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)دراسة ميداظية ةالشركة املختوة في  عالقة األظماط القيادية ةامإةداع التنايمي

 د.ناني نبيلة، أ.عدالي مصعب.     ةالبليدة، اخجزائر( IECOيناعة أغـلفـة الـورق املموج 

 15/02/2017تاريخ القبول:     20/10/2016تاريخ الستال :

 املخلص :

عينة  تكونت .باإلبداع التنظيميهدفنا في الدراسة إلى التعرف على عالقة األنماط القيادية 

 من الشركة املختصة في صناعة أغلفة الورق املموج 30الدراسة من 
ً
، حيث أستخدمنا  IECOعامال

خالل هذا الدراسة املنهج الوصفي، وبعد تقنين أدوات الدراسة والطمئنان إلى معاملها السيكومترية، 

التنظيمي عند مستوى  خلصنا إلى وجود عالقة ارتباطية طردية بين النمط الديمقراطي واإلبداع

(، بينما توجود عالقة ارتباطية عكسية بين النمط الديكتاتوري والبداع التنظيمي α= 0.01دللة )

 غير دالة، وجود عالقة ارتباطية ضعيفة بين النمط الفوضوي والبداع التنظيمي غير دالة.

 القيادة، البداع التنظيمي.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Our study aims to identify the relationship between Leadership Patterns and 

organizational invention; our sample consisted of 30 employers from the IECO company، 

Blida. Hence، we adopt descriptive approach، through two inquires in order to study the 

relationship، after tools validation. As result، we found crucial correlation between The 

Democratic style and Organizational invention ، Reverse correlation relationship between 

dictatorial style and Organizational invention، Low correlation relationship the Anarchist 

style and Organizational invention.  

Key words: Leadership، Organizational invention. 
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 مقدمة:

 في املنظمة وفي تسيـير مواردها من خالل 
ً
تعتبر اإلدارة عنصًرا أساسًيا وفعال

دوًرا وتؤدي اإلدارة  الوظائف التي تقوم بها وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.

هاًما في نجاح املنظمة وتطورها واستمرارها عن طـريق التسـيير الجـيد ملـوارد املنـظـمة 

وبصفة خـاصـة املوارد البشرية التي تعـتبر املـورد الـرئيـس ي واألهــم فيها، لهذا كانت 

القيادة مجال اهتمـام العـديـد من البحوث والدراسـات، فقد تم كتابة ما يفوق 

وكلها تتفق  4(2011،11،اخجارودية بحثية ومقال وكتاب حول القيادة. )ألف ورق35

على أن اإلدارة الرشيدة للموارد البشرية تعتمد على القـيادة الناجحة والستراتيجية 

الفعـالـة التي تحسن تحـريك وتوجـيه األفـراد ومساعـدتـهم في الكشف عن مهـاراتـهم 

هم جانًبا من الحرية بما يساعدهم على اإلبـداع وكفاءاتهم، عن طريق تمكينهم وإعطائ

 والتطوير واملساهمة في إبداء الرأي لالرتقـاء باملنظمة وإنجاحها. 

وإذا كان للقـيادة دوًرا هـاًمـا في الحـالـات املستقرة للمنـظمة، فإن هذا الـدور يـزداد 

ر السريع الذي يواجه ويتـوسـع ويصبح أكـثر أهمية في حـالـة عـدم الستـقرار والتـغيـ

املنظمات التي أصـبحت مضـطرة للعمل في بيـئة سريعة التغـير الـذي فـرضته عليـها 

العوملة، والتي جعلت من املنافسة أحـد العـناصر األساسية لها والتي تـراهـن على بقاء 

رة أو زوال املنظمات. فالـبـيئة الديناميكـية واملتغيرة، وملواجهة التغـيرات املستم

واملتسارعة، وللمحافظة على امليزة التنافسية للمنظمة، فإن اإلبداع والبتكـار 

يصبحان ميزتان تكتسـيان األهمية البالغة في تحقيق الفـائدة وتعزيز جـودة األداء. ول 

تقتصر قيمة املشاركة اإلبداعية على املنظمة فحسب، بل إن القدرة على الوصول إلى 

 ئمة يمكن أن تعود بالفائدة على األفـراد أيًضا.أفكار وحلول فريدة مال 

                                                           
4
ظـر العاملين دراسة األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نتلك الدراسات  نـذكـر من 

