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الممخص

تيدف ىذه الدراسة إلى قياس العالقة بين األنماط القيادية واإلبداع المنظمي في مصارف القطاع

الخاص إلقميم كردستان ,واعتمدت عمى المنيج الوصفي التحميمي ,تم توزيع استمارة االستبانة عمى ()061
عامالً في ( )01فرعاً من فروع مصارف القطاع الخاص في اإلقميم ,أعيدت منيا ( )011استمارة صالحة

لمتحميل ,لو حددت فرضيتان رئيسيتان لمبحث لتضمنت وجود عالقة ارتباط وتأثير معنوي بين األنماط
القيادية واإلبداع المنظمي ,واستنتجت الدراسة إلى أن ىناك عالقة ارتباط معنوية بين النمط القيادي الحر
واإلبداع المنظمي من جية وبين النمط الديمقراطي واإلبداع المنظمي من جية ثانية غير إنو لم يكن ىناك
ارتباط معنوي بين النمط القيادي األوتوقراطي واإلبداع المنظمي .وان النمط القيادي السائد ىو النمط

القيادي األوتوقراطي .وأوصت بضرورة اعتماد المصارف عمى تطبيق مفاىيم القيادة اإلبداعية ,واشراك
العاممين في دورات تدريبية لرفع مياراتيم القيادية ,واالىتمام بالد ارسات الخاصة بتطوير العمل المصرفي.

الكممات المفتاحية :القيادة ,األنماط القيادية ,اإلبداع.

Abstract
The aim of this study is to reveals the impact of leadership styles on
organizational innovation in the private sector banks to the Kurdistan Region
.The study depends on descriptive and analytical methodize using the
practical manner, study sample consists of employees amounted (134) . A
major study finding that there is significant statistical impact of LaissezFaire Leadership& Democratic leadership styles in organizational innovation
, but not significant statistical impact of autocratic Leadership style in
organizational innovation.
Key word :Leadership, Leadership styles, Innovation.

المقدمه

إن التغيرات الجذرية التي طرأت عمى مختمف األوضاع البيئية والتنظيمية جعمت المنظمات

تدرك أىمية توافر القدرات القيادية التي تمتمك زمام المبادرة في دعم اإلبداع وتعزيزه لدى العاممين,
ولكي تنجح القيادات المؤمنة باإلبداع في دفع الطاقات اإلبداعية لدى العاممين ,فال بد من إيجاد

النمط القيادي المالئم ليا وخمق الثقة المتبادلة بين القيادة والعاممين ,ودعم األفكار المبدعة

والمتميزة وتنميتيا وتوجيييا لتحقيق أىداف المنظمة .ويعد المورد البشري العامل الحاسم في أي
نجاح تحققو المنظمة فميما ازدادت درجة المعرفة والتقانة تبقى ميمة المحافظة عمى المورد

البشري الممتزم وتطوير قابميتو تحدي يواجو القيادة بشكل مستمر ,وان غرس قيم المبادرة واإلبداع
في نفوس العاممين واجب عمى القيادة اإلدارية ينبغي تشجيعو وصوالً إلى أىداف المنظمة العميا.
وقد تم تقسيم البحث إلى أربعة محاور تضمن األول منيجية البحث والثاني اإلطار النظري لمبحث
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وتضمن المحور الثالث اإلطار الميداني لمبحث وتضمن المحور الرابع واألخير أىم اإلستنتاجات
والمقترحات.

المحور األول :منهجية البحث
أولا :مشكمة البحث

يعد النمط القيادي السائد والفمسفة التي تنتيجيا اإلدارة في تعامميا مع العاممين لدييا أثر

كبير عمى مستوى اإلبداع لمعاممين ,وقد أجمع الكثير من الباحثين في مجال اإلبداع المنظمي

عمى أن قدرات المرؤوسين اإلبداعية تتأثر بنمط القيادة السائدة ,فالقادة يمكن أن يساىموا في تنمية
القدرات اإلبداعية لمرؤوسييم من خالل تشجيعيم في حل المشاكل والتصدي ليا وعرض حموليا

بشكل مفتوح أماميم ,إن إشعار الفرد من قبل اإلدارة بأىمية الدور الذي يقوم بو في العممية

اإلدارية واتاحة الفرص لو في النمو والطموح وبناء عالقات معيا يكون أساسيا اإلحترام والتقدير,
كميا عوامل محفزة تدفع الفرد إلى المزيد من البذل والعطاء واإلبداع .واتساقاً مع ما تقدم فإن طرح

التساؤالت التالية يمكن أن يساىم في توضيح مشكمة البحث:

 -0ما النمط القيادي الذي تتبناه القيادات اإلدارية في المصارف المبحوثة؟
 -2ما مستوى اإلبداع المنظمي في المصارف المبحوثة؟

 -1ىل توجد عالقة ارتباط بين األنماط القيادية ومستوى اإلبداع المنظمي في المصارف
المبحوثة؟

 -1ىل تؤثر األنماط القيادية في اإلبداع المنظمي لممصارف المبحوثة؟

ثاني ا :أهمية البحث

يستمد ىذا البحث أىميتو من خالل ربطو بين موضوعين ميمين في مجال اإلدارة وىما:

األنماط القيادية واإلبداع المنظمي السائد في مصارف القطاع الخاص إلقميم كوردستان/العراق.
كما يمكن أن يساىم في التعرف عمى األنماط القيادية التي تحفز العاممين نحو اإلبداع وبالتالي

زيادة الكفاءة في أداء أعماليم .ويمكن أن يقدم المساعدة لممسؤولين في مصارف القطاع الخاص
إلقميم كوردستان لتطوير األنماط القيادية لدى فروعيما المصرفية العاممة في اإلقميم وىذا ما

سيؤدي بشكل أو بآخر إلى رفع حالة اإلبداع لدى العاممين في ىذا القطاع.

ثالثا :أهداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق األىداف التالية-:

 -0التعرف عمى األنماط القيادية السائدة في مصارف القطاع الخاص إلقميم كوردستان.
 -2تحديد مستوى اإلبداع المنظمي لدى العاممين في مصارف القطاع الخاص إلقميم
كوردستان.
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 -1إختبار عالقة اإلرتباط بين األنماط القيادية السائدة ومستوى اإلبداع لدى العاممين في
مصارف القطاع الخاص ألقميم كوردستان.

 -1إختبار عالقة التأثير بين األنماط القيادية واإلبداع لدى العاممين في مصارف القطاع
الخاص ألقميم كوردستان.

رابع ا -:أنموذج البحث

من أجل التوصل إلى أىداف البحث تم رسم أنموذج يبين العالقة بين األنماط القيادية

كمتغير مستقل واإلبداع المنظمي كمتغير تابع وكما موضح في الشكل رقم (.)0

شكل رقم ()0

أنموذج البحث

خامسا :فرضية البحث

تمت صياغة فرضيات البحث عمى مجموعتين رئيسيتين انبثق منيا عدد من الفرضيات

الفرعية منيا ما يخص عالقات اإلرتباط واألخرى عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة وكما يمي:
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الفرضية األولى:
توجد عالقة إرتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية المتبعة في مصارف

القطاع الخاص إلقميم كوردستان/العراق واإلبداع المنظمي .وتنبثق منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 -0توجد عالقة إرتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي الديمقراطي واإلبداع
المنظمي.

 -2توجد عالقة إرتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي األوتوقراطي واإلبداع
المنظمي.

 -1توجد عالقة إرتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي الحر واإلبداع المنظمي.
الفرضية الثانية:

تؤثر األنماط القيادية تأثي اًر معنوياً في اإلبداع المنظمي لمصارف القطاع الخاص إلقميم

كوردستان /العراق.

وتنبثق منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 -0يؤثر النمط القيادي الديمقراطي تأثي اًر معنوياً في اإلبداع المنظمي.

 -2يؤثر النمط القيادي األوتوقراطي تأثي اًر معنوياً في اإلبداع المنظمي.
 -1يؤثر النمط القيادي الحر تأثي اًر معنوياً في اإلبداع المنظمي.

