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 املستخلص :        
أصبح اإلبداع التنظيمي ضرورة تتطلبها اإلدارات التنظيمية الحالية إذ يعتبر أحد اهتماماتها األساسية من أجل التميُّز في بيئة تتصف        

ليات بالمنافسة الشديدة و التنوع المتزايد في المنتجات و الخدمات.و المنظمات الحالية تواجه عدة مشكالت ناتجة عن التغيُّر السريع في عم
المعلومات )معرفة شيء من كل شيء( إلى عصر حكمة   انتقل من عصر ثورة  الذي  التكنولوجي  المـعرفي و  المعلومة و االنفـجار  اقتناء 
المعلومات )معرفة أهم شيء في كل شيء( و هذا أصبح بتطلب استخدام طرق جديدة مبدعة تتصف بالمرونة من أجل التكيُّف مع الوضعيات 

دوره يتوقف على حكمة و قيم األفراد القائمين على هذه المنظمات. و االبداع التنظيمي هو أحد وسائل نمو و تطور المنظمات  الجيدة و هذا ب
ين كما يعتبر أيضا وسيلة لحل المشكالت و مواجهة المنافسة في بيئة أعمال باتت أكثر من ذي قبل ال تعرف االستقرار. كما أن للقادة القائم

مات دور و أثر كبير في تبني االبداع التنظيمي من أجل بقاء المؤسسة و استمراريتها و يظهر ذلك من خالل ثقافة هؤالء على تسيير المنظ
فاءات القادة المبنية على االتصال و روح العمل الجماعي و مرونة التعامل مع المواقف المختلفة، و حسن استغالل المعلومة و االستفادة من الك

 . البشرية المتميزة
 الكفاءات البشرية.  –االتصال  –القيادة  –التكيف  –المرونة  –ثورة المعلومات  –المنافسة  –التميز  –: االبداع التنظيمي الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Organizational innovation has become a necessity required by the current organization departments, as it is 

one of its main interests in order to excel in an environment characterized by intense competition and 

increasing types of products and services. 

The current organizations face several problems resulting from the rapid change in the process of information 

gathering and the explosion of knowledge and technology, which moved from the era of information 

revolution (knowledge of everything) to the era of wisdom of knowledge (knowledge of the most Important 

thing in everything). This is requires the introduction of innovative and flexible new ways of adapting to new 

situations. This, in turn, depends on the wisdom and values of these organizations. 

Organizational innovation is one of the means of growth and development of organizations as well. A way 

to solve problems and face competition in a business environment is more than before do not know stability. 

Leaders in the management of the organizations, have a signification role in adopting organizational 

innovation for the survival of the institution and continuity. And shows that through the culture of these 

leaders based on effective communication, and the spirit of teamwork and, flexibility to deal with different 

situation, and good use of information, and benefit from human competencies distinguished.  

Key words: 

Organizational innovation ـــــــ excellence   ــ ــ  information revolution ــــــــ competition ــــــ   ــــــ flexibility ـــــــــ

adaptation ـــــــــ leadership ـــــــ    human competencies. 

 مقدمـــــــــــــة:
تشكل الموارد البشرية للمنظمات العنصر األساسي الذي يعتمد عليه في تحقيق أهدافها، حيث بات االهتمام بهذا العنصر الفعال من       

على تسيير المنظمات بمختلف مجاالت أنشطتها، خاصة في هذا العصر المتميز بالالستقرار و   والقائمينانشغال كثير من المفكرين اإلداريين  
القدرات األدائية للمرؤوسين من خالل تطبيق    وتطويرولوجي الواسع و المنافسة الكبيرة. كما تلعب القيادة دورا هاما في تنمية  التطور التكن

المختلفة بأحسن و أكمل  موارد المتاحة  مبادئ اإلدارة الفاعلة القائمة على العدالة التنـــــــــــــــــــــــــــظيمية و التحفيز و إثارة الدافعية لديهم، و استغالل ال
ـــــشري و خاصة منهم الم ديرين كالقدرة على  الطرق. كما تشير هذه االهتمامات أيضا إلى ضرورة توفر عدة مهارات قيــــــــــــــــــادية لدى المورد الب

و ابتكار الحلول و المفاضلة بين البدائل   االشراف بطرق فعالة و التعامل اإلنساني و القدرة على التفكير اإلبداعي و مواجهة المواقف الصعبة
و غيرها من الخصائص. لذلك تعتبر القيادة روح اإلدارة المعاصرة.و يثبت التاريخ التنظيمي و اإلداري تطور االتجاهات النظرية حول سعي  

غير و التحول سواء على المستوى الداخلي أو  المنظمات إلى التميز و االبداع في أداء المهمات المناطة إليها من أجل البقاء في بيئة دائمة الت
 عالم المعلوماتية اليوم لم يعد اإلبداع غاية بل أصبح ضرورة ملحة و مسعى تسير من خالله المنظمات نحو البقاء و االستمرار.   وفي الخارجي.  

 التنظيمي في منظمات األعمال.  نتقدم بهذه الورقة البحثية متطرقين من خاللها إلى أثر القيادة على االبداع اإلطارهذا   وفي
 :  مفهوم اإلبداع ▪
 (1)هو عملية ينتج عنها عمل جديد يرضي جماعة ما أو تقبله على أنه مفيد" " STEINيعرفه شتاين  -
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قدرة اإلبداع هي المبادرة التي يبديها الشخص بقدرته على اشتقاق التسلسل في التفكير العادي للتفكير إلى      SIMSONبعرفه سمسون   -
 .  (2)تفكير مخالف تماما " 

"عملية اإلبداع عبارة عن ظهور إنتاج ارتباطي في العمل نابعا من الفرد و من الحوادث و    KARL ROGERSتعريف كارل روجرز   -
 (3)من الناس "

 :  اإلبداع التنظيمي ▪
 (4)هو عملية يكون بموجبــــــــــــــــها اإلبداع هو أحد المدخالت التي تؤدي إلى االبتكار و التنافس "  -
هو مزيج من القدرات و االستعدادات و الخصائص الشخصية التي إذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي  -

النتاجات على مستوى  إلى نتاجات أصيلة و   العالم إذا كانت  مفيدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المؤسسة أو المجتمع أو 
 .(5)االختراعات اإلبداعية من أحد ميادين الحياة اإلنسانية " 

