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متطلبات استخدام التعلم التنظيمي كمدخل اسرتاتيجي 
لتنمية مهارات القيادة اإلبداعية لدى العاملني باملؤسسات 

 الرتبوية بدولة الكويت
 دادـإع

 خلف الحربي  منال الفي /د
 الكويت، وزارة الرتبية       

 8112/ 11 / 82تم الموافقة على النشر في               8112/ 9 /11تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ملخص

تعددد ايادددهد  ألددس اي ددهح أددع ل،ددهل تت ع ددلي  اي قق ددق ع اددد  تعه دد  ايادددهدا  

رل اي شدددهريق ايقربويددد  عادددس  لار  ايقربدددد ي ياًدددم اتيه ددده  أد ددده بدددد    أدددس ع ادددد   ددد

 ايسده ه  ايقربوي ي  من ث   بعد أقر   جدز  ليهجأ بقغددر ايادهد   مع ه تقغددر اي شدهريق 

 ايسده ه ي بل  ايمر ايع،  أل ه تن ايادهدا  عاس مددار أقدر  تويد ده اي سدةويد  تق دد  

عددن بددرامط  تعددل تعددديل ايسده دده  ايقربويدد  ب دده ي اددي اي  تدد  ايقعاد ددد ي  تق ددده   

أدددور تدددرا ايدددولار  حيدددن بقادددري  ه عدددن مدددوا ن ايادددو   ايتدددع  ( 2102ودي اي  ددد)

غدهب ايسده ه  ايقعاد دد  ايقدع :  اًقدهجه  ايقعاد  ايكويقع ياقعويري  ايذت يقت ن اآلتع

 -ت دد ت س اإلصال  تق ك  أدس توج ده  تج دد  ايسده ده  ايعهمد  عادس مسدقوة ايد يد  

 .وة ايد ي ضع  تج ز  اير هب  عاس اي،ود ي عاس مسق

Abstract: 
The leadership is the basis for the success of any work, and the 

follower the process of succession of educational leaders to the Ministry of 

Education, notes an agreement among themselves in the process of launching 

projects and educational policies, and then shortly after we were surprised to 

change leadership and with them change projects and policies, but it is 

interesting that leaders throughout (Al-Hamoud, 2012) immediately after 

leaving the ministry with its statement on the strengths and weaknesses and the 

needs of Kuwaiti education for development, which includes the following: 

Absence of educational policies that determine the foundations of reform The 

trends in the policy agenda at the state level - the weakness of quality control 

bodies, at the state level - are controlled. 
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 :مقدمة

تعد اياددهد  ألدس اي دهح أدع ل،دهل تت ع دلي  اي قق دق ع ادد  تعه د  اياددهدا  

ايقربويددد  عادددس  لار  ايقربدددد ي ياًدددم اتيه ددده  أد ددده بدددد    أدددس ع ادددد   دددرل اي شدددهريق 

در ايادهد   مع ه تقغدر اي شدهريق  ايسده ه  ايقربوي ي  من ث   بعد أقر   جدز  ليهجأ بقغد

 ايسده ه ي بل  ايمر ايع،  أل ه تن ايادهدا  عاس مدار أقر  تويد ده اي سدةويد  تق دد  

عددن بددرامط  تعددل تعددديل ايسده دده  ايقربويدد  ب دده ي اددي اي  تدد  ايقعاد ددد ي  تق دده   

أدددور تدددرا ايدددولار  حيدددن بقادددري  ه عدددن مدددوا ن ايادددو   ايتدددع  ( 2102اي  دددودي )

 : دهجه  ايقعاد  ايكويقع ياقعويري  ايذت يقت ن اآلتع اًق

غدهب ايسده ه  ايقعاد د  ايقع ت دد ت س اإلصدال  تدق ك  أدس توج ده  تج دد   -0

 .ايسده ه  ايعهم  عاس مسقوة ايد ي 

 :ضع  تج ز  اير هب  عاس اي،ود ي عاس مسقوة ايد ي ي  ترجعت حين إيس -2

 .د  مخرجهت ه بهي س   ياعهع ايقعاد  ايعهمتن  لار  ايقربد  ألع من يادس جو -

ك ه تن اي،همع ي  اي دة  ايعهم  ياقعادد  ايقع دادع  ايقددري  ألدع مدن ترا د  تدوأر  -

شددر    مقعا دده  اي،ددود  أددع م هأل، دده  تع هي ددهي  ألددذا يشددكل بددا شددن مخهييدد  

 .صري   ي س  دهح جود  ايداء  كيهء  اي خرجه 

عهيدق دهي  اتدقا  تد ارألده  ج ودألده ب، دود ضدع  تج دز  ايقخعددل  تتدهء  أ -

ايق يدذ أع اي ؤ سه  ايقهبع  ي هي  واء تكهن حين أع اي،همعد  تم أدع  لار  ايقربدد  

تم أدددع اي دةددد  ايعهمددد  ياقعادددد  ايقع دادددع  ايقددددري ي م ددده يياددددأله اي  دددر  اي  هيدددد  

 . اي ،رد  ي  عااه  اإلصال  ايقعوير  مقعا هته

بوي  اي هج   ألع ايقع تسقعدق ايقعرف عادس  ددرا  ايعدهمادن ك ه تن ايادهد  ايقر

أع اي ،هال  اي خقاي  أع اي ؤ س  ايقربوي ي  توظد  تان اياددرا   اإلمكهلده  اي شدري  

أع   دل ت ادي ايألدافي ك ه تل ه ت رص عاس إثهر  األق دهم ايعدهمادني  إ داا  ه دهت   

  ألددس اياددهدر  عاددس ايقخعدددل اي،ددددي  توجد  دده أددع االت،ددهي ايادد داي  ايادددهد  اي هج دد

 ايقعهمددل مددق ايعددهمادن  تدددري     أددي اًقدهجددهت    ايقعهمددل مددق لادد  ت ددرات   يارتاددهء 

 .(2112جهبري .) بهيداء

 د ر ايادهد  ألو ايتذ ب  هدر  ايقغددري أهياهد  أل  مسةويس ايقغددري  يق ددز د ر 

ن لهًد  البد من إعداد تع  الل،دهل اي  دهمي ايادهد  بهيقعادد أس ع اد  ايقغددر ايق  د سي أ 

 من لهًد  تترة ت ادي ا ق،هبه  من   ل تعتهء ايق  د  يدس أادل يا دو  ايقغدددر  إل ده 

يددذا ال بددد تن يكددون ايقغددددر عاددس لعددها  ا ددق ًقددس يددق  ضدد هن . اي شددهرك  أددس ت يدددذي

 (2101م  دي اي  دةي إ  هعدلي )  .ا ق راري  باهئه

ايعديددد مددن ايدرا دده  ايقددس ( 252-222ص: 2112د يش ي ايدد) ك دده تق دده   

تؤكد عاس تن اإلدار  ايقربوي  شأل ه شأن اإلدار  ايعهم  بهيكويت تعهلس من ت ديه  تق ثدل 

 :أس
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اي هج  إيس درا   معهيدر تاوي  ايداء ًقس ال ياقادر ايقاددد  عادس مددة االيقدزام  -0

 .بهي تور بغض اي  ر عن اإللقهج

 .تدري  ايادهدا   عدم مواك   ايق وال  اي  اد   ايعهي د   اور برامط -2

كددذين تددويس ايددولار  ايكثدددر مددن االألق ددهم بقعددوير ايداء أددس  ضددق م، وعدد  مددن 

اي رامط ايقس ت دف إيس دع  ج دود ايدولار  أدس اإلصدال  ايقعدوير بد يد  ايكويدتي 

عدهم بد يد  ايكويدت  ب ه يقيي مق ايألداف اي  اوص عاد ه أدس إ دقراتد،د  ايقعادد  اي

ي  ايقدددس ًددددد  ايعديدددد مدددن اي  ددده ر  اي دددرامط  جدددهء عادددس رتح 2115-2125

ت يويهت دده  ضددق برلددهمط إصددال شددهمل يا عددهيدر اي   ددد ي  مؤشددرا  ايداءي  تادددي  

أرص ايق  د  اي   د  يا وارد اي شري  عن  ريي إشدراا مو دق ي، ددق ايعدهمادن أدس 

 (02ص: 2112  ايقربد ي  لار.) ًال ايقربد  بد ي  ايكويت

 أس ضوء ثور  اي عاومه ي أهن اياراع اياهدم بدن د   ايعهي  اي وة  ددكون 

ًو  توليق اي عرأد   امقاك دهي ك ده تن اي عاومده  يدن تاد ا أادل ماددر  دو   ده دد  

 ا قاددهدي   تك ويوجددد ي بددل  ددوف تكددون عددهما جوألريدده مددن عوامددل ب ددهء اي ،ق ددق 

ف يا ا من يسدعر عاس اي عاومده  ت  ايقا دد  ايعهيدد  مسددعرا ايدي ارا عي  من ث   و

 .أس تي  م،هال  تترة

 مشكلة الدراسة : 

أع ضوء مه   ي يقتا تن  ا دق إدار  ايقعادد  عادس اي سدقوة ايق يددذت يسدقازم 

تعدددوير تداء اياددددهدا   رأدددق كيدددهءت  ي  ليدددهد   ددددرات    م دددهرات    إكسدددهب   ايكيهيددده  

سدددهعدأل  عادددس ا دددقخدام اي دددهيد  اي ديثددد  ايقدددس تعق دددد عادددس ايداء ايقك ويوجدددد  ايقدددس ت

ايقك ويوجعي ب دف مواك   ايقغدرا  ايالم  يرأق مسقوة ايداء  االبقعهد عدن اي دهيد  

 . ايو هئل ايقااددي ي  االت،هي ل و اإلبداع  االبقكهر

 : ومما سبق تتحدد مشكلة الدراسة فى السؤال التالى

م الااتملم التنميمااي لماادرا اسااتراتيةي لتنميااة ماااارات القياااد  مااا متبلبااات اسااتخدا

اإلبداعيااة لاادع المااامليؤ بالمؤسسااات التربو ااة بدولااة الكو اااأل و ت اار  مناا  ا ساا لة 

 :ال رعية اآلتية

 مه مي وم ايقعا  ايق  د ع  أاسيقه  تبعهدي  تاهئاه؟  -0

دد  ياعدهمادن بددةدار  مده ايكيهيده  ايقك ويوجددد  ايالمد  يااددهدا  اإلداريدد   ايق  د  -2

 ايقعاد  أس اي ؤ سه  ايقربوي  أس د ي  ايكويت ؟

مددده اي  دددوحج اي اقدددرل ال دددقخدام ايدددقعا  ايق  د دددع ك ددددتل ا دددقراتد،ع يق  دددد   -2

 م هرا  ايادهد  اإلبداعد  يدة ايعهمادن بهي ؤ سه  ايقربوي  بد ي  ايكويت؟   

 أهداف الدراسة: 

 :ت دف ايدرا   إيس

 .ايقعا  ايق  د ع  أاسيقه  تبعهدي  تاهئاهمي وم ايقعرف عاس  -0
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ايقعدددرف عادددس ايكيهيددده  ايقك ويوجدددد  ايالمددد  يااددددهدا  اإلداريددد   ايق  د دددد   -2

 .ياعهمادن بةدار  ايقعاد  أس اي ؤ سه  ايقربوي  أس د ي  ايكويت

 ضددق اي  ددوحج اي اقددرل ال ددقخدام ايددقعا  ايق  د ددع ك دددتل ا ددقراتد،ع يق  ددد   -2

 .بداعد  يدة ايعهمادن بهي ؤ سه  ايقربوي  بد ي  ايكويتم هرا  ايادهد  اإل

 أهمية الدراسة: 

ايددقعا  ايق  د ددع  أاسدديقه  تبعددهدي تسددق د ألددذي ايدرا دد  تأل دق دده مددن ت ه ي دده 

 إمكهلدد  ب دهء ل دوحج ماقدرل ال دقخدام  أدس ظدل اي سدق دثه  ايقك ويوجدد ي  تاهئاه

ايادددهد  اإلبداعددد  يدددة ايعددهمادن  ايددقعا  ايق  د ددع ك دددتل ا ددقراتد،ع يق  ددد  م ددهرا 

 .بهي ؤ سه  ايقربوي  بد ي  ايكويت

  مناج الدراسة وإجراءاتاا: 

تسدددقخدم ايدرا ددد  اي ددد  ط ايوصددديع ايق ادادددسي أدددس ت ديدددد ات،هألددده  اياددددهد  

اإلبداعد ي  ا قعراض اي راجق  اي  و   ايدرا ه  ايقدس تعرضدت ي وضدوع ايدرا د ي 

توظديه أس بدهن ت جه االتقاأه  بدن ايعرا ايقك ويوجدد  بهإلضهأ  إيس اي   ط اي اهرن  

 . ايعرا ايقااددي  اي سقخدم  أس ع اد  ايقعا ي  ت  د  م هرا  اي وارد اي شري 

  تتكون الدراسة مؤ المحاور اآلتية -مكونات الدراسة: 

 .اإل هر ايعهم  –ا ول المحور 

 .اإل هر اي  رت –المحور الثاني 

 .ي قهئط  ايقوصده ا –المحور الثالث 

 :اإلطار المام للدراسة –المحور ا ول 

يعد ت اوب ايقعا  ايق  د س مدتا  مقكهما  إلًدا  ايقعدوير  ايق سددن ايشدهمل 

تغدددر بعددض  أددع ياع ادده  اإلداريد  بهي   ومدد  ايقعاد دد ي  ل وحجدده  جديددا  يقددأثر  يدؤثر