(. ودراسـة نـمـط القيادة في اإلدارة املدرسية وعالقتها بالرضا 2004،الشريفبإمارة مكة املكرمة )
 (.2009، ملكفسالوظيفي ألساتذة التعليـم الثـانـوي )
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 إشكالية الدراسة: .1

مما سبق يتضح أنه في ظـل التـغـيرات واملـنافسـة الشـديـدة التي تـوجـهها املنظمات 

ل يمكن أن نعتمد على القيـادة ذات الكفـاءة العالية فقـط، وإنما يجب الهتمام بذوي 

ة والست
ّ
فادة من هذه القدرة وإحسان توجيهها من طـرف القدرات اإلبداعية الفذ

القيـادة من أجل تطـوير ونجاح املنظمة. لم يدخر الباحثون جهدا من أجل اإلحاطة 

، ومن جهتنا ذهبنا إلى دراسـة تـأثـير النـمـط الـقيـادي على 5بحثا بجميع جوانب املوضوع

، إذ نسعى لإلجـابـة على اإلبداع التنظيمي للعمال في املؤسسة القتصادية الجزائرية

 هل توجد عالقة ارتباطية بين األنماط القيادية واإلبداع التنظيمي؟   السؤال التالي:

 فرضية الدراسة: .2

 توجد عالقة ارتباطية بين األنماط القيادية واإلبداع التنظيمي. -

 :التعريفات امإجرائية ملتةيرات الدراسة .3

 مجموعة الـدرجـات التي يتحصل عليها هي : 6التعريف الجرائي ملتةير القيادة

املبـحوث في الستـبيان الـذي قمـنا بإعـداده اعتماًدا على مجموعة من املقاييس والذي 

بنًدا والذي يقيس األنماط القيادية املتكون من ثالثة أبعاد هي،  20يتضمن 

 الديمقراطي والديكتاتوري والفوضوي.

 هو مجـموعـة الـدرجات التي : 7ايميالتعريف امإجرائي ملتةير امإةداع التن

يحصل عليها املبحوث في الستـبـيان الـذي قمـنا بإعـداده اعتـماًدا على مجـموعة 

                                                           
اإلبـداع اإلداري وعـالقـتـه باألداء دراسة حول من بين الدراسات التي تناولت هذا املوضوع نذكر  5

القيادة الـتحويـلية وعـالقتها باإلبداع اإلداري ، دراسة بعنوان (2003، خحـاتـمالـوظـيـفي )
 (.2010،وخلف كريم) عـالقـة القـيادة التحـويـلـيـة باإلبـداع اإلداري ، دراسة حول (2006،العازمي)

عمـلـية تحريك مجموعـة من األفـراد باتجاه محـدد ومخـطط وذلـك بتحفـيزهـم  :القيادة هيإيطالحا  6
( القـيادة بأنـها ذلـك العنـصـر 52(، كما يعـرف )السلمي،2006،52على العـمل باختـيارهـم)يحي،

 اإلنـسـانـي الـذي يجـمع مجمـوعـة من األفـراد لتـحـقيـق أهـداف املـنـظمـة.
تطبيق فكـرة طـورت داخل املنـظمـة وتمت استعـارتها من خارج املنظـمة  :امإةـداع هو إيطالحا 7

سواء كانت تتعلق باملنتج أو الوسيلة أو النظام أو العملية أو السياسة أو البرنامج أو الخدمة وهذه 
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بنًدا والذي يقيس القدرات اإلبداعية للفرد داخل  18املقاييس والذي يتضمن 

املنظمة املتكون من خمسة أبعاد هي، األصالة والطالقة الفكرية واملرونة وحساسية 

 املشكل والقدرة على التحليل.  