سادسا :أسموب جمع البيانات وعينة البحث

تم اإلعتماد عمى إستمارة اإلستبانة بإعتبارىا إحدى األدوات الميمة في جمع البيانات

والمعمومات المتعمقة بالمبحوثين ,وقد نظمت اإلستمارة إستناداً إلى األدبيات المدرجة في الجانب

النظري من البحث ومنيا دراسات )Daft, 2001

العازمي ,2006,وكشمولو ,2007,و

عوض ,2008,و الحوري وعباد ,2009,وكريدي ,)2010,بعد أن تم إجراء بعض التعديالت

عمييا بما تتالئم وطبيعة المنظمة المبحوثة ,وقد تضمنت اإلستمارة ثالثة أقسام ,يتعمق القسم األول
منيا بالمعمومات الشخصية والتعريفية لممبحوثين ,والقسم الثاني منيا يتعمق باألسئمة الخاصة

باألنماط القيادية إذ خصصت ( )10أسئمة لكل نمط قيادي ,أما القسم الثالث فقد تضمن ()20
سؤاالً لغرض قياس اإلبداع المنظمي .وقد تم إختيار( )13فرعاً من المصارف الخاصة في أقميم
كوردستان كمجتمع لمدراسة ,و تم توزيع إستمارة اإلستبانة عمى( )160عامالً في الفروع المصرفية

ستمارت الصالحة منيا
ا
بصورة عشوائية لمفترة من شير مارس ولغاية أيمول  2101/وتم تحميل اإل

وعددىا ( )134إستمارة واستبعدت اإلستمارات غير الصالحو وعددىا ( )26استمارة وكما موضح

في الجدول (.)1
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جدول ()1

توزيع استمارة االستبانة عمى عينة البحث
ث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

االسخًبراث انًىزعت
15
12
12
12
13
13
13
12
12
12
12
10
12
160

اسى انفرع
انبُك انًخحذ نالسخثًبر
يصرف كىردسخبٌ انذونً
يصرف إٌالف اإلساليً
بُك انخعبوٌ اإلساليً
بُك اربٍم
يصرف انىركبء
يصرف دجهت وانفراث
يصرف انًُصىر
يصرف انشرق األوسط نالسخثًبر
يصرف انًىصم نهخًٍُت
يصرف انشًبل
يصرف جٍهبٌ
يصرف آشىر
انًجًىع

االسخًبراث أنصبنحت
14
12
11
10
11
11
10
10
7
9
11
8
10
134

كما تم اإلعتماد عمى مقياس ليكرت الخماسي لغرض توزيع اإلجابة والذي تكونت من

(اتفق بشدة ,اتفق ,اتفق نوعا ما ,ال اتفق ,ال اتفق بشدة) .وبيدف التحقق من صدق محتويات
اإلستبانة وتوخي الدقة العممية في تحميل البيانات فقد تم إخضاعيا لمجموعة من اإلختبارات
اإلحصائية يمكن توضيحيا في أدناه:

 -0قياس ثبات األستبانة بإستخدام معامل ألفا كرونباخ:
يقصد بثبات أداة القياس أن يعطي اإلستبيان النتائج نفسيا إذا أعيد تطبيقو عمى العينة نفسيا

وفي الظروف نفسيا ,ويتم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ بإستخدام برنامج  SPSSوالذي

من خاللو نحسب معامل التمييز لكل سؤال إذ يتم حذف السؤال الذي معامل تمييزه ضعيف

(أي اقل من  )0.20أو سالب .وعند إجراء اختبار الثبات وفقاً لمعامل ألفا كرونباخ حصمنا
عمى النتائج اآلتية:

 كانت قيمة ألفا كرونباخ تساوي  0.853وىي قيمة موجبة وعالية جدا وىذا يدل عمى ثباتاإلستبيان.

 كانت جميع قيم ألفا كرونباخ إذا تم حذف أحد العناصر مساوية أو أكثر من قيمة المعامل0.853عدا بعض الحاالت القميمة مما يؤشر عدم وجود عنصر أو فقرة تضعف اإلستبيان.
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جدول ()2

يوضح قيمة الفا كرونباخ
يؤشر انثببث
عذد األسئهت
10
10

انًحىر
انًُط انمٍبدي انحر
انًُط انمٍبدي األوحىلراطً
انًُط انمٍبدي انذًٌمراطً
اإلبذاع أنًُظًً

لًٍت أنفب كروَببخ
0.854
0.854
0.853
0.855

10
20

 -2الصدق الظاىري او اإلتساق الداخمي:
يقصد باإلتساق الداخمي لفقرات اإلستبانة ىو أن تقيس ىذه الفقرات ما أريد ليا أن تقيس فعال,

أو أن تقيس الوظيفة التي صممت الفقرات من أجميا ,ويمكن أن يقاس الصدق الظاىري عن

طرق قياس قوة اإلرتباط بين درجات كل مجال أو محور ودرجات أسئمة اإلستبانة الكمية .وعند
احتساب معامل ارتباط سيبرمان بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكمية لممجال أو المحور الذي
تنتمي إليو حصمنا عمى النتائج اآلتية:

أ -الصدق الظاىري لمنمط القيادي الحر :من مالحظة قيمة معنوية إرتباط كل عنصر مع
الدرجة الكمية لممحور اتضح إن جميع فقرات المحور تتمتع بالصدق الظاىري.

X10
.473

X9
.578

X8
.694

X7
.680

X6
.595

X5
.719

X4
.729

X3
.617

X2
.617

X1
.553

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

ب -الصدق الظاىري لمنمط

Spearman
Correlation
Sig.
(2)tailed
N

القيادي األوتوقراطي :من مالحظة قيمة معنوية إرتباط كل

عنصر مع الدرجة الكمية لممحور اتضح إن جميع فقرات المحور (عدا الفقرة  )20تتمتع
بالصدق الظاىري.

X20
.047

X19
.628

X18
.695

X17
.212

X16
.540

X15
.751

X14
.589

X13
.437

X12
.586

X11
.506

.587

.000

.000

.014

.000

.000

.000

.000

.000

.000

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134
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ت  -الصدق الظاىري لمنمط القيادي الديمقراطي :من مالحظة قيمة معنوية ارتباط كل عنصر
مع الدرجة الكمية لممحور اتضح إن جميع فقرات المحور تتمتع بالصدق الظاىري.

X30
.552

X29
.512

X28
.484

X27
.257

X26
.709

X25
.514

X24
.497

X23
.520

X22
.374

X21
.430

.000

.000

.000

.003

.000

.000

.000

.000

.000

.000

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

Spearman
Correlation
Sig.
(2)tailed
N

ت -الصدق الظاىري لمحور اإلبداع المنظمي :من مالحظة قيمة معنوية إرتباط كل عنصر
مع الدرجة الكمية لممحور اتضح إن جميع فقرات المحور تتمتع بالصدق الظاىري.
X40
.689

X39
.545

X38
.653

X37
.494

X36
.583

X35
.610

X34
.503

X33
.569

X32
.382

X31
.452

.000

.000

.000

.003

.000

.000

.000

.000

.000

.000

X50
.516

X49
.605

X48
.341

X47
.329

X46
.428

X45
.515

X44
.569

X43
.556

X42
.445

X41
.608

.000

.000

.000

.003

.000

.000

.000

.000

.000

.000

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

Spearman
Correlation
Sig.
)(2-tailed
Spearman
Correlation
Sig.
)(2-tailed
N

سابعاً :أساليب التحميل اإلحصائي

من أجل التوصل إلى مؤشرات تخدم أىداف البحث واختبار فرضياتو فقد تم اإلعتماد عمى
المقاييس والمؤشرات اإلحصائية التالية:

 -0الوسط الحسابي لمعرفة مستوى اإلستجابة.
 -2اإلنحراف المعياري لمعرفة درجة التشتت في قيم اإلجابة لكل سؤال.

 -1معامل اإلرتباط ( )Spearmanلتحديد نوع العالقة وقوتيا بين متغيرات الدراسة.
 -1تحميل االنحدار لمعرفة تأثير النمط القيادي في اإلبداع المنظمي.

المحور الثاني -:اإلطار النظري
أول :مفهوم القيادة Leadership

توجد اختالفات في وجيات نظر الباحثين والكتاب حول مفيوم القيادة ,فقد أكد البعض عمى

أن القيادة تعني القدرة عمى التأثير في األعضاء والجماع ـ ـ ـة أو القدرة عمى التأثير وتحفيز األفـ ـ ـ ـ ـراد
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لمقيام بأمر ما يوصل لتحقيق األىداف .و تعد القيادة من أىم العناصر التي يجب توافرىا في
الشخص اإلداري لتكون سبباً في تحقيق أىداف المنظمات بأعمى درجات الكفاءة والفاعمية ,فقد
عرفيا (مججمي )20:2003 ,بأنيا النشاط الذي يمارسو شخص معين في مجال التنظيم والتوجيو
والتخطيط واإلتصاالت وا تخاذ الق اررات ومتابعة المرؤوسين وذلك بقصد تحقيق ىدف معين يتم عن

طريق الحث واالستمالة واإلقناع لممرؤوسين فإذا لم ينفعيم ذلك فعمى القائد استخدام السمطة

الرسمية .ويعرفيا (إسماعيل )2000 ,عمى إنيا النشاط االيجابي الذي يمارسو شخص معين في
مجال اإلشراف اإلداري عمى اآلخرين لتحقيق غرض معين بوسيمة التأثير واإلستمالة أو بإستعمال

السمطة الرسمية عند االقتضاء (الشقحاء .)20 :2003 ,و برأي (كشمولو )170 :2007 ,فإنيا
مجموعة من الميارات والخبرات التي يتميز بيا القائد والتي تجعمو قاد ار عمى التأثير في اآلخرين

وتوجيييم وتطوير أدائيم ومساعدتيم عمى التخمص من العقبات التي تصادفيم في عالقاتيم

وأعماليم من أجل تحقيق األىداف المشتركة .أما ليكرت فعرفيا بأنيا قدرة الفرد في التأثير عمى
شخص أو مجموعة وتوجيييم وارشادىم من أجل كسب تعاونيم وحفزىم عمى العمل بأعمى درجو

