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دور القيادة امللهمة فى تعزيـز التفكيـر االبتكارى لدى العامليـن:

دراسه ميدانية على شركة مصر للتأميـن

د. سماح فرج محمد عيد

 مديـر بإدارة األنشطة الداعمة
 بجهاز تنمية املشروعات الصغيـرة 
 دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة
 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية

جمهورية مصر العربية

امللخص 1

يتناول هذا البحث الحديث حول القيادة امللهمة باعتبارها الركيـزة األساسية لتحسيـن أداء العامليـن من خالل تعزيـز التفكيـر 
االبتكاري لديهم مما يسهم في تحسيـن األداء التنظيمي للمنظمات بصفة عامة وتلك العاملة في مجال التأميـن بصفة خاصة.

ويـــرجع أهميــة ذلــك إلــى أن العنصــر البشــرى قــد أصبــح فــي ظــل االقتصــاد التناف�ســي وعصــر املعلوماتيــة، هــو رأس املــال 
الحقيقــي للمنظمــات باعتبــاره الركــن الــذي يلعــب الــدور الرئيــس فــي عمليــة االبتــكار والتجديــد، وهــو القائــد فــي عمليــة التغييـــر 
واإلبــداع وخاصــة فــي مجــال التأميـــن, وبالتالــي هــو القــادر علــى تحويــل املعرفــة إلــى قيمــة ومــن ثــم إلــى ميـــزة تنافســية, ممــا يعنــى 
أن مركــز الثقــل فــي توليــد القيمــة قــد انتقــل مــن اســتغالل املــوارد الطبيعيــة )املاديــة( إلــى اســتغالل األصــول الفكريــة )غيـــر 
امللموســة(, ومــن قانــون تناقــص العوائــد )الــذي ينطبــق علــى الســلع املاديــة( إلــى قانــون تـــزايد العوائــد )فيمــا يتعلــق باملعرفــة 

واالبتــكار( وهــذا مــا يحتــاج إليــه قطــاع التأميـــن املصــري.

الكلمات املفتاحية: القيادة امللهمة، التفكيـر االبتكاري، قطاع التأميـن املصري، شركة مصر للتأميـن.

املقدمة
تحتــل القيــادة أهميــة خاصــة فــي دراســات اإلدارة املعاصــرة ملــا لهــا مــن تأثيـــر كبيـــر علــى كافــة عناصــر املنظمــات وكــذا 
التأثيـــر علــى ســلوك العامليـــن بمــا يحقــق أهدافهــا، واســتثمار الفــرص املتاحــة والتعامــل اإليجابــي مــع املخاطــر املختلفــة التــي 

تتعــرض لهــا )الســلمي، 2001(.

وتقــوم القيــادة اإللهاميــة بالتأثيـــر فــي املرؤوسيـــن باإلقنــاع والتوجيــه وإعطــاء املثــل والقــدوة والتحفيـــز اإليجابــي كمــا أن 
لهــا أهميــة أخــرى مســتمدة مــن معظــم جوانــب العمليــة اإلداريــة، وكــذا الجوانــب اإلنســانية واألخالقيــة فــي التعامــل مــع هــؤالء 

املرؤوسيـــن بقصــد تحقيــق األهــداف التنظيميــة. وتوليــد اتجاهــات إيجابيــة لديهــم نحــو أعمالهــم )أحمــد، 2012(.

ونظــرا للتطــور الســريع علــى مســتوى البيئــة الخارجيــة للمنظمــات وانطالقــا مــن فكــرة النظــام املفتــوح، يمكــن القــول 
إنــه ال يمكــن لهــذه املنظمــات أن تبقــى بمعــزل عــن هــذه التغيـــرات غيـــر الســاكنة إذ البــد لهــا أن تنتهــج ســبل التنافســية وذلــك 
بانتهــاج نمــط القيــادة امللهمــة وذلــك لتحقــق مزايــا تنافســية تضمــن لهــا النمــو والبقــاء واالســتمرارية والتفــوق علــى منافســيها 

)عبــد هللا، 2007(.

وحيـــن تكافــح املنظمــات مــن أجــل تحقيــق االزدهــار فــي البيئــات التنافســية، فــإن توجــه القيــادة نحــو تعزيـــز التفكيـــر 
 فــي غايــة األهميــة لبيئــة العمــل التأمينيــة. فاملنظمــات تعيــش فــي اقتصاديات غيـــر ملموســة 

ً
االبتــكاري لــدى العامليـــن يصبــح أمــرا

 مــن 
ً
 هائــال

ً
)اقتصاديــات املعلوماتيــة، والتــي تعتمــد علــى الســرعة واملرونــة واالبتــكار ولقــد أوضــح العديــد مــن العلمــاء أن عــددا
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يتنــاول هــذا البحــث الحديــث حــول القيــادة امللهمــة باعتبارهــا الركيـــزة األساســية لتحسيـــن أداء العامليـــن مــن خــالل تعزيـــز 
التفكيـــر االبتــكاري لديهــم ممــا يســهم فــي تحسيـــن األداء التنظيمــي للمنظمــات بصفــة عامــة وتلــك العاملــة فــي مجــال التأميـــن بصفــة 
فــي ظــل االقتصــاد التناف�ســي وعصــر املعلوماتيــة، هــو رأس املــال  خاصــة. ويـــرجع أهميــة ذلــك إلــى أن العنصــر البشــرى قــد أصبــح 
التغييـــر  فــي عمليــة  القائــد  االبتــكار والتجديــد، وهــو  فــي عمليــة  الرئي�ســي  الــدور  يلعــب  الــذي  الركــن  باعتبــاره  للمنظمــات  الحقيقــي 
واإلبــداع وخاصــة فــي مجــال التأميـــن, وبالتالــي هــو القــادر علــى تحويــل املعرفــة إلــى قيمــة ومــن ثــم إلــى ميـــزة تنافســية, ممــا يعنــى أن مركــز 
الثقــل فــي توليــد القيمــة قــد انتقــل مــن اســتغالل املــوارد الطبيعيــة )املاديــة( إلــى اســتغالل األصــول الفكريــة )غيـــر امللموســة(, ومــن 
قانــون تناقــص العوائــد )الــذي ينطبــق علــى الســلع املاديــة( إلــى قانــون تـــزايد العوائــد )فيمــا يتعلــق باملعرفــة واالبتــكار( وهــذا مــا يحتــاج 

إليــه قطــاع التأميـــن املصــري.
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الشــركات املختلفــة ال تســتمد مزاياهــا التنافســية مــن تقديــم أقــل األســعار أو أحــدث التقنيــات أو أفضــل املنتجــات ولكنهــا 
تســتمدها مــن كونهــا مبتكــرة، وهــذه املزايــا التنافســية منبعهــا الحقيقــي العنصــر البشــرى، ويعتبـــر التفكيـــر االبتــكاري أحــد 

دعائــم التنافســية والــذي يقــوم علــى أســاس تقديــم الجديــد والــذي يحقــق للمنظمــة التميـــز والريــادة )وفيــق، 2016(.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظري
اإلطار الفكري للقيادة امللهمة

مفهوم القيادة اإللهامية 1-

عــرف أحــد الباحثيـــن القيــادة امللهمــة بأنهــا نــوع مــن أنــواع القيــادة يتطلــب مــن القائــد أن تتوافــر لديــه اإلرادة والعــزم 
الــذي يجعلــه يفكــر فــي التابعيـــن ويضعهــم نصــب عينيــه قبــل أن يفكــر فــي نفســه واإلرادة الفوالذيــة التــي تجعلــه يوجــه التابعيـــن 

نحــو العمــل واملبــادرة لالعتــذار واالعتـــراف بالخطــأ عنــد عملــه واملرونــة للتغيـــر عندمــا يحتــاج األمــر ذلــك )نــورة، 2013(.

وقد تناول باحث أخر القيادة امللهمة باعتبارها تلك القيادة التي تتواصل مع املشاعر اإليجابية لألفراد )غيث، 2012(.

وقــد عــرف أحــد الباحثيـــن القيــادة امللهمــة علــى أنهــا تمثــل قــدرة الفــرد علــى الحصــول علــى تأييــد وثقــة مــن حولــه فــي األفــراد 
)Circle, 2012( .باإلضافة إلى قدرته على تحفيـزهم وإلهامهم للوصول إلى أشياء عظيمة

وفــى ضــوء املفاهيــم الســابقة تعــرف الباحثــة القيــادة امللهمــة بأنهــا فــن اســتقطاب قــدرات اآلخريـــن مــن أجــل أداء األعمــال 
املنوطــة بهــم بحمــاس وثقــة.

األنماط القيادية للقيادة امللهمة 2-

وقد أشار أحد الباحثيـن إلى أن القيادة امللهمة تتكون من ثالثة أنماط قيادية هي: )وفيق، 2016(

القيادة اإللهامية  Transformation Leadership: ُيعرف القائد اإللهامي بأنه "ذلك القائد الذي يساعد املنظمات - 
واملرؤوسيـن على إحداث تغيـرات إيجابية، والقائد اإللهامي ينبغي أن يكون مهًما وجذاًبا وذكًيا.

القيــادة التبادليــة Reciprocity Leadership: ُيعــرف القائــد التبادلــي بأنــه "ذلــك القائــد الــذي يتبــادل دائًمــا وجهــات - 
النظــر مــع أفــراد مجموعتــه وهــو وال يتطفــل فــي عملهــم إال عنــد طلبهــم منــه ذلــك.

