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 المستخلص

حتمل املخاطرة( يف حتقيق رايدة  ،املرونة ،تناول هذا البحث دور االبداع التنظيمي مبؤشـــــــراته  االصـــــــالة
اقتناص الفرص( ابإلضـــــــافة اىل حتديد هل هناك فروقات ذات داللة  ،االبداع ،االعمال مبؤشـــــــراهتا  املبادرة

اببل(. وقد تكون جمتمع البحث  ، كربالءإحصائية يف إجاابت املومجفني يف شركة امنية لالتصاالت فرعي 
( عامل 462من االفراد العاملني يف شـــــــــــــــركة امنية لالتصـــــــــــــــاالت فرعي  كربالء، اببل( والبالغ عددهم  

وقد  ( مفردة،118طة الطريقة الطبقية العشـــــــوائية، بواقع  اوعامله، أما عينة البحث فقد م اختيارها بوســـــــ
ها ؤ حليلي، وقد م مجع البياانت امليدانية من خالل استبانة م بنااعتمد البحث على األسلوب الوصفي الت

وتطويرها لقياس أهداف البحث واختبار فرضـــــــــــــــيات، وقد تكونت من جزئيني متثل اجلزء األول منها يف 
االبداع التنظيمي مبؤشـــــــراته، يف حني احتوى اجلزء الثاين على رايدة االعمال مبؤشـــــــراهتا، كما م اســـــــتخدام 

 SPSSحتليل البياانت الوصــــفية لوصــــف بياانت البحث، وكذلك األســــلوب اإلحصــــائي االســــتداليل ( يف 
لقياس أهداف البحث واختبار فرضـــــــــيات. وقد توصـــــــــلت الباحثة إىل جمموعة من النتائج أمهها: هناك اثر 

اقتناص  ،بداعاال ،حتمل املخاطرة( على رايدة االعمال  املبادرة ،املرونة ،معنوي لألبداع التنظيمي  االصالة
اببل( ملا هلا  ،الفرص(. واتضــحت احلاجة املاســة لرايدة االعمال يف شــركة امنية لالتصــاالت فرعي  كربالء

                                                        
 الديوانية. التقين املعهد/ التقنية االوسط الفرات جامعة -1
 الديوانية. التقين املعهد/ التقنية االوسط الفرات جامعة -2
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من أتثري مباشـــــــــــــــر على الشـــــــــــــــركة. كما ســـــــــــــــعت الباحثة اىل تقدمي جمموعة من املقرتحات وكانت امهها: 
ت وتغدية االدارات املختلفة هبؤالء اســتقطاب املبدعني ابلعمل وخصــوصــا الذين يعملون يف جمال االتصــاال

املبدعني. ابإلضــــــافة اىل عدم الرتدد بتطبيق االفكار اجلديدة وحتمل املخاطرة ابلعمل خوفا من االخفاقات 
 وملا هلذا االمر امهية ابلغة يف االبداع والوصول اىل رايدة يف االعمال.

Abstract 
The study focused on the role of organizational innovation in its indicators 

(originality, flexibility, risk tolerance) in achieving entrepreneurship with its 

indicators (initiative, creativity, capturing opportunities). In addition,. The 

research community consisted of individuals working in the company Omnia 

for communications branch (Karbala, Babylon) and the number of (462) 

workers and workers, and the sample of the research was chosen by 

random stratified method, (118) single, and the research was based on 

descriptive analytical method, The field data were collected through a 

questionnaire that was built and developed to measure the objectives of the 

research and hypothesis testing. It consisted of two parts that represent the 

first part of the organizational creativity with its indicators, the second part 

contains the indicators of entrepreneurship and SPSS was used to analyze 

the metadata To describe the search data, as well as the seed B Statistical 

inferential to measure the goals of research and testing hypotheses. The 

researcher has reached a number of results, the most important of which 

are: There is a significant impact of organizational creativity (originality, 

flexibility, risk tolerance) on entrepreneurship (initiative, creativity, capturing 

opportunities). The urgent need for leadership in the company Omnia for 

communications branch (Karbala, Babylon) because of their direct impact 

on the company. The researcher also sought to present a number of 

proposals, the most important of which were: Attracting the creators of work, 

especially those working in the field of communications and feeding the 

various departments with these creators. In addition to not hesitate to apply 

new ideas and take the risk of work for fear of failures and because this is 

very important in creativity and access to leadership in business 

 المقدمة

جناح الشـــركات وتقدمها اليوم مرتبط ابإلبداعات املنظمية مبا يضـــمن رضـــا زابئنها عنها من خالل  ديع
حتقيق اهدافهم يف اشباع رغباهتم وحاجاهتم احلالية واملستقبلية ومبا يضمن حتقيق االهداف اليت انشات من 

يف عامل مليء ابملتغريات  تهاياجلها، اذ يعدان هذين اهلدفني من االساسيات اليت تؤكد كفاءة الشركة وفاعل
وقد أصـــبحت حاجة الشـــركات لألبداع متطلبا إجباراي أذا ما ارادت هذه الشـــركات احلصـــول  ،والتحدايت

على التميز يف االداء واحملافظة على اســتمراريتها ابلبقاء والنمو يف بيئة تنافســية وأن دور الشــركة يف هذا هو 
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قدرات افرادها ويدعم االبداع والتفكري االبداعي من خالل اميا ا  العمل على توفري منامل يعمل على تنمية 
أبن اإلبداع هو اجملال األكثر امهية يف تعزيز التفاعل بني الشـــــركة وحتقيق اهدافها املســـــتمدة من احتياجات 

ايضا البيئة احمليطة به ونظرا للتغريات والتطورات السريعة يف عصران احلاضر فقد تطلب هذا أن يكون الفرد 
 الظروف واملتغريات احمليطة به. ةاكثر أبداعا يتمكن من مواكب

وقد م هيكلة البحث اىل اربعة مباحث حيث جاء يف املبحث االول منهجية البحث  مشـــــــــــــــكلة، 
امهية، اهداف، فرضـــــــــــــيات(، يف حني تناولت الباحثة يف املبحث الثاين اجلانب النظري للمتغريين  االبداع 

حصـــــــلت عليها من املنظمي، رايدة االعمال(، وتطرقت الباحثة يف املبحث الثالث اىل حتليل البياانت اليت 
يف املبحث الرابع اىل  الباحثةمنية، بينما توصـــــــــلت أُ خالل توزيع اســـــــــتبيان على االفراد العاملني يف شـــــــــركة 

 وقدمت مبوجب ذلك مجلة من املقرتحات. االستنتاجاتجمموعة من 
 المبحث االول: منهجية البحث

 اوال: مشكلة البحث: 
جتســــــــــدت املشــــــــــكلة يف ضــــــــــعف ادراك شــــــــــركة امنية  الباحثة اليهامن خالل البياانت اليت حصــــــــــلت 

لالتصــــاالت ألمهية االبداع التنظيمي يف رايدة االعمال ومبا ميكنها من االســــتمرارية وزايدة احلصــــة الســــوقية 
 ملنتجاهتا.

ما هو اإلبداع التنظيمي وكيف يلعب دورا يف  :ميكن بلورة مشــــــــكلة البحث ابلســــــــؤال الرئيســــــــي التايل
ويتفرع عن اإلشـــــــكالية التســـــــاؤالت  ؟كة امنية لالتصـــــــاالت فرعي  كربالء واببل(رايدة االعمال لدى شـــــــر 

 ية:تالفرعية اآل
 ما هو اإلبداع التنظيمي؟ .1
 ما هي رايدة االعمال؟ وما هي خصائصها وامهيتها ابلنسبة لشركة امنية لالتصاالت؟ .2
 كيف يكون أتثري اإلبداع التنظيمي على رايدة االعمال؟ .3

 البحث:ثانيا: اهمية 
تنبع أمهية البحث من أمهية املوضوع الذي تتناوله الباحثة والذي يهتم ابإلبداع التنظيمي لدى شركات 
االتصـاالت، ملا هلذا املوضـوع من أمهية ابلغة بدعم هذه الشـركات ورايدة االعمال بصـفة خاصـة، واليت من 

ى العالقة بني اإلبداع التنظيمي التعرف عل ســـــــوف يتمخالهلا يتم دعم وتعزيز حصـــــــتها الســـــــوقية، وكذلك 
حلقة وصــــل بني اىل ذلك ســــوف يكون هذا البحث ابإلضــــافة  ،ورايدة االعمال عن طريق دراســــة ميدانية

 ملا يضيفها من معلومات اىل حقل االدارة. البحوث القدمية واحلديثة
 ثالثا: اهداف البحث:

 ية:تيسعى هذه البحث إىل حتقيق األهداف اآل
 نب اإلبداع التنظيمي لدى شركات االتصاالت وخصوصيتها يف رايدة االعمال.لتعرف على جواا .1
املرونة،املخاطرة، لدى شــركة امنية  التعرف على واقع تطبيق عناصــر اإلبداع التنظيمي وهي: األصــالة، .2

 لالتصاالت.
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 التعرف على أتثري اإلبداع التنظيمي على رايدة االعمال. .3
نظيمية والشـــــخصـــــية اليت حتد من اإلبداع التنظيمي لدى إدارة شـــــركة التعرف على املعيقات البيئية والت .4

 امنية االتصاالت.
 رابعا: فرضيات البحث:

( بني االبداع %1ال توجد عالقة ذات داللة احصـــائية عند مســـتوى داللة  الفرضـــية الرئيســـية االوىل:  .1
 التنظيمي ورايدة االعمال.

( بني االصـــــالة %1داللة احصـــــائية عند مســـــتوى داللة  الفرضـــــية الفرعية االوىل: ال توجد عالقة ذو  -
 ورايدة االعمال.

( بني املرونة %1الفرضــــــــــية الفرعية الثانية: ال توجد عالقة ذو داللة احصــــــــــائية عند مســــــــــتوى داللة   -
 ورايدة االعمال.

ة ( بني املخاطر %1الفرضــــــية الفرعية الثالثة: ال توجد عالقة ذو داللة احصــــــائية عند مســــــتوى داللة   -
 ورايدة االعمال.

