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أبعاد العولمة وأثرها في تنمية القدرات اإلبداعية لدى المدراء
""دراسة تحليلية ألراء المدراء العاملين في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 سندس رضيوي خوين.م
الجامعة/ كلية اإلدارة واالقتصاد/قسم إدارة األعمال
المستنصرية

:المستخلص
،)يهتم البحث بقياس عالقة وأثر أبعاد العولمة (االقتصادي والسياسي والثقافي والتقاني
.في تنمية القدرات اإلبداعية المتبلورة في بيئة ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 والتي اذا ما تواجدت في بيئة ديوان وزارة التعليم العالي،إذ تساهم آثار هذه األبعاد
.والبحث العلمي في تنمية القدرات اإلبداعية الراقية وبشكل صحيح
، ) مديراً يعملون في ديوان الوزارة53( وقد استخدمت االستبانة الموزعة على
 استخدمت أساليب إحصائية تمثلت باألوساط،ولغرض اختبار الفرضيات المعتمدة في البحث
 لمعرفة العالقة بينChi-square  واالنحراف المعياري واستخدام،الحسابية المرجحة
.).0.3(  وأخيرا تحليل االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة األثر وبمستوى معنوية،المتغيرات
.وأخيراً اختتم البحث بجملة من االستنتاجات والتوصيات

The Dimensions of Globalization and Their Effect on
Innovation Abilities Development for the Managers
"Analytic Study for of Manager's opinions Work in the Foundation of the Ministry of
Higher Education and Scientific Research.

Sundus R.khwein

Abstract:
This research is concerned with measuring the relationship and
effect of globalization dimensions (economical, political, cultural, and
technological) on innovation abilities development that is crystallized
in the Ministry of Higher Education and Scientific Research
environment.
The effects of these dimensions, if available in Ministry of
Higher Education and Scientific Research environment, will
contribute properly in advanced innovation abilities development.
A questionnaire has been used that is distributed on (35)
managers who work at the Ministry that is under investigation.
Statistical methods have been used for testing the hypotheses on
which the research depends such as mean, standard deviation, as well
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as using chi-square to recognize the relationship among variables,
then multiple linear regression analysis to recognize the effect with
meaning level (0.05).
Finally, the research sums up a number of conclusions and
recommendations.

المقــدمــة:
تشكل كل من العولمة والقدرات اإلبداعية في المنظمةة ،ظةهرتتين وةورتينين
في علم المنظمة .وقد تم النعبيت عن العولمة بعدد من األبعهد ري :البعد االقنصةهد ،
البعةةد الايه،ةةي ،البعةةد الاقةةهفي ،والبعةةد النقةةه ي .أمةةه بهلناةةبة للقةةدرات اإلبداعيةةة ،فقةةد
وصفت بأبعهد شملت ،عة االتصهالت ،روح المجهزفة ،القةدر علةح ةل المشةك ت
اتخهذ القتارات ،القدر علح النغييت ،ودروة تشةجي اإلبةدا  .وفةي الدرا،ةة اللهليةة
ومةةن أوةةل اخنبةةهر الع قةةة واأل ةةت بةةين العولمةةة والقةةدرات اإلبداعيةةة -تمةةت صةةيه ة
فتضينين :افنتضت األولح منهمه ووود ع قةة إيجهبيةة بينهمةه ،فةي ةين افنتضةت
الاه ية ووود أ ت معنو بين أبعهد كل منهمه في ديوان وزار النعليم العهلي والبلة
العلمي.
وهء ارنمهم علمهء النفس ،االونمه  ،والننظيم بموضو العولمة منة البةدايهت
األولح لظهور رة العلةوم ،وذلةن مةن أوةل ا،ةنيعه ملنوارةه الفكةت  ،وقةد توالةت
الجهود البلاية الههدفة لنأطيت مفهريمهه وتشخيص أبعهدره.
وكةة لن اللةةهل بهلناةةبة للقةةدرات اإلبداعيةةة ،فأ هةةه ولبةةت ارنمةةهم العديةةد مةةن
البةةه اين ،النةةي تتكةةدت وهةةودرم علةةح ا،ةةنيعه وتةةأطيت المفةةهريم واألبعةةهد لهةة ا
الموضو الليو  ،و نيجة ل لن االرنمهم ،فقد ا باقت العديد من الدرا،هت ،منهةه مةه
رو ظت ومنهةه مةه رةو عملةي ،بهةدي تلديةد مقشةتات قيه،ةهه وفةش طبيعةة شةهط
المنظمة وتووههتهه المانقبلية المفنو ة اآلفهق.
وبهلت م من كل الملهوالت العلمية المب ولة ،إال أن طبيعةة الع قةة بةين أبعةهد
العولمة وبين أبعهد تنمية القدرات اإلبداعية في المنظمة واتجه تلن الع قة ،مه تدال
ماةةهر وةةدل وارنمةةهم الدار،ةةين .بمعنةةح رخةةت ،أن نةةهرا الدرا،ةةهت الاةةهبقة لةةم تقةةدم
بتارين قهطعة وو رية بشأن تلن الع قة ،وفيمه إذا كه ت أبعهد كل منهمه منمه لة في
ومي ة المنظمةةهت بةةهلت م مةةن االخةةن ي فةةي طبيعنهةةه .وقةةد فةةدت نةةهرا البلةةو
والدرا،هت الاهبقة للقيهم بهلدرا،ة اللهلية ،الني تهدي الكشف عن ووود:
 -1ع قة مه بين العولمة وبين تنمية القدرات اإلبداعية.
 -2ا ت تلن الع قة فةي أبعةهد كةل منهمةه فةي ديةوان وزار النعلةيم العةهلي والبلة
العلمي.
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ومن أول تقديم أفكهر ورراء ظتية وإوهبهت تعنمد علح االخنبةهرات العمليةة،
لكل مه تم من تاهؤالت فقةد تةم توزية البلة اللةهلي علةح أربعةة مبه ة  :خصةص
األول للمنهجية ،وركد الاه ي علح ا،نعتاض الجه ب النظةت  ،وياةنعتض الاهلة
أرةةةم الننةةةهرا النةةةي تةةةم النوصةةةل إليهةةةه ،ووةةةهء المبلةةة التابةةة واألخيةةةت لين ةةةمن
اال،نننهوهت والنوصيهت.
المبحث األول
منهــجية البحـــث