القيــادة الخادمــة Servant Leadership: وتعتمــد علــى نظريــة القائــد الخــادم )Servant Leadership( وقــد أطلــق - 
علــى هــذه النظريــة الشــكل األنقــى للقيــادة، فالقائــد الخــادم هــو ذلــك القائــد الــذي يخــدم تابعيــه بصــدق حيــث يؤمــن 
بــأن تابعيــه فــي حاجــة للمتابعــة والتوجيــه يســتطيعوا التقــدم حيــث يصبحــون أكثـــر نضًجــا واســتقاللية وذلــك مــن 

خــالل تحسيـــن العامليـــن وبــث روح األخــالق والقيــم فيهــم.

األبعاد الرئيسة للقيادة اإللهامية 3-

إن هــذا النــوع مــن القيــادة )القائــد اإللهامــي( يســتخدم كل األســاليب اإللهاميــة بمعنــى أنــه يديـــر باملعانــي ويســتخدم 
.)2005 الرمــوز واملصطلحــات الجديــدة حتــى يجــوز علــى ثقــة تابعيــه وانجذابهــم لــه )الهــوارى، 

)Yammarino, 2012( :وتتكون القيادة اإللهامية في أربعة أبعاد رئيسة هي

 -.Charisma )التأثيـر الكاريـزمي )الجاذبية القيادية

 -.Intellectual Stimulation التشجيع اإلبداعي

 -Individualized Consideration االهتمام باملشاعر الفردية

 -.Inspiration الدفع أو اإللهام

ونتيجــة ملــا ســبق فــإن اإلبــداع فــي القيــادة اإللهاميــة يقــوم بــدور بــارز فــي تشــكيل قيــم املرؤوسيـــن وأهدافهــم وطموحاتهــم 
.)Ronit, 2013( مــن خــالل امتثالهــم لقيــم قادتهــم ومعتقداتهــم والعمــل علــى تبينهــا واألخــذ بهــا
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 على حث مرؤوسيه على بذل كل ما في وسعهم ألداء أعمالهم يشكل متميـز قد يقوم هذا 
ً
فالقائد اإللهامي يعمل دائما

األداء نطــاق األدوار الرســمية املحــددة لهــم وذلــك مــن خــالل بنــاء الرؤيــة الواضحــة ملــا ينبغــي أن يكــون عليــه الحــال مســتقبال 
والعمــل كنمــوذج يحتــذى بــه والتشــديد علــى قبــول أهــداف الجماعــة واالهتمــام الشــخ�سي بمرؤوســيه والتشــجيع اإلبداعــي 

)العامــرى، 2002(.

محددات القيادة امللهمة 4-

)Turnbull James, 2008( :أشار أحد الباحثيـن إلى عدة محددات للقيادة امللهمة تتمثل في

مواجهــة التحديــات: فالقــادة امللهميـــن لديهــم الشــجاعة الكافيــة ملواجهــة املواقــف والتحديــات املختلفــة والتعامــل - 
معهــا بواقعيــة ومصداقيــة وكفــاءة.

كســب الثقــة: يكــون العامليـــن أكثـــر والًء عندمــا يعملــوا فــي بيئــة أكثـــر مصداقيــة وصــدق ويتــم بنــاء هــذه الثقــة خــالل - 
طــرق عديــدة منهــا االهتمــام بهــم وتحقيــق الفائــدة لهــم وتحقيــق النجــاح مــن خاللهــم.

 - 
ً
حــب االطــاع )فضوليــة التعلــم(: فالقــادة الجيديـــن يكونــوا محبيـــن لالطــالع ومصريـــن علــى التعلــم، ويكــون دائمــا

وباســتمرار باحثيـــن عــن األفــكار واملعلومــات الجديــدة، فأغلــب القــادة الناجحيـــن هــم املحبيـــن لالطــالع املهتميـــن 
باألشــياء التــي تحــدث حولهــم وتؤثـــر فــي الرؤيــة الخاصــة بهــم.

اإلطار الفكري للتفكيـر االبتكاري

مفهوم التفكيـر االبتكاري 1-

بالرغــم مــن أهميــة التفكيـــر االبتــكاري إال أن املختصيـــن فــي التـــربية وعلــم النفــس لــم يتفقــوا علــى تعريــف محــدد لــه، 
ويعــود الســبب فــي ذلــك الختــالف وجهــات النظــر حــول طبيعتــه.

عــرف )فريــد، 2008( التفكيـــر االبتــكاري علــى أنــه عمليــة عقليــة ال عالقــة لهــا بإنتــاج مــا هــو جديــد ومختلــف بــل هــو 
طريقــة خاصــة فــي التفكيـــر تعتمــد علــى التعمــق فــي األشــياء واملواقــف واســتنتاج كافــة االحتمــاالت املمكنــة تجاههــا علــى عكــس 
الطريقــة التــي تعتمــد علــى وجــود إجابــة واحــدة صحيحــة، بــل يجــب توجيــه التفكيـــر إليهــا وهــي عــادة تتطلــب االختيــار مــن عــدة 

بدائــل.

2015( علــى أنــه قــدرة الفــرد علــى التفكيـــر فيمــا وراء مــا هــو واضــح بغــرض إنتــاج مجموعــة مــن  وعرفتــه )الشــيوي، 
األفــكار ومعالجتهــا بطريقــة منطقيــة تتميـــز باملرونــة والطالقــة واألصالــة بغــرض اســتخدامها فــي تطويـــر مــا هــو قائــم، أو اإلتيــان 

بالجديــد ذي النفــع االجتماعــي، أي التوصــل إلــى نتائــج لــم يســبق إليهــا أحــد لكســب ميـــزة تنافســية عــن املنافسيـــن.

وعــرف )البحرانــى، 2005( التفكيـــر االبتــكاري بأنــه تفكيـــر فيمــا وراء مــا هــو واضــح ينتــج عنــه حلــول أو أفــكار تخــرج عــن 
اإلطــار املعرفــي للفــرد املفكــر أو البيئــة التــي يعيــش فيهــا.

وفــى ضــوء مــا ســبق تعــرف الباحثــة التفكيـــر االبتــكاري باعتبــاره األســلوب الــذي يســتخدمه الفــرد فــي إنتــاج أكبـــر عــدد مــن 
األفــكار حــول املشــكلة التــي يتعــرض لهــا )الطالقــة الفكريــة( وتتصــف هــذه األفــكار بالتنــوع واالختــالف )املرونــة( وعــدم التكــرار 

أو الشــيوع )األصالــة(.

أبعاد التفكيـر االبتكاري 2-

تتمثل أبعاد التفكيـر االبتكاري فيما يلي:

القدرات املعرفيةأ- 

وهــي تلــك القــدرات املختصــة باكتشــاف معلومــات جديــدة أو بالتعــرف علــى معلومــات قديمــة، ولهــا عــدة دعائــم هــي: 
)Guilford , 2002(

اإلحســاس باملشــكات: يشيـــر هــذا العامــل إلــى قــدرة الشــخص علــى أن يـــرى موقًفــا ينطــوي علــى عــدة مشــكالت - 
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تحتــاج إلــى حــل وهــذه هــي البدايــة الضروريــة لالبتــكار، فالشــخص املبتكــر لديــه قــدرة عاليــة علــى النقــد واإلحســاس 
بــأن الواقــع يحتــاج إلــى إصــالح، فهــو صاحــب نظــرة تقويميــة، إن املبتكــرون يحــررون طاقــة االبتــكار لديهــم بالتـركيـــز 

علــى الفــرص الكامنــة فــي املشــكلة.

إعادة التنظيم: ويشار إلى قيمته الكبيـــرة بالنسبة للتفكيـــر االبتكاري، إذ أن الكثيـــر من املختـــرعات كانت طبيعتها - 
تحويــل �ســيء موجــود بالفعــل إلــى �ســيء آخــر يختلــف فــي التصميــم أو الوظيفــة أو االســتعمال وقــد الحــظ أحــد علمــاء 
 مــا ينحصــر حــل مشــكلة مــا فــي إعــادة صياغــة املشــكلة نفســها ثــم حــل املشــكلة الجديــدة، ولذلــك 

ً
النفــس أنــه كثيـــرا

 لخطــة معينــة ضــرورة جوهريــة لــكل أنــواع 
ً
اعتبـــرت القــدرة علــى إعــادة تنظيــم األفــكار، وإعــادة ربطهــا بســهولة تبعــا

التفكيـــر االبتــكاري.

القدرات اإلنتاجية:ب- 

إن العوامــل التــي يمكــن اســتخالصها فــي هــذا املجــال تنــدرج تحــت فئــات ثالثــة هــي الطالقــة واملرونــة واألصالــة والقــدرة 
علــى مواصلــة االتجــاه، ويـــرى جيلفــورد أن هــذه العوامــل الثالثــة هــي املكونــات الرئيســة للتفكيـــر االبتــكاري وال يقتصــر أمرهــا 
 مــن هــذه العوامــل الهامــة التــي تمثــل القــدرات 

ً
علــى أنهــا ضروريــة فقــط ولكــن يجــب توافرهــا بمقاديـــر كبيـــرة، وســوف نتنــاول كال

)Guilford , 2002( :اإلنتاجيــة فــي التفكيـــر االبتــكاري ب�ســيء مــن التفصيــل

الطاقة: الطالقة هي القدرة على إنتاج عدد كبيـر من األفكار والصور والتغييـرات املالئمة في وقت محدد.- 

املرونــة: وتعنــى القــدرة علــى االنتقــال املالئــم مــن موضــع إلــى آخــر فــي ســرعة وعــدم التثبيــت والتصلــب بوجهــة نظــر - 
 مــا أو وجهــة عقليــة معينــة.