( بني االبداع %1ال يوجد أثر ذو داللة احصـــــــــائية عند مســـــــــتوى داللة  الفرضـــــــــية الرئيســـــــــية الثانية:  .2
 التنظيمي ورايدة االعمال.

( بني االصالة ورايدة %1الفرضية الفرعية االوىل: ال يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة   -
 االعمال.

( بني املرونة ورايدة %1ال يوجد اثر ذو داللة احصــــائية عند مســــتوى داللة  الفرضــــية الفرعية الثانية:  -
 االعمال.

( بني املخاطرة ورايدة %1الفرضــــــــــــية الثالثة: ال يوجد اثر ذو داللة احصــــــــــــائية عند مســــــــــــتوى داللة   -
 االعمال.

 خامسا: مجتمع البحث:
 ،"البحرين بتلكو" لشركة وتتَبع ،2005 عام أتسست نية،أرد خلوية اتصاالت شركة هي أمنية، ركةش

 حصة ويف اخللوي خلدمات مسـتخدم مليون 2.4 على يزيد ملا أمنية مشـرتكي عدد وصـل ،2012 عام يف
 .%31 بلغت سوقّية

 خربة ولديها والدولية الوطنية االتصـــاالت جمال يف متخصـــصـــة عراقية شـــركة أمنية، فرع العراق: الكفيل
 شريك بذلك وهي السلكية هاتفية اتصاالت شبكة لبناء العراقية االتصاالت وزارة من بعقد للفوز أهلتها
العراقية، لكن الزال عملها ضــــــيق ضــــــمن نطاق معني مقارنة ابلشــــــركات االخرى  االتصــــــاالت لوزارة قوي

 العاملة يف القطاع نفسه.
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 :البحث أداة تصميم: سادسا 
 واجتاهات آراء ملعرفة وأســاســاً  البياانت، جلمع أســاســية كاداة  االســتبانة أســلوب على الباحثة اعتمدت

 ويعود امليدانية البحث يف البياانت جلمع واألساسية املهمة األدوات من االستبانة تعد حيث البحث، عينة
 .البحث جمتمع من مجعها املراد واحلقائق األسئلة يف الباحثة حتكم إمكانية إىل ذلك

 :كالتايل  قسمني على االستبانة تقسيم م وقد
 :كالتايل  حماور( 3  على واشتمل التنظيمي االبداع أببعاد املتعلقة ابألسئلة اخلاص: األول القسم

 .فقرات( 4  تضمن :االصالة -1
 .فقرات( 4  تضمن: املرونة -2
 .فقرات( 4  تضمن: املخاطرة حتمل -3

 حماور( 3  على واشتمل االعمال رايدة أببعاد املتعلقة ابألسئلة اخلاص: الثاين القسم
 .فقرات( 4  وتضمن: املبادرة
 .فقرات( 4  وتضمن: االبداع
 .فقرات( 4  وتضمن: الفرص اقتناص
 اتفق  اخلماســي ليكرت ملقياس وفقاً  مغلقة إجاابت ذات والثاين االول القســمني يف اإلجاابت وكانت

 (.متاما اتفق ال اتفق، ال حمايد، اتفق، متاما،
 مشـــــــابه شـــــــكل يف الواردة األســـــــئلة عن العينة إلجاابت املرجح املتوســـــــط  ســـــــاب الباحثة قامت وقد

 املتغري كان  إذا املرجح املتوسط ويستخدم. االجتاهات قياس أساليب أفضل من يعد حيث ليكرت، ملقياس
 عبارة كل  إبعطاء وذلك االعتبار يف األمهية هذه أخذ جيب لذلك أمهيتها، حيث من ختتلف قيماً  أيخذ
 االســـــــتبانة، عبارات من عبارة كل  ألمهية املناســـــــب الوزن إبعطاء الباحثة فقامت ألمهيتها، املناســـــــب الوزن
 التايل: النحو على وذلك

 :اإلحصائية املعالجة أساليب: سابعا
 :اآلتية اإلحصائية األساليب ابستخدام البحث عينة إلجاابت اإلحصائي التحليل إجراء م

 معامل ابستخدام وذلك البياانت مجع يف املستخدمة االستبانة ألسئلة والثبات الصدق اختبار إجراء .1
 .(Cronbach Alpha"  كرونبامل  ألفا"

 .االستبانة عبارات على إجاابهتم نسب وحتديد البحث أفراد لوصف املئوية والنسب التكرارات .2

 االوزان العبارات 
 5 اتفق متاما

 4 اتفق
 3 حمايد

 2 ال اتفق 
 1 ال اتفق متاما
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 .املوافقة درجة حسب االستبانة لعبارات البحث أفراد إجاابت لرتتيب احلسايب املتوسط .3
 متغريات حنو موافقتهم متوســــــــــطات حول البحث أفراد اســــــــــتجاابت جتانس لقياس املعياري االحنراف .4

 الوســـــــــــــط يكون  يث البياانت مركز متثيل يف احلســـــــــــــايب الوســـــــــــــط كفاءة  على يدل حيث. "البحث
 ".املعياري االحنراف قيمة قلت كلما  جودة أكثر احلسايب

 :البحث أداة ثبات: تاسعا
 النتائج على احلصــــــــــول املقياس قدرة به ويقصــــــــــد األداة، نتائج يف االتســــــــــاق" أنه على الثبات ويعرف
 يف بتطبيقها البحث أداة ثبات من التاكد م. ننية مرة نفســــــــــــها األداة اســــــــــــتخدام أعيد لو فيما نفســــــــــــها
 وتفريغ اســـــــــتعادهتا م توزيعها من أايم عدة وبعد البحث، جمتمع من مفردة( 118  على النهائي شـــــــــكلها
 حســـــــاب بغرض( SPSS. v22  االجتماعية للعلوم اإلحصـــــــائية الربامج حزمة ابســـــــتخدام وحتليلها بياانهتا
 .األداة ثبات معامل يوضح( 1  رقم واجلدول( كرونبامل  لـ ألفا ثبات معامل بوساطة ثباهتا معدل

 التنظيمي ورايدة االعمال االبداع حموري ثبات لقياس كرونبامل  لـ ألفا معامل (1  جدول
مــــــــعــــــــامــــــــل  عدد العبارات العبارات ت

 الثبات
 ظميتناالبداع ال

 0.764 4 االصالة 1
 0.820 4 املرونة 2
 0.835 4 املخاطرة 3
 0.823 12 اجملموع 

 رايدة االعمال
 0.883 4 املبادرة 1
 0.844 4 االبداع 2
 0.782 4 اقتناص الفرص 3
 0.826 12 اجملموع 
، الخر حمور من قيمها تقارب مع موجبة مجيعها الثبات معامالت قيم ان( 1  رقم اجلدول من ويتضح

 خيص مبـــا االدى وحـــدهـــا(، 0.835  االبـــداع التنظيمي اخلـــاص االول للمحور االعلى حـــدهـــا بلغ حيـــث
( 0.883  االول للمحور رايدة االعمال خيص مبا االعلى حدها كان  بينما(، 0.764  االســـرتاتيجي التوجه
 (.0.782  االدى حدها بلغ بنما
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 المبحث الثاني: االطار النظري والفكري للبحث 

 االبداع التنظيمياملحور االول: 

 اوال: امل هوم االبداع التنظي ي:
يعد اإلبداع أداة مهمه وأســـاســـية لنمو الشـــركات املعاصـــرة واســـتمرارها وقدرهتا على التكيف مع البيئية 
اخلارجية، فاإلبداع يشـــري اىل شـــيء جديد يقدم ألول مرة بشـــرط ان يكون الشـــيء املقدم جديدا مل يتطرق 

واالجياد كمرتادفات وتعين اليه أحد من قبل أو سبق ألحد ان قدمه. وتستخدم مفاهيم اإلبداع، االخرتاع، 
 (13، 2007مجيعا والدة شيء جديد غري مالوف أو النظر اىل األشياء بطرق جديدة.  احلقباين، 

وقـــد حـــاول الكثري من الكتـــاب وابحثني وضـــــــــــــــع تعـــاريف اختلفـــت يف هوليتهـــا فقـــد عرف االبـــداع 
قبل، لكن األصـــــــــــــــالة وحدها ال التنظيمي على انه التعبري عن أفكار جديده متاما ومل يتطرق هلا احدمن 

تكفي من أجل ان تكون مبدعا فالفكرة جيب ان تكون مناسبة ومقبولة و كنة تطبيقها من اجل احلصول 
على النتائج املرجوة وجيب ان تؤثر على الكيفية اليت تنفذ هبا األعمال لتطوير منتوا أو حتســـــــــــــــني العملية. 

