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نقل رُبٔنذ انلهاٍخ رأصٛو يغب٢د ا٢ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙثأثؼبكِ انفوػٛخ (ؽم انًشبكم ٔارقبم انقواهاد
ٔانقبثهٛخ ػهٗ انزغٛٛو ٔهٔػ انًغبىفخ ٍٔؼخ ا٢رظب٢د ٔرشغٛغ ا٢ثلاع ) ف ٙيظبْو انفَبك ا٢كاه٘ انًزًضهخ
ف( ٙاَ٢ؾوافبد انزُظًٛٛخ ٔانَهٕكٛخ ٔانًبنٛخ ٔانغُبئٛخ ).
ٔقل ٍؼذ انجبؽضخ نزؾقٛق اْلاف انلهاٍخ ثبػزًبكْب ػهٗ اٍزًبهح اٍزجٛبٌ ٔىػذ ػهٗ ػُٛخ يٍ انقٛبكاد
ا٢كاهٚخ انؼهٛب ف ٙانشوكخ انًجؾٕصخ ٔ ،قل اٍزقليذ انجبؽضخ ػلكاً يٍ انٍٕبئم ا٢ؽظبئٛخ ٔ ،قل فوعذ
انلهاٍخ ثغًهخ يٍ اٍ٢زُزبعبد ٔانزٕطٛبد .

Abstract
The Study deals with the effect of the strategic innovation with It’s branch
dimensions,( Problem solution , decision making , ability to change , gamble spirit
, communication, rage and encourage the innovation) in the administrative
corruption aspects which is represented by ( organizing , behavior , financial ,
crime deviations ), on the other hand .
the researcher seeks to meet the study objectives through depending on a
questionnaire distributed on a sample of higher management leaders in the
searched firm (corporation).we used a number of statistical means or tools, and
the study reached to some conclusions and recommendations.
املكدمُ
 ٢علٚيلح
ٚورجؾ َغبػ انًُظًبد في ٙا٢ييل انجؼٛيل ػهيٗ قيلهرٓب في ٙرؾقٛيق انزفيٕط يًيب ٚزـهيت يُٓيب رجُي ٙاػًيب ً
ٔاٚغبك إٍاط علٚلح ٔفهق قًٛخ يضٛوح نهيثٌٕ يٍ ف٣ل اثلاع اٍزوارٛغ ٙكائيى ٔيَيزًو ٔني ٌٛنًيوح ٔاؽيلح ،
ٔنك ٙرؾقق انًُظًبد ا٢ثلاع اٍ٢زوارٛغٚ ٙقغ ػهيٗ ػبرقٓيب ثُيبل انًقيلهاد ٔانًيٕاهك انغْٕوٚيخ انزي ٙرًكُٓيب
يٍ ارقبم انفؼم انًُبٍت نهزكٛف يغ انًزغٛواد انجٛئٛخ ٔظؤف ان٣رأكل انؼبنٔ ٙننا ػهٗ اكاهرٓب اٍ٢يزوارٛغٛخ
انزفكٛييو ثظييٕهح اٍييزجبقٛخ ٔثًٕعييت منييم اطييجؾذ انًُظًييبد ثؾبعييخ انييٗ رـجٛييق ؿييوط علٚييلح فيي ٙا٢كاهح
اٍ٢زوارٛغٛخ رَزُل فٓٛب انٗ اػيبكح رشيكٛم انًُظًيخ نزؼًيم في ٙاؿيبه ا٢ثيلاع اٍ٢يزوارٛغ ٙانين٘ ٕٚطيف ثأَيّ

ؿوٚقخ علٚلح نهزفكٛيو نهؾيل ييٍ ظيٕاْو انفَيبك ا٢كاه٘ ٔػهيٗ ٔفيق منيم طيٛغخ فوػيٛبد انلهاٍيخ ٔاػزًيلد
انجبؽضخ اٍ٢زجبَخ كأكاح هئَٛخ نغًغ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد ماد انظهخ ثبنغبَت انزـجٛقٔ ٙرٕطهذ انلهاٍيخ انيٗ
ػلك يٍ اٍ٢زُزبعبد ٔانزٕطٛبد .
اجلانب الهظرٍ للدراسُ
مهًجًُ الدراسُ
مشكلُ الدراسُ :
ًٚكٍ رهقٛض يشكهخ انلهاٍخ يٍ في٣ل انزَيبلٔل اٜري ٙا انيٗ د٘ ييلٖ رَيزـٛغ انًُظًيبد انزي ٙرزجُيٗ
ا٢ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙاٌ رؾل يٍ يظبْو انفَبك انن٘ ٚشٕة ػًهٓب ا٢كاه٘.
ايداف الدراسُ :
ٔ .رٕػٛؼ انؼ٣قخ ث ٍٛػًهٛخ ا٢ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙيٍ عٓخ ٔث ٍٛػًهٛخ انؾل يٍ ظيبْوح انفَيبك ا٢كاه٘ ييٍ
عٓخ افوٖ .
ٕ .انَيؼ ٙنًؼبنغييخ ا٢صييبه انُبعًييخ ػييٍ انفَييبك ا٢كاه٘ ثبٍييزقلاو اٍ٢ييبنٛت ٔانٍٕييبئم انزيي ٙرؾييل يييٍ اَزشييبهِ
ٔانقؼبل ػه ّٛيٍ ف٣ل ا٢كاهح ثب٢ثلاع .
ٖ .رٕفٛو قبػلح يؼهٕيبرٛخ نهًٓزً ٍٛثًزغٛواد انلهاٍخ ٔن٣كاهاد انؼهٛب في ٙيُظًيبد ا٢ػًيبل انزي ٙقيل رَيٓى
ف ٙرـٕٚو هلاْى انًَزقجهٛخ نزؾقٛق انًٛيح انزُبفَٛخ انًَزلايخ يٍ ف٣ل يغب٢د ا٢ثلاع اٍ٢زوارٛغ. ٙ
أينًُ الدراسُ :
اَـ٣قب يٍ انلٔه انوٚبك٘ انن٘ ٚؤك ّٚا٢ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙف ٙفهق انؾبعبد انًلهكخ ٔغٛيو انًلهكيخ نهيثيبئٍ
رجوى اًْٛخ انلهاٍخ ثب٢ر( ٙانؼؤهح انًهؾخ ن٣ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙثٕطفخ انَجٛم انن٘ ٚؼييى يكبَيخ انًُظًيخ
ف ٙانجٛئخ انًؼـوثخ ٔيٕاعٓيّ انزؾيلٚبد ثب٢ثزؼيبك ػيٍ اٍيهٕة انًُبفَيخ انزقهٛيل٘ ييٍ في٣ل رؾـيٛى قٕاػيلْب
ٔثُييبل انًٛيييح انزُبفَييٛخ انًَييزلايّ انزييًٚ ٢ ٙكييٍ يؾكبرٓييب أ اٍزَُييبؿ يُبفؼٓييب ْٔيينا يييب ٚييلػى اًْٛييخ انلهاٍييخ
نزـٕٚو اكال انًُظًبد انؼواقٛخ ٔانؾل يٍ يظبْو انفَبك).
فرضًُ الدراسُ :
رُـهق انلهاٍخ يٍ انفوػٛبد اٜرٛخ ا
ٔ .رٕعل ػ٣قخ اهرجبؽ يؼُٕٚخ ث ٍٛكم ييٍ يغيب٢د ػًهٛيخ ا٢ثيلاع اٍ٢يزوارٛغ ( ٙؽيم انًشيبكم ٔارقيبم
انقييواهاد ٔ انقبثهٛييخ ػهييٗ انزغٛٛييو ٔهٔػ انًغبىفييخ ٍٔييؼخ ا٢رظييب٢د  ،رشييغٛغ ا٢ثييلاع )  ،يييٍ عٓييخ
ٔيظبْو انفَبك ا٢كاه٘ ( اَ٢ؾوافبد انزُظًٛٛخ  ،انَهٕكٛخ  ،انًبنٛخ  ،انغُبئٛخ ) يٍ عٓخ افوٖ .
ٕٚ .ييؤصو ا٢ثييلاع فيي ٙانؾييل يييٍ أ انقؼييبل ػهييٗ يظييبْو انفَييبك ا٢كاه٘ انزيي ٙقييل رظٓييو ُْييب ُْٔييب فييٙ
يُظًبد ا٢ػًبل .
أداَ الدراسُ :
اػزًلد انلهاٍخ ثشكم اٍبٍ ٙػهٗ اٍزًبهح اٍ٢زجٛبٌ انز ٙاػلرٓب انجبؽضخ فظٛظبً نٓينا انغيوع  ،ام رزكيٌٕ
ْنِ اٍ٢زًبهح يٍ عيد ، ٍٚػوع انغيل أ٢ل يقليخ ػبيخ رٕػؼ غوع انلهاٍخ  ،ديب انغيل انضبَ ٙفيأْزى
ثزؾلٚل اٍزغبثبد ػُٛخ انلهاٍخ ٔمنم ثغيبَج ، ٍٛرؼيًٍ انغبَيت أ٢ل قٛيبً ػًهٛيخ ا٢ثيلاع اٍ٢يزوارٛغ ٙفيٙ

انشوكخ يٍ ف٣ل فًَخ اثؼبك رًضهذ  ،ثبنفقواد (ٔ ، )ٕ٘-ايب انغبَت انضبَ ٙفٛزؼهق ثأشكبل أ يظبْو انفَيبك
ا٢كاه٘ ٔانًزًضهخ ثبنفقواد ( ٔ )ٖ٘-ٕٙقل رى رٕىٚغ ( ٕ٘ ) اٍزًبهح اٍزجٛبٌ .
جمتنع الدراسُ وعًهتًا :
رًضييم يغز ًييغ انلهاٍييخ ثبنشييوكخ انؼبيييخ نظييُبػخ انجـبهٚييبد ديييب ػُٛييخ انلهاٍييخ فزًضهييذ ثبنًييلٚو انؼييبو ٔيييلهال
ا٢قَبو انوئَٛٛخ فْ ٙنِ انشوكخ .
األسالًب االحصائًُ املشتددمُ :
اٍزقليذ انلهاٍخ ا٢ؽظبئٛخ اٜرٛخ ا
ٔ .انًزٍٕؾ انؾَبث ٙيٍ اعم انزؼجٛو ػٍ يَزٕٖ ا٢عبثبد انًزؼهقخ ثكم فقوح يٍ فقواد اٍ٢زجبَخ .
ٕ .اَ٢ؾواف انًؼٛبه٘ ًٚٔ Standar deivationضم كهعخ رشزذ انقٛى نفقيواد اٍ٢يزجبَخ ػيٍ يزٍٕيـبرٓب
انؾَبثٛخ .
ٖ .يؼبيم اهرجبؽ انورت  Spearmanنزؾلٚل ػ٣قخ ا٢هرجبؽ ث ٍٛانًزغٛواد انوئَٛٛخ ف ٙانلهاٍخ.
ٗ .افزجبه  Mann- Whitneyنزؾلٚل ػ٣قخ اٞصو ث ٍٛانًزغٛواد انوئَٛخ نهلهاٍخ .
اوال -:مفًىم اإلبداع االسرتاتًجٌ
ا٠ثلاع ف ٙانهغخ انؼوثٛيخ ،كًيب عيبل في ( ٙنَيبٌ انؼيوة٢،ثٍ يُظيٕه ْٙ86ي)) نٌ ثيلع انشيٙل دٔ نثزلػيّ ،د٘
دَشأِ ٔثلدِ يٍ غٛو يضبل ٍبثق ،د٘ طٛبغخ غٛو يَجٕط نٓبٔ ،انجلٚغ يٍ دًٍبل اهلل انؾَُٗ٠ ،ثلاػّ اٞشٛبل،
ٔنؽلاصّ نٚبْب ْٕٔ ،انجلٚغ أٞل ثقٕنّ ٍجؾبَّ ٔرؼبنٗ "بذٌغ السوواث واألرض"
( انجقوح ف ٙاٜٚخ .)ٔٔ1
(ٔ)
نقل ػوّف ) (Schlegelmilchا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙثأَّ نػبكح رشكٛم إٍٞاط يٍ ف٣ل كَو قٕاػيل نؼجيخ
انًُبفَيييييخَٞ ،غيييييبى رؾَيييييُٛبد انقًٛيييييخ انًضٛيييييوح نهيثيييييبئٍٔ ،رؾقٛيييييق ًَيييييٕ يزظيييييبػل نهًُظًيييييبدٚٔ .ؤكيييييل
) )ٕ((Convindarajan &Trimbleنٌ ا٠ثلا ع اٍ٢يزوارٛغْ ٙيٕ ؽبنيخ انزقهي ٙػيٍ انًًبهٍيبد انقلًٚيخ فيٙ
ٔاؽل يٍ انًغب٢د انض٣صيخ ْٔي (ٙرظيًٛى ٍهَيهخ انقًٛيخ ييٍ انُٓبٚيخ ننيٗ انُٓبٚيخٔ ،فٓيى قًٛيخ انيثئٌٕ ،رؾلٚيل
انيثيبئٍ انًؾزًهئ .)ٍٛدييب ) )ٖ((Anderson & Markidesفٕٛػيؾبٌ نٌ ا٠ثيلاع اٍ٢يزوارٛغٚ ٙؼزًيل ػهيٗ
انؼًييم انفوقيئ ،ٙانجؾييش ػييٍ ىثييبئٍ عييلكٔ ،رـييٕٚو اٍٞييٕاط انغلٚييلحٔ ،نػييبكح رؼوٚييف ًَييبمط ا٠ػًييبل ٔنييٌٛ
انًُبفَخ ٔعًٓب نٕعّ يغ اٜفو.ٍٚ
ٚظف ) )ٗ((Koivistoا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙثأَّ انًُٕ انًُؼيى ػجو ا٢ثزكبهاد انًَزًوح ييٍ في٣ل انًؼوفيخ
(٘)
ٔاٞفكبه انغلٚلح نزؾقٛيق انًُفؼيخ نهيثيبئٍ ٔانًُظًيخ ػهيٗ ؽيل ٍيٕالٔ .دييب )(Anderson & Markides
فأٔػؾب ثأَّ اكزشبف نٍزوارٛغٛخ يقزهفخ ػًب يٕعٕك ف ٙيوكي انظُبػخٚٔ .واِ ) )ٙ((Marion & Mariنَّ
انًُبفَخ ػًٍ انظُبػخ انؾبنٛخ ،نم ٚقٕو ثشكم دٍبً ػهٗ نػبكح رؼوٚف قًٛخ انيثٌٕ ثـوط يقزهفخ ٔرؼيٚييِ
 ،ثق٣ف ا٠ثلاع انزقهٛل٘ ،نينا في ٌ ا٠ثيلاع اٍ٢يزوارٛغَٚ ٢ ٙيزهيو نثيلاع انًُيزظ ثؾيل مارئّ ،نًَيب ٓٚيزى ثقهيق
انقًٛييخ انًزفٕقييخ نهيثييٌٕ ،فٓييٕ قييل ٚزؼهييق ثًفٓييٕو انًُييزظ دٔ ؿييوط اَ٠زييبط دٔ رقييلٚى انقليييخ دٔ رَييٕٚقٓبٔ .ديييب
) )1((Reitzigفٛؼّييوف ا ٠ثييلاع اٍ٢ييزوارٛغ ٙثبَييّ ا٠كزشييبف انغيينه٘ نًُييبمط ا٠ػًييبل انغلٚييلح فيي ٙانظييُبػخ
انؾبنٛخ انز ٙرؤك٘ ننٗ ًَٕ انَٕط يٍ ف٣ل عنة ٔاٍزقـبة يَزٓهكٔ ٍٛىثبئٍ علكٚٔ .ؤكل ) )8((Garziaنٌ
ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغًُٚ ٙكٍّ انًُظًبد يٍ نػبكح رؼوٚف دػًبنٓبٔ ،رَيهٛى انيثيبئٍ قًٛيخ دكضيو ييٍ انقًٛيخ انُقلٚيخ