من الكفاية في سبيل تحقيق األىداف الموضوعة (الجميمي .)11 :2008 ,ويراىا Barrow

بأنيا عممية سموكية في التأثير عمى األفراد أو المجموعات لوضع األىداف ,ويرى

( )Robbins and coulterإن القيادة ىي القدرة في التأثير عمى المجموعات في إتجاه تحقيق
األىداف لممنظمة (الحوري وآخرون.)369 :2009 ,

أما القريوتي فيعد القيادة اإلدارية المحرك األساس لفاعمية أي تنظيم وذلك ألن القائد

يستطيع تسخير وحشد الطاقات الموجودة لدى العاممين معو لتحقيق األىداف المطموبة ,وال يأتي
ذلك بالضرورة بحكم المركز الوظيفي أو درجة السمطة التي يتمتع بيا المدير ,إذ إن ىناك كثي اًر من

المدراء يفتقرون لمميارات القيادية ,مما يحد من قدراتيم عمى تحقيق األىداف المنوطة بيم
(القريوتي.)212:2009 ,

ثانيا :األنماط القيادية Leadership styles

يعرفيا عالم اإلدارة واالجتماع المعروف ( )Fiedlerبأنيا نوع العالقة التي يعتمدىا شخص

ما مستخدما سمطتو وطريقتو لجعل اآلخرين يعممون بشكل جماعي في ميمة واحدة

( .)Wang,et,al,2010:3925كما يمكن أن تعرف بأنيا الطريقة التي يقدميا القائد عند قيامو
بتوجيو اآلخرين في مواقف العمل المختمفة ( .)Durbin,1990:317وقد تعددت الدراسات حول

تصنيف أنماط القيادة ,وتوصمت إلى تصنيفات متعددة وآراء متنوعة لتمك األنماط تختمف بإختالف

المعايير التي يعتمد عمى تصنيفيا ومن ىذه المعايير ,تصنيف القادة من حيث طريقة اختيارىم إلى
قادة معينين من السمطة التنفيذية العميا ,وقادة يتم اختيارىم من بين صفوف الجماعة التي يقودونيا
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(الجميمي .)21 :2008 ,ومنيم من صنف القيادات إلى قيادات ايجابية ,وقيادات سمبية ,وكذلك
قيادات

مركزية,

وقيادات

مركزية,

ال

(النمر وآخرون.) H 1417 : 326 ,

رسمية,

وقيادات

غير

وقيادات

رسمية

ويرى بعضيم إن ىناك عاممين أساسيين يتحكمان في عممية تصنيف أنماط القيادة ,العامل

األول :ىو العمل أو اإلنتاجية ومدى إىتمام القيادات بذلك والعامل الثاني

فيعنى بالعاممين

ومصالحيم وطريقة معاممتيم  .ويندرج تحت العامل األول نمطان متضادان في الجوىر ىما القيادة

االيجابية والقيادة السمبية وىذا ما أفضت إليو دراسات ليكرت  ,1966ويشتمل العامل الثاني عمى

ضربين

مختمفين

من

أنماط

القيادة

اإلدارية

وىما:

النمط

الديمقراطي,

والنمط

األوتوقراطي(.مجممي )22 : 2003,وتتضح أىمية النمط القيادي من خالل كونو العامل األىم

في التأثير عمى تقدم العمل واإلبداع في المنظمة سيما عندما يصبح لطرق العمل ولمفاعمية اإلدارية
ىنا الدور األكبر في ذلك ( .)Wang,et,al,2010:3924وسيتم في ىذا البحث دراسة األنماط

القيادية الثالثة التي سيتم ذكرىا في أدناه:

 -0نمط القيادة الديمقراطية Democratic leadership style
وىو النمط الذي يعطي فرصة لممرؤوسين بالمساىمة في صنع الق اررات واإلخبار عن حقائق

المواقف والعناية بالروح المعنوية (المصري .)635 :2007,ويعتمد ىذا النمط عمى بذر روح

المسؤولية في المرؤوسين وذلك عن طريق المشاركة في عممية صنع الق اررات ,وىذه المشاركة من
شأنيا أن تعمل عمى رفع الروح المعنوية لألفراد وزيادة والئيم لممنظمة التي يعممون فييا والتزاميم
بمسؤولياتيم ( مجممي.)22 :2003 ,

وقد كشفت البحوث والدراسات المرتبطة بالقيادة الديمقراطية عن درجة كبيرة من االرتباط بين

عدد من النتائج المرغوب فييا ومن بينيا ظيور االتجاىات اإليجابية بين أفراد الجماعة تجاه القائد
ووجود درجة عالية من القبول تجاه أي تغيير يتم ,وانخفاض معدالت الغياب وارتفاع الروح

المعنوية لمجماعة ,وتشجيعيم عمى التطوير واالبتكار واإلبداع وانتظام سير العمل حتى عندما
يكون القائد غائباً (مجممي .)23 :2003 ,وعادة تتم القيادة في ظل ىذا النمط من خالل الترغيب

وليس التخويف ,أو من خالل اعتماد المشاركة وليس احتكار سمطة إصدار القرار ,فالقائد في ظل
ىذه القيادة يستشير المرؤوسين ويشاركيم في اتخاذ القرار(القريوتي.)206 :2009 ,

ومن أىم خصائص النمط القيادي الديمقراطي ما يمي (المصري: )635 :2007,
أ -تسود العالقات اإلنسانية السميمة في ىذا النمط من القيادة.

ب -النجاح المثمر بنجاح أىداف القيادة.

ت -يقوم عمى اإليمان بقيمة الفرد وكرامتو وقدرتو عمى العمل.
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ث -يشعر أعضاء الجماعة بالرضا.
ج -تسود الروح المعنوية لمعاممين.

ح -تعمق الثقة المتبادلة بين القائد والجماعة.
خ -يدفع بالعمل إلى التقدم.

د -يرى القائد إن السمطة ليست مصدر قوتو وانما ىي مميزة تتيح الفرصة لمعرفة اآلخرين.
ذ -ال يمجأ القائد إلى أسموب القسر والتيديد بل يتسم بالواقعية اإلنسانية والضبط الداخمي.

ر -يساعد األفراد في تطوير مياراتيم بأقصى ما تسمح بو إمكانياتيم ويؤىميم لتولي القيادة
ويؤمن بالشورى والمشاركة ويجعل اآلخرين يعممون معو ال من أجمو فيم شركاء ال تابعين.

 -2نمط القيادة األوتوقراطية Autocratic Leadership style

يتميز القائد األوتوقراطي بأنو يحاول تركيز كل السمطات في يده ويحتفظ لنفسو من خالل

قيامو بكل صغيرة وكبيرة بمفرده ويصدر أوامره وتعميماتو التي تتناول كافة التفاصيل ويصر عمى
إطاعة مرؤوسيو ليا .ويالحظ إن القائد في ىذا النمط من خالل إنفراده بوظيفة إتخاذ الق اررات
ووضع السياسات والخطط دون مشاركة من مرؤوسيو أو حتى استشارتيم في ذلك ,فإنو في الغالب

ما تكون ىناك نتائج سمبية تظير من خالل تجمعات غير رسمية بين المرؤوسين داخل التنظيم

الرسمي نتيجة اإلحباط والتوتر وانخفاض الروح المعنوية لدييم (الجميمي.)25 :2008 ,

ويعتمد القائد األوتوقراطي عمى إيجاد الدافع إلى العمل لدى مرؤوسيو عن طريق ما يسمى

بسمطة الجزاء فيستخدم أسموب التحفيز السمبي القائم عمى التخويف والتيديد والعقاب وفرض السمطة
بفرض توجيياتو عمى مرؤوسيو ومن خالل ىذا األسموب يتمتع القائد بالحرية التامة في رسم

السياسات وصنع الق اررات وتغيير كل صغيرة وكبيرة بمفرده وحسب رغباتو ويتم ذلك عن طريق

إصدار أوامره وتعميماتو التي تتناول كافة التفاصيل واص ارره عمى إطاعة مرؤوسيو ليا

(الشقحاء .)30 :2003 ,ويصف (كشمولو )19 :2007 ,القيادة األوتوقراطية بالقيادة الدكتاتورية

ويعدىا عممية اجتماعية تتركز بواسطتيا الق اررات بيد شخص واحد يفترض إن درجة معرفتو أكبر

من درجة معرفة اآلخرين وانو يعمم ما يجب عممو موجيا إلى تحقيق األىداف التي قررت من قبمو.
ويرى ( )Reddinمن خالل دراساتو إن ىناك مجموعة من المؤشرات عن سموك القائد األوتوقراطي
حيث يبدو القائد انتقادي وييدد كثي ار إلعتقاده بأنو من الضروري الضغط عمى المرؤوسين ومتابعة

أعماليم وتيديدىم بالعقاب لكي يعمموا (كريدي.)29 :2010 ,

ويمكن تمخيص أىم الخصائص ليذا النمط باآلتي (المصري: )637 :2007 ,

أ -إنعدام العالقات اإلنسانية السميمة في ىذا األسموب القيادي.