أوالً :مشكلة البحث
تمكنةةت البه اةةة مةةن تشةةخيص مشةةكلة البل ة  ،والمنمالةةة فةةي ضةةعف أدرا
مدراء ديوان الوزار  ،مدى أرمية العولمة والنعهمل معهه ،وعةدم أعهرتهةه االرنمةهم
الكهفي م أ هةه تعنبةت مةن المفةهريم المهمةة ،والنةي تاةنوعب درا،ةهت وافيةة ودقيقةة
ولهه ،ومه لهه من دور فعهل فةي بلةور األفكةهر اإلبداعيةة بصةور مبهشةت أو يةت
مبهشةةت  .ووفق ةه ل ليبيعةةة شةةهط ديةةوان الةةوزار  ،فهةةو بلهوةةة ماةةنمت إلةةح ماةةل ر ة
األفكهر اإلبداعية ل مهن ا،نمتار وتلقيش الميد الننهفاية لخدمهته.
ثانيا ً :أهمية البحث
يكناب البل أرمينه كو ه يالط ال وء علح األبعهد الترياة للعولمةة والنةي
تنفهعل م بع هه ،مق ت بيتيقة أو بأختى في جهح المنظمةة وبقهرهةه ،مةن خة ل
تأ يتره في توليد األفكهر اإلبداعية للمدراء.
ثالثا ً :أهداف البحث
أن ردي البل ينلخص بهآلتي:
 .7تقةةديم قهعةةد ظتيةةة نيةةتق مةةن خ لهةةه إلةةح المعةةه ي الخهصةةة بمفهةةومي
(العولمة واإلبدا الننظيمي).
 .2النعتي علح دروة مانوى أبعهد العولمة في ديوان الوزار .
 .3النعتي علح مانوى اإلبدا الننظيمي في ديوان الوزار .
 .4النعةةتي علةةح مةةدى ووةةود أ ةةت ألبعةةهد العولمةةة فةةي ماةةنوى تلقةةش اإلبةةدا
الننظيمي.
 .5رفد ديوان الةوزار بننةهرا البلة لمعهلجةة العجةد المووةود لديةه فةي مجةهل
منغيت البل .
رابعا ً :فرضيات البحث
الفتضةةية الترياةةة األولةةح" :تووةةد ع قةةة ارتبةةهط معنويةةة بةةين أبعةةهد العولمةةة
(االقنصهد  ،الايه،ي ،الاقهفي ،النقه ي) وتنمية القدرات اإلبداعية لدى المدراء".
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الفتضةةةية الترياةةةة الاه يةةةة ":تةةةق ت أبعةةةهد العولمةةةة (االقنصةةةهد  ،الايه،ةةةي،
الاقهفي ،النقه ي) تأ يتال معنويه ل في تنمية القدرات اإلبداعية لدى المدراء".
خامسا ً :مجتمع وعينة البحث
تنهول ر ا البل عمليهت النلليل لقيه خدمي إال ورةو متكةد وزار النعلةيم
العةةهلي والبلة العلمةةي أ (ديةةوان الةةوزار )*بأعنبةةهر مجنمعةه ل للبلة  .وتةةم توزية
اال،نبيهن لمن رو في موق مديت ،واء كهن مديتال عهمه ل أو مديت قام ،عليه بلغ جم
العينةةة ( )35مةةديتال  ،ورةةو فةةس جةةم مجنم ة البل ة  .وقةةد ا،ةةنغتقت فنةةت توزي ة
ووم اال،نبه ة خماة أشهت من صيف عهم .2001
سادسا ً :وسيلة جمع البيانات
أعنمةةد أ،ةةلو المقةةهب ت الشخصةةية م ة المةةدراء العةةهمين ومةةدراء األقاةةهم،
والني كه ت بماهبة ا،ني من قبةل البه اةة للمشةكلة النةي تهةم البلة  .تةم ا،ةنخدام
األ،لو التريس ورو األ،نبهن لللصول علح البيه هت ال زمة.
أمةةه بهلناةةبة للمقةةهييس المعنمةةد فةةي صةةيه ة ا،ةةنمهر اال،ةةنبيهن فهةةي كةةهآلتي:
لمنغيت العولمةة مقيةه ( .7)Cerney, 1995أمةه بهلناةبة لننميةة القةدرات اإلبداعيةة
لدى المدراء فهو مقيه (.2)Ettlie & O'keefe, 1982
ولمانوى اإلوهبة ،تم اعنمهد مقيه خمه،ي اال،نجهبة لمنغيت العولمة وشمل
(تنبقال عهليه ل ودال  ،5تنبقال عهليه ل  ،4تنبقال و،ةيه ل  ،3تنبةقال منخف ةه ل  ،2تنبةق مةنخف
وةةةدال  .)7ومنغيةةةت تنميةةةة القةةةدرات اإلبداعيةةةة لةةةدى المةةةدراء أعنمةةةد مقيةةةه ليكةةةتت
الخمه،ةةي وشةةمل (دارم ةه ل  ،5هلب ةه ل  ،4أ يه ةه ل  ،3ةةهدرال  ،2إط قةةه  )7وفةةي الجةةدول
اآلتي وصف لفقتات األ،نبهن:

*

ديوان وزار النعليم العهلي والبل العلمي ين من خمس دوارت ري (القه و ية واالدارية ،دارت البعاهت  ،دارت
االشتاي والنقويم  ،دارت النخييط ،دارت البل والنيويت).
1
P. G. Cerney, (1995), "Globalizaiton and Changing Logic of Collective Action
Iinternational Organization", Administrative Science Quarterly, vol. (49), No .2,
595- 625.
2
J. E. Ettile & R. D. O'keefe, (1982), "Innovation Attitudes, Values& Intentions in
Organizations", Journal of Management Studies, Vol. 19,No .2, 179-180.
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جدول ()1
هيكل األستبانة
متغيرات رئيسة
أبعاد العولمة

