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  كأداة لتعزيز االبداع التنظيمي القيادة االسرتاتيجيةور د
 استطالعية دراسة 
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2
 م.م. هديل قاسن عليوي  

 الجاهعة الوستنصرية / كلية العلوم 

 الممخص
. وتمثمت مشكمة  القيادة االستراتيجية واالبداع التنظيمييسعى البحث الى تحميل عالقة األرتباط بين 

( القيادة االستراتيجية واالبداع التنظيميالبحث في تساؤل ميم وىو)ىل ىنالك عالقة ارتباط بين 
 االستبانة. كما تم اعتماد  لألرتباط يةرئيس ةولتوضيح العالقة بين متغيرات البحث تمت صياغة فرضي

وجيت الى عينة تمثمت بمدراء الشركة العامة لمزيوت النباتية ومعاونييم رئيسية لجمع البيانات  كأداة
ولتحميل البيانات تم استخدام ( فردًا 78ورؤساء االقسام ومسؤولي الشعب حيث بمغ العدد االجمالي )

اليب االحصائية المستخدمة ىي )التكرارات ومن االس EXCELوبرنامج  SPSSالبرنامج االحصائي 
 واالوساط الحسابية واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط سبيرمان ومعامل االنحدار الخطي البسيط( .

القيادة االستراتيجية وقد توصل البحث الى نتائج عديدة اىميا وجود عالقة ارتباط معنوية طردي بين 
بضرورة ايالء االىتمام بتعزيز ممارسات قيادتيا االستراتيجية ، واوصى البحث  واالبداع التنظيمي

 والذي بدورة سيؤدي تمقائيا الى زيادة مستوى االبداع التنظيمي بشكل عام 
  االبداع التنظيمي،  القيادة االستراتيجيةالكممات االساسية : 

The Role of Strategic Leadership as a tool to enhance 

Organizational Innovation - an exploratory study 
1
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Abstract 

The aim of the research is to analyze the correlation between strategic 

leadership and organizational innovation . The research problem was 

represented in an important question (Is there a correlation between strategic 

leadership and organizational innovation ) and to clarify the relationship 

between the research variables, main hypothes of correlation were 

formulated. The questionnaire was also adopted as a main tool for data 

collection, and it was directed to a sample represented by the directors of the 

General Company for Vegetable Oils and their assistants, heads of 

departments and officials of the divisions, where the total number reached 
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(78) individuals. Spearman correlation coefficient and simple linear 

regression coefficient). 

The research reached several results, the most important of which is the 

existence of a significant correlation and a direct effect between strategic 

leadership and organizational innovation , and the research recommended the 

need to pay attention to strengthening its strategic leadership practices, which 

in turn will automatically lead to an increase in the level of organizational 

Innovation in general. 

Keywords: Strategic Leadership, Organizational Innovation  

 المقدمة 
نشيد اليوم عالم منفتح ومتسارع في كل مجاالت الحياة وال يمكن االنغالق أو أن نكون 

مما يزيد من التوترات والتغييرات البيئية وسرعة التنافس التي تضع بمعزل عن العالم 
قيودا عمى عمميات االبداع التنظيمي ، مما يتوجب االىتمام الكبير بقمة ىرم المؤسسة 

 في الوقت الحالي من اىم القيادة االستراتيجية.  تعد الستراتيجية، اال وىي القيادة ا
بيا في نقاط القوة التي يمكن ان تتميز و  المقومات االساسية لنجاح المنظمات المعاصرة
عمى مواكبة التطورات الحاصمة في بيئة اجواء التوسع اليائل والالتأكد البيئي قادرة 

تحرر نظرة القيادة الضيقة الى بصورة اكثر دقة االعمال وكذلك انجاز وتأدية ميماتيا 
تتمحور القيادة االستراتيجية حول التصور  ، مفيوم اوسع يصنع التفوق التنظيمي

والتخطيط واالبداع لمساعدة االدارة في تحقيق غايتيا ، توظيف القيادة االستراتيجية 
وتطوير بيئة تحقق  يؤدي تحسين االنتاجية بشكل مستدام واستراتيجي عمى االمد الطويل

 احتياجات الموظفين في سياق اداء وظائفيم . 
 لبحثامنيجية :   االول،المبحث،

  ،،مشكمة البحث،،: اوالً 
االبداع التنظيمي بشكل عام يمثل عامل رئيس ميم يؤثر في اداء المنظمات ، زيادة 

والتسويق مستوى االبداع فييا يؤدي الى زيادة مستوى انشطتيا المتمثمة بالعمميات 
واالنتاج وغيرىا من انشطة المنظمة ، وتحسين مستوى االبداع لدييا يتطمب البحث عن 

