنفت أأة وسأأألوكيات القيأأأادة المنغلقأأأة) ،ويتعلأأأ الثأأأاتني بأأأالمتغير

المعتمأأد وهأأو السأألوك اضبأأداعي ببنعديأأف الرسيسأأيع األول السأألوك
االستكشافي ببنعديف الفرعييع استكشاف الفرصة ،وتوليد الفكرة)،
والثأأاتني السأألوك االسأأتثماري ببنعديأأف الفأأرعييع التأأروير للفكأأرة،
وتنفيأأأذ أو ت قيأأأ الفكأأأرة)ق وتأأأم عأأأرض المتوسأأأعات ال سأأأابية
واالتن رافأأأأات المعياريأأأأة لفقأأأأرات االسأأأأتباتنة ومسأأأأتوى اضجابأأأأة
وأهميتها النسبية وأقصى وأدتنى إجابة لكل فقرةق
وقد اعتمدت اسأتباتنة الدراسأة علأى مقيأاذ ليكأرت الخماسأي
ال أتف أ تمام أا ل  -أتف أ تمام أال)ق وللمتوسأأض ال سأأابي مأأب ف أأات
ت دد حدودها مع الل قسمة المدى البالغة قيمتأف  )4علأى عأدد
الف أأات  )5أي  ،)0.80=5/4يأأم أمأأا أن يعأأرا مأأع هأأذا العأأدد
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اال يأأر ال أأد األعلأأى للمقيأأاذ  )5أو أن يبم أ م أ ال أأد األدتنأأى
للمقياذ  )1لتتوزا ف ات المتوسعات ال سابية حسأب مسأتوياتها

وكما في البدول )3ق

جدول  )3ف ات قوة المتوسعات ال سابية
مستوى اضجابة

تقدير الدرجات
1.00 – 1.80

جدال

منخف
منخف

1.81 – 2.60
2.61 – 3.40

معتدل

3.41 – 4.20

مرتف

4.21 – 5.00

مرتف جدال

 -1المتغير المستقل القيادة البارعة
يمهر في متغير القيادة البارعأة قعبأان همأا سألوكيات القيأادة
المنفت أأأأة وسأأأألوكيات القيأأأأادة المنغلقأأأأة ،وفيمأأأأا يأأأأثتي الوصأأأأف
اضحصاسي لهماق
أ  -سلوكيات القيادة المنفتحة
يعأأأرض البأأأدول  )4المتوسأأأعات ال سأأأابية واالتن رافأأأات
المعيارية وأدتنى وأقصى إجابة ومستوى اضجابة واألهمية النسأبية
لفقأأأرات قعأأأب سأأألوكيات القيأأأادة المنفت أأأة مأأأع القيأأأادة البارعأأأةق
ويالحأأ أن الفقأأرة رقأأم  )4وهأأي ي ينفأأتح علأأى اآل أأريع عنأأد
مناقشة االمور المتعلقة بالقسمي قد حصل على أعلى المتوسعات
ال سابية إذ بلأء  )3.73مأ اتن أراف معيأاري بلأء  )0.95وهأذا

يبيع تناس إجابات عينة الدراسة تباه هأذه الفقأرة ،وكأان مسأتوى
اضجابة ضمع ف ة يمرتفأ ي مأع ف أات المتوسأعات ال سأابيةق كمأا
وتنبأأد أن الفقأأرة  )15ييشأأب التدريسأأييع فأأي القسأأم علأأى ت مأأل
المخأأاطرةي ذات أهميأأأة تنسأأأبية منخفضأأة إذ حصأأأل علأأأى أدتنأأأى
المتوسأأعات ال سأأابية بلأأء  )2.98م أ اتن أأراف معيأأاري بمقأأدار
)1.01ق وبشكل عام فقأد حصأل قعأب سألوكيات القيأادة المنفت أة
مأأع القيأأادة البارعأأة علأأى متوسأأض عأأام بلأأء  )3.28وضأأمع ف أأة
يمعتدلي مع ف ات المتوسعات ال سابية ،واتن راف معيأاري عأام
بمقأأدار )0.93ق كمأأا وحصأأل علأأى مسأأتوى إجابأأة يمعتأأدلي وإن
أهميتأأف النسأأبية كاتنأأ فأأي الترتيأأب  )2مقارتنأأة بالقعأأب اآل أأر
سأألوكيات القيأأادة المنغلقأأة كمأأا فأأي البأأدول ) ،(6كمأأا تراوحأأ
إجابات فقراتف بيع  )5وهي أقصى إجابة و  )1والتي تمثأل أدتنأى
إجابةق

جدول ) (4المتوسعات ال سابية واالتن رافات المعيارية ومستوى اضجابة واألهمية النسبية م أقصى وأدتنى إجابة لقعب القيادة البارعة
سلوكيات القيادة المنفت ة ) 287=N
M

S.D.