ب -التزمت في إصدار الق اررات والحرص عمى تنفيذ األنظمة والتعميمات بشكل حرفي.
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ت -إنعدام التعاون بين القائد والمجموعة التي يقودىا.
ث -إنعدام الثقة بين القائد والعاممين.

ج -إنخفاض الروح المعنوية بين المرؤوسين.
ح -إرتفاع روح الكراىية بين القائد والمرؤوسين.

خ -الغموض والتعالي واالنفرادية بين القائد والمجموعة التي يقودىا األمر الذي يترك آثار سيئة
بالنسبة لمعمل والعاممين عمى السواء.

 -1نمط القيادة الحرة Laissez-Faire Leadership

يطمق عمى ىذا النمط بالقيادة المنطمقة ,عمى أساس إن المجموعة العاممة في ظل ىذه

القيادة متحررة من سمطة القائد ,ويطمق عمييا البعض اآلخر بالقيادة غير الموجية أو القيادة

المتخمية ,وأما البعض األخر فيطمق عمييا اسم القيادة الفوضوية لكونيا تقوم عمى إعطاء الفرد

كامل الحرية في أن يفعل ما يشاء .وفي ىذا النموذج تكون القيادة وكأنيا غير موجودة لتتولى
توجيو المرؤوسين أو اإلشتراك معيم في جميع الحمول والق اررات وبالتالي يتنازل القائد لمرؤوسيو عن

سمطة إتخاذ الق اررات ويصبح في حكم المستشار (الشقحاء.)35 :2003 ,

ويعد (القريوتي )206 :2009 ,ىذا النمط من القيادة المتساىل والنادر الوجود في اإلدارة

التطبيقية ,إنو ضرب من ضروب اإلدارة السائبة التي قد تشجع عمى التيرب من المسؤولية والتي
تشوبيا القمق والتوتر .إذ ال بد من وجود قائد يشعر مرؤوسيو باحترام مقترحاتيم ويفوض ليم بعض

السمطات واال فقد القدرة عمى التوجيو والتأثير ,وانعدمت الرقابة الفاعمة  ,وتعثرت المنظمة مما
يعني في النياية انو ال يرى نفسو مدي اًر فكيف يمكن أن يكون قائدا إداريا.

ويمكن تحديد أىم خصائص ىذا النمط باآلتي (المصري:)636 :2007 ,

أ -عدم تحديد المسؤولية مما يؤثر عمى تحقيق األىداف.

ب -ضياع وحدة العمل كفريق متكامل.

ت -ال يبعث عمى إحترام الجماعة لشخصية القائد.

ث -يشعر العاممون تحت ىذا األسموب بالضياع والقمق وعدم القدرة عمى التصرف.
ج -يتسم بأنو أقل أنواع القيادة إنتاجاً.

ح -إنعدام التعاون بين الجماعة والقائد.
خ -القائد سمبي في تصرفاتو.

ثالثا :اإلبداع المنظمي organizational innovation

يمثل اإلبداع أداة أساسية لنمو المنظمات المعاصرة وبقاءىا وقدرتيا عمى التكيف مع

الظروف البيئية ,فاإلبداع يشير إلى شيء جديد يقدم ألول مرة بشرط أن يكون الشيء المقدم جديدا
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لم يتطرق إليو أحد من قبل أو سبق ألحد أن قدمو ,ويعني والدة شيء جديد غير مألوف أو النظر
إلى األشياء بطرق جديدة (القريوتي .)257 :2009 ,ويعرف اإلبداع عمى أنو أفكار جديدة ومفيدة

ومتصمة بحل مشكالت معينة أو تجميع واعادة تركيب األنماط المعروفة من المعرفة في أشكال

فريدة ,وال يقتصر اإلبداع عمى الجانب التكتيكي ألنو ال يشمل تطوير السمع والعمميات المتعمقة بيا
واعداد السوق فحسب بل يتعدى أيضاً إلى اآلالت والمعدات وطرائق التصنيع والتحسينات في

التنظيم نفسو ونتائج التدريب والرضا عن العمل بما يؤدي إلى إزدياد اإلنتاجية

(الصرن.)28 :2001 ,

ويرى (  )Daft, 2001:357إن اإلبداع يتمثل في عممية تحويل وترجمة أفكار إبتكارية

معينة ,إلى منتج أو سمعة أو خدمة أو عممية ذات فائدة وقيمة لممستخدم أو المستيمك .في حين

يرى (المموك )133 :2002 ,بأنو نشاط أنساني يمارس من قبل أفراد تتوافر فييم خصائص تميزىم

عن اآلخرين ويؤدي ىذا النشاط إلى تقديم شيء جديد يأخذ أشكاالً متنوعة ويؤدي إستخدامو إلى
تحقيق منافع شتى شريطة توافر البيئة المالئمة لممارسة مثل ىذه النشاطات.

إن اإلبداع ىو الحقيقة اإلنسانية التي تمكن اإلنسان من فيم ما يحيط بو من أفكار أو أشياء

أو أساليب وتطويرىا ,وانو عمل ذىني بدايتو فردية ويتم تعزيزىا من خالل الجماعة عن طريق
تمقيح األفكار وتبادليا ,ثم يتم تطوير األفكار اإلبداعية من خالل اإلطار المؤسسي الذي يتبنى ىذه

األفكار ويرعاىا ويعزز تقدميا ,وتتضمن ىذه األفكار ,الخبرة واألصالة والمرونة وزيادة المعرفة
والخروج عن المألوف التي في نياية المطاف تحسن من كينونة الفرد والمنظمة وبالتالي المجتمع

(الفاعوري .)8 :2005 ,ويعد اإلبداع نشاط إنساني يقوم بو الفرد أو مجموعة أفراد تتوفر فييم
خصائص تميزىم عن اآلخرين بتقديم شيء جديد  ,سمعة كانت أو خدمة أو فكرة تتميز بالندرة

وتحقيق المنفعة االقتصادية أو االجتماعية لمفرد والمجتمع (قاسم واحمد .)125 : 2011 ,

أما اإلبداع المنظمي فإنو عبارة عن اإلتيان بشيء جديد ومفيد قد تكون فكرة أو خدمة أو

سمعة أو عممية أو نشاط يتم داخل المنظمة ومن خالل التصرف المميز الذي يمارسو الفرد كتبني
التغيير وتشجيع االبتكار واستخدام طرق وأساليب حديثة في مجال العمل ومحبة التجريب والمناظرة

وعدم اإلنصياع لألوامر التي تحد من تفكيره والقدرة عمى التكيف والمرونة والمساىمة في حل

المشاكل وكثرة االتصاالت (النفيعي.)10 :2003 ,

رابعا :العالقة بين القيادة واإلبداع

تعد القيادة اإلدارية أحد العوامل الميمة في حياة أي تنظيم ,إذ إنيا صاحبة الدور الرئيسي

في تحفيز العاممين لتعاونيم معيا ,ومع بعضيم البعض لتحقيق األىداف المرجوة .فإذا كانت ثقة
المرؤوسين بالقيادة اإلدارية مفقودة ,فإن ذلك يعد عامالً سمبياً ومحبطاً .فالرئيس الذي ال يعد نجاح
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موظفيو نجاحا لمجياز ,ويحرص فقط عمى التفتيش عما يسيء ليم ,ىو شخص ىدام في التنظيم,
وال مجال لمحديث عن اإلبداع في مثل ىذا المناخ التنظيمي (القريوتي.)322 :2009 ,

ويعد اإلبداع واإلىتمام بو من أىم الواجبات التي ينبغي عمى القادة التركيز عمييا ومنحيا

أولوية خاصة ,فاإلبداع كما يقول ( )Hoffman and Hegartyيمثل احد مصادر الميزة التنافسية

لممنظمات وبالتالي سيصبح جزءاً من إستراتيجية الكثير من المنظمات في القرن الواحد والعشرين,

األمر الذي جعل اإلبداع من أىم وأبرز ميام القيادة اإلدارية ويذكر ) )Tierneyإنو عمى الرغم
من أن الكثير من العاممين لدييم القدرة عمى اإلبداع إال أنيم في كثير من األوقات ال يبدعون
بسبب غياب دور القيادة في تحفيزىم عمى اإلبداع والتطوير (ممحم واخرون.)10 :2009 ,

ويرى ( )He and Dewarان كثي اًر من االختالفات الموجودة بين المنظمات في درجة

التجديد والتطوير ترجع إلى االختالفات في قيم القادة أكثر من إرجاعيا ألي عامل تنظيمي او
ىيكمي آخر ,كما يرى ( )Kimberly and Evaniskoإن قدرة المرؤوسين اإلبداعية تتأثر بنمط

القيادة الديمقراطي ,ويرى ) )Maierإن القادة يمكن أن يساىموا في تنمية القدرات اإلبداعية

لمرؤوسييم من خالل تشجيعيم عمى حل المشاكل والتصدي ليا وعرض حموليا بشكل مفتوح
إماميم ,كما يمكن لمقادة أن يشجعوا مرؤوسييم عمى اإلبداع من خالل سموكيم الذي يعظم الدافعية

عمى اإلبداع ومن خالل إفساحيم المجال لممرؤوسين كي يقوموا بوضع األىداف او عمى األقل

المشاركة فييا (زنتاتي.)150 :2003 ,

ويعد القيادي المبدع شخصاً مخالفاً في تصرفاتو لألفكار التقميدية التي يحمميا أغمبية الناس

الذين يكرىون التغيير ويفضمون اإلستمرار عمى ما ىم عميو من أنماط عمل ,وال يحبون التجريب

واإلبداع ألنو مرتبط بالمخاطر ,أما المبدع فيو في الغالب شخص يحب المخاطرة ويسعى لمعرفة

المجيول والدخول في مجاالت استثمار غير معروفة من قبل ويحاول دوما التفكير في طرق

جديدة لمعمل ,ويتميز الشخص المبدع عموما بالخصائص التالية (القريوتي:)320 :2009 ,

 -0البصيرة الخالقة ,ويعني ذلك القدرة عمى تصور بدائل عديدة لمتعامل مع المشاكل وعمى طرح
األسئمة الصحيحة والتي ليس ىناك أجوبة واضحة عمييا.