ت و تحديات المستقبل و االستجابة لمنافسة المنظمات "اإلبداع هو أحد وسائل بناء و نمو المنــــــــــــــــــــــــــــظمات و كذلك مواجهة المشكال -
 ( 6)األخرى سواء داخل المجتمع الذي توجد فيه أو خارجه  

 " هو قدرة عقلية فردية أو جماعية  ANDERSON &KINGتعريف أندرسون و كنغ  -
عددة يتم من خاللها " هو قدرة عقلية فردية أو جماعية تمر من خالل مراحل مت  ANDERSON &KINGتعريف أندرسون و كنغ   -

،  اكتشاف عالقات أو مكونات جديدة ينتج عنها فكر و عمل جديدان يتمـيزان بقدر من الطالقة و المرونة و األصــــالة و الحساسية للمشكالت
 ( 1)الجماعات و المنظمات " هذه القدرة اإلبداعـــــــــــــــــــــــــــية من الممكن تنميـتها و تطــويرها حسب قدرات و إمكانات األفــراد و

هو أفكار جديدة و مقيدة و متصلة بحل مشكالت معينة أو تجميع و إعادة تركيب األنماط المعروفة في أشكال فريدة ، و ال يقتـصر  -
عــدى أيضا اآلالت و  اإلبـداع على الجانب التكتيـكي ألنه ال يشـمل تطوير السلع و العمليات المتعلقة بها ، و إعـــداد الـسوق فحسب ، بل يتـ

 ( 2)المعدات و طرائق التصنيع و التحسينات في التنظيم نفسه و نتائج التدريب و الرضا عن العمل بما يؤدي إلى زيادة ازدياد اإلنتاجية ".
اإلبداع هو القدرة على تكوين و إنشاء شيء جديد أو دمج اآلراء القديمة أو الجديدة في صورة جديدة ، أو استعمال الخيال لتطوير و  -

 (3)تكييف اآلراء حتى تشبع الحاجات بطريقة جديدة أو لحل شيء جديد ملموس أو غير ملموس بطريقة أو بأخرى. 
غير أو كبير في المنتجات و أساليب الصنع الذي يحصل بمجهود فردي أو جماعي و هو كل جديد على اإلطالق أو كل تحسين ص -

 ( 4)الذي يثبت نجاحه من الناحية الفنية أو التكنولوجية و كذا فعاليته من الناحية االقتصادية " 
 التعريف اإلجرائي :  

رد داخل المــنظمة و تتسم باألصالة و الطالقة و المرونة و المخاطرة و "اإلبـداع التنظيــــــــــــــــــمي يتضمن جميع العـمليات التي يدركها الف -
 . القدرة على التحليل و الخروج عن المألوف سواء للفرد أو للمنظمة التي يعمل بها و الحساسية للمشكالت التي تنتج عن التعامل مع البيئة

 مفهوم القيادة :   ▪
هي ظاهرة اجتماعية إنسانية تفاعلية ثقافية تتمثل في مسئولية القائد تجاه الجماعة كآدميين للتوفيق بين أهداف مرؤوسيه و أهداف " -

المنظمة لتعزيز النسق االجتماعي فهي تشكل من أشكال التفاعل االجتماعي واإلنساني تقوم على عالقات و روابط اجتماعية مشتركة لتحقيق  
 ة محددة عن طريق االختيار الواعي لوسائل و أساليب حل المشكالت و االندماج الداخلي جماعيا لضبط العالقات االجـــــــــــــــتماعيةأهداف تنظيمي

 (1)بين األفراد و بناء سلوكهم التنظيمي .
 بأنها "النشاط المتـخصص الذي يمارسه شـخص للـتأثير  (stogdill)يعرفها ستوجيل 

 (2)لهم يتعاونون لتحقيق هدف مرغوب في تحقيقه"  في اآلخرين و جع
القيادة اإلدارية هي القدرة   (3)يعرفها العميان"هي عمليه التأثير في اآلخرين و توجيه جهــــــودهم نحو تحقيق غايات و أهداف المنظمة"  -

إحترامهم و خلق التعاون بينهم في سبيل تحقيق  التي يؤثر بها المدير على مرؤوسيه و توجيههم بطريق يتسنى بها كسب طاعتهم و والئهم و  
   (4)هدف بذاته " 

 :التنظيميبعض نظريات اإلبداع 
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يوجد لإلبداع مجاالت مختلفة صنفت من خالل دراسات و أبـحاث قام بــــها الباحـثون و علماء اإلدارة و التنظيم و التي أصبحت           
 ظمات و تقيـيم األعـمال اإلبداعية و نذكر فيما يلي بعض هذه النظريات.فيما بعد نظريات استهدفت توضيح خصائص المن

ألتشلر    نظرية الحل اإلبتكاري للمشكالت و التي توصف باألحرف الروسية    Theory of Inventive Problem Solving: للمهـندس 
الحلول االبتكارية لمشـكالت حازت على براءات اختراع  يزيد و قد استند التصنيف إلى مستوى    TRIXالمـــــــقابلة للكلمات االنجليزية أعاله ،  

مـليون و نصف براءة على مستوى العالم. و تألف تصنيفه الذي وضعه خالل عقدي السـتينيات و السبعينيات من القرن الماضي   عددها عن 
 :(1)من خمسة مستويات هي 

حلول المشكالت تصميم روتيني ثم التوصل إليها باستخدام أساليب معروفة جيدا في مجال التخصص الذي تعود إليه    :   1المستوى   -
 المشكلة . 

: تحسينات طفيفة لنظام موجود عن طريق استخدام أساليب معروفة في مجال الصناعة التي تقع ضمنها المشكلة و عادة  2المستوى   -
 ل الوسط. ما تكون التحسينات من نوع الحلو 

: تحسينات جوهرية لنظام موجود عن طريق استخدام أساليب معروفة خارج إطار الصناعة التي تقع ضمنها المشكلة و  3المستوى   -
 يتطلب التحسين الجوهري حل بعض التناقضات. 

ن هذا المستوى يوجد في العلوم : إنتاج شيء جديد يستخدم قاعدة أو قانونا جيدا للقيام بالوظائف األسـاسية للـنظام و الحل م4المستوى   -
  أكثر منه في التكنولوجيا.

: اكتشاف علمي نادر أو ابتكار ريادي لنظام جديد بصورة جذرية و هو ما يقابل مستوى االختراع اإلبداعي العلمي بالمعنى   5المستوى   -
 المعروف . 

