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 Abstract: 

The study aimed to identify the degree of innovative leadership 

practice among school principals, as well as to identify the level of 

organizational prosperity and the type of correlation between 

innovative leadership and organizational prosperity among school 

principals from the point of view of teachers in Wasit Governorate 

schools. As a main tool for the study, the research sample 
amounted to (350) teachers, and the researcher extracted 

indicators of validity and reliability of the scale. The results were 

verified and their data was statistically processed, and the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used. The 

results of the study showed that the degree of innovative 
leadership practice among school principals was at the required 

level from the teachers' point of view. The results also showed that 

the level of organizational prosperity was good, and according to 

the results of the study, recommendations and suggestions were 

formulated. 
Key words: Innovative Leadership, Organizational Prosperity, 
School Principals, Wasit Governorate. 
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 املدرسني يف مدارس حمافظة واسطية وعالقتها ابالزدهار التنظيمي لدى مديري املدارس من وجهة نظر االبتكار القيادة 

 
 3 سعد نعيم رضوي
 4عمار عبد مزيعل
 

 :امللخص
ية لدى مديري املدارس وكذلك التعرف االبتكار هدفت الدراسة  إىل التعرف على درجة ممارسة القيادة 

التنظيمي لدى ية و االزدهار االبتكار على مستوى االزدهار التنظيمي ونوع العالقة االرتباطية بني القيادة 
مديري املدارس من وجهة نظر املدرسني يف  مدارس حمافظة واسط  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 
الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وقام الباحثان بتصميم االستبياانت كأدوات رئيسة للدراسة، وبلغت 

ت املقياس. ومت التحقق من ( مدرسا، وقام الباحثان ابستخراج مؤشرات صدق وثبا350عينة البحث )
(. وأظهرت SPSSالنتائج ومعاجلة بياانهتا إحصائيا ومت استخدام احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

يّة لدى مديري املدارس كانت ابملستوى املطلوب من وجهة االبتكار نتائج الدراسة أن درجة ممارسة القيادة 
ى االزدهار التنظيمي كان جيدا ووجود عالقة اجيابية بني نظر املدرسني كما أظهرت النتائج ان مستو 

 .املتغريين ووفقا لنتائج الدراسة مت صياغة التوصيات واملقرتحات
 .ية، االزدهار التنظيمي، مديري املدارس، حمافظة واسطاالبتكار القيادة  الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

أحد العناصر املهمة يف إدارة املدرسة العصرية وأحد السمات األساسية اليت ينبغي توفرها يف مدير املدرسة  االبتكارميثل 
العصري، نتيجة لتزايد الطموحات وتعدد احلاجات وتنوعها، وتشكل ظاهرة العوملة وما تفرضه من حتدايت يف مجيع نواحي 

يف إدارة العملية التعليمية وقيادة مدرسة العصر،واليت بال شك  االبتكارع و وجماالت احلياة نقطة جوهرية يف ضرورة األخذ ابإلبدا 
 والتجديد والديناميكية يف كل مناحي العمل االبتكارأحوج ما تكون إلدارهتا إىل أسلوب حيمل بني طياته اإلبداع و 

 (.Bellingham&Brieh،2005،p87اإلداري)
املدرسات ملواكبة تلك التحدايت لتكون قادرة على التكيف مع الظروف تسعى كافة املدارس إىل حتسني أداء املدرسني و و 

املستقبلية وهذا يتطلب قيادة واعية حكيمة مبتكرة ومبدعة فلم تعد أمناط القيادة التقليدية قادرة على التكيف مع تلك الظروف 
كفاءة واإلبداع، فاملؤسسات التعليمية ( وتعيش القيادة اليوم عصرا مسته التميز والبحث عن مزيد من ال87،ص2020)الدويك، 

تواجه يف عصران الراهن حتدايت كثرية نتيجة للتطورات العلمية والتقنية السريعة، وأمام تلك التحدايت أضحت القيادة التقليدية 
ى القيادة استخدام  بعملياهتا ووسائلها عاجزة عن جعل املنظمة قادرة على املنافسة وحتقيق البقاء واالزدهار، األمر الذي حيتم عل

 (.45،ص2019كل ما يتاح هلا من أساليب ومفاهيم إدارية معاصرة متكنها من النجاح )الزعنون، ومزهر، 

                                                           

saadaliraq6@gmail.com ، العراق، جامعة واسطد. ،   
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ويعود التطوير والتحسني الذي تشهده اجملتمعات يف الوقت احلاضر إىل التقدم الذي حتققه تلك اجملتمعات يف نظم     
سس علمية حقيقية متطورة تقف وراء جناحات خمتلف النظم، وذلك عن طريق دعمها التعليم وقيادته، فالقيادة املبنية على أ

ات واخلدمات، إىل احلد الذي أصبحت فيه القيادة االبتكار وتشجيعها لألنشطة املتنوعة وروح البحث العلمي، واالكتشافات، و 
 (.34،ص2016رتبوية بشكل خاص)جربيين، هي املسؤولية عن التطوير الرتبوي املنشود يف املنظمات بشكل عام واملنظمات ال

ويشري علماء الرتبية إىل أمهية دور املدير وأتثريه الكبري يف إجناح العملية التعليمية، حيث أّن املعلم من أهم املدخالت     
ق األهداف على حنو و القائد واملوّجه، والعنصر األكثر فعالية يف كافة أجزاء العملية التعليمية، ويف حتقيھيف عملية التعليم، ف

أفضل ويتميز هذا العصر ابلسرعة، مما فرض الكثري من التحدايت الرتبوية، وأصبح من الصعب معرفة ما حيمله املستقبل 
للمؤسسات الرتبوية، حيث إّن عجلة التغيري ما زالت تعمل ابستمرار، وتعمل املؤسسات الرتبوية يف ظل بيئات عمل متغرية، 

كونه من الوسائل املهمة   البتكارا لتحقيق البقاء واالستمرار، ولذلك فإن املؤسسات الرتبوية مطالبة ابومعقدة تتطلب مواجهته
من متيز، وإتقان يف جمال عمل هذه املؤسسات، اليت  االبتكارملواجهة هذه التحدايت، وحتقيق البقاء واالستمرار؛ نظرا ملا حيققه 