متغيرات
فرعية
االقتصادي

السياسي

رمز المتغيرات
في األستبانة
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

الثقافي

التقاني

تنميدددددددة القددددددددرات
اإلبداعيدددددددة لددددددددى
المدراء

X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
Y1

Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

Y8
Y9
Y 10
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العبارات
تحرير التجارة العالمية.
هيمنة األسواق المالية العالمية.
فرض اقتصاد السوق.
البطالة العالمية.
الهيمنة األمريكية.
النزاعات واألزمات اإلقليمية.
المفاهيم الجديدة للقانون الددولي (اإلرهدا ،
السيادة).
التحالفدددات العالميدددة (التحدددالل الددددولي ضدددد
اإلرها ).
االختراق الثقافي األجنبي.
هيمنة وسيادة الثقافة والقيم األمريكية.
الترويج لنمط الحياة األمريكية.
نشر العادات والتقاليد الغربية.
تزايد الحاجة إلى اإلبداع واالبتكار.
اسدددتمرار االعتمددداد علدددى اإلبدددداع واالبتكدددار
األجنبي.
االحتكار التقاني للدول المتقدمة.
هيمنة التقانة األجنبية.
أتحفددز للمشدداركة فددي الندددوات والم د تمرات
لتمثيدددل وزارتدددي سدددعيا إلحددددا التطدددورات
الالزمة مستقبالً.
أحددرع علددى تطددوير عالقدداتي مددع الخبددراء
وذوي االختصاع في وزارات أخرى.
أتجنب االنضمام إلدى فريد عمدل تسدود فيد
روح المخاطرة.
أميددددل للمجدددديء بنفعددددال وأنشددددطة أبتكاريددددة
بغض النظر عن درجة المخاطرة فيها.
أسددعى للعمددل مددع لجددان أو فددرق عمددل تكلددل
بحل المشكالت واتخاذ القرارات المهمة.
أتدددددردد فدددددي المشددددداركة باتخددددداذ القدددددرارات
الخاصة بالعمل خوفا ً من تحمل المس ولية.
أشارك في التعليقات وإبداء اآلراء في أثنداء
الندددددددوات أو االجتماعددددددات التددددددي تعقدددددددها
الوزارة.
ينعتنددددي زمالئددددي بددددننني ذو أفكددددار ربيددددة
وجديدة.
أقدددددم تسددددهيالت لجددددذ األفددددراد المبدددددعين
والحرع على استمرارهم في العمل.
أعمدددل علدددى حدددث األفدددراد والدددذين يفكدددرون
خارج نطاق اختصاصهم.
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المبحث الثاني
الجــانب النظـــري
أوالً :العولمة
ل
ل
من ههية القتن العشتين ،والعهلم ينفهعل ،لبه وإيجهبةه مة مةه ياةمح بظةهرت
العولمة ،شغلت ماه ة كبيةت مةن النقةهل للعديةد مةن الكنةب والنةدوات والمةقتمتات
في البل عن وورتره و،مهتهه ،وتةداعيهتهه المبهشةت فةي إزالةة اللةدود الجغتافيةة
أمةةةهم االقنصةةةهد والايه،ةةةة والاقهفةةةة ،وتاةةةهيل تكةةةة النةةةه والمعلومةةةهت والاةةةل
والخدمهت ،وإعهد ريكلة االقنصهد العهلمي بهتجه تشةكيل قاةمة عمةل دوليةة وديةد ،
وتعميم قهفة وا د وإلغهء الاقهفهت األختى ،وتغيت موازين القو والصتا واألمةن
الدولي ودور األمم المنلد .
وقد اعنمدت العولمة في شيوعهه علح أدوات كصندوق النقةد الةدولي ،والبنةن
الةةدولي ،ومنظمةةة النجةةهر العهلميةةة والشةةتكهت المنعةةدد الجناةةية ،وأصةةبلت مةةن
الظوارت الني أزداد االرنمهم بهه والك م عنهةه ال،ةيمه فةي ههيةة العقةود األخيةت لمةه
لهةةه مةةن تةةأ يتات علةةح الصةةعيد العةةهلمي ،لةة لن دار النفكيةةت ةةول الاةةعي لنةةأطيت
مفهومهه ،وصيه ة أبعهدره.
أ -المفهوم:
أخنلفةةت مفةةهريم العولمةةة تبعةه ل الخةةن ي أراء المفكةةتين .فمةةا ووةةدت منظمةةة
األمم المنلد للنجهر والننمية (األو كنهد) في العولمة" ،ظهرت منعدد الووو يمال
أبتز مظهرتره النمو الاتي في النجهر الدولية ،وتةدفقهت رؤو األمةوال وازديةهد
أرميةةة الخةةدمهت فةةي كةةل مةةن النجةةهر واال،ةةنامهر األونبةةي المبهشةةت علةةح الاةةواء،
وتكهمل عنهصت اإل نةه علةح الصةعيد العةهلمي ،والنةواؤم المق،اةي بةين البلةدان"،7
وعبت عدد من البةه اين العةت عةن المفهةوم األ،ه،ةي للعولمةة بكو هةه "دروةة مةن
دروهت النيور النهريخي للنظهم التأ،مهلي العهلمي علح صعيد النتاكم الكمي".2

 7مقتمت األمم للنجهر والننمية (األو كنهد) ،تقتيت عهم " ،7111البلدان األقل موا" ،ونيف ،ص.23
 2فيصل وميل ،عد" ،)7111( ،افكهر للمنهقشة" ،مجلة رؤى وديد  ،العدد ( ،)3متكد درا،هت وبلو
النهمية ،وهمعة القهرت  ،ص.25
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وأشةةهر عةةهلم الايه،ةةة األمتيكةةي (وةةيمس روز ةةهو) الةةح أ هةةه "ع قةةة بةةين
مانويهت منعدد للنلليل ،االقنصهد ،الايه،ة ،الاقهفة ،األيديولوويه" ،7وبين Leary
إن العولمةةة "مووةةة وهرفةةة مةةن النلةةوالت االقنصةةهدية والنقنيةةة عبةةت العةةهلم ال تنقيةةد
بلدود أو ضوابط ،وال يمكن الاييت عليهه أو النلكم فيهه".2
ورأى (ا نو ي ويد د ) أ هه "مت لة وديد من متا ل بتوز اللدا ة ،تنكيةف
فيهه الع قهت االونمهعية علح الصعيد العهلمي بتوابط اقنصةهدية و قهفيةة وإ اةه ية،
ويكون ت مهه يت قهبةل للفصةل بةين الةداخل والخةهر " ،3وأوضة (روبتتاةون)
أ هه "اتجه لو ا كمهل العهلم وزيهد وعي األفتاد والمجنمعةهت بهة ا األ كمةهل".4
ووصفهه (تومه فتيد مهن) بأ هه "عمليةة دينهميكيةة ماةنمت تنيةو علةح النكهمةل
الصهرم في األ،واق العهلمية" .5وضمن النصور العهم وضة ياةين مفهةوم العولمةة
بأ هةةه "،ةةهولة ا نقةةهل المعلومةةهت والاةةل بةةين الةةدول علةةح النيةةهق الكةةو ي" ،1وقةةهل
التريس األمتيكي األ،بش (بيل كلننون) :عندمه نلد عن العولمة فأ نه نلد عن
"عمليةةة فةةن اللةةدود لوفكةةهر والمعلومةةهت واإل اةةهن والاةةتو والنكنولوويةةه للعبةةور
بلتية بين الدول".1
إمه العولمة من ووهة ظت ه ،فبهلت م من صةعوبة أيجةهد مفهةوم منكهمةل لهةه،
إال أ ةةه ال بةةد مةةن القةةول ،أن العولمةةة رةةي ملهولةةة لبلةةور صةةيغ الليةةه االقنصةةهدية
واالونمهعيةةة فةةي العةةهلم وفةةش األ مةةوذ األمتيكةةي ،وأ هةةه قبةةة مةةن قةةب النلةةول
التأ،مهلي االمبتيهلي فةي ظةل دول المتكةد الصةنهعية النةي تقودرةه وتاةييت عليهةه
الواليهت المنلد األمتيكية ،لنلقيش ،يهد ظهم عهلمي للنبهدل يت المنكهفئ.