 هدف الدراسة: .4

نهدف إلى التعرف على عالقة النماط القيادية باإلبداع التنظيمي بالشركة 

 بالبليدة، الجزائر. IECOاملختصة في صناعة أغـلفـة الـورق املموج 

 أهمية الدراسة: .5

تكمن أهمية الدراسة الحالية في أن تعطى نتائجها صورة واضحة ملسؤولي 

ملؤسسـة عن األنماط القيـادية السائدة في املنظمة، مع محـاولـة تقديم إضافـة عـلمية ا

                                                                     لتدارك نقص الدراسات في هذا املجال.                                                                                           

 منهج الدراسة: .6

بعد بحث بيبليوغرافي مكثف، وبالرجوع إلى الدراسات السابقة والتنقيب في 

التراث النظري للموضوع، تبنينا املنهج الوصفي في هذه الدراسة استجابة ملتطلبات 

 تحقيق هدفها.

 عينة الدراسة: .7

                                                                                                                                     
( كما يعرف 2012، 260،طراوظة وآخرونالفكرة جديدة بالنسبة للمنظمة حين تطبيقها.)

اإلبداع بأنه عمليـة يحـاول فيها اإلنسان عن طـريـق استخدام تفكيره وقـدراتـه ( 2010،136،طاهر)
العقـليـة ومما يحيـط به من مثيرات مخـتلفـة وأفـراد مختلفين أن ينـتج إنـتاًجا جـديًدا بالنسـبة له أو 

 بالنسـبة لبيـئته، شريطة أن يكون هذا اإلنــتاج نافًعـا للمجتمع الذي يعيش فيه.
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 بإحدى الوحدات  30عينة البحث تتكون من 
ً
، IECO بمؤسسة  8اإلنتاجيةعامال

% من مجمل العمال بالوحدة موضوع الدراسة، وبالتالي فاملعاينة هنا 100ما نسبته 

 تمت بأسلوب الحصر الشامل.    

  :أدوات جمع البياظات .8

تمثلت أدوات الدراسة الحالية في استبيان القيادة لتحديد نمط القيادة السائد 

لتنظيمي لتحديد مستوى البداع التنظيمي ، واستبيان البداع اIECOفي مؤسسة 

 الكائن بذات املؤسسة، وفيما يلي بيان ذلك: 

 استبيان القيادة: -8-1

، تم تنقيط البنود وفق مقياس 20إلى  1بنًدا مرقمة من  20يحتو هذا املقياس 

 5درجات بالنسبة لبنود اإليجابية والبنود السلبية من  5إلى  1درجات من  5ليكرت بـ 

، والبنود السالبة: يحتوي املقياس على بعد سلبي وهو البعد الديكتاتوري الذي 1إلى 

أبعاد  3، وقد تم توزيع البنود على 14إلى  8بنود مرقمة من  7يحتوي على 

 الديمقراطي والديكتاتوري والفوضوي. وفيما يأتي بيان تقنين الستبيان:

 ( يبين ثبات استبيان القيادة ةطريقة ألفا كروظباخ01اخجدول رقم )

 مـــعامــل الثبــــــــات     البــــــــعـــــد
 0.79              الديمقراطي
 0.83              الديكتاتوري

 0.70              الفوضوي 
 0.91              الكلي

 0.70نـالحـظ من خـالل الجـدول الـتالي أن معامل الثبات ألفـا كـرونـباخ تـراوح بين 

 لالستـعمال  0.91و
ً
وهذا ما يجعله يتصف بدرجة عالية من الثبات تجعـله قابـال

 بالدراسة األساسية.

                                                           
لم نفصل في تبيان خصائص العينة حرصا منا على توفير أكبر قدر من األريحية للمبحوث في إبداء   8

 إستجابته بكل صدق وموثوقية.
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 ( يبين ثبات استبيان القيادة ةطريقة التازئة النوفية02جدول رقم )

 مـــــعــامـل الثــبـات   البـــعــــــد                 
 0.95           الديمقراطي         
 0.98           الديكتاتوري        
 0.56           الفوضوي         
 0.99           الكلي         

 0.56نالحظ من خالل الجدول التالي أن معـامـل ثبـات تـجـزئـة النصفية تـراوح بين 

كحد أقص ى، وهـذا ما يجعله يتصف بمستوى عال من الثبات ومن  0.98وكحد أدنى و

 ثم يمكن العتماد عليه في الدراسة األساسية.

