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الممخص :

المنظمات حاليا بحاجة ماسة إلى مكاكبة البيئة ك ما يحدث فييا مف تغيرات ك تقديـ أفكار إبداعية جديدة ك

في القادة كالمدراء أف يعممكا بجد ك أف يبحثكا ك يحممكا عكامؿ اإلبداع ك ابتكار أساليب جديدة لـ يتطرؽ إلييا
مف قبؿ مف اجؿ النيكض بالمنظمة بشكؿ أفضؿ ك البحث الحالي ىك يحاكؿ تحديد عكامؿ االبداع المنظمي
لمديرم الكحدات االدارية في المنظمة المتمثمةب( ثقافة االبداع  ,نمط القيادة  ,التحصيؿ العممي  ,ك الدعـ

ألمنظمي لئلبداع ) كمدل استخداـ ىذه اإلبعاد في عمميـ اليكمي  .ك تكصؿ البحث إلى إف مدراء الكحدات
اإلدارية في المنظمة المبحكثة (( جامعة بابؿ )) يكلكف اىتماـ بالغ بيذه العكامؿ .
Abstract:
Organizations are in dire need to cope with the environment and what happens
to them of the changes and come up with innovative ideas and new leaders and
managers to work hard and to look and analyze the factors of creativity and
innovation of new methods had not been addressed by the Organization for the
Advancement of better and in the search is the current factor analysis of
organizational innovation managers of administrative units in the organization
examined, of b (a culture of innovation, leadership style, educational attainment,
and organizational support for creativity) and use these dimensions in their daily
work. And lead research found that managers of administrative units in the
organization examined, ((University of Babylon)) are paying attention to these
very factors.
المبحث األكؿ
منيجية البحث

إف مديرم الكحدات اإلدارية بحاجة اليكـ إلى مكاكبة التطكرات ك المتغيرات في البيئة الخارجية ك أف تخطكا

نحك ابتكار أساليب إبداعية جديدة ك تنمية ىذه الركح اإلبداعية لرفع المستكل اإلدارم ك التعرؼ في أىمية

تحميؿ عكامؿ اإلبداع لدل مديرم الكحدات اإلدارية في جامعة بابؿ ( قيدالبحث ) ك العكامؿ المؤثرة في اإلبداع
ألمنظمي ك أنكاع اإلبداع ألمنظمي مف اجؿ رفع مستكل األداء لممنظمة بالشكؿ المطمكب .

يتزايد االىتماـ حاليا بمكضكع اإلبداع ألمنظمي في مستكل المنظمات العاممة في المجتمع العراقي كال سيما

في المنظمة المبحكثة ( جامعة بابؿ ) ماداـ األداء حاليا دكف المستكل المطمكب ك طمكح قادة ىذه المنظمات

ناىيؾ عف كجكد الكثير مف الدراسات التي تناكلت االبداع كالعكامؿ التي تشجع االبداع كلكف القمة منيا قد

تناكلت تحميؿ عناصر االبداع أثناء عمؿ مدراءالكحدات االدارية  .ك إف إغفاؿ دكر اإلبداع ألمنظمي ك تحميؿ
عناصره األساسية أثناء عمؿ مدراء ىذه الكحدات اإلدارية سكؼ يؤدم إلى ضعؼ قدرة المنظمة في مكاجية

التح ديات ك التنافس مع المنظمات األخرل في عالـ سريع التغير مما يعطي فرصة لممنظمات األخرل لمتقدـ .
ك استنادا إلى ذالؾ يمكف تشخيص مشكمة البحث بأف عدـ إدراؾ مدراء الكحدات اإلدارية لعكامؿ اإلبداع

ألمنظمي سكؼ يؤدم إلى خمؽ نكع مف الضعؼ ليذه المنظمة تجاه المنظمات األخرل .
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ثانيا  :أىمية البحث

يسعى البحث الى التعرؼ ألىمية الدكرالذم يمعبو مدراء الكحدات االداريو في المنظمو ( قيد البحث) كتحميميـ

لعناصر االبداع المكجكدة كابتكارىـ الساليب جديدة كمبدعو في العمؿ االدارم لغرض النيكض كالمنافسة مع

بقية المنظمات االخرل لمكصكؿ الى اليدؼ المنشكد .

ثالثا  :ىدؼ البحث

ييدؼ البحث إلى مايأتي :
 -1تحديد العكامؿ المؤثرة في اإلبداع ألمنظمي مف خبلؿ ( ثقافة اإلبداع  ,نمط القيادة  ,التحصيؿ
العممي  ,الدعـ ألمنظمي لئلبداع ) في المنظمة قيد البحث ( جامعة بابؿ ) ك دكرىا في النيكض في

المنظمة المبحكثة .