الثورة الرقمية،وذلك بتوفري بعض املتطلبات لدى املسؤولني عن دفّة اإلدارة، والسّيما ا ھا مواكبة املتغريات اليت فرضتھينبغي علي
 مديرو املدارس، الذين ينبغي أن يكونوا من ذوي املعرفة، واإلملام إبدارة التغيري والقيادة، وأكد اخلرباء يف شؤون املؤسسات الرتبوية

 (.56،ص2016الرتبوية)ألعبادي،أّن هذه املتطلبات ضرورية؛ لضمان استمرار املؤسسات 
يف املؤسسات الرتبوية حتقيق األهداف،وبقائها، إذ أصبح  االبتكارويقع على عاتق القيادة اإلدارية اليت تتمتع ابإلبداع، و 

ودة، يف مؤسسات العصر احلايل ضرورة ملحة لنموها، واستمرارها يف ظل املتغريات،والبيئة التنافسية اليت تعتمد على اجل االبتكار
بوجه اخلصوص على القيادة الفعالة، اليت تعمل على توفري بيئة تنظيمية حمفزة على  االبتكاروتقدمي كل ما هو أفضل، ويعتمد 

 االبتكار، واإلبداع والتجديد، والتطوير يف ظل التحدايت  اليت تواجهها املؤسسات، فالقائد هو حجر الزاوية يف عملية االبتكار
 (.67،ص2016)أحلارثي،االبتكارواإلبداع  و 

واالزدهار التنظيمي  مفهوم يشمل كل شيء جديد، وخمتلف مينح املؤسسة ميزة تنافسية إضافية عن غريها، ويدعم مركزها 
ابستخدام أسلوب أمثل، وطريقة معاجلة بطرائق إبداعية مبتكرة،  االبتكارالتنافسي، وحيسن من أداء املديرين والعاملني، ويتمثل 

 (.Pereyra & Batista،2020،p55للمشاكل اليت تواجه املديرين والعاملني يف املؤسسة) ويقدم حلوال
م اإلبداعية اخلاصة، وفسح اجملال أمامهم،ومنحهم ھوتسعى املؤسسات الرتبوية إىل حتفيز العاملني؛ الستخدام طرائق

، كما تكمن أمهية االبتكارلكون القدرة على ل اكتشاف العاملني الذين ميتھاإلمكاانت إلجياد أفكار إبداعية جديدة، مما يس
االزدهار التنظيمي من حيث انه يساهم يف العمل على الشعور ابلتقدم والزخم نتيجة للتعلم واحليوية؛ مما ينعكس على العاملني 

 ابإلجياب ويسهم يف زايدة إنتاجية وفاعلية املؤسسة التعليمية.
 

 مشكلة البحث:
ابلغ يف حتسني أداء العاملني يف املؤسسة التعليمية وان املؤسسة اليت ال  أثر ية لهاالبتكار إن البحث يف موضوع القيادة 

 البتكاريف جمال عملها ستواجه ابلتأكيد حتدايت كبرية وصعبة، وذلك ألن منافسيها يقومون اب االبتكارمتتلك القدرة على 
ية يف أداء العمل إذ إن بيئة العمل تتأثر بشكل االبتكار القيادة  والتحسني املستمر لعامليهم ولعملياهتم وخدماهتم ونظرا ألمهية

مباشر بنمط القيادة السائد يف املؤسسة ومن الصعوبة أن يتحسن أداء املعلمني يف املدارس وال يزال مدير املدرسة يتمسك ابلنمط 
لدراسة للتعرف إىل العالقة االرتباطية بني القيادي القدمي وهذا ينعكس على حتقيق االزدهار التنظيمي للمدرسة لذا أتيت هذه ا
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ية لدى مديري املدارس االبتكار املتغريين. وميكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية ابإلجابة عن السؤال التايل: ما درجة ممارسة القيادة 
 من وجهة نظر املدرسني يف مدارس حمافظة واسط ؟

 
 أمهية البحث:

ية وعالقتها االبتكار الناحية النظرية قد تسهم هذه الدراسة يف التعرف على القيادة تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من     
ية حيظى االبتكار من وجهة نظر املدرسني يف مدارس حمافظة واسط إذ أن موضوع القيادة ابالزدهار التنظيمي لدى مديري املدارس 

اكبة التطور التكنولوجي الذي مييز العصر احلايل ومواجهة أبمهية ابلغة يف األوساط العلمية؛ حيث يعول عليها بشكل كبري يف مو 
حتدايته ولقد بينت الدراسات والبحوث السابقة عدم وجود أية دراسة سابقة تربط بني املوضوعات املعتمدة يف البحث احلايل 

اليت جيب الرتكيز عليها يف  ومتغرياته على حد علم الباحثان كما إن إبراز موضوع االزدهار التنظيمي واليت أصبحت من املواضيع
ا قد تفيد مديري املدارس إبظهار أمهية العالقة بني ومن الناحية التطبيقية تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنالوضع الراهن واملستقبل 

 ية واالزدهار التنظيمي، ويؤمل أن تدفع نتائج الدراسة الباحثني إلجراء دراسات أخرى مماثلة.االبتكار املمارسات 
 

 :أهداف الدراسة
 ية لدى مديري املدارس من وجهة نظر املدرسني يف مدارس حمافظة واسط.االبتكار التعرف على درجة ممارسة القيادة  -1
 التعرف على مستوى االزدهار التنظيمي لدى مديري املدارس من وجهة نظر املدرسني يف مدارس حمافظة واسط. -2
ية واالزدهار التنظيمي لدى االبتكار ( بني ممارسة القيادة 0.05هل توجد عالقة ذات داللة ارتباطيه عند مستوى الداللة)-3

 مديري املدارس من وجهة نظر املدرسني يف مدارس حمافظة واسط ؟
 

 حدود البحث:
 مدرس( 350) طُبقت هذه الدراسة على: احلدود البشرية. 
 تطبيق هذه الدراسة يف مدارس حمافظة واسطمت : احلدود املكانية. 
 (.2021-2020) مت تطبيق هذه الدراسة يف الفصل الثاين للعام الدراسي: احلدود الزمنية 