 (54، 2010 املعموري، 
 .(عملية ربط األفكار أو األشياء بعالقات مل تكن موجودة من قبل نه: هو كما عرف االبداع على ا

يف حني عرفه اخرون على انه قدرة الذهنية من املمكن أن تظهر على مســـــــــــــــتوى الفرد أو اجلماعة أو 
 (96، 2013شركة متثل هذه األطراف احملاور األساسية لإلبداع.  العواد، 

ق فكرة جديدة من قبل فرد او جهة او شـــــــــــــــركة وهذه الفكرة م يعرف االبداع التنظيمي على انه تطبي
كة ســواء كانت تتعلق ابملنتج او الوســيلة او النظام او العملية او االجراءات املتبعة ر اســتعارهتا من خارا الشــ

 (72، 2013او الربامج املستخدمة وهذه الفكرة جديدة ابلنسبة للشركة حينما م تطبيقها.  عوض، 
 االبداع:  شكاضاثنيا: ا

 ( االبداع اىل صسة انواع وهي:28، 2012فقد صنف  النمر، 
 إنتاا منتجات جديدة  استجابة لطلبات مستقبلية(. .1
 اجياد أو دمج طرق جديدة يف اإلنتاا والتسويق هبدف خفض التكاليف. .2
  فتح أو غزو أسواق جديدة(. ةجديد ةاجياد منافع توزيعي .3
 للمواد األولية.البحث عن مصادر جديد  .4
 إجياد تنظيم جديد. .5

 اثلاا: امهية االبداع التنظي ي: 
 (2010،53ميكن امجال االجيابيات اليت يوفرها االبداع التنظيمي على النحو التايل:. العبيدي، 

القدرة على االســــــــــتجابة لظروف البيئة اخلارجية،  ا جيعل التنظيم يف وضــــــــــع مســــــــــتقر إذ يكون لديه  .1
، 2010 العبيدي، هة هذ الظروف بشـــــــــكل ال يؤثر على عمل العمليات التنظيمية.االســـــــــتعداد ملواج

53.) 
 (54، 2010العبيدي،   حتسني خدمات التنظيم مبا يعود ابملنافع على الفرد والشركة. .2
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املســـــامهة يف تنمية القدرات الفكرية والذهنية لألفراد العاملني يف الشـــــركة عن طريق إاتحة الفرصـــــة هلم  .3
تلك القدرات االستغالل األمثل للموارد املالية عن طريق استخدام أساليب علمية تتواكب يف اختبار 

 (85، 2013الكبيسي،  مع التطورات احلديثة.
 القــدرة على إحــداث التوازن بني الربامج اإلمنــائيــة املختلفــة واإلمكــانيــات املــاديــة والبشـــــــــــــــريــة املتــاحــة. .4

 (85، 2013الكبيسي،  
دي العاملة يف الشــــركة واالســــتفادة من قدراهتم عن طريق إاتحة الفرصــــة هلا يف االســــتغالل االمثل لألي .5

 البحث عن اجلديد يف جمال العمل والتحديث املســـــــــــتمر ألنظمة العمل مبا يتفق مع الظروف احمليطة.
 (85، 2013، الكبيسي 

 رابعا: معوقات االبداع التنظي ي:
لى مســــــــتوى الشــــــــركات قد يعاين من العديد من اثبتت العديد من الدراســــــــات والبحوث ان االبداع ع

 املعوقات وامهها:
احملافظة على الوضع االجتماعي وعدم الرغبة يف خلق صراع سليب انشئ عن االختالفات بني الثقافة  .1

 (64، 2011 املسعودي، السائدة يف الشركة وبني الثقافة اليت يستلزمها التغيري.
العمل، حيث إن اإلبداع يف الشــركة يســتلزم يف بدايته نفقات إضــافية الرغبة يف احملافظة على اســاليب  .2

 (64، 2011املسعودي، على الشركة أن تتحملها.  
 (83، 2015احلسيين،  عدم الرغبة يف ختفيض قيمة االستثمار الرأمايل يف سلعة أو خدمة حالية. .3
، 2015احلسيين،   هذه التغيري.عدم الرغبة يف تغيري الوضع احلايل بسبب التكاليف اليت يفرضها مثل  .4

83) 
ثبوت اهليكل البريوقراطي ملدة طويلة وترســـــــــخ الثقافة البريوقراطية وما يصـــــــــاحب ذلك من أصــــــــحاب  .5

الســـــلطة يف احملافظة عليها وعلى طاعة ووالء املرؤوســـــني هلم أو رغبة أصـــــحاب االمتيازات يف احملافظة 
 (83، 2015احلسيين، على امتيازاهتم.  

 اد االبداع التنظي ي:خامسا: ابع
 فكار احمليطني به وال يتاثر هبم هلذا تكون أفكار جديدة.االصالة: تعين أن الفرد املبدع ال يفكر أب .1

تعين إنتاا ما هو جديد وغري مالوف،ما هو بعيد االجل،ما هو ذكي وحاذق من االســـــــــــــــتنتاجات، 
إذا مل يســـــــــبق هلا ســـــــــابق وكانت غري  وهناك من العلماء من يقول إن الفكرة ال تكون أصـــــــــيلة وجديدة إال

 (38، 2014عادية وبعيدة االجل.  الطالباين، 
املقصــــود ابألصــــالة القدرة على توليد أفكار جديدة أو مدهشــــة أو اندرة مل يســــبق إليها أحد، أو مبعىن 

ت درجة أصــــــالتها، وهي أكثر العناصــــــر ادآخر انتاا ما هو غري مالوف حيث كلما قل شــــــيوع الفكرة ازد
تباطا ابإلبداع، أو صــالة الفكرة ال تعين أن يهمل الفرد العامل األفكار املالوفة أو الســابق التوصــل إليها، ار 

بل قد تساعده هذه األفكار من التوصل إىل شيء جديد وغري مالوف، حيث أن قدرة الفرد العامل على 
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 الطالباين،  قليدية واملالوفة.التوصــــــــــــل إىل أفكار تتصــــــــــــف ابألصــــــــــــالة قد تتاثر مبعرفة الطرق و األفكار الت 
2014 ،38.) 

كما عرفت االصـــالة من قبل..... على أ ا الفرد املبدع ال يفكر أبفكار احمليطني به هلذا تكون أفكاره 
 .(51، 2009جديدة وقابلة للتطبيق.  فاضل، 

 (49، 2010 حممد،  .فاملرونة: يقصد هبا القدرة على تغيري احلالة العقلية بتغيري املوق .2
يقصــــــد تنوع أو اختالف األفكار اليت أيط هبا الفرد املبدع وقدرته على التغيري أو حتويل مســــــار تفكريه 

 (49، 2010حممد،   أو وجهة نظره تبعا ملتطلبات املوقف.
و  ويف التفكري فتعين تغيريا من نوع معني ورؤية املشـــــــكلة من زوااي  تلفة والتغيري يف املعىن أو التفســـــــرياً 

تعمال أو فهم املهمة أو اســـــــــرتاتيجية العمل أو تغيري يف اجتاه التفكري الذي قد يعين تفســـــــــريا جديدا االســـــــــ
 (49، 2010حممد، للهدف. 

وهي املقدرة على اختاذ اســــــــــــاليب  تلفة والتفكري بطرق  تلفة أو بتصــــــــــــنيف  تلف عن التصــــــــــــنيف 
اليت يغري هبا الشـــــــخص موقفا أو وجهة العادي، والنظر للمشـــــــكلة من أبعاد  تلفة، وهي درجة الســـــــهولة 

نظر معينة، وعدم التعصـــــــــب ألفكار  د ذاهتا، كما أ ا تعين النظر إىل األشـــــــــياء من عدة زوااي، وتقســـــــــم 
 (120، 2015.  البياط واخرون، املرونة
ة أو لى نوعني: املرونة التلقائية وتتضمن قدرة الفرد على إعطاء معلومات متنوعة تلقائيا ال تنتمي لفئع

 (120، 2015البياط واخرون، .  أصل واحد
كما أ ا تشـــــــــــــــري إىل املرونة اليت تظهر عند الفرد دون حاجة ضـــــــــــــــرورية يتطلبها املوقف. فيعطي الفرد 
العــامــل عــددا من االســـــــــــــــتجــاابت ال تنتمي إىل فئــة واحــدة وامنــا تنتمي إىل عــدد متنوع. وهــذا مييزهــا عن 

املرونة أمهية تغيري اجتاه أفكاران، بينما يربز عامل الطالقة أمهية كثرة الطالقة أبنواعها، حيث يربز عنصـــــــــــــــر 
هذه األفكار فقط. او ملرونة التكيفية وهي قدرة الشــــــــخص على تغيري وجهته الذهنية حني يكون بصــــــــدد 

ها الطرف املوجب للتكيف العقلي، فالشــــخص املرن عدالنظر إىل حل مشــــكلة معينة، وميكن النظر إليها ب
التكيف الذهين مضـــــــاد للفرد العامل املتصـــــــلب عقليا، ومي هذا النوع من املرونة ابســـــــم املرونة  من حيث

 (120، 2015 البياط واخرون، التكيفية أل ا حتتاا إىل تعديل يف السلوك ليتفق مع احلل السليم. 
. عن حلول هلا املخاطرة: يقصــــد هبا أخذ زمام املبادرة يف تبين األفكار واألســــاليب اجلديدة، والبحث .3

 (.47، 2014 اجلعربي، 
يف الوقت نفســــــــه الذي يكون فيه الفرد على اســــــــتعداد لتحمل املخاطرة الناجتة عن األعمال اليت يقوم 

 (47، 2014اجلعربي،  هبا ولديه االستعداد لتحمل املستوليات املرتتبة على ذلك.
ماداي  اً كد اليت من املمكن ان حتدث أتثري ان املخاطرة التنظيمية تســتخدم للتعبري عن حالة العدم الالات

للقول ابن املخاطرة التنظيمية تتمثل مبجموعة من املعوقات اليت تقيد  ةملموســــــــــا على الشــــــــــركة وذلك دعو 
 (47، 2014اجلعربي، االبداع وذلك بسبب  اوف بعض االفراد املبدعني بعد جناحهم بتطبيق االفكار.  

