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(سٌرة انبقزة ،اآليت )682

-ب-

 ٜيفبا ةه
طمَبٌ ٌيبٗل لبا ٝالء،بوٞر ٔو وب ٍ
ُ غاٖات الكىاه َو ْ
إ َّ

ب ٚ

احلكىاٞر ٔال ٖءرت ٙذلك أدٌ ٜشبك،ر ٔال يٗبا وبَ ٖ،بٌر ٔلكبَ أ ب ٜا
الكىاه إال لكتا ْر ٔايفرت ٝاخلمن كن خممٕياتْر ٔلٗل ذاك الٍَّْ،صُ وَ
ذات الءمير ن ِٕ وَ الكْٗر ٔ طا،ي٘ أ ٕا ْ.
ف،ا ياه املزٌ٘ ،محْ ا :
" ي أت كتاب ال ال ٛيفم ٜالصافء٘ مثاٌني و ٚر فىا وَ و  ٚإال ٔكٍا ٌ،ف
يفم ٜأخطاٞر ف،اه الصافءِْ٘ٗ :ر أ  ٜا
كتا ْ"

-ج-

أُ ٖكُٕ كتا اً صبيٗياً غب

اإلهـــــــداء
إىل ٍِ مييه اهلل ثبهلُجخ واىىقــبر  ...إىل ٍِ عيٍَْ اىعطـبء دوُ اّزظـبر  ...إىل ٍِ أمحـــو أمسـه ثنو افزخبر ..
ً
أرجى ٍِ اهلل أُ ميذ يف عَرك ىرتي مثبرا ثعذ طىه اّزظبر

وسزجقً ميَبرل جنىً أهزذٌ ثهب اىُىً ويف اىغذ وإىل األثذ  ................واىـذٌ اىعسَــس
إىل ٍالمٍ يف احلُبح  ..إىل ٍعىن احلت وإىل ٍعىن احلْبُ واىزفبٍّ  ..إىل ثسَخ احلُبح
وسر اىىجىد
إىل ٍِ مبُ دعبئهب سـر جنبحٍ وحْبّهب ثيسٌ جراحٍ إىل أغيً احلجبَــت ............أٍـٍ احلجُجـخ
إىل ٍِ ثهٌ أمرب وعيُهٌ أعزَذ  ..إىل سْذٌ اىشَىع املزقذح اىزٍ رْري ظيَخ حُبرٍ
إىل ٍِ ثىجىدهٌ أمزست قىح وحمجخ ال حذود هلب..
إىل ٍِ عرفذ ٍعهٌ ٍعىن احلُبح  ........إخىاٍّ األمبرً
إىل اىقيىة اىطبهرح اىرقُقخ واىْفىش اىربَئخ إىل رَبحني حُبرٍ
أخىارٍ اىنرميبد
إىـً اىـروح اىزـٍ سنْذ روحٍ  ..زوجزـٍ اىغبىُـخ
إىل اثْزٍ  ..إشراقخ احلبضر وأٍو املسزقجو
 ..ىُبُ وحال ..

-د-

شــــــــكر وتقــــــــدير
إهل٘ الٖطٌٗ المٗن إال صك ك ٔ ..الٖطٌٗ الٍّا ،إال طايفتك ٔ ..التطٗبٌ الميابات إال
ذك ك ٔ ..ال تطٌٗ اآلخ  ٚإال ءيٕك ٔ ..ال تطٌٗ اجلٍ ٛإال ؤٖتك  ..فىتءٍا المبّي بالٍا إ
ٔجّك الك ٖير فإٌين أشك ا

الءم٘ ال،اٖ أٔالً ٔأخب اً يفمب ٜتٕفٗ،بْ إ باً ِبذٓ ال بالٛر

فّٕ – يفز ٔجن – أحق الصك ٔالجٍأ ٞأٔ

ّىا.

ٔأصمٔ ٜأ مي يفم ٜأش ف األٌبٗأ ٞامل مني ٗاٌا حمىا اهلاد ٙاألوني ٔ ءا:
اٌطوياً وَ يٕلْ يفمْٗ الصؤ ٚالسوً " وَ ال ٖصك الٍاس ال ٖصك ا "
أتٕجبببببْ ابببببالص الصبببببك ٔالت،ببببباٖ إ الببببباكتٕٔ /،فٗبببببق حمىببببب٘ األغبببببار
ٔالاكتٕٔ /،اٟن حمىا ثا ت املص فاُ يفمِ ٜذٓ ال الٛر ٔالمذاُ مل ٖبخو يفمّ٘ اجلّا ٔالتٕجٗبْ
فكاٌا ٌءي املٕج ْ ٔامل شار كىا أتٕجْ االص الصك ٔالت،اٖ إ كن وَ الاكتٕ /،حمىا
إ اِٗي املإُِ ٔالاكتٌّٕ /ٚ،اٖ ٛيفبا اهلاد ٙالتمباٌ٘ر يفم ٜتيضمّىا ،بٕه وٍايص ٛال بالٛر
ٔاحلكي يفمّٗار ٔإث اّٟا مبوحااتّىا الساٖا، ٚغي أيفباّٟىا األكادميٗٔ ٛاإلدا.ٖٛ،
ٔالصك وٕصٕه إ أيفضا ٞاهلٗ٠ب ٛالتاٖ،سبٗ، ٛسبي إدا ٚ،األيفىباه ةاوءب ٛاألوِب ر ٔالسبادٚ
حمكى٘ أدا ٚالا،ا ٔ ٛوٍسّٗ،ار ٔإدا ٚ،ش ك ٛاالتصاالت اخلمٕٖ ٛاليمسطٍٗٗ-ٛجبٕاه ،طبا
غزٔٔ .ٚفأ ٍٞت،اٖ اً ٔايفرتافاً أت،اً أمس ٜآٖات الصك ٔالء فاُ إ األخبٕ ٚالبزوؤ ٞاألصباياٞ
الذَٖ ياوٕا ل٘ الءُٕ ٔالتصجٗع إلدماو ِذٓ الا،ا .ٛ
وما توفَقٌ إال من اهلل تعاىل
الباحح

ٔاٟن حمىا أمحا وصبح

-ه-

الممخـــص
هددت

هددذل راد ررادى راددة عالرتدى متغددى راعتنظد رر راتتوظعظددى ععادتار ر عدددر ر درري اذاد عد

خددتا راتالددرى مالددة متغددى "راح دارتز راعالتاظددى – راح دارتز راعيدظددى – درجددى راعريزظددى ر دررظددى" ععاددتار
ر عدر ر درري ,يعي تم تاالظط راضاء مالة عفهام ر عدر رإلدرري اأهعظته يأاالاب إدرري حدظث ظاهم
تددت تحقظددف رافيمالظددى رإلدررظددى ,ارايشددى مد عاددتار رإلعدددر رإلدرري ادددر راالدديعالظ ر دررظددظ تددت شددريى
ر تصي

راخالاظى رافالاطظتظىد د د جارا .اتيدا عجتعدا راد ررادى عد جعظدا رإلدررظدظ راالديعالظ تدت شدريى

ر تصددي

ددز حظددث عال د مددددهم ( )585عاوددى إدرري ,اصددعم

راخالاظددى رافالاطظتظىد د د د ج دارا عقطددي

راعيحث إاتعيته عياتى ع عحارظ أايادظظ أحددهعي ظتالالدف عياعظيتدي

راشخصدظى ار خدر اعالرتدى متغدى

راعتنظ د رر راتتوظعظددى ععاددتار ر عدددر ر درري ,اراددتخدم راعيحددث طرظقددى راحصددر راشدديعا ,اتددم تازظددا
م دددد( )585را ددتعيتى ات ددم را ددتردرد ( )561را ددتعيتى عتا ددعى ( .)%8665اتاص ددال

راد ررا ددى إا ددة راتت ددي

راتياظى :تاتر أعاليد ر عدر ر درري عدرجى يعظر ادر رااليعالظ تدت شدريى جدارا ,تاجدد متغدى ذر

د ادى

إحصي ظى عظ راعتنظ رر راتتتوظعظى ععادتار ر عددر ر درري ,راالديعالظ تدت شدريى جدارا ظتالقدا راحدارتز
راعيدظى راعتياعى اي هذ راحارتز ام ترعط عي عدر ر درري اتدررظظ االاليعالظ تت راشريى ,رااليعالظ تت
شدريى جدارا ظالدديتا عد عريزظددى راقد رر رر  ,تاجددد تدراف ذر

د ادى إحصددي ظى تدت راددتجيعي

أتدررد راالظتددى

حداا متغددى راعتنظد رر راتتوظعظددى ععادتار رإلعدددر رإلدرري تالدزر اعتنظددر رادرجددى رااوظفظددى اصددياد أتدررد
راالظتى راذظ عدرجدى عددظر در در أا غي دد ترظدف ,تاجدد تدراف ذر
ر دررظى" تت راتجيعي

د ادى إحصدي ظى اعجديا "درجدى راعريزظدى

أتررد عجتعا رادرراى تالزر إاة عتنظر "راالعر" اصياد أتررد راالظتى راذظ أمعيرهم

ع  _41رغا ع  51اتى.
يعي خالص راعيحث إاة راالدظد ع راتاصظي
ختا راعررع راتدرظعظى اتشجظالهم مالة تحعا تتي
جدظد تت راالعا ع

أهعهي :تالزظز عجي

رإلعدر

االاليعالظ ع

أمعياهم ارتيحى رافرصى االاليعالظ عإاتخدرم طرف

ختا عتحهم راثقى اراصتحظي

راتزعى اعييتأ راععدمظ

عتهم ,رعط تويم

راحارتز عأاس اعاليظظر عهتظى تتضع راتعظز تت ر درء ارإلعدر تت راالعا اتحاظ اتطاظر يفيظي
اعهي رر
راق رر رر

ر دررظظ

ععي ظخالف عظ ى إعدرمظى تت راشريى ,ضرار تفالظا عشيريى رااليعالظ

ار متررى عقدررتهم تت اضا ر هدرى راعرحالظى راتت تاهم تت تحقظف أهدرى ا يظي

اأهدرتهم أظضي ,اأ تيا راالدراى أايس تازظا راحارتز.
-و-

تت رتخيذ
راشريى

Abestract
The aim of this research is to study the relationship between the organizational
variables and the managerial creativity level, by identifying the relationship
between “Moral incentives, financial incentives, and degree of administrative
centralization”, and the managerial creativity level. For ther more, this study
highlighted the managerial creativity concept and its importance as modern
managerial approach that contributes to achieve the efficiency, and detecting the
managerial creativity level of the administrative staff at the Palestinian Cellular
Communication Company – Jawwal. The target population of this study is the
whole administrative staff at the Palestinian Cellular Communication Company –
Jawwal (581 employees). This research is conducted using a quantitative research
methodology. The questionnaire consists of two parts, the first part consists of the
biographical data about the participants, and the second part consists of paragraphs
to study the relationship between the organizational variables and the managerial
creativity level. The census technique was conducted. (581) surveys were
distributed, (521) completed surveys were returned, resulting in response rate of
(58281). The research found out the following results: the administrative staff at the
Palestinian Cellular Communication Company – Jawwal has high level of
managerial creativity dimensions; there is a significant statistical relationship
between the organizational and the managerial creativity level; the employees of
Palestinian Cellular Communication Company – Jawwal are receiving appropriate
financial incentives, but those incentives have no relation to managerial creativity of
the administrative staff, and
the employees
of Palestinian Cellular
Communication Company – Jawwal are suffering from the centralization of
decisions. The research also found that there is a significant statistical differences in
the relationship between the organizational variables and the managerial creativity
due to managerial level, in favour of staff members who is a manager or team
leader; there is a significant statistical differences in the degree of administrative
centralization due to age, in favour of staff members who is aged from 01 – to less
than 11 years. The research reached many recommendations such as: strengthening
the employees’ opportunities for creativity through training programs; encouraging
them to be accountable for their actions; providing them an opportunity of using
new procedures in the work by giving them the trust and the required authority, and
rewarding the creative employees; linking between the reward/ incentives system
and the performance and creativity of the employees to improving and developing
the skills and qualities of the administrative staff, which create the creative
environment in the company; developing an operational plan with participation and
involvement of all staff, and justice should be the base to distribution of incentives.
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الفصـــــــــل األول

 :اإلطـار العام لمبحث

المـقـدمـة:
يش ه دلعالههتايلاػي ه عر لواحههو

لمالههددولوماعو ه لم ه ليمي ه لميههتدي لعاحيههتو,لحيههألهم ه يلعاا ههديل

عاللمه لوعاانعواهوي لمه لزيههتدول درعللماطللهت لعااػييهرللوعااطههورلمه لنتمه لعاميههت
ع اصههت

لو لمهيمتلوهورول ههتايل
ل

,لوهههذعلعرمههرلياطلههكله لانههو لعامعظمههت لملد ه لم ه ل ه
ل لوانعواوييههتلعامللومههت ل

تلوه ليايلعاافت
لوعالتملي لمي ل

لعا ههتدول

للإييتلي لم لعاظروفلعاليئي لعادع لي للوعا تريي لعاا لاحهيطللتامعظمهت ,ل

تلوعالههتملي لا ل ه لوالع ه لحتا ه لعإلههدععللعإدعري,لمتاههدو ل
لوهههذعلياطلههكل دعرولملد ه لاا ه ليل لوا يههنلعفم ه ل
لوعااطهورلعاانعواهوي ل لعاييه لإلهدععلعرمهرعدل
عاما دم لايلاص ل اىلمتلوصل ل ايه لمه لعاا هديللعاللمه ل
وعايمت ت ل لىلحدلمهوع للو صوصهتًلعإدعريهي ,ل لومه لهيه لاح يه لعافنهرلعا ه
لدلم ل ييتدلليئ لاعظيمي لمعتمل ل لوميتمت لاحفزلعإلدععللوعاملد ي لدع

لوعإلهدععلوعاايديهدل ل

للو ترجلعامعظم .ل

وييم ه لناههتكلعإدعروللوعامههديرو لعايههويل لههىله لعامعظم ه لعاملتص هرولالههيشلم ه لظههروفلماػي هرول
لومل دولوه لعاحتي ل اىلعإلدععلافرض تلعااػيه عر لعإ اصهتدي للوعإيامت يه للوعاميتمهي للوعاو تميه للوغيرههت,ل
وحتي ه لعامعظمههت ل اههىلعإلههدععلحتي ه لملح ه ,لم ههدلهنههدللياههرلدعرنههرل()Perter Druukerل لههىلهههذ ل
عاحتي لل واه ل"ه ل لهىلعامهديري له لياللم لهوعل دعرولعامعظمهت لعاملد ه ,لنمهتل هدلهرعيمه لدع ل( Earnet
)Daleلعإلدععلل حدىلعاوظتئفلعارئيمي لامديرلعامعظم "ل(عادهت ,ل,2991لص.)9لل
"مػيتكلمعتخلعإلدععللم لعامعظمت ليؤورل لىلعالتملي لمي تل لىل ا فلمماويتا يلحيأل ل
يامنعو لم ل ظ ترلمتلادي يلم ل د عر ل لدع ي ليمن ل مهاػ ا تلعإمهاػ

لعرموه لمه لحه لعامشهن

عاا لاوعي ي,ل لولتااتا لعالحأل ه لعاحلهو لعامه ل للوعالمهيط لعامضهموع لعاعاهتئتلاالهللعامشهن

ل

للحيهأل

لاد ل يلهذ لعاحلو لم لال يدع ل دعري ل لومشتن لم لعآل ري ,للوهذعلعاػيتكلالاعظييلعإدعريلعإلهدع

ل

م ههلل لوي ههودلملو ههت لاح ههو لدو ل ظ ههتر "ل(هيي ههت ,2999,ص.)11لنم ههتلوي ههرىللل ههضلعال ههتحوي له ل
عإلدععلهصلحلع

للموتل لعرم لعرنلهرلاليهعسلعالشهريلاحه لعانويهرلمه لعامشهن

لعااه لاوعي ه ,لوه ل

عرميل لالامدل لىلميردلعا وىلعالتمل لل ت,لوعلعمتلالامدل لىلاوميرلعوعلماميزلم لعالتملي ,لهيل لهىل
همرعدلملد ي لم لم الفلعاميت

ل تدري ل لىلعاانيفلم لعاوع لعاذيلعليشلمي .ل

م يلمعظم ل لاض لعإلدععللعإدعريلههدمتلرئيمهتلمه لهههدعم تلو لالمه ل لهىلاشهيي لعالهتملي ل
هدرا تل لههىل
لههىلعإلههدععل لواهوميرلعايههولوعاليئه لعامعتمههل لاههذاللمههينو لمصههيرهتلعااههرديلوع ع يههترلالههديل ه ل
موعي ه لعااػيه عر لوعااطههو عر لعااه لاظ ههرللإمههامرعرل لههىلليئا ههتلعادع ليه لوعا ترييه ,ل"نمهتله لعامههوظفي ل
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م ه لهيلمعظم ه لو لههىل هها فلممههاويتا يلعاوظيفي ه ل ذعلاههيلييلل هوعلعإلههدععلليههز لم ه لحيههتا يلعاوظيفي ه ل
ممههوفلينههو لمصههيرهيلعاا لههفلو ههديلعا ههدرول لههىلعاممههتهم لم ه لاعمي ه لواطههويرلهعفم ه يلومعظمههتا ي"(ل
عالريفه ل,1006,لص.)17لحيهأليلالهرلعافهردلعاملهدعليلالههرلوهروولمتديه ,لله ل لعإمهاومترلمه لاطههويرل
رهسلعامت لعالشريليلالرلهعيحلمصتدرلعإماومتر.لل
وال لشرن لع اصت

لعا لوي لعافلمطيعي ل-يوع لاوعيه لعالديهدلمه لعا ضهتيتلوعامشهن

لعااه ل

افرض تلعاماػي عر لع اصتدي لوعاليئي لوعاميتمي لوغيرهتلم لعاميام لوهذعلياطلكلم ل يتدا تلوعالتملي ل
مي تلضرورولعح

لعامع تلعإلدععليلم لاطويرلع

مت للوح لعامشهن

لعااه لاوعيه لعالهتملي ,لوذاهلل

نل لم لهي لاح ي لههدعم تلعامعشودو,لواوميرلليئ لاعظيمي ل لدععلي لليايلمي تل شرعللنتم لعالتملي لم ل
عامعظم لم لهي ل رعجل لدع تا يلعانتمع .ل
ولإ الههترلشههرن لع اصههت

لعا لويه لعافلمههطيعي ل–ليهوع لوعااه لاموه لهحههدلعارنههتئزلع اصههتدي ل

المشروعلعاوطع لعافلمطيع لعاطموحلوعاذيلععطل لم لالتيل,2998لوذالللمويكلع افت ي لعامو ل للي ل
شههرن لع اصههت

لعافلمههطيعي لوعامههلط لعاوطعيه لعافلمههطيعي لمموله للههو عزرولعالريههدلوع اصههت

لعافلمههطيعي ل

وعاا لااضم لار يصلامدول5لمعوع ,لواوا لعاشرن ل هامتملتًلشديدلعًلاللعصرلعالشري,لحيألايلاوظيفل
مههتليزيههدل ه لعررللمتئه لموظههفل عههدلععط
وا ايلعاشرن للاطويرلنوعدرهتلم ل

ههت,لحيههأليزيههدل ههددلعامههوظفي لعايههويل ه لمههللمتئ لموظههفل

ل رمتا يل اىلعادو عر لعاادريلي لعام الف للولومتئ له هرىلل هدفل

عإرا ت للمماوعهيلعام ع .ل
حي ههألهص ههلح لش ههرن لع اص ههت

لعا لويه ه لعافلم ههطيعي -ليه هوع لاوعيه ه لماػيهه عر لليئيه ه لدع ليه ه ل

و تريي ه لال ه لم ه لهلرزهههتلد ههو لمعتممههي ليههددل اههىلعامههو لللههدله لنتع ه لميمو ه لع اصههت

لالم ه ل

اوحدهتلمي ,لوهندل(هلود )1020,ل زيلعاملط لعافلمطيعي لطهرحلمه ل هتيل1021يل طهت لمشهػ ل لهويل
وتاههألوذاههللم ه لمعههتط لعامههلط لعاوطعي ه لعافلمههطيعي (.)gccwebmaster@gov.psلوه هذعليمههاويكل
مع تلا دييل دمت لهمض لور تي لوعهامتيلوامعي لعإلدععللادىلعالتملي .ل
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مشكمــة الدراســة:
الهتع لعامعظمهت لعا تصه لعالديهدلمه لعامشهتن لعااه لاوعي هتلمه لمههو لعالمه ل مهيمتلمه لظه ل
عاظههروفلعااه لعلههيشلمي ههت,لو لشههلله لهيلمعظمه لامههلىل اههىلعااميههزلوعاريههتدولو صوصهلتًل ذعلمههتلنتعه ل
الم ه لم ه لعاميههت لعا ههدم ,لوهههذعل لينههو ل للويههودل دعرولملد ه لالم ه ل لههىل ظ ههترلواعمي ه لور تي ه ل
عإلدعع,لحيألهظ ر لدرعم ل(عرغت,ل)1008له له لعام ت عر لاوعم لعًرلم لشرن ليوع له :ل"عا درول لىل
عاافنيرلعإلهدع

,لعا هدرول لهىلعإلانهتر,لاهوعمرلعامروعه لعاذهعيه ,للو هديلاحفيهزلعامرؤومهي لالمشهترن لمه ل

عا ههتذلعا ه عر عر ".لنمههتلم ه لعاضههروريلاطههويرلعا ههد عر لوعام هت عر لعاذعاي ه لعا تص ه للتايوععههكلعإلدع ي ه ,ل
وعاا لالم ل لىلاعمي لواطويرلعايوععكلعإلانتري لادىلعالهتملي لاموعنله لعاماػيه عر لوعااحهديت لعايديهدول
( نتش ه ,ل.)1008لوي ه ل لههىل ههتا لشههرن لي هوع ل ههك لنليههرلم ه لاطههويرلود ههيلعاميام ه لعافلمههطيع ل
لم الفلمماويتا لومه ل ه

لرمهدهتلا دمه لهصهلح لهمتمهي ل ليمنه لعإمهاػعت ل ع هت,لوعظه لعًرلرهميه ل

هذ لعا دم لم لعاعوعح لعإيامت ي لوعإ اصتدي ,لوم ل

لاح ي لههدعفل مارعاييي لحيويه لمه لرمهدل

ولوعل هدععلعالههتملي لو ههدرا يل
عاميام ه لعافلمههطيع للتا ههدمت لعاا ه لا ههدم تلالامههدللطليل ه لعاحههت ل لههىل ل هر ل
لىلح لعامشن
وم ل

لعاا لاوعي يلم لهي لاطويرلعر مت لعاا لي ومو لل ت.لل
لا ت لعالتحألم ل ددلم لعالهتملي لمه لشهرن لع اصهت

لعا لويه لعافلمهطيعي ليهوع ل

عاذي ل تموعللا دييل لدع تا يلوهمنت لعًرليديدولاللم ل اف لملظيله عر لعالتملي لهع يلايليال وعلعاحدلعامعتمهكل
اا ديرل لدع تا يلور تي لعاملد ي لمع ي,ل دعل

ل ديلعاوصو ل اىلعاحدلعامعتمكلمه لعاحهوعمزلعامتديه ل

وعاحوعمزلعاملعوي ,لو ديلا صيصلميزععي ل تص لار تي لعإلهدععللوعاملهد ي لوعاهذيليهعلنسللتاضهرورول
لىل لدععللعالتملي لواطويرهيلاأل مت لعاا لي ومو لل ت,ل لوم لمعطل لعإع متيلعايػرعم لعاهذيلعليشه ل
م ل طتعلغزولوعاضف لعاػرلي ليل لعإدعرولعالليتلالشرن لا ذلمرنزهتلعارئيم لم لعاضف لعاػرلي ,لوهذعل
دليؤديل اىلمرنزي لعا عر عر .لوال لم لههيلعا طوع لم لنشفلطليل لهذ لعامشنل لهولد عرمه ل

هل

عاماػي ه عر لعااعظيمي ه ل(عاح هوعمزلعامتدي ه -لعاح هوعمزلعاملعوي ه -لدري ه لعامرنزي ه لعإدعري ه )للممههاوىلعإلههدععلل
عإدعريلم لشرن لع اصت

لعا لوي لعافلمطيعي -ليوع .ل

ومن هنا تتمخص مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما عالقة المتغيرات التنظيميـة بمسـتو اإلبـداع اإلدار فـي شـركة االتصـاالت الخمويـة الفمسـطينية-

جوال ؟
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متغيــرات الدراســـة:
 .1المتغيــر التابــع:
واشم ل عتصرلعإلدععللعإدعريلعااتاي :ل

(عرصههتا ل-لعامروع ه لعاذهعي ه ل-لعإحافههتظللتإايههت ل-ل لههو لعام ههتطرول-لعاط ه لعافنري ه ل-لعاحمتمههي ل
المشن

ل-لعا درول لىلعااحلي لوعارلط).ل

 .2المتغيــرات المستقمــة:
لللللللل لواشم لعاماػي عر لعااعظيمي لعااتاي :ل

(عاحوعمزلعامتدي ل-لعاحوعمزلعاملعوي ل-لدري لعامرنزي لعإدعري ).ل
.3المتغيرات الضابطة:
للللللللواشم لعاماػي عر لعاش صي لعااتاي :ل

(لعادري لعاوظيفي ,لعامؤه لعاللم ,لعالمر ,ددلمعوع لعا لرو,لعاعوع,ل ددلعادو عر لعاادريلي ).
ل

شكل رقم ( )1يوضح  :عموذجلعادرعم يردللوعمط لعالتحأ
ل
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فرضيــات الدراســـة:
ا ههدلا ههيللع ههت لمرض ههيت لعاد عرمه ه ل ام ههتدلعًل ل ههىلمش ههنل لعاد عرمه ه لو عتص ههر لعام الفه ه ,لحي ههأله ل
مرضيت لعادرعم لالدلعيتلت لععي لالظتهرولعامدروم ,لوحلولًلماو ل لالمشنل لموضوعلعادرعم ,لواعطله ل
هههذ لعاد عرم ه لم ه للعههت لمرضههيتا تلم ه ل ه

لعااحلي ه لوعانشههفل ه ل

ههت لعاا ه ويرللههي لعاماػيههرلعااههتل ل

(عإلدععللعإدعري)لولي لعاماػيرلعامما ل(عاماػي عر لعااعظيمي ).لل
الفرضيـة الرئيسيـة األولــى:
هعهتلل

ه لذع لد اه ل حصههتئي ل عههدلممههاوىل))α≤0005للههي لعاماػيه عر لعااعظيميه لوممههاوىل

عإلدععللعإدعريلم لشرن لع اصت

لعا لوي لعافلمطيعي ل-ليوع .ل

ويتفـرع منهـا الفرضيـات الفرعيـة التاليـة:
 .2هع ههتلل

ه ه لذع لد اه ه ل حص ههتئي ل ع ههدلمم ههاوىل))α≤0005لل ههي لعاحه هوعمزلعاملعويه ه لومم ههاوىل

عإلدععللعإدعريلم لشرن لع اصت
 .1هع ههتلل

ه ه لذع لد اه ه ل حص ههتئي ل ع ههدلمم ههاوىل))α≤0005لل ههي لعاحه هوعمزلعامتديه ه لومم ههاوىل

عإلدععللعإدعريلم لشرن لع اصت
 .3هعه ههتلل

لعا لوي لعافلمطيعي ل-ليوع .ل
لعا لوي لعافلمطيعي ل-ليوع .ل

ه ه لذع لد ا ه ه ل حصه ههتئي ل عه ههدلممه ههاوىل))α≤0005لله ههي لدري ه ه لعامرنزي ه ه لعإدعري ه ه ل

ومماوىلعإلدععللعإدعريلم لشرن لع اصت

لعا لوي لعافلمطيعي ل-ليوع .

الفرضيـة الرئيسيـة الثانيـة:
 .2هع ههتللم ههرو لذع لد اه ه ل حص ههتئي لمه ه لعم ههايتلت لهمه هرعدلعاليعه ه لح ههو ل

ه ه لعاماػيه ه عر لعااعظيميه ه ل

(عاح هوعمزلعامتدي ه ,لعاح هوعمزلعاملعوي ه ,لدري ه لعامرنزي ه لعإدعري ه )لللممههاوى عإلههدععللعإدعريلالههزىل
الماػي عر لعاش صي لاللتملي لمو ل(لعادري لعاوظيفيه ,لعامؤهه لعاللمه ,لعالمهر ,هددلمهعوع لعا لهرو,ل

عاعوع,ل ددلعادو عر لعاادريلي ).
ل
ل
ل
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أهــداف الدراســـة:
ا دفلهذ لعادرعم ل اىلمتلي ا :ل

 .2ليهت لههميه لعإلههدععللالممههئواي لمه لشههرن لع اصههت
ييتللتًل لىلهدع لعالتملي .ل

 .1ملرم لد يلعإدعرولعالليتلم لشرن لع اصت

لعا لويه لعافلمهطيعي -ليهوع للمههتليههعلنسل

لعا لوي لعافلمطيعي -ليوع لإلدععللعالتملي .ل

 .3ملرم ه لعامم ههاويت لعإدعريه ه لعاا ه لا ههايلل ههتلعالملي ه لعإل ههدععليه ه لم ه لش ههرن لع اص ههت
عافلمطيعي -ليوع .

 .4عاال ه ههرفل ل ه ههىل

عافلمطيعي -ليوع .

 .5عااله ههرفل له ههىل

ه ه ه لعاحه ه هوعمزلعامتديه ه ه للإل ه ههدععللعال ه ههتملي لمه ه ه لش ه ههرن لع اص ه ههت

لعا لويه ه ل

لعا لويه ه ه ل

ه ه لعاح ه هوعمزلعاملعوي ه ه للإله ههدععللعاله ههتملي لم ه ه لشه ههرن لع اصه ههت

لعا لوي ه ه ل

ه لدري ه لعامرنزي ه لعإدعري ه للإلههدععلعالههتملي لم ه لشههرن لع اصههت

لعا لوي ه ل

 .7عاو ههوفل لههىلعاملو ههت لعاا ه لاههؤورلمههلللتًل لههىل لههدععلعالههتملي لم ه لشههرن لع اصههت

لعا لوي ه ل

عافلمطيعي -ليوع .

 .6عاالههرفل لههىل

عافلمطيعي -ليوع .

عافلمطيعي -ليوع لوطرحلميمو لم لعااوصيت لوعام ارحت لالاػلكل لىلعاملو ت ل.

 .8عاوصو لعاىلم ارحت لامت دل لىلر تي لواعمي لواطويرل لدع ت لعالتملي ل لىلهمسل لمي .ل
 .9عاالرفل لىلعافرو للي ل يتلت لعاملحووي لاموضوعلعادرعم لوعاا لالزىلالماػي عر لعاش صي ل
وعااعظيمي ل(عادري لعاوظيفي ,لعامؤه لعاللم ,لعالمر,ل ددلمهعوع لعا لهرو,لعاعهوع,ل هددلعاهدو عر ل

عاادريلي ).ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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أهميــة الدراســــة:
ال ههتاتلعاد عرمه ه لموض ههو تًل ل ههىليتع ههكلنلي ههرلمه ه لعرهميه ه لوه ههول
لعا لوي لعافلمطيعي -يوع .ل

عإدعريلم لشرن لع اصت

أوالا -مـن الناحيــة العمميـــة:

ه ه لعاماػيه ه عر لعااعظيميه ه للتإل ههدععلل

 اعلو ه لههمي ه لهههذ لعاد عرم ه لم ه لههمي ه لعاموضههوعلعاههذيلمههااعتوا ,لوهههول

ه لعاماػي ه عر لعااعظيمي ه ل

لممههاوىلعإلههدععللعإدعريلوعاههذيليم ه يلم ه لزيههتدولمت لي ه لونفههت ولعردع لاههدىلعالههتملي لم ه لشههرن ل
يوع .
 يلالرلموضوعلعإلدععلعإدعريلم لعاموضو ت لعاحيوي لعاحديو لعاا لعتا ل هامهتيلنليهرلمه لعافنهرل
عإدعريلعاحديألرهميا لم لممت دولمعظمت لعر مت لم لاح ي لههدعم تلل لو لوي دلوانلف .
 لوالرزلههميا تلم لنوع تلمانو لمحتوا ليتدولامدلعاع صلعاوعضحلم لميدع لعالحألعاللم ,لحيأل
لعادرم ه لم ه لهواههىلعاد عرمههت ل– لههىلحههدل لههيلعالتحههأ-لعاا ه لاحههتو لعاالههرفل لههىلوع ه ل
الالههرلهههذ لع
ه ه لعاماػي ه ه عر لعااعظيمي ه ه للممه ههاوىلعإله ههدععلعإدعريلالله ههتملي لم ه ه لشه ههرن لع اصه ههت

لعا لوي ه ه ل

عافلمطيعي -يوع لل طتعلغزو,لوهيضلتًل لىلممهاوىلمؤممهت لعا طهتعلعا هتصلومه لهمهسلومع ييه ل
لمي لوعضح ,لولتااهتا لي لؤمه له لامه يلعاعاهتئتلعااه لمهاح تلههذ لعاد عرمه لواوصهيتا تلمه لاح يه ل
عاع ل لعاعو ي لعاا لعريوهتلاللتملي لم لعاشرن لل طتعلغزو.ل
 م لعام مو له لام يلهذ لعادرعم لم لاويي لهعظترلعالتحوي لإي عر لعامزيهدلمه لعاد عرمهت لعااطلي يه ل
م لهذعلعاميت لعا تيللمتليشن ل ضتم لاألدكلعإدعري.ل
 امههامدلههذ لعاد عرمه لههميا ههتلمه لنوع ههتلاطله ل لههىلعالههتملي لعاههذي لي ههدمو لعا دمه لعاوحيههدولل طههتعل
غزو,له لوهول طتعلع اصت
م لم الفلعاميت

,لامتليلذا لهذعلعا طتعلمه لي هودلمهؤورولااعميه لعاميامه لعافلمهطيع ل

.

 وههمي لهذ لعادرعم للتاعمل لاللتحألنوع تلااوعم لم لاطللتا لعام عي لاللم لم لههذعلعاميهت لعا هتي,ل
ونذاللهذعلعالحألميمت د لم لعاحصو ل لىلدري لعامتيمايرلم ل دعرولعر مت .
 يمامدلهذعلعالحألههمياه للصهف ل تمه لمه لعاعاهتئتلعاماو له لمعه ,لوعااه ليمنه له لامهتهيلمه لا هدييل
داي ل لم ل

لعال

لوعااعظيمي )ل لولي لعإلدععللع دعري.
للي لعاماػي عر ل(عاش صي ل
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ثانيا -مــن الناحيــة التطبيقيـــة:

 الههدلشههرن لع اصههت

لعا لوي ه لعافلمههطيعي -ي هوع لعرواههىلم ه له عرض ه لعامههلط لعاوطعي ه لعافلمههطيعي ل

وعاوحيههدولم ه ل طههتعلغ هزول لوامههلىلعاشههرن لدوم هلتًلالحفههتظل لههىلمو ل ههتللههي لعامشههارني ل لواميزهههتلم ه ل
ع ايترلواليي لعالتملي لمي تللوعالم ل لىلاطويرهيل لوادريل يلم لهي لرم لمماوعهيلعام ع للوعالمله ل
وهذعلنل ليعصكلم لاح ي لههدفلعإدعرولورم لمماوىلعاممترمهت لعإدعريه للمهتليح ه لا هتلعافت ليه ل
وعانفت ولم ل دم لعاميام لعافلمطيع .
 مامت دلعادرعم لشرن لع اصت
عالتملي لم لمشن

لعا لوي لعافلمطيعي ل-ليوع لم لعاالرفل لىللللضلمتليوعي ل

للوعاا لانو ل تئ لهمتيل لدع تا ي.

منهـــج الدراســــة:
مههوفليمهها ديلعالتحههألعامههع تلعاوصههف لعااحليله لوذاههللام ئماه لاد عرمه لعاظهوعهرلع يامت ي ه ل
وع عمههتعي لوذاههلللتمهها دعيلع مههالتع لهولعام تلل ه لالحصههو ل لههىلليتعههت لوع لي ه لاصههفلعامشههنل للشههن ل
د ي لواحل لهللتدههتلوا ويرعا هتلوعاهذيليحهتو لوصهفلعاماػيه عر لعااعظيميه لوممهاوىلعإلهدععلعإدعريلمه ل
عامعظمت ل.ل
مجتمـــع الدراســــة:ل
لل يانو لميام لعادرعم لم لعإدعريي ل(مديرل تيل-لمديرلدعئهرول-ل تئهدلمريه ل–لمشهرفل–ل دعريل
هو ل-ل دعريلاعفيههذي).لوعاللههعل ههددهيل285لم ه لشههرن لع اصههت

لعا لوي ه لعافلمههطيعي ل–لي هوع ل لمههتل

لت ل ددليمي لعالتملي ل117لومياوعىلممت ديلع دعريي ل(لموظف لعا دمت لعاممتعدو)لوعالتاعل ددهيل

41لممت دلعدعري.ل

صعوبات واجهت الباحث:
 صههلول لعااوعص ه لعايػ عرمه للههي ل طههتعلغ هزولوعاضههف لعاػرليه لحيههألنههت ليههودلعالتحههأل ي ه عر لد عرمهها ل
لىليمي لعالتملي لم لشرن ليوع لم لعاضف لعاػرلي لو طتعلغزو.


ديلويودلمنال لعاناروعي لم لعايتمل لممتليمت دل لىلع ط عل لىلعامرعي لوعادرعمت .

 صلولت لم لاوزي لع مالتع لويمل تللملكل عشػت لعالتملي لم له متا يلعإدعري .ل


ديلاوعمرلعاناكلعامرعي لعاحديو لم لعامنالت .لل
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الفصػػؿ الثانػػػي

 :اإلطػػار النظػػػري

المبحث الوؿ  :اإلبػداع اإلداري
المبحث الثاني  :الحوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز
المبحث الثالث  :المركزيػػػػػػػػػػػػػػػػة
المبحث الرابػػع  :شركة جػػػػػػػػواؿ

المبحػث الوؿ  :اإلبداع اإلداري
تمهيػػػد:
يعتبر مصطمح اإلبداع مف أكثر المصطمحات شيوعاً في الوقت الراىف في أدبيات اإلدارة

ويشيد العصر الحالي العديد مف التطورات المتسارعة والتغيرات المتبلحقة نتيجة االنفجار المعرفي

وثورة المعمومات واالتصاالت وبالتالي فإف اإلبداع يصبح أم اًر حتمياً وبخاصة لمدوؿ النامية التي

تسعى إلى المحاؽ بركب التقدـ العممي والتطور التقني" ,فاإلبداع يدعـ قوة أي منظمة في تميزىا عف
المنظمات األخرى كما أف اإلدارة التقميدية أصبحت غير ممكنة في الوقت الحالي لما ليا عواقب
وخيمة

فيي

تحوؿ

األفراد

العامميف

إلى

بيروقراطييف

وتسمبيـ

قدرتيـ

عمى

اإلبداع

والتفكير"(عيد,2008,ص.)30
فاإلبداع ظاىرة إنسانية لـ يتطرؽ إلييا الباحثوف والعمماء بشكؿ منيجي إال بعد
عاـ 1950ـ حيث جوىر اإلبداع في الوصوؿ إلى شيء جديد ,وىو أمر غير مقتصر عمى اختراعات

العمماء والباحثيف في العموـ الطبيعية ,وانما تشمؿ اإلبداعات في ميداف العموـ اإلجتماعية واإلنسانية

أيضاً ,فقد يكوف اإلبداع سمعة صناعية أو استيبلكية أو خدمة تشبع حاجات األفراد وتمبي احتياجاتيـ,

أو أفكا اًر يستفيدوف منيا في حياتيـ المعيشية .وقد يكوف اإلبداع في التوصؿ إلى سياسة تحقؽ والء
العامميف لممؤسسة التي يعمموف فييا وتخفض نسبة الغياب وترفع مف تعاوف األفراد فيما بينيـ ,أو
التوصؿ إلى طريقة يقرب فييا المشرؼ أو المدير بيف مرؤوسيو ويدفعو إلى العمؿ بروح الفريؽ لتحقيؽ

أىداؼ يتفقوا عمييا جميعاً .أو قد يكوف اإلبداع سياسة تتبناىا إدارة الشركة لتنمية ميارات العامميف

لدييا وتطوير قدراتيـ لمتغمب عمى الصعاب التي تواجييـ في األعماؿ التي يقوموا بتنفيذىا ,وعمى ىذا
األساس يتبيف أف اإلبداع عممية مستمرة يمكف حدوثيا في كافة المجاالت" ,كما تستعمؿ مفاىيـ

اإلبداع ,واالبتكار والخمؽ كمترادفات .وتعني جميعا والدة شيء جديد غير مألوؼ ,أو النظر إلى
األشياء بطريقة جديدة .وىناؾ فروؽ بيف اإلبداع والميارة ىو الذي يعيد تشكيؿ ما إبتدعو غيره بإتقاف,

أما اإلبداع ففيو أصالة واضافة نوعية" (القريوتي,2000,ص.)298

-11-

أولً -مفهػػػوـ اإلبداع:
مفهػوـ اإلبداع لغويػاً:
اإلبػػداع كمػػا جػػاء فػػي لسػػاف العػػرب مشػػتؽ مػػف بػػدع الشػػيء أو ابتدع ػو أي أنشػػأه أو بػػدأه أو ال

ػي
نت ِب ْد ًعا ِّم ْف ُّ
ػوح إِلَ َّ
حيث قاؿ تعالىُ ":ق ْؿ َما ُك ُ
س ِؿ َو َما أ َْد ِري َما ُي ْف َع ُؿ ِبي َوَل ِب ُك ْـ إِ ْف أَتَِّبعُ إَِّل َما ُي َ
الر ُ
َِّ ِ
يف" (سورة األحقاؼ )9:أي ما كنت أوؿ مف أرسؿ .والبديع مف أسػماء اهلل الحسػنى
ير ُّم ِب ٌ
َو َما أََنا إل َنذ ٌ
ِ
وذل ػػؾ إلبداعػ ػو األش ػػياء واحداث ػػو إياى ػػا وى ػػو الب ػػديع األوؿ قب ػػؿ ك ػػؿ ش ػػيء كم ػػا ق ػػاؿ ع ػػز وج ػػؿَ " :بػػػديعُ
السمو ِ
ات َوال َْر ِ
ػوف" (سػورة البقػرة آيػة  .) 117واإلبػداع فػي
ض أ َْم ًار فَِإ َّن َما َيقُو ُؿ لَػ ُ ُك ْػف فَ َي ُك ُ
ض َوِا َذا قَ َ
َّ َ َ
المعجػػـ الوسػػيط مػػف أبدعػػو بػػدعا أي أنشػػأه عمػػى غيػػر مثػػاؿ وبػػدع صػػار غايػػة فػػي صػػفتو خيػ اًر كػػاف أـ

ش اًر ,واإلبداع في الفمسػفة إيجػاد الشػيء مػف العػدـ فيػو نزعػة فػي العقػؿ والمنطػؽ وتتميػز بػالخروج عمػى
أساليب القدماء باستحداث أساليب جديدة أما اإلبداع في المغػة اإلنجميزيػة فقػد عرفػو معجػـ ويبسػتر بأنػو

مصطمح يدؿ عمى القدرة عمى إيجا األشياء (ويبستر.)Webster,2006,

"ويرى  Guilfordبأف اإلبداع ىو تنظيـ لعدد مف القدرات العقمية البسيطة التي تختمؼ فيما

بينيا بإختبلؼ مجاؿ اإلبداع ,وتتمثؿ ىذه القدرات في اإلحساس بالمشكبلت والطبلقة والمرونة

واألصالة" (بميؾ,2004,ص.)81

وكما يبلحظ أف المعاجـ العربية واألجنبية تتفؽ في تعريؼ اإلبداع لغوياً بأنو القدرة عمى إيجاد

شيء جديد ال سابؽ.

مفهػوـ اإلبداع اإلداري اصطالحػاً:

عمى الرغـ مف كثرة استخداـ مصطمح اإلبداع في نياية القرف العشريف والقرف الواحد والعشريف

باعتباره عامؿ أساسي مؤثر في تحسيف كفاءة المنظمات عمى اختبلؼ مجاالتيا ,إال أنو ال يوجد

تعريؼ موحد لئلبداع اإلداري يجمع عميو الباحثيف والكتاب ,نظ اًر الختبلؼ الطريقة التي يتـ فييا تناوؿ

موضوع اإلبداع اإلداري ,ولـ يقؼ االختبلؼ بيف الميتميف بموضوع اإلبداع عند مجرد تعريؼ ىذا

المفيوـ بؿ ظيرت االختبلفات فيما بينيـ فيما يتعمؽ بالتمييز والعبلقة بيف مفيوـ اإلبداع ومفاىيـ

أخرى كاالبتكار أو ما يطمؽ عميو أحياناً االختراع أو التجديد والذكاء والموىبة ,ولذلؾ سيتـ عرض
بعض التعريفات التي أوردىا الباحثوف لئلبداع ,ومف ثـ محاولة الخروج بتعريؼ يمكف االسترشاد بو أو

تبني احد ىذه التعريفات ليتـ عمى ضوئو مناقشة وتفسير القضايا المتعمقة بموضوع ىذه الدراسة.

أشارت الكثير مف الدراسات إلى أف كممات "اإلبداع والخمؽ واالبتكار مصطمحات مترادفة

تعني في مفيوميا النظر إلى األمور واألشياء المعرفية المألوفة بشكؿ جديد غير مسبوؽ أو غير

-12-

مألوؼ أو بنقؿ رابطة واضحة بيف شيئيف مألوفيف إلى شيئيف آخريف ال عبلقة في السابؽ بينيما"

(المغربي,2010,ص .)339ويعرفو "جيمفورد بأنو حؿ لمشكمة ما وأف اإلنتاج اإلبداعي يبدو كوسيط
يقودنا إلى اليدؼ وىو حؿ المشكمة" (العازمي,2006,ص ,)18وقد عرفو "الدىاف بأنيا العممية التي

يتميز بيا الفرد عند مواجيتو المواقؼ التي ينفعؿ بيا ويتعايش معيا بعمؽ بحيث يستجيب ليا وفقاً
لتصوراتو بطريقة جديدة تختمؼ عف استجابة اآلخريف" (بمواني,2008,ص ,)22كما ينظر إلى اإلبداع

اإلداري بأنو العممية التي يترتب عمييا ظيور فكرة أو ممارسة أو منتج أو خدمة يمكف تبنييا مف قبؿ

العامميف في المنظمة أو تتـ فرضاً عمييـ مف قبؿ أصحاب القرار بحيث يترتب عمييا إحداث نوع مف

التغيير في بيئة أو عمميات أو مخرجات المنظمة (الشقحاء,2003,ص ,)27وقد صنؼ "عساؼ"

التعريفات التي قدميا الباحثوف ضمف المحاوؿ الخمسة التالية:

المحور الوؿ :التعريفات التي تنظر لئلبداع مف زاوية كونو عممياً ومثاؿ ذلؾ تعريؼ "مورىيد" لئلبداع
بأنو عممية التطوير وتنمية آراء إبداعية جديدة وخيالية لممواقؼ المختمفة حيث تتضمف العممية

اإلبداعية أربع مراحؿ ىي :اإلعداد ,التحضير ,الكموف والتبصر ,والمراجعة.

المحور الثاني :التعريفات التي تركز عمى اإلنتاج اإلبداعي ,وحؿ المشاكؿ حيث يعرؼ "روشكا"
اإلبداع بأنو الوحدة المتكاممة لمجموعة العوامؿ الذاتية والموضوعية التي تقود إلى تحقيؽ إنتاج جديد
وأصيؿ ذي قيمة مف قبؿ الفرد والجماعة.

المحور الثالث :التعريفات التي تركز عمى السمات الشخصية لؤلشخاص المبدعيف حيث يركز
الباحثيف في ىذا المجاؿ عمى سمات المخاطرة واالستقبلؿ والمثابرة واالنفتاح ,وىناؾ مف يركز عمى

الطبلقة الفكرية واألصالة والمرونة.

المحور الرابع :التعريفات التي تتناوؿ اإلمكانات اإلبداعية واالستعدادات النفسية الكامنة لئلبداع حيث
يعرؼ اإلبداع بأنو االستعداد الكامف لمتفوؽ أو التميز.

المحور الخامس :التعريفات التي تنظر إلى المراحؿ التي تمر بيا العممية اإلبداعية وىذه المراحؿ
ىي :مرحمة اإلعداد ,مرحمة االختمار ,مرحمة اإلشراؽ ,ومرحمة التحقؽ .وقد يسبؽ ىذه المراحؿ مرحمة

اإلحساس بالمشكمة (البارقي,2008,ص.)19
التعريؼ اإلجرائي لإلبداع اإلداري:

ىو عممية ذات مراحؿ متعددة عمى المستوى الذاتي لمفرد أو الجماعة إلستخداـ التفكير والقدرات العقمية
والذىنية وما يحيط بيػا مػف مػؤثرات ومتغيػرات بيئيػة داخميػة وخارجيػة إلنتػاج سػمعاً أو خػدمات أو أفكػار

جديدة لـ يسبؽ وأنتجت مف قبؿ بحيث تتسـ بتحقيؽ المنفعة لمفرد أو المؤسسة أو المجتمع.
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مف خبلؿ طرح الدراسة لمفيوـ اإلبداع اإلداري فإنو البد مف التمييز بيف مفيوـ اإلبداع

اإلداري وبعض المفاىيـ المشابية ذات العبلقة وىي:

- 1اإلبتكار :التطبيؽ الفكري الناجح لؤلفكار اإلبداعية في المنظمة.

- 2الموىبة :قدرة فطرية أو استعداد موروث في مجاؿ أو أكثر مف المجاالت العقمية
واإلبداع ية والفنية الرياضية والمغوية واالجتماعية واإلنسانية ,تحتاج إلى الكشؼ والرعاية

لتبمغ أقصى حد ممكف.

- 3الذكاء :قدرة عقمية أو مجموعة قدرات تمكف الفرد مف التعمـ ,واكتساب المعرفة واستخداميا
والمحاكاة وحؿ المشاكؿ واتخاذ الق اررات والتكيؼ مع البيئة واآلخريف (بمواني,

,2008ص.)25

- 4التفوؽ :قدرة وميارة الفرد أف يعيد ما ابتدعو اآلخروف (المغربي,2010 ,ص.)339
ومف ىنا يبلحظ الباحث بأف ىناؾ عبلقة بيف اإلبداع واالبتكار حيث أف االبتكار نتاج
اإلبداع ,وعادة ما يختمط مفيوـ اإلبداع مع مفيوـ االبتكار ,إال أف اإلبداع يتمثؿ في التوصؿ إلى حؿ
خبلؽ لمشكمة ما أو فكرة جديدة ,في حيف أف االبتكار ىو التطبيؽ األنسب لئلبداع ,مما يعني عدـ

وجود ابتكار بدوف إبداع ألف االبتكار يقوـ عمى تطبيؽ األفكار اإلبداعية.

كما يتضح أف ىناؾ اختبلفاً بيف مصطمحي اإلبداع والموىبة ,فاإلبداع قدرة عامة مستقمة

ضمف عدة مجاالت لمموىبة ,أي أنيا ليست إحدى مكونات الموىبة وأف المكوف األساسي لئلبداع

بيئي ,بحيث تظير القدرات اإلبداعية إف وجدت البيئة المناسبة لذلؾ ,بينما المكوف األساسي لمموىبة

وراثي مما يعني أنيا طاقة كامنة ونشاط وعممية اإلبداع قد تكوف نتاجاً ليذا النشاط وتمؾ الطاقة

الكامنة ,فالمبدع البد أف يكوف موىوباً وليس كؿ موىوب مبدع.

وىناؾ إختبلؼ بيف مفيومي اإلبداع والذكاء ,فالذكاء يخص فئة معينة دوف غيرىا عمى
خبلؼ اإلبداع الذي يعد سموكاً تتصؼ بو كافة الفئات بدرجات متفاوتة ,فقد أجمع العمماء والباحثوف
عمى أنو ليس شرطاً أف يكوف الفرد الذي يتمتع بالذكاء مبدعاً أو الفرد المبدع متمتعاً بالذكاء.

كما أف ىناؾ أيضا اختبلؼ بيف مفيومي اإلبداع والتفوؽ ,فالتفوؽ توظيؼ اإلستعدادات

العقمية مف أجؿ إرتفاع إنجاز اإلنساف بمقدار يتجاوز عف اآلخريف مف أقرانو في نفس المجاؿ ,كما أف
لمعوامؿ العقمية ونسبة الذكاء لمفرد تؤثر بصورة واضحة في تفوقو ,أما اإلبداع فيي ظاىرة جديدة وقد
يصؿ التفوؽ أحياناً إلى درجة اإلبداع إذا ما ىيئت لممتفوؽ البيئة المناسبة.
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ثانياً -أنػواع اإلبداع :
حػدد تايمػور خمسػة أنػواع مػف اإلبداع ىػي:
 .1اإلبداع التعبيري :وىو الطريقة التمقائية التي يتميز بيا شخص معيف في عمؿ شيء ما
أو مزاولة مينة أو ممارسة فف مف الفنوف.

 .2اإلبداع الفني :ويمثؿ الناحية الجمالية التي تضاؼ إلى السمع والخدمات مثؿ مظير
السمعة والوظائؼ التي تؤدييا والحاجات التي تشبعيا.

 .3اإلختراع :وىو استحداث شيء جديد ألوؿ مره غير أف عناصره واألجزاء التي يتكوف
منيا موجودة مف قبؿ ولكف تـ إدخاؿ تعديؿ عمييا يجعميا تأخذ شكبلً جديداً وتؤدي

ميمة مميزه.

 .4اإلبداع المركب :وىو يمثؿ تجميع غير عادي بيف األشياء مثؿ أف يتـ أخذ أفكار
مختمفة وتوضع في نموذج واحد لموصوؿ إلى معمومة جديدة.

 .5االستحداث :وىو استخداـ شيء موجود فعبلً ولكنو يطبؽ في مجاؿ جديد أي أنو يتـ
فيـ المبادئ واألسس التي وضعيا السابقوف واعادة تطويرىا والبناء عمييا.

وأشار بعض الباحثوف إلى نوعيف مف اإلبداع ىما :اإلبداع الفني واإلبداع اإلداري
 اإلبداع الفني :فيو يتعمؽ بالتقنيات التي تستخدميا المنظمة والنشاطات والعناصر
والعمميات التي تؤدي إلى تحسيف وتطوير المنتجات أو الخدمات التي تقدميا.
 اإلبداع اإلداري :فإنو يتعمؽ باإلجراءات واألدوار والبناء التنظيمي والقواعد واعادة تصميـ
العمؿ إضافة إلى النشاطات اإلبداعية التي تعمؿ عمى تطوير وتحسيف التعاوف والتفاعؿ
بيف الموظفيف والتميز في عبلقاتيـ لموصوؿ إلى النتائج التي ترجوىا المنظمة التي

ينتموف إلييا (العريفي,2006,ص.)28

كما اقترح كؿ مف "زالتماف ودنكف وىولبؾ" ) (Zaltman, Duncon, &Holbekتصنيفاً آخر

ألنواع اإلبداع وبخاصة اإلبداع اإلداري وفقاً لثبلثة محاور ىي:

- 1اإلبداع المبرمج واإلبداع غير المبرمج :حيث أف اإلبداع المبرمج يشير إلى اإلبداعات التي

يعد ليا سمفا ,مثؿ إحبلؿ الموظفيف المحمييف محؿ الخبراء األجانب ,أو تطوير الخدمات في

مؤسسة معينة .أما اإلبداع غير المبرمج فيو يتضمف تمؾ اإلبداعات التي لـ يخطط ليا سمفاً,
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والذي يتضمف جيود الفرد أو الجماعة في جذب اىتماـ المنظمة التي ىي بحاجة لمتغيير في

بعض جوانب نشاطيا ,والتي لـ يتـ االنتباه إلييا سابقاً وىذا اإلبداع أطمؽ عميو اإلبداع

االستجابي )( (Proactiveالشمري,2001,ص.)61

- 2اإلبداع القائـ عمى أساس الوسائؿ والغايات :يتميز إبداع الغايات بأنو اإلبداع النيائي الذي
يعتبر ىدفاً بحد ذاتو ,أما اإلبداع المتعمؽ بالوسائؿ يشير عمى تمؾ اإلبداعات التي تتـ مف

أجؿ تسييؿ وتيسير الوصوؿ إلى اإلبداع المرغوب ,وىذا النوع يؤكد عمى ضرورة توفر
الوسائؿ المناسبة التي تمكف المبدعيف مف تحقيؽ أىدافيـ ,وبدوف ىذه الوسائؿ ال يمكف تحقيؽ

ىذه األىداؼ ,وىذا النوع مف اإلبداع يتضمف قد اًر مف األشخاص المبدعيف والوسائؿ البيئية

والتقنية,

التي

تسيؿ

(الشمري,2001,ص.)62

عممية

اإلبداع

وتوفر

الدعـ

االجتماعي

والتنظيمي

- 3اإلبداع المتعمؽ بدرجة الجدة أو التطرؼ في اإلبداع :ويطمؽ عميو اإلبداع الجذري ,حيث
يشير بأف كافة اإلبداعات التي تتضمف الجدية والخطورة في تحقيقيا يوصؼ باإلبداع الجذري,
ويعتبر ىذا النوع مف اإلبداع أكثر األنواع التي لقيت اىتماماً كبي اًر في أدبيات اإلبداع ذلؾ

ألنو يرتبط بالتغيير ,وعميو فإنو يمقى مقاومة مف أطراؼ عديدة مف المنظمة والبيئة

المحيطة(الشمري,2001,ص.)63

ويمكف القوؿ بصفة عامة بأنو ال يوجد حتى اآلف جيود واضحة الختبار مدى قابمية وفاعمية
التطبيؽ ليذا التصنيؼ مف حيث درجة اختبلفو عف التصنيفات واألنواع األخرى والنتائج
المترتبة عميو.