Max

Min

مستوى األهمية
االجابة النسبية

0

يسمح باعتماد طراس متنوعة ضتنباز العملق

3.21

0.83

5.00

1.00

معتدل

9

7

يتعامل بمروتنة م األ عاس ير المقصودة في العملق

3.12

1.02

5.00

1.00

معتدل

12

3

يتو ى المروتنة عند التخعيضق

3.24

0.95

5.00

1.00

معتدل

8

4

ينفتح على اآل ريع عند مناقشة االمور المتعلقة بالقسمق

3.73

0.95

5.00

1.00

مرتف

1

1

يعتمد تنماما ل مرتنا ل عند وض قواعد العملق

3.55

0.95

5.00

1.00

مرتف

2

6

ينمكننا مع العمل بعريقة ابتكاريةق

3.34

0.95

5.00

1.00

معتدل

5

7

يشب على تبادل المعلومات واألفكار بيع التدريسييعق

3.10

0.94

5.00

1.00

معتدل

14

ت

الفقرة
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8

يشب إتنباز المهام باالعتماد على الذاتق

3.20

0.85

5.00

1.00

معتدل

10

9

يشب التعلم مع اال عاسق

3.45

0.93

5.00

1.00

مرتف

4

 01يسمح بتبريب أفكار جديدةق

3.32

0.90

5.00

1.00

معتدل

7

 00يزود اللبان العلمية بالتغذية العكسية بعريقة منتممةق

3.08

0.95

5.00

1.00

معتدل

15

 07يمنح العامليع معف ال رية في التفكير والتصرف المستقليعق

3.50

1.02

5.00

1.00

مرتف

3

 03يفسح المبال لألفكار الخاصةق

3.33

0.88

5.00

1.00

معتدل

6

 04يبدأ بعملية حل المشكالت مع الل إيارة التسا الت حولهاق

3.16

0.88

5.00

1.00

معتدل

14

 01يشب التدريسييع في القسم على ت مل المخاطرةق

2.98

1.01

5.00

1.00

معتدل

16

 06يرسم الر ى لزيادة القدرة على حل المشكالتق

3.11

0.93

5.00

1.00

معتدل

13

المعدل العام للمتوسعات ال سابية

3.28

المعدل العام لالتن رافات المعيارية

0.93

ب  -سلوكيات القيادة المنغلقة
يمثل سلوكيات القيادة المنغلقة القعب اآل ر مع قعبي القيأادة
البارعة وينالح أن الفقرة  )2ي يتاب مدى التزام التدريسييع فأي
القسأم بالقواعأأد واالجأأراساتي قأأد حأازت علأأى أعلأأى المتوسأأعات
ال سأأابية بقيمأأة بلغأأأ  )4.06واتن أأراف معيأأاري بلأأأء )0.83
وهذا يبأيع أهميأة تنسأبية عاليأة للفقأرة فضأالل عأع وتناسأ إجابأات
عينة الدراسة تباهها ،ووق مستوى اضجابأة ضأمع ف أة يمرتفأ ي
بيع ف أات المتوسأعاتق وحصأل الفقأرة  )5ي يمأارذ الضأغوط
على التدريسييع ضتنباز األعمال ضمع المدة الم ددةي علأى أدتنأى

متوسض حسابي بقيمة  )3.47الذي يبيع اتنخفاض أهميتهأا النسأبية
لدى عينة الدراسة ،م اتن راف معياري بلء  )1.04ويمهر ذلأك
اتسأاق إجابأأات أفأأراد العينأأة تبأأاه هأذه الفقأأرة ،كمأأا ووقأ مسأأتوى
اضجابأأأة ضأأأمع ف أأأة يمرتفأأأ يق وبلأأأء المعأأأدل العأأأام لمتوسأأأعات
الفقرات  )3.82وضمع ف ة يمرتف ي مع ف أات المتوسأعات ،مأ
اتن أأأراف معيأأأاري عأأأام بلغأأأ قيمتأأأف )0.86ق وكاتنأأأ األهميأأأة
النسأأبية لهأأذا القع أب بالترتيأأب  )1بأأيع قعبأأي سأألوكيات القيأأادة
البارعة كما في البأدول  ،)6وتراوحأ اضجابأات بأيع  )5و )1
وهي أدتنى إجابة وكما في البدول )5ق

جدول ) (5المتوسعات ال سابية واالتن رافات المعيارية ومستوى االجابة واألهمية النسبية م أقصى وأدتنى إجابة لقعب القيادة البارعة
سلوكيات القيادة المنغلقة )287=Nق
M

S.D.

Max

Min

مستوى األهمية
االجابة النسبية

0

يعمل على توزي المهام على التدريسييع في القسمق

4.05

0.81

5.00

1.00

مرتف

2

7

يتأأأأأاب مأأأأأدى التأأأأأزام التدريسأأأأأييع فأأأأأي القسأأأأأم بالقواعأأأأأد
واالجراساتق

4.06

0.83

5.00

1.00

مرتف

1

3

ي دد وق إتنباز المهامق

3.90

0.86

5.00

1.00

مرتف

4

4

يض قواعد وإجراسات إتنباز األعمال والمهام المختلفةق

3.75

0.88

5.00

1.00

مرتف

8

1

يمأأارذ الضأأغوط علأأى التدريسأأييع ضتنبأأاز األعمأأال ضأأمع
المدة الم ددةق

3.47

1.04

5.00

1.00

مرتف

11

6

يعمل على مراقبة تنفيذ األهداف الخاصة بالقسمق

3.83

0.83

5.00

1.00

مرتف

7

الفقرة

ت
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3.60

0.97

5.00

1.00

مرتف

10

7

ي اسب على األ عاس التي قد ت صل أيناس العملق

3.75

0.77

5.00

1.00

مرتف

9

3.85

0.80

5.00

1.00

مرتف

5

يتخأأأذ االجأأأراسات التصأأأ ي ية المناسأأأبة فأأأي حالأأأة حأأأدو
01
األ عاسق

3.83

0.89

5.00

1.00

مرتف

6

 00يولي االهتمام لإلتنباز المنتمم للخعض والمهام المرسومةق

3.92

0.81

5.00

2.00

مرتف

3

على ت ديد تنعاق األعمال المقترا تنفيذهاق

8

ي ر

9

يتمسك بتنفيذ الخعض الدراسية الموضوعة مسبقالق

المعدل العام للمتوسعات ال سابية

3.82

المعدل العام لالتن رافات المعيارية

0.86

كما ويوضح البدول  )6األهمية النسبية ألقعاب القيادة البارعة والمعدل العام للمتغيرق
جدول  )6األهمية النسبية ألقعاب القيادة البارعة
M