وتزداد قوهتا عند اشغاهلا حيزا واسعا يف الفضاء املنظمي  يث ترتدد االدارة وتكمن قوة هذه املعوقات 
العليا يف اختاذ القرارات اخلاصـــــة بتطبيق االفكار املقرتحة من قبل االفراد ومن مث صـــــعوبة اســـــتغالل الفرص 
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 دة تعاملتاحة وغياب التفكري القصــــــــــــدي ومن خالل ذلك ميكن االشــــــــــــارة يف القول ابن املخاطرة التنظيمي
تتعلق ابلعوامل الداخلية واخلارجية  ةتنفيذ تلك االفكار دون القيام بدراســـــــــــــــات خاصـــــــــــــــ ةمغامرة يف حال

للشــركة، ومن اجل التمييز بني املغامرة واملخاطرة، اذ ان املخاطرة تقوم على العمل الشــاق واجلهد العضــلي 
 غامرة تقوم على احلظ والصـــــدفة.واســـــتغالل الفرص املتاحة وتكون حمســـــوبة بشـــــكل كبري على حني جند امل

 (.28، 2008 كامجم، 
وبناءا على ما تقدم فقد اتضــح لنا ان املخاطرة التنظيمية حتمل وجهات نظر متباينة كادت ان تعكس 

بــاحثني فمنهم من قــار ــا ابملغــامرة ومن هم من اطلق عليهــا االحتمــاليــة. الالتوجهــات الفكريــة للكتــاب و 
 .(28، 2008كامجم،  

 املحور الثاني: ريادة االعمال:

 :رايدة االع اض اوال: امل هوم
-حتديد مفهوم الرايدة وأمهيتها يف بناء اقتصــــــادايت اجملتمعاًت اإلشــــــارة إىل مقولة تراثية اقتصــــــادية  نَّ إ

تناقض مع مفهوم الرايدة بل مدمرة للرايدة يف جمال األعمال، وســـــــــــــــوف يمفادها أبن "رأس املال جبان" 
ى صـــــــعيد إدارة الشـــــــركات نوضـــــــح الغرض من تبين الرايدة واالســـــــتثمار وذلك ملا هلذه الناحية من أمهية عل

الصـــــــــــغرية وتطوير أســـــــــــســـــــــــها ومفاهيمها اإلدارية وتوفري متطلبات ومقومات جناحها االســـــــــــتحداث وهذا 
املصـــطلح انتشـــر واســـتخدم على نطاق واســـع لقد كانت الرايدة تعين دائما يف عامل األعمال الياابنية وذلك 

افضل السبق الروسي يف جمال األعمال  اصبح ريةً يف العقود الستة األوىل من القرن السابق، ويف اآلونة األخ
يف ميدان ما  مثالً يالقي طلباً كلياً جديداً يف ميدانه او يبتكر شــــــيئاً جديدا الفضــــــاء( كما وتعين من غرية 

أيضـا من يدير شـيئا.ورواجاً، اًو جديدا أما الرايدة يف حقل إدارة األعمال فيه اللقب الذي مينح ملن ينشئ 
الية مضـافة إىل االقتصـاد، وابملنظار األوسـع فإن الرايدة اإلدارية تشـمل أيضـا من يدير املوارد شـركة يقدم فع

 (72، 2010.  االسراا، املختلفة لتقدمي شيء جديد او ابتكار مشروع جديد  
الرايدة هي التفرد و تعتمد على النماذا اجلديدة و ليس العادات املتبعة من اجل احلصـــــــــــــــول على  نَّ إ

و من مث فهو عمل شـــــيء جديد و ليس العادات املتبعة  ،خدمات بطرق فريدة لعمل األشـــــياء منتجات و
ومن مث فهو عمل شيء جديد و  ،من اجل احلصول على منتجات و خدمات بطرق فريدة لعمل األشياء

 ايدة قد تطور مع تطور نظرة الدول لألهداف االقتصــــــــــــاديةر ليس إتباع ما يفعله اآلخرون كما أن مفهوم ال
 ،أما يف الدول النامية ،فالرايدة ترتبط ابالخرتاعات و التفرد ،ةمقدتاليت تســـــــــــــــعى لتحقيقها. ففي الدول امل

فالرايدة هي إنشــــــــاء شــــــــيء جديد من خالل روح املبادرة و حتمل املخاطر و من مث حتقيق أهداف التنمية 
 (107، 2012االقتصادية.  العطوي، 

ســتغالل األفكار املقرتحة من قبل االفراد وحتويلها اىل مشــروعات كما عرفت رايدة االعمال على ا ا ا
واقعية ختدم الدولة واملواطنني وتنع  االقتصـــــــــــاد ولكن رايدة االعمال تتوقف على عدة عناصـــــــــــر جيب ان 

ه بشـــكل ســـليم ويتم الوصـــول اىل األهداف اليت بين من اجلها هذا ؤ يتم بنا تتوافر يف الفكرة واملشـــروع حىت
 املشروع.
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افراد بل ا م مجاعات او شـــــــــــركات صـــــــــــغرية احلجم او  طاما الرايديون فقد عرفوا على ا م ليســـــــــــوا فق 
، الفيحان  متوســـــطة والشـــــركات الكبرية وعاصـــــمة الوالية ال بل الدولة كل هؤالء ميكن ان يكونوا رايديني.

2012 ،42) 
 اثنيا: خصائص الرايدة:

 (38، 2014، واخرون شعيب  تقوده إىل بناء شركة.الطموح والدافعّية لدى الفرد الرائد  .1
الرؤية العامة أو األهداف اليت تسعى الشركة لتحقيقها ابألفكار الداعمة والقويّة الفريدة من نوعها يف  .2

 (38، 2014 شعيب واخرون،  السوق.
ب واخرون،  شعي الوضوح للرؤى الشمولّية وقابلة للتحديث والتطوير ابستمرار إال أّ ا غري متكاملة. .3

2014 ،38) 
 منح الفرد الرائد نفســـــه دفعة من األمل والتشـــــجيع ليقويها ويدفعها للمضـــــي قدماً يف حتقيق أهدافها. .4

 (16، 2011، صادق 
 (16، 2011صادق، . حتويل األهداف املرسومة إىل واقع ملموس ابلعزم واإلصرار واإلرادةً  .5
 (17، 2011صادق،  السعي الدؤوب للفرد الرائد إلجناح فكرته.  .6

 اثلاا: امهية رايدة االع اض:
 :تتجلى امهية رايدة االعمال من خالل مجلة من النقاط وكانت امهها كاالط

أســــــاســــــه، فهو الذي يكســــــبه التميز وميهد طريقه  داإلبداع: فهو من أهم أســــــباب جناح الشــــــركة ويع .1
، 2012 العــدواين،  للنجــاح. ويقوم اإلبــداع على االبتكــار وخلق األفكــار اجلــديــدة والتغيري والتجربــة.

46) 
املشروعات اجلديدة: وهي بدورها تساهم يف تنمية وتطوير ورفع االقتصاد احمللي من خالل املكاسب  .2

ركة واملكاسـب غري املباشـرة اليت تتحقق يف االقتصـاد احمللي، لذا فإن املباشـرة اليت حيققها صـاحب الشـ
 (46، 2012العدواين،   املشاريع اجلديدة هي من أهم احملاور اليت يعتمد مفهوم الرايدة عليها.

توفري فرص العمل: يعد توفري فرص العمل وأتمني مصــــادر الرزق من املســــامهات املباشــــرة اليت حتققها  .3
 بــاحثني عن عمــل.الحيــث تؤدي إىل التقليــل من اهلموم والعــبء امللقى على األفراد  رايدة األعمــال

 (.46، 2012العدواين،  
 رابعا: عناصر رايدة االع اض:

املبادرة: إن إثراء البيئة اليت حتيط ابألفراد املبادرين واشـــــــــــباع احتياجاهتم واســـــــــــتغالل الفرص املتاحة  -1
اجملتمع هو التحدي احلقيقي الذي يواجههم لتحقيق رؤية متكاملة لتعزيز  ابســــتخدام كافة املوارد املتاحة يف

جاءت امهية املبادرة  ،مفهوم العمل احلر لدى أفراد اجملتمع، والتخطيط البتكار مناذا مشــــــــــروعات جديدة
الفراد للقيام ابألعمال الرائدة، وحماولة حتقيق االفكار املقرتحة وتطبيقها من قبل االدارة الشـــــركة وتشـــــجيع ا

وهبذا فان تبين روح املبادرة يؤثر بشـــــــــــــــكل كبري وفعال يف التوصـــــــــــــــل اىل افكار رائدة ميكن ان  ،على ذلك
( وتقدم الشـــــــركات الرايدية فهما عميقا للتســـــــويق اىل 71، 2015تضـــــــيف قيمة تنافســـــــية للشـــــــركة.  مراد، 
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وق او جمال تكنولوجي، الفرص اليت ال متتلكها الشــــركات االخرى فهم يرون ان الفرص ضــــمن منتج او ســــ
لذلك فهم حياولون من اســـتغالل الفرص النموذجية اوال، وحتاول الشـــركات االخرى ان تتبع الشـــركة االوىل 

لذلك هتدف فكرة بيئة صــــــــــناعة املبادرين إىل غرس روح املبادرة لدى  ،وهي اشــــــــــارة للمنافســــــــــني احملتملني
حلر بينهم وحتفيزهم على إنشاء وتنظيم الشركات، الشباب الناشئ يف حقل األعمال وتعميق مفهوم العمل ا

املعلومات املتنوعة يف  وترويج ثقافة التفكري التجاري الصـــــــــحيح وتنمية املهارات واالســـــــــتفادة من مصـــــــــادر
 (94، 2013البحث واالستكشاف عن الفرص الواعدة.  ميسون، 

كما عرف على   ،مركزا للعمليات الرايدية دديدة واليت تعاجلاالبداع يعين اجياد االفكار  االبداع: ان -2
 (2015،93، االغا  او مشاركة املعلومات بطريقة تؤدي اىل تطوير افكار جديدة.انه القدرة على مجع 

اعل  لول جديدة يعّد اإلبداع تفاعالً لعّدة عوامل ذهنية وبيئّية واجتماعّية و شخصّية، وينتج هذا التف
ّم ابتكارها للمواقف العملّية أو النظريّة يف أيّ  من اجملاالت العلمّية أو احلياتّية، وما ميّيز هذه اجملاالت هي 
احلداثة واألصـــالة والقيمة االجتماعّية املؤثّرة؛ فهي إحدى العملّيات اليت تســـاعد اإلنســـان على اإلحســـاس 

البحث عن احللول واختبار صــّحتها، وإجراء تعديل على النتائج، كما وإدراك املشــكلة، ومواقع الضــّعف، و 
ا هتـدف إىل ابتكـار أفكـار جـديـدة مفيـدة ومقبولـة اجتمـاعيّـاً عنـد تطبيقهـا، كمـا متّكن صــــــــــــــــاحبهـا من  أ ـّ

ل به إىل أفكار جديدة واســـــــــــتعماالت غري مالوفة، وأن ميتلك صـــــــــــفات تضـــــــــــّم الطالقة،  واملرونة، التوصـــــــــــّ
 (93، 2015 االغا،  ساسّية للمشكالت، وإعادة تعريف املشكلة وإيضاحها.واإلسهاب، واحل