ً
واحــدة، وتشيـــر املرونــة إلــى درجــة الســهولة التــي يعبـــر بهــا الشــخص موقفــا

 في التفكيـر االبتكاري - 
ً
 أساسيا

ً
األصالة: تعتبـر القدرة على إنتاج أفكار أو أشكال أو صورة متميـزة أو فريدة عنصرا

والشخص املبتكر ذو تفكيـــر على درجة عالية من األصالة أي أنه ال يكرر أفكار املحيطيـــن به، فتكون األفكار التي 
يولدهــا جديــدة إذا مــا حكمنــا عليهــا فــي ضــوء األفــكار التــي تبـــرز عــن األشــخاص اآلخريـــن ويمكــن الحكــم علــى الفكــرة 

باألصالــة إذا كانــت متميـــزة وفريــدة، وال تكــرر األفــكار الشــائعة والتقليديــة.

القــدرة علــى مواصلــة االتجــاه )االســتمرارية(: التـركيـــز علــى مواصلــة االتجــاه مــن القــدرات األساســية التــي تســاهم - 
فــي تشــكيل أداء املبتكــر لعملــه، خاصــة فــي مجــال االبتــكار العملــي أو الفنــي التــي تحتــاج المتــداد زمنــي طويــل لالنتهــاء 
لتحقيــق  أثنــاء مواصلتــه  بشــكل متصلــب، فاملبتكــر  تكــون  االتجــاه ال  املبتكــر علــى مواصلــة  قــدرة  أن  منهــا، غيـــر 
اتجاهاتــه يعــدل ويبــدل مــن أفــكاره لكــي يحقــق أهدافــه االبتكاريــة بأفضــل صــورة ممكنــة، لكنــه فــي كل األحــوال ال 

 لنفســه باملرونــة املناســبة التــي تتيــح لــه اكتشــاف الســبل الهاديــة ومعاينتهــا.
ً
يتنــازل عــن هدفــه ويظــل محتفظــا

الدراسات السابقة

يستهدف تناول الدراسات السابقة التي شملت متغيـرات الدراسة إلى:

بلــورة مشــكلة الدراســة وتحديــد أبعادهــا ومجاالتهــا، وذلــك مــن خــالل االطــالع علــى مــا قــد كتــب مــن دراســات وأبحــاث 1- 
حــول املشــكلة التــي اختارتهــا الباحثــة.

إغنــاء املشــكلة البحثيــة باملعــارف والدراســات والفرضيــات واملســلمات والنتائــج التــي توصــل إليهــا اآلخــرون، ممــا يعنــي 2- 
أثـــراء معلومــات الباحثــة املعرفيــة حــول موضــوع الدراســة.

تحديد األدوات التي سيتم استخدامها في الدراسة.3- 

تـــزويد الباحثــة بالعديــد مــن املراجــع واملصــادر والدراســات املختلفــة واملتعلقــة بمجــال الدراســة الحالــي ممــا يوفــر 4- 
عليهــا الكثيـــر مــن الجهــد والوقــت.

تعــد الدراســات الســابقة نقطــة قــوة فــي البحــث وانطــالق جديــد لدراســة جديــدة، وخاصــة عنــد تحديــد املشــكلة ألنهــا  - 
تبيـن الفجوة العلمية في البحث العلمي والتي في ضوئها سوف تعد الدراسة البحثية الجديدة. 

وقد تمت مراجعه بعض الدراسات التي تم إجراؤها في عده مجاالت تتعلق بموضوع الدراسة على النحو التالي:
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دراسات املتعلقة بالقيادة امللهمة

ركزت تلك الدراسات على متغيـر القيادة امللهمة من حيث أثـره في العديد من املتغيـرات األخرى،

فقــد تناولــت دراســة )مهــدي، 2019( القيــادة امللهمــة ودورهــا فــي تحقيــق التميـــز التنظيمــي، حيــث هدفــت إلــى التعــرف 
علــى الواقــع الفعلــي لألبعــاد القياديــة فــي املــدارس املبحوثــة ودور املديـــر كقائــد ملهــم لآلخريـــن مــن أعضــاء الهيــأة التدريســية 
مــن خــالل بعــض الســلوكيات التــي تــؤدي إلــى تحقيــق التميـــز املدر�ســي، وخلصــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة 
إحصائية موجبة بيـــن املتغيـــرات( القيادة امللهمة والتميـــز التنظيمي. وتناولت دراســة ) Awad,2018 ( العالقة بيـــن القيادة 
امللهمــة وريــادة األعمــال فــي الشــركات الصغيـــرة واملتوســطة فــي قطــاع غــزة وأوضحــت هــذه الدراســة أن القيــادة امللهمــة تســتطيع 
تقديم الصورة املثلى ملمارسة األنشطة اإلدارية وذلك من خالل تفاعل اإلدارة مع أفراد املنظمة لتحقيق األهداف املشتـركة 
لهــم، حيــث ســعت الدراســة لفهــم هــذا املتغيـــر مــن خــالل ربطــه بقطــاع ريــادة األعمــال، إذ هدفــت الوصــول الــى التفسيـــر األمثــل 
لتوضيــح العالقــة مــا بيـــن القيــادة امللهمــة وريــادة األعمــال فــي الشــركات الصغيـــرة واملتوســطة العاملــة فــي مجــال صناعــة املالبــس 

بقطــاع غــزة، وخلصــت الدراســة الــى وجــود عالقــة طرديــة قويــة مــا بيـــن متغيـــري الدراســة.

بينمــا تناولــت دراســة )العيســاوي، 2018( التعــرف علــى أثـــر تطبيــق القيــادة امللهمــة بأبعادهــا )الثقــة بالنفــس، والرؤيــة 
املســتقبلية، واالعتـــراف بــه كأداة للتغييـــر، والحساســية تجــاه القيــود البيئيــة( علــى االلتـــزام التنظيمــي لــدى املوظفيـــن فــي وزارة 
الصناعــة والتجــارة األردنيــة، حيــث توصلــت الدراســة الــى إن واقــع اهتمــام املسؤوليـــن بالقيــادة امللهمــة كانــت بمســتوى تقديـــر 
متوسط، ومستوى االلتـزام التنظيمي لدى املوظفيـن جاء بمستوى تقديـر متوسط. وتبيـن وجود أثـر للقيادة امللهمة ببعديه 
)الرؤيــة املســتقبلية، والحساســية تجــاه القيــود البيئيــة( علــى االلتـــزام التنظيمــي لــدى املوظفيـــن فــي الشــركة محــل الدراســة. فــي 
حيـــن تناولــت دراســة )Bonau, 2017( تحليــل الجوانــب النظريــة للقيــادة امللهمــة وتقديــم الخطــوات العلميــة لتطبيــق نظريــة 
القائــد امللهــم. حيــث كانــت أبعــاد القيــادة امللهمــة( الرؤيــة، األصالــة، الوعــي الذاتــي(، ومــن خــالل مقارنــة وجهــات النظــر املختلفــة 
حــول نظريــة القيــادة امللهمــة، توصلــت الدراســة إلــى أن الوعــي الذاتــي واألصالــة هــي األســس الرئيســة التــي يتبعهــا القائــد امللهــم 
لتنفيــذ رؤيــة مشتـــركة. حيــث يتــم تقديــم أداة للتنفيــذ العملــي التــي تســمح للقــادة قيــاس الخصائــص املختلفــة للقيــادة امللهمــة 

وتقييــم التقــدم املحــرز فــي هــذا املجــال.

دراسات املتعلقة بالتفكيـر االبتكاري

ركزت تلك الدراسات على متغيـر التفكيـر االبتكاري من حيث أثـره في العديد من املتغيـرات األخرى

فقــد تناولــت دراســة )ســليمان، 2018( أثـــر تنميــة التفكيـــر االبتــكاري )مــن خــالل األصالــة الفكريــة، والطالقــة الفكريــة، 
واملرونة الفكرية، وحب املخاطرة، وحساســية املشــكالت( على مســتوى جودة الخدمة التعليمية )من خالل الجوانب املادية 
امللموســة للخدمــة، ومســتوى االســتجابة للخدمــة، ومســتوى االعتماديــة علــى الخدمــة، مســتوى الثقــة فــي الخدمــة، ومســتوى 
التعاطــف للخدمــة( داخــل الكليــات التجاريــة محــل الدراســة، واتضــح مــن النتائــج وجــود تأثيـــر جوهــري ذو داللــة إحصائيــة 
ألبعــاد التفكيـــر االبتــكاري علــى جــودة الخدمــة التعليميــة بالكليــات التجاريــة محــل الدراســة، أمــا دراســة )العنـــزي، 2018(

فقــد تناولــت قيــاس فاعليــة استـــراتيجية قائمــة علــى التعلــم التفاعلــي فــي تنميــة مهــارات التفكيـــر االبتــكاري وحــل املشــكالت فــي 
تائــج الدراســة فاعليــة االستـــراتيجية القائمــة علــى التعلــم 

ّ
الرياضيــات لطالبــات املرحلــة الثانويــة فــي دولــة الكويــت، وأظهــرت ن

التفاعلــي فــي تنميــة مهــارات التفكيـــر االبتــكاري وحــل املشــكالت فــي الرياضيــات لطالبــات املرحلــة الثانويــة فــي دولــة الكويــت.