 7ويمس روز هو" ،)7111( ،دينهميكية العولمة ( لو صيه ة عملية -قتاءات إ،نتاتيجية)" ،متكد الدرا،هت
الايه،ية واإل،نتاتيجية بهألرتام ،القهرت  ،ص.11
2
V.A. Leary, (1998), "Globalization and Human Right", Unes Co., P. 265.
 3يدر إبتاريم" ،)7111( ،العولمة وودل الهوية الاقهفية" ،مجلة عهلم الفكت ،المجلد ( ،)21العدد ( .)2المجلس
الوطني للاقهفة والفنون واآلدا  ،الكويت ،ص.701
 4عبد الخهلش عبد هللا" ،)7111( ،العولمة -و ورره وفتوعهه وكيفية النعهمل معهه" ،مجلة عهلم الفكت ،المجلد
( ،)21العدد ( ،)2المجلس الوطني للاقهفة والفنون واآلدا  ،الكويت ،ص.43
 5تومه فتيدمهن" ،)2000( ،ملهولة لفهم العولمة" ،تتومة ل يلح زيدان ،الدار الوطنية للنشت والنوزي  ،القهرت ،
ص.30
، 1يد ياين" ،)2000( ،في مفهوم العولمة" ،دو العت والعولمة ،اليبعة ( ،)3متكد درا،هت الو د العتبية،
بيتوت ،ص.21
مد الجورت " ،)2002( ،العولمة والاقهفة اإل ،مية" ،اليبعة ( ،)7دار األمين للنشت
 1ملمد الجورت
والنوزي  ،القهرت  ،ص21
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 األبعاد:من خ ل متاوعة المفهريم أ فة ال كت ،يمكةن النظةت إلةح العولمةة عبةت أربعةة
أبعهد ري:
 .7البعد االقنصهد  :فهلعولمة في بعةدره االقنصةهد رةي ا ةدمه أ،ةواق العةهلم فةي
قول ا نقهل الال والخدمهت والت،هميل والقوى العهملةة ضةمن أطةهر رأ،ةمهلية
و تية األ،واق القومية.7
 .2البعد الايه،ي :العولمة في بعدره الايه،ي ري إ دى أشكهل الهيمنةة علةح العةهلم
والاييت علح توات الدول ال عيفة ومواردرةه اليبيعيةة وأ،ةواقهه وا،ةنغ ل
القوى العهملة التخيصة فيهه ،وتقاةيم العةهلم علةح عةهلمين :األول قةو ومهةيمن
والاه ي ضعيف وخهض للهيمنة.2
 .3البعد الاقهفي :العولمة في بعدره الاقهفي ري تعميم قهفة وا د و،يهدتهه وريمننهه
علةةح يترةةه مةةن الاقهفةةهت ،وملهولةةة إ ة ل رة الاقهفةةة الوا ةةد ملةةل الاقهفةةهت
األختى ،و شت م مو هه وملنواره من أ،هليب النفكيت والنعبيت والن وق الفنةي
وأ مهط الالو والنعهمل والنظت إلح الليه والكون.
 .4البعةةد النقةةه ي :العولمةةة النقه يةةة رةةي فةةن اللةةدود أمةةهم ا اةةيه و،ةةهرل االتصةةهل
والمعلومةةهت واألع ة م ،ورةةي نةةه النقةةدم النقةةه ي ،كمةةه وتعنبةةت النقه ةةة أدا مةةن
أدوات العولمة وال يمكن أن تنلقش بدو هه.3
ثانيا ً :اإلبداع التنظيمي
و موضو (اإلبدا الننظيمي) ارنمهم علمةهء الاةلو الننظيمةي وبه ايةه،
من ميل النصف الاه ي من القتن العشتين نح وقننه اللهضت .وتتكدت البلةو
ول كشف النظت النصورية لةه ،وا،نشةفهي م ةهمينه ودالرلةه ،وتشةخيص أبعةهد
لنفايت مانوا وقيه ر هر .
أ -المفهوم:
أدر المخنصةةون -فةةي مجةةهل اإلدار والمنظمةةة والاةةلو الننظيمةةي -أرميةةة
اإلبةةدا ودور االيجةةهبي فةةي يةةه وتيةةور المنظمةةة و،ةةعوا لةةو تلديةةد خصهرصةةه
وطبيعنه من خ ل مفهريم صه وره ،بمه ينفش م تووههتهم الفكتية ،وعنةد متاوعةة
عدد من المفهريم ،وود ه أ ه من الممكن تصنيفهه إلةح خماةة مجةهمي ررياةة .فنظةت
 7ملمد األطتل " ،)2007( ،ول تلديهت االتجه لو العولمة االقنصهدية" ،اليبعة ( ،)7متكد درا،هت الو د
العتبية ،بيتوت ،ص.221
هلة في منظمة
، 2ند رضيو خوين" ،)2001( ،قيه الع قة مه بين العولمة والاقهفة الننظيمية (بل
تعليمية)" ،مجلة اإلدار واالقنصهد ،العدد ( ،)11الجهمعة الماننصتية /كلية اإلدار واالقنصهد ،بغداد ،ص.11
 3هصت الدين األ،د" ،)7111( ،الاقهفة العتبية بين العولمة والعهلمية" ،المجم الملكي للبلو والل هر
اإل ،مية ،عمهن ،ص.21
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به او التصنيل األول إلح اإلبدا كنغييت وا،نلدا مه رو وديد في المنظمة ،ور ا
مةةه أكةةد ( )Wilson, 1966بقولةةه أ ةةه( :النغييةةت األ،ةةه فةةي عةةدد مةةن المهةةهم
ال ةتورية فةي المنظمةة) .7وأشةهر إلةح ذلةن ( )Gross, et al., 1971وقةهل أ ةه:
(فكت أو مجموعة من األفكهر الميتو ة في كيفية تغييت الالو الننظيمةي لوفةتاد
مةةن أوةةل ةةل المشةةك ت فةةي المنظمةةة أو تلاةةين أدارهةةه) .2وأتفةةش ذلةةن م ة رأ ،
(  )Public Consultation Center, 2004ال يتى ،إ ه( :النغييتات اللهصلة
فةةي اإلدار  ،عمةةل المنظمةةة ،ظةةتوي العمةةل ،مهةةهرات األفةةتاد العةةهملين) .3وضةةم
التصنيل الثاني البه اين ال ين اعنبتوا اإلبدا عملية تنكون من متا ل ينةنا عنهةه
شيء مفيد ووديد مةنهم ( )Mead, 1959إذ ةدد مفهومةه بأ ةه( :العمليةة أو النشةهط
ال يقوم به الفتد ويننا عنه هتا أو شيء وديد) .4وأيةد ()Jones, et al., 1998
ذلةةن بقولةةه أ ةةه( :العمليةةة النةةي بوا،ةةينهه تاةةنعمل المنظمةةهت مههراتهةةه ومصةةهدرره
لنيةةويت مننجةةهت وديةةد أو تلاةةين أ ظمةةة اإل نةةه والنشةةغيل كةةي تاةةنيي تلقيةةش
ا،ةةنجهبة أف ةةل للهوةةهت زبهرنهةةه) .5وأكةةد بةةه او التصددنيل الثالددث علةةح أن اإلبةةدا
الننظيمةي بماهبةة أفكةهر وديةد  ،وا،ةننهدال لة لن يةتى ( )Kanter, 1988إ ةه( :خلةش
األفكهر الجديد وا،نامهرره) .1واتفش معه ( )Schermerhorn, 1997في مفهومةه
لةةه بأ ةةه( :خلةةش أفكةةهر وديةةد ووضةةعهه قيةةد النيبيةةش العملةةي) ، 1وركةةد أصةةله
التصنيل الرابع علح المعتفة الجديد في تعبيةترم عةن اإلبةدا الننظيمةي ،و ة
ذلن في مفهوم ( )Druker, 1998ي يقكد أ ه:

1

Selwyn W. Becker & Thomas, L. Whisler (1967), "The Innovative Organization: A
selective View of Current Theory and Research", Journal of Business, Oct, Vol. 40,
No. 4, P. 462.
2
Zaltman, Duncan, Holbeck (1973), "Innovations & Organizations",. Jonwiley & Sons,
Inc. Printed in U.S.A. P. 170
3
Public Consultation Foundation, (2004), Belgium.
http://www.Innovation+action+plan+questionnaire+ 8jr=Utf,P.1
4
)M. Mead, (1959), " Creativity in Corss Cultural Perspective'', In: Anderson, H.(Ed.
(Creativity And its Cultivation) (N. Y., Harper and Row), P. 223.
5
G.R. Jones, (1998), "Organizational The Ory", 2/ed.,Publishing Company Inc., U.S.A.
P. 515.
6
R. Kanter, (1988), "When Athousand Flowers Bloom: Structural, Collective and
Social Conditions for Innovation in Organizations", Research in Organizational
Behavior, vol. 10, No. 3, P. 169.
7
J.R. Schermerhorn: J. G. Hunt, R.N. Osborn, (1997), "Organizational Behavior", 6/ed.,
John- wiley & Sons, Inc., U.S.A. P. 409
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(اإلبدا معتفة وديد ) .7ور ا مه ذرةب إليةه (عبةود )2003 ،فةي مفهومةه لةه بأ ةه:
(تتتـيب أو ا،نخدام المعتفة وفش قواعد ،قد ال تكون معتوفة تمهمه ل ،أو وفةش قواعةد
متتبةةة بيتيقةةة وديةةد ) .2وأخ ة الننةةه الجديةةد التصددنيل الخددام أل ةةه لةةم يل ة ،
بهرنمهم البه اين ،وى أشهرات ت منهه مفهةوم (وةتادات )2004 ،ذكةت أ ةه ( :نةه
وديد يت مألوي لمن أ نجه أو بهلناةبة للبيةةة ويكةون ذا قيمةة علميةة للمجنمة الة
3
يعيش فيه أو للبشتية عهمة)
من العتض الاهبش يمكن القول ا ه:
.7ال يوود مفهوم مو د منفش عليه لإلبدا الننظيمي بين الكنه والبه اين.
.2صةةنفت المفةةهريم الةةوارد إلةةح خماةةة اتجهرةةهت رةةي (النغييةةت ،العمليةةة ،األفكةةهر
الجديد  ،المعتفة الجديد  ،الننه ).
 المداخل:ظهتت بع الملهوالت الفكتية لنقديم مهذ واتجهرةهت تاةنخدم فةي تلليةل
وتفاةةيت ووا ةةب اإلبةةدا الننظيمةةي ،ة كت علةةح ،ةةبيل الماةةهل ال اللصةةت ،ملهولةةة
( )Cutler, 2007بلور مدخلين رمه:4
 .7المدخل الفتيد لإلبدا  :يلدد اإلبدا علح أ ه فكةت خ قةة تتكةد علةح الدبةون
المميد ال يبد الللول المميد والج ابة الني يقيمهه ،ويخلش الميد الننهفاية
الفعلية والماندامة والقيمة اال،نانهرية للملةة األ،ةهم ،وقةد يةأتي مةن كةل مكةهن
ومن أ فتد.
 .2مدخل متشد اإلبدا  :يلةدد بمووبةه مواصةفهتهم ودوررةم فةي تنميةة األفكةهر
داخل المنظمة ،وتو،ي األفكهر المفتد إلح فةتص منعةدد  ،ف ة عةن العمةل
مة األفةةتاد والفةةتق فةةي تيةةويت الخيةةط وماةةه د المبةةدعين فةةي الوصةةول إلةةح
عملية اإلبدا  ،وختووهم عن معيهر العمل المألوي.
1