المشكالت اإلبداعي صمم في األساس لمساعدة األفراد  من الحقائق المعروفة أن نموذج حل  لقياس اإلبداع :   Osborneنظرية أوسبرن 
و عمليات جديدة و  و ال سيما في المراكز القــــــــيادية و التنفيذية ، العامليــــــــن في مجاالت الصناعة و األعمال التجارية على تطوير منتجات

امات متزايدة في المؤسسات التعليمية. و كان أوسبرن يعتقد أن اهتم  في مرحلة الحقة استدعى هذا النموذج اهتمامات التربويين و بدأ يلقى
  أفضل طريقة للتوصل إلى أفضل الحلول و أنجـحها هي توليـد أكبر عدد ممكن من البدائل المحتملة أيضا و من ثمَّ يلجأ إلى تقييمها واحدة 

لة يكمن في كيفـية تفـعيل القـدرة على التـخيُّل و استخدامه، و  تلو األخرى. أقتنع بعدها أوسبرن أن المفتاح لعملية الحل اإلبـداعي ألي مشكـ
 حدد لذلك جملة من الخطوات  هي : 

ة زوايا، حتى يتم التوصل إلى تعريف     Problem Findingإيجاد المشكلة:   - أي البحث في طبيعتها و تقليبها على وجوهها من عدَّ
 واضح و دقيق للتحد ِّي الحقيقي الذي تمثله المشكلة. 

تهدف إلى توليد األفكار بأقصى قدر ممكن و االنهماك في حك الدماغ بحثا عن مخزون األفكار ذات   Idea Findingيجاد األفكار  إ -
 العالقة من الالَّشعور و ما قبل الشعور بلغة نظرية التحليل النفسي .

يت ِّم في هذه المرحلة تقييم األفكار التي تجمعت من حيث عالقتـها بالمشكلة و إمكانية تطبيقها و من   Solution Fin dingإيجاد الحل   -
 ثمَّ اختيار أفضلها للتنفيذ.

يت ِّم في هذه المرحلة إقناع جهـــــــــــــــــــــة معيَّنة بتقبل الحل و وضعه موضع التنفيذ. و تعتبر مرحلة    Acceptante solutionقبول الحل   -
 توليد األفكار أهم المراحل في إيجاد الحل اإلبداعي للمشكلة. 

ترض المنظمات إذ تواجه  تناولت هذه النظرية اإلبداع من خالل معالجة المشكالت التي تع   Marsh & Simon  نظرية مارش و سيمون 
بداعية بعضها فارقا بين ما يت ِّم إنجازه و تحقيقه و بين ما يفترض إنجازه فتسعى إلى إيجاد بدائل عن طريق البحث و بالتالي تمُّر العملية اإل

 بعدة مراحل: 
 فجوة األداء )التي تحدث نتيجة التغيُّر في الطلب أو تغيُّرات البيئة الداخلية/الخارجية( -
 رخاء عدم  -
 بحث و وعي  -
 بدائل ثمَّ إبداع . -
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جاءت تحليالتهما التي أجرياها على عدة مؤسسات من خالل دراسة الهياكل التنظيمية   Burns & Stalker 1961  نظرية بورنز و ستولكر 
م في تطبــيق اإلبداع ف  ي المنظـمات من التي تختلف فاعليتها من حالة ألخرى، و بيَّنا أن الهياكل األكثر مالئمة هي التي تتس ِّ

 (1)خالل اختيارها للنمط الهيكلي المناسب و الذي يتوافق خاصة مع بيئتــــــــــــــــــــــــــــــــها الداخلية و الخارجية  •
ة مراحل للتغيير في المنظمة و هي: Wilson 1966 نظرية ويلسون   الذي أشار إلى عملية اإلبداع من خالل توضـيح عدَّ

 إدراك التغيير  -
 اقتراح التغيير   -
 تبني التغيير و تطبيقه  -
هذه  تتم هذه المراحل من خالل إدراك الحاجة للتغيير المطلوب ثمَّ توليد االقتراحات و تطبيقها، و قد تبيَّن إثر ذلك أن نسبة اإلبداع في   

زاد عدد المهمَّات المختلفة كلما زادت المهمَّات غير الروتينية ممَّا  المراحل تكون متباينة بالرجوع إلى عدة عوامل منها التعقيد في المهام فكلما  
ات و  يسهل إدراك اإلبـــــــــــــداع في صورة جماعية و عدم ظهور صراعات، دون تناسي عامل الحوافز الذي يسهل في توليد األفكار و المقترح

 مشاركة أعضاء المنظمة.
جاء تركيز هذه    Burns , Stalker , Marsh, et Simonاستنادا إلى ما توصل إليه    Henvery of Mill  1970  (2)  نظرية هانفري 

مات و  النظرية على فهم اإلبداع من خالل مدى استخدام المنظمات للحلول الروتينية و اإلبداعية و بيَّنوا أنواع المشكالت التي تواجهها المنظ
ة استجابة المنظمة لها من خالل انتقاء البديل المناسب كما أشارت النظرية أيضا إلى  الحلول المناسبة لها من خالل إدراك القضية و كيفي

الرسمية   العوامل التي تؤثر في الحلول اإلبداعية و الروتينية مثل حجم المنظمة ، عمرها ، درجة المنافسة ، درجة التغيُّر التكنولوجي ، و درجة
 في االتصاالت .

تناولت على الخصوص المراحل المختلفة لعملية اإلبداع فضال عن العوامل   Hageand Aiken  1970  (3 )  نظرية هاجيند آيكن -
 المؤثرة فيه و فسرت اإلبداع على أنه تغيير في برامج المنظمة تتمثل في إضافة خدمات جديدة، كما رتبت مراحل اإلبداع كاآلتي:  

 مرحلة التقييم: تقييم النظام و مدى تحقيق األهداف -
 اع: الحصول على المهارات الوظيفية المطلوبة و الدعم الحالي  مرحلة اإلبد -
 مرحلة التطبيق: البدء بإتمام و احتمالية ظهور المقاومة -
 مرحلة الروتينية : سلوكات و معتقدات تنظيمية . -

ركزية و الرسمية ، الرضى و  كما أوضحت أيضا هذه النظرية العوامل المؤثرة في اإلبداع من بينها، زيادة التخصصات المهنية و تنزعها، الم
 الكفاءة .