بينمــا تناولــت دراســة )عبــد القــوي، 2016( العالقــة االرتباطيــة بيـــن استـــراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــا والقــدرة علــى 
التفكيـــر االبتكاري)الطالقــة- املرونــة - األصالــة( ومعرفــه الفــروق فــي معامــالت االرتبــاط وتمايـــز قــدرات التفكيـــر االبتــكاري عــن 
استـــراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــا لــدى عينــه مــن طــالب الفرقــة الرابعــة بالجامعــة مــن الجنسيـــن، وأكــدت نتائــج الدراســة 
االبتكاري)الطالقــة-  التفكيـــر  علــى  والقــدرة  ذاتيــا  املنظــم  التعلــم  استـــراتيجيات  بيـــن  بيـــن  قويــة  ارتبــاط  عالقــة  هنــاك  أن 
املرونــة - األصالــة(، أمــا دراســة )الشــيوي، 2015( فقــد بحثــت فــي الــدور الــذي يقــوم بــه التفكيـــر االبتــكاري فــي اكتســاب ميـــزة 
تنافســية للعنصــر البشــرى داخــل قطــاع صناعــة البـــرمجيات, كمــا تحــاول معرفــة تأثيـــر خصائــص التفكيـــر االبتــكاري علــى 
 في امليـــزة التنافســية للعنصر البشــري، 

ً
امليـــزة التنافســية للعنصر البشــري, وتحديد أكثـــر خصائص التفكيـــر االبتكاري تأثيـــرا



دور القيادة امللهمة فى تعزيز التفكير االبتكارى لدى العاملين ...

242

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة تأثيـــر معنوية بيـــن خصائص التفكيـــر االبتكاري وامليـــزة التنافسية للعنصر البشري, كما 
تبيـــن ارتفــاع نســبة تأثيـــر التفصيــالت، الطالقــة، والدافعيــة الداخليــة كأحــد خصائــص التفكيـــر االبتــكاري عــن باقــي خصائــص 

التفكيـــر االبتــكاري علــى امليـــزة التنافســية للعنصــر البشــري.

مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة يمكــن تحديــد الفجــوة البحثيــة بيـــن تلــك الدراســات والدراســة الحاليــة 
وفقــا ملــا يلــي:

هــذه  طبقــت  وقــد  أجنبيــة،  وأخــري  عربيــة  بيئــات  فــي  إجراؤهــا  تــم  الباحثــون  تناولهــا  التــي  الســابقة  األدبيــات  معظــم 
الدراســات فــي قطاعــات ومجــاالت مختلفــة، ولــم تتطــرق أيــا مــن تلــك الدراســات إلــى مجــال الدراســة الحالــي بشــكل مباشــر، 
وبالتالــي تحــاول هــذه الدراســة مسايـــرة التطــور اإلداري املنشــود مــن خــالل تناولهــا ألحــد املفاهيــم اإلداريــة املهمــة وهــو القيــادة 

امللهمــة )كمتغيـــر مســتقل(، وعالقتــه بالتفكيـــر االبتــكاري للعامليـــن )كمتغيـــر تابــع(.

العاقة بيـن الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

والتفكيـــر  امللهمــة،  للقيــادة  الفكريــة  واملنطلقــات  لألدبيــات  تناولهــا  فــي  الحاليــة  الدراســة  الســابقة  األدبيــات  أفــادت 
االبتــكاري للعامليـــن، كمــا أفــادت تلــك األدبيــات الدراســة الحاليــة فــي تحديــد املنهــج األمثــل الــذي ســيتم مــن خاللــه قيــاس 

التالــي: النحــو  الدراســة، وذلــك علــى  متغيـــرات 

االهتداء إلى بعض املصادر العربية واألجنبية التي تناولت موضوع البحث.- 

االستفادة من بعض املؤشرات النوعية والكمية عند تصميم النظام املقتـرح لإلطار النظري للدراسة.- 

صياغة منهجية الدراسة.- 

تحديد املتغيـرات الرئيسية والفرعية للدراسة ومدى إمكانية تأسيس العالقة بينهما.- 

تحديد الوسائل اإلحصائية التي تالءم معالجة بيانات ومعلومات الدراسة الحالية.- 

تحديــد الحجــم املناســب لعينــة الدراســة بعــد االطــالع علــى حجــم العينــات املعتمــدة فــي هــذه الدراســات ممــا يســهل - 
عمليــة التوصــل إلــى اســتنتاجات وتوصيــات مهمــة فــي الدراســة الحاليــة.

االطــالع علــى معامــالت الصــدق والثبــات املســتخدمة فــي هــذه الدراســات لالســتفادة مــن تحديــد األســاليب املناســبة - 
ملتغيـــرات الدراســة.

مشكلة الدراسة

الكــفء  اإلدارة  طريــق  عــن  إنتاجهــا  مســتوى  رفــع  أو  مميـــزة  خدمــات  بتقديــم  تهتــم  أنواعهــا  بمختلــف  املنظمــات  إن 
متميـــز. أداء  ذوي  عامليـــن  وجــود  ظــل  وفــي  والفعالــة، 

وتمثــل القيــادة أهــم جوانــب العمليــة اإلداريــة املهمــة فــي كافــة املســتويات اإلداريــة املختلفــة لتلــك املنظمــات ملــا لهــا مــن 
دور حيــوي فــي تحديــد أهــداف املنظمــة وتحقيقهــا، وفــي نفــس الوقــت إشــباع حاجــات املرؤوسيـــن.

إال أن األنمــاط القياديــة الشــائعة فــي شــركة مصــر للتأميـــن تتســم بالبيـــروقراطية ممــا ال يســاعدها علــى اكتســاب قــدرات 
تنافســية تميـــزها عــن املنظمــات املنافســة األخــرى، ممــا يلــزم توافــر نمــط القيــادة امللهمــة لتحقيــق امليـــزة التنافســية لتلــك 
العليــا داخــل  فــي الشــركة محــل الدراســة عــدم اهتمــام اإلدارة  أتبــاع أســلوب املقابــالت  مــن خــالل  املنظمــات، كمــا تالحــظ 

الشــركة بتنميــة التفكيـــر االبتــكاري، مــع إهمالهــم لــدور العنصــر البشــرى فــي اتخــاذ القــرارات اإلداريــة.

ومــن خــالل الدراســة االســتطالعية التــي قامــت بهــا الباحثــة مــع عينــة مــن العامليـــن بالشــركة محــل الدراســة أســفرت عــن 
وجــود عديــد مــن الشــكاوى - شــفهية - مــن قبــل العامليـــن نتيجــة وجــود بعــض أوجــه القصــور فــي استـــراتيجيات املــوارد البشــرية 
املطبقــة يتمثــل أهمهــا فــي قصــور التدريــب باإلضافــة إلــى عــدم مراعــاة املعاييـــر املوضوعيــة والشــفافية عنــد اختيــار املوظــف 
فــي عمليــة االختيــار، ممــا دعــا إلــى مطالبتهــم بضــرورة وضــع أســس ومعاييـــر  املســتحق للحوافــز وتدخــل العاطفــة واملحابــاة 

واضحــة تســتند إليهــا تلــك اإلستـــراتيجيات قائمــة علــى تخطيــط علمــي ســليم.
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املعاصــرة  املعلومــات  تكنولوجيــا  تطبيــق  قصــور  فــي  تتمثــل  حقيقــة  مشــكلة  تواجــه  الدراســة  محــل  الشــركة  أن  كمــا 
واالســتفادة منهــا بشــكل فاعــل ممــا يحــد مــن عمليــة اتخــاذ القــرار املناســبة والســريعة املبنيــة علــى الحقائــق واملعلومــات وكــذا 

قــدرة العامليـــن علــى تحقيــق الهــدف مــن إنشــائها وبالتالــي انخفــاض أداؤهــم الوظيفــي نتيجــة لذلــك.

وفــى ضــوء ذلــك تتمثــل املشــكلة البحثيــة فــي ضعــف التفكيـــر االبتــكاري لــدى العامليـــن بشــركة مصــر للتأميـــن نتيجــة 
قصــور التوجــه نحــو تبنــى نمــط القيــادة امللهمــة.

أهداف الدراسة

يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل أثـــر تبنــى مدخــل القيــادة امللهمــة علــى التفكيـــر االبتــكاري بشــركة مصــر للتأميـــن، ويتحقــق 
ذلــك مــن خــالل األهــداف التاليــة:

الكشف عن واقع التفكيـر االبتكاري بالشركة محل الدراسة.1- 

التعرف على مدى تطبيق وتبنى القيادة امللهمة بتلك الشركة.2- 

الخروج بتوصيات يمكن استخالصها من نتائج هذه الدراسة تسهم في تطويـر التفكيـر االبتكاري بالشركة محل الدراسة.3- 

فروض الدراسة

بناء على متغيـرات الدراسة تم صياغة الفروض التالية:

الفــرض األول H1: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن قــدرة القيــادة علــى تحفيـــز العامليـــن علــى االبتــكار وبيـــن - 
التفكيـــر االبتــكاري بشــركة مصــر للتأميـــن.

الفــرض الثانــيH2: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن قــدرة القيــادة علــى االســتثارة الفكريــة للعامليـــن وبيـــن - 
التفكيـــر االبتــكاري بشــركة مصــر للتأميـــن.

الفــرض الثالــث H3: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن قــدرة القيــادة علــى تحقيــق الدافــع اإللهامــي للعامليـــن - 
وبيـــن التفكيـــر االبتكاري بشــركة مصر للتأميـــن.

تصميم الدراسة
مجتمع الدراسة وعينة البحث

 لذلــك تــم 
َ
تتنــاول الدراســة دور القيــادة امللهمــة فــي تعزيـــز التفكيـــر االبتــكاري للعامليـــن بشــركة مصــر للتأميـــن، ووفقــا

تحديــد مجتمــع الدراســة مــن العامليـــن بتلــك الشــركة مــن املســتويات اإلداريــة العليــا والوســطى والتنفيذيــة، وقــد شــمل هــذا 
املجتمــع 1031 مفــرده.