المستقبمية تؤدي الى االبداع ،،ةقيادات استراتيجية تعكس نيج ورؤية االستراتيجي
التنظيمي وتتعامل بمرونة مع العوامل الظرفية والبيئية التي تتسم بالالتأكد وعدم 
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في ما مرت بيو اغمب المنظمات في ظل جائحة كورونا من االستقرار وخصوصا 
توترات وتعقيدات متناقضة ، مما يتطمب قادة اكثر حزما وشدة لمواجية ىذه التوترات ، 
من ىذا المنطمق فأن االطار الفكري ليذا البحث يتمحور من خالل تشخيص دور تأثير 

. ويمكن توضيح الشركة المبحوثة في  القيادة االستراتيجية تأثرىا عمى االبداع التنظيمي
 -:االتية مشكمة البحث بالتساؤالت 

 ؟المبحوثة  المؤسسةقيادات  لدى،،وابعادىا االستراتيجية،،ةالقياد ممارسة مستوى،ما -1
ابداع الخدمة ، ابداع العممية ، ابداع  (االربعة بأبعاده التنظيمي االبداع مستوى ما -2

 ؟المبحوثة  المؤسسةفي ) ابداع النموذج ، يالتكنولوج
المبحوثة  المؤسسةاالستراتيجية االبداع التنظيمي في ،،ىل ىناك ارتباط بين القيادة -3
 ؟

 

  اىمية البحث  : ثانياً 
  -يمكن االشارة الى اىمية البحث بالنقاط التالية : 
يكتسب البحث الحالي أىميتو بوصفو محاولة عممية لتسميط الضوء عمى متغيرات   .1

التنظيمي( التي  واالبداع االستراتيجية القيادةاألىمية في وقتنا الحاضر وىي )بالغة 
حظيت والتزال تحظى باىتمام الدارسين والباحثين في مجال االدارة كونيا ميمة لزيادة 

 فاعمية المنظمات وتحقيق النجاح اإلداري المطموب. 
القيادة  موباس ميةىبأ المؤسسة المبحوثةالقيادات في  أنظار يوجو البحث .2

 وقابميات وخبرات ميارات تطوير في سيموالذي ي التنظيمي االستراتيجية لزيادة االبداع
 . وتطورىا المنظمة نجاح وما تترك من اثر في  العاممين

اىمية البحث لممكتبة العراقية ومساىمة متواضعة في تعزيز الجانب المعرفي وجيود   .3
عمم الباحث الى عدم وجود دراسة تجمع بين  الدراسات السابقة  والتي اشارت عمى حد

متغيرات الدراسة الحالية بشكل مباشر والتي تعد من الجيود المتواضعة لمبحث في 
 عالقة تربط بين ىذين المتغيرين .
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  : اىداف البحث ثالثاً 
 :باالتي يمكن توضيح اىداف البحث   
مستوى ممارسة القيادة االستراتيجية وابعادىا لدى قيادات  تشخيص وتحديد -1

 .المؤسسة المبحوثة 
ابداع الخدمة ، ابداع ) مستوى االبداع التنظيمي بأبعاده االربعة تشخيص وتحديد -2

 .المبحوثة  المؤسسةفي ( ، ابداع النموذج  يالتكنولوجالعممية ، ابداع 
 المؤسسةع التنظيمي في يجية االبدابين القيادة االسترات اختبار طبيعة العالقة -3

 .المبحوثة 
 البحث  ةفرضي -رابعا

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين القيادة االستراتيجية  : الفرضية الرئيسة
 واالبداع التنظيمي وينبثق منيا الفرضيات الفرعية االتية:

 االتجاه االستراتيجيتحديد بين  احصائية ومعنويةذي داللة  ارتباطعالقة  ىناك -أ 
 .االبداع  التنظيميو 

استغالل القدرات الجوىرية بين ومعنوية ذي داللة احصائية  ارتباطعالقة ىناك  -ب 
 . االبداع  التنظيميو 

تطوير رأس المال البشري  بين معنويةذي داللة احصائية  ارتباطعالقة ىناك  -ج 
 . التنظيمياالبداع  و 

تعزيز الثقافة التنظيمية  بينمعنوية ذي داللة احصائية  ارتباطعالقة ىناك  -د 
 .  التنظيمياالبداع  و الفاعمة 

التأكيد عمى الممارسات  بين معنويةذي داللة احصائية  ارتباطعالقة ىناك  -ه 
 . التنظيمياالبداع  و االخالقية 
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 خامسا: المخطط الفرضي 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( المخطط الفرضي لمبحث1شكل )
 سادسا: مجتمع وعينة البحث : 

مدراء عدد من الشركات الخاصة الشركة العامة لمزيوت النباتية ب شمل مجتمع البحث
في  ،( فرداً 78ومعاونييم ورؤساء االقسام ومسؤولي الشعب حيث بمغ العدد االجمالي )

( موظف من المجتمع المذكور . ويمكن توضيح  33حين تم اختيار العينة المتكونة )
  -العينة بالشكل التالي :