 اإلداري  اإل قراتد،عي  ايسده ه  كهيقخعدل ايداتاد   بعض ايعوامل اي ؤ سد ي ايبعهد

مثدل  ايعدهمادني  بعدض ايعوامدل ايخهرجدد  م دهرا   ت  دد   تددري  اي دكاد ي  إعدهد 

 . اياوالدن اي هك   يا ،ق ق  ايقشريعه  اي عاومه  تك ويوجده

 المصبلحات: 

 :المؤسسة التربو ة

ع ددهر  عددن م، وعدد  مددن ايكدهلدده   ايوظددهئ   اي  ددهم ايقددس تدددار مددن تددا  

 (22ص : 2112لهص ي .) م، وع  من ايل     اآليده  ت ت م ا  ع ل  اًد 

 :التكنولوجيا

تع ع تع دي اإلجراءا  اي سق د  من اي  ث ايعا ع  ايخ درا  ايع ادد  ي دل " 

ايد ا  أادلي بدل تع دس اي دس اي  ريد   -أل ده  -مشكا   ا عد ي  ال تع دع ايقك ويوجدده 
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س ت سدن ايداء اي شرتي  ايقك ويوجده بع دهر  مدوجز ي ألدع  ايع اد  ايعا د  ايقع ترمع إي

 (22ص :2112دّر  ي ".) إجراءا  م ق     حا  توجه ل همس ي ل مشكا  ع اد 

 :تكنولوجيا المملومات

ألس اي كوله  اي هدي   اي رم،ده     هئل االتاده   ايشد كه   إدار   واعدد 

قخدم  أدس تل  د  اي عاومده  اي عق دد  اي دهله   تا ده  معهي،  اي عاومده  ايتدرة اي سد

 (O'Brein, 1999, p8). عاس اي ه وب

 :التملم التنميمي

يعددرف ايددقعا  ايق  د ددس بألدده ع اددد  االتق ددهر  اي راجعدد  اي سددق ر  ياخ ددرا ي 

 ت ويا ه إيس معرأ  ت  د د ي تق كن اي      بأ رأله من اي او  عاد دهي  جعا ده  ثداد  

 اي هي  ايقع يق  أد ه تعوير معرأ  اي     ي من تا   دعع  اياا  بأغراض ه ايرئدسد ي

ايأراد إيس تعوير معرأق   عن ايعا ه  ايقع تربل ايساوا ت  ايقارأه  بهي قهئطي  أ د  

مدة تأثدر ايعوامل اي دةد  عاس ألذي ايعا ه ي  ايع اد  اي سق ر  اي هبع  من رؤي  تعتهء 

را   ايق،دهربي  رصدد اي عاومده  اي هج د  عدن اي     ي  ايقدس تسدق دف ا دقث هر ايخ د

ألذي ايخ را   ايق،هرب أع حاكر  اي     ي ثد  مراجعق ده مدن ًددن آلتدر يا دقيهد  م  ده 

أع ًل اي شكا  ايقع تواج  هي  حين أع إ هر من ايدع   اي سدهلد  مدن اياددهد  اي    د  

 (00ص : 2102اي ربسي .) بشكل تهصي  ايثاهأ  ايق  د د  بشكل عهم

 :ل اء  ا داء

تكددون بقددواأر اي ددس  اي عددهيدر  اياددوائا  اياددوالدن ايقددع ت دددد اي سددةويده ي  

 توضا تخااه  كل ع لي  اي  دهح مدن   دل ايعدهمادن ي  د     ايقيدهلع أد ده يق اددي 

تعاددس معدددال  ايكيددهء   ايقددع تعددد بددا شددن ع اددرا  ضددر ريه   م  دده  يق ادددي ايألددداف 

 (2112اي، ري .) ر  اي ديث ايقربوي  اي وضوع  يإلدا

  :تقو م ا داء
 حين بهيقوصل إيس تًكهم م دد  يأللشع   اي رامط مدن تدا  ا دقخدام بعدض 

اي اهيدس اي رجعد  ايقع تسدهعد عادس أ د   تدراا ايعا د  بددن مخقاد  ايع هصدر ايخهصد  

 (.2112 عد   ي .) بهيقاوي 

 : اتخاذ القرار

قاددددور  اي  ددددهدت   اإلبددددداع به ددددقخدام اتخددددهح اياددددرار ع اددددد  تعق ددددد عاددددس اي

اي عاومه ي  اي دهله  اي  ك   ع د ًل مشكا  مه من اي شهكلي ت  تعوير ايع دل به دقخدام 

 (2100رأهععي. ) ت هيد  عا د ي  بدائل مخقاي  بعددا  عن ايقعا  يارتت ايشخاع

  :المما ير
ق ددده  جدددود ت دددس يدددق  ب وج  ددده تاددددد  بدددرامط ايقعادددد ي  مددددة ماءم  تع دددع

 اييكريدد   ألددذي اي عددهيدر ت ثددل تعدد  ع ددل تسدددر عاد دده اي ؤ سدده   يا سددق،دا  ايعا ددد 

اي  هيد  ًدو   أدع اي،دود ي  رغد  إمكهلدد  ت وع ده إال تل ده تاقادع مقهبعد   أدع ايقعاد دد 
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 اضد    ت دددأله ايدولار   اي ؤ سده  ايقهبعد  يده  يشدقر  أد ده تن تكدون ايألدداف ايقدع

 (2112رةيبهشدو  ي اي ر ا.)  م ددي

  :اإلبدا  اإلدارع
اإلبدداع اإلدارة لدوع مددن ايدق كن مددن إدار  ايأكدهر االبقكهريد  مددق تدوأدر بدةدد  

 م ددهي يسددهعدان عاددس ايددق كن مددن اكقسددهب معو دده  اي ،ددهل  اي  ددو  اال ددق رار   ددل 

االلعدداا إيددس اي دةدد  اي ددر ي  ألددو م هر دد  ايع ددل اإلدارت بيكددر  ت ددهيد  مخقايدد  تكثددر 

م ه يشكِّل م هته   بدة  ع ل إي،هبد   مواتد  يألأراد ايعهمادن  ج هعه  ايع ل كدل إي،هبد  

أددع م،دده  ع ادده ياقويدددد اي سددق ر يألأكددهر اي،ديددد   ايداء اي ق دّددزي ت  اي اددو  اي  ددهء  

يا شددكا  اي قو عدد  داتددل اي    دد  ت  تهرج ددهي  حيددن بددهيخر ج عددن اي ددأيوف أددع تاددن 

  أدددع اييكدددر  ايع دددلي  حيدددن  دددعده  يزيدددهد  ايكيدددهء  ايداتادددد  اي ،دددهال   ت،ددده ل ايقاادديددد

 (.2115اي عدرتي ) ايخهرجد  يا       ل وأله  باهئ ه  ليهد   درات ه ايق هأسد  

ب دوع معددن مدن اإلبدداع ألدو  ( Anna Kraft, 1999 ) ت دق  تلاده كراأدت 

  ايقدس ب هجد  اإلبداعه  اياغدر ي  يااد ب ه ايأكدهر اي  قكدر   اي شدر عه  ايادغدر"

إيددس رعهيدد   بدةدد  مسددهعد  ت كددن مددن اكقسددهب ماومدده  اي ،ددهل  اي  ددو  اال ددق رار   ددل 

 .االلعاا إيس اي دة  اي ر  إل هم  مشر عه  ا قاهدي   ا ع   معور 

 :أهمية التكنولوجيا

تعد ايقك ويوجده تًد مرتكزا  اييكر اإلدارة اي ديث أدس مدددان اإلدار  ايقربويد ي 

يأل دق ه أدس صد ق ايادرار  اتخدهحيي  ًدل مشدكا  اإلدار  ايقربويد  بهي دهيد   حين ل را 

اي ديث ي  دتو  ايقك ويوجدده اإلداريد  ب ،هالت ده اي قعددد  أدس اإلدار  يده تثدر  دوة  اي،دهبع 

 . أس ايع اده  اإلداري  ب ه ي سن من أعهيدق ه  كيهءت ه

دارت أدددع مخقاددد   تشدددكل ايقك ويوجدددده م ركددده ت ه دددده  أدددع دعددد  ايع دددل اإل

ا ال ي كددن اال ددقغ هء ع دده أددع كددل تلددواع اي    دده   م،هالتددهي  تصدد  ت اي عاومدده  جددزء 

 (22-21ي ص 0222ايسهي عي. ) يكول ه اي ورد اي ه ع أع تدعد  ايع اد  اإلداري 

 يق ثددددل أددددس ا ددددقخدام اآلال   ايج ددددز  اي ديثدددد  أددددس ايع اددددده  اإلداريدددد  

ددددد  أددددس ايع اددددده  اإلداريدددد ي  معهي،دددد  اي دهلدددده  ا ددددقخدام اي ه دددد ه  اإليكقر ل"مثددددل

 اي عاومدده ي  ت ادا ددهي  ًي  ددهي  ا ددقرجهع ه يااددهد   حيددن ب دددف اال ددقيهد  م  دده ع ددد 

صددد ق ايادددراري  تع ددددي أعهيدددده  اإلدار  اإليكقر لدددد   ايقدددس تعق دددد عادددس رد د ايأعددده  

ي  ألدو مده يعدرف   رع  اإلل،هل من تدا  تا دده  اي عاومده   االتادهال  اإليكقر لدد 

 .(222ص:  2112غ د ي ". )بهيقك ويوجده اآليد 

 :دور تقنيات نمم مملومات التكنولوجيا في اإلدار 

ي كدددن ايادددو  تن ل،دددهل اإلدار  يعق دددد عادددس عددددد مدددن ايع هصدددري  تألددد  ألدددذي 

ي ًددث "االتادهال "  " اي  هم اي ه وبع"  " اي عاومه  اإلداري "ايع هصر ألع تا ده  
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: 0222مسددا ي .) كددون أل ددها إدار  تك ويوجددد  ًاداددد  بددد ن ألددذي ايقا ددده ال ي كددن تن ت

 (221ص

 :إدار  الموارد البشر ة

إيددس اييددرا بدددن اي ي ددوم ايقااددددة  اي ي ددوم اي عهصددر إلدار  ( ألهمددهن) يشدددر

اي ددوارد اي شددري   مكهلدد  إدار  اي ددوارد اي شددري  أددس كددا اي ي ددومدن  حيددن عاددس اي  ددو 

 :ايقهيس

 
ايشكل اي ي دوم ايقاادددة يوظديد  اي دوارد اي شدري  أدس اي ؤ سده  عادس  يق ه  

ت ددددهح ال دددده  ًددددد  إداريدددد  ت  د ددددد  أددددس اي دكددددل ايق  د ددددسي ي دددده تألددددداأ ه   ده ددددق ه 

 إ دددقراتد،دق ه  برام، ددده ايق يدذيددد ت بد  ددده يق ه ي ددده اي ي دددوم اي عهصدددر إلدار  اي دددوارد 

س ًادل اإلدار  بسد   ثدور  اي عاومده  اي شري  ك قد،    دعد  ياقعدورا  ايقدس ت اادت أد

 ايقا دددد  اي ديثددد   ايقغددددرا  اي دةدددد  اي  ادددد   ايعهي دددد  اي سدددق ر ي  تصددد ا لشددده  إدار  

اي وارد اي شري  تك ر من اي  هم ايقااددي  اي  دد  أس اي ي دوم ايقاادددتي ك ده تصد ا إلدار  

يقربويدد  أددس ر دد   ده ددق ه اي ددوارد اي شددري  د را  ك دددرا  أددس ايألددداف ايعهمدد  يا ؤ سدد  ا

-2يص 2102ألهمدهني.)  ضق إ قراتد،دق هي  ا قراتد،ده  اإلدارا  ايق يدذيد  ايتدرة

2 ) 

 :الدراسات السابقة

السياسات التمليمية ودور التمليم " بمنوان( 8111الغرا بة، غرابة، ) دراسة  -1

 ": الةاممي في تاي ة اإلنسان لمواجاة مستةدات المصر

 دد  اي  ددهدت ايقددع ترتكددز عاد دده ايسده دده  ايقعاد ددد ي  د ر ايقعاددد  أددع ت ه يددت تاددن ايدرا

 :ت دة  اإللسهن ي واج   ت ديه  ايعاري  توصات ايس عدد من اي قهئط م  ه

ا قرال عدد من اي  هدت  اي رتكزا  ايقع ي،  تن تاوم عاد ه ايسده ه   -

 .ايقعاد د 

ء اي ؤ س  ايقربوي  ترتد   تاوي  ايوظهئ  ايقع ي،  تن ياوم عاد ه ب ه  -

 (. ب س  تأل دق ه
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 :ك ه  دمت عدد من ايقوصده  تأل  ه 

عدم االكقيهء بعرل تأكهر ايقعوير عاس  را  داتل  هعه  اي د ا    -

 اي ؤت را ي بل ي،  مشهرك  اي، دق تة كهن مو عهي  اي سهأل   أع ت يدذ 

 .تعل ايقعوير  برام، ه

ث ايعا ع  توج ه ي ل ليهد  اإلليها من اي خااه  اي ارر  يا    -

 .اي شكا  اي ،ق عد 

2- sircar,et al,(2000)   : A Frame Work for Assessing the 

Relationship Between Information Technology Investments 

and Firm Performance. 