 
  مصطلحات البحث:

 ية:االبتكار القيادة 
للواقع أبهنا: إجياد شيء جديد من خالل صياغة األفكار، وتعديلها على أن يكون مالئما ) 2019عرفها )الزواهرة،

 (.56،ص2019ويعمل على حل املشكالت، وحيقق األهداف، ويكون ذا قيمة)الزواهرة،
( منط قيادي يتصف ابلثقة ابلنفس أوالا مث الثقة ابآلخرين، واملقدرة على جماراة 2003كما عرفها )عماد الدين،    

 إبداء املقرتحات واآلراء املختلفة. مقتضيات التغيري املتعددة، مبخالفة األمناط التقليدية يف العمل، واجلرأة يف
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 االزدهار التنظيمي:
(: هي عبارة عن قدرة املنظمة على البقاء والنمو واالزدهار من خالل ما ميتلكه من رأس 2021عرفها )اومر وآخرون،

 (67،ص2021واإلبداع بشكل مستمر )اومر وآخرون، االبتكاراملال الفكري القادرة على 
(: مرحلة االستقرار و بناء السالم والنجاح والبقاء والدميومة لفرتات طويلة األمد 2022وصاحل،وعرفها )عبد هللا 

 للمنظمات املعاصرة من خالل ما ميتلكه من اإلبداع يف تقدمي اخلدمات بشكل سريع و املواجهة السريعة للتحدايت
 (.98،ص2022البيئية )عبد هللا وصاحل،

 
 السابقةاإلطار النظري والدراسات 

 يه:االبتكار القيادة 
هي القيادة اليت تساهم يف إنتاج فكرة جديدة أو وضع نظرية وطرق عمل جديدة تؤدي إىل تطبيق التكنولوجيا وإجراء 

يف نتائج أعمال املؤسسة، ويعتمد يف جوهره على  االبتكارالتغيريات املتوافقة كما أهنا منط قيادي يتميز بتحقيق التميز، واإلتقان، و 
ية يف السياسات، واالسرتاتيجيات، واألساليب، لغرض تقدمي كل ما هو جديد االبتكار ية ابإلضافة إىل الفلسفة االبتكار البصرية 

 (.15،ص2004واجيايب من العاملني للمؤسسة )عباس،
هبا القادة حلث العاملني على حتقيق األهداف املرسومة ابإلضافة إىل  وتعرف أيضا أبهنا ممارسات إدارية وفنية وتصورية يقوم

دعمهم يف حل املشكالت بصور إبداعية ابتكارية كما تعرف أبهنا قدرة القادة على إنتاج األفكار اجلديدة غري املألوفة من خالل 
ملية اليت تؤثر يف اإلفراد وتساعدهم يف توليد حل املشكالت والعمل على التجديد والتغيري لألفكار بطريقة واعية وفاعلة هي الع

 (. 56،ص2021ية إلحداث التغيري املطلوب يف املؤسسة)القاضي،االبتكار األفكار اإلبداعية و 
 

 :يةاالبتكار أهداف القيادة 
والوصول  ية يف املؤسسات التعليمية تولدت ملواكبة التطورات وتتابع عمليات التجديداالبتكار أن ممارسات القيادة       

 ية يف املؤسسات التعليمية إىل حتقيق األهداف اآلتية:االبتكار ( وهدفت القيادة 35،ص2020إىل حلول لبعض املشكالت)عواد،

والظروف  ية أكثر أنواع القيادة فهماا لواقع التغريات، وأكثر قدرة على تفسري العواملاالبتكار سرعة االستجابة: تعد القيادة  -
 االستجابة للتغريات بتخطيط وتنظيم، وتشجيع العاملني على قبوهلا.احمليطة، وابلتايل 

 التطوير والتجديد: حتتاج املؤسسات التعليمية إىل التحسني املستمر، وتطوير أدواهتا وجتديد أساليب العمل فيها، -
 اجلديدة واملبادرات األصيلة.ية أكثر قدرة على توليد األفكار االبتكار ية؛ ألن القيادة االبتكار وهذا ما تسعى له القيادة 

ية إىل معرفة خصائص اإلفراد وقدراهتم  ومهاراهتم، وحتديد املواهب، واحلفاظ عليها، االبتكار اكتشاف املواهب: تسعى القيادة  -
 ومنح اإلفراد املوهوبني حرية املشاركة يف اختاذ القرارات.

قيمتهم داخل  لى توضيح األدوار واملهام واملسؤوليات، وتوضح للعاملنيية عاالبتكار بناء ثقافة متجددة للمنظمة: تركز القيادة  -
 العمل، وموقعهم من عمليات التطوير، وتروج لالبتكار بينهم.

ية إىل خفض التكاليف واحلفاظ على املوارد، وذلك من خالل االبتكار إضافة أنواع من السلوك واألساليب: تسعى القيادة  -
 (. Ariratana، et.al،2019،34تجدد)ابتكار أساليب عمل وسلوك م
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 ية:االبتكار مهام القيادة 

 ية يف اآليت:االبتكار تتمثل مهام القيادة  
 بناء إدراك مشرتك لرسالة املؤسسة عرب مستوايهتا وأقسامها التنظيمية. -
 قيماا واجتاهات سلوكية ضمن ثقافة املؤسسة وتوفري احلفز والتعزيز االجيايب وتشجيع املبدعني االبتكارغرس  -

 واملبتكرين.
 تشجيع العاملني على املبادرة وعدم االعتماد على القيادة. -
 وجودة اإلنتاج. االبتكارتصميم العمل أبن يكون مفيداا وممتعاا ومساعداا على بلوغ املستوايت العليا من  -
 ي.االبتكار ية من مرؤوسيه وإاثرة دوافعهم للتنافس اإلجيايب والتفكري االبتكار تطوير قدراته  -
 ية.االبتكار استحداث طرق ووسائل جديدة يف أداء األعمال وتنمية املهارات الفكرية  -
 (.34،ص2010)قنديل،االبتكارتنفيذ برامج التغيري والتطوير من خالل  -