اإلبــداع هو إنتــاا أفكــار جــديــدة غري مــالوفــة، على شـــــــــــــــرط أن تكون أفكــار مفيــدة، وقــد يكون  ناذ
، فلو قلنا أن الفرد العامل ابتكر اً بل ختريب اً بداعااإلبداع يف جمال جيلب الدمار والضـــــــــــرر وهذا ال يســـــــــــمى 

حامد   هذه الفكرة من اإلبداع. دديدة لتخفيض التكاليف أو لتعزيز اإلنتاا أو ملنتج جديد، فتعجطريقة 
 .(83، 2014واخرون، 

وتقييم االمكاانت اليت جيب  ،بكيفية اســــتثمار الفرص واكتشــــافها وتطويرها اقتناص الفرص: تتمثل-3
ادة منها ابالعتماد على كل من الدوافع ان تســتند على نوع العالقة االســرتاتيجية هلذه االمكاانت واالســتف

شـــــبعة واســـــتغالل الفرص املاالســـــرتاتيجية فتبدأ عمليات الشـــــركة الرايدية ابلقدرة على خدمة احلاجات غري 
الناشـــئة قبل املنافســـني فاالبتكار واالبداع مها ادااتن حامتان يســـاعدان الشـــركة الرايدية الســـتغالل الفرص 

 (62، 2015االنتاا.  النجار، كار منتج جديد او طريقة جديدة يف واحلقائق اليت تركز على ابت
الفرص املتاحة بغض النظر عن  ءما توجد حلقة من املداخل الرايدية ترتاوح بني التاكيد للســــــــعي وراك

عملية التميز ومالحقة  داىل الرتكيز على اســـــــــــــــتثمار املوارد املتوفرة لدى الشـــــــــــــــركة وتع ،املوارد املتاحة حاليا
ومتثل الفرص موضـــوعات ســـوقية غري ملحومجة اليت هي موارد  ،الفرص من اســـاســـيات الرايدة جوهر الرايدة

حيقق شــــــــبعة واســــــــتغالهلا ابلشــــــــكل الذي املالربح الثابت اذ تربز هذه املوارد حاجات الســــــــوق غري  ةحمتمل
 .(96، 2013الكساسبة، اهدافها.  
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 االطار العملي: المبحث الثالث 

 وتفســــريها ابإلضــــافة اىل حتليل وحتليلها البحث نتائج عرضيتناول هذا الفصــــل االطار العملي  متهيد:
 البحث. متغريات بني االرتباط عالقات واختبار

 عرض نتائج البحث وتحليلها وتفسريهااالول: املحور 

 أوال : االبداع التنظي ي )املتغري املستقك(.
 (N=118  ( التكرارات والنسب املئوية إلجاابت أفراد عينة البحث حنو االبداع التنظيمي2 جدول 
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ال 
اتفق 
 متاما 

الوســـــط 
احلسايب 
 املرجح 

االحنراف 
 املعياري

الكفاية 
 النسبية 

الة 
الص

ا
 

 مسامهة يل أبن أشعر
 أفكار إبنتاا خاصــــة
 يف أقـــدمهـــا جـــديـــدة
 العمل جمال

6 8 28 2 4 3.2 0.999 64% 

 يف ابملـــــهــــــــارة أمتـــــتـــــع
ـــــــقــــــــاش ـــــــن  واحلـــــــوار ال
 على القــدرة وأمتلــك
 اإلقناع

5 9 22 7 5 3.0 1.079 60% 

 تقــــــدمي على أحرص
 قــابلـه جــديــده أفكــار
 للتطبيق

29 11 4 3 1 4.3 1.007 86% 

 حلول تقــدمي أحــاول
 ملدة نتائجها تســـــتمر
 طويلة

26 18 2 1 1 4.4 0.835 88% 

X1 66 46 56 13 11 3.7 0.980 74% 

ونة 
املر

 

 إنتـــــــاا حجم يتوافق
 الشـــــــــــــــركـــة خـــدمـــات

 يف الـتـقـلـبــــــــات عـلـى
 السوق

5 9 22 4 8 2.9 1.164 58% 
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 شــــــــــركتنا تســــــــــتجيب
 حــــــــاجــــــــات لتغريات
 الزابئن ورغبات

33 5 2 3 5 4.2 1.365 84% 

 على شــــــــــــــركتنا تعمل
 الــتــطــورات مــواكــبــــــــة
 معدات يف احلاصـــــــلة
 اإلنتاا وآالت

23 15 5 1 4 4.0 1.187 80% 

 على القدرة شـــــــــــركتنا
 الســــــريعة االســــــتجابة
 يف املطلوبـــــة لتغريات
 منتجاهتا تصاميم

31 6 7 1 3 4.3 1.167 86% 

X2 92 35 36 9 20 3.9 1.223 78% 

طرة 
ملخا

ل ا
حتم

 

 ابعتباره الفشل أتقبل
 تســــــــــــــبق اليت التجربة
 النجاح

29 15 1 0 3 4.4 1.015 88% 

 عــلــى بــقــــــــدرة أمتــتــع
 أفكاري عن الدفاع

28 12 7 2 1 4.5 0.455 90% 

 األفكـــــار بتبين أابدر
 اجلديدة واألســـــــاليب
 حلول عن والبحــــث
 املشكالت

13 9 24 1 1 3.7 0.964 74% 

 ما مســـــــــــــؤولية أحتمل
ــــه أقوم  أعمــــال من ب

 االســـــــــــــــتعـــداد ولـــدي
 النتائج ملواجهة

22 20 3 1 2 4.2 0.962 84% 

X3 92 56 35 4 7 4.2 0.849 84% 

x 29املعدل العام 

7 

18

8 

18

6 

53 46 3.9 1.035 78% 
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العبارات اخلاصـــــــــــة  نالتكرارات والنســـــــــــب املئوية إلجاابت أفراد عينة البحث ع (2 يوضـــــــــــح اجلدول  
 بفقرات أبمناط االصالة.

. وجاءت (%64)( وكفاية نســــبية3.2 ( بوســــط حســــايب مرجح 1جاءت العبارة رقم   حمور االصــــالة: .1
( 3(. يف حني حققت العبارة رقم  %60( وكفاية نسبية  3.0( بوسط حسايب مرجح  2العبارة رقم  

( على وســـط حســـايب 4(، وحصـــلت العبارة  %86( وكفاية نســـبية  4.3بلغ   اً مرجح اً حســـابي اً وســـط
املرجحة اعلى من (. وهذا يوضــح ان مجيع االوســاط احلســابية %88( وكفاية نســبية  4.4مرجح بلغ  

"هذا يدل ان لألفراد العاملني يســـامهون ( حســـب مقياس ليكرت. 3الوســـط احلســـايب الفرضـــي البلغ  
يف تقدمي افكار جديدة ختص العمل، وحيرصـــون على العمل مبهارة واملشـــاركة يف حل املشـــكالت اليت 

 تواجهنا يف العمل".
( اقل من %58( وكفاية نســبية  2.9ح بلغ  ( بوســط حســايب مرج1جاءت العبارة رقم   حمور املرونة: .2

و جاءت  (.. وهذا يعين ان الكادر التدريسي ال ينعزلون عن اجملتمع.3الوسط احلسايب الفرضي بلغ  
( 4(. و جاءت العبارة رقم  %84( و كفاية نســـــــــبية  4.2( بوســـــــــط حســـــــــايب مرجح  2العبارة رقم  

 اً مرجح اً حسابي اً ( وسط4ت العبارة رقم  (، وحقق%80( وكفاية نسبية  4.0بوسط حسايب مرجح  
"وهذا يعين ان الشـــــركة (.3(، اعلى من الوســـــط احلســـــايب الفرضـــــي  %89( وكفاية نســـــبية  4.3بلغ  

 .تعمل وفق الظروف احمليطة هبا"
( %88( وكفاية نسـبية  4.4( بوسـط حسـايب مرجح بلغ  1جاءت العبارة رقم   حمور حتمل املخاطرة: .3

و  (. وهذا يعين ان ســــهولة التعامل مع القائد االداري.3ســــايب الفرضــــي البالغ  اعلى من الوســــط احل
( و جاءت العبارة رقم %90( و كفاية نســــــبية  4.5( بوســــــط حســــــايب مرجح  2جاءت العبارة رقم  

( وســـط حســـايب 4(، و حققت العبارة رقم  %74( وكفاية نســـبية  3.7( بوســـط حســـايب مرجح  3 
"وهذا  ا يدل على (.3(، اعلى من الوسط احلسايب الفرضي  %84وكفاية نسبية  ( 4.2مرجح بلغ  

 .ان الشركة تغامر يف عملها وتعد الفشل طريق للنجاح"
 اثنيا : اور رايدة االع اض )املتغري املعت د(:

 (N=118  ( التكرارات والنسب املئوية إلجاابت أفراد عينة البحث حنو رايدة االعمال3جدول  
اتفق  الفقرة 

 متاما
ال  حمايد اوافق

 اتفق
ال 

اتـفـق 
 متاما

الوســـــط 
احلسايب 
 املرجح

االحنراف 
 املعياري

الكفاية 
 النسبية

رة
اد

مب
ال

 

 شركة ادارة تهتم

 في لالتصاالت امنية

 وتحسين تعديل

 قبل امكانيات

 االخرين

15 19 8 2 4 3.8 1.166 76% 
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 شركة ادارة تهدف

 الى لالتصاالت امنية

 في االولى تكون ان

 االساليب استخدام

الحديثة التكنولوجيا  

9 11 23 3 2 3.5 0.999 70% 

 ادارة تحتضن

 المبادرات الشركة

 على وتعمل الجديدة

 وتوفير انضاجها

لها المناسبة بيئة  

7 8 21 8 4 3.1 1.112 62% 

 جهدا االدارة تبذل

 ايجاد في كبيرا

 جديدة فرص

12 15 18 1 2 3.7 0.998 74% 

Y1 43 53 70 14 12 3.5 1.068 70% 

ع
دا
الب

ا
 

 ادارة تحرص

 تنفيذ على الشركة

 الجديدة االفكار

 بسرعة

5 9 29 4 1 3.3 0.835 66% 

 الشركة ادارة تحفز

 االفراد جميع

 تقديم على العاملين

جديدة افكار  

7 3 26 9 3 3.0 1.039 60% 

 مع عالقاتنا نستثمر

 اجل من الجميع

 افكار على الحصول

 جديدة

9 11 22 1 5 3.4 1.129 68% 

 شركتنا تستعين

 الخبراء بأفكار

 اجل من الخارجيين

 خدماتها تطوير

8 16 21 2 1 4.4 0.885 88% 

Y2 29 39 98 39 10 3.5 0.971 70% 

ص
فر

 ال
ص

نا
قت

ا
 

 وفق الفرص نقيم

 التكلفة معايير

 المترتب وااليراد

 عليها

1 12 25 8 2 3.0 0.815 60% 
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 باستمرار نسعى