األهمية النسبية

ت

أقعاب القيادة البارعة

2

0

السلوكيات المنفت ة

3.28

1

7

السلوكيات المنغلقة

3.82

المعدل العام لمتغير القيادة البارعة
 -2المتغير المعتمد – السلوك اإلبداعي
ويشمل بنعديع رسيسييع هما السلوك اضبداعي االستكشأافي ،
السلوك اضبداعي االستثماري) ويتفرا كل واحد منهما الأى بنعأديع
فأأرعييع ،وسنسأأتعرض الوصأأف اضحصأأاسي الخأأا بكأأل بنعأأد
وكاآلتي:
أ  -السأألوك اضبأأداعي االستكشأأافي  -ويتكأأون مأأع بنعأأديع فأأرعييع
هما:
0ق استكشأأاف الفرصأأة :يبأأيع البأأدول  )7أن الفقأأرة  )4ي أبقأأى
معلعا ل على المفاهيم والأر ى ال ديثأة فأي الميأدان المهنأيي قأد
أحرزت أعلى متوسض حسأابي بقيمأة وصأل الأى  )3.10مأ
اتن راف معياري بلء  ،)0.74وهذا يأدل علأى اتسأاق اجابأات

3.55
أفراد العينأة تبأاه الفقأرة ،كمأا أن مسأتوى اضجابأة وقأ ضأمع
ف ة يمعتدلي مع جدول ف ات المتوسأعات ال سأابيةق فأي حأيع
حصأأأأل الفقأأأأرة  )1يأطلأأأأ علأأأأى هيكأأأأل وعمليأأأأات الكليأأأأة
وأتنشأأعتها باسأأتمراري علأأى متوسأأض حسأأابي هأأو األقأأل بينهأأا
بقيمأأة  )2.84وبأأاتن راف معيأأاري بلأأء  )0.79ويشأأير الأأى
تناس إجابات عينة الدراسة حول الفقرة ،والتي كأان مسأتواها
ضمع ف ة يمعتدليق كما وبلء المعدل العام  )3.97ضمع ف أة
يمعتأأأأدلي مأأأأع ف أأأأات المتوسأأأأعات ال سأأأأابية ،واالتن أأأأراف
المعياري العأام  ،)0.77ليكأون ترتيأب األهميأة النسأبية لهأذا
البنعد الفرعي  )4بأيع األبعأاد الفرعيأة األربعأة لسألوك العمأل
اضبأأداعي كمأأا يبأأيع البأأدول  ،)11أمأأا اضجابأأات فكاتن أ بأأيع
 )5كثقصى قيمة و  )0كثدتنى قيمةق

جدول ) (7المتوسعات ال سابية واالتن رافات المعيارية ومستوى االجابة واألهمية النسبية م أقصى وأدتنى إجابة لبنعد استكشاف
الفرصة ) 287=Nق
M

S.D.

Max

Min

مستوى األهمية
االجابة النسبية

0

أطل على هيكل وعمليات الكلية وأتنشعتها باستمرارق

2.84

0.79

5.00

1.00

معتدل

5

7

أتبادل األفكار م العلبة وزمالس العمل حول التعورات التي
ت صل في الكليةق

3.05

0.73

5.00

1.00

معتدل

2

ت

الفقرة
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على متابعة التعورات دا ل الكلية بشكل مستمرق

3

أحر

4

أبقى معلعا ل على المفاهيم والر ى ال ديثة في الميدان
المهنيق

3.10

1

أنتاب التعورات التي ت صل في الملسسات التعليمية
اال رىق

2.89

المعدل العام للمتوسعات ال سابية

2.97

المعدل العام لالتن رافات المعيارية

0.77

أ -توليأأأد الفكأأأأرة :يوضأأأح البأأأأدول  )8أن الفقأأأرة  )6يأقتأأأأرا
الت سينات الضرورية على األفكار المعروحةي قأد حصأل علأى
متوسض حسابي  )3.18وهو األعلى وعلى اتن راف معيأاري بلأء
 )0.70مما يدل على تناس إجابات عينة الب ثق ومستوى إجابة
يمعتأأأدليق وحصأأأل الفقأأأرة  )5ي البأأأا ل مأأأا أطأأأرا التسأأأا الت
البوهريأأة ذات الصأألة بالمشأأكلة المعروحأأةي علأأى أدتنأأى متوسأأض
بقيمأأة تبلأأء  )3.00وعلأأى اتن أأراف معيأأاري  )0.72ممأأا ينمهأأر

2.98

0.73

5.00

1.00

معتدل

3

0.74

5.00

1.00

معتدل

1

0.85

5.00

1.00

معتدل

4

اتنسأأبام اضجابأأات حأأول الفقأأرة ،وبلأأء مسأأتوى اضجابأأة يمعتأأدليق
وكان المعدل العأام لمتوسأعات الفقأرات  )3.07وهأو ضأمع ف أة
يمعتدلي ،واالتن راف المعياري العام  ،)0.74كما بلغ األهمية
النسأأبية لهأأذا البنعأأد  )3بأأيع بأأاقي أبعأأاد المتغيأأر كمأأا فأأي البأأدول
) ،(11وتراوح أ اضجابأأات بأأيع  )5أقصأأى إجابأأة و  )1كأأثدتنى
إجابةق

جدول ) (8المتوسعات ال سابية واالتن رافات المعيارية ومستوى االجابة واألهمية النسبية م أقصى وأدتنى إجابة لبعد توليد الفكرة
) )287=Nق
ت

الفقرة

M

S.D.