 -2الثقة بالنفس وباآلخرين لدرجة كبيرة ,فالمبدع ال يستسمم بسيولة إذ يتوقع المبدع الفشل ولكن
ذلك ال يزيده إال تصميما عمى متابعة جيوده.

 -1القدرة عمى التعامل مع مقتضيات التغيير ,فالمبدع يتحمل التعامل مع المواقف الغامضة ألنيا
تثير في نفسو فضول البحث عن حمول ,وىو احد األركان الميمة لإلبداع.
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 -2القدرة عمى التكيف والتجريب والتجديد ,إذ يشك المبدع بالقضايا التي يمكن أن يعتبرىا اإلنسان
مسممات ,وقد يصل األمر بالمبدع أالا يؤمن بالصواب والخطأ ,إذ يعد تمك األمور نسبية تعتمد
عمى المنظور الذي ينطمق منو اإلنسان.

 -1الجرأة في إبداء اآلراء والمقترحات ,وتنعكس ىذه الجرأة في مناقشة التعميمات واألوامر الصادرة
من المراجع العميا ,وىي صفة ال تتوفر في المتممقين الذين ال يتقنون إال فن ترديد الموافقات

وطأطأة الرؤوس دونما تفكير ,طمعاً في كسب رضا رؤسائيم أو خوفاً من غضبيم.

 -6االستقاللية الفردية ,ال يحب المبدع ان تفرض عميو سمطة الغير ,كما أنو ال يحب أن يفرض
سمطتو عمى اآلخرين وكذلك فيو بعيد عن الشممية الضيقة ,التي تعد مصد ار لتثبيط الروح
المعنوية لمعاممين الذين يشكمون الغالبية العظمى في أي تنظيم.

أولا - :وصف عينة الدراسة

المحور الثالث -:الجانب الميداني

تتصف عينة الدراسة بعدد من السمات التي حددتيا الخصائص الشخصية ألفرادىا وفيما يمي

توصيف ألفراد العينة في ضوء خصائصيم الشخصية وكما يوضحو جدول رقم (.)1
جدول رقم ()1

أوصاف عينة الدراسة
انجُس
أَثى

ركر
ث
60
الم يٍ 20
%
ث
2

1.2

إعذادٌت فبلم
ث
10

%
7.4

%
45
يٍ 29-20
%
55.4

74

دبهىو حمًُ
ث
44

5 -1
ث
66

%
49.3

%
32.8
10 -6

ث
52

%
38.8

ث
74

انعًر
يٍ 39-30
%
ث
25.4

34

يٍ 49-40
%
ث
14

انخحصٍم انذراسً
بكبنىرٌىس
ث
76

%
56.8

10.4

ث
4

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى استمارة االستبانة

51

يٍ  -50فأكثر
%
ث
10

دبهىو عبنً
ث
2

عذد سُىاث انخذيت
15-11
%
3

%
55

%
1.5

يبجسخٍر
ث
2

20 -16
ث
2

%
1.5

7.4

%
1.5
 -20فأكثر

ث
10

%
7.4
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من خالل الجدول رقم ( )1يتبين لنا ان غالبية أفراد العينة ىم من اإلناث إذ بمغت
نسبتيم  55%في حين بمغت نسبة الذكور  ,45%وان غالبية العاممين ىم من الفئة العمرية

 29 -20وقد بمغت نسبتيم  55.4%في حين احتمت الفئة العمرية  39 -30نسبة

25.4%

وىذا يعني أن  80.8%من العاممين ىم من فئة الشباب األكثر عطاءاً واندفاعاً لمعمل ,واحتل

الحاصمون عمى شيادة البكالوريوس نسبة  ,56.4%و بمغت نسبة العاممين الذين تقل خدمتيم عن
خمس سنوات  49.3%وان النسبة الباقية البالغة  50.7%ىم من العاممين الذين تجاوزت خدمتيم
خمس سنوات وىذا يعني أن ىناك نسبة جيدة من العاممين ممن يمتمكون خبرة لمعمل في ىذا
القطاع.

ثانيا :تحميل األنماط القيادية لعينة البحث

 -0النمط القيادي الحر:

جدول رقم ()1

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول النمط القيادي الحر
انىسط
انحسببً

االَحرا
ف
انًعٍبر
ي
.940

ث

انسؤال

1

يعطي المدير المرؤوسين الحرية الكاممة لممارسة أعماليم بالطريقة التي يفضمونيا

2.48

2

يتردد المدير عادة في اتخاذ القرار .

2.81

1.145

3

ينفرد كل مرؤوس برأيو الشخصي في مواجيتيم العمل .

2.74

1.143

4

يكثر المدير من السماح بالخروج إثناء العمل .

2.40

.973

5

يتساىل المدير مع المرؤوسين المقصرين في أداء واجباتيم .

2.16

1.039

6

يمنح المدير سمطاتو لجميع العاممين .

2.41

1.152

7

يوافق المدير عمى األساليب التي يمتزم فييا المرؤوسين في انجاز أعماليم

3.43

1.050

8

يترك المدير لممرؤوسين اختيار المسؤوليات التي تناسب رغباتيم .

2.73

1.077

9

يتناسى المدير الموائح التنظيمية عند تغيير العمل .

2.85

1.093

10

ال يكترث المدير بالتعرض عمى ميول العاممين واتجاىاتيم .

2.69

1.036

المعدل العام

2.67

1.064

المصدر :من إعداد الباحثون باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي

يالحظ من الجدول ( )1إن الوسط الحسابي العام ليذا النمط بمغ ( )2.67وبإنحراف

معياري ( )1.064وىذه النتيجة تؤشر إلى أن ىذا النمط القيادي قميل اإلستخدام في مصارف

القطاع الخاص ,وقد حصل السؤال السابع (يوافق المدير عمى األساليب التي يمتزم فييا المرؤوسون
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في إنجاز أعماليم) عمى أعمى وسط حسابي ( )3.43في حين حصل السؤال الخامس (يتساىل
المدير مع المرؤوسين المقصرين في أداء واجباتيم ) عمى أقل وسط حسابي (.)2.16

 -2النمط القيادي األوتوقراطي

جدول رقم ()5

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول النمط القيادي األوتوقراطي
انىسط
انحسببً

االَحراف
انًعٍبري

.688

ث

السؤال

11

ثمة تقيم واضح لجميع الميام اإلدارية التي يقوم بيا الموظفون .

3.99

12

تتحدد سمطة مدراء المنظمة في ضوء قواعد إدارية واضحة .

3.93

.722

13

تقوم جميع العالقات في المنظمة عمى التسمسل اليرمي الرسمي .

3.92

.805

14

ىناك فصل بين المواقف الشخصية لمموظفين والمواقف اإلدارية .

3.91

.790

15

يخضع جميع الموظفين إلى اعتبارات موضوعية في الترقية .

3.51

1.051

16

تعتمد إدارة المنظمة عمى أسموب التوثيق لكافة نشاطاتيا .

4.04

.518

17

تتبنى المنظمة أسموب المركزية الشديدة في ممارسة وظائفيا .

3.70

.841

18

تتحدد منيجية التطوير عبر أسموب التدريب الدوري لمموظفين .

3.79

.823

19

يبرز دور التخصص العمودي لممنظمة بأكثر من التخصص األفقي.

3.41

.860

20

تحرص المنظمة عمى االىتمام فقط بالبيئة الداخمية التي تمثميا .

2.99

1.121

المعدل العام

3.75

.822

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي

يالحظ من الجدول ( )5إن الوسط الحسابي العام ليذا النمط بمغ ( )3.75وبإنحراف

معياري ( ).822وىذه النتيجة تؤشر إلى أن ىذا النمط القيادي يمارس بشكل كبير في مصارف

القطاع الخاص ,وقد حصل السؤال السادس عشر (تعتمد إدارة المنظمة عمى أسموب التوثيق لكافة
نشاطاتيا) عمى أعمى وسط حسابي ( )4.04في حين حصل السؤال العشرون (تحرص المنظمة
عمى االىتمام فقط بالبيئة الداخمية التي تمثميا) عمى أقل وسط حسابي (.)2.99
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جدول رقم ()6

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول النمط القيادي الديمقراطي
انسؤال
ث

انىسط
انحسببً
3.60

االَحراف
انًعٍبري
.867
.899

21

تعمل المنظمة في ظل تكييفات متبادلة ألداء الميام من قبل الموظفين.