ٔثًَزٕٖ رشغٛه ٙػبل ٔفؼبلٚٔ ،ؤك٘ ننٗ رغٛٛو ؿجٛؼخ انًُبفَخ ف ٙيوكي انظُبػخ ًَٔيٕ ا٠هثيبػ في ٙانجٛئيخ
انزُبفَٛخ انؾبنٛخٔ ،انز ٙرزًٛي ثؼلو اٍ٢زقواه ٔػلو انضجبد ،يٍ اعم فهق نثلاع اٍزوارٛغ ٙعلٚل آفو.
ٔثُبلًا ػهٗ يب رقلو ًٚكٍ ٔطف ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغ ،ٙثأَّا
ٔ .انزًّٛي اٍ٢زوارٛغ ٙانن٘ ٚؾقق انًٛيح انزُبفَٛخ انًَزلايخ.
ٕ .رؾل٘ انًُـق انزقهٛل٘ انن٘ ُٚؾلِس رغٛوًا عنهٚبً ف ٙقٕاػل انًُبفَخ.
ٖ .اكزشبف دًٍَُب نًُبمط ا٠ػًبلٔ ،فهق دٍٕاقب علٚلح ،دٔ نػبكح رشكٛم إٍٞاط انؾبنٛخ.
ٗ .عيل يٍ انؾبنخ اننُْٛخ ن١كاهح انؼهٛب ف ٙانًُظًخ ٔفهَفزٓب ٔهكُب دٍبٍٛب يٍ نٍزوارٛغٛزٓب انكهٛخ.
٘ .نٍهٕة ٍ٠ؼبك ٔهفبْٛخ انيثبئٍ ٔفهق قًٛخ يضٛوح ٔعلٚلح نٓى ٔنهًُظًخ.
ٔرؤكل انلهاٍخ انؾبنٛخ ثلٔهْب اٌ " ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغ ْٕ ٙػًهٛخ رغٛٛيو عينه٘ ريأر ٙييٍ صيٕهح في ٙانزفكٛيو
انقّ٣ط ،رجلد يٍ ؽٛش ُٚزٓ ٙنن ّٛاننٍْ ثزشقٛض انفوص انجؼٛلح انًلٖ ٔعهجٓب هعٕػبً ننٗ انؾبػو ،نم ٚقيٕك
ننييٗ انزقهيي ٙػييٍ قٕاػييل انًُبفَييخ انزقهٛلٚييخ ٔرجُيي ٙقٕاػييل علٚييلح ،رغؼييم انًُظًييبد رُظييو ننييٗ يييب ثؼييل ًَبمعٓييب
انًٕعٕكح نجُبل ًَبمط اٞػًبل انغلٚلح يٍ ف٣ل اكزشبف صغواد انَٕط ٔنرقبم نٍزوارٛغٛخ غٛو يأنٕفخ ثًيمل
ْنِ انضغواد ٔاٍزغ٣نٓب ثًب ٚؤك٘ ننٗ رؾقٛق قًٛخ ػبنٛخ نهيثبئٍ ٔانًُظًخ"
ثانًا :مزايا املهظنات املبدعُ ومعىقات اإلبداع
دكهكييذ انًُظًييبد انُبعؾييخ ثييبٌ كًٕٚيييخ َغبؽٓييب ثزفٕقٓييب ٔرؾقٛقٓييب نثييلاػًب يًٛيييًا نهًُبفَيي ،ٍٛنم نٌ انزغٛييواد
انًزَبهػخ ٔػٕنًخ اٍٞيٕاط ٔاَ٠زيبط ،قيل ٔػيؼذ ػهيٗ انًُظًيبد يزـهجيبد علٚيلح ،رفيوع ػهيٗ دػؼيبئٓب
اٍ٢ييزًواه ثب٠ثييلاع اٍ٢ييزوارٛغٔ .ٙدشييبه ) )6((Schermerhorn et alننييٗ فظييبئض انًُظًييبد انًجلػييخ
ثأَٓبا
ٔ .رًزهم صقبفخ ٔنٍزوارٛغٛخ يهييخ ن١ثلاع ٔػلو انزغبػ ٙػٍ ا٘ فكوح.
ٕ .اٍ٢زفبكح يٍ اٞفـبل انَبثقخ ٔيؾبٔنخ انزؼهى يُٓب.
ٖ .اَ٢زجبِ انٕاػٔ ٙانٛقظ َؾٕ يظله رٕنٛل اٞفكبه كافم انًُظًخ.
ٗ .ايييز ٣انًُظًييخ نٓٛكييم رُظًٛيي ٙكاػييى ن١ثييلاع ٔهاع ن٣ثزكييبه يييٍ فيي٣ل يًبهٍييبد فييوط انؼًييم ٔركبيييم
انٕظبئف ٔاٍ٢زفبكح يٍ ان٣يوكيٚخ ٔانزفٕٚغ ٔانؼًم ػهٗ رًك ٍٛانؼبيه.ٍٛ
٘ .ػًبٌ كػى ا٠كاهح انؼهٛب ن١ثلاعٔ ،انضقخ ثبنؼبيهٔ ٍٛرشغٛؼٓى ػهٗ نثلال آهائٓى.
ٔٚؼييٛف ) )ٔٓ((Kodamaفبطييٛخ دفييوٖ نهًُظًييبد انٛبثبَٛييخ انًجلػييخ ،نم دَٓييب رزـييٕه ثبٍييزًواه يييٍ فيي٣ل
انًشبهكخ ف ٙدَٕاع ا٠ثلاع انًقزهفخٔ ،ثشيكم فيبص في ٙػيٕل يغزًيغ انًؼوفيخ ،ام رٕاعيّ يُظًيبد ا٠ػًيبل
 ٢كجٛوًا يٍ انزوكٛي ؽظواً ػهٗ رـٕٚو انًُزغبد ننٗ ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙنزؾَ ٍٛػًهٛبد ا٠ػًبل.
رؾٕ ً
ٚؼّييل ا٠ثييلاع انؼبيييم انؾبٍييى فيي ٙقييلهح انًُظًييبد ػهييٗ يٕاعٓزٓييب انقٛييٕك ٔانزٓلٚييلاد انغلٚييلح ٔاٍ٢ييزفبكح يييٍ
انفوصُٚٔ ،جغ ٙػهٓٛب رغبٔى يؼٕقبد ػًهٛخ ا٠ثلاع انز ٙدكل ػهٓٛب )ْٙٔ ، )ٔٔ((Koivistoا
ٔ .ػؼف ا٠يكبَبد انًبنٛخ ٔانجشوٚخ ٔانًؼهٕيبرٛخ نهًُظًخ.
ٕ .يٕقف ا٠كاهح انز ٢ ٙرؾت انًقبؿوح ثبرغبِ انزغٛو.
ٖ .قلهاد انًُظًخ انؼؼٛفخ ف ٙاكزَبة انًؼوفخ ٔنكهاكٓب ٔاٍزٛؼبثٓب.
ٗ .طؼٕثخ انٕطٕل ننٗ يٕعٕكاد انًُظًخ انزكًٛهٛخ.
٘ .قٕاػل انًُظًخ انظبهيخ ٔنٕائؾٓب ْٔٛكهٓب انزُظ ًٙٛانن٘ ٚ ٢شغغ ػهٗ ا٠ثلاع.
 .6اَشغبل ا٠كاهح انؼهٛب ثبنًشبكم انزشغٛهٛخ انقظٛوح اٞيل ٔقهخ اْ٢زًبو ثبٍ٠زوارٛغٛخ انجؼٛلح اٞيل.

ثالجا :مصادر اإلبداع االسرتاتًجٌ
افزهف انجبؽضٌٕ ف ٙرؾلٚلْى نًظبكه ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغ ،ٙػهٗ ٔفق انؼُبطو ٔاٞثؼبك انز ٙريى اػزًبكْيب،
ٔيٍ في٣ل انوعيٕع نًيب يٕعيٕك في ٙفكيو ا٠كاهح اٍ٠يزوارٛغٛخ نيٕؽظ نٌ يظيبكه ا٠ثيلاع اٍ٢يزوارٛغ ٙانزيٙ
دشبه ننٓٛب انجبؽضٌٕ ْٙ ،كبٜرٙا
ٔ -هصادر اإلبذاع االستراتٍجً حسب هنظور )(Govindarajan &Trimble
ؽلك انجبؽضبٌ ) )ٕٔ((Govindarajan &Trimbleص٣س يغب٢د نزؾقٛق ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغْٙٔ ،ٙا
د -رظًٛى ٍهَيهخ انقًٛيخ ييٍ انُٓبٚيخ ننيٗ انُٓبٚيخ ) (End to Endا ٔرزؾقيق ثجُيبل ٍهَيهخ قًٛيخ يزفٕقيخ ريزى ييٍ
ف٣ل ٔعٓخ َظو انيثٌٕ ثزقهٛم انكهف ،أ يٍ ف٣ل فهق قًٛخ ػبنٛخ.
ة -رشقٛض يفٕٓو قًٛخ انيثٌٕ انًقليخا ٚقٕو ْنا انًلفم ثزشقٛض قًٛخ يضٛوح نهيثٌٕ يٍ ف٣ل انزؾٕل يٍ
ثٛغ انًُزغبد غٛو انكبيهخ ننٗ ثٛغ انًُزغبد انكبيهخ ،يضم رؾّٕل شوكخ ) (IBMيٍ ثٛغ انجوايغٛبد ٔانًبكٚبد
انظهجخ ننٗ ثٛغ انؾهٕل انكبيهخٔ ،رشيقٛض دٍيبً انفوػيٛخ ٔقٛيبً انُزيبئظ ٔيقبهَزٓيب ييغ انزُجيؤاد ٔاٍيزُجبؽ
اٍ٢زُزبعبد ؽٕل انفوػٛخ اػزًبكًا ػهٗ انًقبهَخ.
ع) -عْٕو ػًهٛخ انزؼهىا ٚزـهت انزؼهى عٓلًا ٔاػٛيًب ؽزيٗ نهينٚ ٍٚزًزؼيٌٕ ثؼقيٕل ٔاػٛيخ ،فيبنزؼهى ٚؼُي ٙاكزَيبة
انًؼوفخ انغلٚلح ٔكيغٓب يغ انًؼوفخ انًٕعٕكح ثـوط يقزهفخ نقهق ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغ.ٙ
ٕ -هصادر اإلبذاع االستراتٍجً حسب هنظور )(Anderson & Markides
رؼييل انًؼهٕيييبد ٔركُٕنٕعٛيب ا٢رظييب٢د يظييلهاً يًٓيًب ن١ثييلاع اٍ٢ييزوارٛغ ،ٙفٓيي ٙرَييبػل انًُظًييخ ػهييٗ
(ٖٔ)
اٍزضًبه انفوص ثأهثغ ؿوطْٙٔ ،ا )(Anderson &Markides
د -رًَؼ انًؼهٕيبد ٔركُٕنٕعٛب ا٢رظيب٢د نهًُظًيخ ٔرَيّٓم اٍيزٓلاف ىثيبئٍ عيلك دٔ يقزهفي ٍٛػيٍ انيثيبئٍ
انًَييزٓلف ٍٛيييٍ قجييم انًُبفَيئ ،ٍٛانيينًُٓٚ ٍٚهييٌٕ يييٍ قييجهٓى ٍٞييجبة اقزظييبكٚخ ْٔيينا ْييٕ اكزشييبف ييٍْ()who
انغلٚلح ،نم رًَؼ ثزُفٛن اٍ٠زوارٛغٛخ انز ٙرظم ننٗ ْؤ٢ل انيثبئٍ ثغلٖٔ اقزظبكٚخ يُبٍجخ.
ة -رًَؼ نهًُظًخ ٔرَيّٓم نػيبكح رؼوٚيف َٕػٛيخ انًُزغيبد دٔ انقيليبد انًقزوؽيخٔ ،انزي ٙرؾقيق فٕائيل علٚيلح
نهيثبئٍْٔ ،نا اكزشبف يب ْ (What( ٙانغلٚلحٔ ،قل ٚزى منم ؽزٗ ثلٌٔ رغٛٛو انًُزغبد.
ع) -رًَؼ ٔرَّٓم نهًُظًخ ٔػغ ٍهَهخ قًٛخ علٚلح ًٚكٍ دٌ رقهق قًٛخ نهيثٌٕ ثـوٚقخ نثلاػٛخ دٔ اقزظيبكٚخ،
ْٔنا ْٕ اكزشبف كٛف ( )Howانغلٚلح.
ك -رًَؼ انًُظًخ ٔرَبػل ث ػبكح رؼوٚف دػًبنٓب ثَوػخ ،يًب ٚشكم ؽًبٚخ نٓب يٍ ْغًبد انًُبفَ.ٍٛ
رابعا :جناح اإلبداع االسرتاتًجٌ وتعزيزه
ٚزؾقق ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙيٍ ف٣ل رجُ ٙانًُظًخ نٍزوارٛغٛخ يقزهفخ ػٍ انًُبفَٚٔ ،ٍٛؼزًل ا٠ثلاع
(ٗٔ)
اٍ٢زوارٛغ ٙػهٗ هكبئي يًٓخ نٛكٌٕ َبعؾبًْٙٔ ،ا )(DreJer
ٔ .اٞفن ثُظو ا٢ػزجبه اٍ٠زوارٛغٛخ انؾبنٛخ ٔنٍزوارٛغٛخ انًَزقجم يٍ اعم اٍزًواه انُغبػ.
ٕٚ .ؾزبط ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙننٗ انزفكٛو انقّ٣ط يٍ قجم انًُظًخ ننٗ عبَت انزفكٛو انزؾهٛهٙ
ا٢ػزٛبك٘.
ُٖٚ .جغ ٙدٌ ٚؼزًل انزفكٛيو ػهيٗ نٌ انزُيبفٌ انؾيبنْ ٙيٕ اقيم ؽيٕل اٍٞيٕاط ٔانزكُٕنٕعٛيب يًيب ْيٕ ؽيٕل
يفبْٛى ًَٔبمط ا٠ػًبل انز ٙرغٛو قٕاػل انًُبفَخ.