Min Max

مستوى األهمية
االجابة النسبية

0

أنبدي رأيي الشخصي حول المشكلة المعروحةق

3.10

0.73

5.00

1.00

معتدل

2

7

أتنتقد المعتقدات الساسدة بعريقة موضوعيةق

3.04

0.73

5.00

1.00

معتدل

4

3

أنحدد االشياس التي يتوجب تغييرها مباشرةلق

3.02

0.78

5.00

1.00

معتدل

5

4

أنعبر عع رأيي حول األفكار البديدة ب ريةق

3.09

0.79

5.00

1.00

معتدل

3

1

الب أا ل مأأا أطأأرا التسأأا الت البوهريأأة ذات الصأألة بالمشأأكلة
المعروحةق

3.00

0.72

5.00

2.00

معتدل

6

6

اقترا الت سينات الضرورية على األفكار المعروحةق

3.18

0.70

5.00

1.00

معتدل

1

المعدل العام للمتوسعات ال سابية

3.07

المعدل العام لالتن رافات المعيارية
ب  -السلوك اضبداعي االستثماري ويتضمع بنعديع كاآلتي :
 -0التروير للفكرة :يمهر الوصف اضحصاسي لهأذا البنعأد الفرعأي
أن الفقرة  )5يأض الخعض المسبقة لنقل الفكرة البديدة الى حيز
التنفيذي قد تنال متوسعا ل حسابيا ل بقيمة  )3.93وهو األعلى وعلى
اتن راف معياري بلء  )0.72مما يأدل علأى اتسأاق إجابأات أفأراد
العينة حأول الفقأرة ،وضأمع مسأتوى اضجابأة يمرتفأ يق أمأا أدتنأى

0.74
المتوسعات فقد حصل عليأف الفقأرة  )3يأنروا لألفكأار البديأدة
لأأأدى رسأأأيب القسأأأم لكسأأأب دعمأأأفي وبقيمأأأة بلغأأأ  ،)3.61أمأأأا
االتن راف المعياري فكان  )0.99مما يبيع تناس اضجابات حول
الفقرة ،م مستوى إجابة يمرتف يق كما وحصل البنعأد علأى معأدل
عأأأام  )3.80ضأأأمع ف أأأة يمرتفأأأ ي ،ومعأأأدل اتن أأأراف معيأأأاري
 ،)0.81وكان ترتيب األهمية النسبية للبعأد  )2كمأا فأي البأدول
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) ،(11كما وتراوح اضجابات بيع أقصى قيمة  )5و  )1كأثدتنى

إجابة كما في البدول )9ق

جدول ) (9المتوسعات ال سابية واالتن رافات المعيارية ومستوى اضجابة واألهمية النسبية م أقصى وأدتنى إجابة لبعد التروير للفكرة
))287=Nق
M

S.D.

Max

Min

مستوى األهمية
االجابة النسبية

0.79

5.00

1.00

مرتف

4

5.00

1.00

مرتف

3

1.00

مرتف

5

مرتف

2

مرتف

1

ت

الفقرة

0

أنحأأأأدد األشأأأأخا األساسأأأأييع الأأأأذيع يمن أأأأون الموافقأأأأات
والموارد الضرورية مع أجل تنفيذ أفكاريق

3.77

7

أنوظأأف عالقأأاتي االجتماعيأأة م أ الأأزمالس للتأأروير لألفكأأار
البديدة لكسب تثييدهمق

3.77

0.83

3

أنروا لألفكار البديدة لدى رسيب القسم لكسب دعمفق

3.61

0.99

5.00

4

أنروا لتعبي ال لول البديدة في سياق العملق

3.91

0.71

5.00

1.00

1

أض الخعض المسبقة لنقل الفكرة البديدة الى حيز التنفيذق

3.93

0.72

5.00

1.00

المعدل العام للمتوسعات ال سابية

3.80

المعدل العام لالتن رافات المعيارية

0.81

ب -تنفيذ الفكرة :ينمهأر جأدول  )10أن أعلأى المتوسأعات كاتنأ
للفقأأأرة  )3يأنحأأأاول إشأأأراك زمأأأالس العمأأأل فأأأي تنفيأأأذ ال لأأأول
المقترحأأةي فبلأأء  )4.00م أ اتن أأراف  )0.74وهأأذا يشأأير الأأى
اتنسأأبام فأأي إجابأأات أفأأراد العينأأأة عأأع الفقأأرة ،كمأأا أن مسأأأتوى
اضجابأأة ضأأمع ف أأة يمرتفأ يق أمأأا أدتنأأى متوسأأض فكأأان للفقأأرة )1
يأرفأأ التقأأارير عأأأع التقأأدم ال اصأأأل فأأي تنفيأأأذ األفكأأار وأنطلِأأأ
زمالسأأي علأأى هأأذا التقأأدم باسأأتمراري وقيمتأأف  )3.60واتن أأراف

معياري للفقرة بلء  )0.86ويدل ذلك علأى اتنسأبام اضجابأات مأع
عينأأأة الب أأأث تبأأأاه الفقأأأرة ،ومسأأأتوى اضجابأأأة يقأأأ ضأأأمع ف أأأة
يمرتف أ يق وتنبأأد أن البنعأأد الراب أ قأأد حصأأل علأأى معأأدل عأأام بلأأء
 )3.87وعلأأى اتن أأراف معيأأاري  ،)0.75وبأأذلك تكأأون األهميأأة
النسبية للبنعد  )1كمأا فأي البأدول ) ،(1كمأا وتراوحأ اضجابأات
بيع  )5كثقصى قيمة و  )1كثدتنى قيمةق

جدول ) (10المتوسعات ال سابية واالتن رافات المعيارية ومستوى اضجابة واألهمية النسبية م أقصى وأدتنى إجابة لبنعد تنفيذ الفكرة
)(N=287ق
Max S.D.