P. Drucker, (1998), "The Discipline of Innovation", Academy of Management Review,
Vol. 3, No. 2, P. 10
 2جم عبود جم" ،)2003( ،إدار االبنكهر ،المفهريم والخصهرص والنجهر اللدياة" ،اليبعة االولح ،عمهن،
شتكة وارل للنشت ،ص.31
 3عد هن ملمد مصيفح وتادات" ،)2004( ،تقويم أ،لوبي اال،نقصهء والنقويم النشخيصي وأ ترمه في النفكيت
اإلبداعي والنلصيل الدرا،ي لدى طلبة النعليم األ،ه،ي في األردن" ،ر،هلة دكنورا  ،الجهمعة الماننصتية،
ص.12
4
G.Cutler, (2007), "Innovation Mentoring at Whirlpool", Research Technology
Management ,Nov-Dec., vol. 46, No. 6, P. 57- 58.
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ج -المقايي :
ل
ب ل بع البه اين وهودا كبيت في تيويت مقهييس منه،بة لنشخيص وتلديد
دروة اإلبدا داخل المنظمهت في الواق العملي .إال إ نه جد اخن فةه بيةنهم فةي عةدد
و و الفقتات الني ت ةمننهه ،فمةنهم مةن ذرةب لقيةه كةم و ةو اإلبةدا المنبة فةي
المنظمةةة ماةةل ( )Mooch and Morse, 1977ال ة وعةةل مقيه،ةةه فةةي مةةه ي
فقتات ،ينم اإلوهبة عليهه بمدر ا،نجهبة خمه،ي تتاوح بةين (أوافةش بشةد = ...5ال
أوافش بشد = .7)7
وقةةه ( )Pierce and Delbecq, 1977اإلبةةدا الننظيمةةي مةةن خ ة ل
مةةةت لنين رمةةةه (:عمليةةةهت المبةةةهدر للنغييةةةت ،و،ةةةعيهه لنبنةةةي األفكةةةهر النهتجةةةة عةةةن
العمليةةةهت) ،بمقيةةةه خمه،ةةةي ينةةةتاوح بةةةين (ال تووةةةد هوةةةة=  ..7اللهوةةةة مهمةةةة
ودا= ،)5لنلديد ا،نجهبة العينة المقلفة من (مهند،ين وتقنين).2
وصةةه ( )Ettlie and O'keefe, 1982خماةةة أبعةةهد لقيةةه القةةدرات
اإلبداعيةةة ورةةي (،ةةعة االتصةةهالت ،روح المجهزفةةة ،القةةدر علةةح ةةل المشةةك ت
واتخهذ القتارات ،القدر علح النغييةت ،ودروةة تشةجي اإلبةدا ) ،تتاو ةت دروةهت
اال،نجهبة بين (إط قه = ..7دارمه ل=  ،)5واخنبةت رة ا المقيةه فةي منظمةهت الخدمةة
العهمة ،3ور ا مه تم اعنمهد فع ل في بلانه اللهلي.
ووضةعت ( )Ibarra, 1993أ موذوةه ل لقيةه أبداعيةة المنظمةة علةح ماةنوى
اإلبدا الفني أو اإلدار من خ ل األدوار الني تقديهه الموارد البشةتية العهملةة فةي
المنظمة لنشخيص المشك ت الني تواوههه ،وتوليةد األفكةهر النةي تكةون لةوالل لهةه،
وإ،نهد ر األفكهر عن طتيةش البلة علةح المعلومةهت الميلوبةة ،واللصةول علةح
ماه د بقية أفتاد المنظمة لهه ،والاعي لنلويل األفكهر إلح واقة ملمةو بمةه ياةهم
في وض الفكت المنبنه في مكه هه المنه،ةب لنيبيقهةه ،بمةدر ا،ةنجهبة تةتاوح بةين
(مدى قليل ودال=  ..7مدى كايت ودال = .4)5
وطور ( )Joyce and Woods, 1996مقيه،ه ل لنلديد أبداعيةة المنظمةة مةن
خ ل (أبدا المننو  ،تيويت المننو  ،وإبدا العملية) ،بمقيةه خمه،ةي اال،ةنجهبة

1

M. Mooch & R. Morse, (1977),"Determinants of Innovation Organization", American
Political Science Review vol. 63, No. 1, P. 716
2
& J. L. Pierce & A. L. Deibecq, (1977),"Organziztion Structure, Individual Attitudes
Innovation,"Academy of Management Review, vol. 2, No. 1, P. 30-33.
3
J. E. Ettile, & R.D. O'keefe, (1982),Op. Cit.,P. 179-180.
4
H. Ibarra, (1993)," Network, Centrality, power & Innovation: Involvement:
Determinates of Technical & Administrative Roles", Academy of Management
Journal vol. 36, No. 3, P. 483- 484.
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(ال أوافش بشد =  ..5أوافش بشد =  ،)7وطبش المقيةه علةح خمةس منظمةهت تعمةل
في صنهعة االلكنتو يهت في الواليهت المنلد االمتيكية.7
وقدمت ( )Amabile, et al., 2008مقيه،ةه ل لنشةخيص مةدى م رمةة المنةه
الننظيمي المشج لإلبدا في المنظمة ،طبش ر ا المقيه في منظمهت خدمية.2
وتوصل ( )Dougherty and Hardy, 2009من خ ل وهود البلاية في
مجهل اإلبدا الننظيمي ،إلح تيويت مقيه لنشةخيص ماةنوى اإلبةدا فةي المنظمةة
مةةةةن خةةةة ل درا،ةةةةة الع قةةةةة بةةةةين مواردرةةةةه ،عمليهتهةةةةه ،ريهكلهةةةةه، ،ةةةةنتاتيجيهتهه،
واإلبداعهت الني ققنهه فةي مننجهتهةه ،وكةهن مةدر اال،ةنجهبة ،ةبهعيه ل ينةتاوح بةين
(ليس صلي =  ..7صلي =  ،)1وطبش ر ا المقيه فةي خمةس عشةت منظمةة فةي
الواليهت المنلد األمتيكية علح مةة وأربعة و ين مننووه ل وديدا.3

1

P. Joyce & A. Woods, (1996), "Essential Strategic Management form Modernism to
pragmatism," first published, Birll, Claysltd, Stlvesple, Oxford, P 156- 157.
2
T. M. Amabil, R. Conti, H. Coon; J. Lazenby, M. Herron, (2008), "Assessing the work
Envirnnment for Creativity", Academy of Management Journal, vol. 39, No. 5, P.
1185.
3
D. Dougherty & C. Hardy, (2009)," Sustained product Innovation: To- Organization
problems", Academy of Management Journal, vol. 39, No. 5, P. 1125.
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المبحث الثالث
عرض وتحليل نتائج البحث