أمــا عينــة البحــث فقــد تــم االســتعانة بأســلوب العينــة العشــوائية البســيطة 
يــؤدى بدرجــه  بيـــن مفــردات ووحــدات هــذا املجتمــع ممــا   للتجانــس النســبي 

َ
نظــرا

كبيـــرة إلــى تمثيــل هــذه العينــة ملجتمــع الدراســة.

وقد تم تحديد تلك العينة من خالل املعادلة التالية:

طبقــا ملعادلــة حجــم العينــة تــم توزيــع عــدد )280( اســتمارة، وقــد تــم اســتعادة 
)270( استمارة بنسبه )96.4%( وهي نسبه صالحة للتحليل اإلحصائي وكذا لتعميم نتائج الدراسة امليدانية.

طرق جمع البيانات

بالنسبة للدراسة النظرية

اعتمدت الباحثة على املصادر التالية في جمع البيانات على النحو التالي:

الكتب واملراجع العربية واألجنبية.- 

280=
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 -)Internet( الدوريات واألبحاث املنشورة باللغة العربية واإلنجليـزية والتي تم الحصول عليها من شبكة املعلومات الدولية

التقاريـر الصادرة عن املؤتمرات املتعلقة باملوضوع محل الدراسة.- 

الرسائل العلمية املنشورة وغيـر املنشورة.- 

الدوريات واملؤتمرات العلمية.- 

أداة جمع البيانات.

تبعــا ملنهجيــة الدراســة وأهدافهــا فقــد تــم االعتمــاد علــى أســلوب االســتقصاء كأداة رئيســية للدراســة امليدانيــة بهــدف 
التوصــل إلــى البيانــات التــي تســاعد علــى اختبــار فــروض الدراســة والتعــرف علــى املتغيـــرات املــراد قياســها وذلــك بتبنــي مفهــوم 
 ملشــكلة الدراســة وأهدافهــا، فــي ضــوء األدبيــات املرتبطــة بــذات 

ً
إجرائــي لــكل مــن القيــادة امللهمــة والتفكيـــر االبتــكاري طبقــا

املوضــوع مــع تطويـــر تلــك األداة لتتناســب مــع املفاهيــم اإلجرائيــة ملتغيـــرات الدراســة.

اشتمل االستقصاء على محوران رئيسيان يتمثالن في:

املحور األول: القيادة امللهمة. 1-

 ألن الهــدف مــن الدراســة هــو التعــرف علــى دور القيــادة 
ً
نظــرا

امللهمــة علــى التفكيـــر االبتــكاري للعامليـــن بالشــركة محــل الدراســة، 
املحــور  هــذا  لقيــاس  التاليــة  العناصــر  علــى  التـركيـــز  تــم  فقــد  لــذا 

واملوضحــة بالجــدول رقــم )1(:

املحور الثاني: التفكيـر االبتكاري للعامليـن 2-

تنــاول  خاللهــا  مــن  يمكــن  التــي  واألبعــاد  املؤشــرات  تتعــدد 
 إلــى األدبيــات الســابقة واملفهــوم اإلجرائــي 

ً
مفهــوم التفكيـــر االبتــكاري، واســتنادا

هــو  ملــا  وفقــا  الدراســة  محــل  بالشــركة  قياســه  تــم  فقــد  االبتــكاري،  للتفكيـــر 
:)2( بالجــدول رقــم  موضــح 

تــم تطبيقــه علــى عينــة  النهائيــة  فــي صورتــه  بعــد أن أصبــح االســتقصاء 
القيــادة  مقيــاس  مــن  لــكل  الصــدق  معــدالت  ارتفــاع  تبيـــن  حيــث  الدراســة 

إلــى صــدق  امللهمــة، ومقيــاس التفكيـــر االبتــكاري وهــو مــا يشيـــر 
:)3( رقــم  للجــدول  وفقــا  الدراســة،  أداة 

وقــد اتضــح مــن التحليــل اإلحصائــي ارتفــاع معامــالت الثبــات 
لــكل مــن مــن مقيــاس القيــادة امللهمــة، ومقيــاس التفكيـــر االبتــكاري 
وهــو مــا يعنــى بأنهــا ذات داللــة جيــدة ألغــراض البحــث بحيــث يمكــن 
مــن خاللهــا  يمكــن  أعــدت ألجلــه، كمــا  مــا  لقيــاس  االعتمــاد عليهــا 

تعميــم نتائــج الدراســة امليدانيــة، وفقــا للجــدول رقــم )4(:

طرق معالجة البيانات

البـــرامج  مــن  مجموعــة  باســتخدام  البيانــات  معالجــة  تــم 
األســاليب  وبعــض  االجتماعيــة  بالعلــوم  الخاصــة  اإلحصائيــة 
اإلحصائيــة وفقــا ألهــداف الدراســة، وتمثلــت تلــك األســاليب فيمــا يلــي:

اختبار ألفا- كرونباخ ملعرفة مدى ثبات أداة االستقصاء، - 
ومعامل صدق االستقصاء.

جدول رقم )1(
عناصر قياس القيادة امللهمة

العناصر
عبارات استمارة 
االستقصاء التي 

تقيس كل بعد
قدرة القيادة على تحفيـز العامليـن على 

االستقصاء االبتكار
 العبارات من 1إلى 5

العبارات من 6 إلى 10قدرة القيادة على االستثارة الفكرية للعامليـن
العبارات من11 إلى 15قدرة القيادة على تحقق الدافع اإللهامي للعامليـن

 املصدر: إعداد الباحثة.

جدول رقم )2(
عناصر قياس التفكيـر االبتكاري

عبارات استمارة االستقصاء العنصر
التي تقيس كل بعد

العبارات من 16 إلى 24التفكيـر االبتكاري
 املصدر: إعداد الباحثة.

جدول رقم )3(
معامات صدق أداة الدراسة 

عدد محاور االستقصاء
االستمارات

عدد 
العبارات

معامل 
الصدق

967. 27015املحور األول )القيادة امللهمة(
963. 2709 املحور الثاني )التفكيـر االبتكاري(

 27024.968املحور العام لالستقصاء
املصدر: إعداد الباحثة.

جدول رقم )4(
معامات ثبات أداة الدراسة 

عدد محاور االستقصاء
االستمارات

عدد 
العبارات

معامل 
الثبات

936. 27015املحور األول )القيادة امللهمة(
928. 2709 املحور الثاني )التفكيـر االبتكاري(

 27024.937املحور العام لالستقصاء
 املصدر: إعداد الباحثة
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املتوسطات الحسابية لتحديد األهمية النسبية الستجابة عينة الدراسة تجاه أبعاد الدراسة- 

االنحراف املعياري للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيـرات الدراسة - 
ولكل محور من املحاور الرئيســية عن متوســطها الحســابي.

معامل االختالف بيـن إجابات املستق�سي منهم.- 

اختبــار Simple Regression، وذلــك لقيــاس معامــل االقتـــران بيـــن متغيـــرات الدراســة لالســتدالل علــى مــدى قــوة - 
العالقــة فيمــا بينهــم.

تحليل وتفسيـر نتائج الدراسة امليدانية واختبارات الفروض:

تســعى الدراســة مــن خــالل ذلــك إلــى عــرض وتحليــل نتائــج الدراســة امليدانيــة واختبــارات الفــروض فــي ضــوء البيانــات 
 الســتجابات عينــة الدراســة، والتــي تــم مــن خاللهــا تحديــد العالقــة بيـــن القيــادة امللهمــة، والتفكيـــر 

ً
التــي تــم الوصــول إليهــا وفقــا

االبتــكاري للعامليـــن وفقــا ملــا يلــي:

تحليل وتفسيـر نتائج املحور األول املتعلق بالقيادة امللهمة.

 )5( رقــم  الجــدول  15(، ويوضــح   – 1( مــن  العبــارات  املعلومــات علــى  أبعــاد تكنولوجيــا  قيــاس  فــي  الدراســة  اعتمــدت 
يلــي: ملــا   

ً
اســتجابات عينــة الدراســة نحــو العبــارات الدالــة علــى هــذه األبعــاد وفقــا

جدول رقم )5(
استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة على أبعاد القيادة امللهمة

معامل االختافاالنحراف املعيارياملتوسطبيان العبارةمسلسل
27% 1.981.0780يشجع القائد العامليـن على حل مشكالت العمل بطرق غيـر تقليدية. 1
28%3 1.991.134أثناء مناقشات العمل يحتـرم القائد أفكار العامليـن وعدم السخرية منها.2
20%1.830.83201تؤدى مناقشات العمل إلى تغييـر أراء العامليـن السابقة عن بعض القضايا التنظيمية. 3
24%1.870.97064القائد لديه قدرة مميـزة على تنظيم أفكاره والتعبيـر عنها. 4
21%1.860.86693يتسم النمط القيادي بالشركة باملرونة الذهنية لحل مشكالت العمل.5

17% 1.910.69قدرة القيادة على تحفيـز العامليـن على االبتكار
22%1.690.93762يهتم النمط القيادي بالشركة بمشاعر العامليـن عند تحقيق اإلنجازات.6
24%77  2.000.9عند تعرض أحد العامليـن في الشركة ملشكلة يسارع زمالئهم بمساعدتهم لعالجها.7
 إلى تطويـر أداء العمل بالشركة.8

ً
21%63 1.820.88لدي العامليـن الرغبة في تنمية قدراتهم االبتكارية سعيا

20%774 1.750.8طبيعة العمل بالشركة تتطلب طرح العامليـن ألفكار جديدة لتطويـر ما هو قائم.9
21%37 0.8 1.8 غالبا ما يأخذ بآراء العامليـن عند طرح مشاكل العمل عليهم. 10