ألدددأت تاددن إيددس ت ديددد ايعا دد  بدددن اال ددقث هر أددع تك ويوجددده اي عاومدده  

أل ها اتدقاف بددن تدأثدر رتح اي ده  اي خاد  يا ه دوب  ايداء اي ؤ سعي  ألل 

  رتح اي ه  اي خا  يغدر اي ه وب؟ 

  ددد  ددهم اي ددهًثون بقعددوير ل دددوحج يقوضدددا ألددذي ايعا دد   اعق ددد ا أدددس 

اال   ي ثددل : تعددويري عاددس ايدبددده   ايدرا دده  ايسددهبا ي  تدد  ايقاسددد  ايددس  سدد دن

 ثددل ايداءي   ددهموا بادددهح اي قغدددر اال ددقث هر أددس تك ويوجددده اي عاومدده   ايثددهلس ي

مددن تددا  مؤشددرا  حا  عا دد  " اال ددقث هر أددس تك ويوجددده اي عاومدده  "اي سددقال 

ايداء "براح مه  اي ه وب  ايقدري   لياه  اييرييي ك ده تد   ددهح اي قغددر ايقدهبق 

 ".بهي قغدرا  حا  ايعا  

 دد   ويدد  بدددن  مددن تألدد  اي قددهئط ايقددع توصددات إيد دده ايدرا دد  تن أل ددها عا 

اال قث هر أع تك ويوجدده اي عاومده   رتح اي ده  اي شدرةي  تن اإلليدها عادس أريدي 

 .ل   اي عاومه   تدري  اييريي يه عا   إي،هبد  مق ايداء
3- Mcafee, (2002), : "بع وان The Impact of Enterprise Information Technology 

Adoption on Operational Performance: An Empirical Investigation". 

ألدأت ألذي ايدرا د  ايدس عدرض لقدهئط ايق،ربد  ايقدس اجريدت عادس صد هع  

ايقك ويوجده ايعهيد  أس امريكدهي  ألدذي ايق،ربد  تعدهيط ت  دس ل دهم معاومده  اي ؤ سد  

ايشهمل أدس مدد  لم دد  م ددد  مدن   دل اي، هعده  ايوظديدد  ايقدس تع دل عادس ايق يددذ 

 . تادي  ايخدمه 

  لقهئط ايدرا   تن تأثدر تك ويوجده اي عاومده  ال ي ادل م هشدر ي  من تأل 

بل يأتذ بعدض ايو دتي أع ادد  ايق سدن أدع ايداء ايقدع ت ادل بعدد عدد  شد ور ي ده 

عا   بع اد  ايق  س ايسهبا  يقك ويوجده اي عاومده ي  ك ده تظ در  ايدرا د  تن أل دها 

مؤشرا  اداء ايع اده   كدذين عا      د  ت  س تك ويوجده اي عاومه   ايق سن أس 

 .اي ادهح ايزم س يايوائد ايقس ت  ر الًاه
4- Devarag and Kohli (2003), : بع وان  Performance Impacts of Information 
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Technology: Is Actual Usage the Missing Link? 

تيقرض ألذي ايدرا   تن اال قع ه  اييعاع يقك ويوجدده اي عاومده  ألدو ايدذت 

ضا تثر ألذي ايقك ويوجده عاس ايداءي  تن ًذف ألذا اي قغدر رب ه يكدون ألدو رب ه يو

اي اادد  اي ياددود  أددس ت ادددل أوائددد تك ويوجددده اي عاومدده ي  يددذين ألدددأت يدرا دد  تثددر 

 Deccesion)ا دقع ه  تك ويوجددده اي عاومدده   بشدكل تددهص تل  دد  دعد  اياددرار 

Support Systems Dss)  اي قغدددر اي سدددقال عاددس ايداءي  مددن ثدد  تددد   دددهح

بثاثد  مؤشدرا ي تشد ل ايقادهرير اي  يدذ  مدن   دل " ا قع ه  تك ويوجدده اي عاومده "

اي سقخدمي  لمن اي عهي، ي  عدد ايس،ا  ايقس يق  ايوصدو  إيد ده يكدل تاريدري تمده 

 .أاد ت   ده ه من تا  ثاث  مؤشرا  تيته" ايداء"اي قغدر ايقهبق  ألو 

وصددات إيد دده تاددن ايدرا دد  تن اال ددقخدام اييعاددع  مددن تألدد  اي قددهئط ايقددس ت 

 .ايوا ق يقك ويوجده اي عاومه  يؤدة إيس تداء لوعس عهيع

تكنولوجيا المملومات وأثرها على اإلستراتيةية "بمنوان ( 8112)مبارك  دراسة -5

 ".دراسة تحليلية لشرلات التأميؤ ا ردنية: والايكا التنميمى وا داء

ل ددوحج ياعا دد  مدده بدددن تك ويوجددده اي عاومدده  ألدددأت ايدرا دد  إيددس تعددوير 

 بددددن كدددل مدددن اإل دددقراتد،د   اي دكدددل ايق  د دددس  ايداءي  حيدددن مدددن تجدددل تعزيدددز 

 ت سدددن مؤشددرا  ايداء أددس م،دده  ايع اددده   تدمدد  ايع دداء  اي  ددو  اإللقهجددد  

 اي ؤشددرا  اي هيددد ي  بهيقددهيع ت ادددي تعاعدده   تو عدده  تصدد هب اي اددهيا كهأدد  

 . اي وظيدن  ايع اء  اي وردين  اي  ويدن  ايد ي   اي ،ق ق بأك اه كهي هيكدن
6- Ravichandran & Lertwongstien, (2005), : بع وان  Effect of Information Systems 

Resources and Capabilities on Firm Performance: A Resource-Based 

Perspective. 

 كددن ت سددد ه عددن  ريددي  دهم دده اأقرضددت ألددذي ايدرا دد  تن تداء اي ؤ سدده  ي

ي  م ددده ال  تعدددوير (IT)بقعزيدددز  ددددرات ه اي ه دددد  به دددقخدام تك ويوجدددده اي عاومددده  

اي س اي  ري  ي ذا االأقراضي   دد  دور اي هًثدهن ل وحجده يادد  ايعا ده  اي ق هديد  بددن 

مدوارد ل دد  اي عاومدده ي   دددرا  ل دد  اي عاومدده ي  دعدد  تك ويوجددده اي عاومدده  ي،ددوألر 

 (129)ياددرا ي مدق ايداءي   ددد تد  اتق دهري ت،ري ددده به دقخدام معاومده  تدد  ج ع ده مددن ا

شدددرك  أدددس ايواليددده  اي ق دددد  ايمريكدددد ي   دددد ا دددقخدم  ددددهح مقغددددر ل ددد  اي عاومددده  

ايادددرا  اي شددري ي  مر لدد  اي  ددد  ايق قددد  يقك ويوجددده اي عاومدده ي  لوعددد  )مؤشددرا  

ايداء )ا دددقخدم  ددددهح مقغددددر ايداء مؤشدددرا   ي ك ددده(اي ؤ سددده  أدددس ل ددد  اي عاومددده 

 (.ايقشغداسي  ايداء ايق يدذة

أثر استخدام تكنولوجيا المملومات على فاعلية "بمنوان ( 8115)دراسة الخ ر   -7

 :القرارات اإلدار ة فى الوزارات فى المملكة المربية السمود ة

 عاومده  عادس ألدأت ألذي ايدرا   إيس ايقعرف عاس تثر ا قخدام تك ويوجدده اي

أهعاددد  اياددرارا  اإلداريدد  أددس ايددولارا  أددس اي  اكدد  ايعربددد  ايسددعودي ي  ا ددقخدمت 
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ا قخدام اي ه  ه   اي رم،ده ي  ا قخدام ل د  االتادهال  اي ديثد ي م دهرا  )مؤشرا  

أدس  ددهح ا دقخدام تك ويوجدده اي عاومده ي ك ده ا دقخدم ( مسقخدمس تك ويوجده اي عاومه 

( ألددافي  اال دقخدام ايمثدل يا دوارد اي قهًد ي  جدود  ايداء اي  ،دزت ادي اي)مؤشرا  

ياددددهح أهعادددد  ايادددرارا  اإلداريددد ي  توصددددات ايدرا ددد  إيدددس تن ا دددقخدام تك ويوجددددده 

تسددريق إل،ددهل : اي عاومدده  تدة إيددس اإل دد هم أددس ت ادددي ايألددداف اي ددراد إل،هلألدده مثددل

 قخدام ايمثل يا دوارد اي قهًد ي  إيدس اي عهما  ت  ليهد  عددألهي ك ه تدة إيس ت ادي اال

ت ادي جود  ايداءي ك ه توصات إيدس تلده توجدد عا د  حا  داليد  إًادهئد  بددن ا دقخدام 

 .تك ويوجده اي عاومه   أهعاد  ايارارا 

االستمداد التنميمي المدرك للتغيير االستراتيةي " بمنوان ( 8111الحواجر ، )دراسة  -2

 ":فى المنممة المتملمة
أت إيس اتق هر ايعا   بدن اال قعداد ايق  د ع اي درا ياقغددر اال دقراتد،ع ألد 

 اي      ايَ قّعا  ي من تا  ت ه ي ه مقغدر اي      اي قعا    ايذة تكون من   ع  تبعهد 

 تشدد،دق ايقعدده ن ييددرا   - اي  ه شدد   اي ددوار   -ايقعددوير اي سددق ر ييددرص ايددقعا ) ألددع

 ربدل  - تشد،دق ايأدراد ل دو رؤيد  ج هعدد    - شدهرك  يادقعا   تعوير تل    اي  -ايقعا 

ي  ا دقخدمت ايدرا د  مد  ط اإلًادهء ( إي،هد  دهد  إ دقراتد،د  يادقعا   -اي      ب دةق ه 

ايوصدديع يوصدد  تاددورا  عد دد  اي  ددث ي    ددق  ي  توصددات ايددس تن ايعهمددل اي دددرا 

 دقراتد،د ي  تن مسدقوة اإلدراا ايعاس تثرا يدة عد د  ايدرا د  ت ثدل أدع بعدد اياددهد  اإل

ايدلددس تعاددي بددربل اي    دد  ب دةق ددهي  ان تاددورات   ي، دددق عوامددل اي    دد  اي قعا دد  

جددهء  إي،هبددد   حا  تأل ددد  مددن ًدددث ارت ه  دده بهال ددقعداد ايق  د ددع اي دددرا ياقغددددر 

مدق اال قراتد،عي  تن ج ددق تبعدهد مقغددر اي    د  اي قعا د  كهلدت حا  ارت ه ده  عهيدد  

مقغدر اال قعداد ايق  د ع اي درا ياقغددر اال قراتد،عي  تاات ايدرا د  ايدس م، وعد  

ضدر ر  األق دهم اي    دده  ب، ددق تبعدهد اي    د  اي قعا د   ايادددهم )مدن ايقوصدده  تأل  ده

 درا  ب هء اييرا  ل هم ايقعا   اي شدهرك   ايدرؤة اإل دقراتد،د  -بق  د   تعوير  درات ه

همادني  ت  ددع اي    دده  ميددهألد  صدد د   ياقيهعددل اإلدراكددعي  اي زعدد  اي شددقرك  بدددن ايعدد

 (.ايساوكد ي  ايقيهعل اي ؤثر

دور المنممات " بمنوان (81-1ص ص : 8111عيشوش، عالوع، ) دراسة  -2

 :"المتملمة فى تشةيع عملية اإلبدا 

  ددد ت ه يددت مهألددد  اي    دد  اي قعا دد ي  ميددهألد  ايددقعا  ايق  د ددعي  تاددهئ   

  اي قعا  ي مسقويه  ايقعا ي تأل دد  ايدقعا  ايق  د دعي  تادهئ  ايدقعا  ايق  د دعي اي    

 مي ددوم اإلبددداع  تاددهئ  اإلبددداع  تلواعدده  مسددقويهتهي د ر اي    دده  اي قعا دد  أددع 

تشدد،دق ع اددد  اإلبددداعي  معو دده  ايددقعا  ايق  د ددعي  ألدددأت إيددس م ه يدد  إي،ددهد ل ددوحج 

ار من تجل ض هن ب د  مؤ سهتد  ت ثل ل وحجه  ي      يا    ه  اي قعا   يق دز بهال قار

ايغددد  تتدد ن يا ؤ سدد  باهءألدده ي ددو  أقددر  م ك دد ي  تااددت إيددس تلدده تصدد ا يادد هع  
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اي عرأ  تأل د  ك در  أس عهي  اي    ه ي  ايذت يق دز بس ه  ايقغددر  ايق،ديدد أدس ج ددق 

اإلبدداع  ايسدعع ل دو اي،وال ي ك ه تزداد أدده ًدد  اي  هأسد  عادس غدرح ت دس اي،دود   

ت ادددي ايقددوالن داتددل اي    دد  بهعق ددهري م عاددي اي ،ددهل بدددن ت ددراف اي دةدد  ايداتاددد  مددن 

تا  توأدر بدة  مش،ع  عاس ايقعا   ت هد  اي عهرف  ايخ درا   تسدود أد ده ر ل ايع دل 

اي، دهععي  ايقكدد  مدق ظدر ف اي دةد  ايداتاددد   اي دةد  ايخهرجدد  اي  دعد  يا    د  م دده 

 .عدأله عاس غرح ت هح ايع اد  اإلبداعد   ايسعع ل و ت ادي اي ،هل اال قراتد،عيسه

الثقافة " بمنوان( 75 - 15ص ص: 8111المةيلى، المازمى، القحبانى، ) دراسة -11

التنميمية فى مدارس التمليم الحكومى والخاص بدولة الكو ا وعالقتاا باإلبدا  

 ":اإلدارع

  ايق  د ددد  أددع مدددارح ايقعاددد  اي كددومع ت ه يددت تاددن ايدرا دد   ا ددق ايثاهأدد 

 ايخدهص بد يدد  ايكويدتي   ا ددق م هر د  اإلبددداع اإلدارت مدن   ددل  ددهدت ألددذي اي دددارح 

 ايعا ددد  بد   دددهي  ت ه يدددت ايثاهأددد  ايق  د دددد ي  اإلبدددداع اإلدارتي ي دددديرت اي ددددارح 

ايقعاد ددد ي  مسددهعدي    رؤ ددهء  ت سددهم اي ددواد ايدرا ددد   اي عا دددني أددع ج دددق اي راًددل 

 :  دمت ايدرا   عدد من ايقوصده  تأل  ه

   ضر ر  ع ل لد ا  عهم  عن جود  ايقعاد  اي كومع ايعهم أد ه يخ  مدة جود

 .ايثاهأ  ايق  د د   مسقوة اإلبداع اإلدارت

   اي  هأ   عاس ت ه ن ايثاهأ  من تا  تعزيز اياد   اياواعد  ايعراف ايقعاد د

 . اإلداري 

 ادن عاس ايع ل بر ل اييرييت يدز ايعهم. 