يني تقدمي أفكار وأساليب جديدة تساعد يف أداء األعمال املدرسية االبتكار ام قادة املدارس ويرى الباحثان أن من مه
بنجاح،واالهتمام بنجاح األفكار واألساليب اجلديدة، وتوفري املعلومات الالزمة للمعلمني ألداء أعماهلم ابستمرار، وتشجيع 

ية اليت يقدمها املعلمني، ومشاركة املعلمني يف صياغة رؤية واضحة للمدرسة وحتديد أهداف املدرسة االبتكار املبادرات واألفكار 
 .االبتكارورسالتها، ودعم روح العمل اجلماعي بني املعلمني، وخلق أجواء مرحة بني املعلمني مبا يوفر مناخ يشجع على 

 
 ي:االبتكار أبعاد القائد 
هتمام علماء النفس، فتناولوا حتليل ظاهرة القيادة؛ للوصول إىل أهم السمات اليت حظيت السمات الشخصية للقائد اب   

 ي كاآليت:االبتكار ولية القيادة، وأبعاد القائد ينبغي توفرها يف كل فرد يتحمل مسؤ 
: الطالقة: وهي قدرة املبتكر على إنتاج عدد كبري من األفكار، والبدائل وتوليدها، وتنويع زمنية معينة؛  ا خالل فرتةھأوالا

 فرمبا تؤدي فكرة واحدة إىل حل املشكالت من خالل اقرتاح البدائل، والفرضيات وحتليلها.
اثنياا: األصالة: وهي املقدرة على إجياد احللول، دون تكرار لألفكار السابقة، واإلتيان أبفكار أصيلة،وجديدة غري شائعة، 

ا وتكرارها،ومن جوانب األصالة يف االستجابة ھوتزيد أصالة الفكرة كلما قل شيوعا الفرد، ھأو مألوفة، داخل الفئة اليت ينتمي إيل
 (.78، ص2010أن تكون غري شائعة)السماك،

اثلثاا: املرونة: وهي املقدرة على تغيري احلالة الذهنية، واالنتقال من موقف إىل آخر، وهي مقدرة العقل على التكيف مع 
املرونة تتمثل يف املقدرة على إنتاج جمموعة متنوعة من األفكار اإلبداعية، وتغيري احلالة الذهنية املتغريات الطارئة واملستجدة، وأن 

حسب املوقف املوجود، وتقدمي أفكار حول مثريات ال تنتمي جملاٍل واحٍد، وأتيت املرونة يف حيوية النظر إىل املواقف أبشكاٍل 
اإلطار التقليدي الذي اعتاده اآلخرون ويتشابه ذلك مع التفكري اإلبداعي جديدة، ومن زوااي عديدة خارجة عن اإلطار العام، و 

ا ھالذي يعين: مقدرة الشخص على التفكري احلر الذي ميكنه من اكتشاف املشكالت، مث إعادة صياغة األفكار واخلربات، وتنظيم
ة، وأمناط تتماشى مع املوقف احلايل، ويتكون يف أمناط جديدة، وتقدمي جمموعة من البدائل؛ إلعادة صياغة اخلربات أبساليب جديد

 التفكري اإلبداعي من جمموعة
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 (.67،ص2011قدرات مها الطالقة، واألصالة، واملرونة )نصر الدين،
 

 Organizational Prosperityاالزدهار التنظيمي 
إن مفهوم اللغوي لالزدهار يف اللغة االنكليزية ليس حديثا،ا حيث تشري الدراسات إىل أن هذا املفهوم كان يستخدمه    

أي " أفضل األحوال،  Best ، Braver ، Migritierوتعين ترمجتها ابإلنكليزية  Aristaeاإلغريق الذي يقابل كلمة 
( Aston( ويعين تدفق الضوء أو اخلري والثاين ) Arمن مقطعني األول ) شجاعة وأكثر هوال فأصل كلمة عند اإلغريق يتكون

 (.79،ص2016اليت تعين االستقرار والتوافق لتحقيق النجاح على األمد البعيد أبكرب قدر ممكن )الطائي وشيباين،
ري األمد،ألنه امشل من هذين كما ان االزدهار التنظيمي هو امشل من حتقيق املنظمة الكفاءة والفاعلية أو األداء املايل القص

املفهومني أو الكفاءة التشغيلية أو برامج التحسني املستمر ويعد نظر ضيقة ال حتدد جناح املنظمات الطويل األمد يف األسواق 
 التنافسية لذا فان االزدهار التنظيمي هو النجاح الطويل األمد للمنظمة من خالل امتالكها

 (.89،ص2014لتكيف البيئي )شيباين،القدرات التنافسية واإلبداع وا
 

   Importance of Organizational Prosperityأمهية االزدهار التنظيمي
 تكمن أمهية االزدهار التنظيمي من خالل النقاط التالية:

  يساهم االزدهار التنظيمي يف العمل على الشعور ابلتقدم والزخم نتيجة للتعلم واحليوية؛ مما ينعكس على العاملني
 ابإلجياب.

 .يرتجم إىل زايدة االستدامة التنظيمية 
    يعمل االزدهار التنظيمي يف العمل على تطوير العاملني بشكٍل ملحوظ وإمدادهم ابلشعور ابحلياة واحليوية والتطلع إىل

 كل جديد
 .يوفر للمنظمات البيئة املناسبة اليت متنح العاملني فرصاا للنمو والتنمية 
  (.99،ص2021والقدرات الالزمة لتجاوز الوضع الراهن)حامد وآخرون،يزيد من الكفاءات 

 ( أمهية االزدهار التنظيمي من خالل النقاط التالية:65،ص2020يف حني حدد )حممد،
.يساعد املنظمات يف تطوير القدرات البشرية املستدامة ومن مث يزيد يف خلق قيمة مستدامة عن طريق تقدمي منتجات و 1

 ون قادرة على كسب رضاه ابستمرار.خدمات إىل الزب
 . يسهم يف زايدة إنتاجية وفاعلية املنظمة ويعزز رأس املال الفكري واملادي أبحسن أحواله.2
 . حتقيق األرابح املستدامة للمنظمات ما يزيد من مستوى النمو والتميز التنظيمي.3
ات البيئة التنافسية املضطربة ووجود البدائل املمكنة املستدام للمنظمة عن طريق التعرف على كل متطلب االبتكار. حيقق 4

للظروف غري املتوقعة، وتسمى هذه املنظمات ابملنظمات املتميزة الشاملة لذا تعد املنظمات اليت حتمل هذا املؤشر ابملنظمات 
 الناجحة واملزدهرة أكثر من غريها.