22

تمارس سمطة المدراء من خالل الدمج بين الموقفية والمعيارية.

3.51

23

جميع ألمالكات في المنظمة قائمة عمى التفاعل ألالرسمي.

3.04

1.036

24

تتفاعل المواقف الشخصية لمموظفين وتنصير مع المواقف اإلدارية.

3.35

.998

25

تعتمد المنظمة في ترقية موظفييا عمى اعتبارات الخبرة والميارات

3.94

1.067

26

تأخذ المنظمة في أنشطتيا باألساليب اإلبداعية المعززة لبرامجيا .

3.80

.979

27

تتبنى المنظمة أسموب الالمركزية في ممارستيا ألنشطتيا .

3.13

1.088

28

يتمثل التطوير التنظيمي لممنظمة بالتدريب المستمر لمموظفين .

3.66

.973

29

يتضح دور التخصص األفقي بشكل واسع في أنشطة المنظمة .

3.43

.862

30

يتسع اىتمام المنظمة لمتفاعل مع البيئة الخارجية بشكل ممحوظ .

3.49

.783

المعدل العام

3.50

.955

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي

يالحظ من الجدول ( )6إن الوسط الحسابي العام ليذا النمط بمغ ( )3.50وبإنحراف

معياري ( ).955وىذه النتيجة تؤشر إلى أن ىذا النمط القيادي يمارس بشكل كبير في مصارف

القطاع الخاص و بشكل أقل من النمط القيادي األوتوقراطي ,وقد حصل السؤال الخامس والعشرون

(تعتمد المنظمة في ترقية موظفييا عمى إعتبارات الخبرة) عمى أعمى وسط حسابي ( )3.94و
حصل السؤال السابع والعشرون (جميع المالكات المنظمة قائمة عمى التفاعل الالرسمي) عمى أقل
وسط حسابي ( .)3.13والجدول رقم ( )7يبين أن النمط القيادي األوتوقراطي ىو النمط السائد في

عينة الدراسة ويتالزم معو النمط القيادي الديمقراطي أما النمط القيادي الحر فيعد قميل األىمية

واستخدامو ضعيف.
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جدول رقم ()7
النمط القيادي السائد في المصارف عينة البحث
ث
1
2
3

انًُط انمٍبدي
انًُط انمٍبدي األوحىلراطً
انًُط انمٍبدي انذًٌمراطً
انًُط انمٍبدي انحر

انىسط انحسببً
3.75
3.50
2.67

انًرحبت
األول
انثبًَ
انثبنث

االَحراف انًعٍبري
.822
.955
1.064

ثالثا :تحميل اإلبداع ألمنظمي لعينة البحث

جدول رقم ()8

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول اإلبداع ألمنظمي
انىسط
انحسببً
3.51

االَحراف
انًعٍبري
.802
.872

ث

انسؤال

31

أنجز ما يسند إلي من أعمال بأسموب متجدد.

32

اشعر بالممل من تكرار اإلجراءات المتبعة في انجاز العمل .

3.54

33

أحاول االبتعاد عن تقميد اآلخرين في حل المشكالت التي تعترض سبل العمل.

3.66

.948

34

لدي القدرة عمى تقديم أفكار جديدة ألساليب العمل .

3.71

.774

35

لدي القدرة عمى طرح األفكار والحمول السريعة لمواجية مشاكل العمل.

3.75

.808

36

لدي القدرة عمى تقديم األفكار الجديدة لتطوير العمل بتمقائية ويسر .

3.75

.773

37

لدي القدرة عمى تقديم أكثر من فكرة خالل فترة زمنية قصيرة .

3.76

.627

38

لدي القدرة عمى تقديم أفكار جديدة لممشكالت التي تواجيني في العمل.

3.96

.624

39

أحرص عمى معرفة الرأي المخالف لرأي لالستفادة منو.

3.85

.761

40

ال أتردد في تغيير موقفي عندما اقتنع بعدم صحتو

3.96

.624

41

أحرص عمى إحداث تغيرات في أساليب العمل بين فترة وأخرى .

3.96

.808

42

لدى القدرة عمى النظر لألشياء من زوايا مختمفة.

3.83

.689

43

أتنبأ بمشكالت العمل قبل حدوثيا .

3.49

.680

44

اخطط لمواجية مشكالت العمل الممكن حدوثيا .

3.65

.738

45

أحرص عمى معرفة أوجو القصور أو الضعف فيما أقدم بو من عمل.

3.91

.555

46

أمتمك رؤية دقيقة الكتشاف المشكالت التي يعاني منيا اآلخرون في العمل .

3.62

.734

47

لدي القدرة عمى تنظيم أفكاري.

3.99

.541

48

أحتاج إلى تعميمات مفصمة عند تكميفي بميام وظيفية جديدة متعمقة بعممي.

4.22

.810

49

لدي القدرة عمى تجزئة ميام العمل.

4.16

.508

50

لدي القدرة عمى تحميل ميام العمل .

4.01

.671

المعدل العام

3.81

.722
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لقد بينت ردود أفراد الدراسة عمى األسئمة الواردة في جدول رقم ( )8عمى أن جوانب

اإلبداع لدى العاممين في مصارف القطاع الخاص ألقميم كوردستان كان عالياً إذ بمغ المعدل العام

لألوساط الحسابية إلجابات المبحوثين ( )3.81من خالل

قدرة العاممين عمى تنظيم أفكارىم

وتحميل المشكالت ووضع الحمول المناسبة وطرح األفكار الجديدة التي تساىم في تحسين أداء

العمل في المصرف.

رابعا  -:اختبار الفرضيات

لغرض اختبار الفرضية الرئيسية األولى (توجد عالقة ارتباط معنوية ذات دللة إحصائية

بين األنماط القيادية المتبعة في مصارف القطاع الخاص ألقميم كوردستان /العراق و اإلبداع

المنظمي) فقد تم احتساب معامالت االرتباط بين محاور الدراسة كما في جدول رقم ( ,)9ويتضح

منو وجود عالقة ارتباط معنوية بين النمط الحر واإلبداع المنظمي من جية وبين النمط الديمقراطي
واإلبداع المنظمي من جية ثانية غير انو لم يكن ىناك ارتباطاً معنوياً بين النمط األوتوقراطي
واإلبداع المنظمي .وعميو يتم قبول الفرضيات الفرعية ( )0و ( )1وترفض الفرضية الفرعية ( .) 2
جدول رقم ()9

معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة
اإلبذاع أنًُظًً
**.336
.000
134
.136
.118
134
**.437
.000
134

Spearman Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Spearman Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Spearman Correlation
)Sig. (2-tailed
N

انًُط انمٍبدي
انًُط انحر

انًُط
األوحىلراطً
انًُط انذًٌمراطً

** يعني أن مستوى المعنوية ) )0.001
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي.

وبشأن اختبار الفرضية الثانية (توجد عالقة تأثير معنوية بين ألنماط القيادية واإلبداع المنظمي)

فقد تم االعتماد عمى تحميل االنحدار والتي كانت نتائجيا كما في أدناه:

اإلبداع المنظمي=  .319 + 53.47النمط القيادي الحر  .161 -النمط القيادي األوتوقراطي
 .582 +النمط القيادي الديمقراطي.
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جدول رقم ()01
نتائج تحميل االنحدار بين متغيرات الدراسة
اإلبذاع أنًُظًً
Sig .t
Sig. F
VIF

انثببج
53.47
0.000
0.000

انًُط انحر
.319 0+
0.000
0.000
1.041

انًُط األوحىلراطً
 0 .1610.412
0.000
1.796

انًُط انذًٌمراطً
.5820 +
0.001
0.000
1.819

2

R
.5210

المصدر :من إعداد الباحثين

وىذا يعني إن الزيادة في االعتماد عمى النمط الحر بمقدار وحدة واحدة فإن اإلبداع

المنظمي سيرتفع بمقدار  0.319وحدة ,وان الزيادة في االعتماد عمى النمط األوتوقراطي بوحدة
واحدة سيؤدي إلى انخفاض اإلبداع ألمنظمي بمقدار  0.161وحدة ,وان الزيادة في االعتماد

عمى النمط القيادي الديمقراطي بوحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة اإلبداع المنظمي بمقدار0.582

وحدة .وعند إخضاع المعممات المقدرة إلى اختبار( )Tاجتازت معممة المقطع كالً من معممة النمط

القيادي الحر ومعممة النمط القيادي الديمقراطي ىذا االختبار في حين فشمت معممة النمط القيادي
األوتوقراطي في ىذا االختبار .أما المعنوية الكمية لممعادلة المقدرة فقد كانت عالية جدا حسب

اختبار ) .)Fغير إن القوة التفسيرية لممعادلة المقدرة كانت متوسطة القوة حسب قيم معامل التحديد

الذي يساوي  0.521وىذا يعني أن ىناك  0.479من العوامل لم تدخل ضمن متغيرات الدراسة.
و بضوء ىذه النتائج يتم قبول الفرضيات الفرعية ( )0و ( )1وترفض الفرضية الفرعية (.)2

المحور الرابع  :الستنتاجات والتوصيات
أول :الستنتاجات

من خالل نتائج التحميل اإلحصائي يمكن أن نستنتج ما يمي-:

 -0إن النمط القيادي السائد في مصارف القطاع الخاص إلقميم كوردستان ىو النمط القيادي
األوتوقراطي وىذا النمط في الغالب يتالئم مع طبيعة األعمال المالية التي تحتاج إلى حصر

ومرقبة كافة األعمال وذلك لتالفي
الكثير من الصالحيات لدى اإلدارة وتدخميا بشكل مباشر ا
أي حالة من حاالت اإلخفاق التي قد تعرض المصرف إلى نتائج ليست من صالحو.