دكل ) )ٔ٘((Anderson &Markidesػهٗ نٌ َغبػ ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغٚ ٙزؾقق ثزؾلٚل انفوص انَيٕقٛخ ييٍ
قجم انًُبفَٔ ٍٛاٍزضًبهْب ثشكم رُبفٍَٛٔ ،ٙكٌٕ انلٔه انًٓى في ٙمنيم نهًؼهٕييبد ٔنزكُٕنٕعٛيب ا٢رظيب٢د،
فؼيي ٣ػييٍ انؼٕايييم انًييؤصوح فيي ٙرُفٛيين اٍ٠ييزوارٛغٛخ انُبعؾييخْٔ ،يي ٙانقٛييبكح ،انزٕقٛييذ ،انًييٕاهك ،اٍييزغبثخ
انًُبفَٔ .ٍٛدػبف ) )ٔٙ((Koivistoثأَّ ًٚكٍ رؼيٚي ا٠ثلاع يٍ ف٣ل انًٕقف انًُفزؼ نهزغٛؤ ،انقلهح ػهٗ
اٍزغ٣ل انًؼوفخ انقبهعٛخٔ ،انزؼهى يٍ انؼًم يٍ ف٣ل انزفبػم يغ انًُظًبد اٞفوٖ دٔ يٍ في٣ل انًؾبٔنيخ
ٔانقـأٚٔ .ؼٛف ) )ٔ1((Juhaniنٌ فوط ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙرؼّل ييٍ انؼٕاييم انغْٕوٚيخ نُغبؽيّ ،نم ٚغيو٘
نَشبلْب ػهٗ يَزٕٖ انًُظًخ ككم يٍ في٣ل نكاهح ثؼيغ اٞشيقبص نهٕاعٓيخ اٞيبيٛيخ ن١ثيلاع ،يًيب ٚزـهيت
فظهٓب ػٍ نعوالاد انًُظًخ ٔػًهٛبرٓب اٞفؤٖ .رورجؾ ْنِ انفوط ثب٠كاهح انؼهٛبٔ ،رزؼبيم يغ انقؼبٚب انزيٙ
رُـٕ٘ ػهٗ رغٛٛواد نٍزوارٛغٛخ ف ٙدػًبل انًُظًخٔ ،يٍ انغٕاَت انًًٓيخ نُغيبػ ا٠ثيلاع اٍ٢يزوارٛغْ ٙيٙ
كضوح اٞفكبه انًقليخ انز ٙرًكٍ فوط ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙيٍ هثـٓب ثبنؼًهٛيبد ٔافزٛيبه دًْٓيب قجيم اٌ ركيٌٕ
دفكبهًا عبْيح.
()ٔ8
ٔٚشٛو ) (Kaplan &Stuانٗ دَٕاع فوط ا٠ثلاع اٍ٢زوارٛغْٙٔ ،ٙا
 – 1هجالس اإلبذاع )(Innovation councilsا ْْٔٛ ٙئبد يؤنفخ ييٍ ييلهال طيغبه ًُٚكُّيٌٕ انًشيؤع
يٍ اَغبى يًٓزّ ٔ ًٌَٕٓٚف ٙػًهٛخ ارقبم انقواهٔ .رزؼًٍ يغبنٌ ا٠ثلاع انُشبؿبد انًورجـخ ثب٠ثيلاع ييٍ
انُبؽٛخ اٍ٠زوارٛغٛخ ف ٙدقَبو ػلٚلح يٍ انًُظًخ ثشكم يزُبٍيق ٔييلػٕو ثؼًهٛيبد ي٣ئًيخ ٔيظيبكه يزؼيلكح،
ٔرقٕو ث ىانخ انؼٕائق انلافهٛخ نٛزى نكاهح ا٠ثلاع ثشكم فبػيمٔ .ركيٌٕ يغيبنٌ ا٠ثيلاع يَيؤٔنخ ػيٍ رؾلٚيل دٚيٍ
ٔيزٗ ٔكٛف ًٚكٍ نهًشؤع ا٠ثلاػ ٙدٌ ٚزبثغ انًُٕ.
 –2فرق الحل للجواػت الوظٍفٍت )Cross croup Solution Teams( :رزيأنف ْينِ انفيوط ييٍ انؼيبيهٍٛ
انن ٍٚعوٖ افز ٛبهْى يٍ ٔؽلاد انًُظًخ انًقزهفخ يضم( انزقُ ،ٌٕٛانقجوال ،انيثبئٍ ٔغٛيوْى ) ٚؼًهيٌٕ ٍيٕٚخ
نًلح يؼُٛخ نزؾلٚل دٔ يزبثؼخ انفوص انغلٚلحٔ ،ركٌٕ يٕعٓخ مارٛب.
 –3جواػااث الووارسات (ْٔ ) Communities of practiceيى يغًٕػيخ ييٍ ؽيبيه ٙانَيُلاد ييٍ كافيم
انًُظًخ دٔ فبهعٓبٔ ،اننٚ ٍٚشبهكٌٕ ف ٙيٛلاٌ انًؼوفخ ٔانًًبهٍيخ ٔٚشيبهكٌٕ ثشيكم كٔه٘ ٔيُيزظى نهيزؼهى
كم يٍ اٜفؤ ،انؼًم ػهٗ رـٕه اْٞيلاف انشقظيٛخ ٔانزُظًٛٛيخٔ ،ركيٌٕ عًبػيبد انًًبهٍيخ يَيؤٔنخ ػيٍ
انقٛبكح اٍ٠زوارٛغٛخ نهًشؤع ٔػٍ ركُٕنٕعٛب ا٠ثلاع ٔانزُفٛن.
ٗ– فرٌك الوغاهرة ْٕٔ (Venture Team) :دٍهٕة ٠كاهح انًُزظ يٍ يوؽهخ انفكوح ؽزٗ يوؽهخ رَٕٚقّ
ثبنكبيمٚٔ .زؾقق منم يٍ ف٣ل رشكٛم فوٚق طغٛو ،يزؼلك انٕظبئف ٔا٢فزظبطبدٚ ،فظم ػٍ ثقٛخ
ٔؽلاد ٔٔظبئف انًُظًخ نؼًبٌ اٍزق٣نٛخ ػًهّ ٔػلو فؼٕػّ ن١عوالاد انؤرُٛٛخ انُبعًخ ػٍ انٓٛبكم
انزُظًٛٛخ انزقهٛلٚخٚٔ .زكٌٕ فوٚق انًغبيوح يٍ يًضه ٍٛيٍ دقَبو اَ٠زبط ٔانًبنٛخ ٔانزَٕٚقٚٔ ،قلو انفوٚق
يقزوؽبرّ ننٗ ا٠كاهح انؼهٛب يجبشوح ثشبٌ رـٕٚو انًُزغبد انؾبنٛخ ٔانغلٚلح ،نم ٚؼـ ٙانفوٚق دًْٛخ فبطخ
()ٔ6
نزـٕٚو انًُزغبد )(Louis & Kurtz
خامشا  :جماالت عنلًُ االبداع االسرتاتًجٌ
دشبه ) (Ettile&Okeefeانٗ اٌ ػًهٛخ ا٢ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙف ٙانًُظًيخ ًٚكيٍ اٌ رظٓيو ييٍ في٣ل فًَيخ
يغب٢د ْ ٙا

 -1حل الوشاكل واتخار المراراث ٚ ٢ :قهٕ د٘ رُظٛى يٍ ٔعٕك انًشبكم ْٔينا ني ٌٛييٍ ػٕاييم انؼيؼف ٔ٢
يٍ يظبْو انؼغي أ انفشم ْ ٌٞنِ ؽبنخ ؿجٛؼٛخ ر٣ىو ؽٛبح انًُظًبد ٔمنم ٢فيز٣ف انزٕعٓيبد ٔا٢فكيبه ،
 ٢ييٍ ا٢ػزييواف ثٕعيٕك انًشيبكم ْٔيينا ٚزـهيت في ٙانكضٛييو ييٍ ا٢ؽٛيبٌ رٕاػييؼًب
نينا ٔييٍ اعيم ؽهٓييب  ٢ثيل أ ً
ٔٔ اقؼٛخ يٍ قجم انقٛبكاد ا٢كاهٚخ ف ٙيقزهف يَزٕٚبرٓب ُْٔ ،ب  ٢ثل يٍ رشغٛغ انزجبكل ٔاََٛ٢بة نهًؼهٕييبد
ٔاٍزضًبه انًٓبهاد ٔانقجواد ٔانؼًم ػهٗ رؾفٛيْب نزٕنل انًؼوفخ ان٣ىيخ نؾم انًشبكم انزي ٙرؼزيوع انؼًيم
ا٢كاه٘  ،كًيب اٌ ػًهٛيخ ارقيبم انقيواهاد ْي ٙييٍ اطيؼت انًًٓيبد ا٢كاهٚيخ َٓٞيب ػًهٛيخ رقيٕو ػهيٗ اَزقييبة
انقٛبه اََ٢ت ُْٔ ،ب رظٓو اًْٛخ ػًهٛخ ا٢ثلاع ف ٙقلهح يزقن٘ انقواه ػهٗ ارقبم انقواهاد ثبنًَزٕٖ انين٘
ًٚكُٓى يٍ رؾقٛق اْلاف انًُظًخ يٍ ف٣ل يب ًٚزهكِٕ يٍ فجوح ٔيؼوفخ رًكيُٓى ييٍ افزٛيبه اََ٢يت ٔكَيت
يٛيح رُبفَٛخ يَزقج.ً٣
 -2المابلٍت ػلى التغٍٍر  :رؼل ػًهٛخ انزغٛٛو ماد اًْٛخ كجٛوح نًب نٓب يٍ رأصٛواد اٚغبثٛخ رؼٕك ػهيٗ انًُظًيخ
ٔا٢فييواك انزييبثؼ ٍٛنٓييب ثييم ٔؽزييٗ انؼًيي٣ل ػهييٗ اٌ ٚييزى انزغٛٛييو فيي ٙانًؼوفييخ أ انًٕاقييف أ ٍييهٕ ا٢فييواك
ٔانغًبػييبد أ ٍييهٕ انًُظًييخ ٚٔ ،ييزى منييم يييٍ فيي٣ل انزغٛٛييواد فيي ٙؿجٛؼييخ ٔاٍييٌ انًُظًييخ أ فيي ٙانزقُٛييخ
انًَزقليخ أ ف ٙانجٛئخ ٔانؼًهٛبد أ ف ٙانًٓبو أ ف ٙصقبفيخ انًُظًيخ أ ا٢فيواك أ ا٢كال ٔ ،ييٍ اعيم اؽيلاس
ْنا انزغٛٛو  ٢ثل يٍ فهق هلٚخ ػبيخ ٔيشزوكخ ف ٙانًُظًخ ككم فؼ ٣ػٍ ثُبل ٔرٕؿٛل ػ٣قبد قٕٚخ ٔفؼبنخ
 ٣ػيٍ رشيغٛغ انغٓيٕك انوايٛيخ
ث ٍٛيَزٕٚبد انًُظًخ ٔانق ٛبو ثؼًهٛخ انزلهٚت ٔرشيغٛغ ا٢فكيبه ا٢ثزكبهٚيخ فؼي ً
انٗ انزغٛٛو.
 -3روح الوجازفت ٚ :زَى ا٢شقبص انًجلػٌٕ ثؤػ انًقيبؿوح ٔانًغيبيوح في ٙانؼًيم ا٢كاه٘ ٔثبنيناد فيٙ
انًُظًييبد انزيي ٙرُييزٓظ اَظًييخ رؼزًييل اٍييهٕة انًغًٕػييبد فيي ٙػًهٛبرٓييب ُْٔييب ٚظييجؼ يٕػييٕع رًُٛييخ يٓييبهاد
اكاهٚخ فؼبنخ ػًٍ فوٚق انؼًم ايواً ؽٕٚٛبً ٚغؼم نيايبً ػهٗ ا٢كاهح اٌ رجزكو قٕاػل ٔاٍيٌ ًٚكيٍ ييٍ ف٣نٓيب
اٌ ٚزؾًم كم فوك يَؤٔنٛبد ٔيٓيبو يؼُٛيخ ثب٢ػيبفخ انيٗ ػيؤهح رًُٛيخ هٔػ انزؼيبؿف ٔانزؼيبٌٔ ٔاَ٢زًيبل
انن٘ َٚبػلْى ػهٗ ٍٕٓنخ ا٢كال ٔانوػب ػيٍ انؼًيم ٔاٌ اػؼيبل انفوٚيق ٚزًزؼيٌٕ ثٕعيٕك َيٕع ييٍ انزفبػيم
ٔانزلافم فًٛب ثُٓٛى ٚزٕقف ػهٗ ؿجٛؼخ انًٓبو انًٕكهخ انٓٛى.
 -4سؼت االتصاالث  :رقٕو انؼًهٛبد ا٢كاهٚخ ػهٗ رجبكل انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد ٔاٜهال ييٍ اعيم اؽيلاس رفيبْى
ٔصقخ يزجبكنخ ث ٍٛانؼبيه ٍٛكافم انًُظًخ ٔ ،كننم رَٓٛم ػًهٛخ ارقبم انقواهاد ٔرًك ٍٛانًولٍٔ ٍٛيٍ يؼوفخ
اْ٢لاف انًقــخ ٔانزؼهًٛبد انًزؼهقخ ثزُفٛن انؼًم َٔ ،ظواً ًْٛ٢يخ ا٢رظيب٢د في ٙرظيوٚف شيؤٌٔ ا٢كاهح
فُٓب ػؤهح قظٕٖ نزُظًٓٛب ٔرؾقٛق فبػهٛزٓب ثؾٛش رَُبة انًؼهٕييبد ٔانجٛبَيبد في ٙؽوكيخ يَيزًوح ثيٍٛ
يَزٕٚبد انزُظٛى انًقزهف خ نًب ف ّٛفٛو انًُظًخ ٔرؾقٛق اْلافٓب ٔٚ ٢زٕقف َظبو ا٢رظب٢د ػُل ْينا انؾيل ثيم
ٚغت اٌ ٚكٌٕ قبكهًا ػهٗ َقم كبفخ اشكبل انًؼهٕيبد ػيٍ انجٛئيخ انقبهعٛيخ ٔانًُظًيبد انًشيبثٓخ ٔانؼبيهيخ فيٙ
َفٌ انقـبع ؽزٗ رَزـٛغ انًُظًخ اٌ رؾقق كهعخ ػبنٛخ يٍ انكفبلح ف ٙا٢كال ييٍ في٣ل كيى انًؼهٕييبد انين٘
رؼزًل ػهٔ ّٛانن٘ ٕٚفوِ نٓب َظبو ا٢رظب٢د انًؼزًل يٍ قجم انًُظًخ
 -5تشجٍغ االبذاع  :ا٢ثلاع ٚؼُ ٙانزغلٚل ام ٚؼزًيل ثشيكم اٍبٍي ٙػهيٗ انًجيبكدح ٔانًجيبكهح فبَـ٣قيًب ييٍ افكيبه
ٔيؼبهف ٚزى ركٕ ٍٚاشٛبل علٚلح ٔيجزكوح نى ركٍ ٍبثقًب يٍ ف٣ل انزفبػيم ٔانًييط  ،نينا فب٢ثيلاع ػًهٛيخ ٚزًٛيي
ثٓب انفوك ػُليب ٕٚاعّ يٕاقف ُٚفؼم نٓب ٔٚؼبٚشٓب ثؼًق صى َٚزغٛت نٓب ثًب ٚزفق ٔمارّ فزبر ٙاٍيزغبثزّ يقزهفيخ
ػٍ اٍيزغبثخ اٜفيؤ ٍٚركيٌٕ يُفيوكح ٔرزؼيًٍ ْينِ انؼًهٛيخ يُزغيبد أ فيليبد أ رقُٛيبد ػًيم علٚيلح  ،أ
اكٔاد ٔػًهٛبد اكاهٚخ علٚلح  ،أ ؿوػ افكبه علٚلح ُْٔب ٚغيت ػهيٗ اكاهح انًُظًيخ اٌ رقيٕو ثأَزٓيبط ٍٛبٍيخ