من الفوائد تتمثل يف زايدة إنتاجية وفاعلية املنظمة وتعزيز  ويرى الباحثان ابن االزدهار التنظيمي حيقق للمؤسسة جمموعة  
رأس ماهلا الفكري واملادي وحتقيق اإلرابح املستدامة للمنظمة وهذا ما يؤدي إىل زايدة مستوى النمو والتميز التنظيمي، ويؤدي 

 كار مستدام للمنظمة.االزدهار التنظيمي أيضا إىل تطوير القدرات البشرية املستدامة وخلق قيمة مستدامة وابت



 Saad Naeem RADHAWI  &  Ammar Abed MAZAEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
223 

 (Dimensions of Organizational Prosperityأبعاد االزدهار التنظيمي )
حاول الباحثون وصف االزدهار التنظيمي وفق جمموعة من اإلبعاد اليت جاءت بعد حتليل وتفسري كل اجلوانب املتعلقة به 

ابن لالزدهار  (Razmi&Ghasemi،2015كال من )  وإعطاء الصورة املوضوعية هلا وفق رويتهم ملضمونه وحمتواه اذ اتفق
 الرشاقة ،رأس املال الفكري االبتكار،التنظيمي ثالث إبعاد هي )

 التنظيمية(:
 االبتكار Innovation: 

وان  ،على انه القدرة على فعل األشياء بشكل خمتلف سواء كان يف العمليات اإلنتاجية أو اخلدمية االبتكاروقد أشري إىل 
 لالبتكار دورا كبري يف مواجهة التحدايت اليت تواجه املنظمات واليت تتعلق ابالزدهار التنظيمي

فالتطبيق يعين عمل ما هو  ،واملايل ويتطلب تطبيق األفكار جهودا كبرية من اإلفراد لتحويل األفكار إىل مناذج تطبق عملياا 
ومن اجل إن  ،مثل تطوير ملنتج جديد او عمليات واختبارات وتعديلإذ تتضمن سلوكيات  ،مطلوب لتحويل األفكار إىل واقع

ي فان مثل هكذا سلوك كما يتطلب ابن تكون متفاعالا مبعىن االبتداء الذايت يف عمل شيء دون ان االبتكار تكون مسة للسلوك 
 (.Kotter & Keller،2015،p53يطلب منك من قبل اآلخرين)

  رأس املال الفكريIntellectual capital 
 ،ميثل رأس املال الفكري يف القرن الواحد والعشرين احد أهم املوارد األساسية يف أي منظمة وهو أساس جناحها وإبداعها 

لذلك فقد أدركت اغلب املنظمات احلديثة حقيقة مهمة وهي أن اإلفراد العاملني ميثلون مورد مثني يفوق يف أمهيته بقية املوارد اليت 
 (.81،ص2002عنزي،متتلكها املنظمة)ال

  الرشاقة التنظيميةOrganizational Agility  
تُعد الرشاقة رد فعل شامل لبيئة املنافسة اجلديدة اليت تتشكل من القوى اليت قلصت سيطرة نظام اإلنتاج الشامل كما   

من أجل البقاء  ،أهنا تشري إىل قدرة املوظفني على استخدام املعرفة ابلسوق الستغالل الفرص املرحبة ابعتبارها القدرة التنظيمية 
 ري املؤكدة وغري املتوقعةوالتطور يف بيئة األعمال غ

(Mahmoudi،2015،p66 كما أهنا متثل كفاءة اإلدارة واالستخدام الفعال للمعرفة بطريقة منظمة ميكنها أن )
السرعة ،ويرى الباحثون ان الرشاقة التنظيمية هي امتالك املنظمة للمرونة  ،تتوسع وتزدهر يف بيئة األعمال اليت ال ميكن التنبؤ هبا

ووضع احللول االستباقية لتلبية احتياجات  ،واليت متكنها من االستجابة السريعة والفاعلة للفرص املتاحة يف األسواقاالبتكار،و 
 من خالل التحسني املستمر يف عملياهتا. ،الزابئن بكفاءة وفاعلية عالية 

 
 الدراسات السابقة:

ية يف تعزيز الرايدة أالسرتاتيجيه يف االبتكار : هدفت الدراسة التعرف على دور القيادة (2021دراسة )القاضي،-
 ( موظفاا، كما171احملافظات اجلنوبية، وقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي، وتكون جمتمع الدراسة وعينتها من )

ى استخدمت االستبانة كأداة رئيسة جلمع البياانت واملعلومات؛ وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، أمهها: أن مستو 
ية كان مبوافقة كبرية، وكذلك كان مستوى الرايدة أالسرتاتيجيه كبريا، وتوجد عالقة طردية متوسطة ذات داللة االبتكار توافر القيادة 

ية وتعزيز الرايدة أالسرتاتيجيه، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجاابت االبتكار إحصائية بني أبعاد القيادة 
 ت الدراسة ابحملافظات اجلنوبية.العينة ملتغريا



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

224 

ية االبتكار هدفت الدراسة التعرف إىل درجة ممارسة مديري مدارس لواء وادي السري للقيادة  (:2020دراسة )البناء،- 
( 388وعالقتها جبودة األداء املدرسي. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي االرتباطي. وتكّونت عينة الدراسة من )

علمة طبقت عليهم استبانة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: وجود مستوى متوسط من درجة ممارسة القيادة معلماا وم
ية لدى مديري مدارس لواء وادي السري، كما أشارت النتائج إىل وجود مستوى متوسط من جودة األداء املدرسي ملديري االبتكار 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مدارس لواء وادي السري، وتوصلت الدراسة إىل 
ية فيها تعزى ملتغريات )النوع، واملؤهل العلمي، وللخربة( ويوجد فروق ذات داللة االبتكار مديري مدارس لواء وادي السري للقيادة 