 ( يبين يدق مقياس القيادة عن طريق يدق املحكمين لألبعاد03رقم ) جدول 

 مـــعــامــل الوــدق    البـــــعـــــد       
 0.94           الديمقراطي       
 0.94           الديكتاتوري       
 0.96           الفوضوي        
 0.95           الكلي        

من خـالل الجـدول أن صـدق الستبيان مرتـفع وهذا حسب املحكمين، قد  نالحظ

وهذا يدل على  0.96و0.94تراوحت درجة اتفاق املحكمين على بنود املقياس ما بين 

 صدق املقياس وأنه يصلح لالستعمال في الدراسة األساسية.

 ( يبين يدق مقياس القيادة ةطريقة التساق الداخلي04جدول رقم )

 مســـتوى الـدللـــة    مــــعــامــل الوــدق    البـــــعــــــد       
 0.01            0.98            الديمقراطي       
 0.01            0.97            الدكتاتوري       

 0.01            0.96            الفوضوي            

من خالل الجدول أن صدق الستبيان مرتفع، حيث تراوحت نسـبة أبـعـاد  نالحظ

وهـذا يـدل على أن  0.01وكلها دالة عند مستوى الـدللـة 0.98و 0.96القـيادة ما بين 

 الختبار صادق ويصلح لستعمال كمقياس لهذه الدراسة.
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 استبيان امإةداع التنايمي: -8-2

، وقد تم تنقيط البنود 32إلى  21بنًدا مرقمة من 12يحتوي هذا املقياس على 

، إذ يحتوي استبيان اإلبداع التنظيمي 5إلى  1درجات من  5وفق مقياس ليكرت بـ 

خمسة أبعاد هي: األصالة والطالقـة الفكرية واملرونة والحساسية للمشكلة والقدرة 

 ستبيان:على التحليل. وفيما يأتي بيان تقنين ال 

 ( يبين ثبات الستبيان اإلبداع التنظيمي بطريقة ألفا كرونباخ05جدول رقم )

 مــــعــامــل الثبـــات   البـــــعـــــد       

 0.99           األصالة       

 0.99           طالقة الفكرية ال       

 0.70           املرونة       

 0.99           حساسية املشكلة       

 0.90           القدرة على التحليل        

 0.96           الكلي        

 0.70تـراوح ما بين نالحظ من خـالل الجـدول أن ثـبات مـقـياس اإلبـداع التنـظيمي 

 فاملقياس يتميز بدرجة عالية من الثـبات ويصـلح لالستعمال في هذه الـدراسـة. 0.99و

 ( يبين ثبات مقياس امإةداع التنايمي عن طريق التازئة النوفية06جدول رقم )

 مــــعــامــل الثبـــات   البـــــعـــــد       
 0.99           األصالة        
 0.99           طالقة الفكرية       
 0.73           املرونة        
 0.99           لمشكلةلحساسية ال       
 0.95           القدرة على التحليل        
 0.87           الكلي        

نالحظ من خالل الجدول استبيان اإلبداع التـنظيمي يـتمـيز بدرجـة من الثـبات 

فإن مقيـاس يتـميز بـدرجـة عـالـية من الثـبـات ويصلح  ومنه 0.99و 0.73تراوحت ما بين 

 للـتطبيق في الدراسة األساسية.
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 :يدق مقياس امإةداع التنايمي حسب يدق املحكمين لألبعاد  (07جدول رقم)

 مــــعــامــل الوــدق    البـــــعـــــد        
      1           األصالة       
 1           طالقة الفكرية        
 0.90           املرونة       
 1           حساسية املشكلة       
 0.93           القدرة على التحليل        
 0.96           الكلي        

من خـالل الجـدول أن صـدق استبيان مرتفع وهـذا حسـب املحكمين، وقد  نـالحـظ

وهذا يـدل على  1و 0.90تراوحت درجـة اتفـاق املحكمين على بـنـود املقـياس ما بين 

 صدق املقياس وأنه يصلح لستعمال كمقياس لهذه الدراسة.