 الفرص لالقتناص

 قدرتنا تفوق التي

 الحالية

9 10 19 4 6 3.3 1.216 66% 

 التغيرات نرصد

 البيئة في الحاصلة

 وذات المحيطة

 باختصاصنا العالقة

12 19 6 7 4 3.6 1.238 72% 

 االعمال بتطوير نهتم

 من نتمكن التي

 خلق من خاللها

 فرص واستثمار

 جديدة

13 11 16 6 3 3.6 1.077 72% 

Y3 35 52 66 25 15 3.4 1.087 68% 

y 98 18المعدل العام 

6 

30

8 

80 56 3.6 0.983 72% 

 spss.v.22املصدر: اعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج احلاسوب ابستخدام برانمج 
العبارات اخلاصــة رايدة التكرارات والنســب املئوية إلجاابت أفراد عينة البحث على ( 3 يوضــح اجلدول

االعمال، ومن مث ميكن إعادة ترتيب هذه العبارات حســــــب املتوســــــطات احلســــــابية من األهم فاألقل أمهية 
 وهو ما يوضحه اجلدول التايل:

( لكل منهما، وشــــــــــــدة اجابة 3.8( مبتوســــــــــــط حســــــــــــايب مرجح  1جاءت العبارة رقم   حمور املبادرة: .1
 (%74( وشدة اجابة  3.7( بوسط حسايب مرجح  4بارة رقم  ويف الرتتيب الثاين جاءت الع (76% 

( ويف %70( وشـــــدة اجابة  3.5( بوســـــط حســـــايب مرجح  2ويف الرتتيب الثالث جاءت العبارة رقم  
( وتشــري هذه %62( وشــدة اجابة  3.1( بوســط حســايب مرجح  3الرتتيب الرابع جاءت العبارة رقم  

املتوســـــطات إىل وجود أتثري املبادرة لدى أفراد عينة البحث ويدعم ذلك املتوســـــط احلســـــايب العام هلذا 
 .4.0احملور والذي بلغ 

( لكل منهما، وشـــــــــــدة اجابة 4.4( مبتوســـــــــــط حســـــــــــايب مرجح  4جاءت العبارة رقم   حمور االبداع: .2
 (%68( وشدة اجابة  3.4ط حسايب مرجح  ( بوس3ويف الرتتيب الثاين جاءت العبارة رقم   (88% 

ويف  (%66( وشـــــدة اجابة  3.3( بوســـــط حســـــايب مرجح  1ويف الرتتيب الثالث جاءت العبارة رقم  
وتشــري هذه  (%60( وشــدة اجابة  3.0( بوســط حســايب مرجح  2الرتتيب الرابع جاءت العبارة رقم  

ث ويدعم ذلك املتوســــط احلســــايب العام هلذا املتوســــطات إىل وجود أتثري االبداع لدى أفراد عينة البح
 .3.5احملور والذي بلغ 
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( لكل منهما، وشـــــدة 3.6( مبتوســـــط حســـــايب مرجح  4ن رقم  جاءت العبارات حمور اقتناص الفرص: .3
( وشــــدة اجابة 3.3( بوســــط حســــايب مرجح  2ويف الرتتيب الثاين جاءت العبارة رقم   (%72اجابة  

( وشــــــــــــدة اجابة 3.0( بوســــــــــــط حســــــــــــايب مرجح  1ت العبارة رقم  ويف الرتتيب الثالث جاء (66% 
وتشــــري هذه املتوســــطات إىل وجود أتثري ادارة اقتناص الفرص لدى أفراد عينة البحث ويدعم  (60% 

 .3.4ذلك املتوسط احلسايب العام هلذا احملور والذي بلغ 
 البحثتحليل واختبار عالقات االرتباط بني متغريات ني: املحور الثا

اختبــار عالقــة االرتبــاط بني متغريات البحــث ابســـــــــــــــتخــدام معــامــل االرتبــاط  -يهــدف هــذا احملور إىل:
(، حيث توجد عالقة معنوية إذا tالبســـــــــيط ومن مث اختبار معنوية معامالت االرتباط ابســـــــــتخدام اختبار  

صغر من قيمتها اجلدولية فإن ( اجلدولية، اما إذا كانت اt( احملسوبة اكرب أو مساوية لقيمة  tكانت قيمة  
(، ولتحقيق هذا اهلدف البد من التحقق من مدى أمكانية %1العالقة غري معنوية عند مســـــتوى معنوية  

 األوىل والفرضيات املنبثقة عن كل منها. قبول او رفض الفرضية الرئيسة
 (tمع قيم   ( نتائج عالقات االرتباط بني امناط االبداع التنظيمي و رايدة االعمال4جدول  

 N=(118)املصدر: إعداد الباحثة وفقاً لنتائج احلاسبة االلكرتونية 
ع قة ارتباط َات داللة ا صــــائية بني االصــــالة تو د ال : )ال رعية االوىلاختبار ال رضــــية اوال: 

 .رايدة االع اض(
( إذ بلغت قيمة y( و املتغري X1( إىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني االصـــــــــالة  4إذ يشـــــــــري اجلدول  

 (t ( وهذا ما عكســته قيمة 1% ( وان هذه العالقة معنوية عند مســتوى 0.576معامل االرتباط البســيط  
 (.0.059( وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة  1.220 احملسوبة حيث بلغت 

 املتغري املعتمد
 املتغري الفرعي

 املستقل

معـــــــامـــــــل االرتبـــــــاط 
 ( tوقيمة  

رايدة االعمــــــال 
y 

  ( اجلدوليةtقيمة 

 االصالة
X1 

 0.576 معامل االرتباط 

0.059 
 

 1.220 ( احملسوبةtقيمة 
 املرونة

 x2 
 0.038 معامل االرتباط 

 0.065  ( احملسوبةtقيمة 
 حتمل املخاطرة 

 x3 
 0.177 معامل االرتباط 

 0.312 ( احملسوبةtقيمة 
 نوع العالقة

 
توجـــــد عالقـــــة ارتبـــــاط موجبـــــة وذات 

  %1داللة معنوية عند املستوى 
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كما عكســـــــــــت النتائج اىل وجود عالقات ارتباط موجبة وقوية بني االصـــــــــــالة ورايدة االعمال وهذا ما  
( 1% ( وكانت هذه العالقات معنوية عند مســـــــــــــــتوى 0.576 دلت علية قيم معامل االرتباط واليت كانت

 (.1.220 ( احملسوبة واليت بلغت t ارت اليه قيمة وهذا ما أش
تو د ع قة ارتباط َات داللة ا صــــائية بني املرونة و ال : )ال رعية الاانيةاختبار ال رضــــية اثنيا: 

 .رايدة االع اض(
( إذ بلغـت قيمة y( و املتغري X2( إىل وجود عالقة ارتبـاط موجبـة بني املرونة  4إذ يشـــــــــــــــري اجلدول  

( t ( وهذا ما عكســته قيمة 1% ( وان هذه العالقة معنوية عند مســتوى 0.038تباط البســيط  معامل االر 
 (.0.059 ( وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة 0.065 احملسوبة حيث بلغت

كما عكســت النتائج اىل وجود عالقات ارتباط موجبة وقوية بني املرونة ورايدة االعمال وهذا ما دلت 
( وهذا 1% ( وكانت هذه العالقات معنوية عند مســـــــــتوى 0.038 علية قيمة معامل االرتباط واليت كانت 

 (.0.065  ( احملسوبة واليت بلغتt ما أشارت اليه قيمة 
تو د ع قة ارتباط َات داللة ا صـــــــــــائية بني   ك ال : )ال رعية الاالاةاختبار ال رضـــــــــــية اثلاا: 

 .(املعاُرة و رايدة االع اض
( و X3( إىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني حتمل املخاطرة و رايدة االعمال  4إذ يشـــــــــــــــري اجلدول  

( 1%  ه العالقة معنوية عند مســـــــتوى( وان هذ0.177( إذ بلغت قيمة معامل االرتباط البســـــــيط  yاملتغري 
 (.0.065 ( وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة 0.312 ( احملسوبة حيث بلغتt  وهذا ما عكسته قيمة

كما عكســـــــــــــــت النتائج اىل وجود عالقات ارتباط موجبة بني حتمل املخاطرة ورايدة االعمال وهذا ما 
( 1%  ( وكانت هذه العالقات معنوية عند مســـــــــتوى0.177 دلت علية قيمة معامل االرتباط واليت كانت 

 (.0.312 ( احملسوبة واليت بلغتt وهذا ما أشارت اليه قيمة 
توجد عالقة ارتباط ذات داللة ال وأتســــيســــاً على ما تقدم تقبل الفرضــــية الرئيســــة االوىل اليت مفادها  

 معنوية بني االصالة ورايدة االعمال(.
 واختبار اتجاهات التأثري بني متغريات البحثتحليل ثالث: املحور ال

توطئة: يهدف هذا املبحث إىل اختبار أتثري املتغري املســــتقل  االبداع التنظيمي( بشــــكل منفرد وجمتمع 
 Simple Regressionيف املتغري املعتمد  رايدة االعمال(، وذلك ابالعتماد على حتليل االحندار البسيط  

Analysis  واختبار )Fديد معنوية معادلة االحندار البســـــــــــــــيط، إذ يوجد أتثري معنوي إذا كانت  ( لتحF )
( احملســـــــوبة اصـــــــغر من قيمة F( اجلدولية وال يوجد هذا التاثري إذا كانت قيمة  Fاحملســـــــوبة اكرب من قيمة  

 F  كذلك م اســـتخدام معامل التحديد  %1( اجلدولية عند مســـتوى معنوية ،)R2 لتفســـري مقدار أتثري )
( لتحديد اختبار معنوية عالقات Tتغريات املســـــــــــــــتقلة للتغريات اليت تطرأ على املتغري املعتمد، واختبار  امل

 (.%1التاثري عند مستوى معنوية  
( تقدير معلمات أمنوذا االحندار اخلطي البســـــــــــــــيط لقياس أتثري االبداع التنظيمي يف رايدة 5جدول  

 االعمال
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A B 
 x1 1.939 2.365 0.332 1.488االصالة 

0.003 

1.220 

0.065 
 x2 1.861 0.122 0.001 0.004 0.065املرونة 

 x3 1.602 0.499 0.031 0.097 0.312حتمل املخاطرة 
 (N=118 املصدر: إعداد الباحثة وفقاً لنتائج احلاسبة االلكرتونية

وبناء على ما تقدم، ســــيتم حتقيق هدف البحث الختبار الفرضــــية الرئيســــة الثانية من خالل فرضــــياهتا 
 الفرعية وكما أيط:

تو د ع قة أتثري َات داللة معنوية االصـــــالة يف رايدة ال : )ال رعية االوىل اختبار ال رضـــــية أوال:
 االع اض(.