ثالثاً -مجػالت اإلبداع :
ىناؾ مجاالت وأنواع عديدة مف اإلبداع يمكف تمييزىا وفقاً لمعايير وتصنيفات متعددة

ومختمفة ,فقد يكوف عممياً أو إدارياً أو فنياً أو قد يكوف متمثبلً في طرح أفكار جديدة مفيدة ,أو سمعة

ذات ميزة عالية تشبع حاجات الناس" ,قد يكوف اإلبداع بالتوصؿ إلى طريقة يقرب فييا اإلداري بيف
مرؤوسيو ويدفعيـ إلى العمؿ بروح الفريؽ بالتضامف حوؿ اليدؼ المنشود ,أو زيادة وتحسيف التعاوف

بيف أفراد المنظمة بعضيـ ببعض" (العازمي,2006,ص.)37
تتضمف االنجازات اإلبداعية المجاالت األساسية التالية-:
 .1تفعيؿ سياسة جديدة ,أي إحداث تغيير في التوجو مثؿ إقرار سياسة تحديد سعر جديد.
 .2إيجاد فرصة ,جديدة أي تطوير منتج جديد تماما أو إيجاد سوؽ جديدة.
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 .3استخداـ أسموب جديد ,أي تبني عممية تشغيؿ جديدة أو إجراءات عمؿ جديدة أو استخداـ
تكنولوجيا جديدة.

 .4تصميـ ىيكؿ تنظيمي جديد ,أي إحداث تعديؿ عمى الييكؿ الرسمي ,إعادة التنظيـ أو تبني
ىيكؿ تنظيمي جديد ,أو إيجاد جديدة بيف وحدات العمؿ( .العمياف,2010,ص)392

 .5إبداع في األىداؼ ويتضمف الغايات التي تسعى المنظمة لتحقيقيا.

 .6إبداع يرتبط بخدمات الزبائف ويتضمف التركيز عمى تقديـ خدمات تفوؽ توقعاتيـ.

رابعاً -عناصػر اإلبداع:
ال يمكف التحدث عف اإلبداع دوف توافر العناصر والمكونات األساسية لئلبداع ,حيث لمقدرة
اإلبداعية عناصر ومكونات أساسية وتتمثؿ أىمية ىذه العناصر في تحديد وقياس اإلبداع عمى
مستوى الفرد والجماعة والمنظمة .ويبلحظ الباحث ىنا أنو عمى العكس مف تعريؼ اإلبداع الذي

تباينت حولو آراء الباحثيف بشكؿ كبير فاف ذلؾ االختبلؼ لـ ينعكس عمى عناصر اإلبداع بشكؿ

يدعو لموقوؼ عميو ,حيث أجمع الكتاب والباحثوف عمى وجود العناصر التالية لئلبداع:
 - 1الحساسية لممشكالت:
يعتبر اإلحساس بالمشكمة أىـ عناصر العممية اإلبداعية ,حيث يمتاز الشخص المبدع بأنو

يستطيع إدراؾ المشاكؿ واألزمات في المواقؼ المختمفة أكثر مف غيره ويتممس أكثر مف مشكمة تحتاج

لمبحث عف حؿ ليا ,ويتطمب اإلحساس بالمشكمة مف المبدع القدرة عمى التحديد الدقيؽ ألبعاد المشكمة

واستيعاب اآلثار المترتبة عمييا برؤية واضحة ,كما أف التشبع بالمشكمة أو الموضوع الذي ييـ

الشخص ىو الذي يوحي باإلبداع ,وايجاد الحؿ األمثؿ مف خبلؿ الفيـ العميؽ ألبعاد األزمة أو
المشكمة.
 - 2القػدرة عمػ التحميػؿ والربط:
ويقصد بيا "إنتاج إبداعي تتضمف عممية اختيار وتنسيؽ أي عمؿ جديد إلى وحدات صغيرة,
فالشخص المبدع يمتاز بقدرتو عمى تنظيـ وتبسيط األفكار والتخطيط ليا ,عند القياـ بأي عمؿ جديد"

(العازمي,2006,ص ,)45فالقدرة عمى التحميؿ تعني القدرة عمى الوصوؿ إلى العناصر التي تتكوف
منيا األشياء المركبة ,وىي الكفاءة عمى تحميؿ عناصر األشياء وفيـ العبلقات بيف ىذه العناصر.
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 - 3الصالػة:
يقصد بيا القدرة عمى إنتاج حموؿ جديدة واف يبتعد اإلنساف عف طرؽ التفكير التقميدية كما

يستكشؼ األفكار األصيمة ,فاألصالة ىي نتيجة لمتخيؿ بمعنى عدـ الرضا عف األمر الواقع ,والرغبة
في خمؽ شيء جديد أو مختمؼ" ,فعادة ما يبدأ المبدع بالتقميد ثـ تطوير ما تـ تقميده .واكماؿ النقص
فيو ثـ السعي نحو تقديميا في شكؿ جديد" (العريفي ,2006,ص.)34

ويمكف الحكـ عمى أصالة الفكرة مف خبلؿ عدة معايير ,منيا أف تتسـ بالنفاذ والعمؽ وأف يكوف ليا

مغزى ذات داللة وقيمة وأف تكوف في شكؿ تداعيات بعيدة وغير مباشرة كنتائج يمكف أف تترتب عمى

الموقؼ (خبراء مركز الخبرات المينية لئلدارة.)2003 ,

وتعد الصالة أعم أنواع اإلبداع حيث أنها تختمؼ عف الطالقة والمرونة مف حيث:
 أف األصالة ال تشير إلى كمية األفكار اإلبداعية التي يولدىا الفرد كما في الطبلقة إنما تيتـ بجدية
األفكار ونوعيتيا وقيمتيا.

 أف األصالة ال تشير إلى رفض تصورات الفرد أو تكرار أفكاره كما في المرونة ,بؿ تشير إلى رفض
تكرار أفكار اآلخريف وعدـ الخضوع لؤلفكار الشائعة وانما البحث عف التجديد.

 - 4المرونػػػة الذهنية:
"يقص ػ ػ ػ ػػد بي ػ ػ ػ ػػا النظ ػ ػ ػ ػػر إل ػ ػ ػ ػػى األم ػ ػ ػ ػػور بمنظ ػ ػ ػ ػػور جدي ػ ػ ػ ػػد غي ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػػا اعت ػ ػ ػ ػػاد عمي ػ ػ ػ ػػو الن ػ ػ ػ ػػاس"

(العريفػػي,2006,ص .)29والمقصػػود ىنػػا تنػػوع أفكػػار المبػػدع فػػي مواجيػػة المواقػػؼ المختمفػػة ,وبالتػػالي
فيػػي تشػػير إلػػى درجػػة السػػيولة التػػي يغيػػر بيػػا الفػػرد موقفػػا مػػا أو وجيػػة نظػػر مػػا وعمػػى ذلػػؾ فالمبػػدع ال

يحاوؿ حبس نفسو بشكؿ أو نيج معػيف ,وقدرتػو عمػى التكيػؼ السػريع مػع مػا يحػيط بػو مػف مسػتجدات,
فالمبػػدع يمجػػأ عمػػى إتبػػاع أسػػاليب عمػػؿ وطػػرؽ جديػػدة فػػي إنجػػاز األعمػػاؿ المختمفػػة ,بحيػػث ينظػػر إلػػى
األمور مف عػدة زوايػا مختمفػة يسػتطيع مػف خبلليػا الػربط بػيف األشػياء المتباعػدة ,والتػي يعتقػد اآلخػروف

بعدـ وجود روابط بينيـ مما يساعده عمى اكتشاؼ األشياء والطرؽ الجديدة.
ويمكػف تصنيػؼ المرونػة إلػ نوعيػف همػا:

أ .المرونة التكيفية :يقصد بيا قدرة الشخص عمى تغيير الزاوية الذىنية التي ينظر بيا إلى المشكمة
المحددة تحديداً دقيقاً.

ب .مرونة إنتاج عدة أفكار بالمواقؼ غير المقيدة والتي تتسـ أيضاً بقدرة الشخص عمى تغيير الحالة
الذىنية بتغير المواقؼ( .الجعبري,2010,ص.)32
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"وميز كيرتوف ) (kirtonبيف األشخاص المتكيفيف واألشخاص المبدعيف ,بأف الشخص المتكيؼ

يميؿ إلى إنجاز األعماؿ في الوضع الراىف بطريقة أفضؿ ضمف إطار معطيات التغير مف حوليـ,
أما الشخص المبدع يميؿ عمى إنجاز األعماؿ بطريقة مختمفة عف الوضع الراىف ,وخارج إطار

معطيات التغير مف حوليـ ,أي أنو يقوـ بإحداث التغييرات" (الشقحاء,2003,ص.)29
 - 5الطالقػػة الفكرية:

"يقص ػ ػػد بي ػ ػػا الق ػ ػػدرة عم ػ ػػى إنت ػ ػػاج ع ػ ػػدد كبي ػ ػػر م ػ ػػف األفك ػ ػػار والق ػ ػػيـ ف ػ ػػي وح ػ ػػدة زمنيػ ػ ػة معين ػ ػػة"

(ىيجػ ػػاف,1999,ص )88فالمبػ ػػدع يتميػ ػػز عػ ػػف غي ػ ػره بكميػ ػػة األفكػ ػػار التػ ػػي يطرحيػ ػػا فػ ػػي فت ػ ػرة زمنيػ ػػة
معينة عف موضوع معيف ,وتتكوف الطبلقة مف العناصر التالية:

أ .الطبلقة الفكرية :السرعة في بمورة عدد كبير مف األفكار.

ب .طبلقة الكممات :سرعة استحضار الكممات ,والوحدات التعبيرية بصورة تدعـ التفكير.
ت .طبلقة التعبير :سيولة التعبير عف األفكار وصياغتيا في قالب مفيوـ.
"ويمكف اإلشارة ىنا إلى أف أىمية الطبلقة كعنصر مف عناصر اإلبداع اإلداري تكمف في ما

يقدمو المبدع مف اقتراحات وأفكار التي مف الممكف أف تتكوف مفيدة ومبلئمة لمتطبيؽ العممي" (بمواني,

,2008ص.)46

- 6القدرة عم التحميؿ والربط:
يعنى التحميؿ قدرة الفرد عمى تحميؿ الكػؿ إلػى عناصػره األساسػية ,ولػذلؾ يوصػؼ الفػرد الػذي يممػؾ
القدرة عمى التحميؿ بأنو ذو قدرة عمى استكشاؼ تفاصيؿ وأجزاء الشػيء سػواء أكػاف فكػرة أو عمػبل,
"أما الربط فيو القدرة عمى تكويف عناصر الخبرة وتشكيميا في بناء وترابط جديد أو ىي القدرة عمػى
إدراؾ العبلقػ ػ ػ ػػات بػ ػ ػ ػػيف األثػ ػ ػ ػػر والسػ ػ ػ ػػبب وتفسػ ػ ػ ػػيرىا ثػ ػ ػ ػػـ اسػ ػ ػ ػػتنتاج أو توليػ ػ ػ ػػؼ عبلقػ ػ ػ ػػات جديػ ػ ػ ػػدة"
(جبر,2010,ص.)22
- 7المخاطرة :
ويقصد بيا أخذ زمػاـ المبػادرة فػي تبنػي األفكػار واألسػاليب الجديػدة والبحػث عػف الحمػوؿ لممشػكبلت فػي
الوقت المناسب الذي يكػوف فيػو الفػرد قػاببل لتحمػؿ المخػاطر الناتجػة عػف األعمػاؿ التػي يقػوـ بيػا ولديػو
االستعداد لمواجية المسؤوليات المترتبة عمى ذلؾ.
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خامساً -مصػادر اإلبداع :
إف اإلبداع المنظـ يعني مراقبة سبعة مصادر لفرص اإلبداع وىذه المصادر ىي:
 .1النجاح غير المتوقع ,الفشؿ غير المتوقع ,واإلحداث الخارجية غير المتوقعة.
 .2عدـ انسجاـ الواقع الفعمي مع ما ىو مفترض أو ما يجب أف يكوف عميو الحاؿ.
 .3اإلبداع الناجـ عف الحاجة إلى التغيير في العممية (.)Process
 .4التغير في بنية قطاع العمؿ أو بنية السوؽ (.)Market Structure
 .5التغير في العوامؿ الديموغرافية.
 .6التغير في اإلدراؾ ,األمزجة ,والمعاني.
 .7المعرفة الجيدة (العمياف,2010,ص.)391

سادساً -خصائػص اإلبداع:
اىتـ الباحثوف بالتعرؼ عمى خصائص اإلبداع اإلداري نظ اًر لما يمثمو مف أىمية وقيمو

لمخروج بمساىمات تؤدي إلى تنمية وتطوير القدرات والعمميات اإلبداعية ,والوقوؼ عمى مدى مبلئمتيا

وفعاليتيا في توظيؼ اإلبداع اإلداري في مختمؼ المجاالت واألنشطة ,سواء عمى مستوى األفراد أو
الجماعات أو المنظمات.
ومػف هنػا فػقد أشػار "عسػاؼ" إلػ إبػراز خصائػص اإلبداع عمػ النحػو التالػي:
.1

اإلبداع ظاهػرة فرديػة وجماعيػة:
لـ يتفؽ العمماء والباحثوف عمى رأي موحد حوؿ ماىية ظاىرة اإلبداع ,مف حيث كونيا ظاىرة

فردية (نتاج جيود فردية) أـ أنيا ظاىرة جماعية (نتاج جيود جماعية) وقد اعتماد "عساؼ" عمى ذلؾ

بآراء عدد مف العمماء والباحثيف ,أمثاؿ "تيمور وروشكا ولوبوف" ووصؿ إلى أف اإلبداع قد يتـ ممارستو

عف طريؽ األفراد أو الجماعات أو المنظمات وأنو ليس حك اًر عمى األفراد بحيث أنو ليس عممية فردية
بالضرورة ,باعتبار أف اإلبداع الجماعي المؤسسي متاحاً وممكناً أكثر مف السابؽ مف خبلؿ توفر

اإلمكانات والتطور اليائؿ في المنظمات في وقتنا الحاضر.
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"ومف ىنا يرى (عساؼ) بأف األفكار اإلبداعية تكوف في البداية نبوغ أو فكر فردي تنطمؽ مف

ذىف الفرد يتـ االستفادة منيا مف إنجاز حضاري معيف ,عف طريؽ متابعة ىذه األفكار واثرائيا مف
خبلؿ العمؿ الجماعي والمؤسسي ,خاصة أف الكثير مف األعماؿ اإلبداعية تبلشت واختفت لدى أفراد

مجيوليف ألنيا ظيرت بشكؿ فردي نتيجة عجز الفرد واىماؿ الجماعة وتقصير المنظمة" (السممي,

,2008ص.)67
.2

اإلبداع ظاهػرة إنسانيػة عامػة وليسػت ظاهػرة خاصػة بأحػد:
يؤكد "عساؼ" باف اإلبداع ليس مقتصػ اًر عمػى األخصػائييف والخبػراء والعممػاء ,فاإلنسػاف العاقػؿ

إنس ػػاف مب ػػدع ,حي ػػث تنط ػػوي شخص ػػيتو عم ػػى عناص ػػر إبداعي ػػة بغ ػػض النظ ػػر عم ػػا إذا ك ػػاف يع ػػي ى ػػذه
العناصػر أـ ال ,وىػذه العناصػػر اإلبداعيػة تختمػؼ مػػف شػخص آلخػػر حيػث الفطػرة التػػي فطػر اهلل عمييػػا

خمقػ ػ ػ ػػو ,وحسػ ػ ػ ػػب الظػ ػ ػ ػػروؼ البيئيػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػػي يعػ ػ ػ ػػيش فػ ػ ػ ػػي وسػ ػ ػ ػػطيا ويتفاعػ ػ ػ ػػؿ ويتعامػ ػ ػ ػػؿ معيػ ػ ػ ػػا الفػ ػ ػ ػػرد
(السممي,2008,ص.)58

فالظاىرة اإلبداعية واقع موجود في الحياة وبيف الناس بؿ إنو يمكف القوؿ أف مفيوـ اإلبداع

ٍ
مساو لمفيوـ الحياة مف حيث التجدد (بمواني,2008,ص .)36حيث أف
مف وجية نظر البعض

اإلبداع يعتبر "ميارة يومية وأساسية ,يستخدميا اإلنساف سواء عمى المستوى الشخصي لتحقيؽ الشيرة
والمكانة ,أو عمى مستوى عممو لتحقيؽ التميز في األداء ,إال أف إىماؿ المنظمات لو أدى إلى إحباط

الكثير مف العامميف وتحويؿ مجيودىـ مف فكري إلى عضمي حتى أصبح اإلبداع مقصو اًر عمى

أصحاب الذكاء الخارؽ ,والمستويات العميا في العديد مف المنظمات (السويداف,2003,ص.)38
.3

اإلبداع كالشخصية ترتبط بالعوامؿ الوراثية كما يمكف تنميتها وتطويرها:
"إف العوامؿ الوراثية ليا تأثيرىا الكبير في تنمية االستعداد اإلبداعي ,وىذا ال يحوؿ دوف تدخؿ

العوامؿ التربوية ,بالتالي فإف درجة نمو اإلبداع تزداد كمما زادت درجة التوافؽ بيف العوامؿ الوراثية
والعوامؿ التربوية" (العازمي,2006,ص.)43

وف ػػي ع ػػرض خص ػػائص اإلب ػػداع نج ػػد (كامب ػػؿ  )Cambellيػ ػربط خص ػػائص اإلب ػػداع بالعممي ػػة

اإلبداعية لدى الفرد حيث يرى باف العمميػة اإلبداعيػة تمػر بػثبلث م ارحػؿ ىػي :البحػث عػف حػؿ لمشػكمة
مػ ػ ػػا ,طػ ػ ػػرح األفكػ ػ ػػار والحمػ ػ ػػوؿ البديمػ ػ ػػة ,الوصػ ػ ػػوؿ إلػ ػ ػػى الحػ ػ ػػؿ األمثػ ػ ػػؿ .وىػ ػ ػػذه العمميػ ػ ػػة تتسػ ػ ػػـ بعػ ػ ػػدة

خصائص أىميا:


الدافع الداخمي لحؿ المشكمة أو التغيير.



إدراؾ النتائج السيئة المترتبة عمى عدـ حؿ المشكمة أو التغيير.



البحث عف أفضؿ الحموؿ لتغيير الوضع الراىف.
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إمكانية الوصوؿ إلى الحؿ بطريقة المصادفة.



ضرورة تبني منيج المحاولة والخطأ في حالة عدـ الوصوؿ إلى الحؿ المبلئـ.



اكتشاؼ الحؿ واالندىاش لبساطة ىذا الحؿ وعدـ التوصؿ إليو مف المحاولة األولى.
بالتالي فإف "السموؾ اإلبداعي لمفرد يعد المعيار الدقيؽ والصحيح لعممية التغيير؛ ألنو بمثابة

باعث عمى استنباط أفضؿ ما لدى الفرد العامؿ في المنظمة ,مما يسيـ في تقديـ خدمات لممستفيديف

تفوؽ توقعاتيـ مف خبلؿ تعزيزىا لبيئة العمؿ باالنفتاح ,والثقة ,وتوفير الوقت والجيد"
(فنترال.)Ventrla,2003 ,
وفيمػػا يتعمػػؽ بخصػػائص اإلبػػداع باعتبػػار أىميتيػػا فػػي إمكانيػػة توظيػػؼ ىػػذا اإلبػػداع مػػف قبػػؿ
المنظمػ ػ ػ ػ ػػة أو عػ ػ ػ ػ ػػدـ ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ ,فقػ ػ ػ ػ ػػد توصػ ػ ػ ػ ػػؿ كػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػػف "والتمػ ػ ػ ػ ػػاف ,دنكػ ػ ػ ػ ػػف ,ىمبػ ػ ػ ػ ػػؾ" إلػ ػ ػ ػ ػػى تحديػ ػ ػ ػ ػػد
ىذه الخصائص فيما يمي:

 .1التكمفػػة :إف أي مؤسسة عند رغبتيا في تبني أو رعاية اإلبداع فإنيا تبحث التكمفة االجتماعية
واالقتصادية لمشيء الجديد ,فمف حيث التكمفة االجتماعية فإنيا تتضمف التغيرات والتطورات

التي مف المحتمؿ حدوثيا لؤلفراد والجماعات داخؿ المنظمة سواء في مراكزىـ الوظيفية التي
يمكف أف تعود عمييـ نتيجة ىذا اإلبداع ,أما التكمفة االقتصادية فإنيا تتضمف تكاليؼ تبني

اإلبداع إلى جانب تكاليؼ المحافظة عميو (بمواني,2008,ص.)54

 .2العائػػد :اإلبداع البد أف يأتي بفوائد يظير أثرىا إما بزيادة العائد أو تحسيف الخدمة ,كمما أدى
إلى زيادة احتماؿ تبني ىذا الشيء المبدع ,وىذه الخاصية تتسـ بيا القطاعات التجارية,
ويصعب التحقؽ منيا في القطاعات الحكومية إال إذا تـ تقدير ىذا العائد عمى أساس الخدمة

المقدمة لمجميور خاصة في القطاعات الخدمية.

 .3الكفػػاءة :تتبنى المنظمات األشياء اإلبداعية أكثر كفاءة مقارنة باإلبداعات األخرى مما يساعد
عمى قبوليا وتفضيميا عمى الوضع الراىف.

 .4درجػة التسػاؽ :تشير ىذه الخاصية إلى أف المنظمات تتبنى وتستخدـ اإلبداعات المنسجمة
مع التوجيات الحالية والتطمعات المستقبمية ,وىي بالتالي تفضؿ اإلبداعات المتدرجة عمى

مراحؿ بدالً مف الحادة الشديدة التطرؼ .

 .5درجػة المخاطػرة وعػدـ التأكػد :وتتضمف ىذه الخاصية أف المنظمات تحرص عمى تبني
اإلبداعات التي تنطوي عمى درجة أقؿ مف المخاطرة وعدـ التأكد ,حيث يؤدي ذلؾ إلى زيادة
احتماؿ تبني الشيء الذي تـ إبداعو (العريفي ,2006 ,ص. )38
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 .6درجػة التعقيػد :تتضمف ىذه الخاصية أف المنظمات تتبنى اإلبداعات المرنة والتي تتسـ
بقدرتيا عمى التكيؼ والبعيدة عف التعقيد ,أي أنو كمما قمت درجة التعقيد زادت إمكانية تبني

الشيء الذي تـ إبداعو.

 .7السمعػة العمميػة :تسعى الكثير مف المنظمات عمى تبني اإلبداع الذي يتمثؿ مردوده في
تطوير وتحسيف السمعة العممية لممؤسسة ,فإذا تأكد لئلدارة العميا في المنظمة ىذا األمر فإف

مكانية تبني ورعاية ىذا اإلبداع تكوف بدرجة عالية.

 .8مصػدر اإلبداع :تفضؿ المنظمات األفكار اإلبداعية التي تأتي مف داخؿ المنظمة ,وعمى ذلؾ
فإف إمكانية تبني اإلبداع الداخمي أعمى مف تبني اإلبداع مف خارج المنظمة.

 .9توقيػت اإلبداع :تعتمد المنظمات في قبوليا لئلبداعات عمى التوقيت المناسب لظيورىا ومدى
عبلقتيا بعممياتيا الراىنة والمستقبمية (النتيفات ,2006 ,ص.)47

 .10إمكانيػة العػودة إلػ

الوضػع السابػؽ :تحرص المنظمات عمى االىتماـ برعاية وتبني

اإلبداعات التي تؤمف خط العودة إلى الوضع السابؽ ,أي مرحمة ما قبؿ تطبيؽ اإلبداع وذلؾ
في حالة عدـ االستفادة مف اإلبداع بدرجة كافية أو في حالة الفشؿ في تطبيؽ ذلؾ اإلبداع.

 .11المشاركػة :تتعمؽ ىذه الخاصية باتجاىات وسموؾ األفراد نحو الشيء المبدع ,حيث يرتبط
نجاح تطبيؽ اإلبداع في المنظمة عمى مدى مشاركة األفراد العامميف في القرار المتعمؽ

باإلبداع ,األمر الذي يؤدي إلى زيادة احتماؿ تبني وتطبيؽ الشيء المبدع وااللتزاـ العالي مف
جميع األفراد لؤلشياء المبدعة.

 .12التفاعػؿ الجتماعػي :ويعتمد عمى الدرجة التي يوفرىا اإلبداع في تدعيـ التفاعؿ االجتماعي
فيما بيف أعضاء المنظمة ,فإف ذلؾ سيؤدي إلى احتمالية قبولو وتطبيقو ,أما إذا كاف اإلبداع

سيقود إلى خمؽ صراع بيف األفراد والجماعات في المنظمة فإف ذلؾ سيكوف مبر اًر في رفض

اإلبداع وعدـ تطبيقو(العريفي,2006,ص.)51

 .13حجػـ تأثيػر اإلبداع :تراعي المنظمات في عممية قبوليا لئلبداع أو رفضيا لو شمولية الفائدة
مف اإلبداع ومدى قبولو عمى مستوى األفراد والجماعات ,أي أف اإلبداع ذو التأثير والقبوؿ
المحدود لف يمقى االىتماـ مف قبؿ المنظمة.

 .14سهولػة وبساطػة اإلجػراءات :تعتمد عمى درجة بساطة وسيولة اإلجراءات التي تمر بيا
عممية الموافقة عمى اإلبداع ,حيث تمثؿ عامبلً مشجعاً عمى قبوؿ اإلبداع وتطبيقو ,وعمى
العكس مف ذلؾ إذا كانت ىذه اإلجراءات معقدة وطويمة وتتسـ بالبيروقراطية العالية ,فإف ذلؾ

يحوؿ دوف قبوؿ اإلبداع وتبنيو واحجاـ األفراد والجماعات عف تقديـ أفكارىـ اإلبداعية

لمؤسساتيـ.
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 .15مرونػة اإلبداع :تفضؿ المنظمات اإلبداعات التي تتسـ بالمرونة ,والقدرة عمى التكيؼ
والتعديؿ وذلؾ وفقاً لظروؼ المنظمة.

 .16التحفيػز عمػ اإلبداع :تشير ىذه الخاصية إلى أف بعض اإلبداعات تتمتع بالتحفيز نحو
خمؽ المزيد مف األفكار اإلبداعية واثرائيا مما يجعميا أكثر كفاءة مقارنة بغيرىا مف اإلبداعات,
مما يقود عمى تبنييا وتطبيقيا عمى نطاؽ واسع في المنظمة (النتيفات,2006,ص.)39
سابعاً -مراحػػؿ عمميػػػة اإلبداع :

سيتـ تناوؿ مراحؿ العممية اإلبداعية مف جانبيف ,األوؿ مراحؿ اإلبداع عؿ المستوى الفردي,

واآلخر مراحؿ اإلبداع عمى المستوى التنظيمي والجماعي وذلؾ عمى النحو التالي:

أ .مراحػؿ اإلبداع عمػػ المستػػوى الفػردي:

اإلبداع الفردي ىو الذي يتـ التوصؿ إليو مف قبؿ احد األفراد .ومف السمات التي يتميز بيا
الشخص المبدع :حب االستطبلع ,المثابرة ,الثقة بالنفس ,االستقبللية في الحكـ ,تأكيد الذات ,الذكاء,

المرونة ,حب المخاطرة ,الطموح ,والقدرة عمى التحميؿ.

وتزخر أدبيات اإلبداع بالعديد مف النماذج التي تحدد مراحؿ العممية اإلبداعية عند الفرد,

وسيتـ التطرؽ إلى أىميا حسب وجية نظر الباحث ,حيث أف أكثر النماذج شيرة في مراحؿ اإلبداع
عمى مستوى األفراد ىو نموذج واالس (  ) Walasوالذي يتضمف أربعة مراحؿ عمى النحو التالي:

 .1مرحمة اإلعداد والتحضير :ويتمثؿ في جمع المعمومات حوؿ الموضوع أو المشكمة التي تمثؿ محور

اىتماـ المبدع ,وبما يساعد عمى تكويف نظرة شاممة ألبعاد المشكمة وتشير بعض البحوث إلى أف

األفراد الذيف يخصصوف جزء أكبر مف الوقت لتحميؿ المشكمة وفيـ عناصرىا قبؿ البدء في حميا ىـ

أكثر إبداعا مف أولئؾ الذيف يتسرعوف في حؿ المشكمة (الشمري,2001,ص.)77

 .2مرحمة الختمار والكموف :وىذه المرحمة ىي أصعب المراحؿ وصفاً إال أف ما يحدث خبلليا ىو أف
الفرد المعني بعممية اإلبداع يدع المعمومات واألفكار التي جمعيا في المرحمة األولى تعيش وتنمو
وتتغذى وتتفاعؿ في فكرة حتى تنضج فيشعر الفرد المبدع بحالة والدة فكرية ألفكار جديدة إبداعية يقوـ

ىو بقطؼ أروعيا لتشغيميا في صنع ق ارر إبداعي (جواد,2000,ص .)178تعتبر ىذه المرحمة أدؽ

مراحؿ اإلبداع وأىميا بحكـ أنيا المرحمة التي تشيد عمميات التفاعؿ بكؿ ما تشممو مف معاناة وآالـ
داخؿ الباحث حيث تتداخؿ العوامؿ الشعورية والبلشعورية في شخصية اإلنساف ,وقد تستغرؽ ىذه

المرحمة فترة طويمة أو قصيرة أياما أو شيو ار أو سنوات.

 .3مرحمػػة البػػزوغ واإلشػػراؽ :وتتجسػػد فػػي ىػػذه المرحمػػة حػػاالت أو خصػػائص اإلبػػداع الذاتيػػة التػػي تمثػػؿ
فاصبلً بيف ما يمكف أف يقوـ بو المبدع وبػيف مػا يقػوـ بػو أي باحػث" ,وتعتبػر ىػذه المرحمػة الحالػة التػي

-24-

يستطيع فييا اإلنساف إعادة ترتيب أفكاره ,وترابطيا بما يسػمح لموصػوؿ إلػى الترتيػب األمثػؿ ,ويػتـ ذلػؾ

مػػف خػػبلؿ إعطػػاء العقػػؿ الظػػاىر بعػػض فتػرات ال ارحػػة بعػػدـ التفكيػػر والتركيػػز بالمشػػكمة المحػػددة ,بحيػػث
يحتوييا العقؿ الباطف في حالػة اسػتنفار إلعػادة ترتيػب المعمومػات والعبلقػات حتػى ينتيػي إلػى مػا يمثػؿ

ح ػ ػ ػ ػ ػبلً نموذجي ػ ػ ػ ػ ػاً فيتػ ػ ػ ػ ػػدفؽ الحػ ػ ػ ػ ػػؿ إلػ ػ ػ ػ ػػى العقػ ػ ػ ػ ػػؿ الظػ ػ ػ ػ ػػاىر فػ ػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػ ػػورة بػ ػ ػ ػ ػػزوغ إبػ ػ ػ ػ ػػداعي معػ ػ ػ ػ ػػيف"

(العازمي,2006,ص.)46

 .4مرحمة التحقؽ أو التنفيذ :وىي المرحمة التي يتـ فييا اختبار صدؽ الفكرة الجديدة التي تأخذ فييا
شكميا الحقيقي ,وفي ىذه المرحمة يستخدـ الفرد أساليب التفكير المنطقي ,مف أجؿ تحويؿ الفكرة التي

تولدت أثناء مرحمة اإلشراؽ إلى حؿ سميـ صحيح لممشكمة التي يتعامؿ معيا ,ذلؾ أف التوصؿ إلى
الحؿ أو الفكرة الجديدة يعد الخطوة األولى الحقيقية لحؿ المشكمة .ويتطمب ذلؾ مف الفرد اختبار الفكرة

الجديدة ,واقناع كؿ شخص ذو عبلقة بأف الحؿ يستحؽ االىتماـ ,إضافة إلى التفكير في الطريقة التي
يمكف بيا تنفيذ الحؿ والظروؼ التي يمكف توفيرىا لضماف نجاح تنفيذ الحؿ ,ومف ىـ األشخاص الذيف

سيتـ االعتماد عمييـ في تنفيذ الحؿ (جواد,2000,ص.)179
وفي الواقع فإف ىذا التصنيؼ لمراحؿ العممية اإلبداعية عمى مستوى الفرد وغيره مف

التصنيفات ال يمكف اعتبارىا دقيقة مف وجية نظر الكثير مف الباحثيف ,ذلؾ أف اإلبداع ال يسير
بالضرورة عبر مراحؿ وخطوات مرتبة ومنسقة ومتتالية كما يبدو مف ىذا التصنيؼ بؿ ىو عممية

مستمرة ومتداخمة في مختمؼ المحظات ,وىذا ال يمغي بأف العمؿ اإلبداعي قد يتـ عبر خطوات منظمة

وممنيجة خاصة عمى مستوى اإلبداع التنظيمي والجماعي.

والخبلصة تكمف بأف "اإلبداع قد يتحقؽ مف خبلؿ عمميات ومراحؿ منتظمة ,إال أف العمميات

المنظمة ال تحقؽ اإلبداع بالضرورة" (الجعبري,2010,ص.)56

ب .مراحػؿ العمميػة اإلبداعيػة عمػ المستػوى التنظيمػي والجماعػي:
يعتبر اإلبداع اإلداري عمى المستوى التنظيمي أكثر أىمية في ىذا العصر ,حيث بدأ يأخذ

اىتماماً ومكانة عالية في كثير مف المنظمات المعاصرة ,وذلؾ قد يكوف عمى حساب اإلبداع الفردي

القائـ عمى مفاىيـ النزعة الفردية" ,ويعود ذلؾ إلى كثرة الظواىر والمتغيرات واالحتياجات التي أخذت
تتداخؿ بصورة بالغة التعقيد بحيث يصعب عمى الفرد مواجيتيا بمفرده ألنيا تحتاج إلى جيود عظيمة

وامكانات ضخمة لمتعامؿ معيا والوصوؿ إلى نتائج إبداعية" (العتيبي,2004,ص.)48
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ومف أشير النماذج التي تتحدث عف اإلبداع الجماعي في حؿ المشكبلت نموذج "ويست" والذي يتميز
بإمكانية تطبيقو عمى المستوييف الجماعي والتنظيمي ,بحيث أف ينطمؽ مف افتراض أف كؿ اإلبداعات

يمكف اعتبارىا نوعاً مف أنواع التغيير في األنظمة الجماعية أو التنظيمية الموجودة حالياً ,سواء كانت

ىذه األنظمة تكنولوجية أو إدارية أو مزيجاً بينيما ويتكوف النموذج مف أربع مراحؿ كما وضحيا

"ىيجاف" عمى النحو اآلتي:

- 1مرحمة إدراؾ الحاجة لإلبداع :تدرؾ الجماعة أو التنظيـ الحاجة إلى اإلبداع عند وجود فجوة بيف األداء
المتوقع واألداء الحالي ,بحيث يتولد التفكير اإلبداعي والعممي اإلبداعية كاستجابة ليذه الفجوة وقد
تظير الحاجة إلى اإلبداع عند إدراؾ الجماعة أو التنظيـ أىمية وفائدة بعض اإلبداعات بحد ذاتيا

كمطمب أساسي الستمرار وبقاء المنظمة(النتيفات,2006,ص.)33

- 2مرحمة المبادرة بطرح الفكار اإلبداعية :تشمؿ ىذه المرحمة االقتراحات واألفكار اإلبداعية لآلخريف
الذيف يمثموف جماعة العمؿ أو المنظمة بغرض حؿ المشكمة أو تحسيف الوضع الراىف ,وفي حالة إذا

ما كانت ىذه األفكار المقترحة والتي تمثؿ إبداعاً لـ تمؽ قبوالً يتـ إجياضيا والتخمي عنيا ,وبالتالي

تفقد العممية اإلبداعية جزءاً مف وقودىا (البارقي,2008,ص.)53

- 3مرحمة التطبيؽ :تكمف أىمية ىذه المرحمة بمقدرة أعضاء الجماعة أو المنظمة بتبني وتوظيؼ األفكار
اإلبداع ية المرغوبة ,وتتسـ ىذه المرحمة بعدة خصائص ترتبط بموضوع إدخاؿ وقبوؿ التغيير في
المنظمة ,منيا مقاومة الفكرة اإلبداعية أو التعاوف في تطبيقيا ضمف شروط معينة بحيث تصبح جزءاً
مف ممارسات األعماؿ اليومية واإلجراءات والخدمات والمنتجات التي تقدميا المنظمة ومف المتوقع أف

تتعرض الفكرة اإلبداعية في ىذه المرحمة لبعض التعديبلت وتطويرىا لضماف نجاح

تطبيقيا(الجعبري,2010,ص.)52

- 4مرحمة الثبات :وىي المرحمة التي يصبح فييا العمؿ اإلبداعي أو الفكرة اإلبداعية جزءاً اعتيادياً مف
المنظمة حيث ترتبط بثقافة واجراءات المنظمة ,وتعتمد عمى عوامؿ نجاح العمؿ اإلبداعي عمى المناخ

التنظيمي الموجود في المنظمة ,فالمناخ الجيد يوفر الفرصة لتقييـ األفكار الجديدة تقييماً موضوعياً
وادخاؿ التعديبلت البلزمة وتطويرىا لضماف نجاحيا واستمرارىا(النتيفات,2006,ص.)34
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ثامناً -معوقػػات اإلبداع اإلداري:
يعد موضوع معوقات اإلبداع واحدا مف بيف الموضوعات التي حظيت باىتماـ الكتاب
والباحثيف في مجاؿ اإلبداع ,بؿ يمكف القوؿ أنو ربما لـ يحظى موضوع مف موضوعات اإلبداع بمثؿ

ما حظي بو موضوع معوقات اإلبداع ,واف جزءا كبي ار مف النظريات واألبحاث المتعمقة باإلبداع قد

ركزت في أىدافيا عمى محاولة تحديد العوامؿ التي تعيؽ أو تساعد العممية اإلبداعية سواء أكاف ذلؾ
عمى مستوى الفرد أـ الجماعة أـ المنظمة ذاتيا ,كما أف بعض المنظمات لـ تتمكف مف االستفادة مف

القدرات اإلبداع ية ,وذلؾ لوجود عوائؽ تحوؿ دوف تمكيف الموظفيف المبدعيف مف القياـ بأعماليـ بحرية
وتقديـ ما لدييـ مف أفكار إبداعية جديدة ,تقود إلى إنجاز األعماؿ بشكؿ أفضؿ مما ىو متبع مما

يساعد عمى حؿ المشاكؿ بشكؿ فعاؿ وايجابي.

وقد توصؿ الباحثوف في دراساتيـ إلى نتائج متباينة حوؿ معيقات اإلبداع اإلداري فمنيـ مف

يشير إلى أف معوقات اإلبداع اإلداري أما عوامؿ فردية ,تنظيمية ,واجتماعية .ومنيـ مف أشار إلى أف

معيقات اإلبداع تقع في مجموعتيف ىما المعيقات الشخصية ,المعيقات الظرفية.

سيقوـ الباحث بمحاولة إجماؿ أىـ معيقات اإلبداع اإلداري ,حيث ىناؾ مجموعة مف العوامؿ
التي تحد مف اإلبداع وتحوؿ دوف تنميتو وتمنع استفادة المنظمات المختمفة منو ومف ابرز ىذه

المعوقات:

 الخوؼ مف التغيير ومقاومة المنظمات لو ,وتفضيؿ حالة االستقرار قبوؿ الوضع الراىف.
 انشغاؿ المديريف باألعماؿ اليومية الروتينية ,ورفض األفكار الجديدة واعتبارىا مضيعة لموقت.
 االلتزاـ بحرفية القوانيف والتعميمات والتشدد في التركيز عمى الشكميات دوف المضموف.
 مركزية اإلدارة ,وعدـ تفويض األعماؿ البسيطة إلى العامميف.
 عدـ اإليماف بأىمية المشاركة مف قبؿ العامميف.
 نبذ الزمبلء المبدعيف لشعور غير المبدعيف بالخطر والتيديد.
 قمة الحوافز المادية والمعنوية.
 القيادات اإلدارية غير الكفؤة(العمياف2010,ص.)407
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 الفواصؿ الرئاسية وعدـ سيولة االتصاؿ بيف العامميف والمسئوليف في اإلدارة العميا مف أجؿ
إيصاؿ أفكارىـ ومقترحاتيـ ومناقشتيا معيـ( العازمي,2006,ص.)39

 معوقات تنظيمية :وتتمثؿ في تحديد سموؾ العامميف بأمور متوقعة وفؽ األدوار الرسمية ,أي
أف اإلدارة ترى أف األدوار والسموؾ يجب أف ال تناقض التوقعات الرسمية في المنظمة ,وعميو
فكمما زادت ىذه األدوار تحديداً قؿ مجاؿ اإلبداع ,وصغرت دائرتو ,فعندما يحدد الرئيس

لمموظؼ أو العامؿ كؿ خطوات العمؿ وتفاصيمو فانو ال يترؾ لو مجاالً لئلبداع أو طرح

أفكار جديدة(العريفي,2006,ص.)44
 معوقات مالية.

 ضعؼ الوالء التنظيمي :يؤدي ضعؼ والء وانتماء الفرد لممنظمة التي يعمؿ فييا إلى االكتفاء
بانجاز الحد األدنى مف الميمات الموكمة إليو وبالتالي ال يتوقع منو اإلبداع.

 التفكيػػر غيػػر المتعمػػؽ :كثي ػ اًر مػػا تش ػكؿ العػػادات فػػي التفكيػػر عائق ػاً أمػػاـ اإلبػػداع أو نشػػوء أيػػة
أفكار جديدة ,إذ أف التعامػؿ مػع األفكػار دوف تعمػؽ واعتبػار األفكػار واألحػداث أنيػا مسػممات

غي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر خاض ػ ػ ػ ػ ػ ػػعة لمبح ػ ػ ػ ػ ػ ػػث والنق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاش يش ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػاج از كبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي وج ػ ػ ػ ػ ػ ػػو اإلب ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع

(العمياف,2010,ص.)403

"وقاـ "القحطاني" بدراسة حدد مف خبلليا عشرة أبعاد كونت في مجمميا محددات اإلبداع اإلداري
وىي :القيادة اإلدارية ,مقاومة التغيير ,ضغط العمؿ ,عدـ توفر الحوافز الكافية تكاليؼ اإلبداع,
الموائح واألنظمة ,القيـ والمفاىيـ التنظيمية ,العبلقات اإلنسانية ,بيئة وظروؼ العمؿ ,معايير تقييـ

األداء" (العازمي,2006,ص.)45

ويعتبر التعرؼ عمى معوقات اإلبداع اإلداري الخطوة األولى في توفير المناخ المناسب

لئلبداع الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز اإلبداع ,وبالتالي البد أف تكوف لدى الفرد والجماعات والمنظمات
استراتيجيات يمكف مف خبلليا التعامؿ مع معوقات اإلبداع ,والحد مف تأثيرىا السمبي ,وتتداخؿ ىذه

االستراتيج يات بعضيا ببعض ,وذلؾ ألف ما ينطبؽ عمى الفرد قد ال ينطبؽ عمى الجماعة أو المنظمة
باعتباره جزًء منيا ,وفيما يمي استعراض لمحاولة تصنيؼ ىذه االستراتيجيات إلى فئتيف رئيسيتيف:

الفئػة الولػ  :إستراتيجية تعزيز اإلبداع عمى مستوى الفرد:
حيث أف ىناؾ العديد مف االستراتيجيات التي يمكف لمفرد أف يتبناىا في مواجية المعوقات التي تحوؿ

بينو وبيف التفكير اإلبداعي وتعزز قدرتو اإلبداعية ,وىذه اإلستراتيجيات عمى النحو التالي:

- 1

مقاومة عامؿ الخوؼ مف ارتكاب األخطاء.
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- 2

تأكيد قوة الشخص الفردية في تحديد المشكمة.

- 4

الحصوؿ عمى تأييد ودعـ اآلخريف(العمياف,2010,ص.)405

- 3

إعطاء الذات وقتاً كافياً لمتفكير.

الفئػة الثانيػة :إستراتيجيات تعزيز اإلبداع عمى مستوى الجماعة والمنظمة:
حيث تساعد االستراتيجيات عمى اتخاذ اإلجراءات البلزمة التي تمكف قيادات الجماعة والمنظمة مف
السيطرة عمى معوقات اإلبداع اإلداري وفيما يؿ يعرض ألىـ االستراتيجيات التي يمكف توظيفيا

لمواجية معوقات اإلبداع اإلداري عمى مستوى الجماعة والمنظمة:
.1

تشجيع األفراد عمى التعبير عف أفكارىـ بحرية.

.3

تشجيع األفراد عمى المخاطرة.

.2

تقديـ الدعـ فيما يتعمؽ بتطوير األفكار اإلبداعية.

.4

إتاحة الخصوصية لؤلفراد لمتفكير اإلبداعي.

.6

تشجيع التنافس البناء بيف األفراد والجماعات.

.8

التقميؿ مف مستوى اإلشراؼ المفرط عمى األفراد والجماعات أثناء تأدية المياـ.

.5
.7
.9

.10

تشجيع التفاعؿ مع اآلخريف خارج نطاؽ أعضاء الجماعة.

تشجيع األفراد عمى استخداـ وسائؿ اإلبداع في حؿ المشكبلت التي تواجييـ.

تزويد الجماعات والمنظمات بالمصادر البلزمة والدعـ المطموب إلنجاز الميمة.

تزويد األفراد والجماعات العاممة في المنظمة بالتغذية الراجعة عف سير أعماليـ

(الشقحاء,2003,ص.)54
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المبحػث الثانػي :الحوافػػػز
مقدمػػػػة:
تعتبر الحوافز إحدى أىـ الوسائؿ التي تيدؼ إلى حث األفراد عمى العمؿ بكفاءة وفاعمية
وتعتبر مقوماً رئيسياً في المنظمات المبدعة بؿ وركيزة أساسية لوجود اإلبداع وتنميتو ,ولجعميا ذات فائدة
البد مف ربط الحوافز اإلبداع بحيث توضع معايير محددة وعادلة وموضوعية حتى تؤتي تمؾ الحوافز

ثمارىا المرجوة .ويجب أال يغيب عف الباؿ أف الحوافز قد يكوف ليا نتائج سمبية إذا استخدمت بطرؽ تنتفي
فييا العدالة والموضوعية ,وىذا يشير إلى أف استخداـ الحوافز ليس بالضرورة دائماً يؤدي إلى نتائج

إيجابية ,مثؿ مكافأة موظؼ ال يقوـ بتأدية ميامو بالشكؿ المطموب بدالً مف الموظؼ المبدع ,إال أنو مف

الميـ التعرؼ عمى حاجات األفراد ومحاولة استثارتيا ودفعيا مف خبلؿ الحوافز وسواء كانت حوافز مادية

أو حوافز معنوية فاف لمحوافز ليا األثر البالغ في تشجيع الموظفيف عمى اإلبداع.
أولً :مفهػوـ الحوافػػز:

لقد حظي موضوع الحوافز باىتماـ العديد مف الباحثيف والمختصيف السموكييف سواء عمماء

النفس أو اإلدارييف ,وذلؾ لما تتسـ بو الحوافز مف أىمية في سموؾ الفرد والجماعة نحو تحقيؽ أىداؼ
المنظمات ,كما يوجد اختبلؼ بيف العمماء والباحثيف في تحديد تعريؼ لمحوافز فمنيـ مف يعرفيا بأنيا
األجر الذي يحصؿ عميو العامؿ مقابؿ ما ينجزه مف أعماؿ ,ومنيـ مف يعتبرىا الشيء الذي يشبع
حاجة مف حاجات اإلنساف ,ومنيـ مف عرفيا بأنيا مجموعة العوامؿ التي تييؤىا المنظمات لمعامميف

فييا إلشباع دوافعيـ.

سوؼ يقوـ الباحث باستعراض عدداً مف التعريفات لمحوافز لموصوؿ إلى صورة واضحة عف

مفيوـ الحوافز وىي كما يمي:

"مجموعة مف المثيرات الخارجية ,والعوامؿ التي تثير الفرد ألداء األعماؿ الموكمة إليو عمى

خير وجو عف طريؽ إشباع حاجاتو ورغباتو المادية والمعنوية" (الييتي,2003,ص.)76

ويعرؼ حسف الحوافز بأنيا "مثير خارجي يعمؿ عمى خمؽ أو تحريؾ الدافع (مثير داخمي)

ويوجد الفرد إيجابياً نحو الحصوؿ عمى الحافز بما يؤدي إلشباع الفرد لسموؾ معيف يتفؽ مع األداء

الذي تطمبو اإلدارة" (حسف,2002,ص.)161

وعػػرؼ المػػوزي الح ػوافز بأنيػػا" :مجموعػػة العوامػػؿ والم ازيػػا التػػي تييئيػػا اإلدارة لمعػػامميف لتحريػػؾ

قدراتيـ اإلنسانية بما يزيد مف كفاءة أدائيـ ألعمالو ,عمى نحو أكبػر وأفضػؿ وذلػؾ بالشػكؿ الػذي يحقػؽ
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لي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ حاج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتيـ وأى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدافيـ ,ورغب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتيـ ,وبم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يحق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ أى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ المنظم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أيضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً".

(الموزي,1995,ص.)376

ويعرفيا العنقري بأنيا" :عبارة عف مجموعة مف العوامؿ والمؤثرات الخارجية التي تقوـ اإلدارة

ال عميا في المنظمات بإعدادىا بيدؼ التأثير في سموؾ العامميف ,وذلؾ بحثيـ وتحفيزىـ لرفع كفاءتيـ
اإلنتاجية" (العنقري1999,ـ,ص.)13

كما عرفيا الوابؿ بأنيا عبارة عف عوامؿ خارجية تقوـ بإعدادىا اإلدارة لمتأثير عمى العامميف

لرفع الكفاءة اإلنتاجية ليـ ,وىي بيذا المفيوـ تختمؼ وتفترؽ عف الدوافع النابعة مف داخؿ العامؿ ذاتو
والتي يستقر مكانيا في الضمير اإلنساني ,فالدوافع يقصد بيا مجموعة القوى المتحركة في نفس الفرد

والتي تثير فيو الرغبة في العمؿ كدافع مف الداخؿ ثـ توجو تصرفاتو وسموكو في اتجاه شيء أو ىدؼ

معيف (الوابؿ,2005,ص.)23

وبناء عم ما سبؽ مف تعريفات يمكف تحديد أهـ خصائص الحوافز وهي:
.1

مجموعة مف العوامؿ أو األساليب أو اإلجراءات أو المغريات تقوـ بإعدادىا اإلدارة لؤلفراد
العامميف.

.2

تيدؼ لتحريؾ القدرات اإلنسانية لمفرد في العمؿ ,أو لفريؽ العمؿ لبلستجابة لمتطمبات

.3

تنمي وتقوي وتوجو السموؾ واألداء اإلنساني لمفرد في المنظمة.

.4

المنظمة وتحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ بذؿ جيد أكبر في األداء والقياـ بو عمى نحو أفضؿ.

وسيمة إلشباع حاجات األفراد العامميف ورغباتيـ بما يحقؽ أىدافيـ مف خبلؿ عمميـ بالمنظمة.

التعريػؼ اإلجرائػي لمحوافػز:

مجموعة العوامؿ والمؤثرات الخارجية التي تثير الفرد وتدفعو ألداء األعماؿ الموكمة إليو عمى

أفضؿ وجو عف طريؽ إشباع حاجاتو ورغباتو المادية والمعنوية.
عمميػة الحفػز:

الحفز عبارة عف قوى أو شعور داخمي يحرؾ سموؾ الفرد إلشباع حاجات ورغبات معينة,
فعندما يشعر الفرد بوجود حاجة لديو فإنو يرغب في إشباعيا ,فالحاجات تسبب التوتر والذي يقود إلى
بذؿ الجيد مف قبؿ الفرد .وىذا الجيد المبذوؿ بدوره يؤدي إلى اإلشباع ومف ثـ تحقيؽ الرضا والبحث

عف حاجات جديدة " .وفي حالة عدـ قدرة الجيد المبذوؿ عمى إشباع الحاجات فإف التوتر يستمر,
وعندئذ يكوف أماـ الفرد عدة بدائؿ منيا محاولة بذؿ الجيد مرة أخرى ,أو تغيير مسار الجيد المبذوؿ,

أو استبداؿ الحاجة بأخرى" (العمياف ,2010,ص.)280
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ويؤكد الباحثيف عمى أف الحفز ىو عامؿ متغير وسيط ال يمكف رؤيتو أو سماعو أو الشعور

بو ,لكف يمكف استنتاجو مف التغير في سموؾ الفرد ,فعند متابعة سموؾ الفرد أثناء قيامو بعمؿ ما يمكف
االستنتاج فيما إذا كاف محف اًز أـ ال ,وىنا تقاس مؤشرات عرضية لمحفز وليس الحفز نفسو ,فمو الحظنا

أف عامبلً ينتج أكثر مف اآلخر نستنتج بأف ىذا العامؿ محفز.

ويتفؽ العمماء السموكييف عمى أف كؿ أنواع السموؾ قابمة لمحفز وأف ىناؾ أسباباً معينة تؤدي

بالفرد عمى قيامو بعمؿ معيف أو سموكو بطريقة معينة ,وىذا يعني أف السموؾ اإلنساني مصمـ لتحقيؽ

أىداؼ معينة وىي الرغبة في إشباع الحاجات .ويوضح الشكؿ رقـ ( )1ذلؾ.

ومف الناحية التنظيمية فإف اليدؼ األساسي لعممية الحفز ىو زيادة اإلنجاز عند األفراد وىذا

اإلنجاز يتحقؽ عف طريؽ التفاعؿ بيف الحفز وقدرات األفراد ,ويمكف التعبير عف ذلؾ بالمعادلة التالية:

إنجاز األفراد = الحفز  xقدرات األفراد.

شكػؿ رقػـ ()2

عمميػػة الحفػز عنػد الفػػراد
الشعور بالحاجة

التقييـ الرضا /البحث عف حاجات

السعي إلشباع الحاجة

جديدة

إشباع الحاجة

المصدر( :العمياف,2212,ص.)281

ويوضح الشكؿ السابؽ أف عممية الحفز عند الفرد تبدأ بشعوره بالحاجة وىذا الشعور يعطي

اإلشارة إلى بداية البحث عف طريقة إلشباع ىذه الحاجة ,وىذا السعي قد ينتيي بإشباع ىذه الحاجة,
وتكتمؿ دورة الحفز بتقييـ الموقؼ والبحث عف حاجات أخرى غير مشبعة والعمؿ عمى إشباعيا,

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو ليس بالضرورة القوؿ بأف كؿ سموؾ يقوـ بو الفرد ينتيي بإشباع الحاجة,
كما أنو مف الممكف أف ينتقؿ الفرد لمبحث عف حاجة أخرى قبؿ أف يشبع حاجتو بشكؿ كمي وتاـ ,فقد
يكوف ىناؾ إشباع جزئي أو شبو جزئي وىذا يبرر لمفرد أو يدفعو لبلنتقاؿ لمبحث عف حاجات أخرى

والسعي إلشباعيا.
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ثانياً -التطػور التاريخػي لمحوافػز:
مرت الحوافز بمراحؿ متعاقبة مف التطوير والتجديد ,حيث بدأ العمماء تناوؿ الحوافز في
البحوث والدراسات مع بداية القرف التاسع عشر عندما برزت حركة اإلدارة العممية ,ويرى كثير مف

الباحثيف والكتاب أف الحوافز مرت بعدد مف المراحؿ خبلؿ تطور الفكر اإلداري ,وقسموىا إلى ثبلثة

مراحؿ وىي:

المرحمػة الولػ  :المرحمػة التقميديػة:
وتتكوف ىذه المرحمة مف النظريات التقميدية في اإلدارة ,فيي تعتبر المنظمة وحدة اقتصادية

مثالية ال عبلقة ليا بالبيئة الخارجية حيث استندت إلى جانب العمؿ الفني ونظرت إلى اإلنساف عمى
أنو جزء مف آلة كبيرة ىي المنظمة التي تتكوف مف أجزاء مترابطة ,ويرى ماكس فيبر مؤسس النظرية

البيروقراطية أف الفرد كسوؿ بطبعو وغير طموح ويسعى دائماً إلى إشباع حاجاتو المادية واألمنية ,وقد
اقتصرت الحوافز في ىذه المرحمة عمى الحوافز المادية فقط.

وكذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى مدرسة اإلدارة العممية ومعمميا الميندس فردريؾ تايمور حيث
وضعت سياستيا التحفيزية عمى األساس المادي أيضاً ,فقد وضع تايمور ثبلثة افتراضات ىي:

 إف اإلنساف كائف رشيد وعقبلني يسعى دائماً إلى زيادة العوائد االقتصادية.
 إف كؿ فرد يستجيب إلى الحوافز المادية.

 إف اإلنساف آلة يعمؿ عمى أساس نمطي ومعياري (الدالة,2003,ص.)12
المرحمػة الثانيػة :مدرسػة العالقػات اإلنسانيػة:
وفي ىذه المرحمة تـ النظر إلى المنظمة عمى أساس أنيا نظاـ كبير ومعقد يتكوف مف أجزاء

متباينة في اآلراء ,وأبرزىا وأىميا الجانب اإلنساني وأف المنظمة ما ىي إال وحدة اجتماعية فنية حيث

يتـ التفاعؿ في داخميا بيف الجانبيف :الفني واإلنساني ,وىي تنظر إلى الفرد كإنساف لو مشاعر

وأحاسيس ويعمؿ داخؿ جماعات.

لذلؾ نجد أف ىناؾ تطو اًر واضحاً في النظر إلى اإلنساف وكيفية التعامؿ معو ,فالمنظمة

باإلضافة إلى كونيا وحدة اقتصادية فيي وحدة اجتماعية أيضاً ,ولذلؾ نجد ىناؾ تنوعاً عند منح
الحوافز في ىذه المرحمة باإلضافة عمى الحوافز المادية ىناؾ الحوافز المعنوي مثؿ منح الفرصة

لممشاركة في اتخاذ القرار والتعبير عف الرأي ,وكذلؾ التقدير واالحتراـ (الدالة,2003,ص.)13
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المرحمػػة الثالثػة :المرحمػة الحديثػة:
وىي متمثمة بالنظريات الحديثة في اإلدارة مثؿ نظرية اإلدارة باألىداؼ ,ونظرية النظـ ,وقد

استفادت ىذه المدارس مف تجارب ما سبقيا مف نظريات وتجار وحاولت تجنب أىـ األخطاء التي
وقعت فييا ىذه النظريات ,فيي تنظر لمجياز عمى أنو نظاـ مفتوح وليس نظاماً مغمقاً كاآللة الكبيرة

التي كانت تراىا المدارس التقميدية.

وقد نادت المدارس الحديثة بربط الحوافز بالنتائج المتحققة ,ودعت إلى اختبلؼ ما يحصؿ

عميو العامموف مف حوافز سواء كانت مادية أو معنوية ,وذلؾ حسب مستويات األداء والنتائج التي
يبمغونيا ,وكذلؾ دعت إلى ضرورة إشراؾ العامميف مع اإلدارة في وضع خطط الحوافز مف خبلؿ

دراسة حاجات األفراد ومعرفة كيفية إشباعيا (الوابؿ,2005,ص.)43
ثالثاً -نظريػات الحوافػػز:

مع قياـ الثورة الصناعية وما صاحبيا مف تغييرات كبيرة وسريعة في كافة المجاالت ومنيا

حاجة المصانع إلى المزيد مف العمالة والحاجة إلى وجود إدارة تستطيع التعامؿ مع ىؤالء العماؿ
وحثيـ عمى العمؿ لزيادة إنتاجيـ مع وجود الفوارؽ واالختبلفات في أىداؼ وحاجات ىؤالء العماؿ

وتمؾ اإلدارات وضرورة الموازنة بينيما ظيرت الحاجة الممحة إلى الحوافز.

مف ىنا بدأت نظريات الحوافز في الظيور والبروز وتدرجت ىذه النظريات مف نظريات كانت

تعامؿ اإلنساف كاآللة إلى نظريات بدأت تيتـ بحاجات العامؿ وتسعى إلى تحقيؽ أىدافو وتطمعاتو
جنباً إلى جنب مع أىداؼ المنظمة التي يعمؿ بيا.

وسوؼ يقوـ الباحث بتناوؿ أىـ ىذه النظريات وىي كما يمي:

- 1نظريػة اإلدارة العمميػػة:

تعتبر ىذه النظرية مف أقدـ النظريات التي درست دوافع العمؿ والتحفيز ,ويعتبر فريدريؾ

تايمور  F.W.Taylorأوؿ مف أرسى قواعد المنياج العممي في العمؿ وقد حاوؿ تايمور في دراستو
تحديد األسس العممية التي تساعد اإلدارة عمى زيادة اإلنتاج في وقت أقؿ وبجيد معقوؿ ,وبنا دراستو

لتحقيؽ ذلؾ عمى فرضيف أساسييف ىما:

 إف تطبيؽ األساليب العممية في العمؿ قد يؤدي إلى الكفاية اإلنتاجية ويقصد ىنا باألساليب العممية
إيجاد مقاييس ومعايير دقيقة لتنفيذ العمؿ في زمف أقؿ وبجيد أقؿ.

 إف تطبيؽ نظاـ الحوافز المادية يؤدي إلى زيادة اإلنتاج ,في زمف أقؿ وبمجيود معقوؿ ,ورأى أف
الحوافز المادية ىي األساس لدفع وحث العامميف عمى زيادة اإلنتاج(الدالة,2003,ص.)43

ويتضح لنا مف فرضيات تايمور أنو بنا نظريتو عمى أف العامؿ رجؿ اقتصادي واف الدوافع

األساسية لمفرد ىي دوافع مادية واف كؿ اىتمامو أف يزيد دخمو المادي ,وربط زيادة اإلنتاج بنظاـ
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الحوافز التشجيعية .وبالتالي فإنو يمكف زيادة الحافز المادي بزيادة اإلنتاجية ,ويرى تايمور أف ىذه
الحوافز النقدية تمنح لمعامؿ الذي يحقؽ مستويات أعمى لئلنتاج وأف العامؿ المنخفض اإلنتاجية يجب

تدريبو أو نقمو أو فصمو.

وقد نجح تايمور في زيادة اإلنتاج عندما تـ تطبيؽ نظاـ الحافز المادي بؿ إف بعض العامميف

قد ضاعفوا إنتاجيـ عما كاف عميو قبؿ.

والقت ىذه نظرية تايمور تحفظات بعض الباحثيف في عمـ اإلدارة ,وكاف رأييـ أف الحافز

المادي فعاؿ في الوقت القصير ,أما عمى المدى البعيد فإنو غير فعاؿ ,لذلؾ يجب األخذ بحوافز
أخرى غير مادية(العمياف,2010,ص.)324

مف ىنا يتضح أف تايمور في نظريتو التقميدية كما انو تجاىؿ آدمية األفراد وعامميـ كاآللة,

وعارضو بعض العمماء واعتبروا أف تايمور منع العماؿ مف المشاركة في التخطيط أو التعبير عف
أنفسيـ أو إبداء أرائيـ في األعماؿ التي يقوموف بيا.
- 2نظريػة الحاجػات اإلنسانيػػة:
وصاحب ىذه النظرية عالـ النفس أبراىاـ ماسمو  A. Maslowوتعتبر ىذه النظرية األساس

لمعديد مف دراسات الحوافز ومف أكثر النظريات شيوعا ويرى ماسمو أف إشباع الحاجات تتفاوت في

درجة تاثيرىا في سموؾ الفرد وأف لمفرد عدداً مف الحاجات اإلنسانية حددىا فيما يمي:


الحاجات الفسيولوجية.



حاجات األمف والحماية.



الحاجات االجتماعية والعاطفية.




حاجات التقدير واالحتراـ.

حاجات تحقيؽ الذات(العمياف,2010,ص.)385
ويمكػ ػ ػػف التعػ ػ ػػرض إلػ ػ ػػى ىػ ػ ػػذه الحاجػ ػ ػػات مػ ػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ ىػ ػ ػػرـ ماسػ ػ ػػمو لمحاجػ ػ ػػات وفقػ ػ ػػا لؤلىميػ ػ ػػة

النسبية ليا وىي:

أ .الحاجػات الفسيولوجيػة:
وىي أوؿ الحاجات األساسية البلزمة لبقاء الفرد مثؿ الحاجة إلى الطعاـ والماء والنوـ والجنس,

واذا ما أشبعت ىذه الحاجات بشكؿ معقوؿ تظير الحاجات األخرى.
ب .حاجػات المػف والحمايػة:

تعبر عف حاجة الفرد لؤلمف والطمأنينة ,وأيضاً الجوانب المتعمقة باألمف المادي والنفسي

والمعنوي إذ يحتاج اإلنساف إلى حماية المسكف الذي يسكف بو وحماية العمؿ مف اإلصابات وخطر

اآلخريف ,فإذا توفرت ىذه الحماية فإف الفرد ينعـ بالراحة واالطمئناف.
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ت .الحاجػات الجتماعيػة والعاطفيػة:
وىي الحاجة إلى االنتماء والتعاطؼ مف أعضاء المجتمع المحيط بو وتكويف العبلقات

واألصدقاء وتكويف األسرة وتبادؿ المشاعر اإلنسانية واالجتماعية ,وتعتبر الحاجات االجتماعية نقطة
انطبلؽ نحو حاجات أعمى وبعيدة عف الحاجات األولية.
ث .حاجػات الحتػراـ والتقديػر:
وتكوف لدى الفرد رغبة في الحصوؿ عمى احتراـ الغير لو(عامؿ نفسي) وأيضاً حاجتو إلى

تحقيؽ المكانة أو المركز الذي يطمح إليو مف خبلؿ قبوؿ واحتراـ اآلخريف لو.
ج .حاجػات تحقيػؽ الػذات:

تعتبر حاجة تحقيؽ الذات قمة ىرـ ماسمو حيث تكوف لدى الفرد رغبة في تحقيؽ كؿ ما يتفؽ

مع قد راتو أي الرغبة في أف يصبح الفرد في المكانة المرموقة التي يسعى إلييا ,عمما أف تحقيؽ الذات
مطمب النيائي فإنو يمكف لممنظمة استخدامو كدافع مستمر ألعضائيا.
شكؿ ( )3سمـ الحاجات لماسمو

المصدر ( :محيسف,2224,ص)18

وقد القت نظرية ماسمو لمحاجات اإلنسانية اىتماماً مف الباحثيف ومف عمماء اإلدارة

واتفقوا عمى ما يمي:



اتفاؽ في خضوع األفراد ليذه الحاجات.

اختبلؼ في ترتيب ىذه الحاجات بيف األفراد.
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ويرى بعض العمماء أف الحاجات اإلنسانية تعد تفسي اًر منطقياً لحاجات اإلنساف ودرجة

أىميتيا ,ومنيـ ال يتفؽ مع تسمسؿ ماسمو لمحاجات ,فقد يسعى اإلنساف إلى إشباع حاجة أو أكثر مف
ىذه الحاجات في آف واحد ,أو قد ال يكوف قد بمغ درجة اإلشباع لمستوى معيف مف الحاجات ومع ذلؾ

فإنو يسعى إلشباع حاجة أخرى.

- 3نظريػة العامميػف لهيرزبيػػرج:
نتجت ىذه النظرية عف دراسة قاـ بيا فريدريؾ ىيرزبيرج وزمبلؤه لمخصائص الوظيفية التي
تؤدي إلى رضا العامميف أو عدـ رضاىـ ,وتمحورت الدراسة حوؿ محوريف مف ىما معرفة الدوافع

واشباع الحاجات ,وقد توصموا مف خبلؿ الدراسات واألبحاث التي تـ تطبيقيا عمى مجموعة مف

المحاسبيف والميندسيف إلى نتيجة أف لكؿ فرد مجموعتيف مف االحتياجات اإلنسانية المجموعة األولى
ىي العوامؿ الدافعة ,والمجموعة الثانية عوامؿ الوقاية.

أولً -العوامػػؿ الدافعػػة (المحفػػزة):

وقد أطمؽ ىيزبيرج عمى األسباب التي تتعمؽ بإنجاز العمؿ العوامؿ المحفزة (الدافعة) وىي ليا

تأثير إيجابي عمى اإلنجاز والعبلقات والكفاءة واإلنتاجية العالية وىي:
 اإلنجاز.
 التقدير.
 الترقية.

 االعتراؼ.
 طبيعة العمؿ(محيسف,2224,ص.)39

ثانياً -العوامػؿ الواقيػػة(الصحيػػة):

يؤدي عدـ توافر ىذه العوامؿ في بيئة العمؿ إلى حالة مف اإلستياء وعػدـ الرضػا لػدى العامػؿ,

ولكػػف توافرىػػا ال يػػؤدي دافعيػػة قويػػة لمعمػػؿ" ,وقػػد أطمػػؽ عمييػػا عوامػػؿ وقايػػة أو صػػيانة لكونيػػا ضػػرورية

لض ػ ػ ػ ػ ػ ػػماف الح ػ ػ ػ ػ ػ ػػد األدن ػ ػ ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف درج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إش ػ ػ ػ ػ ػ ػػباع الحاج ػ ػ ػ ػ ػ ػػات وق ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ىيزبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػرج عشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة
عوامؿ وقاية ىي:

سياسة المنظمة وادارتيا ,العبلقات التبادلية مع المشرؼ ,العبلقات مع المرؤوسيف ,االستقرار في

العمؿ ,ظروؼ العمؿ ,اإلشراؼ الفني ,العبلقات مع الزمبلء ,الراتب الحياة الشخصية ,وأخي اًر المركز
أو المكانة" (الوابؿ,2005,ص.)39

ويتضح لنا مف ىاتيف المجموعتيف أف وجود المجموعة األولى يزيد مف رضا الفرد لكف

انعداميا ال يؤثر سمبياً عمى رضا الفرد ,وسميت ىذه العوامؿ بالعوامؿ الدافعة ,أما المجموعة الثانية
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مف العوامؿ التي يمنع وجودىا حالة عدـ الرضا ولكنيا ال تزيد مف رضا الفرد إذا وجدت فيذه العوامؿ
سميت بالعوامؿ الوقائية.

"وبمقارنػػة ىػػاتيف المجمػػوعتيف مػػف العوامػػؿ نجػػد أف مجموعػػة العوامػػؿ الدافعػػة مرتبطػػة بطبيعػػة

العمؿ نفسو ,بينما مجموعة العوامؿ الوقائية مرتبطة ببيئة العمؿ ,فطبيعة ىذه العبلقة بػيف المجمػوعتيف

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف العوامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ تمثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوىر ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه النظريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ,لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميت بنظريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامميف"
(الدالة,2003,ص.)22
- 4نظريػة اإلنجػػاز:
مؤسس ىذه النظرية ىو ديفيد ماكميبلند ,وتفترض أف ىناؾ ثبلث حاجات رئيسة يسعى

اإلنساف عمى إشباعيا .وىي كما يمي:

أ .الحاجػة لال نجػاز:

إف األفراد الذيف يحتاجوف لتحقيؽ االنجاز يسعوف دائما لبموغ النجاح ولتفادي حاالت الفشؿ,
كما أنيـ يحددوف ألنفسيـ أىدافاً معتدلة ,وينظروف إلى تحمؿ المخاطر بواقعية ,ويفضموف تحمؿ

المسؤولية في انجاز الميمات والحصوؿ عمى المعمومات في االنجاز المتحقؽ وىو يعتبر أىـ حافز.

"ويكوف ىناؾ عادة مستوياف لؤلداء ىما :مستوى الطموح الذي يرغب الفرد في بموغو ,ومستوى األداء
الذي يحققو الفرد فعبلً" (حمود والموزي,2008,ص.)327
ب .الحاجػة لالنتمػػاء:

"األفراد الذيف يمتمكوف حاجة قوية لبلنتماء يتولد لدييـ شعور بالسرور عندما يكونوف محبوبيف
مف قبؿ األشخاص اآلخريف ,ويشعروف باأللـ إذا تـ رفضيـ مف قبؿ الجماعة التي ينتموف إلييا"

(العكش,2007,ص.)35
ت .الحاجػػة لمقػػوة:

القوة والسيطرة واإلشراؼ عمى اآلخريف حاجة اجتماعية تجعؿ الفرد يسمؾ بطريقة توفر لو

الفرصة لكسب القوة والتأثير عمى سموؾ اآلخريف .واألفراد الذيف لدييـ حاجة شديدة إلى القوة يروف في

المنظمة فرصة لموصوؿ إلى المركز وامتبلؾ السمطة وممارسة الرقابة والتأثير عمى اآلخريف ويعتقد أف
لممديريف حاجة القوة وحاجة االنجاز ألنيـ مسئولوف عف عمؿ اآلخريف.

- 5نظريػة ) (Y & Xالفتراضػات السمبيػة واليجابيػة حػوؿ اإلنسػاف:

صاحب ىذه النظرية ىو دوجبلس ماكريجور  Douglas Mcgregorوقد جاء بنظريتو عمى

جزأيف ,أحداىما سمبي واآلخر إيجابي بحيث يعطي اإلدارة الخطوط العريضة فيما يتعمؽ بالنفس
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اإلنسانية ومحددات سموكيا وطبيعتيا وكيفية التعامؿ معيا وكيفية تحفيزىا مما يدفعيا لمقياـ بسموكيات

تخدـ تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

وقد جاء الجزء األوؿ مف النظرية ) (Xويمثؿ الجانب ذا النظرة السمبية ,فيي تفترض أف

األفراد ال يحبوف العمؿ ,وانما يجب أف يجبروا عميو وفؽ نظاـ رقابي شديد وذلؾ لتحقيؽ األداء
المطموب ومعموـ أف أغمب األفراد يفضموف أف يعامموا بيذه الطريؽ كي ال يتحمموا المسئولية

(الوابؿ,2005,ص.)57

ويفترض مجموعة مف السمات تتمثؿ باآلتي:


اإلنساف العامؿ بطبيعتو سمبي ال يحب العمؿ.



اإلنساف العامؿ خامؿ ويتيرب مف تحمؿ المسئولية.



يفضؿ اإلنساف العامؿ مف يوضح لو كيؼ يعمؿ.



يضع العامؿ اعتبارات األماف والضماف فوؽ أي اعتبارات أخرى وال يظير أي طموحات.



العقاب أو التيديد بالعقاب مف الوسائؿ األساسية لدفع اإلنساف إلى العمؿ .أي أف اإلنساف



البد مف الرقابة الشديدة والدقيقة عمى اإلنساف لكي يعمؿ حيث ال يؤتمف الفرد عمى شيء ميـ

يعمؿ خوفاً مف العقاب والحرماف ,وليس حباً في العمؿ.
دوف متابعة وخوؼ.


إف األجر والمزايا المادية ىي أىـ حوافز العمؿ (الدالة,2003,ص.)24
وعمى النقيض جاء الجزء الثاني مف النظرية ) (Yالذي يمثؿ الجانب ذا النظرة اإليجابية لمنفس

اإلنسانية عامة ولمعامميف خاصة ,وأف العامؿ يرغب في أف يقدـ عمبلً جيداً ولذلؾ يمكف الثقة بو ألداء

العمؿ .ويفترض مجموعة مف السمات تتمثؿ باآلتي:


أف الجيد الذي يبذلو العامؿ في عممو ىو شيء طبيعي كالمعب والراحة.



أف الفرد يسعى لتحمؿ المسئولية وليس قبوليا فقط.





أف العامؿ لـ يخمؽ ليعمؿ ضد أىداؼ وآماؿ اإلدارة.

يعمؿ الفرد أمبلً في حصولو عمى المكافآت وليس خوفاً مف العقاب.
اعتماد مبدأ الرقابة الذاتية كوسيمة لتقويـ العامميف وتوجيييـ.



جميع العامميف يمكنيـ التجديد واإلبداع وال تقتصر فقط عمى فئة قميمة منيـ.



أىـ المكافآت لمفرد تتمثؿ بالرضا الشخصي ,واشباع حاجة تحقيؽ الذات.



إف العامؿ يطمب الحرية في العمؿ والتحرر مف القيود وىو يفضؿ أف يكوف قائداً
وليس تابعاً (الدالة,2003,ص.)41
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- 6نظريػػة التوقػػع:
تعتمد ىذه النظرية عمى تحفيز األفراد العامميف بالتفاعؿ بيف قوة الرغبة وبيف التوقع أي تقدير

الفرد بأف جيده سيؤدي إلى إنجاز وحسف األداء.

وتعد نظرية التوقع مف النظريات الحديثة في الدوافع  ,فيي تتميز بقدر عاؿ مف المنطقية

والفكرة الرئيسية ليذه النظرية أف األفراد يبذلوف الجيد النجاز األداء المطموب والذي يؤدي إلى تحقيؽ

النتائج التي يرغبوف فييا.

وقد أشار(حمود والموزي,2008,ص )329إلى أف ىذه النظرية تربطيا العبلقات التالية:




ىناؾ عبلقة بيف الجيود المبذولة واالنجاز المراد تحقيقو.

ىناؾ عبلقة بيف االنجاز المراد تحقيقو والعوائد المتحققة مف خبلليا.

ىناؾ عبلقة بيف المكافأة المراد إعطائيا لمفرد وبيف تحقيؽ األىداؼ المراد انجازىا.
وبموجب ىذه النظرية فاف األداء ىو محصمة أساسية لمعبلقة ما بيف القابمية باالنجاز والحوافز

(العوائد) المتحققة لذلؾ االنجاز ويمكف التعبير عف عبلقة الدافعية بالتوقع والتكافؤ بالمعادلة التالية:
الدافعيػػة = التوقػػع  Xالتكافػػػؤ

(الدالة,2223,ص)26

رابعاً -أنػػواع الحوافػػػػز:

لقد تعددت أنواع الحوافز وتصنيفاتيا ,وسوؼ يتـ استعراض تمؾ التصنيفات حسب اآلتي

والشكؿ رقـ ( )4يوضح ذلؾ:

الشكػؿ رقػـ ()4
أنػػواع الحوافػػػػز

الحوافز
حسـب
أثرها

ايجابية

حسب
المستفيدين
منها

حسب
طبيعتها

سلبية

معنوية

مادية
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فردية

جماعية

 -1تصنيػؼ الحوافػػز حسػػب طبيعتهػػا:


الحوافػز الماديػة:

تعتبر الحوافز المادية مف أىـ الحوافز لمدافع ىاـ مف دوافع التحفيز لمفرد بغض النظر عف

الصور التي تتخذىا ىذه الحوافز ,وتعني الحوافز المادية المبالغ التي تدفع لمعامميف ,إما عمى شكؿ
دفعة واحدة أو عمى شكؿ دفعات شيرية وىي تشمؿ أيضاً كؿ ما يضيؼ لمفرد دخبلً إضافياً ,وتعد
الحوافز المادية مف أقدـ أنواع الحوافز وتتميز بالسرعة الفورية واحساس الفرد بالنتيجة المباشرة

لمجيوده .وتأخذ الحوافز المادية أشكاال مختمفة منيا( :المكافآت ,البدالت ,العبلوات السنوية ,المشاركة
في األرباح ,الحصوؿ عمى أسيـ) (محيسف,2224,ص.)39


الحوافػز المعنويػة:
ىي تمؾ الحوافز التي ال تعتمد عمى الماؿ في حفز العامميف وانما تتعمؽ بالنواحي النفسية

والذىنية لؤلفراد ,ولقد تزايد االىتماـ بالحوافز المعنوية بعد ظيور مدرسة العبلقات اإلنسانية وما جاء
بعدىا مف النظريات ,وتعتمد الحوافز المعنوية في إثارة وتحفيز العامميف عمى وسائؿ أساسيا احتراـ

العنصر البشري الذي لديو أحاسيس وآماؿ وتطمعات اجتماعية يسعى الفرد إلى تحقيقيا مف خبلؿ
عممو في ,وتكوف الحوافز المعنوية عمى أشكاؿ مختمفة منيا :الترقية ,المشاركة في اتخاذ القرار,

شيادات

الشكر

والتقدير,

(المجدوب,2002,ص.)343

التدريب,

حفبلت

تكريـ

المتميزيف,

تدريب

العامميف

 -2تصنيػؼ الحوافػز حسػب أثرهػا:


حوافػز إيجابيػة:

ىي تمؾ الحوافز التي تحمؿ مبدأ الثواب لمعامميف التي تمبي حاجاتيـ ودوافعيـ لزيادة اإلنتاج

وتحسيف نوعيتو وتقديـ المقترحات واألفكار البناءة ,وتيدؼ الحوافز اإليجابية إلى تحسيف األداء في

العمؿ مف خبلؿ التشجيع فاليدؼ الرئيس مف الحوافز اإليجابية ىو رفع الكفاءة اإلنتاجية وتحسيف
األداء مف خبلؿ مدخؿ التشجيع والثواب الذي يغري الفرد بأف يسمؾ سموكاً معيناً ترغب فيو اإلدارة,

الحوافز االيجابية تنمي روح اإلبداع والتجديد في العمؿ لدى العامميف ,ألنيا تتبلءـ ورغبات العامميف

بحيث تترؾ بعض النتائج االيجابية عمى مجريات العمؿ مثؿ حافز المكافآت النقدية التي تمنح لمعامؿ
مقابؿ قيامو بعمؿ يستدعي التقدير (المجدوب2002,ـ,ص.)343
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حوافػػز سمبيػػة:
أش ػػار عس ػػاؼ إلػ ػػى أف الحػ ػوافز الس ػػمبية تتمثػ ػػؿ بالدرج ػػة األساس ػػية فػػػي التخوي ػػؼ ,أو التيديػػػد

بالعقػػاب ,أو غيػػر ذلػػؾ مػػف العوامػػؿ ذات الطبقػػة اإللزاميػػة أو اإليجابيػػة التػػي تحػػاوؿ إجبػػار األفػراد عمػػى
التصرؼ بصورة معينة ,واال فإنيـ سيخضعوف لعقوبة ,ومف ابرز صور ىذه العقوبة :التيديػد بالفصػؿ,

أو تخف ػ ػ ػ ػ ػػيض ال ارت ػ ػ ػ ػ ػػب ,أو الحرم ػ ػ ػ ػ ػػاف م ػ ػ ػ ػ ػػف اإلج ػ ػ ػ ػ ػػازة ,أو النق ػ ػ ػ ػ ػػؿ لمك ػ ػ ػ ػ ػػاف بعي ػ ػ ػ ػ ػػد وغي ػ ػ ػ ػ ػػر مرغ ػ ػ ػ ػ ػػوب

(عساؼ,1999,ص.)90

 -3تصنيػؼ الحوافػز حسػب المستفيديػف منهػا:


حوافػػز فرديػػة:
ىي تمؾ الحوافز التي يستيدؼ بيا الفرد فيمنح الحوافز نتيجة قيامو بالعمؿ الموكؿ اليو

ويرتبط ىذا النوع مف الحوافز بأداء الفرد بشكؿ مباشر كما يرتبط برغبتو في زيادة دخمو لقاء زيادة

إنتاجيتو أو تحقيؽ ذاتو مف خبلؿ الحوافز المعنوية ,ويؤخذ عمى ىذا النوع مف الحوافز أنو يؤدي إلى
انعداـ التعاوف بيف األفراد وغياب روح الفريؽ(الدالة,2003,ص.)54



حوافػػز جماعيػػة:
ىي تمؾ الحوافز التي تعطى لمجموعة مف العامميف المسئوليف عف عمؿ جماعي موكؿ إلييـ

نتيجة اشتراكيـ في أداء عمؿ معيف بحيث يقوـ كؿ عامؿ بأداء الجزء الموكؿ إليو مف ىذا العمؿ ,ويتـ
توزيع الحوافز الجماعية عمييـ توزيعاً عادالً .ويؤخذ عمى ىذه الطريقة في منح الحوافز ينو يصعب

قياس أو تقدير كؿ فرد بشكؿ منفصؿ ,وتمتاز ىذه الطريقة في تقميؿ جيد الرقابة وايجاد روح التعاوف
بيف العامميف وكذلؾ تساعد في تحمؿ مسؤوليتيا ,تنمية قدرات العامميف ومشاركتيـ مع اإلدارة في اتخاذ

الق اررات(الوابؿ,2005,ص.)44
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المبحث الثالث :المركزيػػػة والالمركزيػػػة
المركزيػػػة:
تعني المركزية اإلدارية "تجميع كافة السمطات وحؽ اتخاذ الق اررات في المراكز القيادية العميا,
حيث ال تستطيع المستويات اإلدارية الدنيا اتخاذ أي قرار دوف الرجوع إلى المركز اإلداري األعمى"

(عقيمي,1997,ص.)346

فالمركزية تعني إمساؾ السمطات والصبلحيات في أيد محدودة وعدـ التفويض لممستويات

الدنيا لتشارؾ في عممية بناء وصنع الق اررات ,وتقوـ المركزية عمى عكس التفويض لمصبلحيات والذي
يعني تفويض قدر كبير مف الصبلحيات مف المستويات اإلدارية العميا إلى المستوى األدنى منيا لكي

تقوـ بانجاز اعمميا دوف عوائؽ مف اإلدارة العميا.
وتشير الكثير مف الدراسات إلى أف موضوع المركزية وتفويض الصبلحيات مرتبط في الغالب

بشخصية المسئوؿ األوؿ في المنظمة ,إضافة إلى مدى ثقتو وشعوره الشخصي تجاه مف يعمموف

معو.

"كما أف مفيوـ المركزية عند (المميجي) يعني ميؿ اإلدارة إلى تركيز الحجـ األكبر واالىـ مف
سمطة اتخاذ القرار (البت) في قمة الييكؿ التنظيمي أي في مركز الرئيس األعمى لممنظمة ,واحتفاظ

المستوى اإلداري األعمى بسمطة القرار وعدـ تفويض ىذه السمطة إلى باقي المستويات األدنى ,في

حيف البلمركزية يعني نقؿ سمطة القرار وممارستيا مف المستوى اإلداري األعمى إلى المستوى اإلداري

األدنى عف طريؽ تفويض السمطة وبمعنى آخر ,فانو كمما ارتفع مستوى سمطة البت إلى المستوى
األدنى ,فإننا نقوؿ إننا نتجو نحو البلمركزية"(النتيفات ,2006,ص.)66

مما سبؽ مف تعريفات في ىذا البحث سوؼ يتبنى الباحث تعريؼ أيكف وىيج عمى أنيا "درجة

مشاركة أعضاء المنظمة في اتخاذ القرار".

سبب تبني هذا التعريؼ يعود إل أف هذا التعريؼ يشير إل جانبيف مهميف هما:
الوؿ :وىو تدرج السمطة حيث أف المنظمات تختمؼ فيما بينيا في الدرجة التي يكمؼ بيا أفرادىا
بالمياـ  ,ثـ درجة الحرية التي تمنح لمنفذي المياـ دوف تدخؿ المشرفيف.
الثاني :فيو درجة المشاركة في اتخاذ الق اررات  ,وىي الدرجة التي يشترؾ بيا أعضاء المنظمة في
حؿ المشكبلت التي تواجو مسار األعماؿ واألنشطة ومشاركتيـ في وضع األىداؼ والسياسات.
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"كما تعمؿ المركزية عمى الحد مف القدرة عمى اإلبداع ألف العامؿ يعرؼ أف مصدر الق اررات

الوحيد ىو القائد األعمى ,وعمى العكس مف ذلؾ فمو وجد تفويض سميـ لمصبلحيات يتيح لمعامميف
مجاال لبلجتياد واقتراح الحموؿ بدال مف االعتماد عمى المدير أو القائد فاف ذلؾ يعتبر مصد ار مف

مصادر الدعـ المعنوي ليـ ,إذ يشعروف بقيمتيـ وانسانيتيـ ويجعميـ يجتيدوف في طرح األفكار الجديدة

المبتكرة التي مف شانيا تحسيف طرؽ العمؿ واالرتقاء بو" (العريفي,2006,ص.)81

وتشير الكثير مف الدراسات إلى أف المركزية تعوؽ العممية اإلبداعية وما يترتب عمييا مف آثار
سمبية والتي يتركيا ىذا النمط اإلداري مف شعور العامميف باإلحباط ,وعدـ الثقة وبالتالي تدني نسبة

األداء في العمؿ ,واضعاؼ المنظمة ,وعدـ القدرة عمى تحقيؽ أىدافيا .وعمى النقيض فاف تفويض
الصبلحيات لو نتائج ايجابية عمى العممية اإلبداعية منيا والتي مف أىميا :إعطاء الفرصة لمطاقات

الكامنة والكفاءات الموجودة بالمنظمة في اتخاذىا لمق اررات الصائبة في الوقت المناسب ,إيجاد صؼ
ثاني مف المديريف القادريف عمى اخذ المبادرة وتحمؿ المسئولية مما يخفؼ مف األعباء الممقاة عمى

عاتؽ أصحاب مركز الق اررات والتي قد تشغميـ عما ىو أعظـ وأكبر ضمف مسئولياتيـ.
المركزيػة والالمركزيػة في اإلدارة:
يتخذ التنظيـ اإلداري في الدولة الحديثة صورتيف ىما المركزية والبلمركزية ,وىما مظيراف
يعكساف طبيعة النظـ السياسية واالقتصادية .وعمى الرغـ مف تعارضيما النظري فإنيما متكامبلف,

وال يمكف تصور قياـ البلمركزية إال في كنؼ المركزية.

وفي الواقع أف استخداـ المركزية أو الالمركزية يتوقؼ عم عدة عوامؿ أهمها:
 .1درجة االنتشار الجغرافي لموحدات والفروع التابعة لئلدارة الرئيسية.
 .2نوعية النشاط الذي يزاولو الجياز اإلداري.

 .3نوعية الرؤساء واستعدادىـ لتحمؿ مسؤوليات اتخاذ الق اررات.
 .4درجة التوسع في أعماؿ وأنشطة الجياز اإلداري.

 .5األنظمة والقوانيف التي تعمؿ المنظمة في ظميا(العمياف,2010,ص.)253
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مفهػػوـ المركزيػة والالمركزيػة:
 – 1مفهػوـ المركزيػة:
تعني المركزية أسموب إداري يؤدي إلى تجميع السمطات بيد عدد محدود مف األفراد في
المنظمة ىذا معنى المركزية في المنظمة ,أما معناىا عمى مستوى اإلدارة العامة ىو أسموب مف
أساليب نشاط الدولة يؤدي إلى تجميع األمور اإلدارية بيد الوزير والعامميف معو مع عدـ استقبلؿ

الوحدات اإلدارية في مجاؿ اتخاذ الق اررات اإلدارية منيا بعيداً عف السمطة المركزية في األقاليـ ببعض

النشاطات اإلدارية حسب توجييات الحكومة المركزية (حمود والموزي,2008,ص.)327

بناء عمى ذلؾ فإف الدولة ممثمة بجيازىا اإلداري في المركز وفروعو خارج المركز تقوـ
ً
بمباشرة نشاطاتيا وتقديـ خدماتيا إلى المواطنيف كافة مف دوف استثناء في كافة أنحاء الدولة ,عف
طريؽ موظفييا الذيف يتـ تعيينيـ مف قبميا لمقياـ بمختمؼ أوجو النشاطات .وىـ يخضعوف لرقابة

وتوجيو المستويات اإلدارية العميا .وينتج عف ذلؾ خضوع الجياز األدنى لمجياز األعمى .وبذلؾ يمكننا

القوؿ بأف المركزية اإلدارية تقوـ عمى ركنيف أساسييف ىما:

 .1حصر سمطة التقرير والبت النيائي في السمطة المركزية .وفي ظؿ ىذا النظاـ ال يوجد
لموحدات المحمية كياف قانوني مستقؿ ,وحتى إذا وجدت فيي ال تتمتع بالشخصية المعنوية,

وتخضع سمطاتيا وىيأتيا خضوعاً شبو مطمؽ لمسمطات المركزية.

 .2تبعية الموظفيف وتدرجيـ إدارياً .بمعنى أف يتخذ الجياز اإلداري في الدولة صورة ىرـ متتابع
الدرجات وأف يقوـ بيف تمؾ الدرجات نوع مف التبعية ,يتمثؿ في الدرجات الدنيا في واجب
الخضوع والطاعة.

ويتمثؿ بالنسبة لمدرجات العميا فيما يسمى بالسمطة الرئاسية

(العريفي,2006,ص.)81
مزايػا المركزيػػة :
 .1لو صورة رسمية متحدة.

 .2تسمح لمشركة بتوسيع قاعدة البيانات الحاسوبية.

 .3سيولة التنسيؽ وتوحيد السياسات والممارسات بيف اإلدارات المختمفة.
 .4تسمح لمشركة بتوسيع قاعدة البيانات الحاسوبية.
 .5التشغيؿ االقتصادي األمثؿ لمموارد المتاحة.

 .6تكويف فريؽ متعاوف مف متخذي الق ار ارت عمى مستوى اإلدارة العميا
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 .7عدـ االزدواجية في الق اررات.
 .8سيولة الرقابة واجراءاتيا.

 .9وسيمة لمقياـ بالمشروعات القومية الكبرى بكفاءة (السويداف,2003,ص.)63
عيػوب المركزيػػة :
 انخفاض الشعور بروح العمؿ لدى المستويات اإلدارية المتوسطة والدنيا.
 عدـ تكويف صؼ ثاني أو تنمية طبقة بديمة مف متخذي الق اررات.

 قد يغفؿ متخذ القرار في المستوى األعمى عف بعض العوامؿ اليامة التي تعايشيا المستويات
األقؿ فيزداد احتماؿ القرار الفاشؿ.

 تؤدي المركزية إلى نوع مف االتكالية واالعتماد عند أعضاء المستويات اإلدارية األدنى فبل
يتصرفوف في أي موقؼ انتظا ار لمقرار مف اإلدارة العميا األمر الذي يعطؿ االبتكار ويضيع

األفكار الجديدة ويؤدي إلى التأخر في االستجابة.
 إىماليـ لمعامؿ المحمي في تقديـ الخدمات.

 كثرة التعقيدات التي يتعرض ليا المتعامموف مع اإلدارة.
 التغييرات تتـ بشكؿ بطيء (السويداف,2003,ص.)77
 -2مفهػوـ الالمركزيػة اإلداريػة:
بشكؿ عاـ يقصد بالبلمركزية اإلدارية توزيع السمطات عمى أكبر عدد ممكف مف األفراد داخؿ

التنظيـ .أما المقصود بيا في مجاؿ اإلدارة العامة ىو (أسموب في التنظيـ يقوـ عمى أساس توزيع

السمطات واالختصاصات بيف السمطة المركزية وىيئات أخرى مستقمة( ,والبلمركزية بيذا المعنى قد

تكوف المركزية سياسية أو المركزية إدارية ,فالبلمركزية اإلدارية التي تقوـ عمى توزيع الوظيفة اإلدارية
بيف الجياز اإلداري المركزي والمستويات اإلدارية األدنى داخؿ الييكؿ التنظيمي لممنظمة عمى أساس

إقميمي أو موضوعي (النتيفات,2006,ص.)39
مزايػػا الالمركزيػػػة:

 تزيد التواصؿ والتفاعؿ بيف الموظفيف وتزيد االبتكار واإلبداع وتعطي فيـ أفضؿ لموحدات
الفردية.

 تحرر اإلدارة مف الروتيف.
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 إضفاء الصفة الديمقراطية عمى العمؿ اإلداري ذاتو.

 تفرغ المديريف لمق اررات اليامة وعدـ انشغاليـ بالمشكبلت الفرعية.
 سرعة اتخاذ الق اررات وحؿ المشكبلت.

 اتخاذ ق اررات أفضؿ :ألف متخذ القرار إذا كاف يعايش المشكمة فيو أقدر مف المدير الذي ال
يعرؼ تفاصيميا.

 توازف السمطات والمسؤوليات.

 رفع الروح المعنوية لممديريف والرؤساء في المستويات اإلدارية المختمفة لشعورىـ بالمشاركة
اإليجابية.

 مخاطر الق اررات الضعيفة موزعة فيي تؤثر عمى إدارة واحدة أو قسـ واحد بدالً مف التأثير عمى
المنظمة كميا أو عدد مف اإلدارات (العريفي,2006,ص.)38

عيػػوب الالمركزيػػة:
 تشتيت األىداؼ.
 صعوبة الرقابة.


الحاجة إلى العمالة المدربة.

 خطورة النظرة الجزئية.

 تناقض أو عدـ تناسؽ القرارت المتخذة وازدواج الخدمات التي تستمزميا اإلدارات المختمفة
وزيادة التكاليؼ.

 -3تحديػد درجػة المركزيػة والالمركزيػػة:
ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تحدد درجة المركزية والبلمركزية أىميا :
 .1حجـ المنظمة :كمما زاد حجـ المنظمة مقاسا بعدد العماؿ زادت درجة تعقد عممية اتخاذ القرار
التي تحتاج وقتيا إلى وقت أطوؿ وذلؾ ألجؿ الدراسة والتحميؿ ومما يزيد العبء عمى كاىؿ

المدراء في المستويات العميا وعندىا يصبح التفويض حاجة ممحة فزيادة حجـ المنظمة يزيد
البلمركزية.

 .2التداخؿ بيف النشطة :كمما زادت درجة التداخؿ بيف األنشطة يكوف األفضؿ تطبيؽ المركزية
في اتخاذ الق اررات وذلؾ لكي يمكف الحصوؿ عمى جميع المعمومات البلزمة التخاذ الق اررات

مف مصدر واحد.
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 .3شخصية العامميف :إف تمتع العامميف بمستوى عاؿ مف الميارة يعد مف األسباب التي تبرر
البلمركزية والعكس صحيح.

 .4توافؽ الهداؼ :كمما توافقت أىداؼ العامميف مع أىداؼ اإلدارات واألقساـ المختمفة ومع
اليدؼ العاـ لممنظمة كمما كاف تطبيؽ البلمركزية ناجحا.

 .5مستوى صنع القرار :إف صنع القرار المناسب يتوقؼ عمى نوع النشاط ,فق اررات التمويؿ عادة
ما يحتفظ بيا المستوى األعمى أي أنيا مركزية ,بينما الق اررات الروتينية تكوف المركزية

(التجارية الصناعية,1993,ص.)117

كما أف األسموب القيادي المتبع في إدارة المنظمات سواء كاف مركزيا أو المركزياً (يفويض

الصبلحيات) لو أثر واضح وفعاؿ في تنمية أو عدـ تنمية إبداع العامميف ,فالطريقة التي يمر بيا
صنع القرار ,ودرجة الرضا الذي يحققو القرار لمعامميف ,ودرجة المشاركة مف جانب العامميف في

صنع القرار ,كميا عوامؿ تشجع أو تحد مف تنمية الروح اإلبداعية لدى العامميف ,فاف كاف النمط
المتبع ىو المركزية الشديدة في اتخاذ الق اررات وعدـ إتاحة الفرصة لمعامميف في المشاركة في وضع

الق اررات التي تيـ أمورىـ وأمور المنظمة ,فإف ذلؾ ببل شؾ سوؼ يحد ويعيؽ مف قدراتيـ عمى

التفكير واإلبداع ,وأما إذا كاف النمط المتبع ىو تفويض الصبلحيات بشكؿ سميـ ,فاف ذلؾ يزيد مف
الشعور بالثقة لدى العامميف ويساعدىـ عمى تنمية تفكيرىـ اإلبداعي ,األمر الذي يساعد عمى تحقيؽ

طموحاتيـ ورغباتيـ في الرقي والتقدـ ,كما يساعد عمى رفع الروح المعنوية لدييـ واإلرتفاع بمستوى
الكفاية اإلنتاجية لتحقيؽ أىداؼ المنظمة بالمستوى المرغوب فيو مف الكفاية والفعالية

(العبيدي,1997,ص.)213

ومػف مقومػات وشػروط تفويػض الصالحيػات الفعػاؿ:
.1

أف يكوف الشخص الذي تفوض إليو السمطة قاد ًار عمى ممارستيا ,وأف تتوفر فيو الدراية الفنية

.2

أف يكوف المفوض إليو موضع ثقة المدير أو القائد ,ألنو يتحمؿ المسئولية عف الق اررات التي

.3

توفر نظاـ فعاؿ لبلتصاالت والمتابعة والرقابة ,بحيث يمكف التأكد دوما مف حسف استخداـ

.4

تدريب المرؤوس عمى استعماؿ السمطة قبؿ أف تفوض إليو نيائياً عف طريؽ تنمية القدرات

بالعمؿ الذي يوكؿ إليو.

سوؼ يتخذىا ىذا المفوض إليو.

السمطة المفوضة.

القيادية عند المرؤوسيف تدريجياً.
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.5

يجب أف يكوف التفويض في حدود تخصص المفوض إليو وتمشياً مع إمكاناتو وخبراتو

.6

تحديد واجبات المرؤوس وتفويض السمطة البلزمة لمقياـ بيذه الواجبات وجعمو مسئوالً أماـ

.7

أف تساعد عممية التفويض عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة عمى أفضؿ وجو.

.8

توفير ظروؼ عمؿ خالية مف الخوؼ ومف مصادر القمؽ وتثبيط اليمـ ,والعمؿ عمى إشاعة

.9

تشجيع االعتقاد بأىمية تفويض الصبلحيات لضماف بموغ األىداؼ بكفاءة وفاعمية.

.10

ومعموماتو ( التجارية الصناعية,1993,ص.)101

المدير عف تحقيؽ ىذه الواجبات.

جو مف الثقة والموضوعية في التعامؿ بيف جميع أفراد المنظمة.

قياـ المدير مفوض السمطة بمساعدة المفوض إليو لضماف صحة استخدامو لمسمطة وعدـ
اتخاذه لق اررات ال تخدـ أىداؼ المنظمة( .العبيدي,1997,ص.)213

وىكذا يرى الباحث أف تفويض الصبلحيات بشكؿ صحيح وقائـ عمى الثقة بيف اإلدارة

والمرؤوسيف يساىـ بشكؿ كبير في تنمية عممية اإلبداع في المنظمة ,عكس المركزية الشديدة التي

تتسبب في تعطيؿ قدرات الطاقات البشرية بالمنظمة وتؤخر اإلجراءات مما يترتب عميو فقد المرؤوسيف

لمثقة واعتمادىـ عمى اإلدارة في كؿ شيء وبالتالي تعيؽ عممية اإلبداع بالمنظمة.
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المبحػث الثالػث :شركػػة جػػػػواؿ
مقدمػػػة:
تعتبر شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية-جواؿ إحدى شركات مجموعة االتصاالت
الفمسطينية  Platle groupوالتي تضـ (شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية-جواؿ ,شركة

االتصاالت الفمسطينية  ,paltelشركة حموؿ لتكنولوجيا المعمومات ,شركة حضارة لخدمات االنترنت,
شركة واصؿ لمخدمات الموجستية ,شركة ريتش لخدمات االتصاالت ,شركة باؿ ميديا لمخدمات

اإلعبلمية)

وتعتبر

شركة

جواؿ

كبرى

شركات

المجموعة

والتي

بدأت

العمؿ

في

عاـ  1999كأوؿ مشغؿ فمسطيني لبلتصاؿ الخموي ,وفي كؿ عاـ تمضي الشركة قدما في االنتشار
والتقدـ حتى بمغ عدد مشتريكيا إلى أكثر مف  2.000.000مشترؾ في نياية عاـ . 2010

وبرغـ كؿ الصعاب والتحديات والعراقيؿ التي تواجو شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية-
جواؿ منذ نشأتيا حتى يومنا ىذا إال أنيا استطاعت اف تفرض نفسيا وتكوف إحدى رموز االقتصاد

الوطني الفمسطيني حيث تمكنت مف تكريس نفسيا كشركة فمسطينية رائدة برأس ماؿ فمسطيني وأيضاً
رأس ماؿ بشري فمسطيني ,حيث استطاعت أف توفر لشعبنا خدمة االتصاؿ بأحدث الوسائؿ العالمية

في ظؿ ظروؼ سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة ومع توالي االنجازات التي تتطمع إلييا الشركة

فقد امتدت إلى خارج الوطف وباتت عمى يقيف بتقديـ أفضؿ الخدمات واإلمكانات وكؿ ما ىو جديد

لجميور مشتركييا.

نشػأة وتطػور شركػة التصػالت الخمويػة الفمسطينيػة -جػواؿ :
نشأت شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية-جواؿ منذ بدايتيا عمى مبدأ المنافسة المينية في
السوؽ الخموية ,حيث كانت عبارة عف شركة محمية صغيرة تتنافس مع أربع شركات إسرائيمية عمبلقة

في صناعة االتصاالت الخموية والتي رفضت حينيا التوقيع عمى اتفاقيات تسمح لمشتركي جواؿ بإرساؿ
واستقباؿ المكالمات مع أي منيـ بيدؼ فرض العزلة عمييا.
مػف ىنػا تميػزت شػركة االتصػاالت الخمويػة الفمسػطينية) جػواؿ( ,باعتبارىػا أوؿ شػبكة اتصػاالت
خمويػػة فمسػػطينية ت ػربط أجػزاء فمسػػطيف فػػي ظػػؿ تقطيػػع أوصػػاؿ الػػوطف وصػػعوبة التواصػػؿ
بيف األىؿ واألحبة.
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ولقد حصمت شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية  -جواؿ عمى المرتبة الرابعة عمى مؤشر

المنافسة في منطقة الشرؽ األوسط وجنوب إفريقيا حسب احدث دراسة" حوؿ مستويات المنافسة في

األسواؽ الخموية " صدرت عف مجموعة " تقرير المرشديف العرب " عقب انتياء أعماؿ مؤتمر دمج

اإلعبلـ واالتصاالت لعاـ  .2007وأفادت الدراسة أيضا"( بأف جواؿ قد تميزت بتمبية احتياجات
القطاعات السوقية المختمفة عمى مستوى نظامي الفاتورة والدفع المسبؽ).

ومف جية أخرى استطاعت شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية) جواؿ ) تعزيز قيمتيا
االقتصادية بشكؿ متزايد ومنتظـ .فقد بمغ عدد مشتركييا حتى نياية عاـ  2009إلى 1.800.000أي

ما يوازي  % 84مف سوؽ االتصاالت الخموية الفمسطينية .وبحسب الجياز المركزي لئلحصاء

الفمسطيني فقد بمغت نسبة مساىمة قطاع االتصاالت باألراضي الفمسطينية في الناتج المحمي اإلجمالي
حوالي  7.6 %لمعاـ( ) 2006/2007جواؿ قصة نجاح.) 2008,

الهداؼ الرئيسة لشركة التصالت الخموية الفمسطينية-جواؿ :
 توفير أحدث نظـ وخدمات تكنولوجيا االتصاالت وأنظمة المعمومات وتراسؿ المعطيات
والخدمات المضافة لتمبية كافة احتياجات الزبائف في كافة التجمعات الفمسطينية.

 تحقيؽ عوائد استثمار مجدية لممساىميف والمحافظة عمى استثماراتيـ والعمؿ عمى تحقيؽ
توقعاتيـ وطموحاتيـ وتأميف االتصاؿ والتواصؿ معيـ بشكؿ مستمر.
 تقديـ أوسع رزمة مف الخدمات ألكبر قاعدة مف المشتركيف في كافة المناطؽ الفمسطينية.
 المساىمة في بناء لبنات المجتمع الفمسطيني مف خبلؿ دعـ أكبر قدر ممكف مف المبادرات
واألنشطة االجتماعية والتربوية والتعميمية والصحية واالقتصادية وتطوير البنية التحتية ,لخمؽ

عبلقة تواصؿ متميزة بيف شركات المجموعة والمجتمع الفمسطيني بما يساىـ في تحقيؽ

طموحات المجتمع وتعزيز قدراتو)www.jawwal.ps(.

المعيقػات التػي أحاطػت بشركػة ال تصػالت الخمويػة الفمسطينيػة-جػواؿ:
تعزز شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية-جواؿ مكانتيا لدى مشتركييا مف خبلؿ تقديـ كؿ
ما ىو جديد مف خدمات متنوعة في عالـ االتصاالت الخموية ,ورغـ كؿ محاوالتيا لمحفاظ عمى تقديـ

أفضؿ خدمات باستخداميا ألعمى التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تتبلئـ مع متطمبات الحياة
المتسارعة في التطور إال أف ىناؾ معيقات تقؼ حائؿ أماميا ولكف بإصرار الكادر المؤىؿ المبدع
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فيي تصؿ إلى أىدافيا المنشودة ,حيث تعاني منذ سنيف عديدة مف حجز لمعداتيا وأنظمتيا
المعموماتية والتي بسببيا حتى وصؿ بيا الحاؿ إلى وقؼ المبيعات أو تقميؿ مف حجـ المبيعات لخط

الياتؼ الخموي وذلؾ لتفادي الضغط عمى الشبكة ولضماف تقديـ خدمة أفضؿ مما سيكوف عميو
الوضع في حاؿ أف المبيعات مستمرة مما شكؿ عائقاً كبي اًر أماـ جواؿ في زيادة سعة الشبكة وحصر

تغطيتيا في بعض المناطؽ باإلضافة إلى التأخر في توفير الخدمات الحديثة في السوؽ الفمسطيني كما
وتشكؿ الترددات المتدنية التي خصصتيا السمطات اإلسرائيمية لشركة جواؿ عائقا كبي ار أماـ توسيع

سعة الشبكة وجودة خدمة االتصاؿ .ولمتغمب عمى ىذا العائؽ ,قامت شركة االتصاالت الخموية

الفمسطينية (جواؿ) بمضاعفة استثماراتيا التقنية وبالتالي المالية وذلؾ مف اجؿ الحصوؿ عمى أكبر

سعة وتغطية في األراضي الفمسطينية لضماف تحقيؽ خدمة ذات جودة عالية لمشتركييا ضمف
الترددات القميمة الممنوحة لمشركة مف االحتبلؿ اإلسرائيمي .ومف الصعوبات الكبيرة التي تواجييا شركة

االتصاالت الخموية الفمسطينية-جواؿ ىو معارضة بعض أفراد المجتمع أو بعض التجمعات السكانية

المحمية عند بناء األبراج الخموية أو استئجار األماكف العالية لمحطات التقوية لتحسيف خدمتيا وزيادة
سعتيا حوؿ تمؾ التجمعات .فخبلؿ السنوات الماضية تعرضت أبراج شركة االتصاالت الخموية

الفمسطينية (جواؿ) لمحرؽ واليدـ بسبب ما يعتقده البعض بأف األبراج تؤثر عمى الصحة بشكؿ خاص
وعمى البيئة بشكؿ عاـ ,عمما بأف الموجات الصادرة عف أبراج جواؿ منخفضة أكثر بكثير مف الحد
األدنى المسموح بو في العالـ والذي يحد مف تأثيرىا عمى البيئة المحيطة ,ويضاؼ إلى ىذه القائمة

الوضع السياسي واألمني المتدىور في المناطؽ الفمسطينية وعمى رأسيا عممية قصؼ محطة كيرباء
غزة التي أثرت عمى تشغيؿ بعض المحطات ولفترات طويمة نسبياً مما أضعؼ تغطية جواؿ لمناطؽ

حساسة في غزة .واستيداؼ بعض المحطات مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي في الحرب التي استيدفت
قطاع غزة والتشويش عمى الشبكة.
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الفصػػؿ الثالػػث

 :الدراسات السابقة

أوالً :الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الفمسطينيػة

ثانياً:الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العػػربيػػػػػػػػػػػػة
ثالثاً:الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات االجنبيػػػػػػػػػػة

رابعاً:التعقيب عمى الدراسات السابقة

مقدمػػػػػة:
الباحت

يستعرر

فت

هتذ الد ارست عتددا مت الد ارستا

الستابة العت

عناولت

موضتوع

المعغيت ار العنييميت واإلبتدا اإلداري والمواضتي المرعبطت بهمتا ستريا منت فت إثت ار اإلطتار النيتري
للد ارست واالستعااد منهتا فت العرتر علت المةتاييس المستعددم فت عةيتي عالقت المعغيت ار العنييميت
باإلبتدا اإلداري ،وقتد ستاعدع فت بنتا أدا الد ارست الالزمت لجمت البيانتا

اإلحصائي وعاسير النعائج الع أسار عنها الدراس الحالي .

والعرتر علت اسستالي

أوالً -الدراسػػات الفمسطينية:

- 1دراسػػػػة نسػػػػماف ( )1111بعنػػػػواف" :عالقػػػػة التمكػػػػيف ايدارب بعبػػػػداع العػػػػامميف ػػػػ الجامعػػػػات
الفمسطينية بقطاع غزة".