 :اخلي( يبين يدق مقياس امإةداع التنايمي حسب التساق الد08جدول رقم )

 مسـتــوى الـــدللــــة   مــــعــامــل الوــدق  البـــــعـــــد
 0.05             0.93          األصالة

   0.01             0.97          طالقة الفكرية 
 0.01             0.97          املرونة

 0.05             0.84          حساسية املشكلة 
 0.05             0.80          القدرة على التحليل 

نالحـظ من خـالل الجـدول أن الستبيان يتـميـز بـدرجـة عالية من الصدق حيث 

 0.01وكانت كـلـها دالـة عـند مسـتوى الـدللـة  0.97و 0.80تراوحت درجات ما بين 

 األساسية. ومنه نستخلص أن املقياس يصلح لالستعمال في الدراسة  0.05و

 ظتائج الدراسة: .9

 ( يبين وجود عالقة ارتباطية ةين األظماط القيادية والةداع التنايمي:09اخجدول رقم )

 مسـتوى الـدللـة معـامـل الرتـباط الفرضية
 0.01 0.478 عالقة النمط الديمقراطي باإلبداع التنظيمي
 0.01 -0.058 عالقة النمط الديكتاتوري باإلبداع التنظيمي

 0.01 0.048 عالقة النمط الفوضوي باإلبداع التنظيمي

نالحـظ من خـالل الجـدول وجـود عـالقـة ارتـباطيـة  ةالنسبة للفرضية األولى:

متوسطة بين النمط القيادة الديمقراطي واإلبـداع التنظيمي عند مستوى الدللة 
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نالحظ من خالل الجدول أن هناك عالقة طردية بين النمط الديمقراطي  0.01

واإلبداع التنظيمي.  وقد يرجع هذا لخصائص القيـادة الديمقراطية التي تـوفـر جـو 

عمل مالئم وتحفـز العمال على إنجاز وتفتح املجال بينها وبين العمال إلعطاء الرأي 

واملرؤوس وهذا هو املناخ الذي يساعد  وتبادل األفكـار وفيه استشارة بين الرئيس

 9العمال على اإلبداع. وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات السابقة في املجال.

ونالحظ من خالل الجدول وجـود عـالقـة ارتـباطـية  ةالنسبة للفرضية الثاظية:

يكون هـذا  عكسية غير دالـة بين النمط القـيادة الديكتاتوري واإلبـداع التنظيمي، وقـد

راجـع إلى النمط الديكتاتوري الـذي ل تربطه عـالقـة مع اإلبـداع التنظيمي وهــذا راجـع 

إلى أن النمـط الديكتاتوري هو نمـط تسلطي ل يقبل حرية الرأي ول يحفز وينفرد 

باتخاذ القرار ل يستشير العمال ول يوفـر جو لإلبداع ألن النمط الديكتاتوري هو 

ذي يقض ي على اإلبداع، وهذا ما عكس ما توصلت إلـيه دراسـة األنماط النمط ال

( من وجهة نظر العاملين بإمـارة مكـة مـكرمـة 2004،الشريفالقيادية باألداء الوظيـفي )

وتوصلت إلى أن هناك عـالقـة ارتباطية سلبية بين النمـط الـديكـتاتـوري ومسـتوى األداء 

                                                           
 من أبرز تلك الدراسات السابقة ما يلي: 9

تمت الـدراسـة املسحـية على حيث  (2006،العازميدراسة القيادة التحويلية وعـالقتها باإلبـداع اإلداري ) -
العاملين املدنيين بديوان وزارة الداخلية بالسعودية وتوصلت إلى تبين وجـود عـالقـة طـرديـة متوسطة دالـة 

بين امتالك القيـادات املدنيـة بـديـوان وزارة الداخلية لسمات  0.01إحصائًيا عند مستوى الدللة 
 .بـداعـيةوخصائص القـائـد التحويلي وامتالك مـرؤوسـيها املـهارات وقـدرات إ

دراسـة األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين بإمارة مكة مكرمة  -
توصلت إلى وجود عـالقـة ارتباطية إيجابية بين النمط القيادي الديمقراطي وبين والتي ( 2004)للشريف،

 مستوى األداء الوظيفي.
القيادة في اإلدارة املدرسية وعالقتها بالرضا الوظيفي وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها دراسة نمط  -