  ع ل د را  تدري د  يا دراء أع كديد  إل،هل م همه ايادهدي   كديد  تيويض  ت كدن

 .ايعهمادن 

المالقة بيؤ ممارسة مد رع مدارس محافمة " بمنوان( 8118الصرا ر ، ) دراسة -11

 ": الكرك للقياد  التحو لية والسلوك االبداعى ال ردع

عا دد  بدددن درجدد  م هر دد  مددديرة مدددارح م هأ دد  ت ه يددت ألددذي ايدرا دد  اي

ايكرا ياادهد  ايق وياد   ايساوا االبداعس اييردة ي عا دس تادن اي ددارح مدن  ج د  ل در 

اي عا دددني  تظ ددر  اي قددهئط تن اي ددديرين موضددق ايدرا دد  ي هر ددون ايادددهد  ايق وياددد  

ئده بددن اياددهد  بدرج  مقو ع ي   جود عا د  ارت ه دده موج د ي  مقو دع   دايد  إًاده

ايق وياد  ب ،هالت ه ايربق مقير    م،ق عد ي  بددن ايسداوا االبدداعس اييدردةي  تظ در  

تن تكثددر تبعددهد ايادددهد  ايق وياددد  ت  ددوءا  أددس ايسدداوا االبددداعس اييددردة كددهن بعددد ايداأعددد  

ي اإلي همد  ث  بُعد اال قثهر  اييكريد ي  ت صدت ايدرا د  ب ، وعد  مدن ايقوصدده  ايع ادد 

بهإلضهأ  إيس إجراء اي زيدد مدن اي  دو  اي سدقا اد  أدس م،ده  اياددهد  ايق ويادد   ايسداوا 

 .االبداعس
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رأس المال الممرفى مدرا " بمنوان(  8111رير   و نصير ، ) دراسة -18

 ": لت ميا نشاط التغيير واإلبدا  واالبتكار فى منممات ا عمال المربية

اي    د  اي قعا د  تأل دد  ك ددر  أددس تظ در  تادن ايدرا د  تلده تصد ا ي يدهألد  

عهي  ايع ه  ايدوم أس ايو دت ايدذة تعددش أدده اي    ده  عادرا  د قه ايقغدددر  ايق،ديدد 

أس ج دق جوال هي ك ه تزداد أده ًد  اي  هأس  عاس غرح ت س اي،ود   اإلبدداع  ايسدعس 

  اي  دعد ي ل و ت ادي ايقوالن داتل اي      بهعق دهري م عادي اي ،دهل بددن ت دراف اي دةد

 ت ض ت ايدرا   تله بسد   ايقاددم ايقك ويدوجس تصد ا  يا    ده  أدرص أدس اي ادو  

عاددس  دددر ألهئددل مددن اي عرأدد   ايقددس مددن ايواجدد  اال ددقيهد  م  دده أددس ت ادددي ايألددداف 

اي رجو ي  الق ت ايدرا   إيس تن ايقعا   اإلبداع اإلدارة مي ومدن ال ي كن أادا  ه عدن 

 .اة مؤ س  لهج  

اثر أبماد اليقمة الذهنية فى اإلبدا  " بمنوان( 8111نورع، )  دراسة -02

 ": التنميمى
تعرضددت تاددن ايدرا دد  إيددس تشددخد  اثددر تبعددهد ايدا دد  ايذأل ددد  أددس اإلبددداع 

ايق  د ددسي   دددمت اي هًثدد  ماقرًدده  أددس ضددوء مراجعدد  ايدبددده  اي قعاادد  ب قغدددرة 

بددن اي قغددريني  ت ضد ت تلده  اي  دثي  ايقدس تشدهر  بشدكل عدهم إيدس دي همدكدد  ايعا د 

يقرتدد  عاددس ضددع  ايدا دد  ايذأل ددد  بوصددي ه  اًددد  مددن ايعوامددل اي   دد  ايداأعدد  يق ددوع 

اإلبددداعه   لم  دده   دد ل إدامق دده  اي  هأ دد  عاد دده  مددن ثدد  ايقوجدده ل ددو دعدد   مسددهلد  

اإلبددداعه  اي ادمدد   اي  دددعدني  جددهء  ايدرا دد  تيقددرض ضددعيه أددس مسددقوة اإلبددداع 

 ا دقخدمت ايدرا دد  اي داوب االًادهئس مددن تدا  ج دق اي دهلدده  اي قعااد  ب دده إج دهالي 

رئدس  سد  عا دس أدس عددد مدن ( 21)ع ر تا د  ا ق هلهي  لعت عاس عد   تكولت من 

كاده  جهمع  بغدادي  جدهء  اي قدهئط يقؤكدد صد   أدر ض ايدرا د   ايقدس كهلدت تبرلألده 

 .بداع ايق  د س جود عا   ارت ه ده بدن ايدا   ايذأل د   اإل

 :اإلطار النمرع –المحور الثانى 

ايس تلده ال ي كدن يااددهدا  ايقربويد  تن يكدون يددي ه اًقدهجده  ( ايع زة) ياو  

تدري د  يا قعا ه  ايادهدي  حا  ايعهبق اإلجرائس د ن  جود ت  دد  إدارةي  تشدهر إيدس تن 

قكدهر  اي،دود  ايشدهما ي  ل د  االًقدهجه  ايقدري دد  يكدل مدن إدار  ايقغدددر  اإلبدداع  االب

اي عاومده  ايقربويدد ي  ايق،ديدددا ي  ايق،ددهرب ايقربويدد ي  اي عرأدد ي  اإلدار  االيكقر لددد  

 اإلدار  بهيداء جهء  بدرج  ك در ي  حيدن ين اياددهدا  ايقربويد  ب هجد  مه د  المدقاا 

داع  االبقكدهر تة ايادر  عاس ت  دل  ل ذج  اي،والد  اإلداريد  حا  ايعا د  بدهيقغدر  اإلبد

ب ع س تن اياهد  ايقربويدن معدهي ون ًقدس تكدون يددي   اياددر  عادس االبقكدهر  اإلبدداع بدأن 

 (2101ايع زةي .) ي قرأوا م هر  ايق  دل  اي  ذج 

 اإلبدددداع اإلدارة ي ثدددل تألددد  ايع هصدددر ايقدددس تعق دددد عاد ددده اي ؤ سددده  أدددس 

ار  ايعاددده ت  اإلدار  ايق يدذيدد ي تلشددعق هي عاددس كهأدد  اي سددقويه   ددواء عاددس مسددقوة اإلد
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 حين ين توظد  اي   ط اإلبداعس عاس ألذي اي سقويه  ي ادي ايألدداف بكيدهء   أعهيدد  ي 

ك ه يع ل عاس تعوير ايداء يدة اياوة اي شري ي بهإلضهأ  إيس ت سددن إجدراءا  ايع دلي 

م  ددد     .) ايددذة يددؤدة بددد ري إيددس ت سدددن جددود  اي خرجدده ي  رأددق ايادددر  ايق هأسددد 

 (2102مر سي 

 (Sutherland and Viedge, 2005, p87) يعددرف  ددثراللد  أددددج 

ايعهماون ايذين ي شغاون أس إي،هد  اي يدهظ عادس "ايعهمادن أس تك ويوجده اي عاومه  بأل   

إ ددقراتد،د  تك ويوجدده اي عاومدده ي  ل دد  ايج ددز ي  ل دد  : كدل ت  بعددض ايع دده  اآلتددد 

ت  ع اددده  ايع دده  حا  ايعا دد ي  Processesيق قددد ي  ايع اددده  اي رم،ددده ي  اي  ددد  ا

 واء تكدهلوا أدس شدركه  تك ويوجدده اي عاومده  تم أدس إدارا  تك ويوجدده اي عاومده  أدس 

 ".ايشركه  ايترة

 يوجد اتيها بدن تغا  اي قخااددن  اي دهًثدن عادس تأل دد  اي دوارد اي شدري  

 اي  رم،دددون  اي شدددغاون  اي سددددقخدمون  يقك ويوجدددده اي عاومددده ي أ ددد  اي اددد  ون 

إيددس تن  (Sircar,et al, 2000)يقك ويوجددده اي عاومدده ي أاددد تشددهر  دددركهر   تددر ن 

 .اإلتيها عاس أريي ل   اي عاومه   تدري  اييريي يه عا   إي،هبد  مق ايداء اي ؤ سس

إيددددس تن ايعا دددد  بدددددن تك ويوجددددده  (Ahearne, 2001) توصددددل تألدددددرن 

يداء تددزداد مددق ليددهد  م ددهرا  رجدده  اي دددق ًدددث تادد ا إلقهجددد  اي كهي دد  اي عاومدده   ا

 .اي دعد  عهيد 

 (Ein-Dor and Segar, 1978)لادا عدن ( 052: 2115) يعدز  ايعدهئس 

بأن ت  هب تأل د  اي وارد اي شدري  أدس تك ويوجدده اي عاومده  تعدود إيدس عدد  تمدور تشد ل 

 ت ألددذي اي ددر  ظددهألر  عهمد  تعددهلس م  دده لددر  اي ددوارد اي شدري  ك دده  لوعده ب دددث تصد 

ج دق اي    ه  أس مخقا  تل هء ايعهي ي  ليهد  ايقكدهيد  اي قرت د  عادس اتقددهر  تددري  

ايعددهمادن اي،دددد أتددا عددن تكددهيد  ايتعددهء أددع االتقدددهر  ايقعددددني  ارتيددهع معدددال  

 ي أددهيقعورا  د ران ايعددهمادني  اي هجدد  اي قزايددد  إيددس ايعددهمادن ح ة اي  ددهر   ايخ ددر

ايقك ويوجد  اي ديث  أع م،ده  اي ه د ه   تك ويوجدده االتاده  ل،د  ع  ده ظ دور اي هجد  

 .إيس موارد بشري  مدرب   ت قان م هرا   ت را  جدد  أع ألذا اي ،ه 

 (8118هاشم ، : ) رصائص الت كير االبداعى

يس مه  راء اي  هشدر  تع س ايق دز أس ايقيكدر  اي در   ايادر  عاس اي يهح إ: ايصهي  -1

 . اي أيوف من ايأكهر

 ألدس اياددر  عادس إلقدهج تأكدهر عديدد  يي دد   تدائدد  ي شدكا  ل هيق ده ًدر  : ايعا   -2

 : ميقوً ي  ي كن تاخد  ايعا   أس ايلواع ايقهيد 

 تع ددس  ددرع  تيكدددر اييددرد أددس إععددهء ايكا دده   تويددددأله أددس لسددي :  ا دد  ايييددهظ -ت

 .جدد

 . ألس إلقهج تك ر عدد م كن من ايكا ه  حا  ايدالي  ايواًد : يقداعس ا   ا -ب
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 . ألس ا قدعهء عدد ك در من ايأكهر أس لمن م دد:  ا   ايأكهر -ج

 تع ددس تادددي  بعددض اإلضددهأه  إيددس تشددكه  معد دد  يقكددوين ر ددوم :  ا دد  ايشددكه  -د

 .ًاداد 

ددر اي و د ي  يا ر لد  م  دران  ألس تغددر اي هي  ايذأل د  يددة اييدرد بقغ: اي ر ل  -2

 :أل ه

 . ألو إععهء عدد من ايأكهر اي ق وع  ايقس ترت ل ب و   م دد: اي ر ل  ايقااهئد  -ت

 تع ددس ايقوصددل إيددس ًددل مشددكا ي ت  مو دد  أددس ضددوء ايقغذيدد  : اي ر لدد  ايقكديددده -ب

 .ايراجع  ايقس تأتس من حين اي و  

رؤي  اي شكا  أس ايشدهء  ايعدهدا ي  ألس  در  اييرد عاس : اي سه د  يا شكا  -2

 .ت  اي   ي  رؤي  جوال  اي ا   ايعد  أد ه

 . ألس ع هر  عن مسهً  ايخ ر : ايقيهصدل -5

ايادددر  عاددس ايق  ددؤ بهياددعوبه   اي  اددا  اي هت،دد  عددن:  ألكددذا أددهن اإلبددداع ألددو

 اي شكا  ايقس  د تعرت تث هء ايقعهمدل مدق  تدهيه اي دده ي  إي،دهد ًادو  ي ده  مخدهرج م  ده 

بهعق ددهد ت ددهيد  ع اددد  تسددق د عاددس تأكددهر ع دادد  م قكددر ي يددق خض ع  دده الكشددهف جديددد  

   تع دده  م دددز ي ت ددد  تعددورا  ت سددد ه أددس اي ،ق ددقي  ألددو بهيقددهيس  دددرا   مواصدديه

تهص  ت كن اإللسهن اي  دع من اال قيهد  من اي ععده  ايعا د  اي عر أ  إلًددا  إضدهأه  

عرأدده  ي ) جديددد  ت  ابقكددهرا  لهأعدد  ب ددهء  تسددهأل  أددس تسدد دل اي ددده   جعا دده تكثددر إمقهعدده

2102.) 