هتتذ الد ارس ت إل ت العرتتر عل ت عالق ت العمدتتي اإلداري بعبتتدا الرتتاملي ف ت الجامرتتا

هتتدف

الالسطيني بةطا غز  .وعدو مجعم الدراس م اإلداريي ف الراملي ف دت مت (جامرت اسزهتر–

الجامر اإلسالمي – جامر اسقص ) ،ويبلغ عرداده ( )914إداري.
وقد عوصل

الدراس إل النعائج العالي  :عوفر أبراد اإلبدا اإلداري بدرجت دبيتر  ،وقتد عوصتل

الد ارس ت إلت ت ان ت عوج تتد عالقت ت ذا

دالل ت إحص تتائي بتتي العمد تتي ب بر تتاد (العتتدري  ،االعص تتا وع تتدف

المرلومتتا  ،فتتر الرم ت  ،الح توافز ،عاتتوي
عوصتتل

الستتلط ) وابتتدا الرتتاملي ف ت الجامرتتا

الد ارس ت إل ت الرديتتد م ت العوصتتيا

أهمهتتا عرزيتتز مجتتاال

الالستتطيني دمتتا

اإلبتتدا للرتتاملي وعلتتجيره عل ت

عحم نعائج أعماله واعاح الارص للرتاملي باستعددا طتر جديتد فت الرمت مت دتال متنحه الثةت
والصالحيا

الالزم ومداف المبدعي منه  ،وزياد االهعمتا بتالحوافز وعبنت الردالت والموضتوعي فت

نيا العرقيا

وضما ملارد الراملي ف اعداذ الة ار ار  ،وذلك م اج عرزيز اإلبدا للراملي .

- 1دراسػػة الجعبػػرب( )1111بعنواف" :دور ايبػداع االدارب ػ تسسػيف األداء الػوظيف
العمؿ المسمية الفمسطينية ,دراسة تطبيقية عمى شركة كهرباء الخميؿ".
هتتدف
هيئا

هتتذ الد ارس ت إلت ت العرتتر عل ت دور اإلبتتدا اإلداري فت ت عحستتي اسدا التتوييا فت ت

الرم المحلي الالسطيني ف لرد دهربتا الدليت  .وعدونت

والع مثل

عينت الد ارست مت ( )151مويت

جميت الرتاملي فت لترد دهربتا الدليت  ،وقتد استعدد الباحت

واسعدد الباح

ػ ئيتػات

االسعبان د دا للدراس وجمت البيانتا

اسدا التتوييا ف ت مجعم ت د ارستتع  .وعوصتتل

المتنهج الوصتا العحليلت ،

للعرتر علت دور اإلبتدا اإلداري فت عحستي

الد ارس ت إل ت عتتد نعتتائج م ت أهمهتتا أ مستتعوا اإلبتتدا

اإلداري لتدا متويا لترد دهربتا الدليت مرعارتا إلت حتد دبيتر وبنستب ( ،)%80.5وأ دور اإلبتدا

اإلداري ف عحسي اسدا الوييا دان

بدرج قليل وبنسب ( ،)%58استعددا اإلدار لألستالي
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العت

بدرج ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت معوس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتط

عحة ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ماه ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتو اإلب ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدا اإلداري وعر ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتزز دانت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

وبنسب ( ،)%61.9أيهر الدراس عدن نسب درج العحايتز المتادي والمرنتوي للمتوياي والعت دانت
بنسب .%58

راسػة خمػػػؼ ( )1111بعنػواف" :عالقػة القيػادة التسويميػة بايبػداع ايدارب لػد رؤسػاء األقسػاـ 3د
األكاديمييف
هدف

الجامعة ايسالمية".

اسداديمي لرناصر الةياد العحويلي

هذ الدراس إل مررف الرالق بي امعالك الةيادا

وعنميت الةتتد ار اإلبداعيت لتتدا راستتا اسقستتا اسدتتاديميي بالجامرت اإلستتالمي بةطتتا غتتز  .وعوصتتل

الد ارس ت إل ت نعتتائج أهمهتتا ع توافر اإلبتتدا اإلداري لتتدا راستتا اسقستتا اسدتتاديميي بالجامر ت اإلستتالمي
بغتتز بنستتب عاليت ت  .دمتتا أوصت ت

الد ارس ت ضتترور االهعم تتا بالمستتعجدا

اإلداريت ت وانلتتا إدار داصت ت

بعنمي الموارد البلري لعنمي المها ار اإلداري واإلبداعي لدا الراملي  ،علجي وعدري

اسداديميي عل انجاز ما يسند إليه م أعما ب سلو معجدد.

راسا اسقسا

راسة عبد الرسيـ ( )1119بعنواف" :أثر النمط القيادب لمػدراء المكتػب ايقميمػ بغػزة) األونػروا) 4د
عمى تهيتة البيتة ايبداعية لمعامميف".
هدف

الدراس إل العرر عل أثتر التنمط الةيتادي الستائد لمتد ار المدعت

عهيئت البيئت اإلبداعيت المناستب للرتاملي  .وقتد عوصتل
السائد لدا ودال الغو هو النمط الديمةراط حي

اإلقليمت بغتز علت

هتذ الد ارست إلت النعتائج منهتا :التنمط الةيتادي

وجد أ هناك عالق ارعباطي موجب ضتريا بتي

النمط الةيادي الديمةراط وبي عهيئ البيئ اإلبداعي للراملي  ،عد عبن ودال الغو لسياس علجي
وعبنت اإلبتدا بصتور واضتح وملموست  ،وغيتا

المستاند والتدع مت قبت المنيمت نعيجت المحافيت

عل النيا والعمسك بالةواعد واسنيم السائد وهذا يرعبر م أحد المروقا
الرم اإلبتداع  ،عتد وجتود نيتا أو جهت مستئول لعةيتي المةعرحتا

الع عحو دو ممارس

اإلبداعيت أو حعت مت المايتدي

لإلبدا الذي يةومو بعلجي المبدعي وعوجيهه  ،غيا المداف المادي أو المرنوي المالئم لعلجي
اسفراد الراملي عل طرح اسفدار والحلو اإلبداعي للملدال
وجود فرو ذا

دالل إحصائي بي معوسطا

)الجنس ،الرمر ،الدبر ).

إجابا

-44-

الع عواجهه أو عواج المنيم  ،عد

الراملي عرزا للمعغي ار اللدصي العالي

 ارسػػة العجمػػػة ( )1119بعنواف" :ايبداع ايدارب وعالقته باألداء الوظيف لمدير القطاع العاـ". 5د
هدف

غز  .واععمد
البيانتتا

الدراس إل مررف واق اإلبدا اإلداري وعالقع بت دا المتديري الرتاملي بتو از ار قطتا

الدارس عل المنهج الوصا  ،وقد ع عصمي اسعبان وعوزيرها عل أساس طبة لجم

الالزم ت  ،ودان ت

أه ت نعتتائج الد ارس ت أ المتتديرو يمعلدتتو جمي ت الةتتد ار المميتتز لللدصتتي

المبدعت ت بدرجت ت عاليت ت  ،المعغيت ت ار العنييميت ت قي تتد الد ارست ت عس تتاه ب تتدرجا

معااوعت ت فت ت ع تتوفير المن تتاخ

اإلبداع  ،وا واق اإلبدا اإلداري واسدا الوييا بو از ار قطا غز بلد عا مةبو  ،عوجد عالق
ذا

دالل إحصائي عند بي المعغي ار العنييمي الباعث عل اإلبدا اإلداري والع مت أهمهتا (نيتا

الح توافز ،االعصتتاال

اإلداري ت  ،أنيم ت واج ت ار ا

الرتتاملي بتتو از ار قطتتا غتتز  .دمتتا دلصت
الالمردزي وعاوي

واج ار ا

الرم ت ) وبتتي مستتعوا اسدا التتوييا لتتدا المتتديري

الد ارست إلت عوصتتيا

عديتتد مت أهمهتتا الرمت علت إعبتتا

السلط وملارد المراوسي ف اعداذ الة ار ار  ،الرم عل عبستيط أنيمت وقواعتد

الرم  ،واالبعراد ع المردزي  ،إنلا إدار حاضتن لإلبتدا عدتو مستئول عت دعت وعلتجي

المبتتدعي والمعمي تزي والرمت عل ت عنمي ت مهتتا ار العاديتتر اإلبتتداع لتتديه  ،عاري ت نيتتا الح توافز عل ت

أسس ومرايير مهني ععضم العميز واإلبدا ف اسدا ومداف المبدعي .
ثانياً -الدراسات العربية:

 - 1دراسػػػة الصػػػرايرة والغريػػػب ( )1111بعنػػػواف" :أثػػػر وظػػػاتؼ إدارة المػػػوارد البشػػػرية ػػػ ايبػػػداع
التنظيم كما يرائا العامموف
هدف

شركة االتصاالت األردنية :دراسة سالة".

هذ الدراس إل العرر علت مستعوا ممارست االبتدا العنييمت فت لترد االعصتاال
إدار المت توارد البلت تري  ،والعر تتر علت ت أث تتر وي تتائ

إدار المت توارد

اسردنيت ت ومس تتعوا ممارست ت وي تتائ

البلتري علت االبتتدا العنييمت وقيتتاس أثتتر الروامت الديموغرافيت والوييايت علت ويتتائ

إدار المتوارد

البل تري واالبعدتتار العنييم ت  .باستتعددا االستتعبيا د ت دا لجم ت البيانتتا  ،ودلص ت

النعتتائج العالي ت  :مستتعوا ممارس ت ويتتائ

الم توارد البل تري إدار الم توارد البل تري ف ت لتترد االعصتتاال

اسردني عالي  ،مستعوا اإلبتدا العنييمت فت لترد االعصتاال
وي تتائ

وأوضتح

الموارد البلري ف لترد االعصتاال
والرمر والماهال

ذا

اسردنيت عاليت  ،هنتاك عت ثير دبيتر مت

إدار المت توارد البلت تري علت ت اإلب تتدا العنييمت ت فت ت ل تترد االعص تتاال
النعتتائج وجتتود فتترو ذا

الد ارس ت إل ت بر ت

داللت إحصتتائي فت اعجاهتتا

اسردنيت ت لالعص تتاال ،

أفتراد الرينت نحتتو ممارست مهتتا إدار

اسردنيت العت عرتزا إلت الروامت الديموغرافيت والوييايت (الجتنس

اسداديمي والدب ار الرلمي والمسعوا اإلداري) ،ألتار النعتائج إلت أ هنتاك فترو

دالل ت إحصتتائي ف ت اعجاهتتا

أف تراد الرين ت نحتتو ممارس ت االبتتدا العنييم ت ف ت لتترد االعصتتاال

اسردني الع عرزا إل الروام الديموغرافي والويياي (الجنس والرمر والماهال

الرلمي والمسعوا اإلداري).
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اسداديميت والدبت ار

 - 1دراسػػة الشػػر
االتصاالت
ه تدف

وآخػػروف ( )1119بعنػػواف" :القيػػادة وايبػػداع :دراسػػة ميداني ػة عمػػى منظمػػات

اليمف".

هتتذ الد ارس ت إل ت العرتتر عل ت التتدور التتذي علرب ت الةيتتاد اإلداري ت ف ت عحايتتز اإلبتتدا

وعنميع ت ت ل ت تتدا الر ت تتاملي ف ت ت قط ت تتا االعص ت تتاال
م ( )220موي

للدراس  .وقد عوصل
مت صتتاا

م ثال

منيما

عمث قطا االعصاال

فت التيم وعت استعددا االستعبان دت دا

الدراس إل النعائج أهمها عحل قاد منيما

الةتتاد المبدعت  ،أي أ منيمتتا

لدنه تتا فت ت نا تتس الوقت ت

االعصتتاال

االعصاال

اليمني بدرج معوستط

اليمنيت ال عمعلتتك قتتاد مبتتدعي بلتتد معميتتز،

ال عر تتان مت ت أزمت ت قي تتاد  ،دم تتا أ هن تتاك ممارست ت ض تتريا لدت ت مت ت الحت توافز

والمدافآ  ،يوجد عالق ايجابي ذا
وبي اإلبدا م جه أدرا ،حي

وجا

ف ت ت الجمهوريت ت ت اليمنيت ت ت  .وقت تتد بلغت ت ت

عينت ت ت الد ارست ت ت

الحوافز والمدافآ

دالل إحصائي بي الممارستا

الةياديت الداعمت لإلبتدا مت جهت

أ اإلبدا يزيد بزياد ممارس الةيتاد للممارستا

ف المرعب الثاني  .دما أوص

الداعمت لإلبتدا ،

الدراس بالرم عل متن الحتوافز والمدافتآ

الماديت ت وغي تتر الماديت ت العت ت عحازالر تتاملي علت ت االس تتعمرار فت ت طريت ت ونه تتج اإلب تتدا مت ت أجت ت عنميت ت
المنيما

وغيرها.

وداص علك الع عواج بيئ عنافسي لديد مث قطا االعصاال

 - 3دراسة مسمد ( )1119بعنواف" :أثر المتغيرات التنظيمية عم ايبداع ايدارب بالتطبيؽ عم
شركة شيكاف لمتأميف واعادة التأميف".
هتتدف

هتتذ الد ارس ت لةيتتاس اسثتتر التتذي عحدث ت المعغي ت ار العنييمي ت ( نمتتط الستتلط والةيتتاد

الحوافر ت االعصاال

بادعال
وطبة

العنييمي ت المناخ العنييمي ت العدري

معغي ار الراملي اللدصتي والوييايت  .حيت

ت

ت الهيد العنييم )علت اإلبتدا اإلداري

استعدد الباحت

المتنهج الوصتا العحليلت .

الدراس عل مويا لرد لتيدا للعت مي واعتاد العت مي  .عوصتل

الد ارست إلت نعتائج مت

أهمها :اإلدار الع عرعمد أسلو الملتارد فت اعدتاذ الةت ار ار وعمتن قتد ار مت الستلط يتوازا مردتز

الوييات  ،العغييتتر التتذي يتتع بعرتتاو وملتتارد جميت الرتتاملي بالمنيمت يجتتد درجت أعلت مت الةبتتو
والعنايذ ،يع من الحوافز حس

اسدا مما يتادي إلت دلت نتو مت العنتافس بتي الرتاملي وبالعتال

رف ت داتتا عه وابتتداعه ،عوجتتد عالق ت بتتي المعغي ت ار العنييمي ت الداص ت بالد ارس ت واإلبتتدا االداري،
اسعددا الحوافز الستلبي عجرت المويت

إل ت عتتدد م ت العوصتتيا

يعدتو

مت أي دطتو يةتد عليهتا ،وأديت ار عوصت الباحت

أهمهتتا :ضتترور عبن ت نيتتا ماسس ت يةتتو عل ت الملتتارد ويلتتج التتنهج

الديمةراط ف الحوار وعباد الرأي.
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 - 4دراسػػػة المعػػػان ( )1119بعنػػػواف" :التمكػػػيف ايدارب وأثػػػاري ػػػ إبػػػداع العػػػامميف ػػػ الجامعػػػة
األردنية :دراسة ميدانية تسميمية ".
هدف

الدراس إل مررف عصو ار الراملي نحو ماهو العمدي اإلداري وأثر ذلك فت إبتداعه

اإلداري ودتتذلك ادعبتتار الاتترو عبرتتا لعصتتوراعه م ت حي ت

الدصتتائر الديمغرافي ت والويياي ت  ،ولتتمل

الدراس عين مدون م ( )295موياا ،واقعصر الدراس عل بر
الستتلط  -عتتدري

اقعصر عل برت

وحت الملتدال

عناصر العمدي وه (عاتوي

الرتتاملي – االعصتتا الارتتا – فتتر الرمت – حاتتز الرتتاملي ) دمعغيتتر مستتعة  ،بينمتتا
عناصتر اإلبتدا وهت (روح المجازفت – المرونت – المنهجيت الرلميت فت العاديتر

– اإلقنتتا ) دمعغيتر عتتاب  ،وباستعددا المتنهج الوصتتا العحليلت أيهتتر نعتائج الد ارست

أ الراملي يلررو بمسعوا معوسط م العمدي وذلك لرد أسبا

الملت تتارد ف ت ت صت تتن الة ت ت ار ار  ،وعت تتدن الرواع ت ت

العرقيت تتا  ،وضت تتر

منها عد عدال وموضوعي نيتا
وعت تتد داايعهت تتا ،وضت تتر

نيت تتا

المرلوم تا  ،وأيهتتر أ الرتتاملي يلتتررو بمستتعوا مرعا ت م ت اإلبتتدا  ،وأن ت يوجتتد عالق ت ذو دالل ت
إحصتتائي للعمدتتي اإلداري ف ت مستتعوا اإلبتتدا اإلداري التتذي يلتترر ب ت الرتتاملي  ،وان ت ال عوجتتد فتترو
ذا

دالل إحصائي ف عصو ار المبحوثي نحو ماهو العمدي اإلداري عرتزا للدصتائر الديمغرافيت

والويياي باسعثنا معغيري الرمر والنو االجعماع .
 - 5دراسػػة الػػداؤود ( )2008بعنواف" :بعض خصاتص الهيكؿ التنظيم وأثرئػا ػ تسقيػؽ االبػداع
االدارب" دراسة استطالعية ألراء عينة مف القيادات ايدارية

مديرية بمدية الموصؿ.

ر الهيدت العنييمت فت عحةيت اإلبتتدا اإلداري
هتتدف الد ارست إلت مررفت اثتتر برت دصتتائ ْ
وطبير ت عالق ت االرعبتتاط والع ت ثير بتتي معغيتتري الد ارس ت المستتعة (بر ت دصتتائر الهيد ت العنييم ت )

(العرةيتتد  ،والرستتمي  ،والمردزيت ) والمرعمتتد (اإلبتتدا اإلداري ) ،عت ادعيتتار عينت مت الةيتتادا
ومس تتئول الوح تتدا

مت ت م تتديري الل تتر

فت ت مديريت ت بلديت ت الموصت ت علت ت أس تتاس طبةت ت  ،واس تتعددم

االسعبان د دا للدراس  ،وقتد عت االععمتاد علت مجموعت مت اسدوا

وعوصتل

اإلداريت

اإلحصتائي لغتر

عحليت بيانتا

الد ارست إلت مجموعت مت النعتائج أهمهتتا :هنتاك عالقت ارعبتتاط مرنويت موجبت بتي دصتتائر

الهيد العنييم واإلبدا اإلداري ،هناك اثر مرنوي لدصائر الهيد العنييم ف اإلبدا اإلداري .
واععمتتادا علت اإلستتعنعاجا
هتتذ االستتعنعاجا

اإلجر ا
الةواعد و ا
إج ت ار ا

العت عوصتتل

إليهتتا الد ارست قتتدم

مجموعت مت المةعرحتتا

المنستتجم مت

منهتتا االبعرتتاد ع ت عرديتتز الستتلط ف ت منتتاط محتتدد م ت الهيد ت العنييم ت  ،عةلي ت
المحدد لسلوك الراملي دادت المنيمت واحتال عةاليتد الرمت الميتدان المستعند إلت

الرقاب ت الذاعي ت وبمتتا يحة ت اإلبتتدا اإلداري ،م ارعتتا العناس ت والعناس ت

الة ار ار بي الوحدا

واعستتا عملي ت اعدتتاذ

اإلداري للمنيم المبحوث ف عملي عصمي الهيد العنييم .
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 - 6دراسػػة الػػدراسػػة البارقػػ ( )1118بعنػواف" :الخصػاتص التنظيميػة وأثرئػا عمػى ايبػداع ايدارب
لد الموظفيف
هتتدف

األجهزة السكومية".

الد ارس ت إل ت العرتتر عل ت

المتوياي فت اسجهتز الحدوميت وقتد اععمتد

الدصتتائر العنييمي ت وأثرهتتا عل ت اإلبتتدا اإلداري لتتدا
الدصتائر العنييميت مثت " عمستك

الد ارست علت برت

اإلدار باسنمتتاط الستتلبي العةليدي ت  ،طبير ت الرم ت اإلداري ،حج ت المهتتا واإلج ت ار ا  ،الح توافز والعلتتجي
المادي والمرنتوي ،والعتدري

فرو ذا

اسفتراد " وعوصتل

والعرلتي وعثةيت

الد ارست إلت نعتائج مت أهمهتا أ هنتاك

دالل إحصائي بي أ ار الرين حو مدا ع ثير الحوافز عل اإلبدا اإلداري عرزا إل د

مت عوامت (الرعبت الرستتدري  ،الرمتتر ،الوضت االجعمتتاع  ،الماهت الرلمت  ،ستتنوا

الددمت ) ،ال يوجتتد

فتتر مرنتتوي ذو داللت إحصتتائي بتتي أ ار الرينت حتتو متتدا عت ثير الحتوافز علت اإلبتتدا اإلداري عرتتزا

إل عام نو الوييا  ،عوجد فرو ذا

دالل إحصائي بي أ ار الرين حو مدا ع ثير فاعلي الةياد

اإلداري عل اإلبدا اإلداري عرزا إل د مت عوامت (الرعبت الرستدري  ،الرمتر ،الوضت االجعمتاع ،

الماه الرلم  ،سنوا
مستتعوا العتتدري

الددم  ،نتو الوييات ) ،عوجتد داللت إحصتائي بتي أ ار الرينت حتو متدا عت ثير

عل ت اإلبتتدا اإلداري عرتتزا إل ت د ت م ت عوام ت (الرعب ت الرستتدري  ،الرمتتر ،الوض ت

االجعماع  ،الماه الرلم  ،سنوا

الددم  ،نو الوييا ).

 - 7دراسة الميث ( )1118بعنػواف" :الثقا ػة التنظيميػة لمػدير المدرسػة ودورئػا ػ ايبػداع ايدارب
مف وجهة نظر مديرب مدارس التعميـ االبتدات بالعاصمة المقدسة".
هدف

الدراس إل

مررف دور الثةاف العنييمي ف

اإلبدا اإلداري والعرر

عل د م واق

عناصر اإلبدا اإلداري لدا مديري المدارس ،وعوضي أهمي الثةاف العنييمي السائد  ،واسعددم

الدراس المنهج الوصا
وأدد

العحليل  ،قا الباح

برم مس لام لمديري المدارس وعدده (،)115

النعائج أ درج ممارس الثةاف العنييمي السائد دان

عالي جدا ،ودذلك عناصر اإلبدا

(الطالق  ،المرون  ،اسصال  ،الحساسي للملدال  ،العحلي  ،المداطر  ،الدروج ع
عوفر بدرج عالي جدا م حي

الممارس  ،ووجود فرو ذا

الدراس حو عناصر اإلبدا وفةا لمعغير عدد سنوا

سن ف دثر ،وبين

دالل إحصائي بي اسعجاب عين

الدبر لصال الذي عدد سنوا

الدراس أ الثةاف اإلبداعي وثةاف الدور وثةاف المهم ه الثةافا

عاسر اإلبدا اإلداري.
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الم لو ) قد

ددمعه ()16

العنييمي الع

 - 8دراسػة عبػد السمػيـ ( )1118بعنػواف" :أئميػة التفػويض والشػفا ية ػ ممارسػة ايبػػداع ايدارب
القطاع العاـ األردن مف وجهة نظر ايدارة ايش ار ية ".

هدف

هذ الدراس إل العرر عل درجت اللتاافي والعاتوي

اإلبداعيت ت لعست ت ماسس تتا
واإللرافي  .ودان

اإلداري والبيئت اإلبداعيت والممارست

ودوائ تتر حدوميت ت  ،وعت ت اد تتذ عينت ت علت توائي لجميت ت أفت تراد الةي تتادا

اإلداريت ت

المعوسطا

الحسابي

النعائج أ العرعي

العنازل لمدا عوفر مجاال

دما يل  :اللاافي وم ث البيئ اإلبداعيت  ،ومت ثت العاتوي

الدراس حس

وأديت ار الممارست اإلبداعيت  ،دمتا أيهتر

الد ارست وجتتود عالقت ارعبتتاط ايجابيت ودالت إحصتتائيا بتتي جميت مجتتاال

الد ارست المبحوثت فيمتتا بينهتتا،

ووج تتد انت ت دلم تتا زاد ع تتدد الم تتوياي الر تتاملي فت ت المرد تتز للماسست ت أو ال تتدائر دلم تتا انداضت ت

الممارس اإلبداعي  ،دما وأيهر نعتائج الد ارست انت دلمتا زاد

درجت اللتاافي والعاتوي

دلمتتا د ذلتتك عل ت عتتوفر البيئ ت المناستتب لإلبتتدا اإلداري ،إذ أ اللتتاافي والعاتتوي

درجت ت

فت الماسست

دمتتا ه ت عوام ت

أساسي ورئيستي إليجتاد البيئت المناستب لإلبتدا والعت بتدورها عتادي إلت علتجي وعحايتز الرتاملي علت

الممارست اإلبداعيت  ،وقتتد أوصت

الد ارست بعبنت ماهتتو فريت الرمت فت اسجهتتز اإلداريت المبحوثت مت

مراعا حج الاري  ،أما بدصور الرالق بي المعغي ار اللدصتي ومجتاال
ععوص إل وجود عالق ارعباط دال إحصائيا بي مجاال

ووجد

الد ارست فتا الد ارست لت

الدراس ومعغير سنوا

الدراس ب ن دلما ازد الماه الرلم للمبحوثي دلما زاد

الددمت للمبحتوثي ،
اإلداري.

عوجهاعه لعوفر العاوي

 - 9دراسة العتيب ( )1118بعنواف" :موقؼ القيادات ايدارية مف تفويض السمطة وأثري عمى انجاز
األعماؿ" دراسة مسسية عمى منظمات الخدمات العامة
جدة تسديداً.
هتتدف

الد ارس ت إل ت عتتر

وعحلي ت متتدا عطبي ت منيمتتا

بصا عام  ،والعرر عل العحديا

عل المروقا

الرئيسي للعاوي

ممتتا يتتادي إل ت داتتا

الدتتدما

والروائ الع عحد م ممارس العاتوي

ف د منيم وعةتدي العوصتيا

الد ارس ت ت الميداني ت ت عل ت ت قيت تتادا

م ت النعتتائج الهام ت  ،منهتتا محدودي ت العاتتوي
 ،دما أوضح

طبير ت وبيئ ت عم ت هتتذ المنيمتتا
ععميز بها هذ المنيما

الدراس بر

ف ت منيمتتا

الدتتدما

الستتلط

 ،باإلضتاف إلت العرتر

العت عستاعد علت اسدتذ بتالعاوي

الرام ف مدين جتد  .وعت ادعيتار الرينت بطريةت علتوائي حيت

محدودي العاوي

الرام ت لعاتتوي

وفاعلي ت إنجتتاز اسعمتتا واعدتتاذ الة ت ار ار المناستتب واستتعددا الباح ت

المت تتنهج الوصت تتا والعحليل ت ت وأجري ت ت

الددما

المممكػة العربيػة السػعودية ػ مدينػة

ف ت د ارستتع

اإلدار الوست تتط ف ت ت منيمت تتا
أوضتح

هتذ الد ارست عتددا
الع ت أد

إل ت

الرام ت  ،واسستتبا

وذلتتك نعيج ت للدب ت ار والدا تا ا

الع ت

الروام الملجر للةاد اإلداريي علت العاتوي

مناستتب لممارس ت العاتتوي

وقيادعها.

-56-

 ،وأ

- 11دراسػػػػة العنػػػػزب ( )1116بعنػػػػواف" :ايبػػػػداع ايدارب لػػػػد المػػػػديريف ػػػػ شػػػػركة االتصػػػػاالت
السعودية :دراسة ميدانية".

هتتذ الد ارس ت إل ت العرتتر عل ت مستتعوا االبتتدا االداري وعناصتتر لتتدا المتتديري ف ت لتترد

هتتدف

السرودي  ،ودور اللرد ف عنمي االبتدا ورعايت المبتدعي  ،ومتدا عالقت الحتوافز الماديت

االعصاال

والمرنويت ت ب تتي االب تتدا اإلداري ل تتدا الم تتديري فت ت ل تترد االعص تتاال
واسعدد الباحت

المسميا

االستعبان دت دا للد ارست حيت

وجهت

الس تترودي فت ت مدينت ت الري تتا

إلت عينت مدونت مت  472متدي ار ممت يحملتو

الويياي (مدير عا – مدير إدار – مدير لرب – رئيس قس ) .وعوصل

م النعائج أهمها أ المتديري يميلتو إلت

،

الد ارست إلت عتدد

عتوافر عناصتر االبتدا لتديه بلتد دبيتر جتدا ،عتد وجتود

اهعمتتا دبيتتر فت اللتترد لعبن ت سياست ربتتط الحتوافز الماديت والمرنوي ت باإلبتتدا  ،دمتتا يوجتتد انةستتا ف ت

ال ترأي لتتدا المتتديري حتتو عبن ت اللتترد لسياستتا

دع ت وعنمي ت االبتتدا وهتتذ السياستتا

المتوياي فت عمليت العدطتيط واعدتتاذ الةترار ،وأديت ار متن اللتترد مدافتآ

سصتحا

ه ت  :إل تراك

اسفدتار اإلبداعيت

الجديد  ،وجود عالق ارعباطي بي الحوافز الماديت والمرنويت مت جهت وبتي االبتدا االداري مت جهت
الد ارست عتدد مت العوصتيا

أهمهتا :عبنت

أدرا لدا المديري ف لرد االعصاال

الدو ار عدريبي الع عرم عل عنمي اإلبدا اإلداري لدا المديري ف لرد االعصاال

السرودي .

- 11دراسة سراسشة والهيت ( )1116بعنواف" :أثر التمكيف ايدارب والدعـ التنظيمػ

ػ السػموؾ

المدافتتآ

سياستتا

الح توافز المادي ت والمرنوي ت سصتتحا

ايبداع كما يراي العامموف

هت تتدف

السرودي  .وقدم

شركة االتصاالت األردنية :دراسة ميدانية".

هت تتذ الد ارس ت ت إل ت ت مررف ت ت اعجاهت تتا

االعصاال

اسفدتتار اإلبداعي ت الجديتتد  ،الرم ت عل ت عةتتد

الرت تتاملي (مهندست تتي  ،وفنيت تتي  ،واداريت تتي ) ف ت ت لت تترد

اسردني نحو أثر العمدي اإلداري والدع العنييم ف الستلوك اإلبتداع  .ولعحةيت أهتدا

الدراس اسعدد الباح
ع ت تتدد االس ت تتعبانا

اسعبان لجم البيانا  ،وقد وزع

عل عين بلغ مجموعها ( )500فرد ،ودا

المس ت تتعرجر والص ت تتالح ( )235اس ت تتعبان وبنس ت تتب ( )%50.6مت ت ت إجم ت تتال الرينت ت ت

و( )%30.3مت ت إجم تتال المجعمت ت  ،واس تتعدد الباحت ت

برن تتامج  SPSSللعحليت ت اإلحص تتائ عوص تتل

الدراس إل عد نعائج م أهمها :أ معغي ار الد ارست المستعةل (العمدتي اإلداري) و(التدع العنييمت )
عتتاثر ف ت المعغيتتر العتتاب (الستتلوك اإلبتتداع ) ،ولد ت معغيتتر (العمد تي اإلداري) ياستتر عباينتتا أعل ت ف ت

المعغيتتر العتتاب (الستتلوك اإلبتتداع ) ،دمتتا أوضتتح

أ درجت االبتتدا لتتدا الرتتاملي مرعارت  ،وأوضتتح

النعتتائج وجتتود فتترو إحصتتائي بتتي معغيتتر طبير ت الرم ت
عوصتتل

اقعراحا

الد ارس ت إل ت عوصتتيا

ومعغي ت ار الد ارس ت المستتعةل والعابر ت  .دمتتا

عديتتد م ت أهمهتتا علتتجي الرتتاملي لعةب ت فدتتر العمدتتي  ،ودتتذلك قتتدم

لللرد م أج دع الرالقت بتي (العمدتي والعنيتي واإلبتدا ) ليستاه ذلتك فت عرزيتز قتدرعها

العنافسي .
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- 11دراسة النتيفػػػات ( )1116بعنواف" :المتغيرات التنظيمية وعالقتها بمستو ايبػداع ايدارب ػ
األجهزة األمنية "
هتتدف

هتتذ الد ارست إل ت العرتتر علت المعغي ت ار العنييمي ت وعالقعهتتا بمستتعوا اإلبتتدا اإلداري

ف ت اسجهتتز اسمني ت وع ت عطبي ت هتتذ الد ارس ت عل ت الضتتباط الرتتاملي ف ت لتترط مدين ت الريتتا
أج تترا الباحت ت

ه تتذ الد ارست ت سهميت ت اإلب تتدا اإلداري وبحت ت

حي ت

وعت ت عالقت ت المعغيتت ار العنييميت ت "حجت ت

المنيم ت  ،درج ت المردزي ت  ،إعبتتا الصتتيغ الرستتمي " ف ت لتترط مدين ت الريتتا

استتعدد الباح ت

 ،حي ت

الم تتنهج الوص تتا مت ت د تتال عطبيت ت المست ت االجعم تتاع لرينت ت الد ارست ت المدونت ت مت ت ( )160ما تترد عت ت

ادعياره ع طري جداو علوائي  ،ودلص

اإلداري لتدا الرتتاملي فت لتترط مدينت الريتتا

م أهمها :مسعوا اإلبدا

الدراس إل نعائج وعوصيا

مةبتتو  ،العتتردد فت عطبيت أستتالي

دوفتتا م ت الال ت  ،عتتدن درج ت المردزي ت الستتائد ف ت بيئ ت لتترط مدين ت الريتتا

جديتتد سدا الرمت

حس ت

الراملي .

وجه ت الضتتباط

- 13دراسػػة العريفػػػ (  )1116بعنػواف" :المعوقػات التنظيميػة يبػداع العػامميف دراسػة ميدانيػة عمػى
وسدة التطوير ايدارب بأجهزة األمف العاـ بمدينة الرياض".
هتتدف

هتتذ الد ارس ت إل ت العرتتر عل ت المروقتتا

عل وحد العطوير اإلداري ب جهز اسمت الرتا بمدينت الريتا
البيئي ت ت  ،المروقت تتا

أقست تتا منهت تتا المروقت تتا

العنييمي ت إلبتتدا الرتتاملي " د ارس ت ميداني ت
حيت

قست الباحت

االجعماعي ت ت والثةافي ت ت ،والمروقت تتا

العنييمي  .وقا بسرد مجموع مت المعغيت ار لدت عتائ  ،عمثت المروقتا

السائد ف إطار الرم الذي يرمت بت الاترد داسنيمت والةتواني والعرليمتا

الد ارس ت وععمث ت دمتتا أيهتتر النعتتائج أ م ت أبتترز المروقتتا
وعاتتوي

الصتتالحيا

بمر تتدال

اسدا  .دم تتا بينت ت

الريا

ووجتتد

المروقتا

إلت عتد

اللدصت تتي  ،والمروقت تتا

العنييميت ابترز هتذ الروائت

...الت والعت عرعبتر جتوهر

العنييمي ت إلبتتدا الرتتاملي ه ت المردزي ت

بدرج ت معوستتط  ،أ الح توافز ال عةتتد ف ت وقعهتتا وعتتد ارعبتتاط الح توافز

النع تتائج أ الر تتاملي بوح تتد العط تتوير اإلداري بت ت جهز اسمت ت الر تتا بمدينت ت

يعلةو حوافز مرنوي ععناس

م إبداعاعه .

- 14دراسة الدباغ والعبيد ( )1116بعنواف" :أثر األنماط المعر ية عمى ايبداع لمػديرب المنظمػات
الخدمية

هدف

األردف".

هذ الدراس إل اسعدلا

عينت مت المنيمتتا

وعحلي اسنماط المررفي ومسعوا اإلبدا

الددميت اسردنيت  .وقتتد عوصتتل

الدراس ععردز ف الوسط ،وأغلبي عين البح

إلت النعتتائج العاليت  :مستتعويا

مبدعت إلت حتد متا ،ولرت متا يةت

لدا المديري ف

اإلبتتدا لتتدا عين ت

و ار ذلتك دصتائر

عين البح  ،وطبير الرمت المطلتو أداا مت قبلهتا ،أو أ المنتاخ العنييمت فت منيماعهتا ال يلتج
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علت اإلبتتدا بلتتد دبيتتر .عردتتز التتنمط المررفت ضتتم فئت (اإلحستتاس/العاديتتر) ثت (الحتتدس/العاديتتر)،
وهتتذا يمدت أ يردتتس برضتتا مت دصتتائر عينت الد ارست ضتتم هتتذي النمطتتي م ت قلت عاتتاعله م ت

اآلد تري  ،ومتتيله إل ت عجن ت

المدتتاطر ،ودتتونه موضتتوعيي ويردتتزو عل ت الحةتتائ ف ت عرتتامله م ت

اآلدري  ،الرالق ما بي التنمط المررفت للمتديري وابتداعه دانت
مستتعويا

اإلبدا

اإلبتتدا

ضتريا جتدا ،ويمدت أ يدتو عردتز

فت الوستتط بلتتد دبيتتر لتتدا عينت الد ارست وعتتد عوزيت علتتك المستتعويا

علت فئتتا

المدعلا سببا لذلك.

- 15دراسػػة سوامػػدة وسراسشػػة ( )1116بعنػواف" :مسػػتو ايبػػداع ايدارب لػػد القػػادة التربػػوييف ػ
مديريات التربية والتعميـ
ه ت تتدف

األردف".

الد ارست ت ت إلت ت ت مررفت ت ت مس ت تتعوا اإلب ت تتدا اإلداري والعر ت تتر علت ت ت الا ت تترو ذا

الداللت ت ت

اإلحصتتائي للماهت الرلمت والدبتتر والموقت الجغ ارفت دمعغيت ار مستتعةل فت مستتعوا اإلبتتدا واقعصتتر

الد ارس ت عل ت الةتتاد العربتتويي ف ت المتتديريا
الباح

دان ت

الرين ت ( )264فتتردا .ولعحةي ت هتتد

الد ارس ت قتتا

بعطوير أدا للةياس (اسعبان ) وع الع دد مت صتدقها ،وأيهتر النعتائج أ هنتاك مستعوا مرعات

م ت ت اإلبت تتدا اإلداري لت تتدا أف ت تراد الرين ت ت ف ت ت جمي ت ت المجت تتاال

الملدال  ،الةابلي للعغيير ،روح المجازف ) ،وأ هناك فرو ذا

(االعصت تتاال  ،عل ت تجي اإلبت تتدا  ،ح ت ت
دالل إحصائي ف مسعويا

اإلداري عرتتزا لدبتتر الةائتتد والماهت الرلمت والمنطةت الجغرافيت  ،وأ هنتتاك فتترو ذا
ف مجا ح الملدال

واالعصاال

وعلجي اإلبدا عرزا للماه الرلم .

اإلبدا

داللت إحصتتائي

- 16دراسػػػة البشابشػػػة ( )1115بعنػػػواف" :أثػػػر مصػػػادر لػػػغوط العمػػػؿ ػػػ السػػػموؾ ايبػػػداع لػػػد
العامميف

ه تتدف

شركة البوتاس العربية".

الد ارست ت إلت ت العر تتر علت ت مصت تتادر ض تتغوط الرمت ت ومس تتعواها وع ثيره تتا فت ت الست تتلوك

اإلبتتداع وق تتد عدونت ت

عينت ت البح ت

استتعبان برتتد عصتتميمها لجم ت البيانتتا

مت ت ( )250مويا تتا بنس تتب  %33م ت مجعمت ت الد ارست ت وعت ت عوزيت ت
لغتتر

الد ارس ت

استتعدد الباح ت

المتتنهج الوصتتا  ،ودلص ت

النع تتائج إلت ت وج تتود عالقت ت ب تتي مص تتادر ض تتغوط الرمت ت والعت ت اح تتد مص تتادرها المردزيت ت وب تتي الس تتلوك
اإلبداع  ،ودذلك وجود أثر ها ذو دالل إحصائي لمصادر ضغوط الرم ف أبراد الستلوك اإلبتداع

المدعلا  ،وأ مسعوا عصو ار الراملي لمصادر ضغوط الرم جا
لمسعوا السلوك اإلبداع ف اللرد معوسط لحد ما.
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مرعار  ،بينمتا دانت

عصتوراعه

- 17دراسػػػة العسػػػاؼ ( )1114بعنػػػواف" :واقػػػإل ايبػػػداع ومعوقاتػػػه لػػػد مػػػديرات المػػػدارس بمدينػػػة
الرياض".

هدف

ومتتا إذا دان ت

هذ الد ارست إلت العرتر علت مستعوا اإلبتدا

هنتتاك ذا

لتدا متدي ار المتدارس بمدينت الريتا

دالل ت إحصتتائي بتتي متتدي ار المتتدارس ف ت مستتعوا اإلبتتدا

،

وفةتتا لمعغيتتر (

المسعوا العرليم  ،الدبر  ،نو المدرس  ،المرحل  ،الرمر ،العدصر ،عدد البرامج العدريبي ) ،والعرتر

د ت ت ت ت ت تتذلك علت ت ت ت ت ت ت المروق ت ت ت ت ت تتا

العت ت ت ت ت ت ت عح ت ت ت ت ت تتد مت ت ت ت ت ت ت اإلب ت ت ت ت ت تتدا اإلداري ل ت ت ت ت ت تتدا م ت ت ت ت ت تتدي ار الم ت ت ت ت ت تتدارس.

وقتتد أستتار الد ارس ت ع ت عتتدد م ت النعتتائج أهمهتتا :غيتتا

المت تتدارس ،ال عوجت تتد فت تترو ذا

المستتعويا

اإلبداعي ت المرعار ت لتتدا متتدي ار

دالل ت ت إحصت تتائي بت تتي مست تتعوا اإلبت تتدا لت تتدا مت تتدي ار المت تتدارس وفةت تتا

لمعغير(المسعوا العرليم  ،الدبر  ،نتو المدرست  ،المرحلت  ،الرمتر ،العدصتر ،عتدد البترامج العدريبيت )،
أيهتتر استتعجابا

متتدي ار المتتدارس أ مروقتتا

اإلبتتدا اإلداري بدرجت معوستتط  ،حيت

بدرج قليل  ،بينما عحد المروقا

عحتتد المروقتتا

الذاعيت مت قتتدر متتدي ار المتتدارس علت اإلبتتدا

العنييمي م قدرعه عل اإلبدا اإلداري بدرج دبير  ،عرا مدي ار

المدارس مح الدراس أ المةعرحا

اإلداري لديه بدرج معوسط .

اإلبتتدا اإلداري عحتتد مت قتتدر متتدي ار المتتدارس علت

الع عضمنعها الدراس يمد أ عساه ف عطوير مسعوا اإلبدا

- 18دراسة أبوتاية ( )1113بعنواف" :العالقة بيف أسموب القيػادة والسػموؾ ايبػداع الفػردب :دراسػة
ميدانية لممديريف األردنييف
هتتدف

الشركات الصناعية الكبر ".

هتتذ الد ارس ت إل ت العرتتر عل ت الرالق ت بتتي أستتلو الةيتتاد والستتلوك اإلبتتداع الاتتردي:

د ارس ت ميداني ت للمتتديري اسردنيتتي ف ت اللتتردا
دبرا للصناع ف اسرد وهدف

الصتتناعي الدبتترا .جتتر الد ارس ت ف ت دمتتس لتتردا

للعرر عل ماهو السلوك اإلبداع وأبراد ف المنيما  ،ودتذلك

عحلي الرالق بي أسلو الةياد والسلوك اإلبداع الاردي ،ولهذا الغتر
عل عين ععدو م ( )430مدي ار وبرد العحلي اإلحصتائ دلصت
ذا

عت عطتوير استعبان وعوزيرهتا

إلت النعتائج العاليت  :وجتود عالقت

دالل إحصائي بي مصادر قو الةائد مجعمر وبي السلوك اإلبداع الاتردي لألفتراد العتابري لت ،

وأ الرالق ت بتتي مصتتادر قتتو الةائتتد والستتلوك اإلبتتداع الاتتردي عاستترها قتتو اللدصتتي والمررف ت الع ت

يعحل ت بهتتا الةائتتد ،دمتتا ان ت ال عوجتتد عالق ت ذا

دالل ت إحصتتائي بتتي المداف ت م ت جه ت وبتتي الستتلوك

اإلبداع الاردي ،ف حي عوجد عالق ضريا بي الةو الةسري والسلوك اإلبداع الاردي.
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- 19دراسػػة النفيع ػ ( )1113بعن ػواف" :معوقػػات ايبػػداع ايدارب ػ األجهػػزة السكوميػػة ػ مدينػػة
الرياض".

هدف
المروقتتا

الدراس العرر عل مروقا

اإلبتدا فت اسجهتز الحدوميت ووضت عصتني

وأيضتتا العرتتر عل ت متتدا ع ت ثير الروام ت الديموغرافي ت عل ت مروقتتا

سهت هتذ

اإلبتتدا  ،وع ت عطبي ت

الد ارست علت  384موياتتا مت متتويا اسجهتتز الحدوميت فت المملدت الرربيت الستترودي ممت يلتتغلو
مراع

الددم المدني م اسول وحع المرعب الدامس علر ،واععمد الباح

االستتعبان  .وقتتد عوصتتل

الد ارس ت إل ت وجتتود عتتد عوام ت أو مروقتتا

ف جم البيانتا

لإلبتتدا والع ت ععمث ت ف ت ضتتر

العل تتجي والعحاي تتز ،الةي تتاد اإلداريت ت غي تتر الارالت ت  ،ع تتد المرونت ت اإلداريت ت  ،ع تتد وج تتود الوقت ت
اإلبتتداع  ،دمتتا عبتتي أن ت دلمتتا زاد الماه ت الرلم ت دلمتتا ق ت ع ت ثير ضتتر
اإلداري ت غيتتر الارال ت د حتتد اسستتبا

والةيتتادا

الستتما

للعادي تتر

اللدصتتي الناستتي ،

الع ت عحتتد م ت اإلبتتدا ف ت اسجهتتز الحدومي ت بالمملد ت

الرربي السرودي  ،دما اعض أن دلمتا زاد

المرعبت الوييايت دلمتا قت عت ثير ضتر

وق ع ثير عد المرون اإلداري  ،ودلما زاد

الدبر دلمتا قت عت ثير قلت الوقت

سنوا

 .وعبتتي عتتد وجتتود عالقت ارعباطيت بتتي الروامت الديموغرافيت وبتتي عالقت المويت
عد وجود عالق ارعباطي ذا

علت

دالل إحصائي بي الرمر وبي المروقا

العلتجي والعحايتز
للعاديتر اإلبتداع
فت الرمت وأيضتتا

المحدد لإلبدا .

- 11دراسة العنقرب ( )1111بعنواف" :عالقة السموؾ القيادب بايبداع ايدارب لممرؤوسيف".
ه تتدف

الد ارست ت إلت ت العر تتر علت ت برت ت

معغيت ت ار الس تتلوك الةي تتادي للةائ تتد باإلب تتدا اإلداري

للمراوسي والعرر عل واق اإلبدا اإلداري للموياي اإلداريي ف اسجهز الحدومي والعرر عل
المعغيت ت ار اللدص تتي والوييايت ت للمراوس تتي بمس تتعوا إب تتداعه اإلداري .وق تتد عت ت عطبيت ت

عالقت ت برت ت

الد ارس ت عل ت ( )313م ت متتويا اسجهتتز الحدومي ت ف ت مدين ت الريتتا
البيانا

عل االسعبان  ،وقد عوصل

الحدوميي عح

واععمتتد

الباحث ت ف ت جم ت

الدراس إل عد نعائج منها أ مسعوا اإلبدا اإلداري للموياي

الدراس مرعا دما عبي أ عنصري العحلي والربط دانا أقت عناصتر اإلبتدا اإلداري

عتواف ار لتدا المراوستي  ،دمتا أيهتتر البيانتا

أ هنتاك عالقت ايجابيت ذا

داللت إحصتائي بتي ستتلوك

الةائتتد المهتتع بالمراوستتي وبتتي مستتعوا اإلبتتدا اإلداري لتتديه  ،وعبتتي وجتتود عالقت ايجابيت ذا
إحصتتائي بتتي درجت العاتتوي
فرو ذا

داللت

العت يمنحهتتا الةائتتد للمراوستتي واإلبتتدا اإلداري لتتديه  ،دمتتا عبتتي وجتتود

دالل إحصائي ف مستعوا الةتد ار اإلبداعيت بتي حملت الماهت العرليمت الجتامر والرتال

وبي حمل الماه العرليم اسق م الجامر وذلك لصال حمل الماه العرليم الجامر ف عل .
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- 11دراسة الصيدالن ( )1111بعنواف" :المناخ التنظيم وعالقته بايبداع ايدارب
بعمارة منطقة المدينة المنورة وأمانتها".
هتتدف

اتخػاذ القػرار

هتتذ الد ارس ت إل ت العرتتر عل ت المنتتاخ العنييم ت وعالقع ت باإلب تدا اإلداري ف ت اعدتتاذ

الةت ترار بعم تتار منطةت ت المدينت ت المن تتور وأمانعه تتا ودل تتا

الد ارست ت عت ت عالقت ت المن تتاخ العنييمت ت باإلب تتدا

اإلداري فت اعدتتاذ الةترار ،وعت استتعددا المتتنهج الوصتتا العحليلت لمتتويا إمتتار منطةت المدينت المنتتور
وأمانعهتتا وقتتد دلصت

الد ارست إلت عتتد نعتتائج أهمهتتا :المنتتاخ العنييمت فت إمتتار منطةت المدينت المنتتور

وأمانعهتتا يرتتان م ت الةصتتور ف ت بر ت

الجوان ت

منهتتا ضتتر

نيتتا الح توافز ،وعتتد الستتماح للموي ت

بادعيتتار طريةت اسدا المناستتب  ،المنتتاخ العنييمت فت إمتتار منطةت المدينت المنتتور وأمانعهتتا يتتاثر بلتتد

سلب عل الرضا الوييا لدا الراملي وذلك لوجود قصور ف بر

جوانب منها :ال عوجد عدال ف

إعطا الحوافز المادي والمرنوي  ،عردز سلط اعداذ الة ار ار واسنيم وعد عاويضها ،المناخ العنييم

فت إمتتار منطةت المدينت المنتتور وأمانعهتتا يتتاثر بلتتد ستتلب وبنستتب معوستتط علت داتتا
وذل تتك للةص تتور فت ت برت ت

اإلج ار ا

جوانبت ت منه تتا :ض تتر

أدا الرتتاملي

ني تتا الحت توافز وع تتد ربطت ت ب تتاسدا المعمي تتز ،جم تتود

واسنيم وعد الرم عل عطويرها.

- 11دراسة أيوب ( )1111بعنواف" :العوامؿ المؤثرة عمى السموؾ ايبداع لػد المػديريف ػ قطػاع
البنوؾ التجارية السعودية".
هدف

هذ الدراس إل العرر عل الروام الماثر عل الستلوك أالبعدتاري لتدا المتديري فت
قا الباح

قطا البنوك العجاري السرودي حي

بدراس اثر المعغي ار العنييميت علت اإلبتدا اإلداري

ف عين مالا م ( )513موياا ف اسجهز الحدومي ف مدين الريتا

 .وقتد أيهتر النعتائج وجتود

عالق قوي بي المعغي ار العنييمي (مجعمر ) وبي اإلبدا اإلداري ،دما أيهر وجود عالق ايجابي
قوي بي د م  :نمط الةياد  ،العدري
وبين

الدراس عتد وجتود عالقتا

عل اإلبدا اإلداري.

ذا

والحوافز المرنوي  ،واسنيم واإلج ار ا

وبتي اإلبتدا واإلدار ،

داللت إحصتائي سثتر الحتوافز الماديت واالعصتاال
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والمرلومتا

ثالثاً -الدراسات األجنبية:

- 1دراسػػة ( Joug (2007بعنػػػواف" :ايبػػػداع الفػػردب – العالقػػػة بػػػيف القيػػادة وسػػػموؾ العمػػػؿ
ايبداع لمموظفيف".

حي

هدف

الدراس إل العرر عل مةاييس اإلبدا الاردي ضم مجموع مت اللتردا

أ طبيرت هتذ الدتدما

المةدمت مت قبت هتذ اللتردا

الددميت

عحعتاج إلت اإلبتدا لضتما االستعم ارري

ولمجا ار العنمي االقعصادي  ،اسمر الذي يحعاج إل بيئ إبداعي والرم عل عطويرها .دما هدف
عطتتوير الاه ت حتتو اإلبتتدا الاتتردي م ت دتتال العرتتر عل ت ستتلوديا

اإلبداع للراملي وقتد أيهتر الد ارست منهتا :ليست

جميت ستلوديا

بتتي المعغيتري هنتتاك عالقت ارعباطيت ايجابيت قويت ذا

الةيادي المعمث

(االسعثار  ،العاوي

اإلبداع  ،عد وجود عالق ذا

الةيتادي المعمثلت

إل

الةيتتاد والمرعبطت بستتلوك الرم ت

الةيتاد ذا

عالقت طرديت موجبت

داللت إحصتتائي بتتي دت مت معغيت ار الستتلوك

 ،دع اإلبدا  ،العحايز والعلتجي  ،وعحديتد المهتا ) وبتي الستلوك

دالل إحصائي موجب بتي ستلوك الرمت اإلبتداع ومعغيت ار الستلوك

(العحايتز التتذهن  ،وعحايتتز ملتارد المرلومتتا  ،المعابرت والرقابت  ،العغذيت الراجرت )،

يتتاثر د ت م ت المنتتاخ العنييم ت المعماستتك والمعغي ت ار الحاصتتل ف ت المنيم ت عل ت الستتلوك اإلبتتداع

الاردي ولد بطرية غير مبالر  .وقد أوص

الرم اإلبداع ف ثةافا

دو أدرا.

باسنماط الةيادي وسلوك

الدراس بضرور زياد البح

 -1دراسػػة ) Chen and Aryee,(2007بعنػواف" :أثػػر التفػػويض ايدارب عمػػى ايبػػداع ايدارب
والوالء التنظيم ".
هتتدف

الد ارس ت إل ت العرتتر عل ت متتدا ع ت ثير عطبي ت العاتتوي

اإلداري ورف ت درج ت ال توال العنييم ت ف ت إحتتدا اللتتردا

اإلداري عل ت عرزيتتز اإلبتتدا

الدبتترا ف ت الصتتي  ،حي ت

استتعدد الباح ت

المتتنهج الوصتتا لعغطي ت اإلطتتار النيتتري لمالئمع ت للد ارس ت الع ت قتتا بهتتا ،واععمتتد االستتعبان والمةابل ت
د دا لجم المرلوما  ،وعوصل

الدراس إل الرديد م النعائج م أهمها :وجود عالق بي العاتوي

اإلداري واإلبدا اإلداري ،أ عاوي

يزيتتد مت إبتتدا الرتتاملي  .ودلصت

الةدر المناست

مت الصتالحيا

الد ارست إلت عوصتتيا

بحيت

ععناست

مت المستئوليا

مت أهمهتتا :الرمت علت إلتراك الرتتاملي فت

اعداذ الة ار ار الع م ل نها عنمي اإلبدا  ،عوسي دائر العاوي

بحي

يعناس

م المها الويياي .

 -3دراسػة ) Alge (2006بعنػواف" :تصػورات المػوظفيف لمخصوصػية ػ منظمػات العمػؿ ودور
التمكيف ايبداع
هتتدف

النتاتج النفسية والسموكية لمقياـ بأداء ادوار عمؿ إلا ية".

هتتذ الد ارس ت إل ت العرتتر عل ت عصتتو ار المتتوياي للدصوصتتي ف ت منيمتتا

الرم ت

ودور العمدي اإلبداع ف النعائج الناسي والسلودي للةيا ب دا ادوار عم إضافي " ،واسعدد الباح
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للعنبو بمسعوا العمدي الناس  ،والذي بدور يعنب بعةتدي ار ستلودي

نموذج حو دصوصي المرلوما

عل ت اسدا ف ت الوييا ت (الرم ت ) ،ودمتتا استتعدد نمتتوذج اسدا اإلبتتداع ونمتتوذج الستتلوك العنييم ت
( ،)OCBوعدونت ت
منيمتتا

الرينت ت مت ت ( )310ف تتردا مت ت منيمت ت عمت ت واح تتد و( )303ف تتردا مت ت اثنع تتي مت ت

الرمت المعرتتدد  ،وقتتد أيهتتر النعتتائج أ المتتوياي بلتتد عتتا يحتتاولو جمت مرلومتتا

ماسس الرمت العت يرملتو فيهتا لزيتاد مستعويا

الستيطر  ،وعتالو علت ذلتك بينت

الرتتاملي ف ت الماسس ت يزيتتد مت قتتدراعه اإلبداعي ت حس ت

مراقب ت الر تتاملي وع تتوفير المرلومتتا
اإلمدانيا

الد ارست أ عمدتي

مةيتتاس ( ،(OSBدمتتا بين ت

المعرلةت ت بالماسست ت وعمديتتنه فت ت الس تتلوديا

عت

النعتتائج أ عتتد

العنييمي ت يزي تتد مت ت

اإلبداعي له .