بيَّن هؤالء الباحثين مرحلتين لإلبداع و هما مرحلة البدء و مرحلة التطبيق و اللتان      Zaltman end Others  نظرية زالتمن و آخرون 
بداع على أنه عملية جمـاعية و تتفرعان بدورهما إلى مراحل جزئية ، حيث يعتبر اإلبداع فكرة أو ممارسة جديدة لوحدة الشيء ، و وصفوا اإل

بتوسع في تحليل العملية التنظيمية و أضافوا عدة متغي ِّرات لمراحل العملية     Hage and Aitierليست فردية و قد اعتمدوا على نظرية  
 اإلبداعية كاآلتي : 

 مرحلة البدء   -
 مرحلة ثانوية لوعي المعرفة  -
 مرحلة التوصل للقرار  -
 ( 1)إلى مرحلتين، تجريبية و مرحلة تطبيق متواصل  مرحلة التطبيق و التي تنقسم -

    عوامل تنمية اإلبداع التنظيمي
ـيم تتطلب عملية تفعيل اإلبداع التنظيمي تبني المنظور االستراتيجي التنظيمي، الذي يتطلب التنـسيق بين الثقافة و أسـلوب القيـادة و الق   -

 (  2)و الهــياكل و النظم و المهارات و الموارد حتى يتسنى لها تحقيـق االندماج الكامل و يمكن تلخيص هذا فيما يلي : 
القيم : و هي الطريقة التي تتبعها في النهوض بالمهام المنوطة بها و هي أيضا الدور الذي تلعبه القيادة و أسلوبها ،  الثقافة و أسلوب  -

 أهميتها  و القيم التي تتبناها المؤسسة و تدرك 
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 في   الثاني  الصف  كوادر  و  المعلومات  هـياكل  و  العمل  شبكة)  الرسمية  غير  الهيـاكل  و  الرسمية   الهياكل   تضم:  التنظيمية  الهياكل -
 .الوظيفية المسارات و التقديرات و النظم تشمل ( المؤسسة

المهارات و الموارد: تشمل االنجذاب و التنمية وصقل الموهبة اإلبداعية التي تدعمها المعلومات إلى جانب التمويل و المناخ المناسب  -
 لإلبداع. ويمكن تمثيل هذا في الشكل التالي :  

                                   
 استراتيجية اإلبداع   المصدر : من إعداد الباحثتين     07الشكل رقم :                          

 (1)على العموم يمكن تقسيم العوامل المساعدة على تنمية و تحفيز اإلبداع إلى قسمين رئيسيين : 

لكثير من المنب ِّهات التي تؤثر على العملية اإلبداعية ، فالفرد يقضي ثلثا وقته داخل    – أثناء عمله    -يتأثر العامل    :  العوامل الداخلية -
لى اإلبداع و التنظيم ، و يتعامل مع عدد من المتغي ِّرات التي يتأثر بها و يؤثر فيـها ، و هذه المتغي ِّرات قد تكون إيجابية تساهم في دفع الفرد إ

و قد يكون عامال مثبطا لإلبداع داخل التنـظيم . و تتفاوت هذه المنب ِّهات من هيكلة ذات عالقـة بأنظمة و قواعد و إجراءات العمل أو  التطوير  
 تكون مهيكلة أي ذات مصادر مرتبطة بالعالقات اإلنسانية القائمة بين األفراد و زمالئهم في العمل .

 :  و من أهم هذه العوامل
تعتبر بيئة العمل اليومية و ما يواجهه الفرد من مؤثرات ذات أثر على العملية اإلبداعية حيث نجد أن الفلسفة الجيدة التي تنتجها   بيئة العمل :

 نحوهم تؤدي إلى بناء عالقات جيدة بين اإلدارة و العاملين و هذا يؤدي إلى درجة جيدة من االستقرار الوظيـفي مما يؤدي إلى
ــطاء من قبل العاملين و بالتالي يتم خلق و إطالق القدرات اإلبداعية لديهم ، كما أن تبسيط إجراءات العمل و قتل الجمود  مزيد من البذل و الع

ـمة  ق أو تدهور المنظو الروتين يؤديان إلى نفس النتيجة.   كما تساهم البـيئة التنظيـمية ز دور األعراف و التقــــــــاليد و الممارسات اليومية في تفوُّ 
ق البيئة التنظيمية:  و هناك بعض الرَّكائز التي تؤدي إلى تفوُّ

 .واإلبداعالمغامرة  وروحاالستقاللية  -
 .وتقديرمتابعة األفراد داخل التنظيم باحترام  -
 تبسيط المستويات اإلدارية.  -
 خلق بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة.    -

 والتقنيةالمالية    والمواردروح اإلبداع بين أفراده بشكل يفوق المواد    وإذكاءالتنظيم    ازاتوإنجتؤثر هذه الركائز حال توفرها في نشاطات    وبالتالي
 المتاحة.

جماعة العمل: إن التعامل اليومي مع العاملين و العالقات التي تنشأ بينهم نتيجة هذا التعامل لها تأثير كبير على خلق بيئة إبداعية  •
 فأساس المحبة و المودة و التعاون يفسح  

إستراتيجية 
اإلبداع

الثقافة و أسلوب 
القيادة و القيم

الهياكل و التنظيم

المهارات و 
الموارد
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لمثمر  المجال لخلق بيئة إبداعية والعكس صحيح، و هنا يبرز دور القائد اإلداري الذي يحاول خلق هذه البيئة من خالل خلق التعاون البَناء و ا
 بين العاملين.

لك نوعيــــة المعلومات و كمـــــــــيتها  االتصاالت اإلدارية: حيث تؤثر قنوات االتصـــــال التي يتــــــم عن طريقـها نقل المعلومات و الـــــــبيانات و كذ •
مل لها دور  على تنمـــــــــية قدرات العاملين على التفكير و اإلبداع . كما أن االتصاالت المباشرة بين الرئيس و المرؤوسين في مناقشة أمور الع

 ي فال بد من توفر مجموعة من المعايير أهمها ما يلي :  مؤثر على اإلبـداع، و حتى تكون قنوات االتصال عامال مساعدا في تنمية الفكر اإلبداع
 ضرورة اكتمال المعلومات بين المرسل و المرسل إليه.  -
 يجب أن تكون المعلومات المرسلة إلى المرسل إليه بالحكم المناسب، األمر الذي ُيمك ِّنه من االستفادة منها وفقا إلمكانياته و قدراته.  -
الوقت الذي ترسل فيه تلك المعلومات يجب أن يكون متماشيا مع األحداث أي أن المعلومات يجب أن ترسل في وقت حدوثها و ليس بعد  -

 رة طويلة حتى ال تفقد تلك المعلومات أهميتها. مضي الوقت بفت
 اتخاذ القرارات : و هذا له أثر بليغ على تنمية اإلبداع لدى المرؤوسين ، فالطريقة التي يتم بها صنع القرار و درجة الرضا الذي يحققه  •

استخدام قدراتهم اإلبداعية من ناحية و كذلك  للعاملين و درجة مشاركتهم في صنعه كلها عوامل مساعدة على خلق بيئة إبداعية تتيح للعاملين  
 تدعيم فاعلية القرار من ناحية أخرى .