 :بداعى الت كير اإل مموقات

  ايقعددرف مددن اي عدادده  ايقددس ت  ددق ت  تااددل ايقيكدددر االبددداعس ي ددل اي شددهكل ت

 ( 2102ليهد ي : ) عاد ه ت  اي او  عاس اي عاومه  ايالم  ي ا ه مه يهتس

 .اي دل إيس ت ديد اي شكا  بشكل ضدي -0

 . اياعوب  أس عز  اي شكا    ايخوف من ايخعأ ت  اي اد -2

 .اي ك  عاس ايأكهر بدال من تويددأله   االأقاهر إيس ايق دة  اي  هح ايواأر -2

  :اإلبدا   مؤشرات

 ًااده  اإلبدداع ) ألق هم بوجود ايعدد ايك در من ايأراد اي  دعدن   تكوين  القشدهر اال

.) 

 جود ل هم ي، دق ايع اده  ايقشغداد    ارتيهع لس   ايرضه ياعهمادن  اي سقيددين .  

  :الرئيسية للمنممات اإلبداعية الخصائص
  إبداعدد  إن كل م     تق  س من تا   دهدت ه  ايعهمادن ب ه تن تا ا م   د

 أل ددها عددددا  مددن ايخاددهئ  ايقددس مددن اي  كددن تن  جددد  أددس تة م   دد  يعاددي عاد دده 

م   دد  إبداعددد  مثددل ً،دد  اي    دد ي ب هؤألدده ايق د  ددسي اي ركزيدد  إت ددهع اياددد  اير دد د  



 م1029   يناير(   6) العدد                      لآلداب والدراسات االنسانيةالمجلة العربية 

 

 

66 

 درج  ايقعاد  درجد  تدوأر اي ادهدر يددي ه  اي عرأد  ايق  د دد  يإلبدداع  ع در اي    د  

 (Jack &  Ron, 2000 ) . ايثاهأ  ايق  د د 

كا ه كهن ً،  اي      ك درا  كا ه كهن تكثر ت  ده  ي ي وم اإلبداع  بهيقهيس  : حةم المنممة

 .أةن اي    ه  ايك در  تكثر إبداعه  من اي    ه  اياغدر 

 .يعق ر اي  هء ايق  د س تًد اي س يق ديد  ت ددز اي    ه  اإلبداعد  :البناء التنميمى 

تقسدد   المنمماات اإلبداعياةادس ان تاصد  ايادو  تق ثدل أدع تن  يؤكدد جدون ع

 )بخاهئ  رئدسد  ت دزأله عن غدرأله من اي    ه  ايقااددي   من تألد  ألدذي ايخادهئ 

John  2002) 

اي  ددر إيددس اي دداوب اي در  را ددس كعددد  رئدسددس يإلل،ددهل   ت يدددز ج دددق ايعددهمادن  -0

 .ياق،ري 

 دو  ايددأق يا    د   تقعدهبي مدق  دد  ايقغدددر تدعد  اياد  ايق  د د  ايقس ت ثل ع ادر  -2

 . اإلبداع

 .إععهء ت  اد  مق دز  يق  د   درا  ايعهمادن  ًيزأل  يألداء اي ق دز  اإلبداع أده -2

 .تكوين أرا ع ل  ت دة  اي  هي اي ائ  ياقيكدر اإلبداعس -2

ا دقث هر ايب دده  ايعا دد  أددع م،دده  ع دل اي    دد   تشد،دق ايقخعدددل اال ددقراتد،ع  -5

 . رن  مسهلد  ايأكهر اي،ديد اي

 .تواأر ايادهد  ايواعد  ايقس تؤمن بأأل د  ايع ل اإلبداعع  تشعه -2

 .ليهد  االلق هء ياد  اي       تألداأ ه  ايع ل أس جو يقس  بهيثا   اي ر ل  -2

 : ا بماد الحد ثة في القياد 
 يعقاددد ايدد عض تن ماددعاا اياهئددد  اي دددير مقرادأددهني  يك   دده مخقايددهن ين

" ألو اييرد أع م، وع   ايذت يه م    توجده  ت سددي اي شده ه  اي  ه د   يا   د " اياهئد

تمه اي دير أ و ايشخ  ايذت ياوم بدد ر م ددد ضد ن ألدكدل مد   ي  رغد  تن ألدذا ايدد ر 

يععس اي ددير  داع  ر د د  أ  دها مدديرين غددر  دهدرين عادس اياددهد ي  مدن ايواضدا تن 

 .د د ألؤالء اي ديرين ح  ل،هًه  م 

 :نمر ة القياد  التحو لية في القياد  التربو ة

يعدد اي ددتل ايق دوياس أددع اياددهد  تًدد اي دداتل اي عهصددر  ايدذة ركدز  عاددده 

ايكثدر من اي  و  م ذ ت ائل ايث هلد ه ي  ايادهد  ايق وياد  مدتل ش ويس ي كدن ا دقخدامه 

أدع ايت دهع عادس اي سدقوة يوص  اي  ده ال  مدن اياددهد  مدن اي  ده ال  ايد داد  ياقدأثدر 

 عادس . اييردة  اي  ه ال  ايكثدر اتسدهعه  ياقدأثدر أدع اي    ده  كا ده  ايثاهأده  بأك ا ده

ايرغ  من تن اياهئد ايق وياس يع،دل أدع ًدد   ايقغدددري إال تن ايت دهع  ايادهد  يدرت ل كدل 

 .م    بهآلتر أع ايع اد  ايق وياد 
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 (0222اي وارتي )  :م اوم القياد  التربو ة

تعدددرف اياددددهد  ايقربويددد  اصدددعاًه  بأل ددده اي دةددد  ايقدددع تتددد  اي سدددةويدن أدددع 

اي سقويه  ايعاده يا ؤ س  ايقربوي  ايذين تقواأر يدي   رؤيد  إ دقراتد،د  ي سدهر اي    د ي 

 . يق قعون بهيادر  عاس ايقأثدر أع ايعهمادن يق ادي ايألداف اإل قراتد،د  يا ؤ س 

يق قدق اياهئدد ايق دوياع ب ، وعد  مدن ايخادهئ  ايقدع ت ددزي  :رصائص القائد التحو لي

 :بمض هذه الخصائصعن غدري من اياهد    د ت رد 

إله ي  ر إيس ليسه عاس تله  كددل ياقغدددر  تن ألدذا ايقغدددر أدع ل دري رًاد   يددس لاعد   -

 . صو 

إله شخ  ش،هع م   يا خه ر  ال ي   ايًوا  اي سقار   ش،هع أع مواج   ايوا ق  -

 .لال اي اهئي  اي شهعر يآلترين  إن كهن حين مؤي ه أع

إله يؤمن باد   اي هح  ألو ًسهح ي شهعر اي شر  يسدعس إيدس تز يددأل  بهيعه د  ايداع د   -

 .ياع ل

إله موجه بهياد  ايتا د   يقارف أع ضوئ ه  يكون ًتدهر  م  دد  عادس  دد  االل،دهل  -

 .غدر ايعهدت ال يأتع ماهدأ 

ع دمه يخعئ ي  ر إيس ايخعأ عاس تله ت،رب  تأهد م  ده ياع دل أدع إله يقعا   و  ع ري   -

 .اي سقا ل

إله  هدر عاس ايقعهمل مق ايغ وض  اي وا   اي عاد  يله يعد ليسه بهًثه يع ل أع إ دهر  -

 .ل ريه   يتق أرضده   يخق رأله  يادم أد ه ل ريه  جديد  تيته

ؤة اآلتددرين إلدده صددهً  رؤيدد   ددهدر عاددس اي كدد   عاددس ترج دد  رؤيقدده  ر -0

 .يداقس وأله معه

 :أثر القياد  التحو لية في الممليات التربو ة

ي ددد  ايقددأثدر ايددذت ي دثدده  دداوا اياهئددد ايق ددوياع ايقربددوت أددع اي رؤ  دددن 

ايعهمادني تأثدرا إي،هبده عاس مرؤ  ده  يقرا تثهرا اي،هبد  عادس جوالد  عدد  مدن ايع ادد  

 :ايقربوي  مثل

اهد  مق اي رؤ  دن تكون ي د  تو عده  عهيدد ي يسدقخدمون  داوكه أع دمه يقيهعل اي :المناخ

يي ده  غددر يي دع يدؤدت إيدس ب دهء م دهي يق ددز بهيددفء  اياددا    ايا دو ي أدسدقخدمون 

 .عاس   دل اي ثه  ل را  صو  م    ي  ل را   ابقسهمه   إي هءا  مري  

ل   ياددمون اي اددهدر ع ددمه تكدون ياادهد  تو عده  عهيددده ت،دهي مرؤ  دد  ي أدة :المادرالت

اي خقاي ي  ايو تي  اي دواد اي كقوبد ي  ايقددري   أدرص ايقعدوير  ايقعزيدزي م ده يسدهعد 

عاددس ت  ددد  اي  ددهرا  يدددة اي رؤ  دددن  ي كدد    مددن إل،ددهل اي  ددهم اي سدد د  ايددد   بكيددهء  

 . أهعاد 
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 إن ايادددهد  ايدددذين يدددؤثر ن أدددع مرؤ  دددد   تدددأثدرا إي،هبدددده يشددد،عول   عادددس :المخرجاااات

اي  ه يد   ايق،ريدد   اال ددق راري  ا دقخدام مددداتل تق دددز بهالبدداعي  االبقكددهر  يقا اددون 

بر ل  د   اي قهئط ايقع يقوصداون ايد ده أدع تث دهء ايق،ريد ي  إن كهلدت ال تق ددز بهي ،دهل 

 .ايكهملي  يادمون ي   ايدع  أع ًل اي شكا 

 ددز  يشد،عوله  حيدن بقاددي  تغذيد  إن ايادهد  ي يدز ن ايداء ايعدهيع اي ق :التغذ ة الراجمة

راجع  تركز عاس مه ياوم به اي رؤ  ون عاس ل و ص داي  تسهعد اي رؤ  دن م هشر  

عاس  ت ادي اي  دهم بكيدهء   تسدهعدأل  أدع ايو دت حاتده تن ياد  وا تكثدر م هأسد   ل،هًده 

 . ثا  بهي يس

 (.2ص :  2112ع،دا  ي:)م اوم القياد  اإلدار ة -0

بأل ه ع هر  عدن أدن اال دقاعهب  ددرا   -باي  عهم  –يي ه  ايادهد  ي كن تعر

اآلترين من تجل تداء ايع ه  اي  و   ب   ب  هح  ثا    د تث قت ايب ه  تن ايشدخ  

 اياددهد  ع ادد  تقدأي  مدن % 21ايذت تق   دهدته بشكل جدد ي كن تن يدزداد ج ددي ي دوايس 

يدق ركددددوا بهت،ددددهي ايألددددداف اإلرشددددهد  اإلدار  ي ، وعدددد  مددددن ايأددددراد أددددع اي ؤ سدددد  

 اي ر وم ي  تقعا  ع اد  ايادهد  ثاث  ع هصر ت ه د   ألس 

 ايادر  عاس ايقأثدر -

 ا قخدام اي يوح -

 م هر   ايساع  اياهلولد  -

 ايادهد  أع تة مؤ س  من اي ؤ سه  بهيغ  ايأل د  يل ه ب ثهب  ًاا  ايوصدل 

د ي  تل دده اي وثادد  ايقددس ت ادد ر بدددن ايعددهمادن  بدددن تعددل اي ؤ سدد   تاددورات ه اي سددقا ا

 (025ص :2112ايعديولسي .) بداتا ه كهأ  اي يهألد   ايسده ه   اال قراتد،ده 

  د عرأت اياددهد  ك ده يدرة يدوكس  لمداؤي تل ده ع ادد  ايقدأثدر عادس ايأدراد 

يدقارأوا بعريا  معد    ل و ألدف معدني إال تن ألذا اي ي وم ايدذة ي دق  بع ادد  ايقوجدده 