أوالً :عرض النتائج
تهةةةدي رةةة الفقةةةت إلةةةح عةةةتض رراء العينةةةة به،ةةةنخدام بعةةة مةةةن أ،ةةةهليب
اإل صةةةهء الوصةةةفي لمنغيةةةتات البلةةة  ،والمنمالةةةة بهألو،ةةةهط اللاةةةهبية المتولةةةة
للمنغيتات ،بغية تلديةد ماةنوى كةل منهةه ،واال لةتاي المعيةهر لنشةخيص مةديهت
تشنت القيم عن أو،هطهه اللاهبية.
جدول ()2
الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري إلجابات المدراء

رمز الم شر في استمارة
المتغير
األستبانة
X1
االقتصادي
X2
X3
X4
اإلجمالي
X5
السياسي
X6
X7
X8
اإلجمالي
X9
الثقافي
X10
X11
X12
اإلجمالي
X13
التقاني
X14
X15
X16
اإلجمالي
Y1
تنمية القدرات اإلبداعية لدى
المدراء
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
اإلجمالي

الوسط الحسابي
المرجح
21170
21150
21300
21110
10932
21117
21217
21350
21500
204.2
21117
21320
21100
21117
20715
21240
21100
21740
21170
20472
21170
41117
41111
41347
41210
41100
41110
31100
41170
21117
4014.

N=35

االنحراف
المعياري
01155
01124
01100
01125
01415
01150
01154
01100
01147
01411
01147
01100
71410
01110
01410
01110
71401
01517
01414
01110
01110
01113
01411
01110
01150
71320

ي ةةة مةةةن الجةةةدول رقةةةم ( )2أن المنغيةةةتات المنمالةةةة بكةةةل مةةةن (العولمةةةة
االقنصةةهدية والايه،ةةية والاقهفيةةة والنقه يةةة) صةةلت علةةح أو،ةةهط اةةهبية متولةةة
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أومهلية بلغت ( 71152و 21411و 21173و )21412علح النتتيب ،ورةي أو،ةهط
اهبية متولة أقل من الو،ط الفتضي البهلغ (.)3
أمه بهلنابة للمنغيت المعنمد والمنمال بننميةة القةدرات اإلبداعيةة لةدى المةدراء،
فقد صل علح و،ط اهبي متو إومهلي بلغ ( )41741علح الت م مةن صةول
الفقتتين واللنين يعكاهمه  Y1و Y10علح أو،هط اهبية متولةة أقةل مةن الو،ةط
الفتضي.
ثانيا ً :اختبار الفرضيات وتحليل النتائج
 -1اختبار العالقة:
تم اخنبهر الفتضية الترياية بووود ع قة مه بين أبعهد العولمة (االقنصةهد ،
الايه،ي ،الاقهفي ،النقه ي) وتنمية القدرات اإلبداعية به،نخدام أ،لو مةن األ،ةهليب
اإل صهرية ال معلمية رو الـ .(X2) Chi- Square
أظهةةةتت الننةةةهرا عةةةدم ووةةةود ع قةةةة أل مةةةن أبعةةةهد العولمةةةة (االقنصةةةهد
والايه،ةي والاقةةهفي والنقةةه ي) مة تنميةةة القةةدرات اإلبداعيةةة ،إذ كه ةةت قيمةةة )(X2
 Chi-Squareلكل بعد أصغت مةن القيمةة الجدوليةة البهلغةة ( )33111عنةد ماةنوى
معنوية  0105ور ا مه يوضله الجدول رقم (.)3
عليه تتف الفتضية الترياية األولح وتصه بهلشكل اآلتي:
عةةدم ووةةود ع قةةة ارتبةةهط معنويةةة ألبعةةهد العولمةةة "االقنصةةهد والايه،ةةي
والاقهفي والنقه ي" م تنمية القدرات اإلبداعية لدى المدراء.
جدول ()5
اختبار العالقة لديوان الوزارة
N=35
البعد التقاني
X13,X14,X15,X16
21535

البعد الثقافي
X9,X10,X11,X12
21531

البعد السياسي
X5,X6,X7,X8
21122

البعد االقتصادي
X1,X2,X3,X4
21115

)Chi-Square(X2
Y
تنمية القدرات األبداعية

 -2اختبار األثر:
تةةم اخنبةةهر أ ةةت أبعةةهد العولمةةة (االقنصةةهد والايه،ةةي والاقةةهفي والنقةةه ي) فةةي
تنمية القدرات اإلبداعية ،إذ بينت نهرا االخنبهر به،نخدام أ مةوذ اال لةدار الخيةي
المنعةةدد عةةدم ووةةود أ ةةت معنةةو ألبعةةهد العولمةةة فةةي تنميةةة القةةدرات اإلبداعيةةة لةةدى
المةةدراء ،إذ كه ةةت قيمةةة ( )Fالملاةةوبة لكةةل بعةةد أقةةل مةةن القيمةةة الجدوليةةة البهلغةةة
(.)4107
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من خ ل مه تقةدم يةنم رفة الفتضةية الترياةة الاه يةة وتةنم صةيه ة فتضةية
بديلة عن الفتضية المصه ة وتكون كهألتي:
(عدم ووود تأ يت ألبعهد العولمة في تنمية القدرات اإلبداعية لدى المدراء).
والجدول اآلتي يوض نهرا االخنبهرات الني وتى اال،ننهد عليهةه فيمةه ذكةت
أع  ،به،نخدام أ موذ اال لدار الخيي المنعدد.
جدول ()4
اختبار األثر لديوان الوزارة