رؾفٛي ٔرشغٛغ ي٣ئًخ رًُ ٙا٢ثلاع ٔرَبػل ػهٗ اٍزضًبه ؿبقخ انًْٕٕث ٍٛيٍ ف٣ل ريٕفٛو ا٢عيٕال انً٣ئًيخ
نٓى ٔػهٗ كبفخ انًَزٕٚبد(ٕٓ) .
سادسا  :الطرائل املشتددمُ يف حتكًل األداء املتنًز
اٌ ا٢كاهح ا نز ٙرزجُٗ انزًٛي ف ٙا٢كال ٚغت اٌ رًبهً ا٢عيوالاد ٔاٍ٢يبنٛت كبفيخ انزي ٙرًكُٓيب ييٍ يٕاعٓيخ
انًُبفَخ ٔهفغ اكائٓب ٔانفٕى ثٕ٢ل انؼًٛم ٔمنم يٍ ف٣ل ا٢ر )ٕٔ(ٙا
ٔ -فٓييى اٍ٢ييهٕة ٔانفهَييفخ ا٢كاهٚييخ ٔمنييم يييٍ فيي٣ل فٓييى ٍييهٕ ا٢فييواك ُْٔبنييم ػييلح َظوٚييبد ًٚكييٍ اٌ
رَييزقليٓب ا٢كاهح نفٓييى ٍييهٕ ا٢فييواك ٔيُٓييب َظوٚييخ ) (x,Yنًييبٚكوٚكو َٔ McGregorظوٚييخ ٍييهى
انؾبعبد نًبٍهٕ  MasLowفجأيكبٌ انًُظًخ اٍ٢زفبكح يٍ ْنِ انُظوٚخ ف ٙرؾَ ٍٛا٢كال ٔعؼهّ يزًٛيًا
ػٍ ؿوٚق انوثؾ ثٍ ٍٛهٕ انؼبيه ٍٛانٕظٛفٔ ٙؽبعبرٓى اننارٛخ  ،نم ٚزؾفي انؼبيهٌٕ نهؼًيم اما كيبٌ ٚهجيٙ
ؽبعبرٓى اننارٛخ
ٕ -رشغٛغ انزفكٛو ثبنشواكخ في ٙانؼًيم ؽٛيش اٌ هغجيخ انًُظًيخ ثبنؾظيٕل ػهيٗ كهعيخ ييٍ اَيلفبع انؼيبيهٍٛ
ٔرؾقٛقٓى ٞكال يزًٛي ٔكَجٓى كوطٛل يٓى نهًُظًخ ُٚجغ ٙػهٓٛب اٌ رغؼيم ا٢فيواك ٚشيؼؤٌ ًٔٚبهٍيٌٕ
انؼًييم ثٕطييفٓى يييبنك ٍٛأ شييوكبل فيي ٙانًُظًييخ ْٔيينا انشييؼٕه ٔنييل نييلٖ انفييوك انؾييوص ػهييٗ انًُظًييخ
ٔانًؾبفظخ ػهٓٛب ٔرـٕٚوْب َؾٕ ا٢فؼم
ٖ -هثيؾ انؾيٕافي ثيب٢كال ٔفييْ ٙينا انًغيبل ٚيزى ٔػييغ صًيبٌ فـيٕاد نيلفغ انؼييبيه ٍٛنيٟكال ا٢ػهيٗ ْٔيي ٙا-
يَب ػلح انؼبيه ٍٛف ٙانزـٕٚو ٔانزؾَ ٍٛانًَيزًؤ ، ٍٚػيغ يؼيبٛٚو ٔيَيزٕٚبد ٔاػيؾخ نهؼًيم  ،رؾلٚيل
ؽغييى ٔيَييؤٔنٛخ انؼييبيه ، ٍٛيَييبػلح انؼييبيه ٍٛفيي ٙانٕطييٕل انييٗ انًَييزٕٚبد ا٢ػهييٗ نييٟكال  ،رٕصٛييق
انًؼهٕيبد انقبطخ ثب٢كال  ،رؾلٚل ؿوٚقخ اكال انؼًم  ،انًزبثؼخ انلٔهٚخ نٟكال  ،اٍيزقلو َظيبو انًكبفي د
ػهٗ ٔفق يَزٕٖ اٞكال ٔفظبئض انؼبيهٍٛ
ٗ -رؾفٛي انؼبيه ٍٛػهٗ رؾًم ٔرقجم انًَؤٔنٛخ ٔٚزى ْنا ييٍ في٣ل اػـيبل ا٢فيواك انًَيؤٔنٛخ َ٢غيبى ػًيم
يؼٔ ٍٛرفٕٚؼٓى انَهـخ َ٢غبى ْنا انؼًم ثـوٚقزٓى انقبطخ يغ رشغٛؼٓى ػهيٗ انشيؼٕه ثيبنقٕح ٔانقيلهح
ٔانضقخ ثبنُفٌ  ،نم نى ٚؼل اٍ٢هٕة انزَهـ ٙيغلًٚب ٚ ٌٞغؼم انؼبيه ٍٛيُزظوٍٚ
٘ -رغُت انؼٕايم انًؾجـخ نهزؾفٛي ام ٚزورت ػهٗ اكاهح انًُظًخ يَؤٔنٛخ رغبِ انؼبيه ، ٍٛفٓ ٙيَؤٔنخ ػٍ
غوً انضقخ فَ ٙفًٕ انؼبيه. ٍٛ
سابعا  :مفًىم الفشاد االدارٍ
نٌ يفٕٓو انفَبك ا٢كاه٘ ٔاٍغ ٔيـيبؿًٚ ٢ٔ ٙكيٍ اٌ ٚؾٕٚيّ رؼوٚيف ٔاؽيل نينا ُٚظيو انيٗ انفَيبك ييٍ في٣ل
انًفٕٓو انٕاٍغ ْٔيٕ ا٢في٣ل ثشيوف انٕظٛفيخ ٔيُٓٛزٓيب ٔثيبنقٛى ٔانًؼزقيلاد انزيٚ ٙيؤيٍ ثٓيب انشيقض ٔ نيٌٛ
نهفَبك رؼوٚف يزفق ػه ّٛفقل يٛي انجبؽضٌٕ ث ٍٛاهثؼخ ارغبْبد يٍ انُبؽٛخ انزؾهٛهٛخ ٚوكيي كيم يُٓيب ػهيٗ اؽيل
عٕاَت ْنا انًفٕٓو
فاالتجاااا االو ػييوف انفَييبك ا٢كاه٘ ػهييٗ اَييّ انقييؤط ػييٍ انًَييؤٔنٛبد انٕظٛفٛييخ انؼبيييخ ثًؼُييٗ فييؤط
انًٕظف ػٍ يقزؼٛبد انٕظٛفخ انؼبيخ ٔانقٕاػل انًؾلكح نٓب انزٚ ٙزؼ ٍٛػه ّٛا٢نزياو ثٓب هغجخ ف ٙرؾقٛق َفيغ
نّ ػهٗ ؽَبة ْنِ انٕظٛفخ .
أها االتجاا الثانً فٛؼوف انفَبك ثأَّ اكفبل نًُـق انَٕط أ انًشؤع ا٢قزظبك٘ ػهٗ انٕظٛفخ انؼبيخ فٛيوٖ
 Jacob Van Claverenاٌ اَ٢ؾواف ٚؼُ ٙرؼَف انًٕظف ثبنَهـخ انًورجـخ ثبنًُظت انين٘ ٚشيغهّ ييٍ
اعم رؾقٛق كفم اكجو ػهٗ ؽَبة اٜفوٚٔ ٍٚشيجّ ْينا انًٕظيف في ٙرؼبيهيّ ييغ اٜفيو ٍٚثبنجيبئغ انين٘ ٚزًزيغ