 -4دراسة ) Unsworth et. al. (2005بعنواف" :العالقة بيف المتطمبات ايبداعية لموظيفة وبيف

إبداع الموظؼ".
هتتدف
المويت  ،وهتتدف

هتتذ الد ارس ت إل ت العرتتر عل ت الرالق ت بتتي المعطلبتتا
إلت اسعدلتتا

السلط  ،دع الةائد ،معطلبا

دور المعطلبتا

اإلبداعيت دوستتيط بتي عوامت الرمت ( الملتتارد فت

الوق  ،علجي ودع اإلبدا ) وابدا الموي  .وقد عوصل

النع تتائج العاليت ت  :عرعب تتر المعطلب تتا
المعطلبتتا

اإلبداعي ت وستتيط جزئ ت بتتي د ت م ت الملتتارد ف ت الستتلط ومعطلبتتا

اإلبداعي دطرية

لاه الميدانيديا

عسعدل

ماسستتا

وأوص

الرم م حي

الع م داللها يمد أ عاثر أبراد الرم اسدرا (

الرناي ت الصتتحي ف ت بريطانيتتا والع ت يعرتتر

دذلك بعج ار دراسا

الد ارس ت بتتعج ار د ارستتا

ضتغط الرمت علت اإلبتدا  ،حيت

عل مجاال

الوق ت

وبتتي إبتتدا

اإلبداعيت ت أو إب تتدا المويت ت  ،يمدت ت اس تتعددا

االعصتتا وعم ت الاري ت ) عل ت اإلبتتدا ف ت بيئ ت الرم ت  .وقتتد أوص ت
اثر يرو

الدراس إل

اإلبداعيت ت وس تتيط دامت ت ب تتي دعت ت الةي تتاد واب تتدا المويت ت  ،عرعب تتر

المويت ت  ،دعت ت اإلب تتدا ال يت ترعبط مطلة تتا بالمعطلب تتا
المعطلبا

اإلبداعي ت للوييا ت وبتتي إب تدا

أدرا.

مستتعةبلي

أ هتذ الد ارست أجريت

علت

فيهتتا الرتتاملو لضتتغوط عم ت وعتتوع ار عالي ت ،

 -5دراسة ( Toubia )2005بعنواف " :كرة إنشاء ايبداع والسوا ز".
هتتدف

الد ارس ت إل ت مررف ت أثتتر الح توافز ف ت علتتجي الرتتاملي عل ت عرديتتز طاقتتاعه عل ت عوليتتد

اسفدتتار اإلبداعي ت  ،ومتتا إذا دان ت
اللردا
حي

الح توافز مصتتمم برناي ت م ت أج ت عحستتي اإلنعتتاج اإلبتتداع إلحتتدا

الع عرم ف عصمي وعسوي منعجا

جديد لمواجه عد ملاد وطتر اسفدتار العةليديت .

ع دراس ع ثير الحوافز عل عوليد اسفدار باسعددا نموذج وع الرم ع استعددا نيتا ودطتط

للحوافز المدعلا والع عثب

أ الحوافز لديها الةتدر علت عحستي عوليتد اسفدتار وعوصتل

الد ارست إلت

عتدد مت النعتائج مت أهمهتا :عسته الحتوافز (ارعباطتتا) وبلتد دبيتر جتدا علت اسفدتار اإلبداعيت  ،عستته
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الحتوافز العت يعلةاهتا الرتتاملي فت علةتتيه للتدو ار العدريبيت  ،وأ التدو ار العدريبيت لهتا اسثتتر فت عوليتتد
اسفدار اإلبداعي وأيضا عل عدد اسفدار الع يع عوليدها م قبت الرتاملي  ،دمتا أيهتر الد ارست أ

للحوافز أثر دبير عل ملارد الراملي برضه ف عوليد اسفدار اإلبداعي الجماعي .
 -6دراسػة ) Gilson and Shalley (2004بعنػواف" :العمميػات ايبداعيػة والعوامػؿ التػ تػؤثر
عمى االنغماس يها مف قبؿ أعلاء ريؽ العمؿ".
هتتدف

اإلبداعيت والروامت العت عتتاثر علت االنغمتتاس

هتتذ الد ارست إلت العرتتر علت الرمليتتا

فيها م قب أعضا فري الرمت  ،والعرتر دتذلك علت الرالقت

واالعجا نحو نلتاطا

بتي دت مت ميتاهر عصتمي المهمت ،

الاريت  ،ودصتائر فريت الرمت مت ناحيت  ،واالنغمتاس فت الرمليتا

م ناحي أدرا .وقد عوصل

هذ الدراس إلت النعتائج العاليت  :يتادا إدراك المويت

اإلبداعيت

بتا اإلبتدا جتز

مدعلات  ،ممتتا

مهت مت الرمت إلت عرزيتتز دافريعت لرمت ألتتيا جديتتد وربتتط أفدتتار مدعلات مت مجتتاال

سيعرج إل انغماس أدثر ف الرمليا

اإلبداعي  ،دلما اععةد أعضا الاريت بتا عملهت يعطلت

أدثتر ،دلمتتا زاد انغماسته فت الرمليتا

اإلبداعيت  ،دلمتتا اععةتد أعضتتا فريت الرمت بتا عملهت يعطلت

ع ت ترابط ف ت ت المهمت تتا  ،دلمت تتا ازداد انغمتتتاس الاري ت ت ف ت ت الرمليت تتا

االيجابي ت سعضتتا الاري ت نحتتو نلتتاطا

إحصتتائي بتتي االعجاهتتا

دلم تتا ل تتارك أعض تتا الاريت ت فت ت عمليت ت حت ت المل تتدال

الرمليا

اإلبداعي ت ت  ،يوج تتد عالق ت ت ذا
الاري ت وبتتي الرمليتتا

االنغماس الوييا ف الرمليا

دالل ت ت

اإلبداعي ت ،

الداصت ت ب تتالاري  ،دلم تتا ازداد انغماس تته فت ت

اإلبداعي  ،يرعبر أعضا الاري الذي ينغمسو أدثتر فت الرمليتا

الاري ت أدثتتر دعمتتا لإلبتتدا  ،وقتتد أوص ت

إبتدا

اإلبداعيت فت منتاخ عمت

الد ارس ت بتتعج ار بحتتو مستتعةبلي حتتو الروام ت الع ت عجر ت

اإلبداعي أدثر نجاحا وجذبا للموياي .

 -7دراسػػػة ( Gautam )1111بعنػػػواف" :تقنيػػػات إنتػػػاج األ كػػػار ايبداعيػػػة ومعيقػػػات االبػػػداع ػػػ

المنظمات ايدارية
المنيما
الدع ت

هت تتدف

مدينة جوئر بهرو ماليزيا".

الد ارس ت ت إل ت ت العرت تتر عل ت ت عةنيت تتا

إنعت تتاج اسفدت تتار اإلبداعي ت ت ومريةت تتا

اإلداري ف مدين جوهر بهرو ماليزيا ،واسعدد الباح

والد ارستتا

ذا

المنهج الوصا ف دراسع اععمتادا

الرالق ت  ،وأيهتتر الد ارس ت عتتدد م ت النعتتائج منهتتا :علتتم عةنيتتا

اإلبداعي عل عةدي عررياا

االبت تتدا ف ت ت

إنعتتاج اسفدتتار

معردد للملتدل اسصتلي  ،اسمتر التذي يستاعد علت عحديتد نوعيت الحلتو

ومداها ،الجم بي اسفدار المعناقض م أج دسر حتاجز العاديتر االععيتادي واستعدراج التدروس مت

محيط الدراس  ،عجزئ الملتدل إلت أفدتار جزئيت مت أجت إنعتاج أدبتر عتدد ممدت مت اسفدتار فت أقت
وق ت

ممد ت ،م ت مريةتتا

اإلبتتدا ضتتر

الرغب ت ف ت طتترح اسستتئل االفع ارضتتي مث ت (متتاذا ،لتتو) ،راي ت

الملدل م دال ملاد سابة  ،مةاوم اسفدار الجديد .
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رابعاً -التعقيػب عمػى الدراسػات السابقػة:
تعرر
مت ت د تتال إس ت ا

لدرس تتا
ل ا

الباحت ت

الس تتابة العت ت عناولت ت

باإلبتدا اإلداري مثت د ارست (الصتراير والغريت  )6666،حيت
اإلبتدا العنييمت فت لترد االعصتتاال

هتتدف

المعغيت ت ار العنييميت ت و عالقعه تتا

إلت العرتتر علت مستتعوا ممارست

اسردنيت ومستعوا ممارست ويتتائ

اإلداري ،د ارست (محمتد )6668،العت هتتدف

إدار المتوارد البلتري لإلبتتدا

لةيتتاس اسثتتر التتذي عحدثت المعغيت ار العنييميت علت اإلبتتدا

اإلداري وأيهر أهمي الملارد فت إعدتاذ الةت ار ار وأهميت الحتوافز ،أمتا د ارست (البتارق  )6667،هتدف

إلت ت العر تتر علت ت أهميت ت "الدص تتائر العنييميت ت وأثره تتا علت ت اإلب تتدا اإلداري" فت ت اسجه تتز الحدوميت ت

أيهتتر الد ارست أهميت الدصتتائر العنييميت وعالقعهتتا بضتتر
الع هدف

اإلبتتدا اإلداري ،د ارست التتدااود()2008

إل مررف دصائر الهيد العنييم والع منها المردزي وأثرها ف عحةيت اإلبتدا اإلداري

وأيهتتر وجتتود عالق ت ارعبتتاط مرنوي ت موجب ت بتتي دصتتائر الهيد ت العنييم ت واإلبتتدا اإلداري د ارس ت

(الليث ت  )6667،هتتدف

الد ارس ت إل ت مررف ت دور الثةاف ت العنييمي ت ف ت اإلبتتدا اإلداري ،وعوضتتي أهمي ت

الثةافت ت العنييميت ت الس تتائد إلب تتدا م تتد ار الم تتدارس فت ت الرص تتم المةدست ت  ،د ارست ت (النعيا تتا  )6665،فة تتد

أيه تتر عالقت ت المعغيت ت ار العنييميت ت بمس تتعوا اإلب تتدا اإلداري مت ت دت تال العر تتر علت ت عالقت ت "حجت ت
المنيم ت ت  ،درج ت ت المردزي ت ت  ،إعبت تتا الصت تتيغ الرست تتمي " ،د ارس ت ت ت (الرريا ت ت ت  )6665،الع ت ت بين ت ت

المروقت تتا

العنييميت إلبتتدا الرتتاملي ( ،الصتتيدالن  )6666،العت أيهتتر عالقت المنتتاخ العنييمت باإلبتتدا اإلداري

فت اعدتتاذ الة ترار ،ومتتا يراني ت الرتتاملي ف ت إمتتار منطةت المدين ت المنتتور وأمانعهتتا م ت الةصتتور ف ت بر ت
الجوان

نيا الحوافز ،وعد السماح للموي

المناخ العنييم السائد مث ضر

المناسب  ،دراس ) )Unsworth et. al. 2005وهدف

إلت اسعدلتا

بتتي عوامت الرمت ( الملتتارد فت الستتلط  ،دعت الةائتتد ،معطلبتتا

الموي .

ومت دتال االطتال علت د ارستا

بادعيتار طريةت اسدا

دور المعطلبتا

اإلبداعيت دوستيط

الوقت  ،علتتجي ودعت اإلبتتدا ) وابتتدا

المحتور الثتان  ،فةتتد عناولت

برت

الد ارستا

اإلبتتدا اإلداري

مت ت د تتال العر تتر علت ت ماه تتو الس تتلوك اإلب تتداع وايه تتار ومس تتعوا اإلب تتدا  ،وق تتد عناولت ت

الد ارس تتا

الدثي تتر مت ت

اإلبت تدا مت ت د تتال عالقعت ت بالردي تتد مت ت المعغيت ت ار مثت ت مص تتادر ض تتغوط الرمت ت  ،واسنم تتاط

الةياديت  ،وأستتلو الةيتتاد  ،والدصتتائر اللدصتتي للمتتديري  ،والةيتتاد العحويليت  ،وني ت المرلومتتا  ،وفتتر

الرمت ت وب تتي مس تتعوا اسدا ال تتوييا وأيض تتا عالقت ت العمد تتي اإلداري باإلب تتدا اإلداري دم تتا فت ت د ارست ت

(نسما  )6666،والع أيهر وجود عالق ذا
وعدف المرلوما  ،فر الرم  ،الحوافز ،عاوي

دراس (الجربري ،)6666،الع بين

دالل إحصائي بي العمدي ب براد (العدري  ،االعصتا

السلط ) وابدا الرتاملي فت الجامرتا

الالستطيني  ،أمتا

أثر اإلبدا اإلداري عل اسدا الوييا فت لترد دهربتا الدليت ،

وأم تتا د ارست ت (دلت ت  )6666،العت ت بينت ت

عالقت ت الةي تتاد العحويليت ت باإلب تتدا اإلداري ل تتدا راس تتا اسقس تتا
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اسدتتاديميي ف ت الجامرت اإلستتالمي  ،وأمتتا د ارس ت (اللترف  )6668،هتتدف
علرب ت الةيتتاد اإلداري ت ف ت عحايتتز اإلبتتدا

اليمنيت والعت أيهتتر أ قتتاد منيمتتا

هنتاك ممارست ضتريا للحتوافز والمدافتآ

لمتد ار المدعت
هتتدف

إلت العرتتر علت التتدور التتذي

وعنميع ت ل تدا الرتتاملي ف ت قطتتا االعصتتاال

االعصتتاال

ف ت الجمهوري ت

يعمعرتتو بةتتدر معوستتط مت اإلبتتدا  ،فت حتتي دانت

د ارست (عبتد الترحي  )6668،أيهتر أثتر التنمط الةيتادي الستائد

اإلقليمت بغتز علت عهيئت البيئت اإلبداعيت المناستب للرتاملي  ،وأمتا د ارست الرجلت ()6668

الد ارس ت لمررف ت واق ت اإلبتتدا اإلداري وعالقع ت ب ت دا المتتديري الرتتاملي بتتو از ار قطتتا غتتز والع ت

أيهر ب ن مرعا  ،أما دراس (المران  )6668،هدف

الدراس إل مررف أثر العمدي اإلداري وأثر ذلتك

ف ت إبتتداعه اإلداري ،وأيهتتر أ الرتتاملي يلتتررو بمستتعوا مرعا ت م ت اإلبتتدا  ،وأمتتا د ارس ت (حوامتتد
وحراحلت ت  )6665،إلت ت مررفت ت مس تتعوا اإلب تتدا اإلداري والعر تتر علت ت الا تترو ذا

الداللت ت اإلحص تتائي

للماه الرلم والدبر والموق الجغ ارفت دمعغيت ار مستعةل فت مستعوا اإلبتدا  ،د ارست ((2007 .Joug

العت أيهتتر عت ثير دت مت المنتتاخ العنييمت المعماستتك والمعغيت ار الحاصتتل فت المنيمت علت الستتلوك
اإلبداع الاردي ولد بطرية غير مبالتر  ،أمتا د ارست (الرنتزي )6665،هتدف
عل مسعوا االبدا االداري وعناصتر لتدا المتديري فت لترد االعصتاال

هتذ الد ارست إلت العرتر

السترودي  ،ودور اللترد فت

عنميت ت االب تتدا ورعايت ت المب تتدعي  ،وم تتدا عالقت ت الحت توافز الماديت ت والمرنويت ت ب تتي اإلب تتدا اإلداري ل تتدا

المتتديري فت لتترد االعصتتاال

الستترودي فت مدينت الريتتا

عتتد مراقبت الرتتاملي وعتتوفير المرلومتتا

اإلمدانيتا

المعرلةت بالماسست وعمديتتنه فت الستتلوديا

اإلبداعيت لهت  ،د ارست ) )Gilson and Shalley, 2004هتدف

عل ت الرمليتتا

العنييميت يزيتد مت

هتذ الد ارست إلت العرتتر

اإلبداعي ت والروام ت الع ت عتتاثر عل ت االنغمتتاس فيهتتا م ت قب ت أعضتتا فري ت الرم ت  ،أه ت

نعائجهتتا يتتادا إدراك الموي ت

وربط أفدار مدعلا م مجاال

بتتا اإلبتتدا جتتز مه ت م ت الرم ت إل ت عرزيتتز دافريع ت لرم ت ألتتيا جديتتد
مدعلا  ،مما سيعرج إل انغماس أدثر ف الرمليا

أما دراس ( الرعيبت  )6667 ،أوضتح

فت منيمتتا

 ،د ارست ) (Alge, 2006بينت

النعتتائج أ

الدتتدما

اإلبداعي .

هتذ الد ارست عتددا مت النعتائج أهمهتا محدوديت العاتوي

الرامت  ،دمتتا فت د ارست ) )Chen and Aryee, 2007وعوصتتل

وجود أث ار غير مبالتر للعاتوي

اإلداري علت اإلبتدا اإلداري ،د ارست (عبابنت  )2008،حيت

الد ارس ت إل ت العرتتر عل ت متتدا ع توافر درج ت العاتتوي

اإلبداعيت ( ،الرنةتتري )6666،والعت بينت

وجتتود عالقت ايجابيت ذا

لإلبدا والع م أهمها ضر
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هتدف

هتذ

واللتتاافي اإلداري ت والبيئ ت اإلبداعي ت والممارستتا
داللت احصتتائي بتتي درجت العاتتوي

الع ت يمنحهتتا الةائتتد للمراوستتي واإلبتتدا اإلداري لتتديه  .د ارس ت (الناير ت  )2003،عوصتتل
وجود عد عوام أو مروقا

الد ارست إلت

الد ارس ت ال ت

العلجي والعحايز وعد المرون اإلداري .

أوجه االستفادة مف الدراسات السابقة:
 اسعااد الباح

م الدراسا

السابة ف عحديد محاور الدراس .

 اسعااد الباح

م الدراسا

السابة ف ادعيار منهج الد ارست واسستالي

 اسعااد الباح

م الدراسا

السابة ف عر

 اسعااد الباح

م الدراسا

السابة ف عدوي اإلسعبان .

 اسعااد الباح

م المراج والدع

ف هذ الدراسا  ،والدياي الع عم

فيها عحلي البيانا

الع اععمد

اإلحصتائي المعبرت

ف هذ الدراسا .

اإلطار النيري.

عليها الدراسا

السابة لعوفير الوق .

الدراسات السابقة وميزة ئذي الدراسة:


ععوافت هتتذ الد ارست والد ارستتا

نجاح أي منيم .

الستتابة بعععبتار عمليت اإلبتتدا اإلداري الستتب

الرئيست فت

 ردتتز هتتذ الد ارس ت عل ت الرتتاملي ف ت لتترد  -ج توا  ،ولتتيس عل ت الزبتتائ الملتتعردي ف ت
دتدما

لترد -جتوا وهت أو د ارست علت حتتد علت الباحت

ف اللرد بةطا غز .

 هتتذ الد ارست هت اسولت _ علت حتتد علت الباحت

عطبت علت اإلداريتي الرتتاملي

_العت عتتدرس عالقت المعغيت ار العنييميت

بمستتعوا اإلبتتدا اإلداري لتتدا الرتتاملي (اإلداريتتي ) ف ت لتترد -ج توا بةطتتا غتتز ،وستتعدو

نةط إنطال لدراسا
 اسعدد الباح

مسعةبلي ف ناس المجا (اإلبدا اإلداري).

اإلسعبان د دا لجم البيانا .
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الفصـــــــــل الرابـــــع :منهجيـــة البحـــث
 أسمــوب الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 مجتمــع وعينــة الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 أداة الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث
 صــدق اإلستبــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ثبــــات اإلستــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 إجــراءات تطبيــق أدوات الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــة

المقدمــــة:
تعتبر منيجية الدراسة واجراءاتيا محو ار رئيسيا يتم من خاللو أنجاز الجانب التطبيقي منن الد ارسنة,

وعن طريقيا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلنى النتنائ التني ينتم
تفسننيرىا نني أننوء أدبيننات الد ارسننة المتعمقننة بموأننو الد ارسننة  ,وبالتننالي تحقننه افىنندا

تحقيقيا.

التنني تسننعى إلننى

حيننث تننناول ىننذا الفصننل وصننفا لممننني المتب ن ومجتم ن الد ارسننة ,وكننذلأ أداة الد ارسننة المسننتخدمة

وطريقنة إعنندادىا وكيفينة بنائيننا وتطويرىنا ,ومنندص صند يا وتباتيننا .كمنا يتأننمن وصنفا لءجنراءات التني ننام
بيننا الباحننث نني تصننميم أداة الد ارسننة وتقنينيننا ,وافدوات التنني اسننتخدميا لجم ن بيان نات الد ارسننة  ,وينتينني

الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت ي تحميل البيانات واستخالص النتائ  ,و يمنا يمني وصن

ليذه اإلجراءات.

أولً -منهــج الدارســة:

بناء عمى طبيعة الد ارسنة وافىندا

التني تسنعى إلنى تحقيقينا قند اسنتخدم الباحنث المنني الوصنفي

التحميمنني ,والننذي يعتمنند عمننى د ارسننة الانناىرة كمننا توجنند نني الوا ن وييننتم بوصننفيا وصننفا د يقننا ويعبننر عنيننا
تعبي ار كيفينا وكمينا  ,كمنا

يكتفني ىنذا المنني عنند جمن المعمومنات المتعمقنة بالاناىرة منن أجنل استقصناء

مااىرىا وعال اتيا المختمفة  ,بل يتعداه إلى التحميل والربط والتفسير لموصنول إلنى اسنتنتاجات يبنني عميينا

التصور المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعر ة عن الموأو .
وقـد استخـدم الباحـث مصدريـن أساسيـن لممعمومـات:

 .1المصادر الثأنوية :حيث اتجو الباحث ي معالجة اإلطار الناري لمبحث إلي مصادر البيانات التانوية
والت نني تتمت ننل ن نني الكت ننب والم ارجن ن العربينننة وافجنبي ننة ذات العال ننة ,وال نندوريات والمق ننا ت والتقنننارير,
وافبحنناث والد ارسننات الس نابقة التنني تناولننت موأننو الدارسننة ,والبحننث والمطالعننة نني موا ن افنترنننت

المختمفة.

 .2المصـادر اووليـة :لمعالجننة الجواننب التحميمينة لموأننو البحنث لجنا الباحنث إلنني جمن البياننات افوليننة
من خالل اإلستبانة كاداة رئيسية لمبحث ,صنممت خصيصنا لينذا ال،نرو ,ووزعنت عمنى اإلدارينين ني
شركة ا تصا ت الخموية الفمسطينية  -جوال.
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ثانياً -مجتمـع الدراســة :

مجتم الدراسة يعر بانو جمي مفردات الااىرة التي يدرسيا الباحث  ,وبذلأ ان مجتم الد ارسنة ىنو

جمي اف نراد أو افشنياء النذين يكوننون موأنو مشنكمة الد ارسنة .وبنناء عمنى مشنكمة الد ارسنة وأىندا يا نان
المجتم المستيد
ن ن ن نني ط ن ن ن ننا

يتكون من جمي اإلداريين العاممين ي شنركة ا تصنا ت الخموينة الفمسنطينية  -جنوال

ن ن ن ن نزة وى ن ن ن ننم حس ن ن ن ننب الدرج ن ن ن ننة الوايفي ن ن ن ننة (م ن ن ن نند ر ع ن ن ن ننام اإل م ن ن ن ننيم  -م ن ن ن نند ر دائن ن ن ن نرة  -ائ ن ن ن نند

ريننه – مشننر – إداري أول  -إداري تنفيننذي) والبننالع عننددىم  185إداري نني شننركة ا تصننا ت الخمويننة

الفمسطينية – جوال؛ عمما بان عندد جمين العناممين  227وسنيتتنى مسناعدي اإلدارينين ( منوافي الخندمات

المساندة) والبالع عددىم  42مساعد إداري.

جدول ()1

يوضح المسميات الوظيفية لمعاممين بشركة جوال
المسميــات الوظيفيــة

العــدد

مد ر عام

1

مد ر دائرة

14

ائد ريه

3

مشر

13

إداري أول

40

إداري تنفيذي

114

المجمـــوع

185

ثالثاً -عينـــة الدراســة:

ننام الباحننث باسننتخدام طريقننة العينننة العشنوائية البسننيطة ,حيننث تننم توزين عينننة اسننتطالعية حجميننا

 33إستبانة ختبار ا تساه الداخمي وتبات اإلستبانة وتم استبعاد ىذه ا ستبانات ,وبعد التاكد منن صنده

وسننالمة اإلسننتبانة لالختبننار تننم توزين

 185إسننتبانة عمننى مجتمن الد ارسننة حيننث تننم اسننترداد  163إسننتبانة

بنسبة استرداد  ,%86.4و د تم استبعاد  6استبانات لعدم صالحيتيا لمتحميل ليصبح العدد الذي تم تحميمنو

احصائيا  154إستبانة.
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رابعاً -أداة الدراســة:

ت ننم إع ننداد إس ننتبانة ح ننول " عال ننة المت،ين نرات التنايمي ننة بمس ننتوص اإلب نندا اإلداري "  ,حي ننث تعتب ننر

اإلستبانة افداة الرئيسة المالئمنة لمد ارسنة الميدأنينة لمحصنول عمنى المعمومنات والبياننات التني يجنري تعبئتينا
من بل المستجيب.
خطـوات بنـاء اإلستبانة:
- 1اإلطال عمى افدبيات اإلدارينة والد ارسنات السنابقة ذات الصنمة بموأنو الد ارسنة ,وا سنتفادة منينا ني
بناء اإلستبانة وصيا ة قراتيا.

- 2استشار الباحث عددا من أسناتذة الجامعنات الفمسنطينية والمشنر ين اإلدارينين ني تحديند أبعناد اإلسنتبانة
و قراتيا.

- 3تحديد المجا ت الرئيسية التي شممتيا اإلستبانة.
- 4تحديد الفقرات التي تق تحت كل مجال.

 5ت-ن ننم تص ن ننميم اإلس ن ننتبانة ن نني ص ن ننورتيا افولي ن ننة و ن نند تكون ن ننت م ن ننن ( )5مجن ننا ت و ( )73قنن نرة ,ممح ن ننه
ر م (.)1

- 6تم عرو اإلستبانة عمى ( )11من المحكمين اإلداريين من أعأاء ىيئة التدريس ني جامعنة ا زىنر,
والجامعة اإلسالمية ,وكمية مسطين التقنية .والممحه ر م ( )2يبين أسماء أعأاء لجنة التحكيم.

ني أننوء أراء المحكمننين تننم تعننديل بعننو ق نرات اإلسننتبانة مننن حيننث الحننذ 7ن
لتستقر اإلستبانة ي صورتيا النيائية عمى ( )78قرة.

أو اإلأننا ة والتعننديل,

وقد قسمت اإلستبانة إلى قسمين رئيسيين هما:

القســم اوول :وىننو عبننارة عننن الخصننائص الشخصننية عننن المسننتجيب (الدرجننة الوايفيننة ,المؤىننل العممنني,
العمر ,النو  ,سنوات الخبرة  ,عدد الدورات التدريبية).

القســـــم الثـــــاني :وى ن ننو عب ن ننارة ع ن ننن مج ن ننا ت الد ارس ن ننة  ,حي ن ننث تتك ن ننون اإلس ن ننتبانة م ن ننن  78قن ن نرة موزع ن ننة
عمى  4مجا ت رئيسية ىي:

المجال اوول :الحوا ز المعنوية  ,ويتكون من ( )11قرة.
المجال الثاني :الحوا ز المادية  ,ويتكون من ( )13قرة.
المجال الثالث :درجة المركزية  ,ويتكون من ( )23قرة.
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المجـال الرابــع :مسننتوص اإلبندا اإلداري  ,حيننث يتكنون مننن ( )34قنرة منقسننم إلنى  7مجننا ت
رعينة ىني:

- 1افصالة ,ويتكون من ( )6قرات.
- 2المرونة الذىنية ,ويتكون من ( )4قرات.

- 3الحساسية لممشكالت ,ويتكون من ( )4قرات.

- 4القدرة عمى التحميل والربط ,ويتكون من ( )5قرات.
 5ا -حتفاا با تجاه ,ويتكون من ( )5قرات.
- 6بول المخاطرة ,ويتكون من ( )5قرات.

- 7الطال ة الفكرية ,ويتكون من ( )5قرات.
أي قرة حسب نتيجة العينة ا ستطالعية.

مالحظة :لم يتم حذ

خامساً -اوساليب اإلحصائية المستخدمة:

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوتين لفقرات اإلستبانة حسب جدول (:)2
جدول ( :)2درجات مقياس ليكرت الخماسي

غير موافق

الستجابة

بدرجة كبيرة

الدرجــة

1

جداً

غير موافق

موافق بدرجة

بدرجة كبيرة

متوسطة

2

3

موافق بدرجة موافق بدرجة كبيرة
كبيرة

جداً

4

5

اختار الباحث الدرجة ( )1لالستجابة " ير موا ه بدرجنة كبينرة جندا " وبنذلأ يكنون النوزن النسنبي ني ىنذه
الحالة ىو %23وىو يتناسب م ىذه ا ستجابة.
اختبـار التوزيـع الطبيعـي : Normality Distribution Test
اسننتخدم الباحننث اختبننار كولمجننورو -سننمرنو

))K-S

Kolmogorov-Smirnov

 Testختب ننار م ننا إذا كان ننت البيان ننات تتبن ن التوزين ن الطبيع نني م ننن عدم ننو ,وكان ننت النت ننائ كم ننا ى نني مبين ننة
ي جدول ر م (.)3
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جدول رقم ()3

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
م

القيمة الحتمالية )(Sig.

المجـــال

 .1الحوا ز المعنوية

0.772

 .2الحوا ز المادية

0.530

 .3درجة المركزية

0.697

 .4مستوص اإلبدا اإلداري

0.187

واأح من النتائ الموأحة ي جندول ( )3أن القيمنة ا حتمالينة ) (Sig.لجمين مجنا ت الد ارسنة

كانت أكبر من مستوص الد لنة    0.05وبنذلأ نإن توزين البياننات لينذه المجنا ت يتبن التوزين الطبيعني
وبذلأ سيتم استخدام ا ختبارات المعممية لءجابة عمى رأيات الدراسة.
وقـد تـم استخـدام اودوات اإلحصائية التاليـة:

 - 1النسنب المئويننة والتكن اررات والمتوسننط الحسننابي :يسننتخدم ىنذا افمننر بشننكل أساسنني ف نراو معر ننة
تكرار ئات مت،ير ما و يفيد الباحث ي وص

عينة الدراسة المبحوتة.

 - 2اختبار ألفا كرونبناخ ( )Cronbach's Alphaوطريقنة التجزئنة النصنفية ()Split Half Method
لمعر ة تبات قرات اإلستبانة.

 - 3معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة ا رتباط :يقوم ىذا
ا ختبار عمى دراسة العال ة بين مت،يرين.

 - 4اختب ننار  Tنني حال ننة عين ننة واح نندة ( )T-Testلمعر ننة م ننا إذا كان ننت متوس ننط درج ننة ا س ننتجابة نند
وصمت إلى الدرجة المتوسطة وىي  3أم زادت أو مت عن ذلأ .ولقد استخدمو الباحث لمتاكند منن

د لة المتوسط لكل قرة من قرات اإلستبانة.

 - 5اختبننار  Tنني حالننة عينتننين ( )Independent Samples T-Testلمعر ننة مننا إذا كنان ىننناأ
رو ات ذات د لة إحصائية بين مجموعتين من البيانات.

 - 6اختبار تحميل التباين افحادي)  )One Way Analysis of Variance - ANOAVلمعر ة ما
إذا كان ىناأ رو ات ذات د لة إحصائية بين تالث مجموعات أو أكتر من البيانات.
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سادساً -صــدق اإلستبانة:

يقصد بصده اإلسنتبانة أن تقنيس أسنئمة اإلسنتبانة منا وأنعت لقياسنو ,و ند نام الباحنث بالتاكند منن صنده

اإلستبانة بطريقتين:

-1صــدق المحكميــن:
عننرو الباحننث اإلسننتبانة عمننى مجموعننة مننن المحكمننين تالفننت مننن  11مخنتص نني إدارة افعمننال

وأسماء المحكمين بالممحه ر م ( ,)2و د اسنتجاب الباحنث اراء المحكمنين و نام بنإجراء منا يمنزم منن حنذ

وتعننديل نني أننوء المقترحن نات المقدمن نة ,وبننذلأ خرج نت اإلستبانن نة نني صورتين نا النيائيننة – أنان نر الممحن نه
ر ن ن ن ن نم (.)1
 -2صــدق المقيــاس:

أول :التســاق الداخمــي Internal Validity
يقصد بصده ا تساه الداخمي مندص اتسناه كنل قنرة منن قنرات اإلسنتبانة من المجنال النذي تنتمني

إليننة ىننذه الفق نرة ,و نند ننام الباحننث بحسنناب ا تسنناه الننداخمي لءسننتبانة وذلننأ مننن خننالل حسنناب معننامالت
ا رتباط بين كل قرة من قرات مجا ت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو.

ثأنيا :الصــدق البنائــي Structure Validity
يعتبر الصده البنائي أحد مقناييس صنده افداة النذي يقنيس مندص تحقنه افىندا

التني تريند افداة

الوصول إلييا ,ويبين مدص ارتباط كل مجال من مجا ت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة.
 -3ثبــات اإلستبانة :Reliability

يقصد بتبات اإلستبانة أن تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزي اإلسنتبانة أكتنر منن

مرة تحت نفس الارو

والشروط ,أو بعبنارة أخنرص أن تبنات اإلسنتبانة يعنني ا سنتقرار ني نتنائ اإلسنتبانة

وعدم ت،ييرىا بشكل كبير يما لو تم إعادة توزيعيا عمى أ راد العينة عدة مرات خالل ترات زمنية معينة.
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أولً -نتائــج التســاق الداخمــي:

 نتائـج التسـاق الداخمـي لممجـال اوول "الحوافز المعنوية":
يوأح جدول ( )4معامنل ا رتبناط بنين كنل قنرة منن قنرات المجنال افول والدرجنة الكمينة لممجنال,

والذي يبنين أن معنامالت ا رتبناط المبيننة دالنة عنند مسنتوص معنوينة  α= 3.35وبنذلأ يعتبنر المجنال صناده
لما وأ لقياسو.

جدول ()4

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال اوول "الحوافز المعنوية" والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

بيرسون

الحتمالية

 - 1أشعر بافمن الوايفي ي مجال وايفتي.

0.690

*0.000

 - 2يشعرني رئيسي المباشر باىمية الدور الذي أ وم بو.

0.613

*0.000

 - 3أشعر أن العدالة تسود ناام الحوا ز المعنوية ي شركة جوال.

0.708

*0.000

 - 4أشعر بالرأا عن اإلجازات المرأية.

0.652

*0.000

 - 5أشعر بالرأا عن اإلجازات العادية.

0.656

*0.000

 - 6عممي ي شركة جوال يعطيني مقدار من التميز ي المجتم .

0.640

*0.000

0.613

*0.000

0.627

*0.000

0.476

*0.000

 - 13لدي عمم ودراية بناام واليات منح الحوا ز.

0.494

*0.000

 - 11أشعر بالرأا عن المزايا والخدمات اإلأا ية التي تقدميا الشركة.

0.591

*0.000

- 7

الفقـــــرة

القيمة

لالرتباط

مننن الم ازيننا التنني احصننل عمييننا مننن خننالل عممنني نني شننركة جنوال كتننب الشننكر
والتقدير.

 - 8تتاح لي الفرص لممشاركة ي اتخاذ الف اررات الخاصة بافعمال التي أ وم بيا.
- 9

التنوين

ني واجبنناتي الوايفينة ( اإلتنراء النوايفي ) تطنور مننن ندراتي وتجعمننني

أتحمل أعباء العمل.

* ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=3.35
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()sig.

 نتائـج التسـاق الداخمـي لممجـال الثاني "الحوافز المادية":
يوأح جدول ( )5معامل ا رتباط بين كنل قنرة منن قنرات المجنال التناني والدرجنة الكمينة لممجنال,

والذي يبين أن معامالت ا رتباط المبينة دالة عند مستوص معنوية  α=0.05وبذلأ يعتبر المجال صاده لما
وأ لقياسو.

جدول ()5

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني "الحوافز المادية" والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

القيمة

الفقـــــرة

بيرسون

الحتمالية

 - 1تتناسب الحوا ز المادية م الجيد المبذول.

0.748

*0.000

 - 2تحفز اإلدارة (ماديا) العاممين الذين يقدمون أ كار جديدة.

0.716

*0.000

0.694

*0.000

 - 4الحوا ز المتبعة ي العمل جماعية.

0.498

*0.000

 - 5يتم منح الحوا ز والمكا ات لذوي افداء المتميز.

0.713

*0.000

 - 6أرص أن آليات الحوا ز والمكا آت مناسبة لمعمل ي شركة جوال.

0.709

*0.000

 - 7اعتقد أن الحوا ز والمكا آت تحفزني لمقيام باداء أ أل.

0.487

*0.000

 - 8يعتبر الراتب الشيري الذي أتقاأاه مجزيا من وجية ناري.

0.642

*0.000

0.598

*0.000

 - 13أشعر بالرأا عن العالوات الدورية وا ستتنائية.

0.650

*0.000

 - 11أشعر بالرأا عن التامين الصحي الذي تقدمو الشركة لي.

0.475

*0.000

 - 12العائد النقدي أىم الحوا ز.

0.435

*0.000

 - 13يتناسب راتبي م الدرجة العممية التي احمميا.

0.584

*0.000

 - 3ترتبط الحوا ز باإلبدا

- 9

لالرتباط

ي العمل.

رص التر ية ا ستتنائية ي العمل متاحة.

* ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=0.05
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()sig.

 نتائــج التســاق الداخمــي لممجــال الثالــث "درجة المركزية اإلدارية":
يوأح جدول ( )6معامل ا رتباط بين كل قنرة منن قنرات المجنال التالنث والدرجنة الكمينة لممجنال,

والذي يبنين أن معنامالت ا رتبناط المبيننة دالنة عنند مسنتوص معنوينة  α= 0.05وبنذلأ يعتبنر المجنال صناده
لما وأ لقياسو.

جدول ()6

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث "درجة المركزية اإلدارية" والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

الفقـــــرة

القيمة

بيرسون

الحتمالية

0.826

*0.000

 - 2يتيح لي رئيسي المباشر رصة المشاركة ي اتخاذ الق اررات.

0.838

*0.000

 - 3يحرص رئيسي المباشر عمى افخذ با تراحاتي وأ كاري الجديدة.

0.811

*0.000

0.804

*0.000

 - 5يسمح رئيسي المباشر باتخاذ ارراتي بنفسي.

0.813

*0.000

 - 6يقوم رئيسي المباشر بتفويو در كبير من صالحياتو لي.

0.783

*0.000

 - 7يتيح رئيسي المباشر حرية التعبير عن أرائي وا تراحاتي.

0.766

*0.000

0.741

*0.000

 - 9يتيح رئيسي المباشر أداء أعمالي بافسموب المناسب المفأل لدي.

0.751

*0.000

 - 13يشج رئيسي المباشر روح المبادأة والتجديد.

0.638

*0.000

 - 11يتمت رئيسي المباشر بالتفكير واإلبدا .

0.524

*0.000

0.168

*0.000

- 13

تنص الموائح عمى وجوب التمسأ بحر ية الق اررات الصادرة من اإلدارة العميا.

0.269

*0.000

- 14

يتمسأ الرئيس المباشر بالصالحيات و يفوأيا لمعاونيو.

0.419

*0.000

 - 15يشج الرئيس المباشر عمى تفويو الصالحيات لممختصين.

0.540

*0.000

تنص لوائح العمل عمى تركيز السمطة بايدي الرؤساء قط.

0.333

*0.000

0.684

*0.000

 - 1يتيح لي رئيسي المباشر منا شة افىدا

 - 4أشعر بانني المتصر

 - 8يسمح لمعاممين التصر

لالرتباط

والسياسات المتعمقة بالعمل.

ي معام افمور ي مجال عممي.

ي أداء أعماليم كما يرون.

 - 12عند حدوث أي مشكمة يجب أ يرج الموا

- 16

لرئيسو المباشر لحميا.

 - 17يشج رئيسي المباشر اتخاذ الق اررات الجماعية.
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()sig.

م

معامل

الفقـــــرة

- 19

بيرسون

الحتمالية

0.446

*0.000

0.449

*0.000

0.410

*0.000

لالرتباط

 - 18ييتم الرئيس المباشر بتنسيه الجيود بين العاممين.
يتب الرئيس المباشر افسموب المركزي ي حل المشكالت.

 - 23يستم رئيسي المباشر إلى وجية ناري بسعة صدر.

القيمة

()sig.

* ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=0.05
 التساق الداخمي لممجال الرابع:
يوأح جدول ( )7معامل ا رتباط بين كل قرة من قرات مجنال افصنالة والدرجنة الكمينة لممجنال,
والذي يبنين أن معنامالت ا رتبناط المبيننة دالنة عنند مسنتوص معنوينة  α= 0.05وبنذلأ يعتبنر المجنال صناده

لما وأ لقياسو.

جدول ()7

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "اوصالة" والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

الفقـــــرة

القيمة

بيرسون

الحتمالية

.1

أ وم بانجاز افعمال المطموبة مني باسموب متجدد ومتطور.

0.649

*0.000

.2

أشعر أن إجراءات العمل بحاجة إلى عممية تطوير مستمر.

0.570

*0.000

.3

أعمل عمى عدم تقميد ااخرين ي حل المشكالت التي تواجيني ي العمل.

0.619

*0.000

.4

لدي القدرة عمى تقديم أ كار جديدة فساليب العمل.

0.774

*0.000

.5

أ وم بتقديم حمول جديدة لممشكالت التي تواجيني ي العمل.

0.784

*0.000

.6

لدي القدرة عمى تقديم اف كار الجديدة لتطوير العمل بتمقائية ويسر.

0.760

*0.000

لالرتباط

* ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=0.05
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يوأح جندول ( )8معامنل ا رتبناط بنين كنل قنرة منن قنرات مجنال المروننة الذىنينة والدرجنة الكمينة

لممجال ,والذي يبين أن معامالت ا رتباط المبينة دالة عند مستوص معنوية  α= 0.05وبذلأ يعتبنر المجنال
صاده لما وأ لقياسو.

جدول ()8

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "المرونة الذهنية" والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

الفقـــــرة

القيمة

بيرسون

الحتمالية

.1

احرص عمى معر ة ااراء المخالفة لرأيي لالستفادة منيا.

0.728

*0.000

.2

أتردد ي ت،يير مو في عند ا تنا بعدم صحتو.

0.790

*0.000

.3

احرص عمى إحداث ت،ييرات ي أساليب العمل لموصول لأل أل بين ترة وأخرص.

0.847

*0.000

.4

لدي القدرة عمى رؤية افشياء زوايا مختمفة.

0.809

*0.000

لالرتباط

()sig.

* ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=0.05
يوأننح جنندول ( )9معامننل ا رتبنناط بننين كننل قنرة مننن قنرات مجننال الحساسننية لممشننكالت والدرجننة
الكمية لممجال ,والذي يبين أن معامالت ا رتبناط المبيننة دالنة عنند مسنتوص معنوينة  α= 0.05وبنذلأ يعتبنر

المجال صاده لما وأ لقياسو.
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جدول ()9

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الحساسية لممشكالت" والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

بيرسون

الحتمالية

.1

أتو مشكالت العمل التي تواجيني بل حدوتيا.

0.790

*0.000

.2

اخطط لموجية (لحل) مشكالت العمل التي يمكن حدوتيا.

0.841

*0.000

0.712

*0.000

0.779

*0.000

.3
.4

الفقـــــرة

القيمة

احرص عمى معر ة أوجو الأع
امتمأ رؤية د يقة كتشا

لالرتباط

أو القصور يما أ وم بو من أعمال.

المشكالت التي يعاني منيا ااخرون ي العمل.

()sig.

* ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=0.05
يوأننح جنندول ( )13معامننل ا رتبنناط بننين كننل قنرة مننن قنرات مجننال القنندرة عمننى التحميننل والنربط

والدرجننة الكميننة لممجننال ,والننذي يبننين أن معننامالت ا رتبنناط المبينننة دالننة عننند مسننتوص معنويننة α= 0.05
وبذلأ يعتبر المجال صاده لما وأ لقياسو.

جدول ()10

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "القدرة عمى التحميل والربط" والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

الفقـــــرة

القيمة

بيرسون

الحتمالية

.1

لدي المقدرة عمى تنايم أ كاري.

0.817

*0.000

.2

احدد تفاصيل العمل بل البدء بتنفيذه.

0.838

*0.000

.3

لدي المقدرة عمى تجزئة ميام العمل.

0.881

*0.000

.4

لدي المقدرة عمى تحميل ميام العمل.

0.859

*0.000

.5

لدي المقدرة عمى إدراأ العال ة بين افشياء.

0.800

*0.000

لالرتباط

* ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=0.05

-77-

()sig.

يوأننح جنندول ( )11معامننل ا رتبنناط بننين كننل قنرة مننن قنرات مجننال ا حتفنناا با تجنناه أو تركيننز

ا نتب ن ن نناه والدرج ن ن ننة الكمي ن ن ننة لممج ن ن ننال ,وال ن ن ننذي يب ن ن ننين أن مع ن ن ننامالت ا رتب ن ن نناط المبين ن ن ننة دال ن ن ننة عن ن ن نند مس ن ن ننتوص
معنوية  α= 0.05وبذلأ يعتبر المجال صاده لما وأ لقياسو.
جدول ()11

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الحتفاظ بالتجاه أو تركيز اإل نتباه" والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()sig.

.1

أركز عمى ميام عممي أكتر من أي شخص آخر.

0.732

*0.000

.2

أست،ره و تا كا يا ي جم المعمومات لحل مشكالت العمل.

0.705

*0.000

.3

أعمل عمى تحقيه أىدا ي بإصرار.

0.776

*0.000

0.798

*0.000

0.708

*0.000

الفقـــــرة

م

وي لتحقيه النجاح والدرجات العميا ي الحياة.

.4

لدي دا

.5

أىتم بإنتاج أ كار جديدة أكتر من إىتمامي بمحاولة الحصول عمى موا قة ااخرين.

* ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=0.05

يوأح جدول ( )12معامل ا رتباط بين كل قرة من قرات مجال بول المخاطر والدرجة الكمية لممجنال ,والنذي يبنين
أن معامالت ا رتباط المبينة دالة عند مستوص معنوية  α= 0.05وبذلأ يعتبر المجال صاده لما وأ لقياسو.

جدول ()12

معامل اإل رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "قبول المخاطر" والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()sig.

.1

أتمت بالقدرة عمى الد ا عن أ كاري بالحجة والبرىان.

0.705

*0.000

.2

أتقبل إنتقادات ااخرين بسعة صدر.

0.819

*0.000

.3

أتقبل الفشل بإعتباره تجربة تسبه النجاح.

0.837

*0.000

.4

أبادر بتبني اف كار وافساليب الجديدة لحل مشكالت العمل.

0.826

*0.000

.5

أتحمل مسؤولية ما أ وم بو من أعمال ولدي إستعداد لممواجية.

0.853

*0.000

الفقـــــرة

م

* ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=0.05
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يوأح جدول ( )13معامل ا رتباط بين كل قرة من قنرات مجنال الطال نة الفكرينة والدرجنة الكمينة

لممجال ,والذي يبين أن معامالت ا رتباط المبينة دالة عند مستوص معنوية  α= 0.05وبذلأ يعتبنر المجنال
صاده لما وأ لقياسو.

جدول ()13

معامل ال رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الطالقة الفكرية" والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

الفقـــــرة

القيمة

بيرسون

الحتمالية

.1

لدي القدرة عمى طرح الحمول السريعة لمواجية المشاكل التي تواجيني ي العمل.

0.734

*0.000

.2

لدي القدرة عمى تقديم أكتر من كرة ي و ت زمني صير.

0.731

*0.000

.3

لدي القدرة عمى أنتاج أكبر عدد ممكن من افلفاا المناسبة التي تحمل نفس المعنى.

0.825

*0.000

0.846

*0.000

0.825

*0.000

لالرتباط

المختمفة.

.4

لدي القدرة عمى التفكير السري لمواجية الارو

.5

لدي القدرة عمى التعبير عن أ كاري بطال ة وصيا تيا بكممات تتناسب م المو .

()sig.

* ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=0.05

ثانياً -الصــدق البنائـــي :Structure Validity

يعتبر الصده البنائي أحد مقناييس صنده افداة النذي يقنيس مندص تحقنه افىندا

التني تريند افداة

الوصول إلييا ,ويبين مدص ارتباط كل مجال من مجا ت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة.
يبننين جنندول ( )14أن جمي ن معننامالت ا رتبنناط نني جمي ن مجننا ت اإلسننتبانة دالننة إحصننائيا عننند

مستوص معنوية  α= 0.05وبذلأ تعتبر جمي مجا ت اإلستبانة صاد و لما وأعت لقياسو.
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جدول ()14

معامل ال رتباط بين درجة كل مجال من مجالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة
الرقم

معامل

المجال

القيمة

الرتباط

الحتمالية)(Sig.

.1

الحوا ز المعنوية

0.793

*0.000

.2

الحوا ز المادية

0.705

*0.000

.3

درجة المركزية

0.742

*0.000

.4

افصالة

0.490

*0.000

.5

المرونة الذىنية

0.423

*0.000

.6

الحساسية لممشكالت

0.369

*0.000

.7

القدرة عمى التحميل والربط

0.504

*0.000

.8

ا حتفاا با تجاه

0.488

*0.000

.9

بول المخاطرة

0.514

*0.000

 .10الطال ة الفكرية

0.505

*0.000

 .11مستوص اإلبدا اإلداري

0.641

*0.000

* ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=3.35
ثالثاً -ثبــات اإلستبانة :Reliability

يقصد بتبات اإلستبانة أن تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزي اإلسنتبانة أكتنر منن

مرة تحت نفس الارو

والشروط ,أو بعبنارة أخنرص أن تبنات اإلسنتبانة يعنني ا سنتقرار ني نتنائ اإلسنتبانة

وعدم ت،ييرىا بشكل كبير يما لو تم إعادة توزيعيا عمى أ راد العينة عدة مرات خالل ترات زمنية معينة.
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و د تحقه الباحث من تبات إستبانة الدراسة من خالل طريقتين وذلأ كما يمي:
أ -معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient

اسن ن ننتخدم الباحن ن ننث طريقن ن ننة ألفن ن ننا كرونبن ن نناخ لقين ن نناس تبن ن ننات اإلسن ن ننتبانة ,وكانن ن ننت النتن ن ننائ كمن ن ننا ىن ن نني
مبينة ي جدول (.)15
جدول ()15

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
معامل ألفا كرونباخ

الثبات*

المجال

م
.1

الحوا ز المعنوية

0.836

0.914

.2

الحوا ز المادية

0.857

0.926

.3

درجة المركزية

0.914

0.956

.4

افصالة

0.767

0.876

.5

المرونة الذىنية

0.799

0.894

.6

الحساسية لممشكالت

0.786

0.887

.7

القدرة عمى التحميل والربط

0.893

0.945

.8

ا حتفاا با تجاه

0.795

0.892

.9

بول المخاطرة

0.870

0.933

 .13الطال ة الفكرية

0.854

0.924

 .11مستوى اإلبداع اإلداري

0.937

0.968

0.931

0.964

جميـع مجــالت اإلستبانة
*التبات = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

واأننح مننن النتننائ الموأننحة نني جنندول ( )15أن يمننة معامننل ألفننا كرونبنناخ كانننت مرتفعننة لكننل

مجال حيت تتراوح بين ( )0.937 ,0.767لكنل مجنال منن مجنا ت اإلسنتبانة .كنذلأ كاننت يمنة معامنل
ألفن ننا لجمي ن ن

ق ن نرات اإلسن ننتبانة ( .)0.931وكن ننذلأ يمن ننة التبن ننات كانن ننت مرتفعن ننة لكن ننل مجن ننال حين ننث تت ن نراوح

ب ننين ( )0.968 ,0.876لك ننل مج ننال م ننن مج ننا ت اإلس ننتبانة .ك ننذلأ كان ننت يم ننة التب ننات لجمين ن

اإلستبانة ( )0.964وىذا يعنى أن معامل التبات مرتف .
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قن نرات

ب -طريقة التجزئة النصفية :Split Half Method
حيننث تننم تجزئننة ق نرات ا ختبننار إلنني ج نزئين (افسننئمة ذات افر ننام الفرديننة ,وافسننئمة ذات افر ننام

الزوجية) تم تم حساب معامل ا رتباط بين درجات افسئمة الفردية ودرجنات افسنئمة الزوجينة وبعند ذلنأ تنم
تصحيح معامل ا رتباط بمعادلة كانت براون  :Spearman Brownمعامل ا رتبناط المعندل =

2r
1 r

حيث  rمعامل ا رتباط بين درجات افسنئمة الفردينة ودرجنات افسنئمة الزوجينة .وتنم الحصنول عمنى النتنائ

الموأحة ي جدول (.)16

جدول ()16

طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة
م

معامـل الرتبـاط

المجـال

معامل الرتباط
المعدل

.1

الحوا ز المعنوية

0.783

0.879

.2

الحوا ز المادية

0.853

0.921

.3

درجة المركزية

0.878

0.935

.4

افصالة

0.586

0.739

.5

المرونة الذىنية

0.677

0.807

.6

الحساسية لممشكالت

0.708

0.829

.7

القدرة عمى التحميل والربط

0.844

0.918

.8

ا حتفاا با تجاه

0.751

0.862

.9

بول المخاطرة

0.851

0.922

 .13الطال ة الفكرية

0.771

0.875

 .11مستوص اإلبدا اإلداري

0.926

0.962

جميع مجالت اإلستبانة

0.936

0.967

واأ ننح م ننن النت ننائ الموأ ننحة نني ج نندول ( )16أن يم ننة معام ننل ا رتب نناط المع نندل (كان ننت بن نراون

 )Spearman Brownمرتف ودال إحصائيا.

من خالل اختباري معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية تكون اإلستبانة ي صورتيا النيائية كمنا ىني ني

الممحه ( )2ابمة لمتوزي  .وبذلأ يكنون الباحنث ند تاكند منن صنده وتبنات إسنتبانة الد ارسنة ممايجعمنو عمنى
تقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتيا لتحميل النتائ واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار رأياتيا.
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الفصــل الخامس

تحميـل البيانات واختبـار فرضيـات الدراســة
أولً  :الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة.
ثانياً  :اختبار فرضيات الدراســــــــــــــــــــــــــــــة.
ثالثاً  :عرض وتحميل فقرات اإلستبانـــــــــــة.
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المقدمـــة:
ييد

ىذا الفصل إلى تحقيه أىدا

الدراسة من أجل ذلأ ام الباحث بجم البياننات الالزمنة منن

خننالل أداة الد ارسننة "اإلسننتبانة" وتننم تفري،يننا وتحميميننا إحصننائيا واجنراء ا ختبننارات الالزمنة التنني تننم التفصننيل
ليا ي الفصل الراب وذلنأ إلختبنار نروو الد ارسنة ,و ند اسنتخدم الباحنث برننام النرزم اإلحصنائية لمعمنوم

ا جتماعية ( )SPSSي تحميل البيانات ,ولمتوصل لمنتائ حسب الفروو ,و د استخدم الباحث عددا من

المعاد ت اإلحصائية وىي ارتباط بيرسون والمتوسنطات الحسنابية وا نح ار نات المعيارينة واختبنار Tلمفنروه
بين متوسطين وتحميل التباين افحادي ).(One Way Anova
يتأمن ىنذا الفصنل عرأنا لتحمينل البياننات واختبنار رأنيات الد ارسنة ,وذلنأ منن خنالل اإلجابنة

عننن أسننئمة الد ارسننة واسننتعراو أبننرز نتننائ اإلسننتبانة والتنني تننم التوصننل إلييننا مننن خننالل تحميننل قراتيننا,
والو ننو

عمننى مت،ين نرات الد ارسننة التنني اش ننتممت عمننى (الدرج ننة الوايفيننة ,المؤىننل العمم نني ,العمننر ,الن ننو ,

سنوات الخبرة  ,عدد الدورات التدريبية).
لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبياننات المتجمعنة منن إسنتبانة الد ارسنة ,إذ تنم اسنتخدام برننام

الرزم اإلحصائية لمدراسات ا جتماعية ) (SPSSلمحصول عمى نتائ الدراسة التي سيتم عرأيا وتحميميا
ي ىذا الفصل.

الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:
و يما يمي عرو لمجتم الدراسة و ه الخصائص والسمات الشخصية.
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جدول رقم ( )17الخصائص الشخصية
التكرار

النسبة%

الخصائص الشخصية لمجتمع الدراسة

8

5.2

22

14.3

إداري أول

49

31.8

إداري

75

48.7

المجموع

154

100.0

دبموم

9

5.8

بكالوريوس

131

85.1

ماجستير اكتر

14

9.1

المجموع

154

100.0

 _23ا ل من 33

43

27.9

 _33ا ل من 43

102

66.2

 _43ا ل من 53

9

5.8

المجموع

154

100.0

ذكر

124

80.5

أنتى

30

19.5

المجموع

154

100.0

 4سنوات ا ل

32

20.8

 8 – 5سنوات

75

48.7

أكتر من  8سنوات

47

30.5

المجموع

154

100.0

 4دورات ا ل

61

39.6

من  8_ 5دورات

62

40.3

أكتر من  8دورات

31

20.1

المجموع

154

100.0

مد ر دائرة أو ائد ريه
مشر
الدرجة الوظيفية

المؤهل
العممي

العمر

النوع

سنوات
الخبرة

عدد الدورات
التدريبية
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مـن جـدول( )17يمكــن استنتـاج مـا يمـي:


يما يتعمه بتوزي مجتم الدراسة حسب الدرجة الوايفية ,يالحا أن  %5.2من عينة الدراسة بدرجة

م ن نند ر دائ ن ن نرة أو ائنن نند رين ن ننه ,وأن  %14.3بدرجنن ننة رئن ن ننيس س ن ننم ,وأن  %31.8بدرج ن ننة إداري أول,
بينمننا  %48.7بدرجننة إداري .ممننا ينندلل عمننى أن مننا نسننبتو  80.5%مننن اإلداريننين نني شننركة (جنوال)

مننن يحممننون مسننمى إداري ,إداري أول وىمننا أعمننى نسننبة وذلننأ نتيجننة لطبيع نة الميننام التنني يقوم نوا بيننا
واتصاليم المباشر بالزبائن ,أما المسميات افخرص مشر  ,ائند رينه ,مند ر دائنرة نسنبيا أ نل 20%
ويعزص ذلأ لعدم احتكاكيم المباشر بالزبائن حيث طبيعة عمميم ا ش ار

والتوجيو ,وتدلل النتائ عمى

عدم وجود تكدس ي عدد المسئولين الكبار وىذا يدل عمى مالئمنة توزين المسنؤوليات عمنى المسنئولين
ال يوجد مرؤوسين أ ل من المسئولين.

 أم ننا بالنس ننبة لمم ننؤىالت العممي ننة ,وو ق ننا لموصن ن
الواائ

ال ننوايفي الموج ننود نني ش ننركة جن نوال تب ننين أن طبيع ننة

تتطمب واجباتيا ومسئولياتيا مؤىل البكالوريوس وىناأ عدد محدود من الواائ

وخاصة ي

اإلدارة العميا تحتاج إلى مؤىالت عممية أعمى من البكالوريوس بدرجة نسبية أما بالنسبة لحممة الدبموم
يناأ انخفاو ي أعدادىم حيث يعزو الباحث ذلأ إلى كنون معانم العناممين بينذا المؤىنل منن حممنة

دبموم السكرتاريا وطبيعة عمميم مرتبطنة بمندراء الندوائر و نادة الفنره حينث أن عندد المندراء يتناسنب من

حممة المؤىل العممي الدبموم.

 أم ننا بالنس ننبة فعمن ننار مجتمن ن الد ارسنننة  ,يالح ننا أن م ننا نس ننبتو  %27.9أعم ننارىم م ننن  23إل ننى ا ن ننل
منن  33سنننة ,وأن  %66.2أعمننارىم منن  33إلننى ا ننل مننن  43سننة ,بينمننا  %5.8أعمننارىم مننن 43
إلى ا ل من  53سنة .ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى كون شركة جوال
وعمى ا تراو أن الموا

يتجناوز عمرىنا ( )12عامنا

يتعين عند عمر ( )25عاما يكون من الطبيعي انحصنار أعمنار العناممين

ي شركة (جوال) ي محا اات طا

زة بين ( 33إلى أ ل من 43سنة) ,إأا ة إلى ذلنأ يتبنين أن

شننركة ج نوال تعتمنند عمننى العنصننر الشننبابي نني التواي ن

لمننا لننو مننردود إيجننابي عمننى مسننتوص افداء

واإلنتاجية.

 أم ننا بالنس ننبة لمن ننو  ,يالح ننا أن ال ننذكور يش ننكمون  %80.5م ننن مجتمن ن الد ارس ننة ,أم ننا اإلنن ناث يش ننكمون
النسننبة المتممننة والبال،ننة  .%19.5مم ننا ينندلل عمننى أن نس ننبة عنصننر الننذكور كبيننرة مقارنننة م ن نس ننبة
عنصننر اإلن ناث بننين اإلداريننين نني شننركة (ج نوال) نني محا اننات طننا

المجتمعات العربية عامة ,وسوه العمل بقطا

نزة وىننذا يعننود إلننى طبيعننة

زة خاصنة منن حينث تندني نسنبة عمنل المنرأة ,عنالوة

عمى ذلأ درة تحمل الذكور فعباء افعمال الخاصة بالتعامل م الجميور.
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 أمننا بالنسننبة لسنننوات الخب نرة  ,يالحننا أن  %20.8مننن مجتم ن الد ارسننة لنندييم خب نرة  4سنننوات ا ننل,
وأن  %48.7لدييم خبرة من  8 _5سنوات ,بينما  %30.5لدييم خبرة أكتر من  8سنوات .مما يندلل
عمى التنو من حيث سنوات الخبرة لدص اإلداريين ي شركة (جوال) ي محا اات نزة ممنا يسنيم ني

تبادل الخبرات وانتقاليا بينيم ,حيث أن النسبة الكبرص ي عندد سننوات الخبنرة محصنورة بنين  5سننوات

إلى 11سنة وىذا يوحي بتكوينيا جزء كبير من خالل العمل ي شركة (جوال) منذ بدء عمميا ي سنة
( )1998وىذه الخبرات ميمو نسبيا لكنيا جيدة لمتنو .

 أما بالنسبة لعدد الدورات التدريبية  ,يالحا أن  %39.6من عينة الدراسة تمقنوا  4دورات تدريبينة ا نل
 ,وأن  %40.3من  5إلى  8دورات ,بينما  % 20.1من عينة الدراسة تمقوا أكتنر منن  8دورات .ممنا
يدل عمى ا ىتمام النسبي بتطوير اإلداريين العاممين ني شنركة ا تصنا ت الخموينة الفمسنطينية-جنوال

من خالل إترائيم بالدورات التدريبية.
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أولً  /واقع اإلبداع اإلداري لمعاممين اإلداريين في شركة التصالت الخموية الفمسطينية – جوال.
أولً :المجال الفرعي اوول "اوصالة"

تم استخدام اختبار  Tلمعر ة ما إذا كانت متوسط درجة ا ستجابة د وصمت إلي درجة الموا قة المتوسنطة

وىي  3أم  .النتائ موأحة ي جدول (.)18

جدول ()18

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال اوول "اوصالة"
الفقرة

م

.1
.2

.3

المتوسط

الحتمالية

الرتبة

4.01

80.26

0.65

19.39

*

4

4.12

82.44

0.59

23.59

*

1

الحسابي
أ ننوم بإنج نناز افعم ننال المطموب ننة
مني باسموب متجدد ومتطور.

أشعر أن إجنراءات العمنل بحاجنة

إلى عممية تطوير مستمر.

اعم ننل عم ننى ع نندم تقمي نند ااخن نرين
ي حل المشكالت التي تواجيني

المتوسط

3.85

الحسابي

النحراف

قيمة

القيمة

النسبي

المعياري

77.03

0.72

الختبار

14.75

().Sig

*

6

ي العمل.
.4

.5

ل ن نندي الق ن نندرة عم ن ننى تق ن ننديم أ ك ن ننار
جديدة فساليب العمل.

أ ن ن ن ن ننوم بتقن ن ن ن ننديم حمن ن ن ن ننول جدي ن ن ن ن نندة

لممش ن ننكالت الت ن نني تن ن نواجيني ن نني

3.99

4.08

79.74

81.68

0.60

0.63

20.52

21.28

*

*

5

2

العمل.
ل نندي الق نندرة عم ننى تق ننديم اف ك ننار
.6

الجدين نندة لتطن ننوير العمن ننل بتمقائين ننة

4.08

جميع فقرات المجال معاً

80.43 4.02

ويسر.

81.67

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05
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20.44

*

0.66

28.51 0.45

*

3

مــن جــدول ( )18يمكــن استخــالص مــا يمــي:
 -المتوسن ننط الحسن ننابي لمفق ن نرة التانين ننة " أشن ننعر أن إج ن نراءات العمن ننل بحاجن ننة إلن ننى عممين ننة تطن ننوير مسن ننتمر"

يسن نناوي ( 4.12الدرجن ننة الكمين ننة من ننن  )5أي أن المتوسن ننط الحسن ننابي النسن ننبي  ,% 82.44يمن ننة اختبن ننار T

تسناوي  23.59وأن القيمننة ا حتماليننة ( )Sig.تسناوي لننذلأ تعتبننر ىنذه الفقنرة دالننة إحصنائيا عننند مسننتوص

د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسطة
وىي  3وىذا يعني أن ىناأ موا قة بدرجنة كبينرة منن بنل أ نراد العيننة عمنى ىنذه الفقنرة .يعنزو الباحنث ذلنأ
إلننى أن اإلداريننين العنناممين نني شننركة ا تصننا ت الخمويننة الفمسننطينية-ج نوال يجنندون أن إج نراءات العمننل
بحاجة إلى عممية تطوير مستمرة بعيدا عن الروتين القاتل إلبداعاتيم.

 -المتوسننط الحسننابي لمفقنرة التالتننة "اعمننل عمننى عنندم تقمينند ااخنرين نني حننل المشننكالت التنني تنواجيني نني

العمننل" يسنناوي  3.85أي أن المتوسننط الحسننابي النسننبي  ,% 77.03يمننة اختبننار  Tتسنناوي  14.75وأن

القيمن ن ن ن ننة ا حتمالين ن ن ن ننة ( )Sig.تسن ن ن ن نناوي لن ن ن ن ننذلأ تعتبن ن ن ن ننر ىن ن ن ن ننذه الفق ن ن ن ن نرة دالن ن ن ن ننة إحصن ن ن ن ننائيا عنن ن ن ن نند مسن ن ن ن ننتوص

د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسطة
وىنني  3وىننذا يعننني أن ىننناأ موا قننة مننن بننل أ نراد العينننة عمننى ىننذه الفقنرة .ىننذا مننا ينندل عمننى أن اإلداريننين
العنناممين نني شننركة ا تصننا ت الخمويننة الفمسننطينية-ج نوال يحنناولون ا بتعنناد عننن تقمينند ااخ نرين نني حننل

المشكالت التي تعترو سير افعمال التي يقوموا بيا.

 -وبش ننكل ع ننام يمك ننن الق ننول ب ننان المتوس ننط الحس ننابي لجمين ن

قن نرات المج ننال يس نناوي  4.02وأن المتوس ننط

الحسابي النسبي يساوي  ,% 80.43يمة اختبار  Tتساوي  28.51وأن القيمة ا حتمالية ( )Sig.تساوي

لذلأ يعتبر مجال " افصالة " دالة إحصائيا عند مستوص د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة

ا سننتجابة ليننذا المجننال يختمن

جوىريننا عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة وىنني  3وىننذا يعننني أن ىننناأ موا قننة

بدرجة كبيرة من بل أ راد العينة عمى قرات ىذا المجال.

مننن خننالل النتننائ أعنناله نجنند أن اإلداري نين العنناممين نني شننركة (ج نوال) نني طننا

نزة يتمتعننون

بدرجة كبيرة بالعنصر افول من عناصر اإلبدا (افصالة) ,حيث أنيم ينجزون منا يسنند إلنييم منن أعمنال

باسننموب متجنندد ويعممننون عمننى تطننوير إجنراءات العمننل باسننتمرار وبعينندا عننن الننروتين و ا بتعنناد عننن تقمينند
ااخ نرين نني حننل المشننكالت التنني تعترأننيم نني سننير العمننل بدرجننة كبي نرة ,وىننذا يعننني أنيننم ننادرون عمننى

إنتنناج الحمننول الجدي نندة المبتك نرة و يننر التقميدي ننة ,وبمعنننى آخننر يبتع نندون عننن طننره التفكي ننر التقميديننة لك نني
يكتشفوا اف كار افصيمة ,وي،ز الباحث ذلأ إلى كون البية مجتم الدراسة من حممة نفس الدرجة العممية

ويتعرأون لنفس الارو

مما يتطمب منيم أن يكونوا عمى در كبينر منن التفكينر المتجندد .وتطابقنت ىنذه

النتائ م بعو الدراسات كدراسة (العجمة )2339,التي أايرت أن المدراء العناممون بنو ازرات السنمطة ني
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طننا

نزة يمارسننون عنصننر افصننالة بدرجننة عاليننة جنندا ود ارسننة (الميتننى )2338,التنني تايننر أن درجننة

ممارسة عنصر افصالة لدص مند ري مندارس المرحمنة ا بتدائينة ني مكنة المكرمنة درجنة عالينة جندا ود ارسنة
(نسن ننمان )2311,التن نني أاين ننرت أن عنصن ننر افصن ننالة يت ن نوا ر بدرجن ننة كبي ن نرة لن نندص العن نناممين اإلدارين ننين ن نني
الجامعننات الفمسننطينية ود ارسننة (المعنناني )8887 ,التنني أايننرت أن العنناممين يشننعرون بمسننتوص مرتف ن مننن
اإلبنندا بجمين عناصنره ومنيننا عنصننر افصننالة .واختمفننت ىننذه النتيجننة من د ارسننة (الشننر ي )2339,حيننث

أاين ننرت أن ن ننادة منامن ننات ا تصن ننا ت اليمنين ننة يتحمن ننون بدرجن ننة متوسن ننطة من ننن صن ننفات افصن ننالة ود ارسن ننة

(العسننا  )2334,حيننث أايننرت أن عنصننر افصننالة يت نوا ر بدرجننة منخفأننة ل ندص منند رات المنندارس نني
مد نة الرياو.
ثانياً -المجــال الفرعــي الثاني " المرونـة الذهنيـة ":

تم استخدام اختبار  Tلمعر نة منا إذا كاننت متوسنط درجنة ا سنتجابة ند وصنمت إلني درجنة الموا قنة

المتوسطة وىي  3أم  .النتائ موأحة ي جدول (.)19

جدول ()19

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال الثاني "المرونة الذهنية"
الفقرة

م
.1
.2
.3
.4

المتوسط

الحتمالية

الرتبة

4.16

83.23

0.64

22.61

*

1

4.14

82.82

0.70

20.23

*

2

الحسابي
احن ننرص عمن ننى معر ن ننة ااراء المخالفن ننة

لرأيي لالستفادة منيا.

أتردد ي ت،يير مو في عند ا تنا
بعدم صحتو.

المتوسط

الحسابي

النحراف

قيمة

القيمة

النسبي

المعياري

الختبار

().Sig

اح ن ننرص عم ن ننى إح ن ننداث ت،يين ن نرات ن نني
أسنناليب العمننل لموصننول لأل أننل بننين

4.08

0.68

81.67

19.86

*

3

ترة وأخرص.
ل نندي الق نندرة عم ننى رؤي ننة افش ننياء زواي ننا

مختمفة.

جميع فقرات المجال معاً

4.05

81.03

0.68

19.20

*

4.11

82.18

0.54

25.63

*

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05
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4

مــن جــدول ( )19يمكـن استخــالص مـا يمــي:
 -المتوس ن ننط الحس ن ننابي لمفقن ن نرة افول ن ننى " اح ن ننرص عم ن ننى معر ن ننة ااراء المخالف ن ننة ل أري ن نني لالس ن ننتفادة مني ن ننا "

يسن نناوي ( 4.16الدرجن ننة الكمين ننة من ننن  )5أي أن المتوسن ننط الحسن ننابي النسن ننبي  ,% 83.23يمن ننة اختبن ننار T

تسنناوي  22.61وأن القيمننة ا حتماليننة ( )Sig.تسنناوي لننذلأ تعتبننر ىننذه الفق نرة دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص

د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسطة
وىي  3وىذا يعني أن ىناأ موا قة بدرجة كبيرة من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة .ىذا ما يندل عمنى أن
اإلدارينين العناممين ني شنركة ا تصنا ت الخموينة الفمسنطينية-جنوال يحرصنون عمنى معر نة النرأي المخنال

لرأييم وذلأ بيد

ا ستفادة منو.

 -المتوسننط الحسننابي لمفق نرة الرابعننة " لنندي القنندرة عمننى رؤيننة افشننياء زوايننا مختمفننة " يسنناوي  4.05أي أن

المتوس ننط الحس ننابي النس ننبي  ,% 81.03يم ننة اختب ننار  Tتس نناوي  19.20وأن القيم ننة ا حتمالي ننة ()Sig.

تساوي لذلأ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوص د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجنة
ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسنطة وىني  3وىنذا يعنني أن ىنناأ موا قنة بدرجنة كبينرة

من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة .ىذا ما يدل عمى أن اإلداريين العاممين ني شنركة ا تصنا ت الخموينة
الفمسطينية-جوال ليم القدرة عمى النار إلى افمور وافشياء من زوايا مختمفة عن ااخرين.
 -وبش ننكل ع ننام يمك ننن الق ننول ب ننان المتوس ننط الحس ننابي لجمين ن

قن نرات المج ننال يس نناوي  4.11وأن المتوس ننط

الحسابي النسبي يساوي  ,% 82.18يمة اختبار  Tتساوي  25.63وأن القيمة ا حتمالية ( )Sig.تساوي

لذلأ يعتبر مجال "المرونة الذىنية" دالة إحصائيا عند مستوص د لنة  ,   0.05ممنا يندل عمنى أن متوسنط
درجننة ا سننتجابة ليننذا المجننال يختمن

جوىريننا عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة وىنني  3وىننذا يعننني أن ىننناأ

موا قة بدرجة كبيرة من بل أ راد العينة عمى قرات ىذا المجال.
من خالل النتائ أعاله نجد أن العاممين اإلداريين ي شركة (جوال) يتمتعون بالعنصر التناني منن
عناصننر اإلبنندا (المرونننة الذىنيننة) بدرجننة كبينرة  ,ممننا يعننني أنيننم يحرصننون عمننى معر ننة النرأي المخننال

فرائيم ومحاولة ا ستفادة منو و يتنرددون ني ت،يينر منوا فيم عنند ا تننا بعندم صنحتيا ويحرصنون عمنى
إحداث الت،ييرات ي أساليب العمل بين الفترة وافخرص والقدرة عمى النار لألشياء من زوايا مختمفة وبشكل
جديد ,ويعزو الباحث ذلأ إلى البيئة التنايمية التني يعمنل بينا اإلدارينين ني شنركة (جنوال) .وتطابقنت ىنذه
النتننائ من بعننو الد ارسننات كد ارسننة (العجمنة )2339,التنني بيننت أن المنندراء العنناممين بننو ازرات السننمطة نني
طننا

نزة يمارسننون عنصننر المرونننة الذىنيننة بدرجننة عاليننة جنندا ود ارسننة (خم ن  )2313,التنني تايننر أن

رؤسن نناء اف سن ننام افكن نناديميين ن نني الجامعن ننة اإلسن ننالمية ب ،ن نزة يمارسن ننون عنصن ننر المرونن ننة الذىنين ننة ود ارسن ننة
-77-

(نسمان )2311,التي أاينرت أن عنصنر المروننة الذىنينة يتنوا ر بدرجنة كبينرة لندص العناممين اإلدارينين ني
الجامعات الفمسطينية .وتختم

ىذه النتيجة م دراسة (الشنر ي )2339,التني أاينرت تحمنى نادة منامنات

ا تصا ت اليمنية بدرجة متوسطة من المرونة الذىنية.
ثالثاً -المجـال الفرعـي الثالـث " الحساسيـة لممشكـالت ":

تم استخدام اختبار  Tلمعر نة منا إذا كاننت متوسنط درجنة ا سنتجابة ند وصنمت إلني درجنة الموا قنة

المتوسطة وىي  3أم  .النتائ موأحة ي جدول (.)23
جدول ()20

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال الثالث " الحساسية لممشكالت "
الفقرة
م

.1

المتوسط
الحسابي

أتو ن ن مش ننكالت العم ننل الت نني
تواجيني بل حدوتيا.

3.89

المتوسط
الحسابي
النسبي
77.82

النحراف

قيمة

المعياري

الختبار

0.71

15.77

القيمة
الحتمالية

الرتبة

().Sig
*

4

اخط ن ن ن ن ننط لموجي ن ن ن ن ننة (لح ن ن ن ن ننل)
.2

مش ننكالت العم ننل الت نني يمك ننن

3.92

78.46

0.66

17.53

*

3

حدوتيا.
اح ن ننرص عم ن ننى معر ن ننة أوج ن ننو
.3

الأ ن ن ننع

أو القص ن ن ننور يم ن ن ننا

4.06

81.15

0.64

20.48

*

1

أ وم بو من أعمال.
امتم ننأ رؤي ننة د يق ننة كتش ننا
.4

المش ننكالت الت نني يعن ناني مني ننا

3.94

78.70

0.70

16.54

*

جميع فقرات المجال معاً

3.95

79.05

0.53

22.48

*

ااخرون ي العمل.

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05
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2

مــن جــدول ( )20يمكـن استخـالص مـا يمــي:
 -المتوسط الحسابي لمفقرة التالتة " احرص عمى معر ة أوجو الأع

أو القصور يما أ نوم بنو منن أعمنال

" يس نناوي ( 4.06الدرج ننة الكمي ننة م ننن  )5أي أن المتوس ننط الحس ننابي النس ننبي  ,% 81.15يم ننة اختب ننار T

تسنناوي  20.48وأن القيمننة ا حتماليننة ( )Sig.تسنناوي لننذلأ تعتبننر ىننذه الفق نرة دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص

د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسطة
وىي  3وىذا يعني أن ىناأ موا قة بدرجة كبيرة من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة .ىذا ما يندل عمنى أن
اإلداريين العاممين ي شركة ا تصا ت الخموية الفمسطينية-جوال يحرصون عمى معر ة أوجنو القصنور أو

الأع

يما يقوموا بو من أعمال.

 -المتوسط الحسابي لمفقرة افولى " أتو ن مشنكالت العمنل التني تنواجيني بنل حندوتيا " يسناوي  3.89أي

أن المتوسنط الحسننابي النسننبي  ,% 77.82يمننة اختبنار  Tتسنناوي  15.77وأن القيمننة ا حتماليننة ()Sig.

تساوي لذلأ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوص د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجنة

ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناأ موا قة منن بنل أ نراد

العينة عمى ىذه الفقرة .ىذا ما يدل عمى أن اإلدارينين العناممين ني شنركة ا تصنا ت الخموينة الفمسنطينية-
جن نوال ل نندييم الق نندرة عم ننى التنب ننؤ بمش ننكالت العم ننل ب ننل ح نندوتيا ويع ننزو الباح ننث ذل ننأ إل ننى الخبن نرة العممي ننة

وا ستعداد لحل مشكالت العمل.

 -وبش ننكل ع ننام يمك ننن الق ننول ب ننان المتوس ننط الحس ننابي لجمين ن

قن نرات المج ننال يس نناوي  3.95وأن المتوس ننط

الحسابي النسبي يساوي  ,%79.05يمة اختبار  Tتساوي  22.48وأن القيمة ا حتمالية ( )Sig.تساوي

لذلأ يعتبر مجال " الحساسية لممشكالت " دالة إحصنائيا عنند مسنتوص د لنة  ,   0.05ممنا يندل عمنى أن

متوسط درجة ا ستجابة لينذا المجنال يختمن

جوىرينا عنن درجنة الموا قنة المتوسنطة وىني  3وىنذا يعنني أن

ىناأ موا قة من بل أ راد العينة عمى قرات ىذا المجال.

وتايننر النتننائ أعنناله أن الع نناممين اإلداريننين نني شننركة (جن نوال) يتمتعننون بالعنصننر التالننث م ننن

عناصننر اإلبنندا (الحساسننية لممشننكالت) بدرجننة كبي نرة جنندا ,ممننا يعننني أنيننم يتنبئننون بمشننكالت العمننل بننل
حدوتيا ويخططون لمواجيتيا ويحرصون عمى معر ة أوجو القصور أو الأنع

ويمتمكون رؤية د يقة كتشا

يمنا يقومنون بنو منن عمنل

المشكالت التي يعاني منينا ااخنرون ني العمنل  ,ممنا يعنني أنينم يمتمكنون

حساسننية مفرطننة تجنناه المشنناكل التنني تنواجييم وأنيننم يمتمكننون المقنندرة عمننى حميننا ,ويعننزو الباحننث ذلننأ إلننى
خبنرة الموان

نني مجننال عممننو و درتننو عمننى التفكيننر نني المشننكالت التنني تعيننه عممننو وتقننديم أ أننل ااراء

والحمننول ,وتتف ن نه ى ن نذه الد ارسن نة م ن ن د ارسننة (العجمننة )2339التنني أايننرت أن عنصننر الحساسننية لممشننكالت
يتوا ر بدرجة كبينرة جندا لندص المندراء العناممون بنو ازرات السنمطة ني طنا
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نزة ود ارسنة (جبنر )2313,التني

أايرت أن عنصر الحساسية لممشكالت يتوا ر بدرجة كبيرة جدا لدص مد ري ومد رات مدارس وكالة ال،وث

الدولي ننة بقط ننا

ن نزة ود ارس ننة (حوام نندة وحراحش ننة )2336,الت نني أاي ننرت مس ننتوص مرتفن ن عنص ننر الحساس ننية

لممشننكالت يت نوا ر بدرجننة كبي نرة ود ارسننة (خم ن  )2313 ,أايننرت أن عنصننر الحساسننية لممشننكالت يت نوا ر
بدرجننة كبينرة جنندا لنندص رؤسنناء اف سننام افكنناديميين نني الجامعننة اإلسننالمية ب،ننزة .واختمن

ى نذه النتيج نة م ن

ك نل م نن د ارسننة (العسننا  )2334,حيننث أايننرت أن عنصننر الحساسننية لممشننكالت يتنوا ر بدرجننة منخفأننة
ل نندص م نند رات الم نندارس نني مد ن ننة الري نناو ود ارس ننة (الش ننر ي )2339,الت نني بين ننت تحم ننى ننادة منام ننات
ا تصا ت اليمنية بدرجة متوسطة من عنصر الحساسية لممشكالت.

اربعاً -المجـال الفرعـي الرابـع " القـدرة عمـى التحميـل والربـط ":

تم استخدام اختبار  Tلمعر نة منا إذا كاننت متوسنط درجنة ا سنتجابة ند وصنمت إلني درجنة الموا قنة

المتوسطة وىي  3أم  .النتائ موأحة ي جدول (.)21

جدول ()21

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال الرابع "القدرة عمى التحميل والربط"
الفقرة
م
.1
.2
.3
.4
.5

المتوسط
الحسابي

لدي المقدرة عمى تنايم أ كاري.
احن نندد تفاص ن ننيل العمن ننل ب ن ننل الب ن نندء

بتنفيذه.

ل ن نندي المق ن نندرة عم ن ننى تجزئ ن ننة مين ن ننام
العمل.
ل ن نندي المق ن نندرة عم ن ننى تحمي ن ننل مي ن ننام

العمل.

ل ن نندي المق ن نندرة عم ن ننى إدراأ العال ن ننة
بين افشياء.
جميع فقرات المجال معاً

المتوسط
الحسابي
النسبي

النحراف

قيمة

المعياري

الختبار

القيمة
الحتمالية

الرتبة

().Sig

4.04

80.77

0.63

20.55

*

5

4.06

81.28

0.66

20.16

*

4

4.12

82.44

0.66

21.36

*

2

4.12

82.34

0.69

20.22

*

3

4.21

84.13

0.67

22.38

*

1

4.11

82.13

0.56

24.87

*

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05
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مــن جــدول ( )21يمكــن استخــالص مـا يمــي:
 -المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة " لدي المقدرة عمنى إدراأ العال نة بنين افشنياء" يسناوي ( 4.21الدرجنة

الكميننة مننن  )5أي أن المتوسننط الحسننابي النسننبي  ,% 84.13يمننة اختبننار  Tتسنناوي  22.38وأن القيمننة
ا حتماليننة ( )Sig.تسنناوي لننذلأ تعتبننر ىننذه الفقنرة دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص د لننة  ,   0.05ممننا ينندل
عمننى أن متوسننط درجننة ا سننتجابة ليننذه الفقنرة نند زاد عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة وىنني  3وىننذا يعننني أن
ىناأ موا قة بدرجة كبيرة من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة .ىذا ما يدل عمى أن اإلدارينين العناممين ني

شركة ا تصا ت الخموية الفمسطينية-جوال لدييم القدرة عمى إدراأ العال ة بين افشياء.

 -المتوسننط الحسننابي لمفق نرة افولننى " لنندي المقنندرة عم نى تناننيم أ كنناري " يسنناوي  4.04أي أن المتوسننط

الحس ن ن ن ننابي النس ن ن ن ننبي  ,% 80.77يم ن ن ن ننة اختب ن ن ن ننار  Tتس ن ن ن نناوي  20.55وأن القيم ن ن ن ننة ا حتمالينن ن ن ننة ()Sig.

تساوي لذلأ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوص د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجنة

ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسنطة وىني  3وىنذا يعنني أن ىنناأ موا قنة بدرجنة كبينرة
من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة .ىذا ما يدل عمى أن اإلداريين العاممين ني شنركة ا تصنا ت الخموينة

الفمسطينية-جوال لدييم القدرة عمى تنايم أ كارىم.

 -وبش ننكل ع ننام يمك ننن الق ننول ب ننان المتوس ننط الحس ننابي لجمين ن

قن نرات المج ننال يس نناوي  4.11وأن المتوس ننط

الحسابي النسبي يساوي  ,% 82.13يمة اختبار  Tتساوي  24.87وأن القيمة ا حتمالية ( )Sig.تساوي

لذلأ يعتبر مجال "القدرة عمى التحميل والنربط" دالنة إحصنائيا عنند مسنتوص د لنة  ,   0.05ممنا يندل عمنى

أن متوسط درجة ا ستجابة لينذا المجنال يختمن

جوىرينا عنن درجنة الموا قنة المتوسنطة وىني  3وىنذا يعنني

أن ىناأ موا قة بدرجة كبيرة من بل أ راد العينة عمى قرات ىذا المجال.

وتايننر النتننائ أعنناله أن العنناممين اإلداريننين نني ش ننركة (ج نوال) يتمتعننون بالعنصننر ال ارب ن مننن عناصن نر

اإلبنندا (القنندرة عمننى التحميننل وال نربط) بدرجننة كبي نرة جنندا ,أي أن لنندييم المقنندرة عمننى تناننيم أ كننارىم وتحدينند
تفاصيل العمل بل البدء بتنفيذه ولدييم القدرة عمى تجزئة ميام العمل وتحميل ميامو بدرجة كبيرة جدا ,ممنا

يعننني أنيننم يفأننمون الت،ييننر ويبتعنندون عننن النننمط التقمينندي نني التعامننل م ن افمننور ,ويعننزو الباحننث ذلننأ
لممتابعة المستمرة لبيئة العمل تفأيل التحميل المنطقي لممشكالت والسرعة ي إيجاد الحمول لينا ,وتطابقنت

ىننذه النتننائ م ن بعننو الد ارسننات كد ارسننة (العجمننة )2339,التنني أايننرت أن عنصننر القنندرة عمننى التحميننل
والربط يتوا ر بدرجة كبيرة جدا لدص المدراء العاممين بو ازرات السنمطة ني طنا

نزة ود ارسنة (جبنر)2313,

التي أاينرت أن عنصنر القندرة عمنى التحمينل والنربط يتنوا ر بدرجنة كبينرة جندا لندص مند ري ومند رات مندارس
وكالة ال،وث الدولية بقطا

زة ودراسة (خم  )2313,التي أايرت أن عنصر القدرة عمى التحميل والربط
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ى نذه النتيج نة

يتوا ر بدرجة كبيرة جدا لدص رؤساء اف سام افكاديميين ي الجامعة اإلسالمية ب،نزة .واختم ن

من دراسة (العسنا  )2334,حينث أاينرت أن عنصنر القندرة عمنى التحمينل والنربط يتنوا ر بدرجنة منخفأنة
لدص مد رات المدارس ي مد نة الرياو.
خامساً -المجـال الفرعـي الخامـس "الحتفاظ بالتجاه":

تم استخدام اختبار  Tلمعر نة منا إذا كاننت متوسنط درجنة ا سنتجابة ند وصنمت إلني درجنة الموا قنة

المتوسطة وىي  3أم  .النتائ موأحة ي جدول (.)22
جدول ()22

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال الخامس " الحتفاظ بالتجاه "
الفقرة

م

.1
.2
.3
.4

.5

المتوسط

الحتمالية

الرتبة

4.03

80.51

0.73

17.62

*

4

3.92

78.32

0.66

17.18

*

5

4.08

81.69

0.68

19.91

*

2

4.17

83.46

0.71

20.61

*

1

الحسابي
أركز عمنى مينام عممني أكتنر منن

أي شخص أخر.

أس ن ننت،ره و ت ن ننا كا ي ن ننا ن نني جمن ن ن

المعمومات لحل مشكالت العمل.

أعمن ن ن ننل عمن ن ن ننى تحقين ن ن ننه أىن ن ن نندا ي
بإصرار.

ل نندي دا ن ن

ننوي لتحقي ننه النج نناح

والدرجات العميا ي الحياة.

أى ننتم بإنت نناج أ ك ننار جدي نندة أكت ننر
مننن اىتمننامي بمحاولننة الحصننول
عمى موا قة ااخرين.

جميع فقرات المجال معاً

المتوسط

4.03

الحسابي

النحراف

قيمة

القيمة

النسبي

المعياري

80.65

80.85 4.04

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05
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0.69

الختبار

().Sig

18.57

*

25.06 0.52

*

3

مــن جــدول ( )22يمكــن استخـالص مـا يمــي:
 -المتوسن ننط الحسن ننابي لمفق ن نرة الرابعن ننة " لن نندي دا ن ن

ن ننوي لتحقين ننه النجن نناح والن نندرجات العمين ننا ن نني الحين نناة "

يساوي ( 4.17الدرجة الكمية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ,% 83.46يمة اختبار  Tتساوي

 20.61وأن القيم ن ننة ا حتمالي ن ننة ( )Sig.تس ن نناوي ل ن ننذلأ تعتب ن ننر ى ن ننذه الفقن ن نرة دال ن ننة إحص ن ننائيا عن ن نند مس ن ننتوص

د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسطة
وىي  3وىذا يعني أن ىناأ موا قة بدرجة كبيرة من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة .ىذا ما يندل عمنى أن
اإلداري ننين الع نناممين نني ش ننركة ا تص ننا ت الخموي ننة الفمس ننطينية-جن نوال ل نندييم دوا ن ن

والدرجات العميا ي الحياة.

وين نة لتحقي ننه النج نناح

 -المتوسن ننط الحسن ننابي لمفق ن نرة التانينننة " اسن ننت،ره و تنننا كا ين ننا ن نني جم ن ن المعمومن ننات لح ننل مش ننكالت العمن ننل"

يسنناوي  3.92أي أن المتوسننط الحسننابي النسننبي  ,% 78.32يمننة اختبننار  Tتسنناوي  17.18وأن القيمننة

ا حتماليننة ( )Sig.تسنناوي لننذلأ تعتبننر ىننذه الفقنرة دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص د لننة  ,   0.05ممننا ينندل
عمننى أن متوسننط درجننة ا سننتجابة ليننذه الفقنرة نند زاد عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة وىنني  3وىننذا يعننني أن
ىناأ موا قة بدرجة كبيرة من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقنرة .ىنذا منا يندل عمنى أن اإلدارينين العناممين ني

شننركة ا تصننا ت الخمويننة الفمسننطينية-جنوال ياخننذون الو ننت المناسننب لجمن المعمومننات التنني مننن الممكننن
تفيدىم ي حل مشكالت العمل.

 -وبش ننكل ع ننام يمك ننن الق ننول ب ننان المتوس ننط الحس ننابي لجمين ن

قن نرات المج ننال يس نناوي  4.04وأن المتوس ننط

الحسابي النسبي يساوي  ,% 80.85يمة اختبار  Tتساوي  25.06وأن القيمة ا حتمالية ( )Sig.تساوي

لننذلأ يعتبننر مجننال " ا حتفنناا با تجنناه " دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص د لننة  ,   0.05ممننا ينندل عمننى أن
متوسط درجة ا ستجابة لينذا المجنال يختمن

جوىرينا عنن درجنة الموا قنة المتوسنطة وىني  3وىنذا يعنني أن

ىناأ موا قة بدرجة كبيرة من بل أ راد العينة عمى قرات ىذا المجال.

وتايننر النتننائ أعنناله أن العنناممين اإلداريننين نني شننركة (ج نوال) يتمتعننون بالعنصننر الخننامس مننن عناصننر
اإلبدا (ا حتفاا با تجاه) بدرجة كبيرة جدا ,أي أنيم يركزون عمى ميام عمميم أكتر من أي شخص أخر
وعننند حننل مشننكمة مننا ياخننذون الو ننت الكننا ي نني د ارسننة المعمومننات التنني جمعوىننا  ,ويصننرون عمننى تحقيننه

أىنندا يم و يتنننازلون عنيننا ويمتمكننون دا ن

ننوي لتحقيننه النجنناح والنندرجات العميننا نني حينناتيم وأنيننم ييتمننون

بإنتنناج أ كننار جدينندة ,ويعننزو الباحننث ذلننأ إلننى كننون افىنندا

واأن ن ن ن ن ن ننحة

الم نراد تحقيقيننا لنندص مجتم ن الد ارسننة أىنندا

تحتمن ن ن ن ن ن ننل التاوين ن ن ن ن ن ننل .وتطابقن ن ن ن ن ن ننت ىن ن ن ن ن ن ننذه النتن ن ن ن ن ن ننائ م ن ن ن ن ن ن ن بعن ن ن ن ن ن ننو الد ارسن ن ن ن ن ن ننات كد ارسن ن ن ن ن ن ننة

(العجمة )2339,والتي أايرت أن عنصر القدرة عمى التحميل والربط ا حتفاا با تجاه يتوا ر بدرجة كبينرة
جدا لدص المدراء العاممون بو ازرات السمطة ي طنا

نزة ود ارسنة (خمن  )2313,التني أاينرت أن عنصنر
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ا حتفنناا با تجنناه يت نوا ر بدرجننة كبي نرة جنندا لنندص رؤسنناء اف سننام افكنناديميين نني الجامعننة اإلسننالمية ب ،نزة

ود ارسننة (جبننر )2313,التنني أايننرت أن عنصننر القنندرة عمننى التحميننل والنربط يت نوا ر بدرجننة كبينرة جنندا لنندص
من ن نند ري ومن ن نند رات من ن نندارس وكالن ن ننة ال،ن ن ننوث الدولين ن ننة بقطن ن ننا

ن ن نزة .واختمفن ن ننت ىن ن ن نذه النتيجن ن ن نة من ن ن ن د ارسن ن ننة

(العسا  )2334,حيث أاينرت أن عنصنر ا حتفناا با تجناه بدرجنة منخفأنة لندص مند رات المندارس ني
مد نة الرياو.

سادساً -المجـال الفرعــي الســادس " قبـول المخاطـرة ":

تم استخدام اختبار  Tلمعر ة ما إذا كانت متوسط درجة ا ستجابة د وصمت إلي درجة الموا قة المتوسنطة

وىي  3أم  .النتائ موأحة ي جدول (.)23
جدول ()23

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال السادس " قبول المخاطرة "
الفقرة

م

.1

.4
.5

الحتمالية

الرتبة

4.10

82.05

0.69

19.88

*

1

3.99

79.87

0.70

17.84

*

3

3.81

76.10

0.78

12.87

*

5

3.91

78.21

0.80

14.24

*

4

4.05

81.03

0.77

17.08

*

2

3.97

79.47

0.60

20.13

*

الحسابي
أتمت بالقدرة عمى الد ا عن أ كاري
بالحجة والبرىان.

 .2أتقبل انتقادات ااخرين بسعة صدر.
.3

المتوسط

أتقب ننل الفش ننل باعتب نناره تجرب ننة تس ننبه

النجاح.

أب ن ن ننادر بتبن ن ن نني اف ك ن ن ننار وافس ن ن نناليب

الجديدة لحل مشكالت العمل.

أتحمن ننل مسن ننؤولية من ننا أ ن ننوم بن ننو م ن ننن
أعمال ولدي استعداد لممواجية.

جميع فقرات المجال معاً

المتوسط

الحسابي

النحراف

قيمة

القيمة

النسبي

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05

مــن جــدول ( )23يمكــن استخـالص مـا يمـي:
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المعياري الختبار

().Sig

 -المتوسن ن ننط الحسن ن ننابي لمفق ن ن نرة افولن ن ننى " أتمت ن ن ن بالقن ن نندرة عمن ن ننى الن ن نند ا ع ن ننن أ كن ن نناري بالحجن ن ننة والبرى ن ن نان "

يسن نناوي ( 4.10الدرجن ننة الكمين ننة من ننن  )5أي أن المتوسن ننط الحسن ننابي النسن ننبي  ,% 82.05يمن ننة اختبن ننار T

تسنناوي  19.88وأن القيمننة ا حتماليننة ( )Sig.تسنناوي لننذلأ تعتبننر ىننذه الفق نرة دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص

د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسطة
وىي  3وىذا يعني أن ىناأ موا قة بدرجة كبيرة من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة .ىذا ما يندل عمنى أن

اإلداريين العاممين ي شركة جوال يتمتعون بالقدرة عمى الد ا عن أ كاري بالحجة والبرىان.

 -المتوس ننط الحس ننابي لمفقن نرة التالت ننة " أتقب ننل الفش ننل باعتب نناره تجرب ننة تس ننبه النج نناح" يس نناوي  3.81أي أن

المتوس ننط الحس ننابي النس ننبي  ,% 76.10يم ننة اختب ننار  Tتس نناوي  12.87وأن القيم ننة ا حتمالي ننة ()Sig.

تساوي لذلأ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوص د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجنة
ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناأ موا قة منن بنل أ نراد

العينة عمى ىذه الفقرة .ىذا ما يدل عمى أن اإلدارينين العناممين ني شنركة ا تصنا ت الخموينة الفمسنطينية-
جوال يتقبمون الفشل عمى أنو تجربو تسبه النجاح.

 -وبش ننكل ع ننام يمك ننن الق ننول ب ننان المتوس ننط الحس ننابي لجمين ن

قن نرات المج ننال يس نناوي  3.97وأن المتوس ننط

الحسابي النسبي يساوي  ,% 79.47يمة اختبار  Tتساوي  20.13وأن القيمة ا حتمالية ( )Sig.تساوي

لذلأ يعتبر مجال " بول المخاطرة" دالة إحصنائيا عنند مسنتوص د لنة  ,   0.05ممنا يندل عمنى أن متوسنط

درجننة ا سننتجابة ليننذا المجننال يختمن

جوىريننا عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة وىنني  3وىننذا يعننني أن ىننناأ

موا قة من بل أ راد العينة عمى قرات ىذا المجال.

تايننر النتننائ أعنناله أن العنناممين اإلداريننين نني شننركة (ج نوال) يتمتعننون بالعنصننر السننادس مننن عناصننر

اإلبدا ( بول المخناطرة) بدرجنة كبينرة جندا ,ممنا يعنني أنينم يتقبمنون انتقنادات ااخنرين ويعتبنرون أن تقنبميم
لمفشل ىو تجربة تسنبه النجناح ولندييم المقندرة عمنى الند ا عنن أ كنارىم بالحجنة والبرىنان ولندييم ا سنتعداد

لمواجية وتحمل المخاطر التي تعترو أعماليم ي إذا ما دموا اف كار الجديدة والحمول اإلبداعية ,ويعزو
الباح ننث ذل ننأ إل ننى المس نناحة الت نني تمنحي ننا بيئ ننة العم ننل لءداري ننين نني ش ننركة (جن نوال) بش ننكل يس ننمح تحم ننل

المخنناطرة المحسننوبة العوا ننب .وتطابقننت ىننذه النتننائ م ن بعننو الد ارسننات كد ارسننة (نسننمان )2311,التنني
أايننرت أن عنصننر المرونننة الذىنيننة يتنوا ر بدرجننة كبينرة لنندص العنناممين اإلداريننين نني الجامعننات الفمسننطينية

ود ارسننة (العجمننة )2339,التنني أايننرت أن عنصننر المرونننة الذىنيننة يت نوا ر بدرجننة كبي نرة جنندا لنندص المنندراء
العاممون بو ازرات السمطة ي طا

زة ودراسة (خم  )2313,التي أايرت أن عنصر ا حتفناا با تجناه

يتوا ر بدرجة كبيرة جدا لدص رؤساء اف سام افكاديميين ي الجامعة اإلسالمية ب،زة ودراسة (جبنر)2313,

التي أاينرت أن عنصنر القندرة عمنى التحمينل والنربط يتنوا ر بدرجنة كبينرة جندا لندص مند ري ومند رات مندارس
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وكالننة ال،ننوث الدوليننة بقطننا

نزة .واختمن ن

ىن نذه النتيجن نة من ن د ارسننة (العسننا  )2334,حيننث أايننرت أن

عنصر ا حتفاا با تجاه بدرجة منخفأة لدص مد رات المدارس.

سابعاً -المجـال الفرعـي السابـع " الطالقـة الفكريـة ":

تم استخدام اختبار  Tلمعر نة منا إذا كاننت متوسنط درجنة ا سنتجابة ند وصنمت إلني درجنة الموا قنة

المتوسطة وىي  3أم  .النتائ موأحة ي جدول (.)24

جدول ()24

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال السابع " الطالقة الفكرية "
الفقرة
م

.1

المتوسط
الحسابي

ل ن ن نندي الق ن ن نندرة عم ن ن ننى ط ن ن ننرح الحم ن ن ننول

الس ن ن نريعة لمواجين ن ننة المشن ن نناكل التن ن نني

4.11

المتوسط
الحسابي
النسبي
82.21

النحراف

قيمة

المعياري

الختبار

0.55

24.83

القيمة
الحتمالية

الرتبة

().Sig
*

1

تواجيني ي العمل.
.2

لدي القدرة عمى تقديم أكتنر منن كنرة
ي و ت زمني صير.

3.94

78.71

0.58

20.17

*

5

ل نندي الق نندرة عم ننى أنت نناج اكب ننر ع نندد
.3

ممكن ننن من ننن افلفن نناا المناسن ننبة التن نني

تحمل نفس المعنى.

ل ن نندي الق ن نندرة عم ن ننى التفكي ن ننر السن ن نري
لمواجية الارو

المختمفة.

3.94

78.84

0.69

17.09

*

4

3.97

79.48

0.68

17.88

*

3

لدي القدرة عمنى التعبينر عنن أ كناري
.4

بطال ننة وصننيا تيا بكممننات تتناسننب

4.00

80.00

0.67

18.47

*

جميع فقرات المجال معاً

3.99

79.83

0.50

24.48

*

م المو .

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05

-887-

2

مـن جـدول ( )24يمكـن استخـالص مـا يمـي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة افولى " لدي القدرة عمى طرح الحمول السريعة لمواجية المشناكل التني تنواجينينني العم ننل" يس نناوي ( 4.11الدرج ننة الكمي ننة م ننن  )5أي أن المتوس ننط الحس ننابي النس ننبي  ,% 82.21يم ننة

اختبار  Tتساوي  24.83وأن القيمة ا حتمالية ( )Sig.تساوي لذلأ تعتبنر ىنذه الفقنرة دالنة إحصنائيا عنند
مستوص د لة  ,   0.05ممنا يندل عمنى أن متوسنط درجنة ا سنتجابة لينذه الفقنرة ند زاد عنن درجنة الموا قنة

المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناأ موا قة من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.

ىذا ما يدل عمى أن اإلدارينين العناممين ني شنركة ا تصنا ت الخموينة الفمسنطينية-جنوال لندييم القندرة عمنى

طرح الحمول السريعة لمواجية المشاكل التي تواجيني ي العمل ويعزص ذلأ لتكرار الحا ت التي تواجييم.
 -المتوسن ننط الحسن ننابي لمفق ن نرة التانين ننة " لن نندي القن نندرة عمن ننى تقن ننديم أكتن ننر من ننن ك ن نرة ن نني و ننت زمنن نني صن ننير"

يساوي  3.94أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ,% 78.71يمة اختبنار  Tتسناوي  20.17وأن القيمنة

ا حتماليننة ( )Sig.تسنناوي لننذلأ تعتبننر ىننذه الفقنرة دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص د لننة  ,   0.05ممننا ينندل
عمننى أن متوسننط درجننة ا سننتجابة ليننذه الفقنرة نند زاد عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة وىنني  3وىننذا يعننني أن

ىننناأ موا قننة مننن بننل أ نراد العينننة عمننى ىننذه الفق نرة .ىننذا مننا ينندل عمننى أن اإلداريننين العنناممين نني شننركة
ا تصا ت الخموية الفمسطينية-جوال لدييم القدرة عمى تقديم عدة أ كار ي و ت زمني صير.
 -وبش ننكل ع ننام يمك ننن الق ننول ب ننان المتوس ننط الحس ننابي لجمين ن

قن نرات المج ننال يس نناوي  3.99وأن المتوس ننط

الحسابي النسبي يساوي  ,% 79.83يمة اختبار  Tتساوي  24.48وأن القيمة ا حتمالية ( )Sig.تساوي

لذلأ يعتبر مجال "الطال ة الفكرية" دالة إحصائيا عند مستوص د لنة  ,   0.05ممنا يندل عمنى أن متوسنط

درجننة ا سننتجابة ليننذا المجننال يختمن

جوىريننا عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة وىنني  3وىننذا يعننني أن ىننناأ

موا قة من بل أ راد العينة عمى قرات ىذا المجال.

وتايننر النتننائ أعنناله أن العنناممين اإلداريننين نني شننركة (ج نوال) يتمتعننون بالعنصننر السنناب مننن عناصننر

اإلبدا (الطال ة الفكرية) بدرجة كبيرة جدا ,مما يعنني أن لندييم القندرة عمنى تقنديم اف كنار الجديندة وتطنوير
أسنناليب العمننل وتقننديم وطننرح اف كننار السنريعة بتمقائيننة ويسننر والقنندرة عمننى تقننديم الحمننول الجدينندة واإلبداعيننة
لحل المشكالت التني تنواجييم ني العمنل وتقنديم أكتنر منن كنرة خمنل تنرة زمنينة صنيرة وذلنأ لقندرتيم عمنى

سننيولة اف كننار وسننيولة تولينندىا ,ويعننزو البحننث ذلننأ إلننى مجتم ن الد ارسننة ئننة متعممننة لنندييا الخب نرة الكا يننة
لمتعامل م المشكالت التي تواجييم عند تنفيذ أعماليم وأيأا مالئمة ارو

بيئة العمل لمجتم الدراسة.

وتطابقن نت ىن نذه النتائ ن ن من ن بعن نو الد ارس ن نات كد ارسن نة د ارسننة (نس ننمان )2311,والتنني أايننرت أن عنص ننر
الطال ن ننة الفكرين ننة يت ن نوا ر بدرجن ننة كبي ن نرة جن نندا لن نندص العن نناممين اإلدارين ننين ن نني الجامعن ننات الفمسن ننطينية ود ارسن ننة

(العجمة )2339,والتني أاينرت أن عنصنر الطال نة الفكرينة يتنوا ر بدرجنة كبينرة جندا لندص المندراء العناممون
-887-

نزة ود ارسننة (خم ن  )2313,والتنني أايننرت أن عنصننر الطال ننة الفكريننة يت نوا ر

بننو ازرات السننمطة نني طننا

بدرجة كبيرة جدا لدص رؤساء اف سام افكاديميين ي الجامعة اإلسالمية ب،نزة ود ارسنة (جبنر )2313,والتني
أايننرت أن عنصننر الطال ننة الفكريننة يت نوا ر بدرجننة كبي نرة جنندا لنندص منند ري ومنند رات منندارس وكالننة ال،ننوث

الدولية بقطا

زة .واختمفت ى نذه النتيج نة م ن د ارسنة (العسنا  )2334,حينث أاينرت أن عنصنر الطال نة

الفكرية بدرجة منخفأة لدص مد رات المدارس ي مد نة الرياو.
جميـع فقـرات المجـال الرابـع معـاً:

تننم اسننتخدام اختبننار  Tلمعر ننة مننا إذا كانننت متوسننط درجننة الموا قننة نند وصننمت إلنني درجننة الموا قننة

المتوسطة وىي  3أم  .النتائ موأحة ي جدول (.)25

جدول ()25

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لجميع الفقرات المجال الرابع
المتوسط

الفقرة
جمي

المتوسط

الحسابي

الحسابي

قرات المجال الراب

النسبي

80.55

4.03

النحراف
المعياري

قيمة

الختبار

32.85 0.39

القيمة

الحتمالية
().Sig

*

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05

مـن جـدول ( )25يمكـن استخـالص مـا يمـي:
 -المتوسط الحسابي لجمي

قرات المجال الراب يساوي ( 4.03الدرجة الكمية من  )5أي أن المتوسط

الحسابي النسبي  ,% 80.55يمة اختبار  Tتساوي  32.85وأن القيمة ا حتمالية ()Sig.
تساوي لذلأ تعتبر جمي

قرات المجال الراب دالة إحصائيا عند مستوص د لة  ,   0.05مما يدل عمى

أن متوسط درجة ا ستجابة لجمي

قرات المجال الراب

يعني أن ىناأ موا قة بدرجة كبيرة عمى جمي

د زاد عن درجة الموا قة المتوسطة وىي  3وىذا

قرات المجال الراب بشكل عام.

من خالل ما سبه يتجمى بوأوح أن اإلداريين العاممين ي شركة ا تصا ت الخموية الفمسطينية-جوال

يتمتعون بدرجة كبيرة جدا باىم عناصر اإلبدا اإلداري ,مما يدل عمى تو ر اإلبدا اإلداري لدص اإلداريين
ي شركة (جوال) وذلأ يعود إلى أن  %79.2تزيد سنوات خبرتيم عن  5سنوات ,وتو ير البيئة التنايمية

المناسبة إلايار اإلبدا

ي العمل .واتفقت ىذه الدراسة م دراسة (الصرايرة وال،ريب )8888,التي
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أايرت أن مستوص اإلبدا التنايمي ي شركة ا تصا ت افردنية عالية ودراسة (العجمة )2339,أايرت
أن مستوص اإلبدا اإلداري يتوا ر بدرجة كبيرة جدا لدص المدراء العاممون بو ازرات السمطة ي طا

زة

ودراسة (خم  )2313,أايرت أن مستوص اإلبدا اإلداري يتوا ر بدرجة كبيرة جدا لدص رؤساء اف سام
افكاديميين ي الجامعة اإلسالمية ب،زة ودراسة (جبر )2313,التي أايرت أن مستوص اإلبدا اإلداري
يتوا ر بدرجة كبيرة جدا لدص مد ري ومد رات مدارس وكالة ال،وث الدولية بقطا

زة ودراسة

(الجعبري )2313,أايرت أن مستوص اإلبدا اإلداري لدص موافي شركة كيرباء الخميل مرتفعا إلى حد
كبير ودراسة (نسمان )2311,أايرت أن مستوص اإلبدا اإلداري يتوا ر بدرجة كبيرة جدا لدص العاممين
اإلداريين ي الجامعات الفمسطينية ودراسة (المعاني )2339,أايرت أن مستوص اإلبدا اإلداري لمعاممين

مرتف ودراسة (حراحشة والهيتي )8887,التي أايرت أن مستوص أن درجة اإلبدا لدص العاممين مرتفعة,

دراسة (العنزي )8887التي أايرت أن مستوص اإلبدا

اإلداري لدص المد رين ي شركة ا تصا ت

السعودية ودراسة (حوامدة وحراحشة )2336,التي بينت أن مستوص اإلبدا اإلداري لدص القادة التربويين

ي مد ريات التربية والتعميم ي افردن مرتف  .واختمفت ىنذه الدراسة من كنل منن دراسة (الشر ي)2339,

التي بينت أن ادة المنامات اليمنية يتمتعون بقدر متوسط من صفات القيادة المبدعة ,دراسة (الدباغ
والعبيدص )2336 ,التي أايرت أن مستو ات اإلبدا اإلداري لدص مد ري المنامات الخدماتيو ي افردن
تتركز ي الوسط ودراسة (العسا  )2334,التي أايرت توا ر القدرات اإلبداعية بدرجة منخفأة لدص

مد رات المدارس ي مد نة الرياو.

ثانياً  /اختبـار فرضيـات الدراسـة:

أولً :اختبار الفرضيات حول متوسط (وسيط) درجة اإلجابة يساوي درجة الموافقة المتوسطة.

تننم اسننتخدام ا ختبننارات المعمميننة (اختبننار  )Tلتحميننل ق نرات اإلسننتبانة وذلننأ حسننب نتننائ اختبننار التوزي ن

الطبيعي جدول (.)3

الفرضـية الصـفرية :اختبننار أن متوسنط درجنة اإلجابننة يسناوي  3وىني تقابنل موا ننه بدرجنة متوسنطة حسننب
مقياس ليكرت المستخدم.

الفرضية البديمة :متوسط درجة اإلجابة

يساوي .3

إذا كاننت  Sig( Sig > 0.05أكبنر منن  ) 3.35اننو

يمكنن ر نو الفرأنية الصنفرية ويكنون ني ىنذه

الحالة متوسط آراء أ راد العينة حول الااىرة موأ الدراسة

يختم

جوىريا عنن موا نه بدرجنة متوسنطة

وىننى  ,3أمننا إذا كانننت  Sig( Sig < 0.05أ ننل مننن  ) 3.35يننتم ر ننو الفرأننية الصننفرية و بننول

الفرأننية البديمننة القائمننة بنان متوسننط آراء أ نراد العينننة يختمن
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جوىريننا عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة ,و نني

ىننذه الحالننة يمكننن تحدينند مننا إذا ك نان متوسننط اإلجابننة يزينند أو ينننقص بصننورة جوىريننة عننن درجننة الموا قننة

المتوسطة وذلنأ منن خنالل يمنة ا ختبنار نإذا كاننت اإلشنارة موجبنة معنناه أن المتوسنط الحسنابي لءجابنة
يزيد عن درجة الموا قة المتوسطة والعكس صحيح.