( اذ بلغت قيمة Y( يف رايدة االعمال  X1( اىل وجود عالقة أتثري موجبة االصـــــالة  5يشـــــري اجلدول  
 Fن قيمة  ( وهي اكرب م1.488 ( احملســوبة ألمنوذا االحندار اخلطي البســيط واليت كانت قيمها كاالطF )

%(  ا يدل على معنوية النموذا املقدر، وبلغت قيمة 1( عند مســـــــــــــــتوى معنوية  0.003اجلدولية البالغة 
( عند مســــتوى املعنوية املذكور اي ان تغري مقداره وحدة واحدة من بُعد االصــــالة 0.332معامل االحندار  

 .ار اخلطي البسيطيؤثر يف رايدة االعمال، وهذا يعين ثبوت معنوية أمنوذا االحند
وهذا يعين ( 0.332 ( اليت كانت على التوايل وكاآلط: 2Rكما عكســـــت نتائج قيمة معامل التفســـــري 

( تفســر ما نســبة من التغريات اليت تطرأ على رايدة االعمال. اما النســبة املتبقية فتعود X1ان بُعد االصــالة  
( احملســـــــــــــــوبة اليت Tايل. كما بلغت قيمة  اىل مســـــــــــــــامهة متغريات اخرى غري داخلة يف  طط البحث احل

( وهذا يدل 0.01  ( عند مســـــــــــــــتوى داللة0.003 ( وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة 1.488 كانت
( لكل من رايدة االعمال عند مســـــــــــــــتوى املعنوية املذكور، وهذا يعين ثبوت B على ثبوت معامل االحندار

 (.الفرعية االوىلالفرضية  نفيمعنوية أمنوذا االحندار اخلطي البسيط.  و ا تقدم يتضح 
تو د ع قة أتثري َات داللة معنوية لَ رونة يف رايدة ال ) -:ال رعية الاانيةاختبار ال رضـــية  :اثنيا

 االع اض(.
( Y( يف رايدة االعمال  X2كما عكســــــت النتائج االحصــــــائية اىل وجود عالقة أتثري موجبة للمرونة  

( F( وهي اكرب من قيمة  0.004( احملســـــــوبة ألمنوذا االحندار اخلطي البســـــــيط للمرونة  Fاذ بلغت قيمة  
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قدر، وبلغت قيمة %(  ا يدل على معنوية النموذا امل1( عند مســـــــــــــــتوى معنوية  0.003 اجلدولية البالغة 
( لكل من مؤشــــــرات املرونة عند مســــــتوى املعنوية املذكور اي ان تغري B=2.365 معامل االحندار كاآلط: 

مقــداره وحــدة واحــدة من بُعــد القيــاس يؤثر يف رايدة االعمــال، وهــذا يعين ثبوت معنويــة أمنوذا االحنــدار 
 اخلطي البسيط.

( يفسر نسبة 2X( وهذا يعين ان املرونة  0.332 ليت كانت( وا2Rوامجهرت نتائج قيمة معامل التفسري 
من التغريات اليت تطرأ على رايدة االعمال. اما النسبة املتبقية فتعود اىل مسامهة متغريات اخرى غري داخلة 

( وهي اكرب من قيمته اجلدولية البالغة 1.220 ( احملســـــــــــــــوبة Tيف  طط البحث احلايل. كما بلغت قيمة  
( لكل من رايدة االعمال B ( وهذا يدل على ثبوت معامل االحندار%1 ( عند مســـــــــــــــتوى داللة 0.065 

 نفيعند مســتوى املعنوية املذكور، وابلتايل ثبوت معنوية أمنوذا االحندار اخلطي البســيط  و ا تقدم يتضــح 
 (.الفرعية الثانيةالفرضية 
تو د ع قة أتثري َات داللة معنوية   ك املعاُرة ال : )ال رعية الاالاةتبار ال رضـــــــــــية اخ :اثلاا

 ورايدة االع اض(.
( اذ Y( و رايدة االعمال  X3( اىل وجود عالقة أتثري موجبة بني حتمل املخاطرة  5يشــــــــــــــري اجلدول  

 التصال حيث كانت قيمتها( احملسوبة ألمنوذا االحندار اخلطي البسيط ملؤشرات شبكات اFبلغت قيمة  
%(  ا يدل على 1( عند مســـــــــــــــتوى معنوية  0.003 ( اجلدولية البالغةF( وهي اكرب من قيمة  0.097 

( لكل من مؤشـــــــــرات حتمل املخاطرة عند B=0.499 معنوية النموذا املقدر، وبلغت قيمة معامل االحندار
وهذا يعين ثبوت معنوية  ،عد رايدة االعمالمســـــتوى املعنوية املذكور اي ان تغري مقداره وحدة واحدة من ب

 أمنوذا االحندار اخلطي البسيط.
( وهذا يعين ان حتمل املخاطرة 0.031 ( اليت كانت 2Rكما عكســـــــــت النتائج قيمة معامل التفســـــــــري 

 X3 تفســــــــــر نســــــــــبة من التغريات اليت تطرأ على رايدة االعمال. اما النســــــــــبة املتبقية فتعود اىل مســــــــــامهة )
( وهي اكرب 0.312 ( احملســـــــــــــوبة Tمتغريات اخرى غري داخلة يف  طط البحث احلايل. كما بلغت قيمة  

ـــالغـــة ـــة 0.065  من قيمتهـــا اجلـــدوليـــة الب ( وهـــذا يـــدل على ثبوت معـــامـــل 0.01 ( عنـــد مســـــــــــــــتوى دالل
وذا االحندار ( لكل من رايدة االعمال عند مســــــــــتوى املعنوية املذكور، وابلتايل ثبوت معنوية أمنB االحندار

 (.الفرعية الثالثةثبوت الفرضية عدم اخلطي البسيط.  و ا تقدم يتضح 
قيم ( وفقاً إىل Y( يف رايدة االعمال  X  االبداع( ترتيب القوة التاثريية ألمناط 6ويوضـــــــــــــــح اجلدول  

 ( ترتيب قوة أتثري6جدول   ( وعلى النحو اآلط:R2معامل التفسري  

معـــــامـــــل التفســـــــــــــــري  أبعاد
 R2) 

تــرتــيــــــــب الــقــوة 
 التاثريية

 االول x1 0.332االصالة 
 الثالث x3 0.031حتمل املخاطرة 

 الثاين X2 0.001املرونة 
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 املصدر: من إعداد الباحثة وفقاً لنتائج احلاسبة االلكرتونية
 -( ما أيط:6يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول  

حيث قوة التاثري يف رايدة االعمال من خالل معامل تفسري ( ابملرتبة االوىل من x1جاء بُعد االصالة   .1
 (.0.332بلغ  

( املرتبة الثالثة من حيث قوة التاثري يف حتقيق رايدة االعمال من خالل x3وجند ُبعد حتمل املخاطرة   .2
 (.0.031معامل تفسري بلغ  

التاثري يف رايدة االعمال من خالل معامل ( يف املرتبة الثانية من حيث قوة x2بينما جاء بُعد املرونة   .3
 (.0.001تفسري بلغ  

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 املحور االول: االستنتاجات:
واجراء ، االزمات ادارة يف جيدة ومهارة خربة ميتلكون العاملني يف شـــــــــــركة امنية ان اىل النتائج تشـــــــــــري .1

 االوىل يف الشــركة تكون ان على والعمل املتاحة الفرص كافة  واســتثمار اخلدمات، وحتســني التعديالت
 زابئنها. اىل اخلدمات تقدمي

 من اجل، الواجبات وتوزيع العمل اقســــام ين الفصــــل عملية حتســــن شــــركة امنية ادارة ان الواضــــح من .2
 لزابئنها. اخلدمة تقدمي

ر التنظيمي ولعل منها يف احلد االدى ثبوت توافر اكثر من خيار تطبيقي ميكن اعتماده ألغراض التطو  .3
 عناصر االبداع التنظيمي  سب البحث.

اببل( ملا هلا من  ،اتضــــحت احلاجة املاســــة لرايدة االعمال يف شــــركة امنية لالتصــــاالت فرعي  كربالء .4
 مباشر على الشركة. أتثري

يفاً يف العراق زال عملها ضـــــعيمن خالل البياانت اليت حصـــــلت علية الباحثة اتضـــــحت ان الشـــــركة ال .5
 مقارنة ابلشركات االخرى العاملة يف القطاع نفسه.