ثٕػغ اؽزكبه٘ ًٚكُّ يٍ اٍزغ٣ل اٜفؤْ ٍٚنا ٚ ٢زًضم ثبنؾظٕل ػهٗ انًبل ثم انٕ٢ل ٔانزأصٛو ثبنزيايبد
اٍ٢وح ٔانؼبئهخ أ رغًٛغ هًٍ ٙفُوٖ نكم ؽبنخ فَبك ٍؼوًا فبطبً ثٓب ٚلفؼٓب انواش ٙنهًٕظف انًورش. ٙ
فً حٍن ٌؼرف االتجاا الثالث انفَبك ا٢كاه٘ ثأَّ انقيؤط ػيٍ انًظيهؾخ انؼبييخ ام ٚيوٖ  James Scottاٌ
انفَبك ا٢كاه٘ ْٕ اكها انقٕاػل انوًٍٛخ فٍ ٙيجٛم ركيٕ ٍٚاًَيبؽ يؼُٛيخ ييٍ انُفيٕم ٔانزيأصٛو نزؾقٛيق يظيهؾخ
فبطيخ(ٕٕ) ثًُٛييب ٚيواِ افييؤٌ ثأَيّ يًبهٍييخ انًٕظييف نهَيهـخ انوٍييًٛخ رؾيذ ٍييزبه انقبََٕٛيخ نزؾقٛييق يظييبنؼ
فبطخ ػهٗ ؽَبة انًظهؾخ انؼبيخ ٔ ،ثبنوغى ييٍ اٌ ْينِ انزؼوٚفيبد اكضيو كقيخ ييٍ انُبؽٛيخ انُظوٚيخ ا ٢آَيب
رأفن انظٛغخ انقبََٕٛخ انٕاػؾخ ؽٛش رغؼم انفَبك يواكفبً نفكوح انزؼَف ف ٙانؾق .
أها االتجاا الرابغ فٛوكي ػهٗ انَهٕ غٛو انقهق ٙام ٚؼوف انفَبك ا٢كاه٘ ثأَّ اَزٓب نكم انقٕاػل ٔانًؼيبٛٚو
ا٢ف٣قٛييخ انزييْ ٙيي ٙثًضبثييخ اٍ٢ييبً انيين٘ ٚغييت اٌ ٚؼهييٕ فييٕط كييم ًَييؾ يييٍ اًَييبؽ انَييهٕ ا٢كاه٘ انظييؾٛؼ
نزؾقٛق ي هة فبطخ غبنجبً يب ركٌٕ ػهٗ ؽَيبة انًظيهؾخ انؼبييخ  ،اييب انكجَٛي ٙفبَيّ ٚؼيوف انفَيبك ا٢كاه٘
ػهٗ اَّ يغًٕػخ يٍ ا٢ػًبل انًقبنفخ نهقٕأَ ٍٛانٓبكفخ انٗ انزأصٛو ثَٛو ا٢كاهح انؼبيخ ٔقواهارٓب أ اَشـزٓب
نغوع اٍ٢زفبكح انًبكٚخ انًجبشوح أ اَ٢زفبع غٛو انًجبشيو(ٖٕ) ًٔٚيبهً انفَيبك في ٙاغهيت انًُظًيبد ييٍ قجيم
ثؼغ انًٕظف ٍٛانج ٛؤقواؿ ٍٛٛف ٙانًَزٕٚبد انلَٛب ٔانًزٍٕـخ ف ٙانٓوو ا٢كاه٘ ٔغبنجبً يب ٚشيزو فيْ ٙينِ
انؼًهٛيخ ؿوفيبٌ  ،ؿبنيت انقلييخ ييٍ عٓيخ ٔانًٕظيف انؾكييٕي ٙييٍ عٓيخ افيوٖ ثٓيلف انوشيٕح ٔانضيوال غٛييو
انًشييؤع يقبثييم رَييٓٛم يؼييبي٣د انـييوف أ٢ل(ٕٗ) يييٍ فيي٣ل يييب رقييلو ًٚكييٍ رؼوٚييف انفَييبك ا٢كاه٘ ثأَييّ
يغًٕػخ يٍ انُشبؿبد انز ٙرًبهً كافم انًُظًخ ٔانز ٙريؤك٘ ثٓيب انيٗ اَ٢ؾيواف ػيٍ اْيلافٓب انزئ ٙعيلد
يٍ اعهٓب نظبنؼ اْلاف شقظٛخ فوكٚخ كبَذ او عًبػٛخ .
ثامها  :اشكال الفشاد االدارٍ
اٌ انفَبك ا٢كاه٘ ف ٙانلٔل انُبيٛيخ ٚزٕاعيل اكضيو يًيب ْيٕ ػهٛيّ في ٙانيلٔل انًزقلييخ ٔيقزهيف رًبييًب ييٍ ؽٛيش
انُشأح ٔاٍٞجبة ٔٚوعغ منم انٗ اٌ انلٔل انًزقليخ قل اٍزقود يٍ ؽٛش انزُظًٛبد في ٙعًٛيغ قـبػبرٓيب  ،اييب
انلٔل انُبيٛخ فٓ ٙؽلٚضخ انؼٓل ثبنزـٕه ٔنى رظم ثؼل ثًَزٕٖ اٍ٢زقواه ٔا٢ىكْبه ٔانزُظيٛى انًؾكيى ٔانزقيلو
انزكُٕنٕع ٙانن٘ ٚفوع قلهاً يٍ اَ٢ؼجبؽ ٔانؾًبٚخ نهًغزًغ كًب اٌ انلٔل انُبيٛخ ػوػخ نكضٛو يٍ انزقهجبد
انضقبفٛخ ٔا٢عزًبػٛخ ٔا٢قزظبكٚخ رقزم فٓٛب انًؼبٛٚو ٔانقٛى ٔٚظُف ثؼغ انجبؽض ٍٛانفَبك ا٢كاه٘ انٗ اهثؼيخ
يغبيٛغ ْ )ٖ1(ٙا
الوجووػت االولى  :الفساد التنظٍوً ٚ :شٛو انفَبك انزُظ ًٙٛانٗ انًقبنفيبد انزي ٙرظيله ػيٍ انًٕظيف انؼيبو
ف ٙاصُبل رأكٚزّ نًٓبو ٔظٛفزّ انز ٙيٍ آًْب ا
ٔ -ػلو اؽزواو ٔقذ انؼًم ا ُٚظو انًٕظف انؾكٕي ٙانٗ انكى فٕٓ ُٚظو كائًًب انٗ انييٍ ٔكى قـيغ ييٍ
انَبػبد ٔكى ثق ٙنّ ؽزٗ ٚؼٕك ثغغ انُظو ػًب قليّ يٍ اَزبط أ ػًم.
ٕ -ايزُبع انًٕظف ػٍ رُفٛن انؼًم انًـهٕة يُّ.
ٖ -انزوافيي ٙا رؼُيي ٙنغٕ ٚيًب انزجييبؿؤ أ ايزييلاك انفزييوح انييُٛييخ فيي ٙاكال انٕاعييت انًكهييف ثييّ ُْٔييب ٚؼُييٙ
انزواف ٙيٍ قجم انقٛبكاد ا٢كاهٚخ رغبِ انَهٕكٛبد انَهجٛخ يٍ عبَت انًولٍ.ٍٛ
ٗ -ػلو ا٢نزياو ثأٔايو ٔرؼهًٛبد انولٍبل ا روعغ ْنِ انظبْوح َزٛغخ نجؼغ رظيوفبد انولٍيبل ػهيٗ
انًٕظف ٍٛيضم ؽويبٌ انًٕظف يٍ انزوقٛخ أ انًكبف د انزشيغٛؼٛخ ٔانؾيٕافي ٔقيل ٚيؤك٘ انيٗ اطيبثخ
انًٕظف ثبنؼلٔاَٛخ رغبِ هلٍبئٓى ٔػلو اؿبػخ دٔايوْى.

٘-
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انُكٕص ا انًقظٕك ُْب اف٣ل انًٕظف ثٕػل قـؼّ ػهيٗ َفَيّ في ٙاٌ ٚقيٕو ثؼًيم يؼي ٍٛفئ ٙقيذ
كبٌ يٍ انًفؤع اٌ ٚكيٌٕ اعيبىح هٍيًٛخ ُْٔ ،يب ٚؼزجيو يظٓيو ييٍ يظيبْو ا٢في٣ل ٔاٍ٢يزقفبف
ثبنٕاعت ٔػلو انؾوص ػهٗ انزؼبٌٔ يغ ا٢كاهح.
انَهجٛخ ا ٔٚقظل ثٓب عُٕػ انًٕظف انٗ ػلو آَبل اثلال انود٘ ٔان٣يجب٢ح ٔٚوعغ منم انٗ اَقفبع
انؤػ انًؼُٕٚخ نهًٕظف ٔػلو اهرجبؿّ ثبنؼًم ٔا٢كاهح.
ػلو رؾًم انًَيؤٔنٛخ فقيل ٚهغيأ انًٕظيف انيٗ رغُيت انًَيؤٔنٛخ كهًيب قيم اؽزًيبل يشيبهكزّ في ٙاكال
انؼًم ٔىاك اؽزًبل ٍهجٛزّ رغبِ انؼًم.
افشبل اٍواه انؼًما ٔٚقظل ْنِ انظبْوح افشبل اٍواه انًُظًخ أ ا٢فواك انًزظه ٍٛثبنًُظًخ ٍٕال
يٍ ا٢فواك انؼبيه ٍٛثٓب أ ػً٣ئٓب.
اَ٢ؼيانٛخ ا َؼُ ٙثبَ٢ؼيانٛخ ػلو هغجخ ثؼغ انًٕظف ٍٛف ٙانزؼيبٌٔ ييغ ىي٣ئٓيى في ٙانؼًيم ٔػيلو
رشغٛؼٓى نهؼًم انغًبػ.ٙ

الوجووػاات الثانٍاات  :االنحرافاااث الساالوكٍت  :رشييٛو اَ٢ؾوافييبد انَييهٕكٛخ انييٗ رهييم انًقبنفييبد ا٢كاهٚييخ انزييٙ
()ٕٙ
ٚوركجٓب انًٕظف انؼبو ٔرزؼهق ثًَهكّ انشقظٔ ٙرظوفّ ٔ ،يٍ اْى ْنِ اَ٢ؾوافبد يب ٚأرٙ
ٔ -ػلو انًؾبفظخ ػهٗ كوايخ انٕظٛفخ ا ٕٚعل ثؼغ انًٕظف ٍٛاننٚ ٍٚقبنفٌٕ ْنا انٕاعت انٕظٛف ٙثبهركبة
انًٕظييف نفؼييم فبػييؼ يقييم ثبنؾٛييبل فيي ٙايييبكٍ انؼًييم أ فييبهط يكييبٌ انؼًييم أ ٍييٕل يؼبيهييخ ا٢فييواك
انؼبيه ٍٛأ ؿهت انًٕظف نهٓلاٚب أ انؼًٕ٢د ٔغٛوْب.
ٕ -عًغ انًٕظف ث ٍٛانٕظٛفخ ٔث ٍٛاػًبل افوٖ ا اٌ ٚقٕو انًٕظف ثبنؼًيم في ٙاييبكٍ افيوٖ  ،أ انؼًيم
ثأعو أ يكبفأح نلٖ انغٛو ثلٌٔ امٌ ا٢كاهح.
ٍٖٕ -ل اٍيزؼًبل انَيهـخ ا رؼيوف انَيهـخ ثظيٕهرٓب انوٍيًٛخ في ٙانزُظيٛى ا٢كاه٘ ثأَٓيب منيم انؾيق انين٘
ٚقٕنّ ا نًغزًغ انٗ انًُظًخ ػٍ ؿوٚق انؾكٕيخ صى رقٕنيّ انًُظًيخ انيٗ انؼيبيه ٍٛثٓيب كيم ؿجقيًب نًَيزٕٖ
َـبط يَؤٔنٛبرّ  ،ثًب ًٚكُّ يٍ انزٕعّ ٔا٢شواف ػهٗ اػًيبل يولٍئ ، ّٛثٓينا في ٌ انَيهـخ ْي ٙانزيٙ
رؼـ ٙانزُظٛى شكهّ انوًٍ.ٙ
ٗ -انًؾَييٕثٛخ ا رأفيين انًؾَييٕثٛخ رَييًٛبد فييَ ٙـييبط انييلٔل انُبيٛيخ فييجؼغ انجييبؽضٚ ٍٛـهييق ػهٓٛييب انًؾبثييبح
ٔثؼغ انيلٔل َظيذ ػهٓٛيب في ٙقٕآَُٛيب رؾيذ اٍيى اٍ٢يزضُبلاد ٔرؼُي ٙانًؾَيٕثٛخ ثأَٓيب انقيؤط ػهيٗ
انقٕأَ ٍٛانهٕائؼ ٔانزؼهًٛبد انز ٙرؾكى اعٓيح ا٢كاهح انؼبيخ.
٘ -انٍٕبؿخ(ٚ )ٕ1وٖ ثؼغ انجبؽض ٍٛاٌ د٘ َظبو اكاه٘ ف ٙانؼبنى ٚ ٢قهٕ يٍ يًبهٍخ انٍٕبؿخ ا ٢اٌ ٍؼخ
رفش ٙمنم رقزهف يٍ َظبو ٜفو كًغزًؼبد انلٔل انًزقليخ  ٢رؼبَ ٙيٍ انٍٕبؿخ يضهًب رؼبَ ّٛيغزًؼبد
انلٔل انُبيٛخ.
الوجووػت الثالثات  :االنحرافااث الوالٍات  :رشيٛو اَ٢ؾوافيبد انًبنٛيخ انيٗ كيم انًقبنفيبد انًبنٛيخ ا٢كاهٚيخ انزيٙ
رزظم ثَٛو انؼًم انًُبؽ ثبنًٕظف ٔ ،رزًضم ْنِ انًقبنفبد ف ٙا
ٔ -يقبنفخ انقٕاػل ٔا٢ؽكبو انًبنٛخ انًُظٕص ػهٓٛب ثبنقبٌَٕ.
ٕ -يقبنفخ انقٕاػل ٔا٢ؽكبو انًبنٛخ انًُظٕص ػهٓٛب كافم انًُظًخ.
ٖ -يقبنفخ انزؼهًٛبد انقبطخ ثبعٓيح انوقبثخ انًبنٛخ.
ٗ -فوع انًغبهو ا رُزشو ظبْوح فيوع انًغيبهو ثيب٢عٓيح ا٢كاهٚيخ في ٙانيلٔل انُبيٛيخ ٔرؼُي ٙقٛيبو انًٕظيف
ثزَقٛو ٍهـخ ٔظٛفزّ نَٟزفبع يٍ ا٢ػًبل انًٕكهّ ان.ّٛ
٘ -اٍ٢واف ف ٙاٍزقلاو انًبل انؼبو.