 ( ترتيب العينة 1جدول )
 النسبت التكرار الفئبث المستهدفت الوتغير ت 

 % 90 72 ذكر النوع البشري 1

 %10 3 انثى

 %100 33  المجمىع 

 %23 77 فنً العنواى الوظيفي 2

 االستراتيجية،،القيادة

 االتجاه االستراتيجي

 القدرات الجوىرية

 رأس المال البشري

  الممارسات االخالقية

  المنظميةالثقافة 

 

 االبداع التنظيمي

 ابداع الخدمة

 ابداع العممية

 ابداع التكنولوجي

 ابداع النموذج

 االرتباط
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 %72 8 اداري

 %100 33  الوجووع 

 الوؤهل العلوي 3
 %6 7 اعدادٌت

 %49 78 بكلىرٌىس

 %100 33  الوجووع 

 استنادًا عمى معمومات استمارة االستبانة  الباحثالمصدر: اعداد 

يغمب عمييا  الشركة( ان الموظفين في 1يتضح من الجدول  رقم ): النوع البشري .1
ذكور واالناث اذ كان فرق كبير بين اعداد الموظفين لم الطابع الذكوري اذا ان ىنالك

وبنسبة  (3%( بينما كانت اعداد االناث )93سبة )ن( موظف ب27عدد الذكور )
(13)% 
يدل عمى ان فئة  التكرار العنوان الوظيفييتضح من جدول  : العنوان الوظيفي .2

ة المبحوثة ومن ثم تأتي الفئ الشركةالموظفين  ىي الغالب عمى طبيعة موظفين الفنيين
     تباعًا  االداري

فئة البكموريوس ىي الطابع الغالب عمى اعداد الموظفين في :  المؤىل العممي .3
(  %94(  وبنسبة )28المبحوثة وحققت اعمى مستوى تكرار اذ كان عددىم ) الشركة

 .  %( 6( تكرارات وبنسبة )2بواقع ) االعدادية.ثم حمت فئة 
القيادة قياس المتغيرين االتية تم االعتماد عمى المصادر ب:  سابعا: مصادر القياس

       االستراتيجية واالبداع التنظيمي

 قياس االستبانة ( مصادر2جدول )

 المصدر المتغٍر

 Hitt,etal,2011 القٍبدة االستراتٍجٍت 

 7372االسدي وعبد االمبم ،  االبداع التنظٍمً
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  ثامنًا: صدق وثبات المقياس

% وىذا يدل عمى سالمة المقياس من الناحية  85بمغت نسبة التطابق :  صدق محتوى
بمغت قيمو معامل الفا كرونباخ لالستبانو كميا   : الثباتواما  االداريو واالحصائية

 . %( وىو مقبول جدا ودال إحصائيا في نفس الوقت88)

 المبحث النظري:  الجانب النظري
 اواًل: القيادة االستراتيجية

  مفيوم القيادة االستراتيجية  -1
يعتبر القيادة االستراتيجية من المفاىيم الحديثة في ادبيات االدارة المعاصرة  ، ونالت 
اىتمام استثنائي في عالم االعمال اليوم وذلك بسبب التغييرات البيبئية المتسارعة ، 
وينظر الى عممية القيادة االستراتيجية عمى انيا مجموعة من االجراءات والقرارات التي 

ة وتنفيذ ورقابة الخطط االستراتيجية لممنظمة وتحقق رؤويتيا ورسالتيا تؤدي الى صياغ
( ، 18: 2322)العيساوي والعبيدي ، التنظيمية بيئة الواىدافيا االستراتيجية داخل 

في أعمى  ،المؤسسةالخصائص المتوقعة  لقائد االستراتيجية ،،ويمكن تعريف القيادة
ا أيضًا في ارجاء المنظمة كافة، بحيث التسمسل اليرمي ويمكن العثور عميي ىمستو 

تستفيد بصوره كاممة من كفاءة رأس المال البشري والموارد األخرى والسيما التكنولوجيا 
(Rothaermel,2017:40)  كما عرفت القدرة عمى التفكير من خالل امتالك تركيز ،

عمى فيم ودراسة البيئة والعمل عمى استشراف المستقبل عبر تصورات ورؤى استراتيجية 
رؤية  وضعبرو وآخرون "بأنيا قدرة القادة عمى كاال ياوعرف( ، 69: 2322)القيسي ، 
وتوجييم من أجل  اآلخرين زيء منيا والعمل عمى تحفز أو ج المؤسسةفي كل  استراتيجية

. ويعرف كل )الشيال والجداية، (Calabro,et al.,2020:6) الرؤية العمل بيذه 
( القيادة االستراتيجية بأنيا قوة محركة وقادرة تمجأ ليا قيادات المنظمة من 127: 2321

 اجل مواجية تحديدات واالزمات بفاعمية عالية وتحقيق االىداف االستراتيجية الواضحة
 لممنظمة . 
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  -اىمية القيادة االستراتيجية : -1
( الى اىمية القيادة االستراتيجية في (Brennan & Sisk,2015:116أوضح كل من 