10%1.820.42189قدرة القيادة على االستثارة الفكرية للعامليـن
25%948 1.801.0 ينمى القائد في العامليـن إرادة تحدى الصعوبات أثناء العمل.11
24%0.9924 1.8 يهتم القائد بأن يكون قدوة ومثاال ًيحتذي به العامليـن.12
22%1.750.93679 يتمتع القائد بقدرة عالية على اإلقناع.13
25%1.981.03572 يؤكد القائد على أهمية توفر إحساس جماعي لتحقيق أهداف الشركة.14

يوضــح الجــدول رقــم )5( بعــض املقاييــس 
أبعــاد  محــور  لفقــرات  الوصفيــة  اإلحصائيــة 
املتوســطات  قيــم  خــالل  مــن  امللهمــة  القيــادة 
اتجهــت  العينــة  أفــراد  آراء  أن  تبيـــن  الحســابية 
والضعيــف  الفقــرات  معظــم  فــي  الضعــف  نحــو 
معامــالت  قيــم  أن  كمــا  اآلخــر  بعضهــا  فــي  جــدا 
االختالف تبيـن أنها تتـراوح ما بيـن )%21- %28( 
لتلــك  أنهــا واضحــة جــًدا  فــي بعــض الفقــرات أي 

جدول رقم )5(
استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة على أبعاد القيادة امللهمة

االنحراف املتوسطبيان العبارةمسلسل
املعياري

معامل 
االختاف

يتميـز القائد بشخصية تفاؤلية عن 15
21% 1.720.8736املستقبل املنشود للشركة التي أعمل بها. 

18%1.810.77268قدرة القيادة على تحقيق الدافع اإللهامي للعامليـن
16%342 0.6 1.8 القيادة امللهمة

Spss املصدر: إعداد الباحثة، نتائج بـرنامج
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الفقــرات فقــد تجــاوزت النســبة )20%( ممــا أشــار إلــى اتجهــت التشــتت الواضــح بيـــن آراء أفــراد العينــة وعــدم اإلجمــاع علــى رأى 
الفقــرات، لهــذه  بالنســبة  واحــد 

أمــا علــى مســتوى املحــور الكلــي )قــدرة القيــادة علــى تحفيـــز العامليـــن علــى االبتــكار( فقــد تبيـــن أن متوســط آراء أفــراد 
العينــة بلــغ )1.91( بانحــراف معيــاري يســاوى ) 0.69( كمــا أن معامــل االختــالف قــد بلغــت قيمتــه )17%( وهــي درجــة اختــالف 

جيــدة وتشيـــر إلــى اختــالف محــدود فــي املوافقــة علــى هــذا املحــور.

وبتحليــل عبــارات املحــور تبيـــن أنهــا ذات تقديـــرات ضعيفــة وقــد نالــت تلــك العبــارات متوســطات حســابيه تتـــراوح مــا 
بيـــن )1.83- 1.99(، بتوصيــف ضعيــف وقــد بلــغ املتوســط العــام لتلــك العبــارات )1.91( طبقــا لتقديـــر عينــة الدراســة وتقــع 
بمنطقــة الضعــف، ممــا يــدل علــى اتجــاه أفــراد العينــة إلــى وجــود قصــور فــي قــدرة القيــادة علــى تحفيـــز العامليـــن علــى االبتــكار 

بالشــركة محــل الدراســة.

وعلــى مســتوى املحــور الكلــي )قــدرة القيــادة علــى االســتثارة الفكريــة للعامليـــن( فقــد تبيـــن أن متوســط آراء أفــراد العينــة 
بلــغ )1.82( بانحــراف معيــاري يســاوى )0.42189( كمــا أن معامــل االختــالف قــد بلغــت قيمتــه )10%( وهــي درجــة اختــالف 

ــر إلــى اختــالف محــدود جــدا ألفــراد العينــة فــي املوافقــة علــى هــذا املحــور. جيــدة وتشيـ

وبتحليل عبارات املحور تبيـن أنها ذات تقديـرات ضعيفة عدا العبارات أرقام )6، 9( والتي حصلت على تقديـر ضعيف 
جــدا وقــد نالــت تلــك العبــارات متوســطات حســابيه تتـــراوح مــا بيـــن )1.74- 1.88(، بتوصيــف ضعيــف وضعيــف جــدا وقــد بلــغ 
املتوســط العــام لتلــك العبــارات )1.82( طبقــا لتقديـــر عينــة الدراســة وتقــع بمنطقــة الضعــف، ممــا يــدل علــى وجــود قصــور فــي 

قــدرة القيــادة علــى االســتثارة الفكريــة للعامليـــن بالشــركة محــل الدراســة.

أمــا علــى مســتوى املحــور الكلــي )قــدرة القيــادة علــى تحقيــق الدافــع اإللهامــي للعامليـــن( فقــد تبيـــن أن متوســط آراء 
أفــراد العينــة بلــغ )1.81( بانحــراف معيــاري يســاوى )0.77268( كمــا أن معامــل االختــالف قــد بلغــت قيمتــه )18%( وهــي درجــة 

اختــالف أشــارت إلــى تشــتت محــدود بيـــن أراء اتجــاه أفــراد العينــة فــي املوافقــة علــى هــذا املحــور.

وبتحليل عبارات املحور تبيـن أنها ذات تقديـرات ضعيفة عدا العبارة رقم )13، 15( والتي حصلت على تقديـر ضعيف 
جــدا، وقــد نالــت تلــك العبــارات متوســطات حســابيه تتـــراوح مــا بيـــن )1.72- 1.98(، وقــد بلــغ املتوســط العــام لتلــك العبــارات 
)1.81( طبقــا لتقديـــر عينــة الدراســة وتقــع بمنطقــة ضعيــف الضعــف، ممــا يــدل علــى اتجــاه أفــراد العينــة إلــى وجــود قصــور فــي 

قــدرة القيــادة علــى تحقيــق الدافــع اإللهامــي للعامليـــن بالشــركة محــل الدراســة.

تحليل وتفسيـر نتائج املحور الثاني املتعلق بالتفكيـر االبتكاري

 )6( رقــم  الجــدول  ويوضــح   ،)24  –16( مــن  العبــارات  علــى  االبتــكاري  التفكيـــر  أبعــاد  قيــاس  فــي  الدراســة  اعتمــدت 
يلــي: ملــا   

ً
وفقــا األبعــاد  هــذه  علــى  الدالــة  العبــارات  نحــو  الدراســة  عينــة  اســتجابات 

جدول رقم )6(
استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة على التفكيـر االبتكاري

معامل االختافاالنحراف املعيارياملتوسطبيان العبارةمسلسل
21%1.730.8872 لدى العامليـن رغبة أكيدة لتطويـر قدراتهم االبتكارية. 16
28% 2.111.0961 يقوم العامليـن بطرح أفكار جديدة لتطويـر العمل في مجاالت التأميـن املختلفة.17 
28%19 2.001.10تهتم الشركة بتنمية قدرات العامليـن االبتكارية. 18 
27%1.931.09832يتوفر لدى العامليـن املرونة الذهنية الالزمة الكتساب معارف جديدة في مجال العمل التأميني. 19 
26%2 2.170.999 لدى العامليـن القدرة على القيام بأعمال ابتكارية في مجال العمل.20 
29%2.061.13014 لدى العاملون القدرة على التحول من تفكيـر إلى أخر في صالح العمل بسهولة.21 
29%663 2.071.1يتسم العاملون بالشركة بمرونة عقلية تمكنهم من التعبيـر عن أفكارهم تجاه العمل. 22 
28%19 2.001.10 يسعى العاملون دائما إلى مزاولة األعمال التي فيها تحد لقدراتهم.23 
22%19 1.830.92 يسعى العاملون إلى الوصول ألفضل الطرق ألداء مهام العمل.24 

21% 1.990.8228التفكيـر االبتكاري
Spss املصدر: إعداد الباحثة، نتائج بـرنامج
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يوضــح الجــدول رقــم )6( بعــض املقاييــس اإلحصائيــة الوصفيــة لفقــرات محــور التفكيـــر االبتــكاري ومــن خــالل قيــم 
املتوســطات الحســابية تبيـــن أن آراء أفــراد العينــة اتجهــت نحــو الضعــف فــي معظــم الفقــرات والضعيــف جــدا فــي العبــارة رقــم 
)16(، كمــا أن قيــم معامــالت االختــالف تتـــراوح مــا بيـــن )21%- 29%( فــي بعــض الفقــرات أي أنهــا واضحــة لتلــك الفقــرات فقــد 
تجاوزت النســبة )20%( مما أشــار إلى واضحة التشــتت الواضح بيـــن آراء أفراد العينة وعدم اإلجماع على رأى واحد بالنســبة 

لهــذه الفقــرات.

فقد تبيـــن أن متوسط أراء أفراد العينة بلغ )1.99( بانحراف معياري يساوى ) 0.8228( كما أن معامل االختالف قد 
بلغــت قيمتــه )21%( وهــي درجــة اختــالف تشيـــر إلــى اختــالف واضــح فــي املوافقــة علــى هــذا املحــور.

وبتحليــل عبــارات املحــور تبيـــن أنهــا ذات تقديـــرات ضعيفــة وضعيفــة جــدا وقــد نالــت تلــك العبــارات متوســطات حســابيه 
تتـراوح ما بيـن )1.73- 2.17(، بتوصيف ضعيف وضعيف جدا وقد بلغ املتوسط العام لتلك العبارات )1.99( طبقا لتقديـر 
عينــة الدراســة وتقــع بمنطقــة الضعــف، ممــا يــدل علــى اتجــاه أفــراد العينــة إلــى وجــود قصــور فــي قــدرة القيــادة علــى تحقيــق 

الدافــع اإللهامــي للعامليـــن بالشــركة محــل الدراســة.