( وأنجزت الـدراسـة امليدانية بثانويات ولية املسيلة وتوصلت إلى أن 2009ألساتذة التعليم الثانوي )ملكفس،
ا قـوًيا مع الدرجة الكلية للرضا عند مستوى دللـة 

ً
ـا مـوجبـ

ً
حيث  0.01النمط الديمقراطي يـرتـبط ارتـباط

 .( وهو عـالـي كفاية لـيدل على ارتـباط النمط القيـادي املوجب والقـوي بدرجة الرضا الوظيفي0.447غت )بل

أنماط القيادة في بعض املؤسسات الصناعية الخاصة وعالقتها بالنمو املنهي باململكة العربية  حول  دراسـة -

إحصائًيا بين درجات  ة موجبة دالة( وتوصلت الـدراسـة إلى وجود عالقة ارتباطي2004السعودية )ملجممي،

 النمو املنهي ونمط القيادة الديمقراطية. 
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ـفـاعـل بين الرئيس واملرؤوس، حيث أن أسلوب القـيادة ل الـوظـيفي مما يـعـني عــدم ت

يـتفق مع أراء العاملين وهذا ما يؤثر سلـًبا على أداء العاملين، كما خلصت الـدراسة 

نمط القـيادة في اإلدارة املدرسية وعالقتها بالرضا الوظيفي ألساتذة التعليم الـثانـوي 

بثانويات ولية املسيلة وأجـريـت على ( أنجزت الـدراسـة امليدانية 2009،ملكفس)

ا 75
ً
ا ثانوًيا وتوصلت الـدراسـة إلى أن النمط القـيادة الديكتاتوري يرتبط ارتباط

ً
أستاذ

ويرجع ذلك للطبيعة التسلطية، وفرض الـرأي  0.01عكسًيا قوي عند مستوى الدللة 

ميز بها النمـط ونقص ثقافة الـرأي ونقص ثقافة الحوار وسيادة سلطة األمـر التي يت

الديكتاتوري فيحس األساتذة بعدم الرضا عن اإلشراف وتنخفض روحهم املعنوية 

 ويحسون بالنفور من العمل.       

نالحظ وجـود عـالقـة ارتباطية غير دالـة بين النمط  ةالنسبة للفرضية الثالثة:

ذي ل القـيادة الفوضوي واإلبداع التنظيمي ولعل هذا راجع للنمط الفوضوي ال

يساهم في إبداع ول يحفـز على اإلبـداع ألن النمـط الفـوضوي هو نمـط تسيـبي ل يهـتم ل 

بالعـمل ول بالعمال ول يـرقـب ول يـوجـه ول يساعد ول يحفز هو نمط عديم املسؤولية 

 ول يوفر جو عمل مـالئـم أو محفـز على العمل أو اإلبـداع بل يـوفـر جـو فوضوي أي كثير 

من الحـريـة للمرؤوسين أي كل مـرؤوس يعمل ما يشاء ول يـوجد من ينظم األوضاع ول 

يتفق املرؤوسين مع هذا أسلوب وهذا يؤثر سلًبا على إبـداعـهم وأدائهم ودافعيتهم. 

وهذا ما أتفق مع نتيجة دراسة درجة ممارسة األدوار القيادية لدى عمداء الكليات في 

ا بالتـماثـل التـنظيـمي لـدى أعضاء هيـئة التدريس من وجـهة جامعة الكويت وعـالقـته

( وتوصلت إلى ما يتعلق باختبار العـالقة بين النمط الترسلي 2012،الشمري نظرهم )

( وهي غير دالـة 0.068والتماثل التنـظيـمي فقـد بلغت قيمة معامـل ارتـباط بيرسون )

نمـاط القـيادة في بعض املؤسسـات إحصائًيا وهـذا عكـس ما توصـلت إلـيه دراسـة أ

الصنـاعيـة الخـاصة وعـالقـتـها بالنـمو املهـني لـدى العـامـلـين في املـملـكـة العـربـية 
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( وتـوصـلت الـدراسـة أن معـامـل الرتـباط بين درجات النمو 2004،ملامميالسعـوديـة )