كونيا تمثل دورا اساسيًا في حياة المنظمة وىي العمود الفقري ورأس اليرم التي تقع 
خضير و عمييا المسؤولية االولى ومن ىذا الجانب تبرز أىميتيا وكما يمي : ) 

 ( 324: 2321اسماعيل ، 
 يميز بين خصائص القائد ومستويات القائد  -1
 فيم افضل ممارسات القائد االستراتيجي . -2
 تفادي التيديدات المحتممة . -3
 ،،توضح كيف تدعم بطاقة االداء المتوازن لمتغيير االستراتيجي -4
االستراتيجية بقياداتيا عمى خمق الرؤية وتحديدىا بوضوح واالحتفاظ ،،قدرة القيادة -5

 بيا والعمل عمى تحقيقيا بدون تياون . 
 
 ابعاد القيادة االستراتيجية  -2

 & Hitt)اعتمد البحث عمى دراسة ) من خالل مراجعة االدبيات والدراسات فقد
Hoskisson, 2011  االستراتيجية الالزمة الفاعمة : القدرات الالزمة لمقيادة في قياس
     (235: 2321)خضير واسماعيل ، 

 تعكساالمد  بعيدة اىداف ورؤية تحديد ويعني: تحديد التوجو االستراتيجي .1
 توضيح عمى القائد االستراتيجي اذ من خالل قدرة ،المميم القائدشخصية نظر  ةوجي

لخططو  دعميم الحصول عمىيستطيع فييا فأنو  موظفيو واشتراكوجية نظره الشخصية 
  لدى الجميع مفيوماً و  واضحاً يجعل من اليدف االستراتيجي  مما،  االستراتيجية ورؤيتو

(Abualoush, et al.,2018:15). 
المعرفة والميارات : تشير استغالل واستثمار القدرات والمواىب االستراتيجية .2
التنافسية  لتحقيق ميزتو االساس التي تمتمكيا المنظمة والتي تعدالقدرات والمواىب الى و 

فأن حصول  وبالتالي، الخدمات والصناعة مجالفي نافسييا ب مقارنة مع المنافسين
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تشير ادبيات  كما،  الميزة التنافسيةيحقق فريدة  ميارات وقدرات ومواىب من المؤسسة
مقارنة  المؤسسةتميز التي والمواىب  من القدراتتعد الميزة التنافسية ان الى 

، التي تعزز تطوير بدائل النمو االستراتيجي لتحديد المشكالت وحميا ، فيي المنافسينب
مجموعة متكاممة من القابميات والتقنيات التي تتميز بالتنافسية الفريدة 

(Brinkman,2015:66) . 
ت قدرات ميارايتميزون بالى مجموعة االفراد الذين  يشير : البشري،،المال،،رأس .3

فاألفراد العاممين  لممؤسساتالقيمة االقتصادية  رفع مستوىىم في اتسومعارف وقابميات 
‐Roca)   استثماراالالى  بحاجة اً رأس مالي اً كافة يمثمون مورد Puig,et 

al.,2012:5) . 
المشتركة التي او المعاني  االعتباراتتمثل مجموعة من : الثقافة التنظيمية .4

 محدد لمثقافةو دقيق  تعريفتحديد بوجيات النظر  ، تعددتافراد المنظمة  يتمسك بيا
الثقافة التنظيمية بانيا: ًا واصف ،الصريحة و  المظاىر المرئية من أشار ىناك المنظمية

فيما أشار أخرون الى  ،المنظمةبيئة بمظاىر الحياة في  بكل ما يتعمقشامل  مفيومىي 
 صفيل  ًا ،الجوىرية معو السموكية  المنظمة ى ابعادمالتركيز ع ىيالثقافة التنظيمية 

 & Robbins)  .االنسجامالتكامل و  وسيمة لتحقيق حالة ،كونيا النسيج الثقافي
Judge,2013:546)  

 عممية التفاعلبالمبادئ االساسية  ىياالخالق  تعرف:  الخالقيةا،،الممارسات .5
وفي السياق  اخرى ، خارجية المنظمة وجيات ، االفراد العاممين من جية بين والتواصل

السامية ىي التي يؤدي توافرىا الى عدم أثارة االسئمة الغريبة بشأن  نفسو بأن المبادئ
  .( (Wheelen & Hunger,2012:328  استخدام النشاطات

  -ثانيًا: االبداع التنظيمي :
 مفيوم االبداع التنظيمي :  -1

يعد االبداع التنظيمي اداة ميمو تؤشر مستوى نجاح المنظمات او فشميا سواء كانت 
انتاجية او خدمية بيدف الوصول الى تحقيق غاياتيا واىدافيا ، الذي ينتج عنو زيادة 

: 2322في ادائيا المتميز وكفاءتيا االنتاجية والحصول عمى ميزة تنافسية )عمي ، 
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ثين والكتاب في وضع تعاريف لالبداع التنظيمي ، فقد ( . اختمف الكثير من الباح265
عرف توليد وتبني افكار جديدة لم تتطرق سابقًا تكون مقبولة ومناسبة التطبيق من اجل 