ثانياً :اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

الفرضية الصفرية:

توجد عال ة ذات د لة إحصائية بين مت،يرين من مت،يرات الدراسة.

الفرضية البديمة:

توجد عال ة ذات د لة إحصائية بين مت،يرين من مت،يرات الدراسة.
إذا كانننت ) Sig.(P-valueأكبننر مننن مسننتوص الد لننة    0.05ان نو
وبالتالي

يمكننن ر ننو الفرأننية الصننفرية

توجند عال نة ذات د لنة إحصنائية بنين مت،ينرين منن مت،ينرات الد ارسنة ,أمنا إذا كاننت Sig.(P-

) valueأ ل من مستوص الد لة    0.05يتم ر و الفرأية الصفرية و بول الفرأية البديمة القائمة بانو
توجد عال ة ذات د لة إحصائية بين مت،يرين من مت،يرات الدراسة.

الفرضية الفرعية اوولى:

هنــاك عالقــة ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى ) )α≤0.05بــين الح ـوافز المعنويــة ومســتوى اإلبــداع

اإلداري في شركة التصالت الخموية الفمسطينية  -جوال.

تم اختبار ىذه الفرأية من خالل قرات المجال افول " الحوا ز المعنوية ".
و نند تننم اسننتخدام اختبننار  Tلمعر ننة مننا إذا كانننت متوسننط درجننة ا سننتجابة نند وصننمت إلنني درجننة الموا قننة

المتوسطة وىي  3أم  .النتائ موأحة ي جدول (.)26

جدول ()26

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال اوول " الحوافز المعنوية "
م

.1
.2

الفقرة
أشن ننعر بن ننافمن الن ننوايفي ن نني مجن ننال
وايفتي.
يشن ن ننعرني رئيسن ن نني المباشن ن ننر باىمين ن ننة

الدور الذي أ وم بو.

المتوسط

الحسابي

المتوسط

الحسابي
النسبي

النحراف

قيمة

المعياري الختبار

القيمة

الحتمالية الرتبة
().Sig

2.99

59.74

1.03

-0.15

0.439

8

3.34

66.71

1.00

4.20

*0.000

5
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الفقرة

م

.3
.4
.5
.6

.7

المتوسط

الحسابي
أشعر أن العدالة تسود نانام الحنوا ز
المعنوية ي شركة جوال.

أشن ن ن ن ننعر بالرأن ن ن ن ننا عن ن ن ن ننن اإلجن ن ن ن ننازات
المرأية.

أشعر بالرأا عن اإلجازات العادية.
عمم ن نني ن نني ش ن ننركة جن ن نوال يعطين ن نني
مقدار من التميز ي المجتم .

مننن الم ازيننا التنني احصننل عمييننا م ننن
خننالل عممنني ني شننركة ج نوال كتننب

المتوسط

الحسابي
النسبي

النحراف

قيمة

المعياري الختبار

القيمة

الحتمالية الرتبة
().Sig

2.90

58.08

0.94

-1.27

0.102

9

3.25

64.90

1.07

2.85

*0.002

6

3.37

67.40

1.02

4.49

*0.000

4

3.87

77.40

0.91

*0.000 11.83

1

2.90

58.05

1.04

-1.16

0.124

10

الشكر والتقدير.
تتاح لي الفرص لممشناركة ني اتخناذ
.8

.9

الف اررات الخاصة بافعمال التي أ وم

بيا.

التنوي

ي واجباتي الوايفية

(اإلتراء الوايفي ) تطور من ندراتي

3.04

3.71

60.90

74.10

1.13

0.84

0.50

0.310

*0.000 10.53

7

2

وتجعمني أتحمل أعباء العمل.
.13
.11

لنندي عمننم ود اريننة بناننام واليننات منننح
الحوا ز.
أشننعر بالرأننا عننن الم ازيننا والخنندمات
اإلأا ية التي تقدميا الشركة.

جميع فقرات المجال معاً

2.87

57.40

1.15

-1.40

0.081

11

3.46

69.22

0.86

6.68

*0.000

3

3.24

64.89

0.61

*0.000 4.97

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05
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مـن جـدول ( )26يمكـن استخـالص مـا يمــي:
 -المتوسط الحسابي الفقرة السادسة "عممي ي شركة جوال يعطيني مقدار من التميز ي المجتم " المرتبنة

افولى بمتوسط حسابي نسبي  ,% 77.40يمنة اختبنار  Tتسناوي  11.83وأن القيمنة ا حتمالينة ()Sig.
تسنناوي  0.000لننذلأ تعتبننر ىننذه الفق نرة دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص د لننة  ,   0.05ممننا ينندل عمننى أن

متوسط درجة ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن ىناأ موا قنة

من بل أ راد العينة عمنى ىنذه الفقنرة .ويعنزو الباحنث ذلنأ إلنى أن شنركة ا تصنا ت الخموينة الفمسنطينية-
جوال ىي الشركة الوحيدة حتى المحانة التني تعمنل ني سنوه ا تصنا ت وتقندم خدمنة ا تصنا ت الخموينة
ي طا

يعطييم دا

زة ,وأن العاممين اإلداريين يقومون بخدمة جمين شنرائح المجتمن (الزبنائن) ويتعناممون معنو ممنا
معنوي و يمة اجتماعية لدص أوساط المجتم .

 -المتوس ننط الحس ننابي لمفقن نرة افول ننى " أش ننعر ب ننافمن ال ننوايفي نني مج ننال وايفت نني" يس نناوي  2.99أي أن

المتوسننط الحس ننابي النسننبي  ,% 59.74يم ننة اختبننار  Tتس نناوي  -0.15وأن القيمننة ا حتمالي ننة ()Sig.
تساوي  0.439لذلأ تعتبر ىذه الفقرة ير دالة إحصائيا عند مسنتوص د لنة  ,   0.05ممنا يندل عمنى أن

متوسط درجة ا ستجابة ليذه الفقرة

يختم

جوىريا عنن درجنة الموا قنة المتوسنطة وىني  3وىنذا يعنني أن

ىناأ موا قة بدرجة متوسطة تقريبا من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.

 -المتوسننط الحسننابي لمفق نرة العاشنرة " لنندي عمننم ود اريننة بناننام واليننات منننح الح نوا ز " يسنناوي  2.87أي أن

المتوسن ننط الحسن ننابي النسن ننبي  ,57.40%يمن ننة اختبن ننار  Tتسن نناوي  -1.40وأن القيمن ننة ا حتمالين ننة ()Sig.
تسنناوي  0.081لننذلأ تعتبننر ىننذه الفق نرة دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص د لننة  ,   0.05ممننا ينندل عمننى أن

متوسنط درجننة ا سنتجابة ليننذه الفقنرة

يختمن

عننن درجنة الموا قننة المتوسنطة وىنني  3وىنذا يعننني أن ىننناأ

موا قة بدرجة متوسطة من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة .يعزو الباحث ذلأ إلى عدم إشراأ العاممين ي
وأن ن آلي ننات م نننح الحن نوا ز والمكا ننات ,ولع نندم اط ننال الع نناممين اإلداري ننين نني ش ننركة ا تص ننا ت الخموي ننة

الفمسطينية-جوال عمى السياسة التي تقدم من خالليا منح الحوا ز.
 -وبش ننكل ع ننام يمك ننن الق ننول بن نان المتوس ننط الحس ننابي لجمين ن

قن نرات المج ننال يس نناوي  3.24وأن المتوس ننط

الحس ن ننابي النس ن ننبي يس ن نناوي  ,% 64.89يم ن ننة اختبن ن نار  Tتس ن نناوي  4.97وأن القيم ن ننة ا حتمالي ن ننة ()Sig.

تساوي  0.000لذلأ يعتبر مجال " الحنوا ز المعنوينة " دالنة إحصنائيا عنند مسنتوص د لنة  ,   0.05ممنا

ينندل عمننى أن متوسننط درجننة ا سننتجابة ليننذا المجننال يختمن

جوىريننا عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة وىنني 3

وىذا يعني أن ىناأ موا قة من بل مجتم الدراسة عمى قرات ىذا المجال.
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يتبين مما سبه أعاله أن مجتم الدراسة اإلداريين العاممين ي شركة ا تصا ت الخموية الفمسطينية-

جوال يتمقون الحوا ز المعنوية بشكل مناسب وأنيم أيأا راأون عن ىذه الحوا ز التي تقدم الييم ويعزو
الباحث ذلأ إلى أن إدارة الشركة تولي اىتماما كبي ار بالحوا ز المعنوية التي تقدميا لءداريين وأن لدييا
ناام اعل ي نفوس اإلداريين كونيا تقدم ليم الدا

القوي لالستمرار ي تقديم أ كارىم وابداعاتيم وتطوير

أدائيم ,وأنيا تقدم الحوا ز المعنوية ىتماميا بتقدير العاممين ي معام عناصر الحوا ز المعنوية والتي
من أىميا شعور العاممين اإلداريين ي شركة (جوال) بالتميز ي المجتم من حيث عمميم ي الشركة
الوحيدة التي تعمل ي ىذا المجال حتى المحاة ي طا

والمبدعين من أجل تشجي ود

زة وتقديم كتب الشكر والتناء لممتميزين

اإلداريين لتحسين أدائيم وتطويرىم من خالل منحيم الدورات التدريبية

الداخمية والخارجية وأيأا شعورىم باىمية الدور الذي يقومون بو ووجود ناام مناسب من اإلجازات,

ووجود خدمات ومزايا لءداريين متل ا تفاه م كبرص الشركات عمى منح اإلداريين العاممين ي الشركة

نسبة خصم خاصة لموافي شركة جوال وا تفاه م بعو المؤسسات الخاصة التي تعتني بافطفال

لالعتناء باطفاليم ووجود كا تيريا خاصة لمعاممين جميعا ي نفس المبنى الذي يعمل بو اإلداريين .ور م
كل ما يتم تقديمو من حوا ز معنوية لمجتم الدراسة إ أنو وكما تبين من الجدول أعاله أن العاممين

اإلداريين ي الشركة ليس لدييم عمم ودراية بناام واليات منح الحوا ز المعنوية ,أنيم يشعرون بدرجة
متوسطة من افمن الوايفي ويعزص ذلأ كونيا شركة خاصة ال يوجد استقرار وايفي ي المؤسسات

الخاصة .وتطابقت ىذه النتائ م دراسة (محمد )2339,التي أايرت أن العاممين ي شركة شيكان
لمتامين يتمقون الحوا ز حسب افداء مما يؤدي إلى ر كفاءتيم وابداعيم ودراسة (العريفي )2336,التي
بينت أن العاممين بوحدة التطوير اإلداري باجيزة افمن العام بمد نة الرياو يتمقون حوا ز معنوية تتناسب

م إبداعاتيم وبشكل يتناسب م تو عاتيم .واختمفت م دراسة (الشر ي )2339,التي أايرت أع

نسبة الحوا ز والمكا آت الذي يتمقاىا القادة ي منامات ا تصا ت ي اليمن ودراسة (عبدالرحيم)2339,

التي بينت ياب الحوا ز والمكا اة المالئمة لتشجي اف راد العاممين عمى طرح اف كار والحمول اإلبداعية

لممشكالت التي تواجييم أو تواجو المنامة ودراسة (الجعبري )2313,التي أايرت تدني درجة التحفيز
المعنوي لمموافين والتي كانت ( )58%ودراسة (الصيد ني )2001,التي أايرت أع

الحوا ز ودراسة (النفيعي )2333,التي توصمت إلى أن أع
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الحوا ز من أىم معو ات اإلبدا .

ي ناام

ولمعرفــــــة عالقــــــة الحــــــوافز المعنويــــــة بمســــــتوى اإلبــــــداع اإلداري حيــــــث قيمــــــة معامــــــل الرتبــــــاط

يســــاوي  ،0.265وأن القيمــــة الحتماليــــة ( ).Sigتســــاوي  0.000وهــــي أقــــل مــــن مســــتوى الدللــــة

 α=0.05وهــذا يــدل عمــى وجــود عالقــة ايجابيــة ذات دللــة إحصــائية بــين الح ـوافز المعنويــة ومســتوى

اإلبداع اإلداري عند مستوى دللة إحصائية (.)α =0.05

وبالتالي يتم بول الفرأية ويعزو الباحث ذلأ إلى أتر الحوا ز المعنوية عمنى ر ن مسنتوص اإلبندا

اإلداري ي تحفيز اإلداريين ي شركة (جوال) وىذا يتطابه م الوا

العممني والمنطقني حينث أننو كممنا زاد

اىتمننام اإلدارة بتحفيننز العنناممين معنويننا وتقننديم الح نوا ز المعنويننة نني و تيننا نان ىننذا سننيؤدي إلننى اىتمننام

اإلداريين بتقديم اف كنار الجديندة وطنرح الحمنول اإلبداعينة والتفكينر ني افمنور منن عندة زواينا ,كمنا أننو منن

السننبل الميمننة لزيننادة تفعيننل اإلبنندا اإلداري ربننط الح نوا ز المعنويننة المناسننبة باإلبنندا والتميننز نني العمننل,
وتشير الكتير من الدراسات التي تناولت معو ات اإلبدا اإلداري إلى أن احد أىم معو نات اإلبندا اإلداري

لدص العاممين ىو مة الحوا ز المعنوية .وتطابقت ىذه النتائ م دراسة (محمد )2339,التي أايرت وجود
عال ننة ذات د لننة إحصننائية بننين الح نوا ز واإلبنندا اإلداري ود ارسننة (البننار ي )2338,التنني أايننرت وجننود
عال ة ذات د لة إحصائية بين الحنوا ز المعنوينة واإلبندا اإلداري ود ارسنة (العجمنة )2339,التني أاينرت

وج ن نود عال ن ننة بن ننين المت،ي ن نرات التنايمين ننة التن نني من ننن أىمين ننا نان ننام الح ن نوا ز وبن ننين اإلبن نندا اإلداري ود ارسن ننة
(العن ن ننزي )2336,الت ن نني أاي ن ننرت وج ن ننود عال ن ننة ب ن ننين الحن ن نوا ز المعنوي ن ننة وب ن ننين اإلب ن نندا اإلداري ود ارس ن ننة
(أيننوب )8888,التنني أايننرت وجننود عال ننة ذات د ل ننة إحصننائية بننين الح نوا ز المعنويننة واإلب نندا اإلداري

ود ارسننة (المعنناني )2339,التنني توصننمت الد ارسننة إلننى وج نود عال ننة ذات د لننة إحصننائية لعناصننر التمكننين

اإلداري والتي منيا حفز العاممين وبين مستوص اإلبدا اإلداري الذي يشعر بو العاممين .واختمفت م دراسة

(أبوتاي نو )2333,التنني أايننرت أن نو

توجنند عال ننة ذات د لننة إحصننائية بننين ننوة المكا نناة مننن جيننة وبننين

السموأ اإلبداعي الفردي من جية أخرص.
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جـــدول (:)27

معامل الرتباط بين الحوافز المعنوية ومستوى اإلبداع اإلداري
معامل

المجالت

القيمة

الرتباط

الحتمالية)(Sig.

افصالة

0.239

*0.001

المرونة الذىنية

0.120

0.068

الحساسية لممشكالت

0.079

0.162

القدرة عمى التحميل والربط

0.249

*0.001

ا حتفاا با تجاه

0.178

*0.013

بول المخاطرة

0.245

*0.001

الطال ة الفكرية

0.217

*0.003

مستوى اإلبداع اإلداري

0.265

*0.000

ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=3.35

الفرضيــة الفرعية الثانيــة:

هناك عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ) )α≤0.05بين الحوافز المادية ومستوى اإلبـداع اإلداري

في شركة التصالت الخموية الفمسطينية  -جوال.

تم اختبار ىذه الفرأية من خالل قرات المجال التاني " الحوا ز المادية ".

و نند تننم اسننتخدام اختبننار  Tلمعر ننة مننا إذا كانننت متوسننط درجننة ا سننتجابة نند وصننمت إلنني درجننة الموا قننة
المتوسطة وىي  3أم  .النتائ موأحة ي جدول (.)28
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جدول ()28

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال الثاني "الحوافز المادية"
الفقرة

م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.13

المتوسط

الحتمالية

الرتبة

3.28

65.55

1.04

3.34

*0.001

7

2.61

52.13

1.08

-4.54

*0.000

13

2.67

53.46

1.12

-3.65

*0.000

12

2.86

57.29

1.16

-1.45

0.074

10

3.01

60.13

1.07

0.08

0.470

9

3.16

63.14

1.04

1.87

*0.032

8

3.66

73.25

1.00

8.18

*0.000

3

3.38

67.69

0.97

4.97

*0.000

6

2.76

55.26

1.15

-2.57

*0.006

11

3.40

68.00

1.01

4.93

*0.000

5

الحسابي
تتناس ن ن ننب الحن ن ن نوا ز المادي ن ن ننة من ن ن ن
الجيد المبذول.
تحف ن ن ننز اإلدارة (مادي ن ن ننا) الع ن ن نناممين
الذين يقدمون أ كار جديدة.
ت ن ن ن نرتبط الح ن ن ن نوا ز باإلبن ن ن نندا

ن ن ن نني

العمل.
الحن ن ن ن نوا ز المتبع ن ن ن ننة ن ن ن نني العم ن ن ن ننل
جماعية.
يتم مننح الحنوا ز والمكا نآت لنذوي
افداء المتميز.
أرص أن آليننات الحنوا ز والمكا ننآت
مناسبة لمعمل ي شركة جوال.
اعتق ن ن ن نند أن الحن ن ن ن نوا ز والمكا ن ن ن ننآت
تحفزني لمقيام باداء أ أل.
يعتبن ن ن ننر ال ارتن ن ن ننب الشن ن ن ننيري الن ن ن ننذي
أتقاأاه مجزيا من وجية ناري.
ن ن ننرص التر ين ن ننة ا سن ن ننتتنائية ن ن نني

العمل متاحة.

أش ن ن ننعر بالرأ ن ن ننا ع ن ن ننن الع ن ن ننالوات
الدورية وا ستتنائية.

المتوسط

الحسابي

النحراف

قيمة

القيمة

النسبي
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المعياري

الختبار

().Sig

الفقرة

م

.11

أش ن ن ن ننعر بالرأ ن ن ن ننا ع ن ن ن ننن الت ن ن ن ننامين
الصحي الذي تقدمو الشركة لي.

 .12العائد النقدي أىم الحوا ز.
.13

يتناسب راتبي من الدرجنة العممينة

التي احمميا.

جميع فقرات المجال معاً

المتوسط

المتوسط

الحتمالية

الرتبة

3.72

74.49

0.94

9.62

*0.000

2

3.92

78.33

1.04

11.00

*0.000

1

3.59

71.87

1.00

7.36

*0.000

4

3.23

64.70

0.64

4.56

*0.000

الحسابي

الحسابي

النحراف

قيمة

القيمة

النسبي

المعياري

الختبار

)(Sig

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05
مـن جـدول ( )28يمكـن استخـالص مـا يمـي:
 المتوس ننط الحسن ننابي لمفق ن نرة التانين نة عشن ننر " العائننند النق نندي أىنننم الح ن نوا ز" يس نناوي ( 3.92الدرجن ننة الكمينننةم ن ننن  )5أي أن المتوس ن ننط الحس ن ننابي النس ن ننبي  ,% 78.33يم ن ننة اختب ن ننار  Tتس ن نناوي  11.00وأن القيم ن ننة

ا حتماليننة ( )Sig.تسنناوي  0.000لننذلأ تعتبننر ىننذه الفق نرة دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص د لننة ,   0.05

ممننا ينندل عمننى أن متوسننط درجننة ا سننتجابة ليننذه الفق نرة نند زاد عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة وىنني  3وىننذا
يعننني أن ىننناأ موا قننة مننن بننل أ نراد العينننة عمننى ىننذه الفقنرة .يعننزو الباحننث حصننول الفقنرة ( " )12العائنند

النقنندي أىننم الح نوا ز" عمننى أعمننى درجننة لمنندص اىتمننام اإلداريننين العنناممين نني شننركة ا تصننا ت الخمويننة
الفمسطينية-جوال بالعائد النقدي الذي يحصمون عميو مقابل ياميم بافعمال التي تطمب منيم.

 -المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة " يتم منح الحنوا ز والمكا نآت لنذوي افداء المتمينز " يسناوي  3.01أي

أن المتوسننط الحسننابي النسننبي  ,% 60.13يمننة اختبننار  Tتسنناوي  0.08وأن القيمننة ا حتماليننة ()Sig.
تساوي  0.470لذلأ تعتبر ىذه الفقرة ير دالة إحصائيا عند مسنتوص د لنة  ,   0.05ممنا يندل عمنى أن

متوسط درجة ا ستجابة ليذه الفقرة

يختم

جوىريا عنن درجنة الموا قنة المتوسنطة وىني  3وىنذا يعنني أن

ىناأ موا قة بدرجة متوسطة تقريبا من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.

 -المتوس ن ننط الحس ن ننابي لمفقن ن نرة التانين ن نة " تحف ن ننز اإلدارة (مادي ن ننا) الع ن نناممين ال ن ننذين يق ن نندمون أ ك ن ننار جدي ن نندة "

يسنناوي  2.61أي أن المتوسننط الحسننابي النسننبي  ,% 52.13يمننة اختبننار  Tتسنناوي  -4.54وأن القيمننة

ا حتماليننة ( )Sig.تسنناوي  0.000لننذلأ تعتبننر ىننذه الفق نرة دال نة إحصننائيا عننند مسننتوص د لننة ,   0.05
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مما يدل عمى أن متوسط درجة ا ستجابة ليذه الفقنرة ند نقنص عنن درجنة الموا قنة المتوسنطة وىني  3وىنذا

يعننني أن ىننناأ يننر موا قننة مننن بننل أ نراد العينننة عمننى ىننذه الفقنرة .يعننزو الباحننث ذلننأ إلننى عنندم ربننط إدارة

شنركة ا تصننا ت الخمويننة الفمسننطينية-جنوال تقننديم الحنوا ز الماديننة لتشننجي اإلداريننين العنناممين نني الشننركة

لتقديم اف كار الجديدة لتطوير العمل.

 -وبش ننكل ع ننام يمك ننن الق ننول بن نان المتوس ننط الحس ننابي لجمين ن

قن نرات المج ننال يس نناوي  3.23وأن المتوس ننط

الحس ن ننابي النس ن ننبي يس ن نناوي  ,% 64.70يم ن ننة اختب ن ننار  Tتس ن نناوي  4.56وأن القيم ن ننة ا حتمالي ن ننة ()Sig.

تسنناوي  0.000لننذلأ يعتبننر مجننال " الحنوا ز الماديننة " دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص د لننة  ,   0.05ممننا

ينندل عمننى أن متوسننط درجننة ا سننتجابة ليننذا المجننال يختمن

جوىريننا عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة وىنني 3

وىذا يعني أن ىناأ موا قة من بل أ راد العينة عمى قرات ىذا المجال.

يعزو الباحث ذلأ إلى أن اإلداريين العناممين ني شنركة (جنوال) يتمقنون حنوا ز مادينة بشنكل مناسنب والتني

يعتبرونيا أىم الحوا ز حيث أنيم يتمقون حوا ز مادية بشكل يمبي مكان عمميم ,وكون الشركة تحقنه نسنبة

كبيرة ومت ازيندة ني كنل عنام منن افربناح وذلنأ يعنود إلنى كفناءة العناممين اإلدارينين ني أنجناز افعمنال التني

توكنل إلننييم ,وكونيننا شننركة خاصننة تينند

إلننى النربح نإن مننن أننمن سياسننة التحفيننز لنندييا التحفيننز المننادي

بشننكل عننام ,ولكننن يجننب ربننط ىننذه السياسننة ب ناإلداريين الننذين يقنندمون اف كننار الجدينندة والحمننول اإلبداعيننة
لمت،مننب عمننى مشننكالت العمننل وتطننويره حيننث يتأننح أن نسننبة الموا قننة عمننى تحفيننز اإلدارة (ماديننا) العنناممين
كار جديدة جاءت بنسبة  % 52.13وىي نسبة منخفأة وتؤتر سمبا عمى إايار
اإلداريين الذين يقدمون أ ا
تعتمند ني سياسنتيا تبنني تحفينز اإلبندا والمبندعين,

إبدا اإلداريين ويعزص ذلأ إلى أن إدارة الشنركة ند

وربط الحوا ز المادية باإلبدا حيث أن تحفيز اإلداريين يحتيم عمى القينام بنافداء اف أنل وياينر ندراتيم

اإلبداعية ويطور من مياراتيم ,وأيأا لعدم وجود وحدة أو جية مسنئولة لتقينيم المقترحنات اإلبداعينة والنذين
يقومون بتشجي المبدعين وتوجييم .وتطابقت الدراسة م دراسة (العريفي )2336,التني بيننت أن العناممين

بوحدة التطوير اإلداري باجيزة افمن العام بمد نة الرياو يتمقون حوا ز تناسب م تو عاتيم .واختمفت ىذه
النتننائ م ن د ارسننة (الشننر ي )2339,التنني بينننت أننع

الح نوا ز والمكا ننآت التنني تقنندم مننن بننل اإلدارة نني

منامات ا تصا ت اليمنية ودراسة (عبد الرحيم )2339,التي أايرت ياب المكا اة المادية أو المعنوية

المالئمة لتشجي اف راد العاممين ي المنامة ودراسة (الجعبري )2313,والتي بيننت عندم وجنود نانام جيند
لم نننح الحن نوا ز مم ننا ين نؤتر عم ننى افداء اإلب ننداعي بنس ننبة ( )49%ود ارس ننة (الش ننر ي )2339,الت نني أاي ننرت

أ ن ننع

نس ن ننبة الحن ن نوا ز والمكا ن ننات ال ن ننذي يتمقاى ن ننا الق ن ننادة ن نني منام ن ننات ا تص ن ننا ت ن نني ال ن ننيمن ود ارس ن ننة

(الصيد ني )2331,التي بينت أع

ناام الحوا ز.
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ولمعرفـــــــة عالقـــــــة الحـــــــوافز الماديـــــــة بمســـــــتوى اإلبـــــــداع اإلداري حيـــــــث قيمـــــــة معامـــــــل الرتبـــــــاط

ويســــــاوي  0.178وأن القيمــــــة الحتماليــــــة ( ).Sigتســــــاوي  0.013وهــــــي أقــــــل مــــــن مســــــتوى

الدللـة α =0.05

وهــذا يـدل عمــى وجــود عالقــة ايجابيــة ذات دللـة إحصــائية بــين الحـوافز الماديــة

ومستوى اإلبداع اإلداري عند مستوى دللة إحصائية (.)α =0.05

وبالتالي يتم بول الفرأية ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى عال ة الحوا ز المادينة باإلبندا اإلداري

التنني تقنندم لءداريننين حيننث أن نو كممننا تمقنني اإلداريننين الح نوا ز الماديننة التنني تتناسننب وابننداعاتيم نإن دوا عيننم
الكامنة سو

تخرج ويايرون منا لندييم منن اف كنار ويطرحنون الحمنول اإلبداعينة التني تناسنب الوا ن النذي

يعممننون بننو حيننث أشننارت د ارسننة (العريفنني  )2336إلننى أن أىننم معو ننات اإلبنندا اإلداري لنندص العنناممين مننة

الحوا ز المادية ,كما وأجرص الباحث بعو المقاءات م عدد من اإلداريين الذين اموا بتقديم حمول إبداعية
وطرح اف كار الميمة لتطوير العمل وتبين أن اإلدارة

تقدم الحوا ز المادية المناسبة لأل راد الذين يقومون

بتقننديم إب ننداعاتيم واف ك ننار الجدي نندة الت نني تعم ننل عم ننى ح ننل المش ننكالت وتط ننوير العم ننل بم ننا ي ننتالئم من ن م ننا

يتعرأون إليو من تحدي وخصوصا ي الارو

الحالية التني يعيشنيا المجتمن الفمسنطيني ني طنا

من إ اله لممعابر و رو الحصار والخ ,.. .كما أننو

ينتم مكا ناة أصنحاب اإلبندا

نزة

ني الو نت المناسنب

ميزني ننة خاص ننة
وع نندم وج ننود وح نندة مختص ننة بإب نندا اإلداري ننين وأص ننحاب اف ك ننار الجدين ندة ,وع نندم وج ننود ا
بالمبنندعين ,وبالتننالي نان اإلداريننين العنناممين نني شننركة (ج نوال) سننو

يحبطننون وأن عنندم تقننديم الح نوا ز

المادية التي تتناسب وجيود اإلداريين وابداعاتيم وأ كارىم التني يطرحونينا لتطنوير العمنل سنتجعميم يقومنون
بافعمال بشكل روتيني وتقميدي وتحد من إبداعاتيم .وتطابقت ىذه النتائ م دراسة (محمد )2339,التي

أايننرت وجننود عال ننة ذات د لننة إحصننائية بننين الح نوا ز واإلبنندا اإلداري ود ارسننة (البننار ي)2338,التنني
أاين ننرت وجن ننود عال ن ننة ذات د لن ننة إحصن ننائية حن ننول من نندص تن نناتير الح ن نوا ز عمن ننى اإلبن نندا اإلداري ود ارسن ننة
(العنن ن ننزي )2336,التن ن نني أاين ن ننرت وجن ن ننود عال ن ن ننة بن ن ننين الح ن ن نوا ز المادين ن ننة وبن ن ننين اإلبن ن نندا اإلداري ود ارسن ن ننة
(العجمة )2339,التي بينت وجود عال ة بين المت،يرات التنايمية الباعتة عمنى اإلبندا اإلداري والتني منينا
ناننام الحنوا ز .كمنا اختمفننت من د ارسننة (أيننوب )8888,التنني بينننت عنندم وجننود عال ننة ذات د لننة إحصننائية

فتننر الحنوا ز الماديننة عمننى اإلبنندا اإلداري ود ارسننة (أبوتايننة )8888،التنني أايننرت عنندم وجنود عال ننة ذات
د لننة إحصننائية بننين ننوة المكا نناة مننن جيننة وبننين السننموأ اإلبننداعي الفننردي ود ارسننة (المعنناني )8887,التنني
أايننرت عنندم وج نود عال ننة ذات د لننة إحصننائية لعناصننر التمكننين اإلداري والتنني منيننا حفننز العنناممين نني
مسننتوص اإلبنندا اإلداري ود ارسننة (البننار ي )2338,التنني أايننرت عنندم وجننود عال ننة ذات د لننة إحصننائية
حول مدص تاتير الحوا ز المادية عمى اإلبدا اإلداري.
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جدول (:)29

معامل الرتباط بين الحوافز المادية ومستوى اإلبداع اإلداري
معامل

الفـــرض

القيمة

الرتباط

الحتمالية)(Sig.

افصالة

0.177

*0.014

المرونة الذىنية

0.096

0.118

الحساسية لممشكالت

0.091

0.130

القدرة عمى التحميل والربط

0.163

*0.021

ا حتفاا با تجاه

0.216

*0.003

بول المخاطرة

0.078

0.165

الطال ة الفكرية

0.085

0.146

مستوى اإلبداع اإلداري

0.178

*0.013

*ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=3.35
الفرضية الفرعية الثالثة:

هناك عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ) )α≤0.05بين درجة المركزية اإلدارية ومستوى اإلبـداع

اإلداري في شركة التصالت الخموية الفمسطينية  -جوال.

ىناأ عال ة ذات د لنة إحصنائية عنند مسنتوص ) )α≤0.05بنين درجنة المركزينة السنائدة واإلبندا اإلدارينتم

اختبار ىذه الفرأية من خالل قنرات المجنال التالنث " درجنة المركزينة ".و ند تنم اسنتخدام اختبنار  Tلمعر نة
م ننا إذا كان ننت متوس ننط درج ننة ا س ننتجابة نند وص ننمت إل نني درج ننة الموا ق ننة المتوس ننطة وى نني  3أم  .النت ننائ
موأحة ي جدول (.)33
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جدول ()30

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال الثالث "درجة المركزية"
الفقرة

م

المتوسط

الحسابي

المتوسط

الحسابي
النسبي

ال نحراف
المعياري

قيمة

الختبار

القيمة

الحتمالية
().Sig

الرتبة

يت ننيح ل نني رئيس نني المباش ننر منا ش ننة
 1.افىنن ن ن نندا
بالعمل.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.13

والسياسن ن ن ن ننات المتعمقن ن ن ن ننة

يت ننيح لن نني رئيسن نني المباشن ننر رصن ننة

المشاركة ي اتخاذ الق اررات.

يح ن ن ننرص رئيسن ن ن ني المباش ن ن ننر عم ن ن ننى

افخذ با تراحاتي وأ كاري الجديدة.
أشننعر ب نانني المتصننر

افمور ي مجال عممي.

نني معاننم

يس ن ن ننمح رئيس ن ن نني المباش ن ن ننر باتخ ن ن نناذ
ارراتي بنفسي.

يقوم رئيسني المباشنر بتفنويو ندر

كبير من صالحياتو لي.

يتيح رئيسني المباشنر حرينة التعبينر

عن أرائي وا تراحاتي.

يسننمح لمعنناممين التصننر

أعماليم كما يرون.

نني أداء

يتننيح رئيسنني المباشننر أداء أعمننالي
بافسموب المناسب المفأل لدي.
يشج رئيسي المباشر روح المبادأة
والتجديد.

3.22

64.36

1.09

2.51

*0.007

8

2.97

59.36

1.10

-0.36

0.358

13

3.08

61.55

1.06

0.91

0.182

10

3.01

60.13

1.12

0.07

0.471

12

3.01

60.13

1.07

0.08

0.470

11

2.84

56.88

1.05

-1.83

*0.034

15

3.36

67.19

0.96

4.65

*

6

2.94

58.82

1.02

-0.72

0.237

14

3.25

64.90

0.99

3.09

*0.001

7

3.47

69.36

0.95

6.18

*

3
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الفقرة

م

 .11يتمت رئيسي المباشر بالتفكير واإلبدا .

.12

عن نند ح نندوث أي مش ننكمة يج ننب أ يرجن ن
الموا

لرئيسو المباشر لحميا.

المتوسط

المتوسط

الحتمالية

الرتبة

3.47

69.35

1.04

5.56

*

4

1.96

39.23

0.92

-14.09

*

19

الحسابي

الحسابي

النحراف

قيمة

القيمة

النسبي

المعياري

الختبار

().Sig

تن نننص الم ن نوائح عمن ننى وجن ننوب التمسن ننأ
 .13بحر ي ن ننة القن ن ن اررات الص ن ننادرة م ن ننن اإلدارة

1.92

38.46

0.95

-14.10

*

20

العميا.
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.23

يتمسننأ ال نرئيس المباشننر بالصننالحيات

و يفوأيا لمعاونيو.

يشن ننج ال ن نرئيس المباشن ننر عمن ننى تفن ننويو
الصالحيات لممختصين.
تنص لوائح العمل عمى تركيز السمطة
بايدي الرؤساء قط.
يشن ننج رئيسن نني المباشن ننر اتخن نناذ الق ن ن اررات
الجماعية.
ييتم الرئيس المباشر بتنسيه الجيود بنين

العاممين.

يتبن ن ن ن ن الن ن ن ن نرئيس المباش ن ن ن ننر افس ن ن ن ننموب
المركزي ي حل المشكالت.
يستم رئيسني المباشنر إلنى وجينة نانري
بسعة صدر.

جميع فقرات المجال معاً

2.63

52.69

1.07

-4.26

*

16

3.37

67.31

0.84

5.46

*

5

2.49

49.87

0.97

-6.47

*

17

3.21

64.16

0.90

2.87

*0.002

9

3.59

71.79

0.87

8.45

*

2

2.27

45.32

0.91

-10.03

*

18

3.71

74.10

0.84

10.53

*

1

2.99

59.75

0.60

-0.26

0.399

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05
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مـن جـدول ( )30يمكـن استخـالص مـا يمـي:
 -المتوسن ن ننط الحس ن ن ننابي لمفقنن ن نرة العشنن ن نرين "يسن ن ننتم رئيس ن ن نني المباش ن ن ننر إل ن ن ننى وجين ن ننة نا ن ن ننري بس ن ن ننعة ص ن ن نندر

" يس نناوي ( 3.71الدرج ننة الكمي ننة م ننن  )5أي أن المتوس ننط الحس ننابي النس ننبي  ,% 74.10يم ننة اختب ننار T
تسنناوي  10.53وأن القيمننة ا حتماليننة ( )Sig.تسنناوي لننذلأ تعتبننر ىننذه الفق نرة دالننة إحصننائيا عننند مسننتوص

د لة  ,   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة ا ستجابة ليذه الفقرة د زاد عن درجة الموا قة المتوسطة
وىي  3وىذا يعني أن ىناأ موا قة من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.

ممننا ينندل عمننى أن ال نرئيس المباشننر لءداريننين العنناممين نني شننركة ا تصننا ت الخمويننة الفمسننطينية-ج نوال
يتمتعون بسعة صدر ويستمعون إلى مرؤوسييم عندما يطرحون وجية نارىم ي أمور العمل.

 -المتوسننط الحس ننابي لمفق نرة التالت ننة " يحننرص رئيس نني المباش ننر عمننى افخ ننذ با ت ارحنناتي وأ ك نناري الجدي نندة "

يسنناوي  3.08أي أن المتوسننط الحسننابي النسننبي  ,% 61.55يمننة اختبننار  Tتسنناوي  0.91وأن القيمننة

ا حتمالية ( )Sig.تساوي  0.182لذلأ تعتبر ىذه الفقرة ير دالة إحصائيا عند مستوص د لة ,   0.05
ممننا ينندل عمننى أن متوسننط درجننة ا سننتجابة ليننذه الفق نرة

يختم ن

جوىريننا عننن درجننة الموا قننة المتوسننطة

وىي  3وىذا يعني أن ىناأ موا قة بدرجة متوسطة تقريبا من بل أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.
 -المتوسط الحسابي لمفقرة التاسعة عشر "

تنص الموائح عمى وجنوب التمسنأ بحر ينة القن اررات الصنادرة

من ن ننن اإلدارة العمين ن ننا " يسن ن نناوي  1.92أي أن المتوسن ن ننط الحسن ن ننابي النسن ن ننبي  ,% 38.46يمن ن ننة اختبن ن ننار T

تساوي  -14.10وأن القيمة ا حتمالية ( )Sig.تسناوي لنذلأ تعتبنر ىنذه الفقنرة دالنة إحصنائيا عنند مسنتوص

د ل ننة  ,   0.05مم ننا ي نندل عم ننى أن متوس ننط درج ننة ا س ننتجابة لي ننذه الفقننرة نند نق ننص ع ننن درج ننة الموا ق ننة
المتوسننطة وىنني  3وىننذا يعننني أن ىننناأ يننر موا قننة مننن بننل أ نراد العينننة عمننى ىننذه الفقنرة .ممننا ينندل عمننى
وجود سياسة تنص عمى وجوب التمسأ بالموائح وحر ية الق اررات الصادرة من اإلدارة العميا.
 -وبش ننكل ع ننام يمك ننن الق ننول بن نان المتوس ننط الحس ننابي لجمين ن

قن نرات المج ننال يس نناوي  2.99وأن المتوس ننط

الحس ن ننابي النس ن ننبي يس ن نناوي  ,% 59.75يم ن ننة اختب ن ننار  Tتس ن نناوي  0.26وأن القيم ن ننة ا حتمالي ن ننة ()Sig.

تساوي  0.399لذلأ يعتبر مجال "درجنة المركزينة" ينر دالنة إحصنائيا عنند مسنتوص د لنة  ,   0.05ممنا
يدل عمى أن متوسط درجة ا ستجابة ليذا المجال

يختم

جوىريا عن درجنة الموا قنة المتوسنطة وىني 3

وىذا يعني أن ىناأ موا قة بدرجة متوسطة تقريبا من بل أ راد العينة عمى قرات ىذا المجال.

يتبننين مننن النتننائ أعنناله أن ىننناأ درجننة مننن المركزيننة بنسننبة ( )2.99وىننذا يتأننح مننن إجابننات مجتم ن

الد ارس ن ننة حي ن ننث أش ن ننارت الفقن ن نرة التالت ن ننة وى ن نني حص ن ننمت عمن ن نى أعم ن ننى نس ن ننبة ن نني مج ن ننال المركزي ن ننة اإلداري ن ننة
بنسبة ( )% 74.10وىذا يدل عمى وجود مركزية بدرجة متوسطة يعاني منيا اإلداريين ي شركة جوال.
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ويعننزو الباحننث ذلننأ إلننى إتبننا افسننموب المركننزي إلننى حنند مننا نني اتخنناذ القن اررات وحننل المشننكالت والتنني

تنننص عميننو المننوائح بوجننوب التمسننأ بحر يننة الق ن اررات الص نادرة مننن اإلدارة العميننا نني حننل المشننكالت التنني
تواجننو اإلداريننين وعنندم تفننويو القنندر المناسننب مننن الصننالحيات بشننكل يسننيل العمننل ,واعطنناء مسنناحة مننن

المرونننة نني العم ننل ,والمش نناركة نني اتخ نناذ القن ن اررات وتش ننجي القنن اررات الجماعي ننة وتنسن نيه جي ننود الع نناممين
وأننرورة افخننذ ب نارائيم واش نراأ اإلداريننين نني أي عمميننة ت،ييننر ,وتفننويو أصننحاب ا ختصنناص إلايننار

إبننداعاتيم .وتطابقننت ىننذه النتننائ م ن د ارسننة (المعنناني )2339,التنني أايننرت وجننود درجننة متوسننطة مننن
المركزيننة والمشنناركة نني صننن الق ن اررات ود ارسننة (الننداؤود )2008,أن التعقينند والمركزيننة العاليننة تق ن

أمننام

طموح ن ننات ا ن ن نراد العين ن ننة وع ن نندم ن نندرتيم عم ن ننى تبن ن نني اف ك ن ننار الجدي ن نندة وااي ن ننار اإلب ن نندا اإلداري ود ارس ن ننة

(عبابنة )2008,ترتيب درجنة التفنويو جناء ني الم ارحنل ا خينرة منن الترتينب التننازلي لعناصنر مت،ينرات
الد ارسننة ممننا ينندل عمننى وجننود المركزيننة ود ارسننة (العتيبنني )2338,التنني أوأننحت ىننذه الد ارسننة عننددا مننن

النتائ أىميا محدودية التفويو ي منامات الخدمات العامة ودراسة (العريفي )2336,حيث أاينرت أن

المركزي ن ننة وع ن نندم تف ن ننويو الص ن ننالحيات تعتب ن ننر م ن ننن أى ن ننم المعو ن ننات التنايمي ن ننة لءب ن نندا اإلداري ود ارس ن ننة
(الجعبري )2313,التي بيننت وجنود مركزينة القنرار ني يند اإلدارة العمينا ود ارسنة (الصنيد ني )2331,التني
أايرت تركز سمطة اتخاذ الق اررات وافنامة وعدم العمل عمنى تفويأنيا .واختمفنت ىنذه الد ارسنة من د ارسنة

(النتيفات )2336 ,حيث أايرت الدراسة تدني درجنة المركزينة السنائدة ني بيئنة شنرطة مد ننة الريناو منن
وجية نار العاممين.
ولمعرفــة عالقــة درجــة المركزيــة اإلداريــة بمســتوى اإلبــداع اإلداري حيــث قيمــة معامــل الرتبــاط

يســــــاوي ( ،)0.147وأن القيمــــــة الحتماليــــــة ( ).Sigتســــــاوي  0.033وهــــــي أقــــــل مــــــن مســــــتوى

الدللــة  α =0.05وهــذا يــدل عمــى وجــود عالقــة ذات دللــة إحصــائية بــين درجــة المركزيــة اإلداريــة
ومستوى اإلبداع اإلداري عند مستوى دللة إحصائية (.)α =0.05

وبالتننالي يننتم بننول الفرأننية ويعننزو الباحننث ذلننأ إلننى الوا ن العممنني والعممنني التطبيقنني حيننث كممننا

زادت درجة المركزية اإلدارية ان ىذا يؤدي إلى تقويو اإلبدا  ,كما أن البعد الج ،ار ي يؤتر عمى مركزية

القنرار كنون اإلدارة العمينا تاخنذ منن الأنفة ال،ربينة مقرىننا الرئيسني إلدارتينا حينث أاينرت النتنائ أننو يعناني
اإلداريننين العنناممين نني شننركة (جنوال) مننن المركزينة اإلداريننة وأن اإلدارة العميننا نني الشننركة

تفننوو القنندر

المناسب من الصالحيات لءداريين العناممين ني الشنركة ,حينث ممنا شنأ ينو أن تفنويو القندر المناسنب

من السمطة واعطاء مرونة ي أداء افعمال بشكل يتالئم م الموا

ومتطمبات الوايفنة اننو يعمنل عمنى

ا رتقنناء بمس ننتوص افداء ويش ننج عم ننى إاي ننار اإلب نندا  ,وأش ننارت د ارس ننة (العتمن نان )2337,أنن نو م ننن وائ نند
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الالمركزية وتفويو السمطة تنمية روح ا بتكار والمبادرة لدص المرؤوسين وتقبميم لألعمال اإلأا ية وزيادة

كمية العمل المنجز ,كمنا أن التفنويو وا بتعناد عنن إلنى المركزينة ينؤدي إلنى تنمينة روح ا بتكنار والمبنادرة
لممرؤوسين ,وعدم تعطيل افعمال بسبب يناب القائند اإلداري ,تقوينة العال نات اإلنسنانية عنن طرينه زر
روح التق ننة ب ننين المرؤوس ننين ,ت ننو ير الو ننت ك ننا

عم ننى كا ننة المس ننتو ات اإلداري ننة ,القأ نناء عم ننى مركزي ننة

الق اررات ,واعداد يادات المستقبل من خالل تدريب المرؤوسين.

وتطابقن نت ىن نذه النتائ ن ن م ن ن د ارسننة (الجعب نري )2313,التنني بينننت وجننود عال ننة بننين مركزيننة الق نرار نني ينند

اإلدارة العميا واإلبدا اإلداري ودراسة (محمد )2339,التي أايرت وجود عال ة ذات د لنة إحصنائية بنين

تفويو السمطة واإلبدا اإلداري ودراسة (الداؤود )2008,التي أايرت أن ىناأ عال ة ارتباط معنوية بين

المركزية واإلبدا اإلداري ودراسة (عبد الحميم )2336,التي أايرت وجود عال ة ارتباط ايجابية ودالنة بنين
التفننويو وممارسننة اإلبنندا اإلداري ود ارسننة (البشابشننة )2335,التنني أايننرت وجننود عال ننة ارتباطيننو بننين
مصادر أ،وط العمل والتي أحد مصادرىا المركزية وبين السموأ اإلبداعي ودراسة (العنقري )2332,التي
بينت وجود عال ة ايجابية ذات د لة إحصائية بين درجة التفويو التي يمنحيا القائند لممرؤوسنين واإلبندا

اإلداري ودراسة ) )Chen and Aryee, 2007التي أايرت وجود عال ة بين التفويو اإلداري واإلبندا

اإلداري ود ارسننة (المعنناني )2339,التنني توصننمت إلننى وج نود عال ننة ذات د لننة إحصننائية لعناصننر التمكننين
اإلداري والتي منيا تفويو السمطة ومستوص اإلبدا اإلداري الذي يشعر بو العاممين.
جدول (:)31

معامل الرتباط بين درجة المركزية اإلدارية ومستوى اإلبداع اإلداري
معامل

الفـــرض

الرتباط

القيمة الحتمالية)(Sig.

افصالة

0.117

0.072

المرونة الذىنية

0.039

0.312

الحساسية لممشكالت

0.021

0.397

القدرة عمى التحميل والربط

0.079

0.162

ا حتفاا با تجاه

0.059

0.234

بول المخاطرة

0.218

*0.003

الطال ة الفكرية

0.191

*0.009

0.147

*0.033

مستـوى اإلبداع اإلداري

*ا رتباط دال إحصائيا عند مستوص د لة .α=3.35
-884-

الفرضيـة الرئيســة الثانية:

توجد فروق ذات دللة إحصائية في استجابات أفـراد العينـة حـول عالقـة المتغيـرات التنظيميـة (الحـوافز

المادية ،الحوافز المعنوية ،درجة المركزية اإلدارية) بمستوى اإلبداع اإلداري تعزى لممتغيـرات الشخصـية
لمعــاممين مثــل ( الدرجــة الوظيفيــة ،المؤهــل العممــي ،العمــر،عــدد ســنوات الخبــرة ،النــوع ،عــدد الــدورات
التدريبية).

تننم اسننتخدام اختبننار  Tنني حالننة العينتننين المسننتقمتين لمعر ننة مننا إذا ك نان ىننناأ ننروه ذات د لننة إحصننائية

وىننو اختبننار معممنني يصننمح لمقارنننة متوسننطي مجمننوعتين مننن البيانننات .كننذلأ تننم اسننتخدام اختبننار " تحميننل

التب نناين افح ننادي" لمعر ننة م ننا إذا كن نان ىن نناأ ننروه ذات د ل ننة إحص ننائية وى ننذا ا ختب ننار المعمم نني يص ننمح
لمقارنة  3متوسطات أو أكتر.
ويتفـرع مـن هـذه الفرضية كـالً مـن الفرضيات التاليـة:

- 1توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي اســتجابات أف ـراد العينــة حــول عالقــة المتغي ـرات التنظيميــة
(الح ـوافز الماديــة ،الح ـوافز المعنويــة ،درجــة المركزيــة اإلداريــة) بمســتوى اإلبــداع اإلداري تعــزى
لمتغير النوع.

من النتائ الموأحة ي جدول ( )32يمكن استنتاج ما يمي:

تب ننين أن القيم ننة ا حتمالي ننة ) (Sig.المقابم ننة ختب ننار  Tأكب ننر م ننن مس ننتوص الد ل ننة    0.05نني

جمي المجا ت وبذلأ يمكن استنتاج أنو

توجد روه ذات د لة إحصائية بين متوسطات تقنديرات حنول

عال ة المت،يرات التنايمية (الحنوا ز المادينة ,الحنوا ز المعنوينة ,درجنة المركزينة اإلدارينة) بمسنتوص اإلبندا

اإلداري تعزص إلى النو وذلأ لكل مجال من مجا ت الدراسة ولممجا ت مجتمعة.

يتأح من النتائ عدم وجود تمييز بين الذكور واإلناث ني ااراء حنول اإلبندا اإلداري ممنا يؤكند

إنخراط النوعين ي اإلبدا اإلداري دون حواجز ويعزص ذلأ إلى أن الذكر وافنتى ي مجتم الدراسة نتاج
بيئة وناام تعميمي واحد ,ويعيشون نفس الارو

ويحممون نفس المعتقدات.
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جـدول رقـم ()32

اختبـار  Tلمتغيــر النوع
المجال
الحوافز المعنوية
الحوافز المادية
درجة المركزية
اوصالة
المرونة الذهنية
الحساسية لممشكالت
القدرة عمى التحميل
والربط

الحتفاظ بالتجاه
قبول المخاطرة
الطالقة الفكرية
مستوى اإلبداع اإلداري

المتوسط

النحراف

النوع

العدد

ذكر

124

3.27

أنثى

30

3.15

0.54

ذكر

124

3.26

0.67

أنثى

30

3.16

0.54

ذكر

124

3.02

0.60

أنثى

30

2.86

0.62

ذكر

124

4.03

0.47

الحسابي

المعياري
0.63

أنثى

30

3.97

0.38

ذكر

124

4.13

0.53

أنثى

30

4.03

0.61

ذكر

124

3.95

0.48

أنثى

30

3.91

0.69

ذكر

124

4.12

0.57

أنثى

30

4.03

0.49

ذكر

124

4.05

0.53

أنثى

30

4.00

0.49

ذكر

124

3.99

0.59

أنثى

30

3.91

0.68

ذكر

123

4.01

0.49

أنثى

30

3.91

0.54

ذكر

124

4.04

0.39

أنثى

30

3.96

0.42
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قيمة t

مستوى الدللة

0.967

0.168

0.756

0.225

1.275

0.102

0.714

0.238

0.864
0.429
0.858
0.488
0.710
0.983

0.961

0.194
0.334
0.196
0.313
0.240
0.164

0.169

- 2توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي اســتجابات أف ـراد العينــة حــول عالقــة المتغي ـرات التنظيميــة

(الحوافز المادية ،الحوافز المعنوية ،درجة المركزية اإلدارية) بمستوى اإلبداع اإلداري تعزى لمتغيـر
الدرجة الوظيفية.

من النتائ الموأحة ي جدول ( )33يمكن استنتاج ما يمي:

 -تبين أن القيمة ا حتمالية ) (Sig.المقابمة ختبار تحميل التباين – ذو ا تجاه الواحند -أ نل منن مسنتوص

الد لة    0.05لكل منن المجنا ت "الحنوا ز المعنوينة ,الحنوا ز المادينة" ,وبنذلأ يمكنن اسنتنتاج أننو توجند
ننروه ذات د لننة إحصننائية بننين متوسننطات تقننديرات عينننة الد ارسننة حننول ىننذه المجننا ت تعننزص إلننى الدرجننة

الوايفيننة لصننالح أ نراد العينننة الننذين بدرجننة منند ر دائ نرة أو ائنند ريننه .ويعننزو الباحننث ذلننأ فن أصننحاب
الدرجة الوايفية (مد ر دائرة أو ائد ريه) يحصمون عمى حوا ز معنوية وحوا ز مادية بدرجنة كبينرة مقارننة
بالمسننميات اإلداريننة افخننرص ,وكننونيم أصننحاب درجننة وايفيننة ريبننة مننن اإلدارة العميننا منندييم سننمطات أكتننر

من الدرجات الوايفية التي يرئسوىا.

 -أمننا بالنسننبة لبننا ي المجننا ت قنند تبننين القيمننة ا حتماليننة ) (Sig.المقابمننة ختبننار تحميننل التبنناين – ذو

ا تجنناه الواحنند -أكبننر مننن مسننتوص الد لننة    0.05وبننذلأ يمكننن اسننتنتاج أن نو

توجنند ننروه ذات د لننة

إحصننائية بننين متوسننطات تقننديرات عينننة الد ارسننة حننول ىننذه المجننا ت تعننزص إلننى الدرجننة الوايفيننة .ويعننزو

الباحث وجود روه ي آراء أ راد مجتم الدراسة ي شركة (جنوال) ني محا انات نزة لكنل منن المجنا ت
"الح نوا ز المعنويننة ,الح نوا ز الماديننة" لصننالح المسننميات اإلداريننة التاليننة عمننى الترتيننب (منند ر النندائرة _ ائنند
ريننه _مشننر _ إداري أول _ إداري) لمرأننا عننن الح نوا ز الماديننة والح نوا ز المعنويننة المقدمننة ليننم حيننث

يتفقننون عمننى تمقنني الح نوا ز الماديننة والح نوا ز المعنويننة بشننكل يتناسننب م ن مننا يقوم نوا بننو مننن أعمننال ويمبنني
مكننانتيم اإلداريننة ,امننا بالنسننبة لمسننمى إداري أول تبنين أننو موا ننه بدرجننة ا ننل مننن المسننميات افخننرص عمننى
الح نوا ز الماديننة والح نوا ز المعنويننة وىنننا ايننر جننوىر الفننروه نني آراء أ نراد مجتم ن الد ارسننة ,حيننث أجننرص

الباحننث لقنناءات من عينننة ممننن يحممننون مسننمى إداري أول لمحاولننة الوصننول إلننى السننبب الحقيقنني نني ىننذه
الفروه وتبين من المقاء أن أ راد العينة يعانون من عدم العدالة ي تمقي الحوا ز المادية والحوا ز المعنوية,

ومقارنننة من المسننتوص اإلداري افدنننى منننيم (إداري) نانيم يتمقننون نفننس الحنوا ز تقريبننا ,وأن ىننناأ ننره نني
تمقي الحوا ز بينيم وبين المستوص اإلداري افعمى مباشرة.
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جدول (:)33اختبار تحميل التباين حسب متغير الدرجة الوظيفية
المجال

الحوافز المعنوية

الحوافز المادية

درجة المركزية

اوصالة

المرونة الذهنية

الحساسية
لممشكالت

القدرة عمى التحميل
والربط

مجموع

درجات

متوسط

بين المجموعات

3.80

3

1.27

داخل المجموعات

54.19

150

0.36

المجموع

57.99

153

بين المجموعات

4.55

3

1.52

داخل المجموعات

59.14

150

0.39

المجموع

63.69

153

بين المجموعات

0.70

3

0.23

داخل المجموعات

55.28

150

0.37

المجموع

55.99

153

بين المجموعات

1.46

3

0.49

داخل المجموعات

29.57

150

0.20

المجموع

31.03

153

بين المجموعات

1.21

3

0.40

داخل المجموعات

44.04

150

0.29

المجموع

45.25

153

بين المجموعات

0.45

3

0.15

داخل المجموعات

41.83

150

0.28

المجموع

42.28

153

بين المجموعات

0.32

3

0.11

داخل المجموعات

47.44

150

0.32

المجموع

47.77

153

مصدر التباين

المربعات الحرية
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المربعات

قيمة ""F

3.50

3.85

0.64

2.47

1.37

0.54

0.34

مستوى
الدللة

*0.017

*0.011

0.592

0.064

0.253

0.656

0.795

مجموع

درجات

متوسط

بين المجموعات

0.58

3

0.19

داخل المجموعات

41.25

150

0.27

المجموع

41.83

153

بين المجموعات

0.73

3

0.24

داخل المجموعات

55.52

150

0.37

المجموع

56.25

153

بين المجموعات

0.16

3

0.05

داخل المجموعات

38.30

149

0.26

المجموع

38.46

152

بين المجموعات

0.36

3

0.12

داخل المجموعات

23.29

150

0.16

المجموع

23.65

153

مصدر التباين

المجال

الحتفاظ بالتجاه

قبول المخاطرة

الطالقة الفكرية

مستوى اإلبداع
اإلداري

المربعات الحرية

المربعات

"Fقيمة "

0.70

0.66

0.21

0.78

مستوى
الدللة

0.552

0.580

0.892

0.510

* الفره بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05
جدول ( :)34المتوسط الحسابي لستجابات أفراد العينة حسب متغير الدرجة الوظيفية
المتوسط الحسابي
م

المجال

مدىر دائرة أو

رئيس

إداري أول

إداري

- 1الحوافز المعنوية

3.86

3.33

3.14

3.22

- 2الحوافز المادية

3.90

3.37

3.15

3.19

- 3درجة المركزية

3.24

3.06

2.98

2.95

- 4اوصالة

4.35

3.87

4.00

4.05

- 5المرونة الذهنية

4.28

3.95

4.06

4.17

قائد فريق
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قسم

المتوسط الحسابي
م

المجال

مدىر دائرة أو

رئيس

إداري أول

إداري

- 6الحساسية لممشكالت

4.16

3.92

3.91

3.96

- 7القدرة عمى التحميل والربط

4.23

4.16

4.05

4.11

- 8الحتفاظ بالتجاه

4.18

3.93

4.09

4.03

- 9قبول المخاطرة

4.20

4.07

3.96

3.94

الطالقة الفكرية
- 10

4.10

3.94

3.99

3.99

مستوى اإلبداع اإلداري
- 11

4.22

3.98

4.01

4.03

قائد فريق

قسم

- 3توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي اســتجابات أف ـراد العينــة حــول عالقــة المتغي ـرات التنظيميــة
(الحوافز المادية ،الحوافز المعنوية ،درجة المركزية اإلدارية) بمستوى اإلبداع اإلداري تعزى لمتغيـر
المؤهل العممي.