 اختبارات الفروض

تســتخدم اختبــارات الفــروض اإلحصائيــة التخــاذ قــرار مــا بقبــول أو رفــض تلــك الفــروض، وللتحقــق مــن صحــة أي فــرض 
يتــم ســحب عينــه عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة ويجــرى التحليــل الــالزم لتقديـــر قيمــة املؤشــر الــذي يتناولــه الفــرض محــل 
البحــث ثــم يتــم مقارنــة تلــك القيمــة التقديـــرية مــع القيمــة املفتـــرضة التخــاذ القــرار املالئــم، وفــى ضــوء ذلــك تســعى الدراســة 

الختبــار الفــروض التاليــة:

الفرض األول: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـــن قدرة القيادة على تحفيـــز العامليـــن على االبتكار وبيـــن التفكيـــر 
االبتكاري للعامليـــن بشركة مصر للتأميـــن.

للتأكــد مــن صحــة هــذا الفــرض يوضــح 
الجــدول رقــم )7( نمــوذج العالقــة بيـــن قــدرة 
القيــادة علــى تحفيـــز العامليـــن علــى االبتــكار 
مصــر  بشــركة  االبتــكاري  التفكيـــر  وبيـــن 

للتأميـــن علــى النحــو التالــي:

وجــود   )7( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
قــدرة  بيـــن  قويــه  طرديــه  ارتبــاط  عالقــة 
القيــادة علــى تحفيـــز العامليـــن علــى االبتــكار 

فــي الشــركة محــل الدراســة وبيـــن التفكيـــر االبتــكاري حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )916.(، وقــد تبيـــن مــن معطيــات 
الجدول ثبات صالحية النموذج الختبار هذا الفرض استنادا إلى ارتفاع قيمة )F( والبالغة، )1.384  (، وهى داله إحصائًيا 
عنــد مســتوى داللــه )05.(، ويتضــح مــن نفــس الجــدول أن قــدرة القيــادة علــى تحفيـــز العامليـــن علــى اإلبــداع واالبتــكار فــي هــذا 
النمــوذج يفســر مــا مقــداره )83.9%(، مــن التفكيـــر االبتــكاري بالشــركة محــل الدراســة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد 

قيمــة  أن  وبمالحظــة   ،).839(  )R2(
يتبيـــن   )p=0.000<a=0.05( االحتمــال 
أثـــًرا هاًمــا ذات داللــه إحصائيــة  وجــود 
التابــع، وقبــول  للمتغيـــر املســتقل علــى 
عالقــة  بوجــود  القائــل  الفــرض  صحــة 
ذات دالله إحصائية بيـــن قدرة القيادة 
اإلبــداع  علــى  العامليـــن  تحفيـــز  علــى 
االبتــكاري  التفكيـــر  وبيـــن  واالبتــكار 

الدراســة. محــل  بالشــركة 

جدول رقم )7(
تقديـرات نموذج االنحدار البسيط ألثـر قدرة القيادة على تحفيـز العامليـن على 

االبتكار على التفكيـر االبتكاري بشركة مصر للتأميـن

املعنوية F
معامل 

التحديد 
)R2(

معامل 
االرتباط

)R(
املتغيـر التابع املتغيـر املستقل

.000b   1.384 .839 .916a التفكيـر االبتكاري 
بشركة مصر للتأميـن

قدرة القيادة على تحفيـز 
العامليـن على االبتكار

املصدر: بمعرفة الباحثة، البـرنامج اإلحصائي، Spss      *ذات دالله إحصائية عند مستوى دالله0.05

جدول رقم )8(
تقديـرات نموذج االنحدار البسيط ألثـر قدرة القيادة على تحفيـز االستثارة الفكرية 

للعامليـن على التفكيـر االبتكاري بشركة مصر للتأميـن

املعنوية F
معامل 
التحديد

)R2(

معامل 
االرتباط

)R(
املتغيـر التابع املتغيـر املستقل

.000b 604.413 .742 .861a التفكيـر االبتكاري للعامليـن 
بشركة مصر للتأميـن

قدرة القيادة على االستثارة 
الفكرية للعامليـن

املصدر: بمعرفة الباحثة، البـرنامج اإلحصائي، Spss         *ذات دالله إحصائية عند مستوى دالله0.05
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الفــرض الثانــي: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن قــدرة القيــادة علــى االســتثارة الفكريــة للعامليـــن وبيـــن التفكيـــر 
االبتــكاري بشــركة مصــر للتأميـــن.

للتأكــد مــن صحــة هــذا الفــرض يوضــح الجــدول رقــم )8( نمــوذج العالقــة بيـــن قــدرة القيــادة علــى االســتثارة الفكريــة 
للعامليـــن وبيـــن التفكيـــر االبتــكاري بشــركة مصــر للتأميـــن علــى النحــو التالــي:

يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( وجــود عالقــة ارتبــاط طرديــه قويــه بيـــن قــدرة القيــادة علــى االســتثارة الفكريــة للعامليـــن فــي 
الشــركة محــل الدراســة وبيـــن التفكيـــر االبتــكاري حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )861.(، وقــد تبيـــن مــن معطيــات الجــدول 
ثبــات صالحيــة النمــوذج الختبــار هــذا الفــرض اســتنادا إلــى ارتفــاع قيمــة )F( والبالغــة، )604.413(، وهــى دالــه إحصائيــا عنــد 
مســتوى داللــه )05.(، ويتضــح مــن نفــس الجــدول أن قــدرة القيــادة علــى االســتثارة الفكريــة للعامليـــن فــي هــذا النمــوذج يفســر 
 ،).742( )R2( مــن التفكيـــر االبتــكاري بالشــركة محــل الدراســة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد ،)%مــا مقــداره )74.2
للمتغيـــر املســتقل علــى  أثـــرا هامــا ذات داللــه إحصائيــة  يتبيـــن وجــود   )p=0.000<a=0.05( وبمالحظــة أن قيمــة االحتمــال 
التابــع، وقبــول صحــة الفــرض القائــل بوجــود عالقــة ذات داللــه إحصائيــة بيـــن قــدرة القيــادة علــى االســتثارة الفكريــة للعامليـــن 

وبيـــن التفكيـــر االبتــكاري بالشــركة محــل الدراســة.

الفرض الثالث: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن قدرة القيادة على تحقيق الدافع اإللهامي للعامليـن وبيـن التفكيـر 
االبتكاري بشركة مصر للتأميـن.

الفــرض  هــذا  صحــة  مــن  للتأكــد 
العالقــة  نمــوذج   )9( رقــم  الجــدول  يوضــح 
الدافــع  تحقيــق  علــى  القيــادة  قــدرة  بيـــن 
اإللهامي للعامليـن وبيـن التفكيـر االبتكاري 
بشــركة مصــر للتأميـــن علــى النحــو التالــي:

 )9( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
وجــود عالقــة ارتبــاط طرديــه قويــه بيـــن 

قــدرة رقــم ) القيــادة علــى تحقيــق الدافــع اإللهامــي للعامليـــن فــي الشــركة محــل الدراســة وبيـــن التفكيـــر االبتــكاري حيــث بلغــت 
قيمــة معامــل االرتبــاط )7 8.(، وقــد تبيـــن مــن معطيــات الجــدول ثبــات صالحيــة النمــوذج الختبــار هــذا الفــرض اســتنادا إلــى 
ارتفــاع قيمــة )F( والبالغــة، )268.289(، وهــى دالــه إحصائيــا عنــد مســتوى داللــه )05.(، ويتضــح مــن نفــس الجــدول أن قــدرة 
القيــادة علــى تحقيــق الدافــع اإللهامــي للعامليـــن فــي هــذا النمــوذج يفســر مــا مقــداره )73.4%(، مــن التفكيـــر االبتــكاري بالشــركة 
محــل الدراســة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد )R2( )734.(، وبمالحظــة أن قيمــة االحتمــال )p=0.000<a=0.05( يتبيـــن 
وجــود أثـــرا هامــا ذات داللــه إحصائيــة للمتغيـــر املســتقل علــى التابــع، وقبــول صحــة الفــرض القائــل بوجــود عالقــة ذات داللــه 

إحصائيــة بيـــن قــدرة القيــادة علــى تحقيــق الدافــع اإللهامــي للعامليـــن وبيـــن التفكيـــر االبتــكاري بالشــركة محــل الدراســة.

مناقشة نتائج الدراسة

من خالل الدراسة امليدانية تم التوصل إلى النتائج التالية:

النتائج املتعلقة بفروض الدراسة:
وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن قــدرة القيــادة علــى تحفيـــز العامليـــن علــى االبتــكار وبيـــن التفكيـــر االبتــكاري - 

بشــركة مصــر للتأميـــن.

وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن قــدرة القيــادة علــى االســتثارة الفكريــة للعامليـــن وبيـــن التفكيـــر االبتــكاري - 
بشــركة مصــر للتأميـــن.