-Soto( ، كما عرف55: 2313الحصول عمى نتاج جديد )المعموري ، 
Acosta,et.al.,2015:5)تجات عممية تحويل االفكار الجديدة والمعرفة الى من  ( انو

 جديدة وخدمات جديدة وىيكل تنظيمي جديد  وتكنولوجيا جديدة ،  وعرفو
Schermerhorn,et al.,2011:376) بأنو عممية تبني افكار جديدة وتنفيذىا )

كما ان االبداع  ،  (2322:266والعمل عمى تحويميا الى نتاج ممموس  )عمي ،
التنظيمي الذي يتمثل في ميل المنظمة نحو تطوير منتجات او خدمات جديدة يتطمب 
احداث تغييرات في الممارسات االدارية وتنظيم مكان العمل وتغير في الييكل التنظيمي  
التي تتيح لو مساىمة فعالة في عممية االبداع ومما ينعكس ايجابيا عمى اداء المنظمة 

زة تنافسية في السوق من خالل تبنييا لتوليد االفكار الجديدة ، قد يكون وتحقيق مي
االبداع اختياريا من قبل المنظمة او اجباريا تفرضو ظروف الخارجية وفي كمتا الحالتين 
قرار تبني االبداع من عدمو  يتطمب من المنظمة ان تنظر الى مواردىا والتكاليف 

 ( 43: 2321سدي وعبد االمام ، والمخاطر التخاذ قرار االبداع )اال
 ابعاد االبداع التنظيمي :   -2

في مجال السموك التنظيمي اتضح عدم االتفاق  من خالل مراجعة االدبيات والدراسات
اعتمد الباحث  فقد بين الباحثين عمى تحديد االبعاد االساسية لألبداع التنظيمي ، لذا

 توضيح تمك االبعاد :  في ( 43: 2321االسدي وعبد االمام ، عمى دراسة )
تعود  خدمة جديدةأو تجديد لخدمة حالية  يشير ابداع الخدمة الى : ابداع الخدمة -أ 

القيمة المضافة التي يوفرىا التجديد من فائدتياوتستمد  ،التي طورتيا المؤسسةبالنفع عمى 
 ليس فقط عمىو  أوسعسياق  في يتوجب أن يكون جديدا اً التجديد ابداعولكي يكون ،

يعد من والمضافةبشكل أساسي عمى خمق القيمة  وبما ان ابداع الخدمة يركز، مطوره
إنشاء ثقافة فريق و  مشاركة المعرفة األساسية في زيادة أداء المنظمة كونيا تحفزالعوامل  

ضروري لعممية تطوير االبداع في اكتساب ميزة تنافسية  متناغمة داخل المنظمة وىو أمر
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جودة العمميات التجارية الداخميةو تحسين كفاءة  تعني :  العمميةابداع  -ب 
المنظمة؛ والتركيز عمى األدوار واإلجراءات  افرادوتعزيز العالقات بين  ،والخارجية

وتتضمن الدوافع الداخمية إلبداع العممية التوجو نحو السوق  واليياكل التنظيمية  القواعدو 
 االحتياج المعمن  لتبني ابداع العممية ىو أنو يرجع إلى األساسالتنظيمي  انوالتعمم 
 3إن االنفتاح والقيم المشتركة من السمات الرئيسية لمتعمم التنظيمي كما  ،  لمزبائن

 .  تساعد المنظمات بشكل كبير في عممية االبداعوالتي قد
أو  عناصر جديدة  ان االبداع التكنولوجي يعني إدخال  : االبداع التكنولوجي -ج 

،  تنفيذ فكرة لمنتج جديد أو خدمة جديدة في عممية إنتاج المنظمة أو عمميات الخدمة
المنظمات وذلك من خالل ارتباطو بمعايير مختمفة  أحد الحمول األساسية لتطوير وىو

 والتسويقاالبداع البحث والتطوير وقرار مثل  المنظمة مع وظائف وموارد مختمفة في
التكنولوجي يعتمد عمى اجراء  التنفيذ الناجح لإلبداع، وقدرات رأس المالوالتصنيع 

ومن اجل من االبداع التكنولوجي يجب عمى ، تغييرات في المكونات اإلدارية لممنظمة 
أىمية  ونماذج أعمال جديدة ليا ،تنظيمية جديدة ساليب وأشكال تتبنى أ المنظمات أن

 لمنظمة األعمال
صد بأبداع النموذج التغييرات في النماذج العقمية األساسية يق  : ابداع النموذج -د 

المنظور األساسي  بو المنظمة . ان ابداع النموذج ىو التحول في التي تحدد ما تقوم
وابداع العممية واالبداع  الذي يسبق التغييرات في أنواع االبداع األخرى )ابداع الخدمة