ما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إحصائية يف مستوى جودة األداء املدرسي ملديري مدارس لواء وادي السري ك
جودة األداء املدرسي ملديري مدارس لواء وادي السري وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني القيادة 

 ية مبجاالهتا وجودة األداء املدرسي ملديري مدارس لواء وادي السري. االبتكار 
ية لدى مديري املدارس الثانوية االبتكار الدراسة إىل تعرف درجة ممارسة القيادة  : هدفت(2019دراسة) احلجاج،-

متغريات الدراسة. اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي. وتكونت العينة من  أثر احلكومية يف تربية لواء اجلامعة. وتعرف
ية لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية االبتكار رسة القيادة ( فرد طبقت عليهم أداة الدراسة، وأظهرت النتائج أن درجة مما310)

ية االبتكار من وجهة نظر إفراد العينة كانت قليلة؛ وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة ممارسة القيادة 
وإىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية تعزى ملتغري املسمى الوظيفي ولصاحل املدير، 

ملتغري املؤهل العلمي ولصاحل درجة املاجستري، كما وأشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس ومتغري 
 سنوات اخلدمة.

ة واالزدهار التنظيمي يهدف هذا البحث إىل حتليل العالقة واألثر بني القيادة الرشيق (:2022دراسة )عبد هللا وصاحل،-
(شركة، وبعد مراجعة جمموعة من الدراسات واألدبيات 9واملتمثلة يف عدد من شركات اإلنرتنت يف حمافظة السليمانية بلغ عددها )

البحث  مت كتابة املفاهيم النظرية وبناء أمنوذج والفرضيات اعتمادَا على إبعاد القيادة الرشيقة واالزدهار التنظيمي، وبناء على طبيعة
واألهداف اليت تسعى لتحقيقه فقد مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي. ومن اجل مجع بياانت، مت االعتماد على استمارة 

( استبانه فضالا 125االستبيان، وبعد فرز االستمارات املستلمة مباشرة وتدقيقها بلغ عدد االستبياانت الصاحلة للتحليل)
ا واستخدمت عدة أساليب إحصائية منها احملكمني وألفا كرونباخ للتأكد من الصدق والثبات، والتحليل ( استبانه الكرتوني40عن)

ألعاملي واالرتباط البسيط وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط وأثر إجيابية بني متغريات البحث وإبعاده. وبناء على نتائج البحث 
يز اإلدارات والقياديني واملشرفني على تبنيهم إلبعاد القيادة الرشيقة من أجل حتقيق مت تقدمي عدد من التوصيات املتعلقة بضرورة ترك

االزدهار التنظيمي للشركات املبحوثة وكما مت تقدمي توصيات للشركات واملؤسسات واإلدارات األخرى ومقرتحات للدراسات 
 املستقبلية يف هذا اجملال.

 
 منهجية البحث وإجراءاته

 ت:الطريقة واإلجراءا
ية وعالقتها ابالزدهار التنظيمي من وجهة نظر املدرسني االبتكار درجة ممارسة القيادة هدف هذا البحث التعرف على    

، وتناول هذا الفصل عرضاا مفصالا جملتمع البحث، وعينته، وأداته، وطرق التحقق من ثباهتا وصدقها، وإجراءاهتا، يف حمافظة واسط
 صائية اليت جرى استخدامها يف الوصول إىل النتائج. ومتغرياهتا، واملعاجلات اإلح

 



 Saad Naeem RADHAWI  &  Ammar Abed MAZAEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
225 

 منهجية البحث:
استخدم الباحث املنهج الوصفي أالرتباطي بوصفه املنهج املالئم إلجراء مثل هذه الدراسة،واستخدمت االستبانة كوسيلة 

 جلمع البياانت.
 

 جمتمع البحث وعينته:
( مدرسا 350طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من )و  واسطاملدرسني يف مدارس حمافظة تكّون جمتمع البحث من 

 . 2021-2020حيث مت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من جمتمع الدراسة يف الفصل الثاين من العام الدراسي 
 

 أدوات البحث: 
ابقة لقياس درجة ممارسة لتحقيق أهداف الدراسة، طور الباحثان أدايت الدراسة اعتماداا على األدبيات والدراسات الس

ية ولقياس االزدهار التنظيمي لدى مديري املدارس من وجهة نظر املدرسني يف مدارس حمافظة واسط واإلفادة منها االبتكار القيادة 
 يف بناء أدايت الدراسة، وكانت كاآليت:

املدرسني يف مدارس حمافظة واسط ية لدى مديري املدارس من وجهة نظر االبتكار . استبانه لقياس درجة ممارسة القيادة 1
 ( فقره.22املتكونة من )

. استبانه لقياس االزدهار التنظيمي لدى مديري املدارس من وجهة نظر املدرسني يف مدارس حمافظة واسط املتكونة من 2
 ( فقره.24)

 
 صدق أدوات البحث:

 للتحقق من صدق األداة، مت إتباع اخلطوات اآلتية:
على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس يف ختصص وعلم النفس والقياس والتقومي، ُعرضت أدايت الدراسة 

(، حيث طلب منهم قراءة فقرات االستبياانت، وبيان رأيهم من حيث مناسبة الفقرات أو 11واإلدارة الرتبوية والبالغ عددهم )
%(، وبذلك حتقق ما يسمى 84نسبة اتفاق ) احلذف، أو التعديل، أو اإلضافة، وقد حصلت فقرات أدوات البحث على

 ابلصدق الظاهري ألدايت الدراسة.
 

 ثبات األدوات:
( وذلك Test-Retestللتحقق من ثبات األدوات، وثبات تطبيقها جرى استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار )

بفارق زمين ُمدتُه أسبوعان، واستخراج ( مدرس من خارج عينة البحث مرتني 20بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )
( بني تقديراهتم يف املرتني على أداة الدراسة Pearson Correlationمعامل االرتباط ابستخدام معامل ارتباط بريسون )

 (.α =0.05(، وهي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى الداللة )0.88عامة، وبلغ معامل االرتباط بني التطبيقني لألداة)
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 املعاجلات اإلحصائية:
 استخدمْت األساليب اإلحصائية اآلتية: 
 معامل ارتباط بريسون -1
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.-2
 االختبار التائي لعينة واحدة وجمتمع -3
 

 عرض النتائج ومناقشتها
 مت عرض النتائج وفق الرتتيب اآليت:

ية لدى مديري املدارس من وجهة نظر املدرسني يف مدارس االبتكار قيادة التعرف على درجة ممارسة الاهلدف األول:  
 حمافظة واسط.