الوجووػاات الرابؼاات  :االنحرافاااث الجناةٍاات(ٔ . )22يييٍ اكضييو اَ٢ؾوافييبد ا٢كاهٚييخ انغُبئٛييخ اَزشييبهًا فيي ٙانييلٔل
انُبيٛخ يب ٚه ٙا
ٔ -انوشٕح ا رأفن انوشٕح طٕه كضٛوح ٔيزُٕػخ  ،فقل ركٌٕ يبنٛخ أ يبكٚخ أ يؼُٕٚخ.
ٕ -افز ً٣انًبل انؼبو ا ٚؼُ ٙا٢فيز ً٣نغٕٚيًب فهيض انشيل ٍٔيهجّ َٔٓجيّ اييب ا٢فيز ً٣كفكيوح ْيٕ ٍيٛـوح
انغبَ ( ٙانًقزهٌ ) انفؼهٛخ ػهٗ يُقٕل ٔرٕع ّٓٛانٗ غٛو انغوع انًقظض نّ.
ٖ -انزئٚو ا ٔٚؼُ ٙنغًٕٚب انغش  ،ديب انلهاٍخ فزؼُ ٙثبنزئٚو انن٘ ٚقيغ في ٙيؾيوه هٍيً ٙييٍ يٕظيف ػيبو
ف ٙاصُبل رأكٚزّ ٔظٛفزّ ٔاٍزؼًبل انًؾوهاد انًئهح.
اجلانب العنلٌ للدراسُ
يٍ اعم انٕطٕل انٗ انٓلف انن٘ رَؼٗ انلهاٍخ انٗ رؾقٛقّ  ٢ثل
أ ً٢ا يٍ انزؼوف ػهٗ ٔاقغ ػًهٛخ ا٢ثلاع اٍ٢زوارٛغ ٙكافيم انشيوكخ انًلهٍٔيخ ييٍ في٣ل فًَيخ يغيب٢د
ْ ٙؽم انًشبكم ٔارقبم انقواهاد  ،انقبثهٛخ ػهٗ انزغٛٛو  ،هٔػ انًغبىفخ ٍ ،ؼخ ا٢رظب٢د  ،رشيغٛغ ا٢ثيلاع
ٔكًب ٚه ٙا
 -1حل الوشاكل واتخار المراراث ٚ :ؼوع انغلٔل هقى (ٔ) انـوٚقخ انز ٙرزجؼٓب ػُٛخ انلهاٍخ ف ٙػًهٛخ ؽيم
انًشبكم انز ٙقل رؼزوػٓب ف ٙانؼًم ٔانقواهاد انز ٙرزقنْب فْ ٙنا انظلك ٔكبٜر ٙا
الجذو رلن ()1
الوتوسط الحسابً واالنحراف الوؼٍاري الوتؼلك بكل فمرة هن فمراث حل الوشاكل واتخار المراراث N= 25
االنحراف الوؼٍاري
الوتوسط الحسابً
رلن الفمرة
1.3
3.3
1
9.3
2.5
2
9.6
3.3
3
9.3
4.2
4
9.3
4.6
5
3.24
الوتوسط الؼام

يييٍ فيي٣ل انغييلٔل اػييٚ ِ٣زجيي ٍٛنُييب دٌ انشييوكخ ػُٛييخ انلهاٍييخ رؼًييم ػهييٗ رشييقٛض اٍييجبة انًشييبكم انزيي ٙقييل
رؼزوػٓب َٓٞب رُـهق يٍ يجلد اٌ ػًهٛخ رشقٛض ٍجت انًشكهخ ْيٕ َظيف ؽهٓيب صيى رزقين انقيواهاد ثبٍيهٕة
يجُيي ٙػهييٗ انؾٛـييخ ٔانزؼقييم ٔ ٢رزَييوع أ رورغييم فيي ٙػًهٛييخ ارقبمْييب ٔمنييم ثًزٍٕييؾ ؽَ يبث ٙقييلهِ )(ٗ.8
ٔاَؾواف يؼٛبه٘ يُقفغ ٍغم )ٖ (ٓ.ايب فًٛب ٚزؼهق ثبشؼبه انًٕظف ٍٛثؼلو رًوكيي ٍيهـخ ارقيبم انقيواهاد
فيي ٙانًَييزٕٚبد انؼهٛييب ٔرشييغٛؼٓى ػهييٗ اثييلال آهائٓييى ٔرظييٕهارٓى ؽييٕل ؿوٚقييخ انزُفٛيين فقييل عييبلد يُقفؼييخ
ثبٍ٢زُبك انٗ ا٢عبثبد انٕاهكح ٔمنم ثًزٍٕؾ ؽَبث ٙثهغ )ٔ (ٕ.1اَؾواف يؼٛبه٘ قلهِ ). (ٓ.6
 -2المابلٍت ػلى التغٍٍر ٚ :هقض انغلٔل هقى (ٕ) قبثهٛخ انشوكخ انًلهٍٔخ ػهٗ انزغٛٛو ٔكب٢ر ٙا
الجذو رلن ()2
الوتوسط الحسابً واالنحراف الوؼٍاري الوتؼلك بكل فمرة هن فمراث المابلٍت ػلى التغٍٍر
N= 25
االنحراف الوؼٍاري
الوتوسط الحسابً
رلن الفمرة

6
3
2
3
19
الوتوسط الؼام

4.5
3.6
2.11
4.3
3.2
3.34

1.6
9.2
9.6
1.1
9.3

ٚزؼؼ نُب يٍ ف٣ل انغلٔل هقى (ٕ) اٌ اكاهح انشوكخ رؼزقل ثأٌ انزقظض ف ٙاكال انؼًم يَيأنخ رزٕقيف ػهيٗ
ؿجٛؼخ انزؾلٚبد انز ٙرٕاعّ انشوكخ ٔانفوص انًزبؽخ ايبيٓب ثًزٍٕؾ ؽَبث ٙقلهِ )ٔ (ٗ.1ثبَؾواف يؼٛبه٘
يورفغ َٕػبً يب (ٔ ) ٔ.اٌ منم عبل ػهٗ ؽَبة يشبهكخ انًُزَج ٍٛف ٙيُبقشخ انزغٛيواد ييغ ا٢كاهح في ٙعًٛيغ
أ٢قبد ؽٛش ٍغهذ اٍ٢يزغبثبد انيٕاهكح فيْ ٙينا انغبَيت يزٍٕيؾ ؽَيبث ٙثهيغ )ٔٔٔ (ٕ.ثيبَؾواف يؼٛيبه٘
يُقفغ قلهِ ).(ٓ.ٙ
 -3روح الوجازفت ٕٚ :عي انغلٔل هقى (ٖ) يلٖ قبثهٛخ افواك انؼ ُّٛػهٗ هٔػ انًغبىفخ ٔانًغبيوح ف ٙانؼًيم
كافم انشوكخ انًلهٍٔخ ٔكًب ٚأر ٙا
الجذو رلن ()3
الوتوسط الحسابً واالنحراف الوؼٍاري الوتؼلك بكل فمرة هن فمراث روح الوجازفت N= 25
االنحراف الوؼٍاري
الوتوسط الحسابً
رلن الفمرة
1.6
4.3
11
9.3
4.3
12
1.5
3.5
13
9.5
3.3
14
1.1
4.3
15
4.12
الوتوسط الؼام

ٚزج ٍٛيٍ ف٣ل انغلٔل هقى (ٖ) اٌ ػًهٛخ رـٕٚو انًُزغبد ف ٙانشوكخ رَزُل انٗ انؼًم انغًيبػ ٙانقيبئى ػهيٗ
انًؾبٔهح ٔرجبكل ا٢فكبه ٔمنم ثًزٍٕؾ ؽَبث ٙقلهِ )ٔ (ٗ.6اَؾواف يؼٛبه٘ ثهغ ) (ٓ.6يًب ٚلل اٌ انشوكخ
رؤيٍ ثيأٌ ػًيم انفوٚيق ٚكيٌٕ اكضيو اثيلاػًب ييٍ ػًيم انفيوك ٔثًزٍٕيؾ ؽَيبث ٙثهيغ (ٔ )ٗ.1اَؾيواف يؼٛيبه٘
يورفغ ََجٛب قلهِ (ٔ )ٔ.ف ٙؽ ٍٛاٌ صقخ انشوكخ ثقلهاد ا٢فؤ ٍٚاربؽخ انفوطخ ايبيٓى نهزـٕٚو أ انزؾٍَٛ
عبلد يُقفؼخ ام ٍغهذ يزٍٕؾ ؽَبث ٙثهغ )٘ٔ (ٖ.اَؾواف يؼٛبه٘ يورفغ ََجًٛب )٘. (ٔ.
 -4ساؼت االتصاااالث ٚ :ؼييوع انغيلٔل هقييى (ٗ) ٍييؼخ َظيبو ا٢رظييب٢د انًَييزقلو كافيم انشييوكخ انًلهٍٔييخ
ٔكبٜر ٙاط
الجذو رلن ()4
الوتوسط الحسابً واالنحراف الوؼٍاري الوتؼلك بكل فمرة هن فمراث سؼت االتصاالث N=25
االنحراف الوؼٍاري
الوتوسط الحسابً
رلن الفمرة
9.3
3.2
16

13
12
13
29
الوتوسط الؼام

4.11
3.3
2.3
4.19
4.92

1.5
9.3
9.3
9.2

َ٣ؽظ يٍ ف٣ل انغلٔل اػ ِ٣دٌ انشوكخ انًلهٍٔخ رزًٛي ثٕعيٕك َظيبو ارظيب٢د قيبكه ػهيٗ رهجٛيخ يزـهجيبد
انؼًييم فيي ٙانًُظًييخ ثًزٍٕييؾ ؽَييبث ٙقييلهِ )ٔٔٔ (ٗ.اَؾييواف يؼٛييبه٘ يورفييغ ََييجٛبً ٍييغم (٘ )ٔ.كًييب اٌ
انشييوكخ رًزهييم ثُييم انًؼهٕيييبد أ قبػييلح ثٛبَييبد ًٚكييٍ اٍييزقلايٓب يييٍ قجييم انؼييبيهٔ ٍٛقييذ انؾبعييخ ٔكييبٌ منييم
ثًزٍٕؾ ؽَبث (ٗ.ٔٓ) ٙدٔ ثبَؾواف يؼٛيبه٘ ييُقفغ ٍيغم )ٕ ، (ٓ.نكيٍ ْينا عيبل ػهيٗ ؽَيبة انجيوايظ
انزلهٚجٛخ انز ٙيٍ انًفز وع اػيلاكْب نهؼيبيه ٍٛفي ٙيغيبل ا٢رظيب٢د ٔرٕصٛيق انًؼهٕييبد  ،ام ٍيغهذ يزٍٕيؾ
ؽَبثٔ (ٕ.1) ٙاَؾواف يؼٛبه٘ )ٖ (ٓ.يشٛوًا انٗ رقبهة اٍزغبثبد انؼُٛخ انًلهٍٔخ .
 -5تشجٍغ االبذاع ٚ :شٛو انغلٔل هقى )٘( اكَبِ انٗ يَزٕٖ كػى انشوكخ نؼًهٛخ ا٢ثلاع ٔكًب ٚه ٙا
الجذو رلن ()5
الوتوسط الحسابً واالنحراف الوؼٍاري الوتؼلك بكل فمرة هن فمراث تشجٍغ االبذاع N= 25
االنحراف الوؼٍاري
الوتوسط الحسابً
رلن الفمرة
9.4
4.4
21
1.6
2.3
22
9.3
4.2
23
9.6
2.3
24
9.2
2.6
25
3.36
الوتوسط الؼام

ٚؼوع انغلٔل اػ ِ٣رٕعّ ا٢كاهح انؼهٛب ف ٙانشوكخ انًلهٍٔخ انٗ رشغٛغ ا٢فواك انًجلػ ٍٛمٔ٘ انقلهح ػهيٗ
رشقٛض انًشبكم ٔؽهٓب ٔكبٌ منم ثًزٍٕؾ ؽَبثٔ (ٗ.ٗ) ٙثبَؾواف يؼٛيبه٘ ييُقفغ )ٗ (ٓ.فؼي ٣ػيٍ
منم ف ٌ انقٛبكاد ا٢كاهٚخ ف ٙانشوكخ رؤٚيل يقزوؽيبد ا٢فيواك انؼيبيه ٍٛثشيأٌ رـيٕٚو انقـيؾ ا٢ثلاػٛيخ ثقظيل
اٍ٢زفبكح يُٓب ٔعبل منم ثًزٍٕؾ ؽَبثٍ ٙغم )ٕٔ (ٗ.اَؾواف يؼٛبه٘ ).(ٓ.6
ٔف ٙيقبثم منم َغل اٌ ُْبنم ػؼفب ف ٙػًهٛخ رـٕٚو اٍ٢بنٛت ا٢كاهٚخ ٔاَ٢زبعٛخ انز ٙرلػى يٕاقف انشيوكخ
 ٢ثييننم ػهيٗ كهعيخ رقيبهة اٍ٢ييزغبثبد
ثًزٍٕيؾ ؽَيبث ٙثهيغ )ٔ (ٕ.ٙاَؾيواف يؼٛيبه٘ ييُقفغ )ٕ (ٓ.كا ً
انٕاهكح ثٓنا انظلك .
ثانٍاً  :الفساد االداري
فيْ ٙينا انغيييل ييٍ انلهاٍييخ ٍيُؼًم ػهييٗ رؾهٛيم يظيبْو انفَييبك ا٢كاهٚيخ انًزًضهييخ ( ثبَ٢ؾوافيبد انزُظًٛٛييخ ،
اَ٢ؾوافبد انَهٕكٛخ  ،اَ٢ؾوافبد انًبنٛخ  ،اَ٢ؾوافبد انغُبئٛخ ) ٔكًب ٚه ٙا
 -1االنحرافاااث التنظٍوٍاات ٚ :ؼييوع انغييلٔل هقييى ( )ٙانًزٍٕييؾ انؾَييبثٔ ٙاَ٢ؾييواف انًؼٛييبه٘ نهًقبنفييبد
انزُظًٛٛخ انز ٙقل رشٕة انؼًم ا٢كاه٘ كافم انشوكخ انًلهٍٔخ ٔكًب ٚأرٙا

الجذو رلن ()6
الوتوسط الحسابً واالنحراف الوؼٍاري الوتؼلك بكل فمرة هن فمراث االنحرافاث التنظٍوٍت
N= 25
االنحراف الوؼٍاري
الوتوسط الحسابً
رلن الفمرة
1.3
3.2
26
9.2
4.3
23
9.4
5
22
1.1
3.3
23
9.3
3.3
39
4.96
الوتوسط الؼام