النموذجية ىي نتيجة لتغيير جوىري في المنظور فان االبداعات  والتكنولوجي( . وعميو
وبالتالي  ، المحتمل أن تتسبب في العديد من ابداع العممية والخدمة وغيرىا  والتي من

 بتغيير عرض المنتج والعمميات المؤسسة تقوم اذ ،فان ابداع النموذج يتطمب تحوال أكبر
 وتتضمن ،موذج األعمال إلى تغيير جذري في ني واألسواق واالستراتيجيات التي تؤد

الروتين  ىذه التغييرات تغييرات في نموذج العمل التنظيمي وبالتالي التغييرات في
  التنظيمي
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 المبحث الثاني : الجانب العممي

 ة الرئيسية لمبحث اختبار الفرضي

عالقة ارتباط ذات  ىناك:  الفرضية الرئيسة افترض البحث  االرتباطتحميل واختبار ل  
 أبعادىا الفرعية واالبداع التنظيميو القيادة االستراتيجية معنوية بين احصائية و داللة 

القيادة ىناك عالقة ارتباط طردية وموجبة بين متغير ( 3الجدول )ب تبينوقد  ،
مستجيب وعمى مستوى  تابعكمتغير واالبداع التنظيمي  مستقلكمتغير االستراتيجية 

 إذ كانت النتائج كاالتي: ،االبعاد 
 واالبداع التنظيمي بأبعادىا االستراتيجية ،،القيادةبين ،،( عالقة االرتباط3) جدول

                        

 المعتمد                           
 

ذج المستقل
مو

 الن
داع

اب
جي 

ولو
تكن

ع ال
البدا

ا
 

مية
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ع 
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ا

 

داع
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 **0.540 **0.295 **0.525 **0.376 **0.557 االستراتيجي االتجاهتحديد 
0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 

 **0.677 **0.504 **0.614 **0.439 **0.636 استغالل القدرات الجوىرية 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 **0.650 **0.611 **0.515 **0.334 **0.622 تطوير رأس المال البشري 
0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 

 **0.730 **0.603 **0.606 **0.416 **0.722 تعزيز الثقافة التنظيمية الفاعمة 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 **0.565 **0.520 **0.439 *0.264 **0.578 التأكيد عمى الممارسات االخالقية 
0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 

 **0.768 **0.620 **0.654 **0.444 **0.754 القيادة االستراتيجية 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

**correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 *correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  
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ارتباط ،،حقق عالقة كبعد مستقلاالستراتيجي  االتجاهتحديد ( 3.أظير الجدول )1
، كما حققت  ياالبداع التنظيم التابعمع المتغير  (**0.540)موجبة وطردية بمغت 

ارتباط ،،عالقةابداع النموذج ،وحقق  التابعطردية مع البعد ارتباط ،،عالقة (**0.557)
وبمغت قيمة  ، االبداع التكنولوجي مع بعد   (*0.376)بمغت  طردية معنوية

كما  ابداع العممية ، بعدطردية معنوية موجبة مع ارتباط ،،عالقةلتمثل  (**0.525)
وىذا  ،ابداع الخدمة بعدمع   (**0.295معنوية طردية موجبة )ارتباط ،،عالقةبمغت 

عمى تحديد االتجاه االستراتيجي يستخدمون البعد المستقل  افراد العاممينعمى ان  يدل
الفرضية  وىذا يعني قبولالتنظيمي ومع االبعاد  وىذه النتيجة  االبداعالمستوى الكمي 

تحديد االتجاه معنوية بين احصائية و ذات داللة ارتباط ،،عالقة ىناكالفرعية األولى ) 
 أبعاده ( .و االبداع التنظيمي و االستراتيجي 

ارتباط ،،عالقةإذ حقق  ، اعاله القدرات الجوىرية  كبعد مستقل . يظير الجدول2
حقق  ،االبداع التنظيمي  التابعمع اجمالي المتغير  طردية( معنوية **0.677)
وعالقة ارتباط طردية  ، ابداع النموذج بعدطردية مع ارتباط ،،عالقة( **0.636)

وعالقة ارتباط طردية معنوية  ،( **0.439)االبداع التكنولوجي معنوية مع بعد 
( **0.504)بمغت طردية ارتباط ،،عالقةو  ،ابداع العممية  التابع( مع البعد **0.614)

لفرعية الثانية من وىذا يدل عمى قبول الفرضية البحث ا ،ابداع الخدمة التابعمع البعد 
القدرات معنوية بين احصائية و ذات داللة ارتباط ،،عالقة ىناكالفرضية الرئيسة ) 

 بأبعاده ( .االبداع التنظيمي و الجوىرية 
إذ حقق عالقة ارتباط  ، كبعد مستقل رأس المال البشري الى  . يشير الجدول اعاله3
 ،االبداع التنظيمي  التابعمع اجمالي المتغير  طردية( معنوية **0.650)