ية و  العوامل الخارجية : قد بتعرض الفرد لمؤثرات خـارج بيئة العمل تؤثر على القدرات اإلبداعية لديه و بالتالي فإن توفر القدرات اإلبداع -
 اك جماعات أخرى مشتركة تتحكم في سلوكه و أهمها : استغاللها ال يقتصر فقط على دور التنظيم و إنما هن

تقاليدها عن طريق األسرة: و هي من أهم المؤثرات الخارجية بحيث ينمو الفرد في وسطـها منـــــــــــــــــــــــذ والدته و يتشرب قيـمها و عاداتها و   •
نعكاس صادق لسلوكه و تصرفاته داخل المنزل، ونجاح المنظمات في التنشئة االجتماعية التي تمي ِّز سلوكه. فسلوك الفرد داخل التنظيم هو ا

 تنظيم.تنمية القدرات اإلبداعية للعاملين لديها إنما يعود جانب منه إلى نجاح األسرة في تنمية هؤالء األفراد لتلك األدوار داخل العمل و ال
ستاذ، الطالب، األهداف، السياسات التعليمية، المناهج( بشكل إيجابي التعليم: تتطلب العملية التعليمية التكامل بين عناصرها )الكتاب، األ •

 حتى تساهم في بروز شخصية متكاملة و متزنة. 
المتفتح والمبدع لديهم    فالتعليم المثمر هو الذي يطـــــــــــــــــــــور مكوناته و يعمل من خالل ذلك على تنمـية مهارات و قدرات المتعلمين و بناء الفكر

 إكسابهم عقلية ناضجة تساعد على تقبل الوضعيات و التكيف مع المتغي ِّرات .و 
وسائل اإلعالم : تعتبر وسائل اإلعالم بمخـتلف أنواعها من أهم العنـاصر في خلق بيئة ابتكارية و إبداعية في المجتمع . إذ يمكن قياس  •

ئل اإلعالم المختلفة و اهتماماتها بالتـــــــــــــــــــــطور و اإلبداع، و تقديمها لبرامج مدة تعدد جوانب أوجه اإلبداع و كثافته في أي مجتمع عبر تقدم وسا
. كما واقعية و طموحة الستكشاف و توجيه و تبني المواهب و مدى حرية الفرد في التعبير عن آراءه األمر الذي يقود العقل إلى التفكير المبدع 

تلفة و من عدة مصادر يفتح أمام الفرد فرصة للتحليل و االستنتاج و هذا يساعده على تنمية قدراته الفكرية أن إنتاج هذه الوسائل للمعلومات المخ
 و اإلبداعية.

الجتماعية التي  دور المجتمع : يتأثر الفرد كونه عضوا من المجتمع بالقــــــــــــــــــــيم و العادات و االتجاهات و التقاليد و مستوى الطموحات ا •
نما به ، حيث تعد هذه القيم و التقاليد و العادات مؤيدة و مشجعة لإلبداع كما يمكن أن تكون مقيدة له ، و من ثم يمكن القول أن اإلبداع أ تحيط

 هو عمل نوعي يتطلب ظروفا و قيما اجتماعية تقوم على أساس التفوق و اإلبداع و رعايته .
 معوقات اإلبداع داخل المنظمة  

ة عوام  ل تتدخل في الحد من قدرة الفرد على استثمار قدراته و تنمية مهاراته و يمكن اختصار  بعضها فيما يلي :هناك عدَّ
المعوقات التنظيمية و اإلدارية: تتراكم المعوقات المؤسسية نتيجة ميل المؤسسات إلى وجود وعي جماعي يتقبل بعض األفكار المعينـة   (أ

 ( 1)دون غيرها ن عند أخذ أية خطوة لتـحسين اإلبداع التنظيمي و بالتأكيد يجب مراعاة النظام المناعي للمؤسسة .
ت غير قادرة على حمل برامج و خطط التنمية إلى بر األمان بسبب المشكالت اإلدارية والتنظيمية التي تواجهها كما أننا نجد الكثير من التنظيما 

دارية  تلك األجهزة و التي أدت بالتالي إلى غياب المحاوالت اإلبداعية و التطويرية في أجهزتها اإلدارية و نجد أن كثير من هذه المشكالت اإل
 منها ما يلي :  تعود إلى بعض األساليب و 

 عدم وضوح األهداف للمنظمة. -
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 المركزية و التسلط -
 االفتقار إلى معايير واضحة لألداء. -
 انخفاض الروح المعنوية لدى العاملين. -
 عدم وجود اتصال فاعل و االفتقار إلى العمل الجماعي.  -
 .خارجها أو اإلدارية المنظمات معظم على  الالزمة اإلدارية  المهارة و للمعرفة المفتقرين المديرين هيمنة -

 عدم وجود حوافز مادية و معنوية ألصحاب األفكار اإلبداعية. -
ول و  نقص البرامج التدريبية المساعدة على تنمية المهارات اإلبداعية و اإلبتكارية و عدم االهتمام بالبرامج التي من شانها التأثير على عق  -

 ى مواضيع تنظيمية مكررة ليس فيها تجديد و ال تطوير .أذهان األفراد واقتصار البرامج الموجودة عل
االلتزام الحرفي بالقوانين و األنظمة لدرجة تعارضها مع صفات الشخص المبدع بحيث ال يجد الموظف الفرصة الستخدام ما لديه من   -

 التفكير و التطلع لديه . مواهب في حل ما يواجهه من مشكالت فبصبح العمل آليا و بالتالي يقتل روح المبادأة و الطموح و 
و  ب(المعوقات االجتماعية و الثقافية : نجد أن تشجيع اإلبداع التنظيمي له أثر كبير على تكون شخصية الفرد في تنمية القدرات اإلبداعية  