كهأده يدة ايكثدر من اي هًثدني بسد   ليدهد  ايقركددز عادس ع ادد  ايقغدددر  ايقعدوير  ي  يعد

يل ه  ايأراد ايقيكدريد   ايسداوكد ي  ايع دل عادس ب دهء ايرضدد  اي شدقرك  ايقدس تتد ن 

ايق ه ددي ل ددو ت ادددي تألددداف اي    دد  بهعق هرألدده لاه دده م  دد  أددع ع اددد  ب ددهء اي    دد  

هد  ألس اي سؤ ي  أدع ت  دد   تددري   رعهيد  ايأدرادي  مواك د  اي قعا  ي  من ث  أةن اياد

. ) اي قغددددرا   اي سدددق،دا  ايقدددع ت ددددل بهي ؤ سددد   تع دددل عادددس توظدي ددده ي ادددا ق ه

 (022ص :2112ايعديولس ي 

 اي ديث عن ايادهد   دي   دم ايقهريخي إال تن اي ديث ع  ه بهي ي وم اي دديث يد  

تدر ي  ايادهد  أع مي وم ده ايعدهم ال ت دق  بهي  دهم  اي  عدد  ي دت ت ه يه إال أع اي ة      اي

 . بادر مه ت ق   بهي رك   ايقغدري يذا أ س تركز عاس ثا  ع اده  رئدسد 

 (22-22ص : 2112اي هًسدني )  :تمر ف القياد  -1



 منال الفي خلف الحربي /د
 

 

67 

 :ايوا ق  ايدبده  لاتري بهيعديد من ايقعهري  ياادهد  يعل من ت جزأله اآلتس

 ألدس ايتده  ع ادد  ايقدأثدر ....   ت ريدن اي دهح ل دو ايألددافألس ع ادد: ايادهد 

 .أع اي هح

 :لتحقيق القياد  البد مؤ توافر المناصر اآلتي : متبلبات تحقيق القياد  -8

 .تألداف ي را اي هح إيد ه/  جود ألدف 

 . جود م، وع  من ايأراد أع اي    ه 

 . جود  هئد ي،عل حين أع  واي  ع اد  تؤثر أع اي هح

 (021 - 022ص : 2112ايعديولس ي )  :ن القياد  ا ساسيةأرلا -3

 :تركهن  ركهئز ت ه د  لوجزأله أد ه ياع 2ياادهد  أع ًادا  ايمر 

  ألدس حيدن اي اد   ايادور  أدع اي سدقا ل  اي هيد  ايقدس يرغد  ايوصدو  إيد ده : ايرؤي

 . ألع ايداأق يإلبداع  اإلبقكهر   ضق ايخعل يق ادي ألذا اي ا 

 البد يكل  هئد مدن ات دهع مخاادون يؤم دون بأأكدهر  يسدعون م ده : ااونايت هع اي خ

 .يق ادي ايرؤي  ايقس يسعس اياهئد مع   إيد ه

 ألذا ايدركن أدع ايوا دق مدن ايركدهن ايغهيد  أدع ايأل دد  أ دو يقعادي : ايقش،دق  اي هأز

ب ع ويدده  ايت ددهع  ايعددهمادن  رب دده مددن تأتددل مدده عددرف بدده ايق يدددز ألددو  صددو  

أدددع اي    دد  إيدددس ًهيددد  ايشددغ   ايقا ددد   ايسددر ر بأع دددهي   ب ع دددس تن ايعددهمادن 

ايعهمادن يق ركون حاتدده  يداء تع دهي    ياق يددز ل ريده  عديددي م  ده ل ريد  مه داو 

ايقددس تاددوم عاددس ت ددهح إشدد هع االًقدهجدده  اإللسددهلد  ايخ ددس اي ه ددد  اي ق ثادد  أددع 

 (يسام ايمن  ا –اإلجق هعد   –ايقادير  –ت ادي ايذا  )

 ايقدس تركدز عادس ضدر ر  ع دل ايقدوالن  (COVEY) كذين ل ري  كوأس 

 إن اإللسهن ي ان  درا  اربدق ألدس ( ايعه ي  –ايعال -اي،سد -اير ل)أع تا د  إًقدهجه  

إدراا ايذا  اي ق ثل أع  و  ايشخاد   ايت در اي س اي ق ثل أع  دو  اإلي دهن  اإلدار  )

 يؤكددد ( ق  هر  ايخددده  اي  دددع  اي ق ثددل أددع  ددو  ايعاددلاي سددقاا   اي ق ثددل أددع  ددو  اإل دد

كوأع تن ايقوالن اي عاوب يدس أال أع اي هجه  ايربق  إل ه ايته  بدن ايادرا  ايربدق 

يإللسددهن  إن ل ددهم اي ددواأز أددع تة مؤ سدد  تهصدد  ت  عهمدد  البددد تن يراعددس ت ادددي ألددذا 

ايق يددز  بهيقدهيع مسدقوة عدهيس ايقوالن اي  شود من تجل ت ادي  در ك ددر مدن ايوا عدده  

 .من ايداء  اإللقهجد 

 (2ص :  2112ع،دا  ي: )تق،اس تأل د  ايادهد  أع اآلتس :أهمية القياد  -2

  إن ايادهد  البد م  ه أع اي ده  ًقس ي ق   م سي اي دهي  ياهم ايعد. 

 ه دي إن ايادهد  ًاا  ايوصل اي ق ثاه أع اياو  ايقع تقدأي يقوجده ايعه ه  بأ اوب مق 

 .يت ن ع ل ايعهمادن بدن تعل اي       تاورات ه اي سقا اد 

 تدعد  ايساوا اإلي،هبس. 

 ايسدعر  عاس مشكا  ايع ل  ر   ايخعل ايالم  ي ا ه. 
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      مواك   اي قغدرا  اي  دع   توظدي ه يخدم  اي. 

 ضق إ قراتد،ده  يق رين اي هح ل و تألداف عاده . 

 أع اي       ايعديد ايكثدر من ع هصدر توضدق تأل دد   ت  د  م هرا    درا  ايأراد

 .ايادهد 

 (2 - 2ص  :  2112ع،دا ي: )االهتمامات ا ساسية للقياد  -5

اي ادا  تن ايادهد   باي  عهم  تركز عاس ايعا ه  اإللسهلد   ت ق  بهي سدقا ل 

 ت دددرص عادددس عددددم ايخدددوض إال أدددع اي  ددد  مدددن ايمدددور  ت دددق  بهيرؤيددد   ايقوج ددده  

 .راتد،د   ت هرح ت اوب اياد    ايقدري   اإلألق هم يألأراد إجق هعده   اإل ق

 أل دها أدر ا ت ه دد  بددن اياهئدد  اي ددير  ألدذي : ايير ا اي ه د  بددن اياهئدد  اي ددير

ايير ا ال تع س بهيتر ر  عدم  جود صيه  مشقرك  ياشخ  أهيمر لس س أدد كن 

صد دا  يكدن مده لدوردي مدن  يااهئد تن يقاد  بد عض صديه  اي ددير  ايعكدس ايتده  

 :أر ا ألس يا قرشهد  توضدا ايد ار بعريا  تيسر

 ايير  ه  بدن اياهئد  اي دير: اي،د  

 :القياد  اإلبداعية

ايادددهد  اإلبداعددد  ألددس شدد س ي  غددس تال تغددد  عددن م   هت دده ايعربددد ي ال  ددد ه 

   ضدددي   معادد   ايادددهد  اإلبداعددد.  تل دده تواجدده ت ددديه  شددقس تأرلت دده ظددهألر  ايعوي دد 

 :ا قراتد،س يأل  هب ايقهيد 

 ألددذا ايق يدددذ ياددوم بدده . تن ايخعدد  ايقددس  ضددعت  ايألددداف صدد  ت ت قددهج إيددس ت يدددذ .0

تلهح يخقايون أع ايعرا  ايسن  اي،د سي  ًقدس اي، سدد ي  تق دهين تايددهت   ايع ادد  

ين ك دده تن ألددؤالء اي  يددذ.  اي   دد    ددد     شخادددهت    تو عددهت    تل دده   دداوك  

يدذين ل،دد . يواج ون موا   مخقاي  مش،ع   م  ع ي  ياهدأون مشدكا  مق وعد 

جوألري   ت ه د  يقأيد   ادوب ايعدهمادن  –أع اي سقويه  اإلداري  اي خقاي   –ايادهد  

 ت سدي ج ودأل  أع ات،هي ت ادي ايألداف  ي هحا ال لاو  يق،ه ل ألدذي ايألدداف كا ده 

 .تمكن

إ دقراتد،د  مسدق ر  تع دس بق سددن تداء ايعدهمادن  تعدوير  تن إدار  ايداء ألس ع اد  .2

 إدار  ايداء . أرص  جود إ د هم   أدردة  أدع أدرا ايع دل أدع ايق سددن اي سدق ر

ك ه تل ه ع اد  ا قراتد،د  ضد ن تد ار ايادهد  أدع اة م   د  . ألس جوألر ع ل اياهئد

هي اال دقراتد،س ي ده من ًدث إل ه تع س بهالعق هرا  ايش ل أع بدة  اي       بهالت،د

 –أدع تكهما ده ايرت دع  –ك ده تل ده ع ادد  مقكهماد  أ دس . ي اوغ تألدداف  وياد  ايجدل

 .تربل تألداف اي       اييريي  اييرد ب ،هال  ايادرا  ايرئدسد 

ك دده تددربل تلشددع  إدار  . تددربل ايلشددع  اي خقايدد  – ألدع أددع تكهما دده ايأاددس 

 .ا جوألريه إلدار   تعوير ايعهمادناي وارد اي شري   اي يز ب ه ي دئ مدت

 :تن م   هت ه ايعربد  تواجه ت ديه  بل  ت ديدا  ت هأسد  تأرلت ه كل من .2
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ال  دد ه مدده تقتدد  ه مددن اتيه ددده  ً هيدد  ( اي،دده )االتيه دد  ايعهمدد  ياقعرييددد   ايق،ددهر   -

ادر  اي اكد  اييكري  ايقس رأعت   قرأق مدن أدهتور  ايقك ويوجدده اي سدقورد   هي ده اأق

أتدا . م   هت ه يادرا  تويدد  تعدوير تك ويوجدده م ادد  مدن تدا  مواردألده اي شدري 

 .عن اي  هأس  ايكثر ًد  اياهدم  من ت رير ت،هر  ايساق  ايخدمه 

ايقكددقا  اإل اد ددد  اي شددع  ال  ددد ه االت ددهد اي ر بددس  مدده ي دةدده ايقكقددل مددن مدددزا   -

هر  اي د ددد  عاددس ًسددهب ايق،ددهر  مددن يشددركه  ايددد   ايعتددهء مددن ًدددث تدسدددر ايق،دد

ألددذا أتددا عددن مزايدده ي دة دده ايثاددل ايسده ددس  اال قاددهدة ياقكقددل أددع ت دةدد  . شددركهت ه

 ال ر ي ده ييرضده االت دهد اي ر بدس مدن  ددود . تعهما  تغزر  تيسر ي ذي ايشركه 

عاس صهدرا  عربد  مثدل ضدري   ايكربدون عادس صدهدرا  اي قدر    ايتدري   عادس 

يي ولدددومي  ايسددا  اي وضددوع عاددس صددهدرا  اي دقر كد ه يدده  ألددذا أددع صددهدرا  ا

 .ماهبل ت واا عربد  ميقوً  بد ن  دود

اتيه ده  اي شهرك  ايعربدد  اي ر بدد   مده  ق شدةه عادس مسدقوة اياعدرة ايعربدس مدن  -

يق ددهأس أددع اي ددواا (  دداعه  تدددمه ) ددقأتس اي  ق،دده  اي ر بددد  . م هأسدد  ت ر بددد 

كد  تن  ددر .   من  دود عد  كهلت تاددأله أع اي هضس بدرجد  ت  بدأترةايعربد  مق رر

بدل مدن . اي عول  ايي د   اي هيد  ايقع يادم ه االت هد اي ر بس يقأألدل ايشدركه  ايعربدد 

اي  ددق  تن تقددوارة  دددرا   دهديدد  حا  رؤة إ ددقراتد،د  ت يددز اي ددوارد اي شددري  عاددس 

 .رييايداء اي، هعس اإلبداعس  تثرة ر ل ايي

أا ده  ددرا  . اي د ايق هأسع اي قزايدد ياشدركه  مقعددد  اي، سدده  أدع اي دواا ايعربدد  -

ت هأسددد  ياددع  عاددس م   هت دده مواج ق دده بددد ن إدار  جديددد    دددهد  م يددز  تادداا 

 .ي واك   ت ديه  عهم جديد

تصدد ا ايق ددهأس بهيو ددت مددن اال ددقراتد،ده  ايق هأسددد  أددع عددهي  ايع دده  ايدددوم  تدددرا  -

   دده  ايع اددري  تن اي  ق،دده  اي،ديددد   اي عددور  تددأتس مددن تددا  أددرا اي  ددو  اي 

بدددال م دده يوجددد أددع .  ًدددث يتدد  اييريددي تخاادده  مقكهمادد .  ايقادد د   ايقعددوير