كما حققت  ، ابداع النموذج  بعدمع  (**0.622)بمغت طردية ارتباط ،،عالقة
ارتباط ،،عالقةو  االبداع التكنولوجي ،طردية معنوية مع بعد ارتباط ،،عالقة (**0.334)

معنوية  ارتباط،،عالقةو  ،ابداع العممية  ( مع البعد**0.515طردية معنوية موجبة )
قبول الفرضية ، وىذا يدل عمى ( **0.611)بمغت ابداع الخدمة بعد طردية مع 
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احصائية ذات داللة ارتباط ،،عالقة ىناكالفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة األولى ) 
 ( .أبعادهو االبداع التنظيمي و رأس المال البشري معنوية بين و 
( **0.730)ارتباط ،،عالقةحقق  كبعد مستقلالثقافة التنظيمية  (3) الجدول . أظير4

وعالقة ارتباط طردية مع  ،االبداع التنظيمي  التابعمع اجمالي المتغير   معنوية موجبة 
طردية معنوية ارتباط ،،عالقة (**0.416)حقق   ،( **0.722)ابداع النموذج  بعد

ابداع  بعد( مع **0.606طردية معنوية )ارتباط ،،عالقة ، االبداع التكنولوجي مع بعد 
 ابداع الخدمة  بعدمعنوية طردية مع ارتباط ،،عالقة (**0.603) كما حققت العممية ،

 ىناكقبول الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة ) وىذا يدل عمى  ،
االبداع التنظيمي و الثقافة التنظيمية معنوية بين احصائية و ذات داللة  ارتباط ،،عالقة

 أبعاده( .و 
كبعد مستقل حقق عالقة ارتباط  ( الممارسات االخالقية3الجدول ) بين. 5
، حقق االبداع التنظيمي  التابع( معنوية موجبة مع اجمالي المتغير **0.565)

ارتباط ،،عالقة ، ابداع النموذج  بعدمع  (**0.578)بمغت طردية ارتباط ،،عالقة
بمغت طردية موجبة ارتباط ،،عالقة ،( *0.264)طردية مع بعد االبداع التكنولوجي 

معنوية طردية موجبة ارتباط ،،عالقةكما حقق  ،ابداع العممية  بعد( مع **0.434)
قبول الفرضية الفرعية وىذا يدل عمى  ،ابداع الخدمة  بعدمع  (**0.520)بمغت 

معنوية بين احصائية و ذات داللة ارتباط ،،عالقة ىناك)الخامسة من الفرضية الرئيسة 
 ( .االبداع التنظيميو الممارسات االخالقية 

ارتباط ،،عالقةحقق مستقل  كمتغير القيادة االستراتيجية( 3الجدول ) . يظير6
 ،االبداع التنظيمي  التابع( معنوية موجبة مع اجمالي المتغير **0.768)
ارتباط ،،عالقةكما حققت و  ،( **0.754)ابداع النموذج  بعدطردية مع ارتباط ،،عالقةو 

ارتباط ،،عالقةبمغت و  ،االبداع التكنولوجي ( مع بعد **0.444)بمغت  طردية معنوية
معنوية ارتباط ،،عالقةوحققت  ،ابداع العممية  بعد( مع **0.654طردية معنوية )

قبول الفرضية الرئيسة ) ىذا يدل عمى  ،( **0.620)ابداع الخدمة  بعدطردية مع 
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االبداع و القيادة االستراتيجية معنوية بين احصائية و  ذات داللة ارتباط ،،عالقة ىناك
 ( .التنظيمي

 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات

 اوال : استنتاجات 

 يمكن ذكر عدد من االستنتاجات الخاصة بالبحث منيا 

اتضح ان قوه العمل تميل لمذكور اكثر من االناث وتمتع بشيادات جامعية وخبرة  -1
 فنية مما سمح ليا بتبادل المعرفة والخبرة في مجال االختصاص . 

 اظيرت نتائج البحث ارتباط االبداع التنظيمي بالدرجة االولى باإلنتاجية الجديدة  -2
وذلك من خالل خمق افكار ومساىمات مبتكرة ومحاولة ادراك التغييرات في المحيط 

 البيئي ، ىذا ما يجعل السعي الدائم نحو تقديم ابداعات جديدة .
كان لمقيادة االستراتيجية اثر واضح عمى االبداع التنظيمي  من خالل تشخيص  -3

اع التنظيمي ، اذ ان أي تغيير في عالقة االرتباط ألبعاد القيادة االستراتيجية عمى االبد
مستويات االبداع يعود بالدرجة االساس الى مدى وعي ومستوى قيادتيا االستراتيجية 

 لموضع الحالي .
 