مـن النتائـج الموضحـة فـي جـدول ( )35يمكـن استنتـاج مـا يمـي:
 -تبين أن القيمة ا حتمالية ) (Sig.المقابمة ختبار تحميل التباين – ذو ا تجاه الواحد -أكبر من مستوص

الد لننة    0.05لكننل مجننال مننن مجننا ت الد ارسننة ,وبننذلأ يمكننن اسننتنتاج أن نو

توجنند ننروه ذات د لننة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول عال ة المت،يرات التنايمية ( الحوا ز المادية ,الحنوا ز

المعنوية ,درجة المركزية اإلدارية ) بمستوص اإلبدا اإلداري تعزص إلى المؤىل العممي وذلأ لكل مجال منن
مجا ت الدراسة ولممجا ت مجتمعة .ويعزو الباحث ذلأ إلى كون ال،البية العامى من اإلدارينين العناممين
نني الشننركة نتنناج بيئننة تعميميننة واحنندة وأنيننم يعممننون نني نفننس الاننرو

البيئيننة لمعمننل ويشنن،مون المناصننب

المختمفة داخنل شنركة (جنوال) ,و نالبيتيم حممنة شنيادة درجنة البكنالوريوس حينث بم،نت نسنبتيم ,%85.1
وأن  %9.1مننن حممننة درجننة ماجسننتير نناكتر ,وأنيننم يعممننون نني نفننس الاننرو

المناصب المختمفة داخل شركة (جوال).
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البيئيننة لمعمننل ويش ن،مون

جــدول ()35

اختبـار تحميـل التبايـن حسـب متغيـر المؤهـل العممـي
مجموع

درجات

متوسط

بين المجموعات

0.12

2

0.06

داخل المجموعات

57.87

151

0.38

المجموع

57.99

153

بين المجموعات

0.24

2

0.12

داخل المجموعات

63.46

151

0.42

المجموع

63.69

153

بين المجموعات

1.94

2

0.97

داخل المجموعات

54.05

151

0.36

المجموع

55.99

153

بين المجموعات

0.09

2

0.04

داخل المجموعات

30.94

151

0.20

المجموع

31.03

153

بين المجموعات

0.49

2

0.24

داخل المجموعات

44.76

151

0.30

المجموع

45.25

153

بين المجموعات

0.25

2

0.12

الحساسية لممشكالت داخل المجموعات

42.04

151

0.28

المجموع

42.28

153

بين المجموعات

0.65

2

0.33

داخل المجموعات

47.11

151

0.31

المجموع

47.77

153

المجال

الحوافز المعنوية

الحوافز المادية

درجة المركزية

اوصالة

المرونة الذهنية

القدرة عمى التحميل
والربط

مصدر التباين

المربعات الحرية
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المربعات

قيمة ""F

0.15

0.28

2.70

0.22
0.82

0.44

1.05

مستوى
الدللة

0.859

0.755

0.070

0.806
0.441

0.643

0.353

المجال

الحتفاظ بالتجاه

قبول المخاطرة

الطالقة الفكرية

مستوى اإلبداع
اإلداري

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

"""F

بين المجموعات

0.15

2

0.07

داخل المجموعات

41.68

151

0.28

0.27

المجموع

41.83

153

بين المجموعات

0.19

2

0.10

داخل المجموعات

56.06

151

0.37

المجموع

56.25

153

بين المجموعات

0.42

2

0.21

داخل المجموعات

38.04

150

0.25

المجموع

38.46

152

بين المجموعات

0.09

2

0.05

داخل المجموعات

23.56

151

0.16

المجموع

23.65

153

مصدر التباين

مجموع

قيمة

مستوى
0.763

0.26

0.82

0.29

الدللة

0.773

0.442

0.748

- 4توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي اســتجابات أف ـراد العينــة حــول عالقــة المتغي ـرات التنظيميــة
(الح ـوافز الماديــة ،الح ـوافز المعنويــة ،درجــة المركزيــة اإلداريــة) بمس ـتوى اإلبــداع اإلداري تعــزى
لمتغير العمر.

مـن النتائـج الموضحـة فـي جـدول ( )36يمكـن استنتـاج ما يمـي:
 -تبين أن القيمة ا حتمالية ) (Sig.المقابمة ختبار تحميل التباين – ذو ا تجاه الواحند -أ نل منن مسنتوص

الد لة    0.05لمجال "درجة المركزية" ,وبذلأ يمكنن اسنتنتاج أننو توجند نروه ذات د لنة إحصنائية بنين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذا المجال تعزص إلى العمر لصنالح أ نراد العيننة النذين أعمنارىم منن

 _43ا ل من  53سنة .ويعزو الباحث وجود روه ي أراء مجتم الدراسة لصالح الفئة  43سنة إلنى ا نل

من  53سنة إلى أن ىذه الفئة لدييا القدرة عمى تحمل المسئولية وعدم تقبميم لممركزينة كنونيم منن أصنحاب
الخبنرات والمناصننب اإلداريننة والمسننئولين عمننى الندرجات الوايفيننة افدنننى منننيم ,ويعننزو الباحننث ذلننأ لكبننر
-887-

عمر ىذه الفئة ولتقمدىا مناصنب تنرص أنينا تقودىنا بميناراتيم التني يحممونينا ومنيميم لتفويأنيم الصنالحيات

ور أيم لممركزية التي تقوو اإلبدا لدييم.

 أمننا بالنسننبة لبننا ي المجننا ت قنند تبننين القيمننة ا حتماليننة ) (Sig.المقابمننة ختبننار تحميننل التبنناين – ذوتوجنند ننروه ذات د لننة

ا تجنناه الواحنند -أكبننر مننن مسننتوص الد لننة    0.05وبننذلأ يمكننن اسننتنتاج أن نو

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىنذه المجنا ت تعنزص إلنى العمنر .ويعنزو الباحنث ذلنأ
فن جمي اإلداريين العاممين ي شركة-جوال يعيشون نفنس انرو

العمنل ب،نو النانر عنن العمنر حينث

يتم التعامل معيم بنفس الطريقة ,ووجود التقارب إلى حد ما ي أعمار المبحوتين حينث تقن النسنبة الكبنرص
ي الفئة العمرية من  30إلى ا ل من  40عام كما أن جمي المبحوتين يتجاوز أعمارىم عن 20عام مما

يعني أن جمي اإلداريين د دخموا مرحمة النأ الفكري والعقمي.

جدول (:)36اختبار تحميل التباين حسب متغير العمر
المجال
الحوافز المعنوية

الحوافز المادية

درجة المركزية

مجموع

درجات

متوسط

مصدر التباين
بين المجموعات

2.16

2

1.08

داخل المجموعات

55.83

151

0.37

المجموع

57.99

153

بين المجموعات

0.90

2

0.45

داخل المجموعات

62.79

151

0.42

المجموع

63.69

153

بين المجموعات

5.89

2

2.94

داخل المجموعات

50.10

151

0.33

المجموع

55.99

153

المربعات الحرية
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المربعات

قيمة ""F

2.92

1.09

8.87

مستوى
الدللة

0.057

0.340

*

المجال

اوصالة

المرونة الذهنية

الحساسية لممشكالت

القدرة عمى التحميل
والربط

الحتفاظ بالتجاه

قبول المخاطرة

الطالقة الفكرية

مستوى اإلبداع
اإلداري

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.13

2

0.07

داخل المجموعات

30.89

151

0.20

المجموع

31.03

153

بين المجموعات

0.21

2

0.10

داخل المجموعات

45.04

151

0.30

المجموع

45.25

153

بين المجموعات

0.21

2

0.11

داخل المجموعات

42.07

151

0.28

المجموع

42.28

153

بين المجموعات

0.08

2

0.04

داخل المجموعات

47.69

151

0.32

المجموع

47.77

153

بين المجموعات

0.43

2

0.21

داخل المجموعات

41.40

151

0.27

المجموع

41.83

153

بين المجموعات

0.51

2

0.26

داخل المجموعات

55.74

151

0.37

المجموع

56.25

153

بين المجموعات

0.20

2

0.10

داخل المجموعات

38.26

150

0.26

المجموع

38.46

152

بين المجموعات

0.12

2

0.06

داخل المجموعات

23.53

151

0.16

المجموع

23.648

153

مصدر التباين

* الفره بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05
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"Fقيمة " مستوى الدللة

0.33

0.35

0.38

0.13

0.78

0.69

0.40

0.39

0.721

0.707

0.682

0.881

0.461

0.501

0.671

0.679

جدول ( :)37المتوسط الحسابي لستجابات أفراد العينة حسب متغير العمر
المجال

م

المتوسط الحسابي
 _20اقل من 30

 _30اقل من 40

 _40اقل من 50

 - 1الحوا ز المعنوية

3.35

3.17

3.61

 - 2الحوا ز المادية

3.26

3.20

3.53

 - 3درجة المركزية

3.25

2.85

3.33

 - 4افصالة

4.04

4.02

3.91

 - 5المرونة الذىنية

4.10

4.13

3.97

 - 6الحساسية لممشكالت

3.91

3.97

3.85

 - 7القدرة عمى التحميل والربط

4.13

4.10

4.02

 - 8ا حتفاا با تجاه

4.12

4.02

3.94

 - 9بول المخاطرة

4.07

3.94

3.96

- 10الطال ة الفكرية

4.01

3.99

3.84

- 11مستوص اإلبدا اإلداري

4.05

4.02

3.93

- 5توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي اســتجابات أف ـراد العينــة حــول عالقــة المتغي ـرات التنظيميــة
(الحوافز المادية ،الحوافز المعنوية ،درجة المركزية اإلدارية) بمستوى اإلبداع اإلداري تعزى لمتغيـر
سنوات الخبرة.

مـن النتائـج الموضحـة فـي جـدول ( )38يمكـن استنتـاج مـا يمـي:
 تبين أن القيمة ا حتمالية ) (Sig.المقابمة ختبار تحميل التباين – ذو ا تجاه الواحد -أكبر منمستوص الد لة    0.05لكل مجال من مجا ت الدراسة ,وبذلأ يمكن استنتاج أنو

توجد روه

ذات د لة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول عال ة المت،يرات التنايمية (الحوا ز
المادية ,الحوا ز المعنوية ,درجة المركزية اإلدارية) بمستوص اإلبدا اإلداري تعزص إلى مت،ير سنوات
الخبرة وذلأ لكل مجال من مجا ت الدراسة ولممجا ت مجتمعة.
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يتأح من ىذه النتيجة أن ما نسبتو  79.2%لدييم خبرة عممية أكتر من  5سنوات

حتى 11سنة ويعزو الباحث ذلأ إلى أن معام أ راد مجتم الدراسة يتمتعون بفترات كا ية نسبيا من
الخبرة ي العمل تؤىميم لمحكم عمى افمور بشكل صحيح ,عدا عن حداتة شركة (جوال).
جدول (:)38اختبار تحميل التباين حسب متغير سنوات الخبرة
المجال

الحوافز المعنوية

الحوافز المادية

درجة المركزية

اوصالة

المرونة الذهنية

مجموع

درجات

متوسط

بين المجموعات

0.93

2

0.47

داخل المجموعات

57.06

151

0.38

المجموع

57.99

153

بين المجموعات

0.17

2

0.09

داخل المجموعات

63.52

151

0.42

المجموع

63.69

153

بين المجموعات

1.04

2

0.52

داخل المجموعات

54.95

151

0.36

المجموع

55.99

153

بين المجموعات

0.14

2

0.07

داخل المجموعات

30.89

151

0.20

المجموع

31.03

153

بين المجموعات

0.07

2

0.03

داخل المجموعات

45.18

151

0.30

المجموع

45.25

153

مصدر التباين

المربعات الحرية
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المربعات

قيمة ""F

1.23

0.21

1.43

0.34

0.11

مستوى
الدللة

0.295

0.813

0.242

0.715

0.894

المجال
الحساسية
لممشكالت

القدرة عمى التحميل
والربط

الحتفاظ بالتجاه

قبول المخاطرة

الطالقة الفكرية

مستوى اإلبداع
اإلداري

مجموع

درجات

متوسط

بين المجموعات

0.31

2

0.15

داخل المجموعات

41.98

151

0.28

المجموع

42.28

153

بين المجموعات

0.14

2

0.07

داخل المجموعات

47.63

151

0.32

المجموع

47.77

153

بين المجموعات

0.16

2

0.08

داخل المجموعات

41.67

151

0.28

المجموع

41.83

153

بين المجموعات

0.43

2

0.21

داخل المجموعات

55.82

151

0.37

المجموع

56.25

153

بين المجموعات

0.04

2

0.02

داخل المجموعات

38.42

150

0.26

المجموع

38.46

152

بين المجموعات

0.06

2

0.03

داخل المجموعات

23.58

151

0.16

المجموع

23.65

153

مصدر التباين

المربعات الحرية
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المربعات

"Fقيمة "
0.55

0.22

0.29

0.58

0.08

0.21

مستوى
الدللة

0.577

0.803

0.749

0.561

0.923

0.812

- 6توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي اســتجابات أف ـراد العينــة حــول عالقــة المتغي ـرات التنظيميــة
(الح ـوافز الماديــة ،الح ـوافز المعنويــة ،درجــة المركزيــة اإلداريــة) بمســتوى اإلبــداع اإلداري تعــزى
لمتغير عدد الدورات التدريبية.

مـن النتائـج الموضحـة فـي جـدول ( )39يمكـن استنتـاج مـا يمـي:
 تبين أن القيمة ا حتمالية ) (Sig.المقابمة ختبار تحميل التباين – ذو ا تجاه الواحد -أكبر من مستوصتوجنند ننروه ذات د لننة

الد لننة    0.05لكننل مجننال مننن مجننا ت الد ارسننة ,وبننذلأ يمكننن اسننتنتاج أن نو

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول عال ة المت،ينرات التنايمينة (الحنوا ز المادينة ,الحنوا ز

المعنوينة ,درجنة المركزينة اإلدارينة) بمسنتوص اإلبندا اإلداري تعنزص إلنى عندد الندورات التدريبينة وذلنأ لكنل
مجال من مجا ت الدراسة ولممجا ت مجتمعة.

يعننزو الباحننث عنندم وجننود ننروه بننين متوسننطات تقنندي ارت مجتمن الد ارسننة حيننث أن أكتننر مننن  60%م نن
مجتمن الد ارسنة نند تمقنوا أكتنر مننن  5دورات تدريبيننة ,وىني نسنبة جيننده إلنى حنند منا ويعنزص ذلننأ إلنى منندص
مساىمة شركة (جوال) واىتماميا بتدريب وتطوير العاممين اإلداريين لدييا ,وأيأا اىتمام اإلداريين بتطوير
مياراتيم و دراتيم الذاتية وتقبميم لمت،يرات ا يجابية التي تحدتيا الدورات التدريبية.

جدول (:)39اختبار تحميل التباين حسب متغير عدد الدورات التدريبية
المجال

الحوافز المعنوية

الحوافز المادية

درجة المركزية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.61

2

0.31

داخل المجموعات

57.38

151

0.38

المجموع

57.99

153

بين المجموعات

0.51

2

0.25

داخل المجموعات

63.18

151

0.42

المجموع

63.69

153

بين المجموعات

0.20

2

0.10

داخل المجموعات

55.79

151

0.37

المجموع

55.99

153

مصدر التباين
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قيمة " "Fمستوى الدللة
0.81

0.61

0.27

0.447

0.545

0.765

المجال

اوصالة

المرونة الذهنية

الحساسية لممشكالت

القدرة عمى التحميل
والربط

الحتفاظ بالتجاه

قبول المخاطرة

الطالقة الفكرية

مستوى اإلبداع
اإلداري

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.11

2

0.06

داخل المجموعات

30.92

151

0.20

المجموع

31.03

153

بين المجموعات

0.37

2

0.18

داخل المجموعات

44.88

151

0.30

المجموع

45.25

153

بين المجموعات

1.32

2

0.66

داخل المجموعات

40.96

151

0.27

المجموع

42.28

153

بين المجموعات

0.17

2

0.08

داخل المجموعات

47.60

151

0.32

المجموع

47.77

153

بين المجموعات

0.23

2

0.11

داخل المجموعات

41.60

151

0.28

المجموع

41.83

153

بين المجموعات

0.21

2

0.11

داخل المجموعات

56.04

151

0.37

المجموع

56.25

153

بين المجموعات

0.07

2

0.04

داخل المجموعات

38.39

150

0.26

المجموع

38.46

152

بين المجموعات

0.01

2

0.00

داخل المجموعات

23.64

151

0.16

المجموع

23.65

153

مصدر التباين

* الفره بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوص د لة .   0.05
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" Fقيمة " مستوى الدللة

0.27

0.62

2.43

0.26

0.41

0.28

0.14

0.03

0.764

0.540

0.091

0.768

0.663

0.753

0.868

0.969

الفصــــل الســادس
النتائــــج والتوصيــــــــات

مقدمــــة:

بعد استكماؿ ىذه الدراسة بجانبييا النظري والميداني حوؿ عالقػة المتييػراا التنظيميػة بمسػتو

اإلب ػػداع اإلداري ل ػػد اإلداريػ ػيف الع ػػامميف ش ػػي ال ػػركة اختو ػػاخا اليموي ػػة ال مس ػػطينية-جػ ػواؿ ،تبم ػػورا
مجموعة مف النتائج والتي سيتـ عرضيا شي ىذا ال وؿ .وبناءا عمى تمؾ النتائج سيتـ عرض مجموعة

مػػف التووػػياا بيػػدؼ تييئػػة البيئػػة التنظيميػػة المناسػػبة لإلبػػداع اإلداري لإلداريػػيف العػػامميف شػػي الػػركة

اختواخا اليموية ال مسػطينية-جػواؿ وتحسػيف مسػتو أدائيػـ والعمػؿ عمػى تنميػة وتطػوير إبػداعاتيـ .
وسػػيتـ عػػرض مجموعػػة مػػف الد ارسػػاا المسػػتمبمية الممترحػػة ليػػتـ اخسػػت اد منيػػا شػػي تطػػوير اإلداري ػيف

العامميف شي الركة اختواخا اليموية ال مسطينية-جواؿ.

أولً -النتائـــج:

أولً :شيمػػا يتعمػػؽ بت ػواشر قػػدراا وسػػماا الاليوػػية المبدعػػة لػػد

اإلداري ػيف العػػامميف شػػي الػػركة

اختواخا اليموية ال مسطينية-جػواؿ شػي قطػاع غػز بدرجػة عاليػة وىػى مرتبػة حسػ

النسبي ليا كالتالي:

المرتبػة والػوزف

 .4اإلداريػيف العػػامميف شػػي الػػركة اختوػػاخا اليمويػػة ال مسػػطينية-جػواؿ شػػي قطػػاع غػػز يتمتعػػوف
بعنوػػر (المرونػػة الذىنيػػة) مػػف عناوػػر اإلبػػداع اإلداري بدرجػػة كبيػػر جػػداح وقػػد حػػازا عمػػى

المرتبة اخولى بوزف نسبي (.)82.18%

 .2اإلداريػيف العػامميف شػي الػركة اختوػاخا اليمويػة ال مسػطينية-جػواؿ شػي قطػاع غػز يتمتعػوف

بعنور (المدر عمى التحميؿ والربط) مف عناور اإلبداع اإلداري بدرجػة كبيػر جػداح وقػد حػازا
عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي ).)82.13%

 .3اإلداريػيف العػػامميف شػػي الػػركة اختوػػاخا اليمويػػة ال مسػػطينية-جػواؿ شػػي قطػػاع غػػز يتمتعػػوف

بعنوػػر (اخحت ػػاظ باختجػػاه) مػػف عناوػػر اإلبػػداع اإلداري بدرجػػة كبيػػر جػػداح وقػػد حػػازا عمػػى
المرتبة الثالثة بوزف نسبي ).)80.85%

 .4اإلداريػيف العػػامميف شػػي الػػركة اختوػػاخا اليمويػػة ال مسػػطينية-جػواؿ شػػي قطػػاع غػػز يتمتعػػوف

بعنوػػر (األوػػالة) مػػف عناوػػر اإلبػػداع اإلداري بدرجػػة كبيػػر جػػداح وقػػد حػػازا عمػػى المرتبػػة

الرابعة بوزف نسبي(.)80.43%

 .5اإلداريػيف العػػامميف شػػي الػػركة اختوػػاخا اليمويػػة ال مسػػطينية-جػواؿ شػػي قطػػاع غػػز يتمتعػػوف
بعنوػػر (الطالقػػة ال كريػػة) مػػف عناوػػر اإلبػػداع اإلداري بدرجػػة كبيػػر وقػػد حػػازا عمػػى المرتبػػة

اليامسة بوزف نسبي ).)79,83%
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 .6اإلداريػيف العػػامميف شػػي الػػركة اختوػػاخا اليمويػػة ال مسػػطينية-جػواؿ شػػي قطػػاع غػػز يتمتعػػوف

بعنو ػػر (قبػ ػوؿ المي ػػاطر ) م ػػف عناو ػػر اإلب ػػداع اإلداري بدرج ػػة كبي ػػر ج ػػداح وق ػػد ح ػػازا عم ػػى

المرتبة السادسة بوزف نسبي ).)79.47%

 .7اإلداريػيف العػػامميف شػػي الػػركة اختوػػاخا اليمويػػة ال مسػػطينية-جػواؿ شػػي قطػػاع غػػز يتمتعػػوف

بعنور (الحساسية لممالكالا) مف عناور اإلبداع اإلداري بدرجة كبير جػداح وقػد حػازا عمػى

المرتبة السابعة بوزف نسبي ).)79.05%

وير الباحث اف ىذه النتيجة تؤكد أف اإلدارييف العامميف شي الركة اختواخا اليمويػة ال مسػطينية-

جػ ػواؿ يتمتع ػػوف ب ػػاىـ عناو ػػر اإلب ػػداع اإلداري بدرج ػػة كبي ػػر وذل ػػؾ م ػػف وجي ػػة نظ ػػرىـ ،حي ػػث اني ػػـ
يتمتعوف بالمرونة الذىنية ولدييـ المدر عمى التحميؿ والػربط ويمتمكػوف المػدر عمػى اخحت ػاظ باختجػاه

كما يظيروف يظيروف األوالة شي أداء األعماؿ التي توكؿ الييـ ويتمتعوف بالطالقة ال كريػة ولػدييـ

المػػدر عمػػى قبػػوؿ الميػػاطر ويمتمكػػوف الحساسػػية لممالػػكالا ،وتعتبػػر ىػػذه الوػ اا مػػف اىػػـ عناوػػر
اإلبػػداع اإلداري وتواشرىػػا لػػدييـ بدرجػػة كبيػػر عائػػد الػػى اليبػػر العمميػػة المكتسػػبة وايض ػاح مػػف يػػالؿ
عمميـ شي الركة اختواخا اليموية ال مسطينية-جواؿ.

ثاني ـاً :شيمػػا يتعمػػؽ بعالقػػة المتيي ػراا التنظيمبػػة بمسػػتو اإلبػػداع اإلداري لالداريػػيف العػػامميف شػػي الػػركة
اختواخا اليموية ال مسطينية-جواؿ.

 .1ىنػ ػ ػ ػ ػػاؾ عالقػ ػ ػ ػ ػػة ذاا دخلػ ػ ػ ػ ػػة إحوػ ػ ػ ػ ػػائية عنػ ػ ػ ػ ػػد مسػ ػ ػ ػ ػػتو ) )α≤0.05بػ ػ ػ ػ ػػيف المتيي ػ ػ ػ ػ ػراا
التنظيميػ ػ ػ ػػة (الح ػ ػ ػ ػواشز المعنويػ ػ ػ ػػة الح ػ ػ ػ ػواشز الماديػ ػ ػ ػػة  -درجػ ػ ػ ػػة المركزيػ ػ ػ ػػة اخداريػ ػ ػ ػػة) وبػ ػ ػ ػػيف
اإلبداع اإلداري.

 .2أف اإلداري ػ ػ ػ ػيف العػ ػ ػ ػػامميف شػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػركة اختوػ ػ ػ ػػاخا اليمويػ ػ ػ ػػة ال مسػ ػ ػ ػػطينية-ج ػ ػ ػ ػواؿ يتممػ ػ ػ ػػوف
الحواشز المعنوية المناسبة.

 .3أف اإلداريػ ػ ػيف الع ػ ػػامميف ش ػ ػػي ال ػ ػػركة اختو ػ ػػاخا اليموي ػ ػػة ال مس ػ ػػطينية-جػ ػ ػواؿ ل ػ ػػيس ل ػ ػػدييـ
عمـ ودراية بنظاـ والياا منح الحواشز.

 .4أف اإلداري ػ ػ ػ ػيف العػ ػ ػ ػػامميف شػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػركة اختوػ ػ ػ ػػاخا اليمويػ ػ ػ ػػة ال مسػ ػ ػ ػػطينية-ج ػ ػ ػ ػواؿ يتممػ ػ ػ ػػوف
الح ػ ػ ػواشز الماديػ ػ ػػة المناسػ ػ ػػبة ،لكػ ػ ػػف ىػ ػ ػػذ الح ػ ػ ػواشز لػ ػ ػػـ ت ػ ػ ػربط باإلبػ ػ ػػداع اإلداري لالداريػ ػ ػػيف

العامميف شي الالركة.

 .5أف اإلداريػ ػ ػيف الع ػ ػػامميف ش ػ ػػي ال ػ ػػركة اختو ػ ػػاخا اليموي ػ ػػة ال مس ػ ػػطينية-جػ ػ ػواؿ يع ػ ػػانوف م ػ ػػف
وجود مركزية الم ارراا.
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ثالثـــاً :شيم ػػا يتعم ػػؽ بتب ػػايف اجاب ػػاا المبح ػػوثيف ح ػػوؿ عالق ػػة المتييػػراا التنظيمي ػػة (الحػ ػواشز المادي ػػة،

الح ػواشز المعنوي ػػة ،درج ػػة المركزيػػة اإلداريػ ػة) بمس ػػتو اإلب ػػداع اإلداري لػػد اإلداريػ ػيف الع ػػامميف ش ػػي

الػػركة اختوػػاخا اليمويػػة ال مسػػطينية-جػواؿ تعػػز لتبػػايف المتييػراا الاليوػػية ( الدرجػػة الوظي يػػة،

المؤىؿ العممي ،العمر،عدد سنواا اليبر  ،النوع ،عدد الدوراا التدريبية).

 .1خ توجد شروؽ ذاا دخلة إحوائية شي استجاباا أشراد العينة حوؿ عالقة المتييراا

التنظيمية (الحواشز المادية ،الحواشز المعنوية ،درجة المركزية اإلدارية) بمستو اإلبداع

اإلداري تعز إلى كؿ مف (النوع  -المؤىؿ العممي  -سنواا اليبر  -عدد الدوراا

التدريبية) وذلؾ لكؿ مجاؿ مف مجاخا الدراسة ولممجاخا مجتمعة.

 .2توجد شروؽ ذاا دخلة إحوائية شي استجاباا أشراد العينة حوؿ عالقة المتييراا التنظيمية
(الحواشز المادية ،الحواشز المعنوية ،درجة المركزية اإلدارية) بمستو اإلبداع اإلداري تعز

لمتيير الدرجة الوظي ية لوالح أشراد العينة الذيف بدرجة مدير دائر أو قائد شريؽ ،ولمتيير

"العمر" لوالح أشراد العينة الذيف أعمارىـ مف  _40اقؿ مف  50سنة.

ثانياً -التوصيــات:

أولً /عمى مستوى الحوافز المعنوية:

 زيػػاد الالػػعور باألمػػاف الػػوظي ي لػػد اإلاريػػيف العػػامميف شػػي الػػركة – جػواؿ مػػف يػػالؿ بػػث روح
األماف الوظي ي وايضاعيـ لمؤسسة التاميف والمعاالاا.

 تعزيز الالعور بالعدالة شي توزيع الحواشز المعنوية لإلدارييف العامميف شي الركة – جواؿ.
 إعتماد سياسة الياد الالكر والتمدير لمموظؼ المبدع وتعميميا عمى جميع العامميف.

 تعزيز شيـ العامميف خلياا منح الحواشز المعنوية مف يالؿ ايضاح سياسة منح الجػواشز بالػكؿ
مكتو واالراكيـ شي وضع اخلياا والتعديؿ عمييا.

ثانياً /عمى مستوى الحوافز المادية:

 تيويص ميزانية لممزظ يف المبدعيف.

 تعزيز الالعور بالعدالة لد موظ ي الالػركة ،مػف يػالؿ تػوعيتيـ باألسػس التػي يػتـ مػف يالليػا
توزيع المكاشاا والحواشز ،حيث يالعر بعض العامميف بعدـ العدالة شي التوزيع.

 ربط الحواشز المادية باسس ومعايير تتضمف التميز شي األداء واإلبداع شي العمؿ.

 العمؿ عمى منح جائز اإلبداع والتميػز لإلداريػيف العػامميف شػي الالػركة واطػالع جميػع اإلداريػيف
والزبائف عمييا.
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ثالثاً /عمى مستوى درجة المركزية السائدة:

 إتاحػػة ال روػػة لمعػػامميف خسػػتيداـ أسػػالي
والوالحياا الالزمة.

وطػػرؽ جديػػد شػػي العمػػؿ مػػف يػػالؿ مػػنحيـ الثمػػة

 اتاحة ال روة لممالاركة شي ونع واتياذ المرار ،لالست اد مف اليبراا الميتم ة.

 العمؿ عمى ت ويض بعض الوالحياا لممرؤوسيف ،وتي يؼ حد المركزية شي العمؿ.

 اعطاء مساحة مف المرونة شيما يتعمؽ بالتمسؾ بحرشية الم ارراا الوػادر مػف اخدار العميػا شػي
حالة اذا ما تطم

العمؿ تورؼ معيف يحؿ مالكمة ما ويساعد عمى اخبداع.

 مناقالة جميع اخقتراحاا والالكاو التي تمدـ مف قبؿ اإلدارييف العامميف شي الالركة.
رابعاً /عمى مستوى اإلبداع اإلداري:

 إنالػػاء حاض ػػنة لأشك ػػار والممترحػػاا الت ػػي م ػػف ال ػػانيا أف تظيػػر اإلب ػػداعاا الكامن ػػة لالداري ػػيف
وتطور مف أدائيـ لممياـ الوظي ية التي توكؿ إلييـ.

 يمؽ أجواء التناشس اخيجابي بيف اإلدارييف مما يؤدي الى رشع ك ائتيـ واظيار إبداعاتيـ.
 العمؿ عمى اعداد دوراا تدريبية ياوة باإلبداع اإلداري لإلدارييف شي الركة جواؿ.

 تطوير إستراتيجية شاعمة لمكالؼ عف المبدعيف والموىوبيف مف اإلدارييف العامميف شي الالػركة،
والمي ػػاـ بت ػػدريبيـ وتط ػػويرىـ مينيػ ػاح لت ػػوشير قي ػػاداا إداري ػػة مؤىم ػػة وق ػػادر عم ػػى اس ػػتثمار الطاق ػػاا

اإلبداعية شي تحسيف مستو العمؿ اإلداري شي الالركة.
ثالثاً -مقترحات الدراسة:

 د ارس ػػة عالق ػػة المتييػ ػراا التظيمي ػػة بمس ػػتو اإلب ػػداع اإلداري ش ػػي ال ػػركة جػ ػواؿ بحي ػػث تال ػػمؿ
الدراسة متييراا تنظيمية غيرالتي تـ دراستيامثؿ (التدري  -المناخ التنظيمي -حجـ المنظمة).

 اثر اخبعاد اخجتماعية والثماشة التنظيمية عمى مستو اإلبداع اإلداري.

 دراسة اثر استيداـ اخدار اخلكترونية شي تحسيف واقع اإلبداع اإلداري شي الركة جواؿ.
 اجراء دراساا مستمبمية حوؿ معوقاا اإلبداع اإلداري شي المؤسساا الياوة.
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المراجــع:

أولً  /المراجع العربية:

 oالمراف الكريـ ":سورة البقرة ".

 oالمراف الكريـ ":سورة األحقاف ".

 oأبو تايو ،سمطاف ( " :)2003العالقة بين أسموب القيادة والسموك اإلبداعي الفردي :دراسة
ميدانية لممديرين األردنيين في الشركات الصناعية

اإلدارية عماف ،مجمد( ،)30العدد(.)2

الكبرى" ،مجمة دراساا :العموـ

 oاخغا ،رائد ( " :)2008الميارات القيادية لدى المسئولين في شركة التصالت الخموية
الفمسطينية-جوال بين الواقع والمنظور المعياري من وجية نظرىم" ،رسالة ماجستير غير
منالور  ،الجامعة اإلسالمية.

 oأيو  ،نادية حبي

( " :)2000العوامل المؤثرة عمى السموك اإلبداعي لدى المديرين في

قطاع البنوك التجارية السعودية" ،مجمة اإلدار العامة  ،المجمد 40الرياض  :معيد اإلدار

العامة.

 oالبارقي ،احمد محمد ( " :)2008الخصائص التنظيمية وأثرىا عمى اإلبداع اإلداري لدى
الموظفين في األجيزة الحكومية" ،رسالة ماجستير ،كمية اإلقتواد واإلدار .

 oالبالابالة ،سامر عبد المجيد ( " :)2005أثر مصادر ضغوط العمل في السموك اإلبداعي لدى
العاممين في شركة البوتاس العربية" .دورية دراساا ،العموـ اإلدارية ،المجمد( ،)32العدد(.)2

 oبمواني ،انجود ( " :)2008دور الغدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في

محافظات شمال فمسطين ومعيقاتيا من وجية نظر مديرييا" ،رسالة ماجستير غير منالور ،

جامعة النجاح الوطنية.

 oجبر ،عبدالرحمف ( " :)2010اإلبداع اإلداري وأثره عمى األداء الوظيفي دراسة تطبيقية عمى

مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منالور،

الجامعة اإلسالمية.

 oالجعبري ،عناف ( " :)2010دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي في الييئات

المحمية الفمسطينية" ،دراسة تطبيمية عمى الركة كيرباء اليميؿ ،رسالة ماجستير غير منالور،
جامعة اليميؿ.

 oجواد ،الوقي ناجي ( " :)2000سموك تنظيمي "الطبعة ( )1األردف عماف :دار الحامد لمنالر
والتوزيع.
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 oحراحالة ،محمد ،الييتي ،والح الديف (" :)2006مجمة العموم اإلدارية" المجمد(،)33
العدد(.)2

 oحسف ،محمد عبد اليني ( " :)2002ميارات إدارة السموك اإلنساني ,متطمبات التحديث
المستمر لمسموك " ،الطبعة( ،)1مركز تطوير األداء والتنمية ،الماىر .

 oحمود يضير  ،الموزي موسى (" :)2008مبادئ إدارة األعمال" ،عماف ،إثراء لمنالر والتوزيع،
الطبعة(.)1

 oحوامد  ،باسـ و حراحالة ،محمد ( " :)2006مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في
مديريات التربية والتعميم في األردن " .مجمة جامعة الممؾ سعود ،المجمد ( ،)11العدد(.)2

 oيبراء مركز اليبراا المينية لإلدار ( " :)2004التفكير اإلبداعي " ،الطبعة األولى ،الماىر،
(بميؾ).

وقررات اإلدارة
 oيبراء مركز اليبراا المينية لإلدار (بميؾ) " :)2003( ،التفكير اإلبداعي ا
العميا".ج .2الماىر  ،يبراء مركز اليبراا المينية لإلدار (بميؾ).

 oيمؼ ،محمد كريـ /سعيد حسني (" :)2010عالقة القيادة التحويمية باإلبداع اإلداري لدى
رؤساء األقسام األ كاديميين في الجامعة اإلسالمية" ،رسالة ماجستير غير منالور  ،الجامعة

اإلسالمية.

 oالدالة ،سعود ( " :)2003أثر الحوافز عمى أداء األطباء السعوديين في مستشفى قوى األمن
بالرياض" ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايؼ لمعموـ األمنية.

 oالداؤود ،إبراىيـ ياسيف محمد ( " :)2008بعض خصائص الييكل التنظيمي وأثرىا في تحقيق

اإلبداع اإلداري" ،دراسة استطالعية ألراء عينة مف المياداا إدارية شي مديرية بمدية المووؿ،
جامعة المووؿ ،العراؽ.

 oالدباغ  ،جماؿ والعبيدي محمود ( " :)2006أثر األنماط المعرفية عمى اإلبداع لمديري
المنظمات الخدمية في األردن :دراسة إختبارية لنظرية  JUNGالمعرفية" ،المكتبة اإللكترونية
عمى الموقع.

 oالدىاف ،أميمة ( " :)1992نظريات منظمات األعمال" ،الطبعة( ،)1عماف ،الناالر المؤلؼ.

 oالدوري ،عدناف ( " :)2001دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت اإلدارية في األجيزة
المنية بدولة البحرين" ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايؼ لمعموـ األمنية.

 oرضا ،حاتـ (" :)2003اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي" :دراسة تطبيمية عمى
األجيز األمنية بمطار الممؾ عبد العزيز الدولي بجد  ،رسالة ماجستير غير منالور  ،أكاديمية

نايؼ لمعموـ األمنية.
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 oالسممي ،شيد ( " :)2008ممارسة إدارة الوقت وأثرىا في تنمية ميارات اإلبداع اإلداري لدى

مديري مدارس المرحمة الثانوية بتعميم العاصمة المقدسة" .رسالة ماجستير غير منالور،

جامعة أـ المر .

 oالسويداف ،طارؽ ( " :)2003إىمال اإلبداع وراء إحباط العامل العربي".مجمة اإلبداع،
العدد(.)2

 oالالرشي حامد  ،ممحـ يحيى  ،الاليخ نجي ( " :)2009القيادة واإلبداع :دراسة ميدانية عمى

منظمات ال تصالت في اليمن" ،مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز :اإلقتواد واإلدار  ،مجمد()23

العدد(.)1

 oالالمحاء ،عادؿ ( " :)2003عالقة األ نماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري" دراسة مسحية
عمى العامميف شي المديرية العامة لمجوازاا بالرياض ،رسالة ماجستير غير منالور  ،أكاديمية

نايؼ لمعموـ األمنية.

 oالوراير  ،أكتـ ،اليري

رويد ( " :)2010أثر وظائف إدارة الموارد البشرية في اإلبداع

التنظيمي كما يراىا العاممون في شركة التصالت األردنية :دراسة حالة" ،المجمة األردنية شي

إدار األعماؿ ،المجمد ( ،)6العدد(.)4

 oالويدخني ،يالد والح احمد ( " :)2001المناخ التنظيمي وعالقتو باإلبداع اإلداري في
اتخاذ القرار بإمارة منطقة المدينة المنورة وأمانتيا" ،رسالة ماجستير غير منالور أكاديمية

نايؼ لمعموـ األمنية ،الرياض.

 oالعازمي ،محمد ( " :)2006القيادة التحويمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري" ،دراسة مسحية عمى
العامميف المدنييف شي وزار الدايمية .رسالة ماجستير غير منالور  ،أكاديمية نايؼ لمعموـ
األمنية.

 oعبد الحميـ ،احمد وعبابنة ،رائد ( " :)2008دور التفويض والشفافية في ممارسة اإلبداع

اإلداري في القطاع العام في و ازرات األردن" ،مجمة جامعة الالارقة لمعموـ اإلنسانية

واإلجتماعية.

 oعبد الرحيـ ،لينا ( " :)2009أثر النمط القيادي لمدراء المكتب اإلقميمي بغزة) األونروا) عمى
تييئة البيئة اإلبداعية لمعاممين" ،رسالة ماجستير غير منالور  ،الجامعة اإلسالمية.

 oالعبيدي ،قيس محمود ( " :)1997التنظيم :المفيوم والنظريات والمبادئ" ،الجامعة الم توحة.

 oالعتيبي ،تركي قاعد ( " :)2004مستوى اإلبداع التنظيمي والعوامل المؤثرة عميو" .رسالة
ماجستير غير منالور  ،جامعة الممؾ سعود .الرياض.
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 oالعتيبي ،عائض سعدوف السويمي ( " :)2008موقف القيادات اإلدارية من تفويض السمطة
وأثره عمى انجاز اإلعمال" ،رسالة ماجستير غير منالور ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،الرياض

،السعودية

 oالعثماف ،محمد ( " :)2007تفويض السمطة وأثره عمى كفاءة األداء" .دراسة تطبيقية عمى
العاممين في شرطة منطقة الرياض" ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايؼ لمعموـ األمنية.

 oالعجمة ،توشيؽ ( " :)2009اإلبداع اإلداري و عالقتو باألداء الوظيفي لمدير القطاع العام "
رسالة ماجستير ،كمية التجار،الجامعة اإلسالمية.

 oالعري ي ،بف محمد سعود ( " :)2006المعوقات التنظيمية إلبداع العاممين" :دراسة ميدانية

عمى وحد التطوير اإلداري باجيز األمف العاـ بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منالور،

جامعة الممؾ عبد العزيز.

 oعساؼ ،عبد المعطي ( " :)1995مقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصرة " ,مجمة
اإلداري العدد(.)62

 oعساؼ ،عبد المعطي ( " :)1999السموك اإلداري (التنظيمي) في المنظمات المعاصرة"،
مجمة اإلداري العدد( )62عماف.

 oالعساؼ ،وشاء ( " :)2004واقع اإلبداع ومعوقاتو لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض"،
رسالة ماجستير غير منالور  ،جامعة الممؾ سعود.

 oعميمي ،عمرو وو ي ( " :)1997اإلدارة أصول وأسس ومفاىيم" ،دار أىراف لمنالر والتوزيع،
عماف ،األردف.

 oعكاالة ،أسعد ( " :)2008أثر الثقافة التنظيمية عمى األداء الوظيفي د ارسة تطبيقية عمى
العاممين في شركة التصالت " "Paltelفي فمسطين" ،رسالة ماجستير غير منالور ،الجامعة

اإلسالمية.

 oالعكش ،عالء ( " :)2007نظام الحوافز والمكافآت وأثره في تحسين األداء الوظيفي في
و ازرات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية.

 oالعمياف ،محمود سمماف ( " :)2010السموك التنظيمي في منظمات األعمال " ،ط .5عماف،
األردف :مطابع دار وائؿ لمنالر والتوزيع.

 oالعنزي ،طالؿ بف ريطاف ( " :)2006اإلبداع اإلداري لدى المديرين في شركة التصالت
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ممحـ ـ ـ ــق رق ـ ـ ــم ()1

جامعـــــــــــــة األزهـــــر -غـــــــــــزة

عمادة الدراســـــــــــــــات العميــــــــا
كمية االقتصاد والعموم اإلدارية

قســــم إدارة األعمال ()MBA

حفظك اهلل ورعاك

السيد الدكتور.......................... /
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

الموضوع :تحكيــم إستبانــة
أتق ـ م لســيا تكم بكــل ااحت ـرام والتق ـ ير عمــف يــو كم ال ؤوبــة ـ

مــة البحــث ال مم ـ

والباحثين ،أمال من ش صكم الكريم تحكـيم ىذه ااستبانة والت تحمل عنـوان " :عالقة المتغيـرات

التنظيمية بمستوى اإلبداع اإلداري -دراسة تطبيقية عمى شركة االتصاالت الخمويـة الفمسـطينية

 -جوال" .وذلك لنيل ر ة الما ستير

إ ارة األعمال .

شاك ار لكم وقتكم وجهدكم الثمين الذي منحتمونا إياه،،،
وتقبموا فائق االحترام والتقدير،،،

الباحـث /وائل محمد مصبح
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أوالً :معمومات أولية:

الرجاء وضع عالمة ( )xأمام اإلجابة التي تختارها:

 .1الذرجت الىظيفيت

.2

يدير عاو

يدير دائرة

قائد فريق

رئيس قسى

إداري أول

إداري

المؤهل العلمي
دبهوو

ياجستير فأكثر

بكانوريوس

 .3العمر بالسنوات
ين 02 – 02
.0

ين 02 – 02

ين 02

ين 12 - 12

– 02

النىع
ذكر

أنثى

 .1سنىاث الخبرة
أقم ين  0سنوات

.2

8 -1
سنوات

أكثر ين  8سنوات

عذد الذوراث التذريبيت التي تلقيتها أثناء عملك في شركت جىال
أقم ين 0دورات

ين 8 - 1
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أكثر ين 8

ثانياً  :فقرات االستبانة:
موافق
الرقم

بدرجة

الفقرة

كبيرة

المجال األول :الحوافز المعنوية
م ال وظيفت .

.1

أش ر باألمن الوظيف

.2

يش رن رئيس المباشر بأىمية ال ور الذي أقوم بو.

.3

أش ر أن ال الة تسو نظام الحوا ز الم نوية

.4

أش ر بالرضا عن اإل ازات المرضية.

.5

أش ر بالرضا عن اإل ازات ال ا ية.

.6
.7
.8
.9

عمم

شركة وال.

شركة وال ي طين مق ار من التميز

من المزايا الت احصل عمييا من الل عمم

ـ شـركة ـوال كتـ

الشكر والتق ير.

تتاح ل الفرص لممشاركة

الم تمع.

ات اذ الفـ اررات ال اصـة باألعمـال التـ

أقوم بيا.

التنويــع ـ وا بــات الوظيفيــة ( اإلثـراا الــوظيف ) تطــور مـن ق ـ رات

وت من أتحمل أعباا ال مل.

.11

ل ي عمم و راية بنظام واليات منح الحوا ز.

.11

أش ر بالرضا عن المزايا وال مات اإلضا ية الت تق ميا الشركة.

المجال الثاني :الحوافز المادية
.12

تتناس

.13

تحفز اإل ارة (ما يا) ال اممين الذين يق مون أ كار

.14

الحوا ز الما ية مع ال ي المبذول.

ترتبط الحوا ز باإلب اع

ي ة.

ال مل.

ال مل ماعية.

.15

الحوا ز المتب ة

.16

يتم منح الحوا ز والمكا آت لذوي األ اا المتميز.

.17

أرى أن آليات الحوا ز والمكا آت مناسبة لم مل

.18

أعتق أن الحوا ز والمكا آت تحفزن لمقيام بأ اا أ ضل.

.19

ي تبر الرات الشيري الذي أتقاضاه م زياً من و ية نظري.

شركة وال.

ال مل متاحة.

.21

رص الترقية ااستثنائية

.21

أش ر بالرضا عن ال الوات ال ورية وااستثنائية.
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موافق
موافق

بدرجة

متوسطة

غير موافق
غير موافق

بدرجة
كبيرة

.22

أش ر بالرضا عن التأمين الصح الذي تق مو الشركة ل .

.23

ال ائ النق ي أىم الحوا ز.

.24

يتناس

راتب مع ال ر ة ال ممية الت احمميا.

المجال الثالث :درجة المركزية
.25

يتيح ل رئيس المباشر مناقشة األى اف والسياسات المت مقة بال مل.
ات اذ الق اررات.

.26

يتيح ل رئيس المباشر رصة المشاركة

.27

يحرص رئيس المباشر عمف األ ذ باقتراحات وأ كاري ال ي ة.
م ال عمم .

م ظم األمور

.28

أش ر بأنن المتصرف

.29

يسمح رئيس المباشر بات اذ ق اررات بنفس .

.31

يقوم رئيس المباشر بتفويض ق ر كبير من صالحياتو ل .

.31

يتيح رئيس المباشر حرية الت بير عن أرائ واقتراحات .

.32

يسمح لم اممين التصرف

.33

يتيح رئيس المباشر أ اا أعمال باألسمو المناس

.34

يش ع رئيس المباشر روح المبا أة والت ي .

.35

يتمتع رئيس المباشر بالتفكير واإلب اع.

.36
.37

عن ح وث أي مشكمة ي

أ اا أعماليم كما يرون.
المفضل ل ي.

أن ير ع الموظف لرئيسو المباشر لحميا.

ت ــنص المـ ـوائح عم ــف و ــو التمس ــك بحر ي ــة القـ ـ اررات الص ــا رة م ــن اإل ارة
ال ميا.

.38

يتمسك الرئيس المباشر بالصالحيات وا يفوضيا لم اونيو.

.39

يش ع الرئيس المباشر عمف تفويض الصالحيات لمم تصين.

.41

تنص لوائح ال مل عمف تركيز السمطة بأي ي الرؤساا قط.

.41

يش ع رئيس المباشر ات اذ الق اررات ال ماعية.

.42

ييتم الرئيس المباشر بتنسيق ال يو بين ال اممين.
حل المشكالت.

.43

يتبع الرئيس المباشر األسمو المركزي

.44

يستمع رئيس المباشر إلف و ية نظري بس ة ص ر.

المجال الرابع :مستوى اإلبداع اإلداري
األصالة
.45

أقوم بان از األعمال المطموبة من بأسمو مت

.46

أش ر أن إ رااات ال مل بحا ة إلف عممية تطوير مستمر.

.47

أعمل عمف ع م تقمي اآل رين

.48

ل ي الق رة عمف تق يم أ كار

ومتطور.

حل المشكالت الت توا ين
ي ة ألسالي

ال مل.

ال مل.

ي ة لممشكالت الت توا ين

ال مل.

.49

أقوم بتق يم حمول

.51

ل ي الق رة عمف تق يم األ كار ال ي ة لتطوير ال مل بتمقائية ويسر.
المرونة الذهنية

.51
.52
.53
.54

أحرص عمف م ر ة ااراا الم الفة لرأي لالستفا ة منيا.
ا أتر

تغيير موقف عن ااقتناع ب م صحتو.

أحرص عمـف إحـ اث تغييـرات ـ أسـالي

ال مـل لموصـول لن ضـل بـين تـرة

وأ رى.
ل ي الق رة عمف رؤية األشياا زوايا م تمفة.
الحساسية لممشكالت
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.55

أتوقع مشكالت ال مل الت توا ين قبل ح وثيا.

.56

أ طط لمو ية (لحل) مشكالت ال مل الت يمكن ح وثيا.

.57

أحرص عمف م ر ة أو و الض ف أو القصور يما أقوم بو من أعمال.

.58

ال مل.

أمتمك رؤية قيقة اكتشاف المشكالت الت ي ان منيا اا رون

القدرة عمى التحميل والربط
.59

ل ي المق رة عمف تنظيم أ كاري.

.61

أح تفاصيل ال مل قبل الب ا بتنفيذه.

.61

ل ي المق رة عمف ت زئة ميام ال مل.

.62

ل ي المق رة عمف تحميل ميام ال مل.

.63

ل ي المق رة عمف إ راك ال القة بين األشياا.

.64

أركز عمف ميام عمم أكثر من أي ش ص ا ر.

االحتفاظ باالتجاه
.65

أستغرق وقتا كا يا

.66

أعمل عمف تحقيق أى ا

.67

ل ي ا ع قوي لتحقيق الن اح وال ر ات ال ميا

.68

أىــتم بإنتــاج أ كــار

مع الم مومات لحل مشكالت ال مل.
بإصرار.
الحياة.

يـ ة أكثــر مــن إىتمــام بمحاولــة الحصــول عمــف موا قــة

اآل رين.
قبول المخاطرة

.69

أتمتع بالق رة عمف ال اع عن أ كاري بالح ة والبرىان.

.71

أتقبل إنتقا ات اآل رين بس ة ص ر.

.71

أتقبل الفشل بإعتباره ت ربة تسبق الن اح.
ال ي ة لحل مشكالت ال مل.

.72

أبا ر بتبن األ كار واألسالي

.73

أتحمل مسؤولية ما أقوم بو من أعمال ول ي است ا لمموا ية.
الطالقة الفكرية

.74
.75
.76
.77
.78

ل ي الق رة عمف طرح الحمول السري ة لموا ية المشاكل الت توا ين
ل ي الق رة عمف تق يم أكثر من كرة

ال مل.

وقت زمن قصير.

لـ ـ ي الق ـ ـ رة عم ــف إنت ــاج اكب ــر ع ـ ـ ممك ــن م ــن األلف ــاظ المناس ــبة الت ـ ـ تحم ــل نف ــس
الم نف.
ل ي الق رة عمف التفكير السريع لموا ية الظروف الم تمفة.
ل ـ ي الق ـ رة عمــف الت بيــر عــن أ كــاري بطالقــة وصــياتتيا بكممــات تتناس ـ
الموقف.
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مــع

ملحــــــــق رقـــــــم ()2
قائمــــة حمكمـــــي اإلستبانـــــة
م.
.1
.2
.3

اسم المحكم
أ . .ما

الف ار

 .رش ي وا ي
أ . .يوسف عاشور

المسمى الوظيفي
عمي كمية الت ارة  -ال ام ة اإلسالمية بغزة.
عضو الييئة الت ريسية بقسم إ ارة األعمال بكمية الت ارة
ال ام ة اإلسالمية بغزة.

عضو الييئة الت ريسية بقسم إ ارة األعمال بكمية الت ارة
ال ام ة اإلسالمية بغزة.

.4

 .سمير صا

عمي الت ميم المستمر

.5

 .سام أبوالروس

عضو الييئة الت ريسية بقسم إ ارة األعمال بكمية الت ارة

.6

 .يوسف بحر

رئـ ــيس قسـ ــم إ ارة األعمـــال بكميـ ــة الت ــارة ـ ـ ال ام ـ ــة

.7

أ .منصور األيوب

.8

 .ميل ح اج

رئ ـ ــيس قس ـ ــم إ ارة األعم ـ ــال  -كمي ـ ــة ااقتص ـ ــا وال م ـ ــوم

.9

 .نياية التمبان

عض ـ ــو الييئ ـ ــة الت ريس ـ ــية بقس ـ ــم إ ارة األعم ـ ــال -كمي ـ ــة
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 .وسيم اليبيل

عض ــو الييئ ــة الت ريس ــية ـ ـ قس ــم إ ارة األعم ــال بكمي ــة
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 .نا ذ بركات

عضو الييئة الت ريسية بقسم اإلحصاا بكمية الت ارة ـ

ال ام ة اإلسالمية بغزة.

ال ام ة اإلسالمية بغزة.

اإلسالمية بغزة.
نائ

ال مي لمت طيط والتطوير -كمية مسطين التقنية

محاضر بكمية مسطين التقنية
اإل ارية ب ام ة األزىر بغزة.

ااقتصا وال موم اإل ارية ب ام ة األزىر بغزة.
الت ارة

ال ام ة اإلسالمية بغزة.

ال ام ة اإلسالمية بغزة.
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