 املحور الثاني: التوصيات:
اســـتقطاب املبدعني ابلعمل وخصـــوصـــا الذين يعملون يف جمال االتصـــاالت وتغدية االدارات املختلفة  .1

 هبؤالء املبدعني.
االخفــاقــات وملــا هلــذا االمر عــدم الرتدد بتطبيق االفكــار اجلــديــدة وحتمــل املخــاطرة ابلعمــل خوفــا من  .2

 امهية ابلغة يف االبداع والوصول اىل رايدة يف االعمال.
زايدة االهتمام من ادارات الشـــــركات االتصـــــاالت ابالتصـــــاالت الراســـــية واالفقية لتفعيل االتصـــــاالت  .3

 داخل الشركة  ا يزيد االبداع.
ودعم تشــــــــجيع اقامة شــــــــبكات اعمال  اقامة آليات لتوفري راس املال املخاطرة والدعم لرواد االعمال، .4

 من اجل اجياد شركات انشئة واعدة، وتوسيع فرص الوصول اىل راس املال املخاطر.
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حيث ان االفكار الرايدية كثرية وميكن ان أتط من اي فرد مبدع يف تقدمي  ،كســـــــــــــر الصـــــــــــــور النمطية .5 
بوك وقصـــــــــصـــــــــهم اخلدمات واالفكار اجلديدة قد أتط من الشـــــــــباب امثال مؤســـــــــس جوجل والفيس 

 الشهرية على املستوى العاملي.
 المصادر:

 حتليلية دراســة، االبداع عملية يف التنظيمي املنامل أثر (2010انصــر  حممد جســام علية املعموري، -1
 .بغداد جامعة واالقتصاد، االدرة كلية  االعمال، ادارة يف ماجستري رسالة ببغداد، االهلية الكليات يف

، املعرفة اقتصــاد مجل يف العربية التنمية يف ودورها ( الرايدية2010املطلب   عبد حســني، االســراا -2
 نيسان12، األردن األردنية، الزيتونة جامعة،اإلدارية والعلوم االقتصاد بكلية، املعرفة جمتمع يف الرايدية مؤمتر
 .(ابريل 

 دراسة التقين االبداع على واثرها الصناعية املنظمات يف الرايدي ( خصائص2010عمر  اماعيل -3
 .12 مج،واالقتصادية االدارية للعلوم القادسية جملة"  االنث صناعة يف حالة
 بغزة، االزهر جامعة جملة اســـــــــــرتاتيجي، مبنظور العربية الشـــــــــــركات يف ( الرايدة2015وفيق   االغا -4
 .11 اجمللد
ــــاط -5 ــــائز واملطريي، البي ــــدري غــــازي ف ــــداع( اال2015اكرم   وب ــــدى التنظيمي ب  املــــدراء القــــادة ل

 .بغداد السادس، العدد اجلامعة، املامون كلية  ،جملة" منظماهتم وفاعلية كفاءة  على وانعكاساته
 دراســـــــــــة ،"الومجيفي االداء حتســـــــــــني يف التنظيمي االبداع دور" (2014  .ايوب عدانن اجلعربي، -6
 االعمال، ادارة العليا الدراســــــــــات كلية  منشــــــــــورة، غري ماجســــــــــتري، رســــــــــالة اخلليل، كهرابء  هيئة يف ميدانية
 .فلسطني اخلليل،
 قطاع الغربية الضفة الشبابفي بني الرايدة لتعزيز سياسات ( حنو2014فوزي   ارشد مهند، حامد -7
 .فلسطني القدس، ماس، الفلسطيين، االقتصادية السياسات ا اث معهد، غزة

 دراســة: املنظمي االبداع يف واثرها املنظمي التعلم عملية" (2013حممد   عباس بشــرى احلســيين، -8
 اجلامعة واالقتصاد، االدارة كلية  االعمال، ادارة يف ماجستري رسالة". ببغداد الصيدلة كليات  يف استطالعية
 .املستنصرية

 اســـــــــــــــتطالعيــة دراســــــــــــــــة: اإلداري اإلبــداع على التنظيميــة املتغريات ( أثر2007تركي   احلقبــاين، -9
 رسالة. السعودية، العربية اململكة يف الرايض مبدينة احلكومية األجهزة يف العاملني للمومجفني
 رايدة حتقيق يف املعلومــات تكنولوجيــا تطبيق ( أثر2014خلوط   وعواطف، بونوة، شـــــــــــــــعيــب -10
 وحتليل دراســـــــــــــــة احلديثة املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع: بعنوان الدويل امللتقى احلديثة، املنظمات
 .التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية،البليدة- دحلب سعد ودولية، جامعة وطنية جتارب
 االعمال منظمات يف الرايدة التســـويق عمليات مكانة ( قياس2011ســـليمان   درمان صـــادق، -11
 جامعة جملة العراق، -كردســــــتان  اقليم يف ملعدنيةا املياه مصــــــانع من عينة يف اســــــتطالعية دراســــــة الصــــــغرية،
 الرابع. العدد الثامن، اجمللد العلمية، كربالء
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 ،"املنظمي االبـــداع يف الفكري املـــال راس اثر" (2014حممـــد   احلميـــد عبـــد خولـــة الطـــالبـــاين، -12
 بغداد. جامعة واالقصاد، االدارة كلية  ماجستري، رسالة

 يف واثر املنظمي ( االبداع2010كرمي    حممد ســـــــــــــحر /العزاوي، خليل حممد بشـــــــــــــار /العبيدي -13
 جملة الكهرابئية، للصــــناعات العامة الشــــركة يف العاملني من عينة آلراء حتليلية دراســــة املنتج، جودة حتســــني
 .(21  العدد االقتصاد، اإلدارة
 مدخل االعمال حاضــــــــنات( 2012  .الرزاق عبد أ ار، وحممد، حممد الســــــــتار عبد، العدواين -14
 .69 العدد 18 جملد، واالدارية االقتصادية العلوم جملة ،الرايدي االداء حنو للتحول املنظمات
 دراســـــــــــــــة األعمال منظمات رايدة يف االســـــــــــــــرتاتيجية املرونة ( اثر2012محيد   مهند، العطوي -15

 حمافظة يف اإلنشـــــائية املواد صـــــناعة قطاع يف العاملة الصـــــغرية الشـــــركات مديري من عينة آلراء اســـــتطالعية
 واالقتصاد. االدارة كلية،  الكوفة جامعة، االعمال ادارة يف ماجستري رسالة،النجف
 غري ماجستري رسالة. تطويره وأساليب اإلداري اإلبداع واقع (2013حممد   بن هللا عبد العواد، -16
 .األمنية للعلوم العربية انيف جامعة: الرايض منشورة،
 جملـــة"، التنظيمي التطوير يف اإلداري اإلبـــداع عنـــاصـــــــــــــــر تطبيق أثر" (2013عـــاطف   عوض -17
 .3 العدد ،29 اجمللد -والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة
 دراسة:االبداع ادارة يف واثره االدارية للقيادات االسرتاتيجي العقل."(2009اتيه   فالح فاضل، -18
 االدارة كلية  االعمال، ادارة يف ماجســـــــــــــتري رســـــــــــــالة". املســـــــــــــتنصـــــــــــــرية اجلامعة كليات  من عينة يف تطبيقية

 املستنصرية. اجلامعة،واالقتصاد
 يف االعمال حاضـــــنات ( دور2012حمســـــن   ســـــعدون وســـــلمان، اهلادي، عبد ايثار، الفيحان -19
 .3العدد ،االقتصادية للعلوم بغداد كلية  جملة املنظمات، رايدة تعزيز

 االدارية للعلوم القادســـــــــــــية جملة ،"التنظيمي االبداع يف املال راس اثر" (2008هللا   عبد كامجم،  -20
 .28 العدد 10 اجمللد واالقتصادية،

 مقارنة تشـخيصـية دراسـة: والتنافسـية االبداع يف املعرفة ادارة اثر" (2010انصـر   صيس حممد، -21
 كلية  دكتوراه، اطروحة ،"االدارة والتطوير لالســـتشـــارات الوطين واملركز اجللدية للصـــناعات العامة الشـــركة يف

 .بغداد جامعة واالقتصاد، االدارة
 الدويل امللتقى املتوســــــــطة، و الصــــــــغرية املشــــــــروعات يف واإلبداع ( الرايدة2015  زايد مراد، -22
 حممد جامعة التسيري، وعلوم التجارية و االقتصادية العلوم بكلية األعمال وفرص التكوين، املقاولتية: حول
 اجلزائر. بسكرة، خيضر
 وسلوكيات االسرتاتيجي االبداع مقدارت بني العالقة" (2011بكال   اصبع حممد املسعودي، -23
 التدريســيني، من عينة الراء حتليلية تشــخيصــية دراســة: املســتدامة التنافســية امليزة يف واثرها التحويلية القيادة

 .بغداد جامعة،واالقتصاد االدارة كلية  االعمال، ادارة يف ماجستري رسالة"، ببغداد االهلية الكليات يف
.، الدول بعض لتجربة االشــارة مع االعمال منظمات يف ( الرايدة2013حســني   علي ميســون -24
 .واالقتصاد االدارة كلية،  بغداد جامعة، نظري  ث
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 29: العدد

 للنشر. احلامد دار الصغرية، األعمال وإدارة ( الرايدة2013  الستار عبد العلي، /فايز النجار، -25 
 العدد العريب، املدير. ســـــــــــــلوكية دراســـــــــــــة اإلداري، اإلبداع(. م 2012.  حممد ســـــــــــــعود النمر، -26

 117.) 
 ىعل تطبيقية دراســة الومجيفي ابألداء وعالقته اإلداري ( اإلبداع2010رضــا   حســن علي حام -27
 الدراســــــــات كلية  منشــــــــورة(،  غري ماجســــــــتري رســــــــالة ادة، الدويل العزيز عبد امللك مبطار األمنية األجهزة
 السعودية. الرايض، األمنية، للعلوم العربية انيف أكادميية العليا،
 اإلداري اإلبداع يف ودورها املدرســـــــة ملدير التنظيمية ( الثقافة2008  حســـــــن بن علي بن حممد -28

 أم جامعة الرتبية، كلية  منشــــورة(،  غري ماجســــتري رســــالة ،"االبتدائي التعليم مدارس مديري نظر وجهة من
 .السعودية القرى،

 