 االبتكارية لديه و قد تكون بعض الممارسات 

تثبيط العمل اإلبداعي لدى الفرد ، و قد حدد الهشمري بعض   السلبية من طرف األسرة ، و مؤسسات التعليم و التقاليد دورا كبيرا في ( ج
 المعوقات نذكر منها : 

 القوانين و األنظمة     -مقاومة التغيير                            
 اإلدارة   -غياب الحوافز                        -   
 المناخ التنظيمي     -تكاليف اإلبداع                       -   
 الزمالء )البيئة االجتماعية( -مقاييس اإلبداع                       -   
 (1) عوامل شخصية   -ظروف العمل البيئية                 -   

ظمات يعتبر أحد األسباب البارزة التي قد تحول دون تمكن منسوبي  كما تشير مدرسة العالقات اإلنسانية أن غياب جو المرح و التسلية في المن
ما يبينه  المنظمات من إظهار ما لديهم من إمكانات و قدرات إبداعية. كما تعتبر الجو االجتماعي من أهم األجواء المحفزة أو العرقلة لإلبداع مثل

 الشكل التالي :  
 
 

                                  
 
 

         
 

 

          

                         

 جو دفاعي       جو متقبل       

الجو االجتماعي    
 للمنظمة  

 االستماع الجيد  
 التفـاهم و الثقة  

 المرونة و الهـدوء  

اتصال و حرية  
 مقيدين  

اختالف و تعاكس  
 األفكار و المشاعر 

 تكال امتثال جمود و إ  إنتاج جماعي مبدع 
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 : الجو االجتماعي للمنظمة )من إعداد الباحثتين( ـ08الشكل رقم  
اج  ال ننسى دور الجماعة الجانبية التي تعمل على استقطاب الطاقة الرئيسية للجماعة و بذلك ال تنتـج بكامل طاقتها و بهذا ال يعتبر اإلنت

و عليه يتطلب األمر معرفة التجمعات الفرعية الموجودة فكل جماعة و كيفية عملها و ما هي النهائي للجماعة عن الطاقات الحقيقية لديها .
 الحاجات و الموضوعات و القوى التي تدور حولها . يمكن تحديد هذه المعوقات في جانبين آخرين :

 معوقات داخلية : تتعلق بالعوامل التي تؤدي إلى خفض معدل التطوير للمنتج أو الخدمة  
 معوقات متعلقة بالثقافة و أسلوب القيادة و القيم:  -

 المعتقدات و السلوك و الهوية، و تتمثل المعوقات الرئيسة فيما يلي:
 عدم مالئمة أسلوب القيادة  -
هيب (.         افتقار أسلوب السلوك المناسب )عدم االستماع الجيد، سلوك الشك و الريبة الذي يعرقل تطور أكثر األفكار إبداعا، سياسة التر   -

القيم التي تشجع على نمطية التفكير، مثال من ناحية يتم تشجيع الفرد على استخدام العقل و المنطق  و تطبيق العمل، و من ناحية أخرى 
)اإلبداع   ال يتم تشجيع الحدس و األحكام الكيفية و روح المرح الجدية المفرطة و في هذا الجانب ذكر أحد المختصين ثالث أبعاد لإلبداع هي

ن  الفني ، االكتشاف  العلمي، اإللهام الكوميدي (التفكير الجماعي أين يتسبب هذا في تراجع األفراد الذين ال يرغبون في أن يكونوا أول م
 يبدي آراءه في أثناء مناقشة بعض األفكار الجديدة و ذلك خوفا من التعرض للسخرية. 

ون الفعال و الثقة: خاصة بين الزمالء و وحدات العمل و يرجع ذلك في أغلب األحيان  معوقات متعلقة بالهياكل و النظم: غياب التعا -
إلى غياب آليات التنسيق األفقي.تشجيع التفكير النمطي و الخضوع إلى السلطة الوضعية و من الممكن أن يشمل ذلك نظم التقييم المصممة 

 بشكل سيء و تدرج المسارات الوظيفية. 
دلة: يحدث ذلك عندما تجري المؤسسات إعادة ترتيب هيكلي بصورة متكررة حيث يحتاج األفراد العاملون إلى بناء جدار  االفتقار للثقة المتبا

 من الثقة قبل المشاركة الفـــــــــــــــــــــــــعالة في األفكار و التواصل مع شبكات العمل. 
 رة غير مالئمة نظام المكافآت غير مناسب: مثل مكافأة الموظفين الموهوبين بصو 

 المعوقات المتعلقة بالموارد و المهارات : -
ينتج المشكالت و  المالئم الستراتيجيات حل  أو غير  المرن  أي االستخدام غير  الخاطـئة  تقنية   استخدام األدوات  ذلك عادة من توظيف 

 المناقشات الجماعية في حل مشكالت المؤسسة في حين قد يكون هذا األسلوب غير مناسب لحل مشكلة معينة. 
 المعوقات المعرفية: تشمل القيود المفروضة على حرية تدفق األفكار و المعلومات الالزمة لتحسين جودة التعلُّم.  -
 تنمية رأس المال أو األرباح أو غياب الموارد المؤسسية لتمويل المشروعات السريعة الواعدة  المعوقات المالية: و تتمثل في نقص  -
 عدم مالئمة المناخ : قد يؤدي ذلك إلى تدمير كل فرص اإلبداع و االبتكار .  -

 معوقات اإلبداع الخارجية: 
ناع المساهمين في عملية التمويل مثل البنوك العجز عن الحصول على التمويل الالزم لطرح اقتراحات في السوق:عدم القدرة على إق -

و أصحاب رأس مال المشروع بقيمة االبتكار.عدم مالئمة المنتج /الخدمة لحاجات السوق، يتعلق ذلك بطرح المنتج أو الخدمة في المكان 
 غير المالئم.الوقت غير المناسب لطرح المنتج أو الخدمة )وقت مبكر أو متأخر (. 