 -2إن النمط القيادي الديمقراطي يمارس بشكل كبير ,وىذا يعني إن اإلدارة في كثير من األحيان

تمنح بعض صالحياتيا إلى العاممين لغرض إنجاز األعمال المكمفين بيا واتخاذ الق اررات

الالزمة لحل المشاكل التي قد تعترض عمميم اليومي.

 -1إن النمط القيادي الحر يمارس بشكل ضعيف ,وىذا يعني أن اإلدارة ال تترك المجال
لإلجتيادات الشخصية في ممارسة األعمال وانما يتم العمل وفقاً لموائح التنظيمية المحددة من
قبميا ,وانيا ال تتساىل في تعامميا مع العاممين الذين يقصرون في أداء واجباتيم.
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 -1مستوى اإلبداع لدى العاممين في ىذا القطاع كان عالياً وىذا يعني أن ىناك عدد من العاممين

يمتمكون الق ـدرة عمى التحميل والتنبـ ـؤ لممشكالت التي قـ ـ ـ ـد تحص ـ ـ ـ ـل في العم ـ ـ ـل واقتراح الحمول

المناسبة لمعالجتيا ,كما أن اإلدارة حريصة عمى معرفـ ـ ـ ـ ـة اآلراء المختمف ـة ومناقشتي ـ ـا لمخروج
برأي قادر عمى حل المشكالت التي تواجييم.

 -5إن حاجة المنظمات لإلبداع ومنيا مصارف القطاع الخاص في إقميم كوردستان ضرورية,
نظ اًر لمبيئة التنافسية التي تعمل بيا ىذه المصارف وان االىتمام باإلبداع ورعايتو وتطويره

باستمرار يكون من خالل دور القيادة في رعاية وتشجيع العاممين المبدعين.

 -6إن العالقة التي تربط النمط القيادي باإلبداع المنظمي تختمف من نمط إلى آخر إذ أظيرت
نتائج التحميل إن العالقة بين النمط القيادي الحر والنمط القيادي الديمقراطي من جية و

اإلبداع من جية ثانية ىي عالقة ارتباط معنوية في حين كانت العالقة بين النمط القيادي

األوتوقراطي و اإلبداع المنظمي عالقة ارتباط غير معنوية.؛

 -7إن تأثير النمط القيادي في اإلبداع المنظمي كانت ىي األخرى متغيرة ففي الوقت الذي كانت
فيو العالقة سالبة مع النمط القيادي األوتوقراطي إال أنيا كانت موجبة مع كل من النمط
القيادي الديمقراطي والنمط القيادي الحر.

ثانيا :التوصيات

 -0تطبيق مفاىيم القيادة الديمقراطية لدى إدارات المصارف مثل تفعيل مبدأ المشاركة وتشكيل
فرق العمل والعمل الجماعي وصنع القرار اإلداري بما يشجع اإلبداع.

 -2إنشاء وحدات إدارية تعنى باإلبداع المصرفي والبحث والتطوير وترعاه ضمن ىيكل تنظيمي
يشجع االنتماء والوالء التنظيمي ,مع إتباع نيج اإلدارة الديمقراطية بما يشجع اإلبداع

المنظمي.

 -1إشراك العاممين في دورات تدريبية لرفع مياراتيم القيادية وبالتالي زيادة مشاركتيم في اإلدارة
وىذا ما سيساىم في رفع حالة اإلبداع المنظمي.

 -1استقطاب المبدعين من قبل فروع المصارف الخاصة وتشجيع من منيم موجود ضمن العاممين
وحثيم عمى تقديم األفكار الجديدة والجيدة التي تسيم في رفع حالة اإلبداع في المصارف .

 -5تشجيع اإلبداع من قبل اإلدارات وتجريب أساليب العمل الجديدة والعمل عمى استغالل كل
فكرة يقدميا العاممون وازالة كل العوائق التي تقتل اإلبداع كالخوف من الفشل ,وما يترتب
عمى ذلك من مخاطر.
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 -6زيادة االىتمام بإجراء الدراسات الخاصة بأساليب تطوير األعمال في القطاع المصرفي لما
لذلك من تأثير إيجابي عمى اإلبداع .واستخدام أساليب المقارنة المرجعية واعادة اليندسة بما

يتوافق مع التقانة االلكترونية المستخدمة في العمل المصرفي.

اول :العربية

المصادر

أ :األطروحات والرسائل الجامعية

 -0الجميمي ,مطر بن عبد المحسن ,2118 ,األنماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من
وجية نظر موظفي مجمس الشورى  ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة نايف العربية لمعموم

األمنية ,السعودية.

 -2الشقحاء ,عادل بن صالح ,2111 ,عالقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري ,رسالة
ماجستير غير منشورة ,جامعة نايف لمعموم األمنية ,السعودية.

 -1العازمي ,محمد بزيع حامد ,2116,القيادة التحويمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري ,رسالة
ماجستير غير منشورة ,جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ,السعودية.

 -1كشمولة ,عمر محمد صبحي ,2117 ,تأثير النمط القيادي في بناء القدرات اإلستراتيجية
لممنظمة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية اإلدارة واالقتصاد ,جامعة الموصل ,العراق.

 -5مجممي ,ناصر محمد إبراىيم ,2111 ,أنماط القيادة في بعض المؤسسات الصناعية الخاصة

وعالقتيا بالنمو الميني لدى العاممين في المممكة العربية السعودية ,رسالة ماجستير غير

منشورة ,جامعة الممك سعود ,كمية التربية ,الرياض ,السعودية.

 -6المموك ,جالل سعد ,2112 ,أثر إستراتيجية التمكين في تعزيز اإلبداع المنظمي ,أطروحة
دكتوراه غير منشورة ,جامعة الموصل ,كمية اإلدارة واالقتصاد ,العراق.

ب :الدوريات

 -0الحوري ,سميمان شالش ,و عباد ,جمعة محمود ,2119,أثر النمط القيادي عمى فاعمية
المنظمة ,المجمة المصرية لمدراسات التجارية ,المجمد  ,11العدد األول ,مصر.

 -2زنتاني ,محمد ربيع ,2111 ,سموكيات القادة وأثرىا في تنمية قدرات التفكير أالبتكاري
لممرؤوسين ,دراسة تطبيقية عمى بعض منظمات األعمال الحكومية ,المنظمة العربية لمتنمية
اإلدارية ,المؤتمر السنوي الرابع في اإلدارة ,دمشق ,سوريا.

 -1عوض ,قسمة صابر ,2118 ,تأثير األنماط القيادية عمى متطمبات اإلبداع من وجية نظر
المرؤوسين ,مجمة جامعة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية ,مجمد  ,01العدد  ,0العراق.
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 -1قاسم ,صبيحو ,و أحمد ,حميد عمي ,2100 ,متطمبات تحقيق الفاعمية التنظيمية في إطار

إدارة اإلبداع التنظيمي لمنظمات األعمال ,مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصادية ,مجمد ,7

العدد  ,20العراق.

 -5كريدي ,باسم عباس ,2101 ,األنماط القيادية وأثرىا في االلتزام التنظيمي ,مجمة جامعة
القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية ,مجمد  ,02العدد  ,1العراق.

 -6المصري ,رفيق محمود ,2117 ,النمط القيادي السائد لدى رئاسة جامعة األقصى كما يراه
العاممون في الجامعة ,مجمة الجامعة اإلسالمية ,سمسة الدراسات اإلنسانية ,المجمد  ,05العدد

األول ,فمسطين.

 -7ممحم ,يحيى سميم ,والشيخ ,فؤاد نجيب ,والشرقي ,حامد ,2119 ,القيادة واإلبداع دراسة

ميدانية في منظمات االتصاالت في اليمن ,مجمة جامعة الممك عبد العزيز االقتصاد واإلدارة,

مجمد  ,21العدد  ,0السعودية.

 -8النفيعي ,ضيف اهلل بن عبد اهلل ,2111 ,اإلبداع من أجل التطوير اإلداري في األجيزة
الحكومية بمدينة الرياض ,مجمة جامعة الممك عبد العزيز االقتصاد واإلدارة ,مجمد  ,07العدد
 ,0السعودية .

ت :الكتب

 -0الصرن ,رعد ,2110 ,إدارة اإلبداع واالبتكار ,الطبعة  ,0دار الرضا ,دمشق ,سوريا.