 .بعض م   هت ه من ادارا  تع ل ك،زر م عزي 

قدع  ألدذا مده ت دةد  اياددهد  اي شدع  اي.  يعد اإلبداع   ودا ت ه ده  ي دذي اييدرا أدع ع ا ده -

تشددد،ق اإلبدددداع يقويددددد ايأكدددهر اي،ديدددد  ضددد ن برلدددهمط يا قراًددده  تقتددد ن ًدددواأز 

 . اًقيهال  يقكري  اي ق دزين تأرادا  ج هعه 

 :أهمية القياد  اإلبداعية

 به ددقعراض اي ددوجز ايسددهبي ياق ددديه   ايق ديدددا  ايقددس تواج  دده م   هت دده 

 تن اإلدار  اييهعاددد  . يددددوم  ايغددددال دددق قهج ه إن ت دددهيد  إدار  ايمدددس ال تاددداا إلدار  ا

يألداء أع ألذا ايادد تاقتس بأن ت هيد  اتقددهر  إعدداد ايادهد  ي،د  تن تخقاد ي أهي ددف 

ألددو إعددهد  تشددكدل  دددرا   توج دده   رؤة اي ددديرين  ايرؤ ددهء اي ددهيددن أددع م   هت دده 
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   تن يعدددهد صددددهغ   ده ددده  االتقددددهر  ايقددددري. يد ويدددوا إيدددس  دددهد  إبدددداعددن ما  ددددن

 ايقعوير  اي سهر ايوظديس ب ه ي دئ  دهد  ت وياد  مؤثر  ت اي ت اس إأدهد  مدن اي دوارد 

 مددن ثدد  بهعق هرألدده حتدددر  ايادددر  . اي شددري  أددع م   هت دده بهعق هرألدده رتح اي دده  اييكددرت

 .ايق هأسد  يا    ه 

عادس شدركهت ه أدع  عدهع  –أدع ًهجد  ياادهد  ايكيدهء  – ين ياقار ايمر أال 

بددل إن اي    دده  اي كومددد   ايعهمدد  ت قددهج  بشددد  إلًددا  اي دداوب ايقااددددة  .ايع دده 

ايشهئق أع ايعديد م  ه بةدار  تق اس بهالبقكهر  تزرعه  ت  ده أع ايعهمادن  ايعهما    دد 

ي دهحا؟ ين كهأد  د   ايعدهي  مدن شدر ه يغربده  مدن شد هيه . به  حاا ضر ريه بل  ًق دده

ي  اي سقث رين ي،ذب ا قث هرات   يكن اال دقث هرا  الت،دئ ي، وب بهتت ت هأس عاس مغهل

إال ًدث ت،د ج هلا ًكومده رشداهي صدياه يا سقث ري  مدسدرا يدهي ج دهلا ًكومدده يق ادس 

بهالبقكهر إلأرال تأكهر يخدمه  جديد   يقعوير تدمه   هئ   ج هلا ًكومده يسدقعدر ل دل 

،ود ي مخيته ياقكاي    هعده يقعزيدز اإلدار  من اياعهع ايخهص معور ياخدم ي م س ه يا

يادد القاادت اي  هأسد  بهيو دت مدن  عدهع ايع ده  .  درته ايق هأسد  ًدث ه كهلت أل ها م هأسد 

 .إيس ايعديد من اي    ه  اي كومد  أع ايواليه  اي ق د   ك دا  شرا   ده

 :متبلبات القياد 

ًدهلددده بهيسدددهعه  ايع دددل يسدددهعه   وياددد  لسددد ده تق ثدددل بأ  ددده  ايدددد ام اير ددد ع  ت .0

 .اإلضهأد ي يقأمدن إل،هل مراًل ايع ل أع ايو ت اي  ه  

تتدد ده  كثدددر  يتدد هن ت ادددي ايربددهل تق ثددل بق  ددل ليادده  جهل ددد  يقددأمدن تألددداف  .2

 .مسقا اد  م ق ا   د تق اي م  ه م هأق ت  ال تق اي

 ضددغل ايع ددل  ايتددغل اي يسددعي يق ثددل بهيق ددديه   اي عو دده  غدددر اي قو عدد   غدددر .2

 .اي  سوب ي مثل ظ ور ج ه  م هأس  جديد ي ت  ًد   تععه  أ،هئد 

يقعادد  ج دددا حأل ددده يق ثددل أددع اي هجدد  يابقكددهرا ي  ع اددده  اإلبددداع أددع مواج دد   .2

 .اي شكا  ت  أع ت سدن ايداء يت هن ت ادي اي  و

ايادد هعد ي  ايخدمددد ي  اياهلولددد ي  اي هيددد  : ت ددوع ايخ ددرا   تدددرج اي  ددهرا  مثددل .5

  ه  د ي  كذين تددرج مسدقويه  ايخ در   اي  دهر  يق اددي ايقكهمدل ايع دودت أدع  اي

 .ايق  د 

اإلًه دد  بهي شددر ع  تيهيددهيي يقددأمدن ايادددر  عاددست ايددق ك  ايقددهم أددع تداء اي شددر ع  .2

 . تأمدن   ل ً هيقه من اي قغدرا  اي دةد  ايسا د   واء كهلت داتاد  تم تهرجد 

 :توصيات والنموذج المقترحالمحور الثالث النتائج وال

 :رلصا الدراسة إلى عدد مؤ النتائج مناا

ت قهج اي ؤ سه  ايدس ت دهيد  ايدقعا  ايق  د ددس يل ده تدؤثر أدس مراًدل تعدور أدرا  .0

 .ايع ل ايقعه لد   ايادهد  اإلبداعد  ب  هم اي ، وعه  اي شكا  ي  هر   ايلشع 
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 ددده ي ادددي تعدددوير ايداء  ارتيدددهع اياددددهد  اإلبداعدددد  تدددؤثر مع ويددده  أدددس ايسددداوكده  ب .2

 .مسقويه  ايقيكدر ايعاده به قخدام م هدت تاهئ  ايقعا  ايق  د س

ايادهد  اإلبداعد  تؤثر مع ويه  أس ايساوكده  ب ه ي ادي تعدوير ايداء  ارتيدهع  ددرا   .2

 .ايقا د   االبقكهر به قخدام اي سق دثه  ايقك ويوجد 

را  اي كقس   من تدا  ا دقخدام ل ريده  ايدقعا  ايادهد  اإلبداعد  تؤثر أس لوع اي  ه .2

ايق  د ددس  االتادده   ايقواصددل بدددن أددرا ايع ددلي  ايادددر  عاددس اإلدار  اإلبداعددد  

 .اي ق دز 

ايادددهد  اإلبداعددد  أددس ظددل ايددقعا  ايق  د ددع تددؤثر أددس م، وعدد  اياددوة اي هك ددد  عاددس  .5

 .ر ايداءي  ت ادي ايق دزمسقوة اإلدار  ايعاده  اإلدار  ايق يدذي  ب ه يؤدة إيس تعوي

 (061ص :0202الحربى، )  :مبررات واحتياجات القادة االداريين
 

 
تا،ه ايدرا   أس ايقاد د  إيدس اي  دهدت ايرئدسدد  يوضدق ل دوحج تعدوير تداء   

اياددددهدا  ايقربويددد ي  ك ددده ألدددو موضدددا بهيشدددكل أدددةن لاعددد  اي دايددد  يدسدددت االًقدهجددده  

  اي قو عد ي  يدذين أدأ   تعدو  ألدع اكقشدهف مشدكا ي  اي قعا ه ي بل مشكا  ايق  د

 .  ت ديد تأل دق ه  درج  ت يويه  ًا ه

 
 
 
 
 



 م1029   يناير(   6) العدد                      لآلداب والدراسات االنسانيةالمجلة العربية 

 

 

66 

 الشكل يبين خطوات تحديد االحتياجات التطويرية لألداء
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 :وتوصلا الدراسة إلى توصيات مناا

تدري  ايادهدا  عادس إدار  ايقغدددر  ايقعدويري  تكادد  اياددهدا  ايقربويد  بقاددي   (0

كدددر   ددد ا  ايقع دددديي   ا عدددد  ايق يددددذي  ت دددهد  ايخ دددرا  ع دددر مشدددر عه  م ق

 .اي و    ايس هبد 

تعزيز ايساوكده  ايادهدي  االبداعد  يدة ايذين يق قعون ب  دهرا  اياددهد   جعا د   (2

 .عاس رؤ ح أرا ايع ل  اعداد برامط ايقعا  اي سق ر أس موا ق ايع ل

وم اياددهد  اإلبداعدد  عادس ع ل برامط تدري د    رش ع ل ت دف إيس ت ه   مي د (2

مسددقوة اإلدار  ايعاددده  اإلدار  ايق يدذيدد ي  تأل دق دده يق ادددي ايق دددز بهي ؤ سدده  

 .ايقربوي 

ايدقعا  ايق  د دع  جعدل اي ؤ سده  ايقربويد  م   ده   يسده د  مدداتل ا قدرال (2

 . ايوا عد  ايق،ديد بدن مقعا   يا، ق

  ايقخعددل  ايق  دد   اتخدهح إشراا اك ر عدد من اي عا دن ح ت ايخ ر  أع ع ادد (5

 .ايارار
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ت  د  ايوعع يدة ايادهدا  ايقربويد  بأأل دد  د ر اإلبدداع ايق  د دع  اإلدارت أدس  (2

 .تعوير ايداء  ايق دز

 قائمة المراجع: 

دددع  (2102)اي  دددودي موضدددع ع دددد ايعزيدددز -0 ي ج دددود تعدددوير ايقعادددد  بددددن ض 

 -هب ضددد اييسددهد ايسده دده  ايقعاد ددد   ال ددراف تج ددز  ايقخعدددل ايقربددوتي كقدد

 .ما  ايقعاد  أع تعري ج عد  ايشيهأد  ايكويقد ي ايكويت

ي معددهيدر تاددوي  تداء اإلدار  اي در ددد  ي  لار  (2112)جددهبري عدسددس ع ددد ه -2

إدار  ايقادوي   ضد ل جدود  ايقعادد ي  -ايقربد  ي  عهع اي  و   ايقربد   اي  هألط 

 .ايكويت

،ددة صدال  ده   إ د هعدلي عادس م  دي م  دد م  دد اي سدد س   اي  ددةي م -2

مقعا ددده  تع ددددي ايقغدددددر ايق  د دددس بهي ؤ سددده  (: 2101)ع دددد ربددده ًسددددن 

ي اي،دزء اي  ي (22)ايقعاد د  ي م،اد  كادد  ايقربدد  ي جهمعد  اي  ادور ي ايعددد 

 .2101  ق  ر 

ي "ل ددو تربددد  مق دددز   تعاددد  تأتددل(. "2112)ايددد يشي لددور  ع ددد اي  سددن -2

-20وير ايقعاددد  ايعددهم أددس د يدد  ايكويددت أددس اييقددر  مددن اي ددؤت ر ايددو  س يقعدد

ي  دد ق  ر 22ي اي ،ادد  ايقربويدد ي اي ،اددد ايسددهبق عشددري ايعدددد 2112تبريددل 22

 .ي ايكويت2112

ي " ثدا  تعوير ايقعاد  اي   س عادس اإلصدال اي در دس(."2112) لار  ايقربد  -5

ر عه  اي ددؤت ر ايقعاددد   دد دل ايق  ددد ي مشدد –اي ددؤت ر ايددو  س يقعددوير ايقعاددد  

 .ي ايكويت2112أ راير  02-02ايو  س يقعوير ايقعاد  

د ر إعدهد  أل د د  ايع ادده  أدس تع دد   د د  (."2112)لهص ي اً دد مادعيس -2

د ر )اي ؤ سدد ي مدددتل إيددس اي    دده  اير  ددد  أددس اياددرن اي ددهدة  ايعشددرين 

دتل اي د:اي  ه  دن  مرا  س اي سهبه  أس ت  د  اي دوارد اي شدري    رشد  ع دل

ي ( 2112أ رايددر 22–02اي  ه دد س يقرشدددد  ددرارا  اال ددقث هر  ايق ويددل مددن

 .جهمع  ايد   ايعربد ياي ؤ س  ايعربد  ياق  د  اإلداري ياياهألر 

  -تك ويوجدده ايداء اي شدرت أدع اي    ده  (. "2112)دّر ي ع د اي دهرت إبدراألد  -2

ي دع   لشر اي ؤ سد  "اي ـس اي  ـري   دالالت ـه أع اي دة  ايعربد  اي عهصر  

 .ايعربد  ياق  د  اإلداري  ي ج  وري  مار ايعربد ي اياهألر 
8- O'Brien, J. A., (2002). Management Information systems: Managing 

Information Technology in the E-Business Enterprise. 5
th
 ed., Boston: 

Irwin: Mc Graw-hill Companies, Inc. 
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تادور ماقدرل يقعدوير ادار  ايقعادد    دل ( : "2102)م ه  الأس تا  اي ربسي  -2

ي ر ددهي  دكقددوراي "اي،ددهمعس أددع د يدد  ايكويددت به ددقخدام مدددتل ايددقعا  ايق  د ددس

 .جهمع    عه –غدر م شور ي كاد  ايقربد  

ايقخعددددل اي در دددس ميدددهألد   ت دددس (." 2112) اي، دددري لي ددد  عادددس  -01

 .وليقي ًويسي ايكويتي مكق   اييال يا شر  ايق" تع داه 

ي اي،دود  ايشدهما  أدع ايقعادد  ( 2112)  عد  ي رشدت اً د   تدر ن  -00

بدن مؤشرا  ايق دز  معهيدر االعق هدي اي س  ايقع داده ي دار اي سددر  يا شدر 

 . ايقوليق  ايع هع ي ع هني ايردن

اتخددهح اياددرار يدددة مسددةويع اإلدار  (. 2100)رأددهععي عادددل م  ددود -02

ي م،ادد  درا دده  أددع ايقعاددد  (رؤيدد  ماقرًدد )   إمكهلددد  تعددويري ايعاددده ايقربويدد

 .ي اياهألر ي مار2100اي،همععي ايعدد ايثهلع  ايعشر ني

ل دهحج (." 2112)بهشدو ي ي سن ع ده ي اي ر ارتياي ر أدسدور لدزار -02

اإلدار  ايقعاد دددددد  اي عهصدددددر  بددددددن مقعا ددددده  اي،دددددود  ايشدددددهما   ايق دددددوال  

اي ،اددد  ايعربدددد  يتددد هن جدددود  ايقعادددد  اي،دددهمععي  ي"درا ددد  ماهرلددد "ايعهي دددد 

 .ي اي ،اد ايثهلعي جهمع  ايعاوم  ايقك ويوجدهي ص عهءي ايد ن(2)ايعدد

ي ايدددقعا  ايق  د دددع  ت  دددد  م دددهرا  (2115)اي عددددرتي لدددواف ب،دددهد  -02

اإلبداع اإلدارت من  ج   ل ر ض ه  اي،والا  ب  عاد  مكد  اي كرمد ي ر دهي  

 .جهمع  تم ايارة –كاد  ايقربد  : ك  اي كرم مهجسقدر غدر م شور ي م

15- Kraft, A.(1999): Creative development in the early years: 

some implications of policy for practice: the curriculum J., 

10 (1), spring . 