N= 35
المتغير المعتمد
تنميدددة القدددددرات
اإلبداعية

المتغيرات
المستقلة
البعد االقنصهد
البعد الايه،ي
البعد الاقهفي
البعد النقه ي

مستوى
المعنوية
0105
0105
0105
0105

قيمة ()F
الجدولية
4107
4107
4107
4107

معامل
التحديد R2
%0121
%0110
%0172
%0171

قيمة ()F
المحسوبة
01517
71341
71311
01211

نوع األثر
يت معنو
يت معنو
يت معنو
يت معنو

المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات
من خة ل ا،ةنعتاض الجه ةب النظةت  ،وتلليةل الننةهرا الميدا يةة وفتضةيهت
البل  ،توصلت البه اة إلح اال،نننهوهت اآلتية:
 .7أوضةةلت نةةهرا النلليةةل اإل صةةهري ،أن أبعةةهد العولمةةة ،النةةي تةةم اخنبهررةةه فةةي
ديوان الوزار وري( :العولمة االقنصهدية ،العولمةة الايه،ةية ،العولمةة الاقهفيةة،
العولمة النقه ية) اتصفت بهلالبية بلصولهه علح أو،هط اهبية متولة أقل من
الو،ط الفتضي.
 .2أوضلت نهرا النلليل أ ه بهلت م من افنقهر مةدراء العينةة المبلو ةة إلةح اآل ةهر
االيجهبية النهومةة عةن ،ةيهد أبعةهد العولمةة (االقنصةهد  ،والايه،ةي ،والاقةهفي،
والنقه ي) إال أن ذلن لم يمن من تميةد مةدرارهه بماةنوى ويةد مةن تيةور وتنميةة
لقةةدراتهم اإلبداعيةةة ،أ،نشةةف ذلةةن مةةن الو،ةةط اللاةةهبي المةةتو ال ة أشةةتته
والبةةهلغ ( ،)41741ممةةه يعنةةي ووةةود أبعةةهد أخةةتى تةةق ت ،وبشةةكل ايجةةهبي ،فةةي
مانوى اإلبدا لدى المدراء ويقود إلح جه هم وتميدرم.
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 .3من خ ل تلليل  (X2)Chi-Squareأظهتت الننهرا عدم ووود ارتبهط معنو
أل من أبعةهد العولمةة (االقنصةهد  ،والايه،ةي ،والاقةهفي ،والنقةه ي) مة تنميةة
القدرات اإلبداعية لدى المدراء ،ويعدى ذلن إلح:
أ -ضعف الوعي بهلع قة مه بين العولمة وتنمية القدرات اإلبداعية.
 الجهل بمدى ووود االرتبهط مه بين العولمة وتنمية القدرات اإلبداعية. عدم ووود ،نتاتيجية تهدي إلح النيور الاقهفي للمدراء في ر ا المجهل. .4أظهتت نهرا تلليل اال لدار الخيي المنعدد عةدم ووةود أ ةت ذ داللةة معنويةة
ألبعهد العولمةة (االقنصةهد والايه،ةي والاقةهفي والنقةه ي) المعنمةد فةي أمكه يةة
تنميةةةة وتيةةةويت القةةةدرات اإلبداعيةةةة ،إذ كه ةةةت قيمةةةة ( )Fالملاةةةوبة لكةةةل بعةةةد
( )01211 ،71311 ،71341 ،01517وري أقةل مةن قيمنهةه الجدوليةة والبهلغةة
( )4107ويعدى ذلن الح:
أ -ضعف الوعي واالرنمهم به ين الموضوعين من قبل المدراء.
 عدم ارنمهم الدولة بفن رفهق المعتفة أمهم ديوان الةوزار علةح مةه يةدور فةيالعهلم من تغيتات.
 ا عدالية الدولة وعدم ا ةدمهوهه بهلعةهلم الخةهروي باةبب اللصةهر المفةتوضعلح البلد من عهم ( ،)7111-7117وبهلنهلي ا عدالية الةوزار كو هةه قيةه
عهم تهب للدولة.
ثانيا ً :التوصيات:
 .7النشديد علح المدراء ب تور االرنمهم بهلمواضي الني تعنبت مهمةة هليةه ل علةح
الاه ة الدولية ،وتهدد ديةوان الةوزار وتخلةش تلةديهت ال يمكةن مجهبهنهةه بةدون
ا،نيعهبهه.
 .2ينعين علح اإلدار العليه في ديةوان الةوزار االرنمةهم بموضةو العولمةة وتنميةة
القدرات اإلبداعية واألخ بنظت االعنبهر أرمية ر ين المنغيتين بهلنابة لهه.
 .3طلةةةب ماةةةهعد أو ا،نشةةةهر الجهةةةهت المنخصصةةةة فةةةي رةةة ا المجةةةهل كأ،ةةةهت
الجهمعهت.
 .4ضتور إلقهء ملهضتات تاقيفية تبين أرمية الاقهفة والنقه ة في مواوهة تلةديهت
العولمة.
 .5أقهمة دورات تيويتية قهفية للم كهت المنقدمة تنعلش بهلمنغيتين.
 .1النعهقد م به اين من أ،هت وهمعهت وطلبة درا،ةهت عليةه لدرا،ةة الع قةة بةين
العولمة وتنمية القدرات اإلبداعية فيمه يخص ديوان الوزار .
 .1بنهء خية مانقبلية من قبل ديوان الوزار ةول ،ةبل ا،ةنخدام الاقهفةة أو النقه ةة
كو،يلة لمواوهة العولمة.
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 .1تيويت النقه ة في مجهل الاقهفة للنمكن من النعهمل م العولمة ومواوهنهه.
 .1تو،ةةةي األفةةةش العلمةةةي والمعتفةةةي والنقنةةةي لةةةدى المةةةدراء عةةةن طتيةةةش القةةةتاء
المانمت والناقيف ال اتي لينمكنوا فكتيه ل من اإلبدا  ،واتخةهذ القةتارات الصةهربة
بشأن النعهمل م العولمة.
.70أ شهء معهرض خهر القيت ،تبين النقه ة في مجهل الت،م والنلةت فةي العةتاق،
بهإلضهفة إلح إقهمة ف ت مو،يقية و نهرية عهلمية تعكس الفن العتاقي والاقهفة
العتاقية ،يمكن من خ لهه صول تبهدل قهفي بدالل من االخنتاق الاقهفي.
 .77ملهولةةة ا،ةةنغ ل فةةس و،ةةهرل العولمةةة لب ة الةةتأ الم ةةهد ،فةةيمكن أن تكةةون
رنهلن قنوات عتاقية تب بهللغةهت المهمةة كهلصةينية مةا ل النةي توصةل الصةوت
إلح مليهر شخص ،واللغة الهندية ،ولغهت الدول النةي عةدد فو،ةهه كبيةت للةنمكن
من إيصهل مه تيد إيصهله.
 .72البد أن تكون رنهلةن ،ةنتاتيجية ماةنقبلية فةي النعهمةل مة العولمةة بلية تقةوم
علح أ،ه النلد والنصد بتوح إيجهبية وبإبدا خ ق وبنقينهت عهلية.
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