 -2الفاعوري ,2115 ,إدارة اإلبداع التنظيمي ,جامعة الدول العربية ,المنظمة العربية لمتنمية
اإلدارية .القاىرة  ,مصر.

 -1القريوتي ,محمد قاسم ,2119 ,السموك التنظيمي دراسة لمسموك اإلنساني الفردي والجماعي
في المنظمات المختمفة ,الطبعة الخامسة ,دار وائل لمنشر ,عمان ,األردن.

 -1النمر ,سعود بن محمد 0107 ,ىـ ,اإلدارة العامة األسس والوظائف ,الطبعة الرابعة ,مطابع
الفرزدق التجارية ,الرياض ,السعودية.

ثانيا :األجنبية
1-Daft,Richard L., (2001 )," organization theory and design" ,7th ed.,
south-western college publishing , Ohio .
2-Durbin,A.I.,( 1990 ), "Effectiveness Business psychology" , 3rd ed.
,prentice-Hall international, Englewood, new jersey, U.S.A.
3-wang,Fu-giu,et,a,( 2010 ),"Effect of leadership style on organization
performance as viewed from human resource management strategy
AFRICA" , Journal of business management, VOL4, NO18.
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المالحق

بسم اهلل الرحمن الرحيم
م /استمارة الستبانة

السيدات والسـادة المحترميـن  /السـالم عميكـم ورحمـة اهلل وبركاتـه ...
اإلستبانة التي بين أيديكم ىي مشروع بحث في إدارة األعمال ,وأن أبرز مساعدة تقدمونيا

لنا ىي إجابتكم الصريحة عمى كل فقرة منيا وبشكل يعكس رأيكم المناسب .ال ضرورة لذكر االسم

أو عنوان الوظيفة فالنتائج ستبحث بشكل كامل وليس بصورة منفردة .الرجاء وضع عالمة ( √)

لكل سؤال من األسئمة ضمن االتفاق أو عدمو إزاء كل منيا.
الباحثون

متمنيـن لكـم ولمنظمتكـم النجـاح ....

 -0النمط القيادي الحر:
ث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

احفك
بشذة

انعببراث

احفك

احفك إنى
حذ يب

ال
احفك

ال احفك
بشذة

َعطٍ اىَذَش اىَشؤوسُِ اىسشَخ اىنبٍيخ ىََبسسخ أعَبىهٌ
ثبىطشَقخ اىتٍ َفضيىّهب .
َتشدد اىَذَش عبدح فٍ اتخبر اىقشاس .
َْفشد مو ٍشؤوط ثشأَه اىشخظٍ فٍ ٍىاخهتهٌ اىعَو .
َنثش اىَذَش ٍِ اىسَبذ ثبىخشوج ئثْبء اىعَو .
َتسبهو اىَذَش ٍع اىَشؤوسُِ اىَقظشَِ فٍ أداء واخجبتهٌ .
ََْر اىَذَش سيطبته ىدَُع اىعبٍيُِ .
َىافق اىَذَش عيً األسبىُت اىتٍ َيتضً فُهب اىَشؤوسىُ فٍ
اّدبص أعَبىهٌ
َتشك اىَذَش ىيَشؤوسُِ اختُبس اىَسإوىُبد اىتٍ تْبسٍ
سغجبتهٌ .
َتْبسً اىَذَش اىيىائر اىتْظَُُخ عْذ تغُُش اىعَو .
َنتشث اىَذَش ثبىتعشع عيً ٍُىه اىعبٍيُِ واتدبهبتهٌ .

 -2النمط القيادي األوتوقراطي :
د
11
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13
14

اتفق
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اىعجبساد
ثَخ تقٌُ واضر ىدَُع اىَهبً اإلداسَخ اىتٍ َقىً ثهب
اىَىظفىُ .
تتسذد سيطخ ٍذساء اىَْظَخ فٍ ضىء قىاعذ ئداسَخ
واضسخ .
تقىً خَُع اىعالقبد فٍ اىَْظَخ عيً اىتسيسو اىهشٍٍ
اىشسٍَ .
هْبك فظو ثُِ اىَىاقف اىشخظُخ ىيَىظفُِ واىَىاقف
اإلداسَخ .
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َخضع خَُع اىَىظفُِ ئىً اعتجبساد ٍىضىعُخ فٍ
اىتشقُخ .
تعتَذ ئداسح اىَْظَخ عيً أسيىة اىتىثُق ىنبفخ ّشبطبتهب .
تتجًْ اىَْظَخ أسيىة اىَشمضَخ اىشذَذح فٍ ٍَبسسخ
وظبئفهب .
تتسذد ٍْهدُخ اىتطىَش عجش أسيىة اىتذسَت اىذوسٌ
ىيَىظفُِ .
َجشص دوس اىتخظض اىعَىدٌ ىيَْظَخ ثأمثش ٍِ اىتخظض
األفقٍ.
تسشص اىَْظَخ عيً االهتَبً فقظ ثبىجُئخ اىذاخيُخ اىتٍ
تَثيهب .

 -3النمط القيادي الديمقراطي:
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تعَو اىَْظَخ فٍ ظو تنُفبد ٍتجبدىخ ألداء اىَهبً ٍِ قجو
اىَىظفُِ.
تَبسط سيطخ اىَذساء ٍِ خاله اىذٍح ثُِ اىَىقفُخ
واىَعُبسَخ.
خَُع اىَالمبد فٍ اىَْظَخ ّبتدخ عِ اىتعبٍو عيً
اىَىضىعٍ اىالسسَُخ.
تتفبعو اىَىاقف اىشخظُخ ىيَىظفُِ وتْظهش ٍع اىَىاقف
اإلداسَخ.
تعتَذ اىَْظَخ فٍ تشقُخ ٍىظفُهب عيً اعتجبساد اىَهبساد
تأخز اىَْظَخ فٍ أّشطتهب ثبألسبىُت اإلثذاعُخ اىَعضصح
ىجشاٍدهب .
تتجًْ اىَْظَخ أسيىة اىالٍشمضَخ فٍ ٍَبسستهب ألّشطتهب.
َتَثو اىتطىَش اىتْظٍَُ ىيَْظَخ ثبىتذسَت اىَستَش
ىيَىظفُِ.
َتضر دوس اىتخظض األفقٍ ثشنو واسع فٍ أّشطخ اىَْظَخ.
َتسع اهتَبً اىَْظَخ ىيتفبعو ٍع اىجُئخ اىخبسخُخ ثشنو
ٍيسىظ .

 -4اإلبداع ألمنظمي :
اتفق
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د

اىعجبساد

31
32

أّدض ٍب َسْذ ئىٍ ٍِ أعَبه ثأسيىة ٍتعذد.
اشعش ثبىَيو ٍِ تنشاس اإلخشاءاد اىَتجعخ فٍ اّدبص اىعَو .
أزبوه االثتعبد عِ تقيُذ اِخشَِ فٍ زو اىَشنالد اىتٍ
تعتشع سجو اىعَو.
ىذٌ اىقذسح عيً تقذٌَ أفنبس خذَذح ألسبىُت اىعَو .
ىذٌ اىقذسح عيً طشذ األفنبس واىسيىه اىسشَعخ ىَىاخهخ
ٍشبمو اىعَو.
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ىذٌ اىقذسح عيً تقذٌَ األفنبس اىدذَذح ىتطىَش اىعَو ثتيقبئُخ
وَسش .
ىذٌ اىقذسح عيً تقذٌَ أمثش ٍِ فنشح خاله فتشح صٍُْخ
قظُشح .
ىذٌ اىقذسح عيً تقذٌَ أفنبس خذَذح ىيَشنالد اىتٍ تىاخهٍْ
فٍ اىعَو.
أزشص عيً ٍعشفخ اىشأٌ اىَخبىف ىشأٌ ىالستفبدح ٍْه.
أتشدد فٍ تغُُش ٍىقفٍ عْذٍب اقتْع ثعذً طسته .
أزشص عيً ئزذاث تغُشاد فٍ أسبىُت اىعَو ثُِ فتشح
وأخشي .
ىذي اىقذسح عيً اىْظش ألشُبء ٍِ صواَب ٍختيفخ.
أتْجأ ثَشنالد اىعَو قجو زذوثهب .
أخطظ ىَىاخهخ ٍشنالد اىعَو اىََنِ زذوثهب .
أزشص عيً ٍعشفخ أوخه اىقظىس أو اىضعف فَُب أقذً ثه
ٍِ عَو.
أٍتيل سؤَخ دقُقخ المتشبف اىَشنالد اىتٍ َعبٍّ ٍْهب
اِخشوُ فٍ اىعَو .
ىذٌ اىقذسح عيً تْظٌُ أفنبسٌ.
أزتبج ئىً تعيَُبد ٍفظيخ عْذ تنيُفٍ ثَهبً وظُفُخ خذَذح
ٍتعيقخ ثعَيٍ.
ىذٌ اىقذسح عيً تدضئخ ٍهبً اىعَو.
ىذٌ اىقذسح عيً تسيُو ٍهبً اىعَو .

55