Min

مستوى األهمية
االجابة النسبية

5.00

1.00

مرتف

5

1.00

مرتف

4

مرتف

1

مرتف

3

ت

الفقرة

M

0

أرف أ التقأأارير عأأع التقأأدم ال اصأأل فأأي تنفيأأذ االفكأأار وأنطلِ أ
زمالسي على هذا التقدم باستمرارق

3.60

0.86

7

أعمل على إقناا اآل ريع بثهميأة النتأاسر المترتبأة علأى الفكأرة
البديدة أو ال ل المقتراق

3.89

0.72

5.00

3

أنحاول إشراك زمالس العمل في تنفيذ ال لول المقترحةق

4.00

0.74

5.00

1.00

4

أ تبر ال لول ال نمعورة للتعرف على العيوب عند وض الفكأرة
البديدة موض التنفيذق

3.92

0.74

5.00

1.00
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1

أسأأعى الأأى ت ليأأل ال لأأول المعأأورة لمعرفأأة التأأثييرات يأأر
المر وبة عند تنقل الفكرة الى حيز التعبي ق

0.70

3.95

5.00

مرتف

2.00

المعدل العام للمتوسعات ال سابية

3.87

المعدل العام لالتن رافات المعيارية

0.75

2

وقد بلء المعدل العام للمتغير ) (3.43ويلخم البدول  )11األهمية النسبية لألبعاد الفرعية األربعة والمعدل العام للسلوك اضبداعي
وكما ورد سالفالق
جدول  )11األهمية النسبية والمتوسعات العامة لألبعاد الفرعية للمتغير المعتمد السلوك اضبداعي
أبعاد السلوك اضبداعي

ت

األهمية النسبية

M

سلوك العمل اضبداعي االستكشافي
0

استكشاف الفرصة

2.97

4

7

توليد الفكرة

3.07

3

سلوك العمل اضبداعي االستثماري
3

التروير للفكرة

3.80

2

4

تنفيذ الفكرة

3.87

1

المعدل العام لمتغير السلوك االبداعي
اختبار الفرضيات
 . 1اختبار فرضيات االرتبااط
اعتمأأأأدت الدراسأأأأة معامأأأأل االرتبأأأأاط البسأأأأيض )(Pearson
ال تبأأار الفرضأأيات الرسيسأأة األولأأى والثاتنيأأة والمتمثلأأة بعالقأأات
االرتباط بيع المتغير المسأتقل القيأادة البارعأة) والمتغيأر المعتمأد
سأألوك العمأأل اضبأأداعي) ،إذ تنمهأأر البأأداول فأأي أدتنأأاه معأأامالت
االرتبأأاط البسأأيض بأأيع أبعأأاد هأأذه المتغيأأراتق وقبأأل الأأد ول فأأي

3.43
ا تبار الفرضيات فلن هأذه البأداول تشأير أيضأا ل الأى حبأم العينأة
) (287وتنوا اال تبار )(2-tailedق ويشأير مختصأر ) (Sig.فأي
البدول الى ا تبار معنوية معامل االرتباط مع الل مقارتنة قيمأة
) (tالم سوبة م البدولية مع يأر أن ينمهأر قيمهأاق فألذا وجأدت
عالمأأة )**( علأأى معامأأل االرتبأأاط ف ألن هأأذا يعنأأي أن قيمأأة )(t
الم سوبة أكبر مع البدوليةق ويأتم ال كأم علأى مقأدار قأوة معامأل
االرتبأأاط فأأأي ضأأوس قاعأأأدة ) (Choudhury, 2009وكمأأأا فأأأي
البدول ): (12

جدول  )12حبم معامل االرتباط وتفسيره
حبم معامل االرتباط

التفسير

+1.0 to + 0.5

عالقة ايبابية قوية

+0.5 to + 0.3

عالقة ايبابية معتدلة

to + 0.1

+0.3

عالقة ايبابية ضعيفة

to - 0.1

+0.1

ال توجد عالقة او ضعيفة جدال

to – 0.3

-0.1

عالقة سلبية ضعيفة
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to – 0.5

-0.3

عالقة سلبية معتدلة

to – 1.0

- 0.5

عالقة سلبية قوية

اوال  :الفرضية الرئيسة األُولى
يرتبض السلوك اضبداعي ببنعديف االستكشافي واالستثماري بعبيعة
سأألوكيات القيأأادة البارعأأة التأأي يمارسأأها القأأادةق وتعنأأي إحصأأاسيا ل
وجأأود عالقأأة ارتبأأاط ذات داللأأة معنويأأة بأأيع السأألوك االبأأداعي
ببنعديأأأف االستكشأأأافي واالسأأأتثماري وسأأألوكيات القيأأأادة البارعأأأة)
وعنها تنبث فرضيتان فرعيتان:
 -0توجأأد عالقأأة ارتبأأاط موجبأأة وذات داللأأة معنويأأة بأأيع السأألوك
اضبأأأداعي ببنعديأأأف االستكشأأأافي واالسأأأتثماري وسأأألوكيات القيأأأادة
المنفت ةق

يمهر البأدول ) (13أن هنالأك عالقأة ارتبأاط إيبابيأة وقويأة
قيمتها أكبر مأع  )0.50وذات داللأة معنويأة عنأد مسأتوى )(%1
بأأأيع سأأألوكيات القيأأأادة المنفت أأأة وبنعأأأد سأأألوك العمأأأل االبأأأداعي
االستكشأأافيق وقأأد بلغأ قيمأأة معامأأل االرتبأأاط البسأأيض بأأيع هأأذيع
البنعأأديع )(0.613ق وتمهأأر هأأذه النتيبأأة دعم أال لص أ ة الفرض أية
الفرعيأأة )0-0ق كمأأا يبأأيع البأأدول وجأأود عالقأأة ارتبأأاط إيبابيأأة
وضعيفة قيمتها أقل مع  )0.30وذات داللة معنويأة عنأد مسأتوى
) (%5بأأيع متغيأأر سأألوكيات القيأأادة المنفت أأة والسأألوك اضبأأداعي
االسأأأأتثماريق إذ بلغأأأأ قيمأأأأة معامأأأأل االرتبأأأأاط البسأأأأيض بينهمأأأأا
)(0.130ق