ي دار اي  ددهألط "تت قدد  اي كهتدد (. "0222)ايسددهي عي عدداء ع ددد ايددرالا -02

 .ع هني ايردنيا شر  ايقوليقي 

تأدددها اي هضدددر  -اإلدار  اإليكقر لدددد (. "2112)غ دددد ي تً دددد م  دددد -02

 .ي اي كق   ايعاري ي اي  اور " تعاعه  اي سقا ل

مذكرا  أع ل د  اي عاومده  اإلداريد  ( 0222)مسا ي عاع ع د اي هدت -02

 .ي مركز ايق  د  اإلداري  ي جهمع  اإل ك دري 

صددددر إلدار  اي ددددوارد اي ي ددددوم اي عه(."2102)ألهمددددهني ًسددددن عاددددس -02

ي مددؤت ر اي ددوارد اي شددري  شددرين ا ددقراتد،ع أددس ايع ددل  ايقعددوير "اي شددري 

اي ؤ سددسي اي ؤ سدد  ايعربددد  ياق  ددد  اإلداريدد ي دبددسي د يدد  اإلمددهرا  ايعربددد  

 . 2102مهرح02-02اي ق د  بهييقر  
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يايسده ده  (2111)ايغراي  ي أدال م  ود   غراب ي يعيع ع د اياهدر -21

 د ر ايقعاد  اي،دهمعع أدع ت دةد  اإللسدهن ي واج د  مسدق،دا  ايعادري ايقعاد د  

 .م،ا  ايعاوم ايقربوي   اي يسد ي اي  رين
21- Sircar, S. and Turnbow, J. L. and Bordoloi, B. (2000). A Framework for 

Assessing the Relationship between Information Technology Investment 

and Firm Performance. Journal of Management Information Systems. 

Vol. 21, no. 4. 

22- Mcafee, (2002)," :The Impact of Enterprise Information Technology 

Adoption on Operational Performance: An Empirical Investigation". 

23- Devarag and Kohli (2003), :Performance Impacts of Information 

Technology: Is Actual Usage the Missing Link? 

تك ويوجدده اي عاومده   تثرألده عادس (. 2112)م هراي ً د ه مو دس  -22

درا ددد  ت ادادددد  يشدددركه  ايقدددأمدن : اإل دددقراتد،د   اي دكدددل ايق  د دددس  ايداء

ايردلددد ي ت ر ًدد  دكقددورا  غدددر م شددور ي جهمعدد  ع ددهن ايعربددد  يادرا دده  

 .ايردن ع هني: ايعاده
25- Ravichandran & Lertwongstien, (2005), :Effect of Information Systems 

Resources and Capabilities on Firm Performance: A Resource-Based 

Perspective. 

ي تثر ا قخدام تك ويوجده اي عاومده  عادس (2115)ايخير ي لهي  م  د  -22

درا د  : س اي  اكد  ايعربدد  ايسدعودي أهعاد  ايارارا  اإلداريد  أدس ايدولارا  أد

 .ع هني ايردن: مددالد ي ر هي  مهجسقدر غدر م شور ي اي،همع  ايردلد 

اال دقعداد ايق  د دع اي ددرا ياقغدددر (: 2100)اي واجر ي كهمدل م  دد -22

اال قراتد،ع أس اي    د  اي قعا د ي اي ،اد  ايردلدد  أدس إدار  ايع ده ي اي ،ادد 

 .ايردلد ي ايردني اي،همع  2ي ايعدد 2

د ر اي    ده  اي قعا د  (: 2100)عدشدوشي تددر ي عدا ةي لاددر   -22

أس تش،دق ع ادد  اإلبدداعي  ر د  ع دل مادمد  يا اقادس ايدد يس ًدو  رتح اي ده  

اييكددرة أددس م   دده  االع دده  ايعربددد  أددس اال قاددهديه  اي ديثدد ي تددا  اييقددر  

 .ي جهمع  بشهري  وريه2100/  02/ 02-02

ع ددد ايعزيددز  ددعودي ايعددهلمسي مزلدده  ددعدي ايا عددهلسي ع ددد اي ،داسي -22

ايثاهأددد  ايق  د دددد  أدددس مددددارح ايقعادددد  اي كدددومس (: 2102)اي  سدددن عدددهيض

 ايخددهص بد يدد  ايكويددت  عا ق دده بهإلبددداع اإلدارةي اي ،ادد  ايقربويدد ي مددهرح 

 (.001)ي  اي ،اد ايثهمن  ايعشرين ايعدد 2102

دن م هر ددد  مدددديرة مددددارح ي ايعا ددد  بددد(2102)ايادددراير ي ًسددددن  -21

م هأ   ايكرا ياادهد  ايق ويادد   ايسداوا االبدداعس اييدردةي م،اد  جهمعد  اي ،دهل 

 .5ي ايعدد 22ي اي ،اد (ايعاوم اإللسهلد ) يألب ه  
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ي د ر اي    ده  اي قعا د  (2100) تدر ي عشوش   لادر ي عا ة  -20

م  وم  رتح اي ده   أس -ايق سدن  -أس تش،دق ع اد  اإلبداعي أن إدار  ايق و  

اييكددرة أددس م   دده  ايع دده  ايعربددد  أددس اال قاددهديه  اي ديثدد ي رتح اي دده  

اي عرأس مددتل يقيعددل لشده  ايقغدددر  اإلبدداع  االبقكدهر أدس م   ده  ايع ده  

 .2100ديس  ر  02-02ايعربد ي بهييقر  

ي اثددر تبعددهد ايدا دد  ايذأل ددد  أددس اإلبددداع (2112)لددورةي ت دد هء  دده  -22

درا د  مددالدد  أدس عددد مدن كادده  بغددادي م،اد  ايعادوم اال قادهدي   - دس ايق  د

 .22ي ايعدد 02 اإلداري ي اي ،اد 

االًقدهجدددده  ايقدري ددددد  يااددددهد  "ي (2101)ايع ددددزةي ع ددددده لامددددل  -22

يم،ادد  كاددد  "ايقربددويدن أددس  لار  ايقربددد  أددس د يدد  ايكويددت مددن  ج دد  ل ددرأل 

 .ع.م.ي كاد  ايقربد  ي جهمع  ب  هي جي هير (  20) ايقربد  ب   هي ايعدد 

" ي (2102)م  دددي مددهألر اً ددد ًسددن   مر ددسي ع ددر م  ددد م  ددد  -22

ي "ايثاهأ  ايق  د د   عا ق ه بهإلبدداع اإلدارة يااددهدا  ايقربويد  ب،همعد  ت ددو 

اي ،ادد  ايعا ددد ي كاددد  ايقربددد ي اي ،اددد ايثددهمن  ايعشددر ني ايعدددد ايثددهلسي تبريددل 

 .ع.م.ي جي جهمع  ت دو 2102
35- Sutherland, M. and Gaylard, M. and Viedge, C. (2005). The Factors 

Perceived to Influence the Retention of Informantion Technology 

Workers. South Africe Journal Business Management. 36 (3), 87. 

36- Sircar, S. and Turnbow, J. L. and Bordoloi, B. (2000). A Framework for 

Assessing the Relationship between Information Technology Investment 

and Firm Performance. Journal of Management Information Systems. 

Vol. 21, no. 4. 

37- ahearne, M. (2001). The Affact of information Technology on 

Salesperson Performance. E-business Research Center: Working Paber. 

اي و دوع  ايكهماد  أدس (. 2115)ايعهئسي م  د ع د ًسدن    أدرج  -22

 .دار لألران: ع هن. ل   اي عاومه  اإلداري  اي ه وبد 

ي االت،هأله  اي ديثد  أدس االدار  ايعهمد ي تدهريخ (2102)ألهش  ي يداس -22

 //:httpي 02/5/2102اال دددددددددددددددددددددددددددددددددددداع 

faculty.ksu.edu.sa/Alhashem/Doclib3 

ي ايقيكدددر االبددداعسي مي ومدد ي تلواعددهي ( 2102) عرأدده ي أتدددا   -21

 .تاهئاهي مكولهتهي مراًاه  ايعوامل اي ؤثر  أدهي مركدز اي دور يادرا ده 

http://forum.stop55.com/139352.html 

 2102-5-01تددهريخ اال دداع : عسايقيكدددر االبدددا: ليددهد ي مسددعد -20

http://www.drmosad.com/index82.htm 

http://forum.stop55.com/139352.html
http://www.drmosad.com/index82.htm
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42- Jack, Gordon &  Ron, Zemke.(2000) “The Attack on ISD,” 
Training, Vol. 37, No.4, April 2000. 

43- John, Stevens(2002): “Toward High Performance Working,” paper 

presented at the International Federation for Training and Development 

Organizations - IFTDO Conference, Manama, April 21-24, 2002. 

اياهئددد ايق ددوياع ياع ددور بهي    دده  اياددرن (. 0222)ي  دددداي ددوارت -22

 .ي عدن ش سي مكق   عدن ش س2ي  20ا 

ي د ر راح (2112")مشدهرا. م"ي مادعيسع،دا ي م  دد بدن لدوة -25

رؤيدد  مسددقا اد ي اي ددؤت ر ايعا ددس : اي دده  اييكددرة أددس تيعدددل ايادددهد  االبداعددد 

ايددد يس ايثددهلس ًددو  ادار    دددهح راح اي دده  اييكددرة أددس م   دده  االع دده  

ايعربدددددد ي مخق دددددر ايق  دددددد  اال قادددددهدي   اي شدددددري ي جهمعددددد   دددددعد دًاددددد  

 .  اي ادد ياي،زائر

اي عو دده  (: 2112) د  دده   رشددهدي ع ددد اي هصددر م  ددد ً يددسي م  دد -22

درا د  ت ادادد  "اإلداري  ياق،ديدا  ايقربوي  أس ايقعاد    دل اي،دهمعس أدس مادر 

 .2112عي ايعدد ايثهيث عشر ي ي هير .م.ي م،ا  كاد  ايقربد  بهإل  هعداد ي ج"

ايع عدد  اي يددسي . ايع ددل اي ؤ سددس(. 2112)ايعددديولسي م  ددد تكددرم  -22

 .دار ابن ًزم ياع هع   اي شر  ايقوليق: بدر  

ايع عد  . تك ويوجدده اي عاومده (. 2111)ايسهي سي عداء ع دد ايدرلاا  -22

 .دار اي  هألط يا شر  ايقوليق: ايثهلد ي ع هن

ل ريده   ل دهحج : إدار  ايع ه (. 2115)إدريسي ع د ايرً ن ثهبت  -22

 .ايدار اي،همعد : اال ك دري . تع داد 

م ددددهدت اإلدار ي دار ألومدددد ي (:  2112)يدددددين ي ايعويسدددده ي ج دددده  ا -51

 .اي،زائر

ايادهد  االداريد  ايعربدد   مقعا ده  (: 2112)اي هًسدني  همس ع د هي -50

ايقغددري مؤت ر ايق ديه  اي عهصر  يادار  ايعربد ي م شورا  اي      ايعربدد  

 .داري ي اياهألر ي مارياق  د  اإل

تداء اياددهدا  ايقربويد  أدع  تعدوير(:2101)اي ربسي م ه  الأس تاد ي -52

اي  دده ي ايقعاد ددد  بد يدد  ايكويددت أددع ضددوء االت،هألدده  اإلداريدد  اي عهصددر ي 

 .ر هي  مهجسقدر غدر م شور ي كاد  ايقربد ي جهمع    عه

 



 منال الفي خلف الحربي /د
 

 

67 

 