 :  يتطلب لإلبداع التنظيمي توفر عدة عناصر و مقومات أساسية تساهم في إيجاده نذكر منها على الخصوص:  لتنظيميمتطلبات اإلبداع ا 
  القيادة المبدعة

 تعتبر القيادة جوهر العملية اإلدارية و قلبها النابض فهي محور العملية اإلدارية بحيث تعد القيادة الُكفأة أحد الممي ِّزات الرئيسية           
كما التي تمي ِّز بين المنظمات الناجحة و المنظمات غير الناجحة ، فهي تقوم بتوجيه العمليات التنظيمية و تنسيقها وفقا للظروف المحيطة ،  

و تعود ديناميكية القيادة بشكل عام إلى  (  1)تعتمد القيادة أساسا على قدرة التأثير اإليجابي على جماعة العمل لتحقيق أهداف المنظمة .  
االستمرارية في تغيير ظروف العمل و التنظيم معا ، خاصة في الخطط و السياسات التنظيمية ، من أجل توافقها مع طبيعة األفراد و تكييف  

 السلوك التنظيمي للوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة .  
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عصر يتزايد فيه التنافس للوصول إلى قمة النجاح و الحفاظ و يعتبر االهتمام بتقديم نموذج للقيادة الفعالة المتمي ِّزة أحد تحديات القيادة في  
 و يتضمن هذا النموذج ثالثة أبعاد هي:  (2) بهذه المكانة أطول مدة ممكنة 

 و الذي يتميَّز بخاصيتين: Implementingاإلنجاز و التنفيذ  -1
يتـحقق اإلنجاز من خالل عمل اآلخـرين، القائد يقنع، يرغَّب، يأمر ألجل تحـقيق ما يريده و هذا األساس فاإلنجاز القيادي عبارة عن -    

 نشاط اجتماعي بالدرجة األولى. 
حيث يرتبط اإلنجاز بقلوب    يستلزم اإلنجاز القيادي تغيير سلوك األشخاص اآلخرين و بالتالي يعد هذا نشاطا عاطفيا بالدرجة األولى،-  

م ذلك  الناس أكثر من عقولهم ألننا ال نقنع العاملين من خالل المنطق و التفكير السليم لكي يرفعوا مستوى الجودة و يزيدوا اإلنتاج و لكن يت
 من خالل شعورهم بالفخر أو الطموح أو الوالء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . 153، ص :   1428/2008، دار الكتاب الحديث ، الجزائر ،  سيكولوجية اإلتصال و ضغوط العملعلي حمدي ،  (1
 .      95، ص 1997، دار المعارف، القاهرة، السلوكية للقادة اإلداريينإستراتيجيات بناء المهارات فاروق السيد عثمان،  (2

  حل المشكالت: يتطلب االستنتاج الجيد، المنطق و التحليل، و يرتبـط بنمط من التـفكير الواعي و باستراتيجية العمل التي تقود إلى الحل -2
 و االنجاز.

ا ذو شخصـية جذابة، مثالية، حالمة، محددة و مبدعة و ملتزمة، و هو القائد الذي  الر ِّيادة و تعني مهمة أو رسالة و هـذا يتطلب قـائد-3
في    يمتلك إحساسا و إيمانا برسالته إلى جانب القدرة على جعل اآلخرين يشاركونه و يتبعونه،  يوجد بين هذه األبعاد الثالثة تبادل لألدوار

 منظومة القيادة:
 رار إلى اإلنجاز. *االنتقال من اتخاذ الق              
 *االرتباط بين الريادة و حل المشكالت.               
 *االرتباط بين الريادة و اإلنجاز : الفردية في عالم جماعي .               

 : خصائص القادة المبدعين ✓
 ( 1)يتميز القادة المبدعين بخصائص معينة يمكن إجمالها فيما يلي :           

ال الخيال و رؤية القيادة : القائد الذي يملك قدر من اإلبداع هو قائد يملك قدر من اإلنتاج بطريقة فريدة و جديدة و أصيلة و لكن لماذا   -
 يفكر القادة كلهم بطريقة إبداعية ؟ يمكن تفسير هذا فيما يلي : 

 متثال .أن عملية اإلبداع يمكن وقفها أو قتلها بالضغوط التي تتطلب الطاعة و اال -
 أن اإلصرار على أن يعمل بطريقة عقلية منطقية يكبت أو يثبط قدرتنا على التصرف بطريقة خالقة فاإلبداع مرتبط تماما بكيفية التفكير. -

 
أو   يبدو اإلبداع و كأنه متالزم مع عدم المحاولة الجديدة و تأتي األفكار الخالقة عادة وحدها عندما يكون الشخص مشتركا على وشك النوم -

 يفكر في أشياء أخرى .
دورا مهما و هو يمثل أحد الطرائق للحصول على رؤيا و نظرات متجددة في     تعزز البراءة السطحية عادة اإلبداع، و يلعب التدوير الوظيفي -

 المنظمة كما يقوم بالتأثير نفسه استمرار تعيين أشخاص جدد في المنظمة.
 العميقة و الواسعة يتعزز اإلبداع عن طريق الخبرة و المعرفة  -
 اإلبداع ذو صلة بالبيئة المحيطة و يجب أن ُيطلق الجديد و ُيضاف إلى الفكر و يكون نافعا. -
الهندسة   - مثل  اإلبداع  تميل عادة نحو  االهتمام  محل  فيها  التصميم  التي يكون  فالمهن  أكثر من غيرها،  أعلى  بدرجة  المهن  تشجيع بعض 

 المعمارية.
 يمكن حصر صفات القائد المبدع فيما يلي: 

 االستقالل في الرأي و العمل.  -
 الرَّغبة في التعرف على الدوافع غير المنطقية عندهم.  -
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 توفر روح المرح و الطرفة.  -
 المرونة الفكرية.  -
 الميل إلى تفصيل المواقف الجديدة و المعقدة. -

 (1)التأكيد بشكل ملحوظ على القيم النظرية و الجمالية.  -
 تجدر اإلشارة إلى وجود نوعين من القادة، القائد المبدع و القائد المتكيَّف و يمكن التمييز بينهما كما يلي :

 القائد المبدع القائد المتكيف  الموضوع

 حل المشكالت
يميل إلى قبول المشكلة كما هي ثم يقوم بتوليد 
أفكار جديدة و مبتكرة تهدف إلى عمل األشياء  

 بطريقة أفضل 

المشكالت   تعريف  إعادة  إلى  يميل 
بذلك   ما  محطِّ عموما  عليها  المتفق 
عليها و مولدا حلوال   المتعارف  الجهود 
 ترمي إلى عمل األشياء بطريقة مختلفة 