جدول ) (13معامل االرتباط بيع سلوكيات القيادة المنفت ة والسلوك اضبداعي
المتغير المستقل

المتغير المعتمد

معامل االرتباط

المعنوية

العينة

النتيبة

سلوكيات القيادة
المنفت ة

السلوك االبداعي االستكشافي

** 0.613

0.000

287

تدعم

لسلوك االبداعي االستثماري

* 0.130

0.019

287

تدعم

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 -7توجأأد عالقأأة ارتبأأاط موجبأأة وذات داللأأة معنويأأة بأأيع السأألوك
اضبأأأداعي ببعديأأأف االستكشأأأافي واالسأأأتثماري وسأأألوكيات القيأأأادة
المنغلقةق
يالح أ مأأع البأأدول ) (14أن هنالأأك عالقأأة ارتبأأاط إيبابيأأة
ولكنهأأأا ضأأأعيفة بأأأيع سأأألوكيات القيأأأادة المنغلقأأأة وسأأألوك العمأأأل
اضبأأداعي االستكشأأافي بلغ أ ) )0.137وهأأي ذات داللأأة معنويأأة

عنأأأد مسأأأتوى )(%5ق كمأأأا بأأأيع البأأأدول المأأأذكور وجأأأود عالقأأأة
إيبابية قيمتها أكبر مع  )0.50وذات داللأة معنويأة عنأد مسأتوى
) (%1بيع سلوكيات القيادة المنغلقة وبنعأد سألوك العمأل اضبأداعي
االسأأتثماريق إذ بلغ أ قيمأأة معامأأل االرتبأأاط البسأأيض بأأيع هأأذيع
البنعأأأديع )(0.601ق وتقأأأدم هأأأذه النتيبأأأة دعمأأأال لصأأأ ة الفرضأأأية
الفرعية )7-0ق

جدول ) (14معامل االرتباط بيع سلوكيات القيادة المنغلقة والسلوك اضبداعي
معامل االرتباط

المعنوية

العينة

النتيبة

المتغير المستقل

المتغير المعتمد

0.02

287

تدعم

سلوكيات القيادة
المنغلقة

السلوك االبداعي االستكشافي

* 0.137

0.000

287

تدعم

السلوك االبداعي االستثماري

**0.601

ق)* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed
فرضيات التأثير
اوال  :الفرضية الرسيسة الثاتنية  :تنسأهم سألوكيات القيأادة البارعأة
التي يمارسها القاسأد فأي تعزيأز السألوك االبأداعي ألعضأاس الهي أة
التدريسية) وعنها تنبث فرضيتان فرعيتان:

 -0توجأأد عالقأأة تأأثيير مباشأأرة ذات داللأأة معنويأأة بأأيع سأألوكيات
القيأأأأادة البارعأأأأة المنفت أأأأة والمنغلقأأأأة وبنعأأأأد السأأأألوك اضبأأأأداعي
االستكشافيق
تتنأأاول الفرضأأية الرسيسأأة الثاتنيأأة العالقأأة بأأيع قعبأأي القيأأادة
البارعأأة سأألوكيات القيأأادة المنفت أأة ،سأألوكيات القيأأادة المنغلقأأة)
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تثيير إيبابي ومعنوي علأى بنعأد السألوك اضبأداعي االستكشأافي ال
عند مستوى ) (%1وال مستوى )(%5ق وهأذا يعنأي بأثن ممارسأة
القيأأادات للسأألوك المنغل أ سأأوف لأأع يكأأون لأأف دور إيبأأابي فأأي
تعزيز سلوك العمل اضبداعي االستكشافيق

وبنعدي سلوك اضبداعيق وتتعل الفرضية الفرعية األولى بالعالقأة
بيع سلوكيات القيادة البارعة وبنعد السلوك االبأداعي االستكشأافي،
فينالح مع البدول ) (15وجأود دعأم للفرضأية الفرعيأة ) 0-7
) (=0.605 , P < 0.01التأي تخأم العالقأة بأيع سألوكيات
القيادة المنفت ة والمنغلقة والسلوك اضبداعي االستكشافيق وتعكأب
هذه النتيبة أن سلوكيات القيادة المنفت أة تنسأهم فأي زيأادة مسأتوى
السلوك االستكشافي لدى أفراد عينة الدراسةق وهذه النتيبة جاست
منسأأبمة م أ توقعأأات الدراسأأةق كمأأا ويمهأأر البأأدول ) (15تنتأأاسر
ا تبار الفرضية  0-7حول العالقأة بأيع سألوكيات القيأادة المنغلقأة
والسأألوك اضبأأداعي االستكشأأافي وتتوق أ هأأذه الفرضأأية بأأثن بنعأأد
سلوكيات القيادة المنغلقة سيكون لف تثيير إيبابي في زيادة مستوى
سأأألوك العمأأأل اضبأأأداعي االستكشأأأافيق إذ تعأأأرض النتأأأاسر بأأأثن
سألوكيات القيأادة المنغلقأة ) (=0.078 , P  0.05لأيب لهأأا

ويبيع البدول ) (15أن قعبي القيادة البارعة سلوكيات القيادة
المنفت ة ،سلوكيات القيادة المنغلقة) تنسهم فأي تفسأير ) (%39مأع
التغيير ال اصل في بنعد السألوك اضبأداعي االستكشأافي و)(%61
يعود لتأد ل عوامأل أن أرى يأر دا لأة فأي النمأوذاق كمأا وتلكأد
قيمة ) (F = 87.73, P < 0.01على وجود الداللأة المعنويأة فأي
تفسير سلوك العمل اضبداعي االستكشافي مع الل مفهأوم القيأادة
البارعأأةق وفأأي ضأأوس ذلأأك فأألن هأأذه النتيبأأة تقأأدم أول دعأأم تبأأاه
الفرضية الرسيسة الثاتنيةق

جدول ) (15تنتاسر ا تبار الفرضية الفرعية 0-7
المتغير المعتمد

المتغير المستقل

السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألوك سلوكيات القيادة المنفت ة
اضبأأأأأأأأأأأأأأأأأداعي
سلوكيات القيادة المنغلقة
االستكشافي

B

T

Sig.