 ثانيا: التوصيات 

 يمكن ادراج عدد من التوصيات اىميا : 
يتوجب عمى ادارة المؤسسة المبحوثة تعزيز االىتمام بقوة العمل من خالل  -1

استقطاب الكفاءات العممية دون النظر الى النوع االجتماعي ، باإلضافة الى توظيف 
وجذب قوى عمل شبابية واشراكيا مع الخبرات والمعرفة التي تمتمكيا ىذه القوى من 

 مؤىالت جامعية عميا 
سات قيادتيا االستراتيجية من خالل تعزيز المقدرات الجوىرية زيادة اىتمام بممار  -2

االخالقية من ،،واالىتمام براسماليا البشري والتمسك بثقافة المنظمية وتعزيز الممارسات
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خالل تمسكيا بالمساواة والعدالة التنظيمية واشراك باتخاذ القرار وايالء االىتمام بالرؤية 
 لصعيد المحمي واالقميمي والعالمي . لممؤسسة عمى ا ةوالخطط استراتيجي

تحسين مستوى االىتمام ببعد ابداع التكنولوجي من خالل تنفيذ االفكار الجديدة  -3
 سواء لممنتج او الخدمة كونو يمثل احد الحمول االساسية لتطوير المنظمات .

وخصوصًا التكنولوجية  المعرفة والخبرةلكي تصل  ةالتدريبياقامة الورش والدورات  -4
 منيا الى اقصى عدد من الموظفين 

تقديم الحوافز واالجور لمموظفين النشيطين الذين يساعدون في ايجاد حمول تنظيمية  -5
 المبحوثة  المؤسسةلممشكالت التي تعاني منيا 

االبداع لمخطط و البتكار اتشجيع ال من خالل بيئة المؤسسةثقافة  راستثما -6
 مستقبمية لممنظمة الىداف االي من شأنيا تحقق واالستراتيجيات الت

 المصادر :
، القيادة االستراتيجية 2321حسين ، قيس ابراىيم وعاجل ، بمقيس ناجي ،  -1

دراسة تطبيقية في جامعة تكنموجيا المعمومات  –واثرىا في دورة حياة المنظمة 
، ص  48واالتصاالت ، مجمة كمية الرافدين الجامعة لمعموم ، بغداد ، العراق ، العدد 

1681-6873. 
، دور القيادة 2321خضير ، ليث تركي واسماعيل، فراس محمد ،  -2

من القيادات  دراسة ميدانية لعينة –االستراتيجية في تعزيز االستراتيجيات التفاوضية 
االدارية في وزارة الموارد المائية العراقية ، مجمة تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية ، 

 .  331-319، ص  17تكريت ، العراق ، العدد 
، تاثير  2322االسدي ، رونق جودت و عبد االمام ، ىادي عبد الوىاب ، -3

لمشاركة المعرفة ، مجمة جامعة  القيادة المتناقضة في االبداع التنظيمي : الدور الوسيط
 . 73 -36، ص  6ال، مجمد 32البصرة ، البصرة ، العراق ، العدد 

، 2322العيساوي ، ىادي مران احمد و العبيدي ، فائق مشعل قدوري ،  -4
ممارسات القيادة االستراتيجية واثرىا في تحقيق السيادة االستراتيجية _ دراسة ميدانية في 
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اقية ، مجمة تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية ، تكريت ، عدد من الجامعات العر 
 .  31-12، ص  18، المجمد  58العراق ، العدد 

، اثر المناخ التنظيمي في عممية 2313المعموري ، عمية جسام محمد ،  -5
دراسة تحميمية في الكميات االىمية ببغداد ، رسالة ماجستير في ادارة االعمال  –االبداع 

 .جامعة بغدادارة واالقتصاد ، ، كمية االد
 -التنظيمي  األبداعفي ابعاد اليقظة الذىنية  راث، 2312نوري ، اسماء طو ،  -6

، مجمة العموم االقتصادية واالدارية ،  عدد من كميات جامعة بغداد فيدراسة ميدانية 
 .  236-236، ص  68، العدد  18بغداد ، المجمد 

القيادة االستراتيجية في ادارة االزمات )دراسة ، دور 2322القيسي ، تقى اياد ،  -7
نظرية( ، مجمة الرداسات االقتصادية واالدارية ، الجامعة العراقية ، بغداد ، العراق ، 

 العدد خاص بالمؤتمر الدولي الثاني لمكمية .
وتأثيره في تحقيق  االستراتيجيالتراصف ، 2322عمي ، فخري عبادي ،  -8

بيقية في ديوان وزارة التربية / المديرية العامة لتربية بغداد التنظيمي دراسة تط األبداع
، مجمة اقتصاديات االعمال ، بغداد ، العراق ،  قسم تربية أبي غريب / األولىالكرخ 
 .  283-257، ص  1، العدد  2المجمد 

تأثير ، 2321الشيال ، بسام خمف صالح و الجداية ، محمد نور صالح ،  -9
عمى شركة الحكمة  استطالعيةدراسة  األزماتفي فاعمية إدارة  االستراتيجيةالقيادة 

، مجمة تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية ، تكريت ، العراق ،  األردن/األدويةلصناعو 
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