ولتحقيق ذلك فقد استعمل الباحث االختبار التائي لعينة واحدة لبيان الفروق بني املتوسط  احملسوبة للعينة واملتوسط    
 ( يوضح ذلك.1الفرضي واجلدول )
 يةاالبتكار ( يوضح داللة الفرق بني الوسط احلسايب والوسط الفرضي ملقياس القيادة 1جدول )

 

 الوسط الفرضي االحنراف املعياري الوسط احلسايب
القيمة التائية 

 مستوى الداللة القيمة التائية اجلدولية احملسوبة

59.32 11.65 44 3.05 1.96 
يوجد فرق دال عند مستوى 

(0.05) 

 
ية لدى مديري املدارس من وجهة نظر املدرسني يف مدارس االبتكار ( أن درجة ممارسة القيادة 1وتشري نتائج اجلدول )

حمافظة واسط جاءت مرتفعة، ويعزو الباحثان سبب ذلك إىل إن قد يكون مديري املدارس حريصون على تقدمي األفكار اجلديدة 
مبتكرون لتحسني العمل وحتسني أداء  املدرسني، كما أن لديه وعي وإدراك أبمهية يف جمال العمل والظهور مبظهر القدوة كقادة 

 واإلبداع يف أداء املهام واألعمال املدرسية وتتفق االبتكار
 (. 2021هذه النتائج مع نتائج دراسة )القاضي، 

املدرسني يف مدارس حمافظة التعرف على مستوى االزدهار التنظيمي لدى مديري املدارس من وجهة نظر اهلدف الثاين: 
 واسط.

ولتحقيق ذلك فقد استعمل الباحث االختبار التائي لعينة واحدة لبيان الفروق بني املتوسط  احملسوبة للعينة واملتوسط     
 ( يوضح ذلك:2الفرضي واجلدول )
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 التنظيمي ( يوضح داللة الفرق بني الوسط احلسايب والوسط الفرضي ملقياس االزدهار2اجلدول رقم  )
 

الوسط  االحنراف املعياري الوسط احلسايب
 الفرضي

 مستوى الداللة القيمة التائية اجلدولية القيمة التائية احملسوبة

يوجد فرق دال عند  1.96 2.128 48 12.65 67.32
 (0.05مستوى )

  
املدرسني يف مدارس حمافظة  ويتضح من اجلدول أعاله أن مستوى االزدهار التنظيمي لدى مديري املدارس من وجهة نظر

واسط جاء بدرجة مرتفعة وميكن القول ابن لدى مديري املدارس الرتكيز واالهتمام اجليد ابالزدهار التنظيمي وتتفق هذه النتيجة مع 
 (.2022دراسة )عبد هللا وصاحل،

ية االبتكار ( بني ممارسة القيادة 0.05هل توجد عالقة ذات داللة ارتباطيه عند مستوى الداللة) اهلدف الثالث: "
 واالزدهار التنظيمي لدى مديري املدارس من وجهة نظر املدرسني يف مدارس حمافظة واسط ؟

 ( يوضح ذلك:3ولتحقيق اهلدف مت استخدام معامل ارتباط بريسون واجلدول )
 ية واالزدهار التنظيمياالبتكار ل ارتباط بريسون للعالقة بني القيادة ( معام3اجلدول رقم  )

 
وُتِشرُي هذه النتيجة إىل وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة 

ية ومتوسطات درجات افراد العينة ملستوى االزدهار التنظيمي، وهذا يدلل على أن العالقة االبتكار ممارسة مديري املدارس للقيادة 
ية واالزدهار التنظيمي ألّن االبتكار ية متوسطة(، ويعزو الباحثان وجود عالقة كبرية بني القيادة بينهما عالقة إجيابية )طرد

اإلجراءات، واالسرتاتيجيات اليت يتبعها مديري املدارس هي عمليات مدروسة،وانبعة عن مالحظة دقيقة للمجرايت اليت حتدث يف 
 ميدان التعلم والتعليم، واليت متشي على اجلميع.

 
  االستنتاجات:

ية لدى مديري املدارس من وجهة نظر املدرسني يف مدارس حمافظة واسط جاءت مرتفعة، االبتكار أن درجة ممارسة القيادة  -1
ويعزو الباحثان سبب ذلك إىل إن قد يكون مديري املدارس حريصون على تقدمي األفكار اجلديدة يف جمال العمل والظهور مبظهر 

واإلبداع يف أداء املهام  االبتكارتحسني العمل وحتسني أداء  املدرسني، كما أن لديه وعي وإدراك أبمهية القدوة كقادة مبتكرون ل
 واألعمال املدرسية.

 
 العينة

قيمة معامل االرتباط 
 احملسوبة

 مستوى الداللة درجة احلرية القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة 0،05

350 0.57 2.44 
 

 دال 298 1،96
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أن مستوى االزدهار التنظيمي لدى مديري املدارس من وجهة نظر املدرسني يف مدارس حمافظة واسط جاء بدرجة مرتفعة  -2
 لرتكيز واالهتمام اجليد ابالزدهار التنظيمي.وميكن القول ابن لدى مديري املدارس ا

وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري املدارس  -3
عالقة إجيابية ية ومتوسطات درجات افراد العينة ملستوى االزدهار التنظيمي، وهذا يدلل على أن العالقة بينهما االبتكار للقيادة 

ية واالزدهار التنظيمي ألّن اإلجراءات، واالسرتاتيجيات االبتكار )طردية متوسطة(، ويعزو الباحثان وجود عالقة كبرية بني القيادة 
اليت يتبعها مديري املدارس هي عمليات مدروسة،وانبعة عن مالحظة دقيقة للمجرايت اليت حتدث يف ميدان التعلم والتعليم، واليت 