**0.605

12.91

0.000

*0.078

1.695

0.098

R2

F

0.39

**87.73

** is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 -7توجأأد عالقأأة تأأثيير مباشأأرة ذات داللأأة معنويأأة بأأيع سأألوكيات
القيأأأأادة البارعأأأأة المنفت أأأأة والمنغلقأأأأة وبنعأأأأد السأأأألوك اضبأأأأداعي
االستثماريق
يتبيع مع البدول ) (16وجود دعأم للفرضأية الفرعيأة ) 7-7
) (=0.108 , P < 0.05التأي تخأم العالقأة بأيع سألوكيات
القيادة المنفت ة والسلوك اضبداعي االستثماريق وتقدم هذه النتيبأة
أن سأألوكيات القيأأادة المنفت أأة تنسأأهم فأأي زيأأادة مسأأتوى السأألوك
االسأأتثماري ولكأأع بمسأأتوى مأأنخف لأأدى أفأأراد العينأأةق وهأأذه
النتيبة جاست متعابقة م توقعات الدراسةق كمأا يعأرض البأدول
) (16تنتأأأاسر ا تبأأأار الفرضأأأية الفرعيأأأة  7-7حأأأول العالقأأأة بأأأيع
سلوكيات القيأادة المنغلقأة والسألوك اضبأداعي االسأتثماري وتتوقأ
هأأذه الفرضأأية أن بنعأأد سأألوكيات القيأأادة المنغلقأأة سأأيكون لأأف تأأثيير
إيبابي في رف مستوى السلوك اضبداعي االستثماريق إذ تعأرض

النتاسر إن سلوكيات القيادة المنغلقأة ) (=0.591 , P < 0.01لأف
تثيير إيبابي ومعنوي على بنعد سألوك اضبأداعي االسأتثماري عنأد
مستوى )(%1ق وهذا يعني أن ممارسأة القيأادات للسألوك المنغلأ
سأأأوف يكأأأأون لأأأف دور إيبأأأأابي فأأأأي تعزيأأأز السأأأألوك اضبأأأأداعي
االستثماري أكبر مع سلوكيات القيادة المنفت ةق
ويالحأأ أيضأأال فأأي البأأدول ) (16أن قعبأأي القيأأادة البارعأأة
سألوكيات القيأأادة المنفت أأة ،سأألوكيات القيأادة المنغلقأأة) تسأأهم فأأي
تفسأأير ) (%37مأأع التغييأأر ال اصأأل فأأي بنعأأد السأألوك اضبأأداعي
االستثماري و) (%63يعود لتد ل عوامل أن أرى يأر دا لأة فأي
النموذاق وكما تلكد قيمة ) (F = 84.40, P < 0.01على وجأود
الداللة المعنوية في تفسير السلوك اضبداعي االستثماري مع الل
مفهوم القيادة البارعةق ومما تقدم فلن هذه النتيبة تقدم الدعم الثاتني
تباه الفرضية الرسيسة الثاتنيةق

جدول )  (16تنتاسر ا تبار الفرضية الفرعية 7-7
المتغير المعتمد

المتغير المستقل

سلوك االبأداعي سلوكيات القيادة المنفت ة
االستثماري
سلوكيات القيادة المنغلقة

B

T

Sig.

*0.108

12.91

0.000

**0.591

1.695

0.098

R2

F

84.40** 0.37
** is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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االستنتاجات والتوصيات
يتضأأأمع هأأأذا الفصأأأل جأأأزأيع صأأأم األول منهمأأأا ألهأأأم
االستنتاجات التي توصل اليها الدراسة ،أما البزس الثأاتني فقأد تأم
تخصيصف لعرض أهم التوصيات التي يمكأع أن تسأهم فأي تعزيأز
السلوك اضبداعي ألعضاس الهيأثة التدريسأية فأي الكليأات موضأوا
الدراسةق