٣ٚؽظ يٍ ف٣ل انغلٔل اػ ِ٣اٌ اكاهح انشوكخ رؾوص ػهٗ انًؾبفظخ ػهٗ اٍواه انؼًم ٍٕال رهم انًزؼهقيخ
ثبنشوكخ أ ا٢فواك انؼبيه ٍٛفٓٛب ٔعبل منم قلهِ ثًزٍٕؾ ؽَبث ٙقلهِ )٘( ٔاَؾواف يؼٛيبه٘ )ٗ (ٓ.يشيٛوًا
انييٗ رقييبهة اٍ٢ييزغبثبد انييٕاهكح ثٓيينا انظييلك  ،كًييب اٌ اكاهح انشييوكخ رؤكييل ػهييٗ انزييياو عًٛييغ انًولٍٔييٍٛ
ثبٔ٢ايو ٔانزؼهًٛبد انظبكهح يٍ قجهٓب ثًزٍٕيؾ ؽَيبثٔ(ٗ.6) ٙاَؾيواف يؼٛيبه٘ يُبٍيت ) (ٓ.8يًيب ٚشيٛو
انٗ رقبهة اٍ٢زغبثبد ثٓنِ انفقوح ن ٢اٌ منم عبل ػهٗ ؽَيبة اؽزيواو ٔقيذ انؼًيم ٔاَغيبى ا٢ػًيبل انًٕكهيخ
ف ٙانٕقذ انًؾلك نٓب ٔمنم ثًزٍٕؾ ؽَبث ٙثهغ )ٕٔ (ٖ.اَؾواف يؼٛبه٘ يورفغ ٍغم )(ٔ.1
 -2االنحرافاث السالوكٍت ٚ :ؼيوع انغيلٔل هقيى ) (1انًزٍٕيؾ انؾَيبثٔ ٙاَ٢ؾيواف انًؼٛيبه٘ نَٟؾوافيبد
انَهٕكٛخ انز ٙيٍ انًؾزًم اٌ رزٕاعل  ،كافم انشوكخ انًلهٍٔخ ٔكًبٚأر ٙا
الجذو رلن )(3
الوتوسط الحسابً واالنحراف الوؼٍاري الوتؼلك بكل فمرة هن فمراث االنحرافاث السلوكٍت
N= 25
االنحراف الوؼٍاري
الوتوسط الحسابً
رلن الفمرة
9.3
3.2
31
9.1
5
32
9.3
4.3
33
9.5
5
34
9.3
5
35
4.34
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ٚج ٍٛنُب يٍ ف٣ل انغلٔل هقى(ٖٔ) اٌ اكاهح انشوكخ رهزيو ثبنقٕأَ ٍٛانهٕائؼ ٔانزؼهًٛبد في ٙيغيبل انزؼُٛٛيبد
ٔانزوقٛبد ٔانزُق٣د ٔرؾلٚل ا٢عٕه ثًزٍٕؾ ؽَيبثٔ )٘( ٙاَؾيواف يؼٛيبه٘ ييُقفغ عيلاً (ٔ ، )ٓ.كًيب اٌ
انشوكخ رؼًم ػهٗ روٍٛـ ا٢ف٣قٛبد انٕظٛفٛخ ٔرًبهً يجلد انًَبلنخ ٔانؼقبة رغبِ انًَٛئ ٍٛفؼ ٣ػٍ آَب
 ٢رًَؼ ثبنفٕػٗ ٔانزظوفبد انؼشيٕائٛخ ٔرؼيغ انقـيؾ نْٟيلاف ثؼٛيلح انًيلٖ ٔعيبل منيم ثًزٍٕيؾ ؽَيبثٙ
يزَييبٔ٘ ٍييغم (٘) ٔاَؾييواف يؼٛييبه٘ )ٖ (ٓ.٘,ٓ.ػهييٗ انزييٕان ، ٙفيي ٙؽيي ٍٛكبَييذ يواػييبح اكاهح انشييوكخ
نهغٕاَت اََ٢بَٛخ ف ٙانزؼبيم يغ انًَزفٛل ٍٚيُقفؼخ ثبنًقبهَخ يغ انًزٍٕـبد انؾَبثٛخ انًزؼهقخ ثٓنا انغبَت
ؽٛش ٍغهذ ) (ٖ.8كًزٍٕؾ ؽَبثٔ ٙثبَؾواف يؼٛبه٘ ثهغ ). (ٓ.6

 -3االنحرافاااث الوالٍاات ٕٚ :ػييؼ انغييلٔل هقييى ( )8ؿجٛؼييخ اَ٢ؾوافييبد انًبنٛييخ انزيي ٙقييل رؼزييوع ػًييم اكاهح
انشوكخ ٔكًب ٚأر ٙا
الجذو رلن ()2
الوتوسط الحسابً واالنحراف الوؼٍاري الوتؼلك بكل فمرة هن فمراث االنحرافاث الوالٍت N= 25
االنحراف الوؼٍاري
الوتوسط الحسابً
رلن الفمرة
9.1
5
36
9.4
2.3
33
9.2
4.2
32
1.3
3.6
33
9.2
5
49
4.22
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ٚشٛو انغلٔل اػ ِ٣انٗ اٌ اكاهح انشوكخ رؼًم ٔفق انقٕاػل ٔا٢ؽكبو انًبنٛخ انًُظٕص ػهٓٛب ثبنقبٌَٕ ٔمنم
ثًزٍٕؾ ؽَبث ٙقلهِ (٘) ٔاَؾواف يؼٛبه٘ يُقفغ علا ثهغ ػهٗ انزٕان ، (ٓ.ٕ,ٓ.ٔ) ٙا ٢اٌ انشوكخ
رفزقو انٗ قٕاػل ٔاؽكبو يبنٛخ فبطخ ثٓب رزفق ٔا٢يكبَبد انًزبؽخ نٓب ٔمنم ثًزٍٕ))))))))))ؾ ؽَبث( ٕ.1) ٙ
ٔاَؾواف يؼٛبه٘ )ٗ (ٓ.يٕػؾبً ثننم رقبهة اٍ٢زغبثبد انٕاهكح ثٓنا انشأٌ .
 -4االنحرافاث الجناةٍت ٕٚ :عي انغلٔل اكَبِ انًزٍٕؾ انؾَبثٔ ٙاَ٢ؾواف انًؼٛبه٘ نكم فقوح يٍ انفقواد
انقبطخ ثٓنا انُٕع يٍ اَ٢ؾوافبد ٔكًب ٚأر ٙا

الجذو رلن ()3
الوتوسط الحسابً واالنحراف الوؼٍاري الوتؼلك بكل فمرة هن فمراث االنحرافاث الجناةٍت
N= 25
رلن الفمرة
41
42
43
44
45
الوتوسط الؼام

الوتوسط الحسابً
4.19
2.5
4.11
4.3
3.2
3.34

االنحراف الوؼٍاري
1.3
9.6
9.4
9.3
9.2

يٍ انغلٔل اػٚ ِ٣زؼؼ نُب اٌ اكاهح انشوكخ رَزُل انٗ انًٕاك انزشوٚؼٛخ ٔا٢كاهٚخ انًُظٕص ػهٓٛب ػهٗ
ٔفق انقبٌَٕ ف ٙػًهٛخ ارقبم انقواهاد ثًزٍٕؾ ؽَبث ٙقلهِ )ٔٔٔ (ٗ.اَقفبع يؼٛبه٘ يُقفغ ٍغم
)ٗ (ٓ.كًب آَب  ٢رًَؼ ثب٢عزٓبك ٔانزأٔٚم ٔرؼغ ا٢ؿو انقبََٕٛخ انًُبٍجخ انز ٙرؾلك انظ٣ؽٛبد نهغًٛغ

ٔمنم ثًزٍٕؾ ؽَبث ٙثهغ )ٓٔٔ (ٗ.اَؾواف يؼٛبه٘ يورفغ َٕػب يب )ٖ (ٔ.يٍ عبَت آفو ف ٌ اْزًبيٓب
ثُٕػٛخ ا٢فواك انؼبيه ٍٛثشكم يَزًو ػهٗ يقبؿو انوشٕح ثظٕهْب انًقزهفخ ( انًبكٚخ  ،انًؼُٕٚخ  ،انًبنٛخ )
كبٌ يُقفؼبً ام ٍغم يزٍٕؾ ؽَبث ٙثًقلاه )٘ٔ (ٕ.اَؾواف يؼٛبه٘ ) (ٓ.ٙيشٛواً انٗ رقبهة اٍ٢زغبثبد
انٕاهكح ثٓنا انظلك .
ثالثاً  :الؼاللت بٍن هجاالث ػولٍت االبذاع االستراتٍجً وهظاهر الفساد االداري
نهزأكل يٍ طؾخ انفوػٛخ انضبنضخ ٔانًزؼهقخ ثٕعٕك ػ٣قخ ماد ك٢نخ اؽظبئٛخ ث ٍٛكم يٍ يغب٢د ػًهٛخ
ا٢ثلاع اٍ٢زوارٛغ ( ٙؽم انًشبكم ٔارقبم انقواهاد  ،انقبثهٛخ نهزغٛٛو  ،هٔػ انًغبىفخ ٍ ،ؼخ ا٢رظب٢د ،
( اَ٢ؾوافبد انزُظًٛٛخ ٔ اَ٢ؾوافبد انَهٕكٛخ
رشغٛغ ا٢ثلاع ) يٍ عّٓ ٔيظبْو انفَبك ا٢كاه٘
ٔاَ٢ؾوافبد انًبنٛخ ٔاَ٢ؾوافبد انغُبئٛخ ) أ ػلو طؾزٓب ٔفق انغلٔل هقى (ٓٔ) انن٘ ٕٚػؼ اقٛبو يؼبيم
اهرجبؽ انورت  Spearmanث ٍٛانًزغٛو ٍٚانوئ ( ٍَٛٛا٢ثلاع اٍ٢زوارٛغ ، ) ٙانفَبك ا٢كاه٘ ٔكًب ٚأر ٙا

الجذو رلن ( )19ػاللت االرتباط بٍن هجاالث ػولٍت االبذاع وهظاهر الفساد االداري N= 25
االنحرافاث الجناةٍت
االنحرافاث التنظٍوٍت االنحرافاث السلوكٍت االنحرافاث الوالٍت
الفساد االداري
هجاالث
ػولٍت االبذاع
االستراتٍجً
**9.53
9.31
**964
9.51
حل الوشاكل واتخار
المراراث
*9.33
**9.51
*9.43
*9.39
المابلٍت ػلى التغٍٍر
**9.39
*9.52
*9.63
**9.62
روح الوجازفت
9.25
*9.63
*9.53
**9.23
سؼت االتصاالث
*9.51
*9.33
*9.65
**9.33
تشجٍغ االبذاع
هؼنوي ػنذ 9.95

** هؼنوي ػنذ 9.91

ََزُزظ يٍ انغلٔل اػ ِ٣اٜر ٙا
ٔٔ -عٕك ػ٣قبد اهرجبؽ يؼُٕٚخ ػُل يَزٕٖ يؼُٕٚخ )ٔٓ (ٓ.ث ٍٛؽم انًشبكم ٔارقبم انقواهاد ٔكم يٍ
اَ٢ؾوافبد انغُبئٛخ ٔاَ٢ؾوافبد انَهٕكٛخ ؽٛش كبَذ ْنِ انؼ٣قخ يزٍٕـخ انقٕح ثبنَُجخ نَٟؾوافبد
انغُبئٛخ )ٔ (ٓ.٘1قٕٚخ ثبنَُجخ نَٟؾوافبد انَهٕكٛخ ام ٍغهذ يؼبيم اهرجبؽ ثًقلاه )ٗ(ٓ.ٙ
ٕٔ -عٕك ػ٣قبد اهرجبؽ يؼُٕٚخ ػُل يَزٕٖ يؼُٕٚخ )٘ٓ (ٓ.ث ٍٛانقبثهٛخ ػهٗ انزغٛٛو ٔكم يٍ اَ٢ؾوافبد
( انَهٕكٛخ  ،انزُظًٛٛخ  ،انغُبئٛخ ) ؽٛش كبَذ ْنِ انؼ٣قخ يزٍٕـخ ثبنَُجخ نَٟؾوافبد انَهٕكٛخ ام
ثهغذ )ٖٗ (ٓ.ف ٙؽ ٍٛكبَذ ػ٣قخ اهرجبؽ قٕٚخ نكم يٍ اَ٢ؾوافبد انزُظًٛٛخ ٔاَ٢ؾوافبد انغُبئٛخ فقل
كبٌ يؼبيم ا٢هرجبؽ ػهٗ انزٕان(ٓ.16,ٓ.1ٓ) ٙ

ٖ-
ٗ-

٘-

-ٙ

-1
-8

-6

ٔعٕك ػ٣قخ اهرجبؽ يؼُٕٚخ ػُل يَزٕٖ يؼُٕٚخ )ٔٓ (ٓ.ث ٍٛانقبثهٛخ ػهٗ انزغٛٛو ٔاَ٢ؾوافبد انًبنٛخ
ٔقل عبلد ْنِ انؼ٣قخ يزٍٕـخ انقٕح ثًؼبيم اهرجبؽ ثهغ )ٔ٘(ٓ.
ٔعٕك ػ٣قخ اهرجبؽ يؼُٕٚخ ػُل يَزٕٖ يؼُٕٚخ )٘ٓ (ٓ.ث ٍٛهٔػ انًغبىفخ ٔكم يٍ اَ٢ؾوافبد
انًبنٛخ ٔاَ٢ؾوافبد انَهٕكٛخ ٔ ،قل كبَذ ْنِ انؼ٣قبد يزٍٕـخ انقٕح ثبنَُجخ نَٟؾوافبد انًبنٛخ ام
ٍغهذ )(ٓ.٘8
ٔعٕك ػ٣قبد اهرجبؽ يؼُٕٚخ ػُل يَزٕٖ يؼُٕٚخ )ٔٓ (ٓ.ث ٍٛهٔػ انًغبىفخ ٔكم يٍ اَ٢ؾوافبد
انزُظًٛٛخ ٔاَ٢ؾوافبد انغُبئٛخ ٔقل رًضهذ ثؼ٣قبد اهرجبؽ قٕٚخ ٍغهذ ػهٗ انزٕان))))))))))))ٔ ٓ.ٕٙ( ٙ
ٓ)ٓ.1
ٔعٕك ػ٣قبد اهرجبؽ يؼُٕٚخ ػُل يَزٕٖ يؼُٕٚخ )٘ٓ (ٓ.ثٍ ٍٛؼخ ا٢رظب٢د ٔكم يٍ اَ٢ؾوافبد
انَهٕكٛخ ٔاَ ٢ؾوافبد انًبنٛخ ؽٛش كبَذ ػ٣قخ اهرجبؽ يزٍٕـخ انقٕح ثبنَُجخ نَ٣ؾوافبد انَهٕكٛخ ام
ثهغذ )ٖ٘ (ٓ.ف ٙؽ ٍٛكبَذ ػ٣قخ اهرجبؽ قٕٚخ ثبنَُجخ نَ٣ؾوافبد انًبنٛخ يَغهخ ثننم ). (ٓ.6ٙ
ٔعٕك ػ٣قخ اهرجبؽ يؼُٕٚخ ػُل يَزٕٖ يؼُٕٚخ )ٔٓ (ٓ.ثٍ ٍٛؼخ ا٢رظب٢د ٔاَ٢ؾوافبد انًبنٛخ ٔقل
عبلد ْنِ انؼ٣قخ قٕٚخ علاً ام ٍغهذ يؼبيم اهرجبؽ )ٖ(ٓ.8
ٔعٕك ػ٣قخ اهرجبؽ يؼُٕٚخ ػُل يَزٕٖ يؼُٕٚخ )٘ٓ (ٓ.ث ٍٛرَغٛغ ا٢ثلاع ٔكم يٍ اَ٢ؾوافبد انًبنٛخ
 ،اَ٢ؾوافبد انغُبئٛخ  ،اَ٢ؾوافبد انَهٕكٛخ  ،ؽٛش عبلد كؼ٣قخ اهرجبؽ ػؼٛفخ ثبنَُجخ نَ٣ؾوافبد
انًبنٛخ ) ، (ٓ.ٖ6يزٍٕـخ انقٕح ثبنَُجخ نَ٣ؾوافبد انغُبئٛخ فقل ٍغهذ يؼبيم اهرجبؽ )ٔ٘ (ٓ.ف ٙؽٍٛ
كبَذ ػ٣قخ قٕٚخ يًضهخ ثًؼبيم اهرجبؽ ثهغ )٘ (ٓ.ٙثبنَُجخ نَ٣ؾوافبد انَهٕكٛخ
ٔعٕك ػ٣قخ اهرجبؽ يؼُٕٚخ ػُل يَزٕٖ يؼُٕٚخ )ٔٓ (ٓ.ث ٍٛرشغٛغ ا٢ثلاع ٔاَ٢ؾوافبد انزُظًٛٛخ اما
عبلد ْنِ انؼ٣قخ قٕٚخ ثًؼبيم اهرجبؽ ٍغم )ٖ. (ٓ.1