التفكيـــر -  وبيـــن  للعامليـــن  اإللهامــي  الدافــع  تحقيــق  علــى  القيــادة  قــدرة  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  وجــود 
للتأميـــن مصــر  بشــركة  االبتــكاري 

جدول رقم )9(
تقديـرات نموذج االنحدار البسيط ألثـر قدرة القيادة على تحقيق الدافع اإللهامي 

للعامليـن على التفكيـر االبتكاري بشركة مصر للتأميـن

Fاملعنوية
معامل 
التحديد

)R2(

معامل 
االرتباط

)R(
املتغيـر املستقلاملتغيـر التابع

التفكيـر االبتكاري للعامليـن 7 000268.289.734.8.
بشركة مصر للتأميـن

قدرة القيادة على تحقيق 
الدافع اإللهامي للعامليـن

املصدر: بمعرفة الباحثة، البـرنامج اإلحصائي، Spss   *ذات دالله إحصائية عند مستوى دالله0.05
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نتائج الدراسة امليدانية:

من خالل الدراسة امليدانية تم التوصل إلى النتائج التالية:

قصور التوجه نحو تطبيق مدخل القيادة اإللهامية في الشركة محل الدراسة، ويـرجع ذلك إلى: 1-

قصور قدرة القيادة على تحفيـز العامليـن على االبتكار، وذلك نتيجة إلى: أ- 

ضعــف تشــجيع القائــد للعامليـــن علــى حــل مشــكالت العمــل بطــرق غيـــر تقليديــة، وعــدم احتـــرام أفكارهــم والســخرية منهــا، 
كمــا أن مناقشــات العمــل ال تــؤدى إلــى تغييـــر آراء العامليـــن الســابقة عــن بعــض القضايــا التنظيميــة، باإلضافــة إلــى أن النمــط 

القيادي بالشركة ال يتسم باملرونة الذهنية لحل مشكالت العمل. وليس لدية القدرة على تنظيم أفكاره والتعبيـر عنها.  

قصور قدرة القيادة على االستثارة الفكرية للعامليـن، وذلك نتيجة إلى:ب- 

ضعــف الرغبــة لــدي العامليـــن فــي تنميــة قدراتهــم االبتكاريــة ســعًيا إلــى تطويـــر أداء العمــل بالشــركة، حيــث أن طبيعــة 
العمــل بالشــركة ال تتطلــب طــرح العامليـــن ألفــكار جديــدة لتطويـــر مــا هــو قائــم، وقــد اتجهــت أراء عينــة الدراســة إلــى أن غالبــا 
ال يأخــذ بــآراء العامليـــن عنــد طــرح مشــاكل العمــل عليهــم، النمــط القيــادي بالشــركة ال يهتــم بمشــاعر العامليـــن عنــد تحقيــق 
إنجــازات فــي العمــل، باإلضافــة إلــى أنــه عنــد تعــرض أحــد العامليـــن فــي الشــركة ملشــكلة ال يســارع زمالئهــم بمســاعدتهم لعالجهــا.

ضعف قدرة القيادة على تحقيق الدافع اإللهامي للعامليـن وذلك نتيجة إلى: ج- 

ال يهتــم القائــد بــأن يكــون قــدوة ومثــاال ًيحتــذي بــه العامليـــن، كمــا أنــه ال ينمــى فــي العامليـــن إرادة تحــدى الصعوبــات أثنــاء 
العمــل، باإلضافــة إلــى أنــه ال يتمتــع بقــدرة عاليــة علــى اإلقنــاع، وقــد أشــارت أراء عينــة الدراســة إلــى أن النمــط القيــادي بالشــركة 
ال يؤكــد علــى أهميــة توفــر إحســاس جماعــي لتحقيــق األهــداف التنظيميــة، كمــا أنــه ال يتميـــز بشــخصية تفاؤليــة عــن املســتقبل 

املنشود للشركة.  

قصور التفكيـر االبتكاري بالشركة محل الدراسة

ويـــرجع ذلــك إلــى ضعــف رغبــة العامليـــن نحــو تطويـــر قدراتهــم االبتكاريــة، وقصــور طرحهــم ألفــكار جديــدة لتطويـــر العمــل 
في مجاالت التأميـــن املختلفة، ويـــرجع ذلك إلى عدم اهتمام الشركة بتنمية قدرات العامليـــن االبتكارية، باإلضافة إلى ضعف 
توافــر املرونــة الذهنيــة الالزمــة الكتســاب معــارف جديــدة فــي مجــال العمــل التأمينــي لديهــم أو التعبيـــر عــن أفكارهــم تجــاه 
العمــل، كمــا أنهــم ال يتوفــر لديهــم القــدرة علــى القيــام بأعمــال ابتكاريــة فــي مجــال العمــل، أو التحــول مــن تفكيـــر إلــى أخــر فــي 
صالــح العمــل بســهولة، وفــى ضــوء ذلــك اتجهــت أراء عينــة الدراســة إلــى أن العاملــون بالشــركة ال يســعون إلــى مزاولــة األعمــال 

التي فيها تحد لقدراتهم، أو الوصول ألفضل الطرق ألداء مهام العمل. 

حدود الدراسة

اهتمــام الباحثــة بموضــوع الدراســة دفعهــا إلــى التعمــق فــي الدراســات الســابقة التــي تناولــت متغيـــرات القيــادة امللهمــة 
مــن جهــة والتفكيـــر االبتــكاري مــن جهــة أخــرى، بهــدف تفــادى النقائــض التــي تــم اإلشــارة إليهــا مــن الباحثيـــن فــي تلــك الدراســات 

واألخــذ بالتوجيهــات التــي تبنتهــا تلــك الدراســات كأفــاق للبحــث.

ومــن أهــم الصعوبــات التــي واجهــت الباحثــة فــي نــدرة املوضوعــات التــي تناولــت العالقــة بيـــن متغيـــرات الدراســة، وكــذا 
عــدم وجــود قاعــدة بينــات دقيقــة عــن مجتمــع الدراســة وبالتالــي صعوبــة تحديــد العينــة وقــد تــم تالفــى ذلــك بالرجــوع إلــى مديـــر 

إدارة املــوارد البشــرية حيــث تــم الحصــول علــى تلــك البيانــات عــن طريــق امللفــات املحفوظــة باألرشــيف.

اعتـــزامها  فــي ضــوء  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  مــع  الشــخصية  املقابلــة  فــي  الباحثــة صعوبــة  واجهــت  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
الحصول على أراءهم حول مدى تطبيق مدخل القيادة امللهمة ومدى تأثيـــر النمط القيادة الســائد في الشــركة على التفكيـــر 
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االبتكاري، وقد تم االســتعاضة عن ذلك بمقابالت مع مديـــر وموظفي إدارة املوارد البشــرية بالشــركة وتوزيع االســتقصاء على 
العامليـــن بعــد موافقــة إدارة األمــن بالشــركة.

توصيات الدراسة

من خالل الدراسة امليدانية والنظرية توصلت الباحثة إلى بعض التوصيات على النحو التالي:

تحليل السلوك الفردي والجماعي للعامليـن واالهتمام بتعزيـز السلوك اإليجابي.1- 

الوقوف على اهم املشكالت السلوكية التي قد تحد من تطبيق أبعاد القيادة امللهمة.2- 

تشجيع العامليـن على حل مشكالت العمل بطرق غيـر تقليدية.3- 

تدريب العامليـن على التعامل مع كافة عناصر البيئة التنظيمية بأفكار واتجاهات حديثة.4- 

احتـــرام أفــكار العامليـــن وعــدم الســخرية منهــا، ممــا يــؤدى إلــى تغييـــر أراء العامليـــن الســابقة عــن بعــض القضايــا  - 
التنظيميــة.

تطويـر وسائل االتصال السائدة باملنظمة بما يسمح بنقل أراء العامليـن لإلدارة العليا بسهولة ويسر.6- 

تدريــب وتنميــة النمــط القيــادي بالشــركة علــى املرونــة الذهنيــة وكيفيــة تنظيــم أفــكاره وكيفيــة التعبيـــر عنهــا مــن 7- 
العمــل املختلفــة. خــالل ورش 

تنمية القيم واالتجاهات وإرادة تحدى الصعوبات أثناء العمل لدى العامليـن.8- 

أهمية توفر إحساس جماعي لتحقيق أهداف الشركة.9- 

توافر بيئة إيجابية تساعد العامليـن على االبتكار واإلبداع في العمل. 10-

تنمية االستعداد الذاتي لدى العامليـن الكتشاف طرق جديدة أكثـر إبداعا لتحسيـن العمل. 11-

االهتمام بتشكيل فريق لالبتكار للوصول إلى أفكار جديدة تتعلق بتحسيـن مسار العمل. 12-

تنمية االبتكار واإلبداع لدى العامليـن وتحفيـز التفكيـر اإلبداعي لديهم. 13-

االهتمام باكتساب العامليـن ملهارات جديدة من خالل التدريب. 14-

تدعيــم الشــركة بمكتبــة حديثــة تتضمــن أفضــل الكتــب واملجــالت العلميــة عــن طــرق العمــل الحديثــة ممــا ينمــي   1-
لــدى العامليـــن. اإلبــداع واالبتــكار 
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 ABSTRACT

This modern research deals with inspiring leadership as the main pillar for improving the performance 
of employees by enhancing their innovative thinking, which contributes to improving the organizational 
performance of organizations in general and those working in the field of insurance in particular.

The importance of this is due to the fact that the human element has become in the light of the com-
petitive economy and the era of informatics, it is the real capital of organizations as it is the corner that plays 
the main role in the process of innovation and renewal, and it is the leader in the process of change and 
creativity, especially in the field of insurance, and thus is able to transform knowledge into Value and then 
to a competitive advantage, which means that the center of gravity in generating value has shifted from the 
exploitation of natural )physical( resources to the exploitation of intellectual assets )intangible(, and from 
the law of diminishing returns )which applies to physical goods( to the law of increasing returns )regarding 
It is related to knowledge and innovation( and this is what the Egyptian insurance sector needs.
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