 .        0.05ونـمط القيادة الترسلي ضعيف ودال عند مستوى 

 الستنتاج العا : .10

كما  IECOهـدفـت الـدراسـة إلى التعرف على النـــمـط القـــــيادي السـائـد بمؤسسة 

يـدركـه العمال والتعرف على مستوى اإلبـداع التنظيمي لديهـم، واكتشاف العـالقـة بين 

الـدرجـة الكـلية لنمط القيادي وعالقته باإلبداع التنظيمي، وكذلك بحث العالقة بين 

 أبعاد القيادة منفردة واإلبداع التنظيمي، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ـدراسـة وجـود عالقة ارتباطية متوسطة بين النمـط الديمقراطي لقد أظهرت ال

وهذا ما يــدل على وجــود على عـالقـة  0.01واإلبـداع التنظيمي عند مستوى الـدللـة 

طـرديـة بين النمط القــيادي الـديمقراطي واإلبـداع التنظيمي وهذا ما يجعل النـمط 

ي على اإلبداع التنظيمي للعمال. لقد بينت القيـادي الديمـقراطي يؤثر بشكل اإليجاب

الـدراسـة وجـود عـالقة ارتباطية غير دالة بين النمط القيادة الديكتاتوري واإلبـداع 

التنظيمي وهذا راجـع إلى طبـيعة النمط الديكـتاتـوري الذي يعتـبر من معـوقـات اإلبــداع 

ارتباطية غير دالـة بين نـمط داخل املنظمة. كما دلت الـدراسـة على وجـود عـالقـة 

القـيادة الفـوضوية واإلبداع التنظيمي وهذا راجع للنـمط الفوضوي الذي ل يحفز ل 

 على اإلبداع ول على العمل. 

 كما خلص البحث إلى ضرورة العتناء بالتدابير التالية:

 الهتمام بتنمية وتطوير قدرات رؤوساء أو املشرفين في املنظمة.  -

 ورات تكوينية لصالح املشرفين وتدريبهم على النمط الديمقراطي.القيام بد -

 تقوية العالقة بين الرؤوساء ومرؤوسيهم من أجل تطوير وتحقيق أداء أفضل. -

 القيام بدورات تكويني للعمال من أجل تدريبهم على اإلبداع التنظيمي.  -

 تعزيز السلوك اإلبداعي للعمال الذي يملكونه عن طريق تحفيزهم.  -
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مل على تعزيز النمط الديمقراطي للقادة الذين يملكونه عن طريق الع -

 تحفيزهم. 

الهتمام باملهارات اإلبداعية للعمال وإثارة دافعيتهم نحو أداء أفضل  -

 وتحفيزهم لتطوير املنظمة.    

 أفاق البحث: .11

من خالل ما توصلنا اليه في دراستنا نقترح التعمق في دراسة القيادة من خالل 

الجانب الثقافي للقائد الجزائري، ودراسة فعالية القادة في املنظمة الجزائرية تناول 

وهذا من اجل الوصول لنموذج القائد الفعال الذي ينبع من البيئة والثقافة 

الجزائرية بدل من جلب نماذج جزائرية ل تتناسب مع الخصوصية الثقافية 

وتناول موضوع البداع التنظيمي  والجتماعية للقائد الجزائري واملنظمة الجزائرية،

 وكيفية تحقيقه وتقديم دراسات حول كيفية تفعيل البداع في املنظمة الجزائرية.

 أهم املراجع: .12

عـالقـة القـيادة التحـويـليـة ةامإةداع امإداري لدى رؤسا  أحمد كريم وحسني سعيد خلف،    .1

ة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة، ، رسـالـاألقسا  األكاديميين في اخجامعة امإسالمية بةزة

 .2010كلية التجارة، قسم إدارة األعمال،

درجة ممارسة األدوار القيادية لدى عمدا  الكليات في جامعة الكويت أحمد مطر الشمري،   .2

رسالة ماجستير، وعالقتها ةالتماثل التنايمي لدى أعضا  هيـئة الـتدريـس من وجهة ظارهم، 

 .2012ق األوسط، كـلية علوم التربية، قسم اإلدارة والقيادة التربوية،الكويت، جامعة الشر 

، رسالة ماجستير السعودية، امإةداع امإداري وعالقته ةاألدا  الوظيفيحاتم على حسن رضا،   .3

       .2003جامعة نايف للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية،
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