رابعاً  :اثر عنلًُ االبداع االسرتاتًجٌ يف احلد مو ظايرَ الفشاد االدارٍ
نغوع افزجبه طؾخ انفوػٛخ انواثؼخ انز ٙثُٛذ ػهٗ اٍبً رأصٛو انقٛبكح ا٢ثلاػٛخ ف ٙانؾل يٍ ظبْوح انفَبك
ا٢كاه٘ يٍ ػلو طؾزٓب ػًهُب ػهٗ رـجٛق اٍهٕة  Mann-Whitneyانًؼزًل ف ٙانلهاٍخ انؾبنٛخ
ٔانًٕػؾخ َزبئغّ ف ٙانغلٔل هقى (ٔٔ) .
الجذو رلن ( )11نتاةج تحلٍل  Mann- Whitneyتأثٍر ػولٍت االبذاع االستراتٍجً فً الحذ هن ظاهرة الفساد االداري
N= 25
ألٍام اختبار Mann- Whitney
الفساد االداري
هجاالث
ػولٍت االبذاع
االستراتٍجً
حل الوشاكل واتخار
المراراث
المابلٍت ػلى التغٍٍر
روح الوجازفت
سؼت االتصاالث
تشجٍغ االبذاع

االنحرافاث
التنظٍوٍت

*253.1
*233.3
*244.5
*266.2
*233.3

االنحرافاث الوالٍت

االنحرافاث
الجناةٍت

الفساد
االداري (اجوالً )

االنحرافاث
السلوكٍت

*231.6

*214.3

**112.3

*262.3

*294.2
**256.3
*239.1
*155.2

*252.3
234.5
*243.3
*264.2

223.3
*225.3
**233.5
*213.2

**223.1
**251.6
*221.5
*222.6

* هؼنوي ػنذ 9.95

** هؼنوي ػنذ 9.91

يٍ ف٣ل انغلٔل اػََ ِ٣زـٛغ انزٕطم نٝر ٙا-
ٔ .رؤصو ػًهٛخ ؽم انًشبكم ٔارقبم انقواهاد ف ٙيظبْو انفَبك ا٢كاه٘ ٔقل عبل انزأصٛو ف ٙؽلٔكِ انؼهٛب
ثبنَُجخ نًظبْو انفَبك ا٢كاه٘.
ٕ .رؤصو انقبثهٛخ ػهٗ انزغٛٛو ف ٙيظبْو انفَبك ا٢كاه٘ ثبٍزضُبل اَ٢ؾوافبد انغُبئٛخ ٔقل عبل انزأصٛو فٙ
ؽلٔكِ انؼهٛب ثبنَُجخ نًظبْو انفَبك ا٢كاهٚخ.
ٖ .رؤصو هٔػ انًغبىفخ ف ٙيظبْو انفَبك ا٢كاه٘ ثبٍزضُبل اَ٢ؾوافبد انًبنٛخ ٔقل عبل انزأصٛو ف ٙؽلٔكِ
انؼهٛب ثبنَُجخ نًظبْو انفَبك ا٢كاه٘.
ٗ .رؤصو ٍؼخ ا٢رظب٢د ف ٙيظبْو انفَبك ا٢كاه٘ ٔقل عبل انزأصٛو ف ٙؽلٔكِ انؼهٛب ثبنَُجخ نًظبْو
انفَبك ا٢كاه٘.
٘ .رؤصو ػًهٛخ رشغٛغ ا٢ثلاع ف ٙيظبْو انفَبك ا٢كاه٘ ٔقل عبل انزأصٛو اٚؼبً ف ٙؽلٔكِ انؼهٛب ثبنَُجخ
نًظبْو انفَبك ا٠كاه٘.
خامشاً :االستهتاجات والتىصًات
اوالً  :االستهتاجات
ٔ .انؼًم انًَزًو ٢كاهح انشوكخ ػهٗ رشغٛغ ا٢فواك انًجلػ ٍٛمٔ٘ انقلهح ػهٗ رشقٛض اٍجبة
انًشبكم انز ٙرؼزوع ػًهٓى ٔ ،ؽهٓب يٍ ف٣ل ا٢فكبه انزٚ ٙقليْٕب  ،فؼ ٣ػٍ اًٚبَٓب ثأٌ
انزقظض ف ٙاكال انؼًم يوٌْٕ ثـجٛؼخ انزؾلٚبد انز ٙرٕاعٓٓب ٔانفوص انًزبؽخ ايبيٓب
ٕ .كػى اكاهح انشوكخ نهؼًم انغًبػ ٙانقبئى ػهٗ اٍبً انًؾبٔهح ٔرجبكل ا٢فكبه يٍ اعم رـٕٚو
انًُزغبد نزظم انٗ انًَزٕٖ انن٘ ًٚكُٓب يٍ يٕاعٓخ انًُبفٍَٛ
ٖ .ايز ٣انشوكخ نُظبو ارظب٢د قبكه ػهٗ رهجٛخ يزـهجبد انؼًم انٗ عبَت ايز٣كٓب ثُم انًؼهٕيبد أ
قبػلح ثٛبَبد ًٚكٍ اٍزقلايٓب يٍ قجم انؼبيه ٍٛف ٙا٘ ٔقذ
ٗ .رٕعّ انشوكخ انٕاػؼ َؾٕ رٕفٛو انًُبؿ انزُظ ًٙٛانًشغغ ٔانًؾفي ػهٗ ا٢ثلاع ٔافواط انـبقبد
انكبيُخ نلٖ ا٢فواك انؼبيه ٍٛفؼ ٣ػٍ قٛبيٓب ثبنضُبل ػهٗ انًٕظف ٍٛانًزًٛي. ٍٚ
٘ .يٛم اكاهح انشوكخ َؾٕ رظًٛى انؼًهٛبد ثبنشكم انن٘ ًٚكُٓب يٍ انزؼوف ػهٗ يَزٕٚبد هػب انيثبئٍ
ف ٙعٕكح انًُزغبد انز ٙرقليٓب  ،كًب آَب رزغّ َؾٕ رٕصٛق عًٛغ اعوالاد انؼًم ٔرقٕو ثزؾَُٓٛب
ثشكم يَزًو
 .ٙايز ٣انشوكخ نًٕهك ثشو٘ كفٕل ًٚكُٕا يٍ رؾقٛق اْلافٓب انًقــخ ثلهعخ ػبنٛخ يٍ انكفبلح
ٔانفبػهٛخ  ،كًب آَب رؼًم ثبٍزًواه ػهٗ اشبػخ انقٛى انز ٙرشغغ ػهٗ انزًٛٛي ٔرلػى عًٛغ انٍٕبئم
انز ٙيٍ شأَٓب اٌ رغؼم رفكٛو يُزَج ٙانشوكخ يُفزؼ ػهٗ انقبهط
 .1رقٛل اكاهح انشوكخ ثبنؼًم ٔفق انقٕاػل ٔا٢ؽكبو انًبنٛخ انًُظٕص ػهٓٛب ثبنقبٌَٕ ٔؽوطٓب ػهٗ
ػلو اٍ٢واف ف ٙانًبل انؼبو فؼ ً٣يٍ آَب رَزُل انٗ انًٕاك انزشوٚؼٛخ ٔا٢كاهٚخ ف ٙػًهٛخ ارقبم
انقواهاد  ،كًب آَب  ٢رًَؼ ثب٢عزٓبك ٔانزأٔٚم ٔرؼغ ا٢ؿو انقبََٕٛخ انًُبٍجخ انز ٙرؾلك
انظ٣ؽٛبد نغًٛغ انؼبيه ٍٛف ٙانشوكخ

 .8دكلد َزبئظ انزؾهٛم ا٢ؽظبئٔ ٙعٕك ػ٣قخ ٔاصو ث ٍٛكم يٍ يغب٢د ػًهٛخ ا٢ثلاع اٍ٢زوارٛغٙ
ٔيظبْو انفَبك ا٢كاه٘  ،يؤشواً ثننم انٗ ػؤهح رٕعّ انقٛبكاد ا٢كاهٚخ َؾٕ ا٢ثلاع يٍ اعم
رؾقٛق انزًٛٛي ف ٙعًٛغ يغب٢د انؼًم ٔانٕقٕف ثٕعّ انًُبفَخ انشلٚلح فؼ ً٣ػٍ قلهح ا٢كاهح انزٙ
رزجُٗ ا٢ثلاع ػهٗ رقهٛم أ انقؼبل ػهٗ عًٛغ يظبْو انفَبك ا٢كاه٘ انز ٙقل رظٓو اصُبل انؼًم
ٔانز ٙام يب ػٕنغذ ٔٔػؼذ نٓب انؾهٕل انًُبٍجخ فأَٓب رؼًم ػهٗ رؾـٛى انجُٗ انزؾزٛخ نغًٛغ
انًُظًبد ٔانوعٕع ثٓب انٗ انٕهال .
ثانًاً  :التىصًات
ٔ.

ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

.ٙ
.1

اػـبل ا٢فواك انؼبيه ٍٛيغبل أٍغ نهًشبهكخ ف ٙػًهٛخ ارقبم انقواهاد ٔيُبقشخ انزغٛواد يغ ا٢كاهح
ٔانؼًم ػهٗ اربؽخ انفوطخ نهغًٛغ يٍ اعم انزـٕٚو ٔانزؾَ ، ٍٛكننم رشغٛغ اٍهٕة ان٣يوكيٚخ فٙ
انؼًم نًب نّ يٍ كٔه كجٛو ف ٙانؾل يٍ اَ٢ؾوافبد انز ٙقل رظٓو اصُبل انؼًم ا٢كاه٘ .
ٔػغ ثوايظ رلهٚجٛخ نٟفواك انؼبيه ٍٛف ٙيغبل ا٢رظب٢د ٔرٕصٛق انًؼهٕيبد يٍ اعم اكَبثٓى
انًٓبهاد كافم ٔفبهط انشوكخ يٍ ف٣ل ٔػغ اٍزوارٛغٛخ ٔاػؾخ ثٓنا انقظٕص .
انؼًم ػهٗ اػبكح رظًٛى انؼًهٛبد كافم انشوكخ يٍ فزوح ٞفوٖ ٔايز ٣انزقُٛبد انًزـٕهح ان٣ىيخ
نزؾقٛق انزًٛي ف ٙيٛلاٌ انًُبفَخ يغ انشوكبد انؼبيهخ فَ ٙفٌ انًغبل .
ٔػغ يؼبٛٚو ٔاػؾخ ٔكقٛقخ ٔيًكُخ انقٛبً ٞكال انؼًم ٔانزوقٛبد ٔانًكبفأد يٍ اعم ا٢هرقبل
ثبنؼًم ا٢كاه٘ ٔطٕ ٢انٗ يَزٕٖ انزًٛي .
رٕػٛخ ا٢فواك انؼبيه ٍٛثشكم يَزًو ػهٗ ػؤهح اؽزواو ٔقذ انؼًم ٔاَغبى ا٢ػًبل انًٕكهخ انٓٛى
ثأٔقبرٓب انًؾلكح ثب٠ػبفخ انٗ رٕػٛؼ يقبؿو اَ٢ؾوافبد ٔانَهٕكٛبد انغٛو يقجٕنخ اصُبل انؼًم
ا٢كاه٘ كافم ٔفبهط انشوكخ .
انزأكٛل ػهٗ يواػبح انغٕاَت اََ٢بَٛخ ف ٙانزؼبيم يغ انًَزفٛلٔ ٍٚػلو انًَبػ ثبٍزغ٣ل ا٢فواك
انؼبيه ٍٛكافم انشوكخ ثأيٕه شقظٛخ  ٢رزؼهق ثبنؼًم ا٢كاه٘ .
ٔػغ قٕاػل ٔاؽكبو يبنٛخ فبطخ نهشوكخ رزفق ٔا٢يكبَبد انًزبؽخ نٓب يٍ اعم ػجؾ اَ٢ؾوافبد
انز ٙقل رؾلس فْ ٙنا انًغبل ٔيؼبنغزٓب ف ٙانٕقذ انًُبٍت .
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