 على اجلميع. متشي
 

 التوصيات:
 يف ضوء النتائج اليت توصل هلا الباحثان يف هذا البحث فإن البحث يوصي مبا يلي:

 املرجوة. االستمرار يف عملية االهتمام ابلتطوير والتشيع على التغيري والتخطيط املستمر من أجل حتقيق األهداف -1
 عادل وبدون متييز وتوخي العدالة.ضرورة قيام مدير املدرسة بتوزيع األدوار واملهام بشكل  -2
 عمل مدير املدرسة على اكتساب معارف ومهارات مقومات جناح قيادة التغيري وفن صياغة اسرتاتيجيات -3

 املستقبل.
 ضرورة قيام مديري املدارس بتشجيع روح التنافس االجيايب بني املعلمني لتحسني أدائهم بشكل فعال.-4

 
 املقرتحات

 ية وعالقتها مبستوى األداء لدى مديري املدارس.االبتكار جة ممارسة مهارات القيادة إجراء دراسات عن در  -
 ية يف املدارس وأساليب التغلب عليها االبتكار إجراء دراسة عن معوقات ممارسة القيادة  -
 إجراء دراسة عن االزدهار التنظيمي وعالقته ابلقيادة الذكية لدى رؤساء اجلامعات. -
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 املصادر:
ية لدى القادة الرتبويني وعالقتها بفاعلية اختاذ القرار من وجهة نظر االبتكار ( درجة ممارسة القيادة 2016جربيين، مساح حسن) 

عمداء الكليات ورؤساء األقسام األكادمييني يف اجلامعات الفلسطينية، رسالة ماجستري غري منشورة،كلية 
 نية، فلسطني.الدراسات العليا، جامعة النجاح الوط

 يّة لدى مديري املدارس الثانويّة احلكومّية يف حمافظة اخلليل وعالقتهااالبتكار ( القيادة 2020ألدويك، شهد غسان)
 جبودة أداء املعّلمني من وجهة نظر املعّلمني أنّفسهم، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة

 اخلليل، فلسطني.
 ية وأثرها يف حتقيق الرايدةاالبتكار ( ممارسات القيادة 2019الزعنون، حممد منصور، ومزهر، عطية رمزي) 

 لتنظيمية من وجهة نظر العاملني يف بنك القدس مبحافظات قطاع غزة، حبث منشور، جملة جامعة القدس
 .96-80(، ص 12(، العدد )4املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية، اجمللد) 

ية يف تعزيز الرايدة اإلسرتاتيجية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطيين االبتكار ( دور القيادة 2021القاضي، حممد عطا)
 ابحملافظات اجلنوبية، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.

 الّتغيري التّنظيمي، )أطروحة دكتوراه غري يّة ودورها يفاالبتكار ( القيادة 2016أحلارثي، هاجر بن سعد )
 منشورة( جامعة انيف العربّية للعلوم األمنية، الّرايض، اململكة العربّية الّسعوديّة.

( مشكالت الرتبية العلمية كما يراها الطلبة املعلمون يف ختصص معلم صف وعالقتها ابجتاهاهتم حنو مهنة 2016ألعبادي، حامد)
 العلمية لكلية الرتبية، جامعة مصرانه، ليبيا.التدريس، اجمللة 

 القيادي ومفهوم الذات لدى مديري البتكار(عناصر الثقافة التنظيمية وعالقتها اب2019الزواهرة، حنني حممد)
 املدارس احلكومية يف حمافظة الزرقاء، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اهلامشية، عمان.

 ، عّمان، األردن.2د مدير املدرسة لقيادة الّتغيري، مركز الكتاب األكادميي، ط (إعدا2010عماد الّدين، مىن )
( دور إعادة هندسة املوارد البشرية يف حتقيق االزدهار 2021اومر، شريوان عمر و صادق، زاان جميد وأاب بكر، كوسرت )

لغازية واملياه املعدنية يف مدينة. اربيل التنظيمي: دراسة حتليلية ألراء عينة من العاملني يف شركة احلياة للمشروابت ا
 إبقليم كردستان" العراق. -
ية واألداء املتميز، حقيبة تدريبية لتنمية اإلبداع اإلداري، الطبعة األوىل،دار وائل للنشر االبتكار ( القيادة 2004عباس، سهيلة) 

 والتوزيع، عمان، األردن.
 ية لدى مديري الرتبية والتعليماالبتكار ر مهارات القيادة ( تصور مقرتح لتطوي2020عواد، مرمي عبد الكرمي)

 ابحملافظات اجلنوبية لفلسطني، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.
 ، الطبعة الرابعة، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، األردن.االبتكار(القيادة اإلدارية وإدارة 2010قنديل، عالء ) 

ية وعالقتها جبودة األداء املدرسي من وجهة نظر االبتكار ( درجة ممارسة مدي ري املدارس للقيادة 2020ء، دعاء مجيل حممد)البنا
 املعلمني، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم الرتبوية، جامعة آل البيت، املفرق، األردن.

ية: دراسة استطالعية يف شركة الكندي العامة يف نينوى، االبتكار ( دور الكفاءة املعرفية يف تنمية القدرة 2010السماك، منال)
 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة املوصل، العراق.

ث حتليلي الراء عينة من ( دور مسعة املنظمة يف العالقة بني القيادة الفاضلة واالزدهار التنظيمي: حب2020حممد، يزن سامل )
 ، العراق.60، العدد 15العاملني يف العتبة احلسينية املقدسة"، جملة العراقية للعلوم اإلدارية، اجمللد 
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(أدارة املعرفة ودورها يف حتقيق االزدهار التنظيمي: دراسة حتليلية يف عينة من شركة االتصاالت 2014الشيباين،محزة كاطع مهدي) 
جامعة  –ات األوسط"،رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة ايل جملس كلية اإلدارة واالقتصاد املنتقلة يف الفر 
 الكوفة، العراق.

ية لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية يف تربية لواء اجلامعة من االبتكار ( درجة ممارسة القيادة 2019احلجاج، حرب خلف)
 اإلسالمية للدارسات الرتبوية والنفسية. وجهة نظرهم ومعلميهم، حبث منشور، جملة اجلامعة
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