االستنتاجات
 .1أظهأأرت تنتأأاسر الدراسأأة أن هنأأاك مأأيالل لأأدى ر سأأاس األقسأأام
العلميأأة فأأي كليأأات البامعأأة تن أأو سأألوك القيأأادة المنغل أ علأأى
حساب السلوك المنفتح ،وقد يعود السبب في ذلك الى الضغوط
التأأي يتعأأرض لهأأا هأألالس فيمأأا يتعل أ بلتنبأأاز الخعأأض والمهأأام
ضمع السقف الزمني الم دد مع قبل البامعة أو الوزارةق
 .2يأأتلمب أعضأأاس الهي أثة التدريسأأية فأأي كليأأات البامعأأة مسأأتوى
مقبول مع المروتنة التي يمهرها ر ساس األقسام العلمية في مأا
يتعلأ بالتعامأأل مأ األ عأأاس يأر المقصأأودة التأأي قأأد ت صأأل
أينأأأاس العمأأأل بهأأأدف الأأأتعلم مأأأع األ عأأأاس والسأأأماا بتبريأأأب
األفكأأأار البديأأأدة واعتمأأأاد طأأأرق متنوعأأأة ضتنبأأأاز األعمأأأال
المكلفيع بهاق
 .3أظهأأرت النتأأاسر أن هنأأاك متابعأأة واضأأ ة مأأع قبأأل ر سأأاس
األقسام العلمية لمدى التزام أعضأاس الهيأثة التدريسأية بالقواعأد
واضجأأأراسات الم أأأددة مأأأع قبأأأل عمأأأادات الكليأأأات ورساسأأأة
البامعة والوزارة بمأا يضأمع تنفيأذ الخعأض الدراسأية الم أددة
مسبقالق
 .4علأى الأر م مأع حأر ر سأأاس األقسأام العلميأة علأى تشأأبي
أعضأاس الهيأثة التدريسأية علأى تبريأب االفكأار البديأأدة إال أن
األعضأأاس فأأي ذات الوق أ ال يمهأأرون مأأيالل لتقبأأل المخأأاطرة
أررال
التي قد تنبم عع تبريب تلأك األفكأار ،وقأد يكأون ذلأك مبَ َ
في ظل عدم وجود سياقات واض ة لدى الوزارة بهذا الصأدد،
فضأأالل عأأع شأأيتهم مأأع اضجأأراسات التأأي تمارسأأها البهأأات
الرقابيأأة اصأأأة إذا مأأأا علمنأأأا حالأأة عأأأدم التثكأأأد مأأأع النتأأأاسر
المصأأأاحبة لعمليأأأة التبريأأأب وهأأأو أمأأأر مرفأأأوض لأأأدى تلأأأك
البهاتق
 .5تعكب تنتاسر الدراسة أن هناك حاجة لتفاعل أوس وأشأمل بأيع
أعضاس الهيثة التدريسية فأي الكليأات عينأة الدراسأة وزمالسهأم
فأأأأي الكليأأأأات المنأأأأاظرة األ أأأأرى وبشأأأأكل أأأأا العربيأأأأة
واألجنبيأة ،وقأد يعأود ذلأك الأى قلأة مشأاركتهم فأي المألتمرات
والندوات العلمية التي تقام في تلك الكليأات وبشأكل أا فأي
الملتمرات العلمية الخارجية بسبب المروف المالية التأي تمأر
بها الملسسات التعليمية في العراق في الوق ال اضرق

 .6أظهأأأرت النتأأأاسر أن األتنشأأأعة االستكشأأأافية ألعضأأأاس الهي أأأة
التدريسية في الكليات عينة الدراسة سواس في ميدان استكشاف
الفأأر أو توليأأد األفكأأار كاتن أ األقأأل اهتمامأأا بالمقارتنأأة م أ
االتنشعة اضبداعية اال رى ل الأة عأدم التثكأد المصأاحبة لأذلك
النوا مع األتنشعةق

التوصيات
فأأي ضأأوس االسأأتنتاجات التأأي توصأأل اليهأأا الدراسأأة يقأأدم
الباحثان مبموعة مع التوصيات التأي يمكأع أن تنسأهم إيبابيأال فأي
تعزيأأز السأألوك االبأأداعي ألعضأأاس الهي أأة التدريسأأية فأأي الكليأأات
موضوا دراستها وكاآلتي:
0ق تشبي أعضاس الهي ة التدريسية في الكليات موضأوا الدراسأة
علأأى تبأأادل المعلومأأات واألفكأأار فيمأأا بيأأنهم مأأع أأالل إقامأأة
الندوات وحلقات النقاش العلميأة علأى مسأتوى األقسأام العلميأة
وعلى مستوى الكلياتق
7ق ضأأأرورة إطأأأالا أعضأأأاس الهي أأأة التدريسأأأية علأأأى الخعأأأض
واألتنشعة والفعاليات والقرارات التي تخم عمأل الملسسأات
التعليمية سوا لس تلك الصادرة عع وزارة التعليم العالي والب أث
العلمأأي أو البامعأأة أو الكليأأة ومأأن هم الفرصأأة ضبأأداس راسهأأم
فيهاق
3ق م اولة إبداس مروتنة أكثر فأي مأا يتعلأ بالتعامأل مأ األ عأاس
التي قد ت صل أيناس العمل وأداس المهام بالشكل الأذي يلأتمب
فيف أعضاس الهي ة التدريسية المدى الذي يمكأع أن يصألوا اليأف
عنأأد سأأعيهم للتبريأأب واعتمأأاد طأأرق ووسأأاسل جديأأدة ضتنبأأاز
األعمالق
4ق تأأوفير الأأدعم الكأأافي ألعضأأاس الهي أأة التدريسأأية للمشأأاركة فأأي
المألتمرات العلميأة التأي تعقأد أارا العأراق بهأدف التواصأل
مأأأ الملسسأأأات التعليميأأأة اضقليميأأأة والدوليأأأة واضفأأأادة مأأأع
التعورات التي ت صل في حقول المعرفأة فأي اال تصاصأات
المختلفة على المستوى العالميق
1ق توفير دمأة اضتنترتنأ فأي كليأات البامعأة وبشأكل أا فأي
األقسام العلمية لتسهيل الوصول الى المعلومأات التأي ي تاجهأا
أعضاس الهي ة التدريسية في كتابة أب ايهم العلميةق
6ق العمأأأل علأأأى تعأأأوير المهأأأارات القياديأأأة للمالكأأأات التعليميأأأة
المرش ة ألشغال المناصب القيادية في كيفية التعامل مأ حالأة
التنأأاق فأأي المتعلبأأات الخاصأأة باألتنشأأعة التقليديأأة المتمثلأأة
بالتأأدريب والأأتعلم مأأع جهأأة وتلأأك المرتبعأأة بثتنشأأعة الب أأث
والتعوير وذلك مع الل إد أالهم دورات تدريبيأة تخصصأية
في هذا المبالق
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