 الحلول 
يأتي بعدد قليل من الحلول المختارة و المالئمة 
و التي يرى أنها خاصة و لكنها ال تحتوي عادة 

 على أفكار تكفي لكسر األنماط القائمة تماما 

يأتي بأفكار قد تكون واضحة مقبولة و  
لكن جمع هذه األفكار، يمكن أن يعمل  

 على زحزحة المشاكل المستعصية

 السياسات

يفضل أوضاعا منظمة و مرتبة و راسخة و هو  
بارع في إدخال البيانات و األحداث الجديدة في  

 صلب الهياكل و السياسات القائمة

غير و  منظمة  غير  أوضاعا   يفضل 
راسخة و هو يرى في ذلك فرصته إلقامة 
هياكل و سياسات جديدة مع ما يوافق 

 ذلك من مخاطر 

 المالئمة التنظيمية

ضروري الستمرار العمل في حالته الراهنة، قد  
في  تغيير  إحداث  في  صعوبة  يصادف 
حاجة  هناك  تكون  عندما  األساسية  الوظائف 

 للتغيير  

ضروري أو في وقت التغيير أو األزمة 
مع  ق نفسه  مالئمة  في  صعوبة  يجد  د 

 األوضاع التنظيمية القائمة

السلوك كما يراه  
 اآلخرين

يراه التجديديون و المبدعون كشخص موثوق و  
حصيف و منظبط و يمكن التنبؤ بتصرفاته و  

 نظامي غير مشاهد

يراه المتكيف كشخص غير حصيف و  
غير عملي و مغامر و مقامر و غالبا  

سلو  اآلخرين  يصدم  يخلق  ما  و  كه 
 التنافر

 . 107مقارنة بين القائد المتكيف و القائد المبدع المصدر: فاروق السيد عثمان، ص :  09الشكل رقم      
 كما يمكن تصنيف خصائص القادة المبدعين حسب اختالف مستوى اإلبداع و األسلوب اإلبداعي كما يلي:
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 شكل يبين تصنيف خصائص المبدعين حسب اختالف مستوى اإلبداع و األسلوب اإلبداعي  
 )*(  Isadsen & Dorval, Improved Under standing of créativity, with peopleالمصدر،    

 يظهر من خالل هذا أن القائد المبدع هو قائد كل المواقف و هو الذي يلعب كل األدوار المطلوبة منه بشكل متمي ِّز سواء تجاه المنظمة أو
لوك  تجاه األفراد المحيطين به، و ذلك في مختلف المواقف التي تخلقها الظروف و المتغي ِّرات فهو قدوة و نموذج ُيحتذى به و له تأثير على س

 ز.آلخرين بفعالية، يراقب و يتـابع و يقي ِّم و هو فعَّال بحيث يهتم بالكيف و الكم في األداء باعتبارهما وجهين لعملة واحدة و هي التميُّ ا
   اخلامتة:

فعاليتها، و القائد البارع هو الذي يتميز بقدرات على التكيف مع المواقف المختلفة،    القيادة الناجحة هي أساس نجاح المنظمات و إثبات      
و له قدرات على حسن استعمال و تسيير الموارد المتاحة في اتجاه تحقيق أهداف المنظمة. كما يمكنه ذلك من خالل األسلوب الصحيح لقيادة 

ي تعتبر سلطة وجيهة لجعل األخيرين يتبعونه و ينفذون أوامره بعيدا عن التسلط  االخرين خاصة عن طريق اكتساب والئهم و احترامهم و الت
أو سلطة المنصب التي تتسبب في كثير من المواقف إلى نقص الثقة بين الطرفين و تمردهم في أحيان أخرى، بمعنى أن القيادة الناجحة هي  

بــــــــــــــــــــــــــراز كل ما لديهم من قدرات و مهارات و أفكار تسهم في نجاح و التي تتمكن من توفير بيئة تنظيمية تسمح لكي الفاعلين فيها من إ
             تحقيق رسالة المنظمة. إلى جانب تحقـــــــــــــــــــــــــيق طموحات و احتياجات األفراد العاملين فيها.

 قائمة املراجع
 .  1992، مطبعة الصفدي ، عمان ،  نظريات منظمات األعمالأميمة الدهان ،  (1
 . 2007، تر. خالد العامري، قسم الترجمة بدار الفاروق، دار الفاروق للنشر و التوزيع، القاهرة،  إدارة اإلبداعبيتر كوك ،  (2
 . 2003 ، المكتب الجامعي الحـديث، اإلسكندرية،اإلدارة المعاصـرة في المنـظمات االجتماعيةجابر عوض السيد ، و آخرون،   (3
 ، دار الفكر2، مفهومه ، معاييره ، نظرياته ، قياسه ، تدريسه ، مراحل العملية اإلبداعية ، ط.اإلبـداع جروان فتحي ،  
 ،. 2003، دار للرضا ، دمشق ،   إدارة اإلبداع و اإلبتكاررعد الصرن ،   (4
 . 2005، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بحوث و دراسات، إدارة اإلبداع التنظيميرفعت عبد الحليم الفاعوري،  (5
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6)   ، الزهري  البيروقراطيةرندة  ظل  في  اإلداري  المجلد    اإلبداع  العدد  30،   ،03    ، الفكر  ص  2002عالم  موقع 249،  من  نقال   ،
Faculty.ksu.edu.sa/26189/…/ اإلبداع اإلداري.pdf 

 . 2009/ 1430ر الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،، دا المدخل إلى اإلبداعسعيد عبد العزيز ،  (7
 ، 2004دار وائل للنشر ،   -حقيقة تدريبية لتنمية اإلبداع اإلداري – القيادة اإلبتكارية و األداء المتميزسهلة عباس ،  (8
تيب،       الصفاة، ، شركة اإلبداع الخليجي لالستثمارات، والتر 2، ط.مبادئ اإلبداعطارق محمد السويدان، محمد األكرم العدلوي،   (9

 ،. 2002الكويت ،
 . 2006، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، ، القيادة و الدافعية في اإلدارة التربويةعلي عبد الرحمان عياصرة (10
 .  1428/2008، دار الكتاب الحديث ، الجزائر ،  سيكولوجية اإلتصال و ضغوط العملعلي حمدي ،  (11
 .    1997، دار المعارف، القاهرة، إستراتيجيات بناء المهارات السلوكية للقادة اإلداريينفاروق السيد عثمان،  (12
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