 -2معرفة مقياس اإلبداع لممنظمة المبحكثة ( جامعة بابؿ ) .
 -3التعرؼ في دكر مدراء المنظمة في استخداـ أبعاد اإلبداع ألمنظمي في عمميـ ك معرفة أىمية كؿ
بعد مف ىذه األبعاد .

رابعا  :فرضية البحث

يعتمد البحث في فرضية أساسية مفادىا(ال تبايف اىمية عكامؿ االبداع لمديرم الكحدات االدارية في المنظمة

المبحكثة )

ػػ فرضية العدـ ( -: )H0ال تتبايف اىمية عكامؿ االبداع لمديرم الكحدات االدارية في المنظمة المبحكثة
ػػ فرضية البديمة ( -: )H1تتبايف اىمية عكامؿ االبداع لمديرم الكحدات االدارية في المنظمة المبحكثة

خامسا  :مجتمع ك عينة الدراسة

تتككف عينة البحث مف ( )53شخصا يمثمكف مدراء الكحدات ك األقساـ ك الشعب في رئاسة جامعة بابؿ ك
كمياتيا ك كزعت عمييـ استمارات االستبياف رجعت كميا ماعدا ثبلثة قد أفرزت غير صالحة لمتحميؿ اإلحصائي

فأصبح العدد النيائي لمتحميؿ اإلحصائي ىك ( )50استمارة استبياف ك ىؤالء جميعا يعممكف في المنظمة
المبحكثة ( جامعة بابؿ ) .

سادسا  :ك سائؿ جمع البيانات ك المعمكمات

اعتمد الباحث في الكسائؿ اآلتية في جمع المعمكمات

 -1التقارير الرسمية في المنظمة المبحكثة ( جامعة بابؿ ).
 -2المقاببلت الشخصية .
 -3االستبانة .
تعد االستبانة أداة رئيسية في جمع البيانات أذ ركعي في صياغتيا قدرتيا في التشخيص ك قياس
المتغيرات الرئيسية فييا  ,ك تتككف االستبانة مف ( )20سؤال ك كزعت ( )5أسئمة لكؿ بعد مف
اإلبداع ألمنظمي البالغة أربع متغيرات ك ىي ( ثقافة اإلبداع  ,نمط القيادة  ,التحصيؿ العممي ,

الدعـ ألمنظمي لئلبداع ) ك لتحكيؿ اآلراء الكصفية في البحث إلى أساليب كمية  ,تـ استخداـ

مقياس (( ليكرت  )) Likertالخماسي ك إعطاء األكزاف لئلجابات ك كما يأتي -:

مكافؽ بشدة ( )5مكافؽ ( )4محايد ( )3ال أكافؽ ( )2ال أكافؽ بشدة ()1

411

المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

العدد ( )73

المجلد ( ) 9

سابعا  :دالالت الصدؽ ك الثبات

اعتمد الباحث في الصدؽ الظاىرم أك الصدؽ ألتحكيمي ك لككف األشياء عرضة لمطعكف ك تفتقر إلى الثبات
لفترات طكيمة ألنيا تمثؿ بيانات كصفية ك لغرض قياس صدؽ االستبياف ك ثباتيا  ,استخدـ الباحث طريقة

االختبار ك إعادة االختبار في عينة مؤلفة مف ()20شخصا تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ك باستخداـ مقياس

كركنباخ الفا ( )Cronbachi Alfaكجد اف المقياس كاف ( )0.88ك ىك ثبات عاؿ عمما باف قيمة معامؿ
فاكركتياخ (معامؿ الثبات) تككف مقبكلة عندما تككف بيف

(. )0.75-0.67

المبحث الثاني

األطار النظرم لمبحث

يتناكؿ ىذا البحث المفاىيـ النظرية لمتغير البحث (اإلبداع ألمنظمي ) ك كاألتي :

أ -المفيكـ :

يمكف القكؿ أف بداية االىتماـ بمكضكع اإليداع ظير عاـ 1958ـ في المؤتمر الذم عقد في الكاليات المتحدة
األمريكية الذم تناكؿ اإلبداع ك تأثيره في مجاؿ العمؿ

(الدىاف :1992:ص)179

ك أشار ( Hodge and

 ) Anthonyبأف اإلبداع ىك إيجاد طرؽ جديدة لمقياـ باألشياء عند تطبيقيا  ,تساعد المنظمة في التعامؿ
الفاعؿ ك الناجح مع التيديدات ك الفرص .

()Hodge and Anthony:1991:P.5,5

كعرؼ ( )Amabileاإلبداع في انو التعبير عف أفكار أصمية تماما  ,لكف األصالة ال تكفي مف اجؿ أف تككف
مبدعا  ,فالفكرة يجب أف تككف مناسبة ك ممكنة التطبيؽ ك يجب أف تؤثر في الكيفية التي تنفذ بيا األعماؿ
()Amabile :1991:p.78

لتطكير منتكج أك تحسيف العممية .

ك كفقا لػ( ألمكزم) فأف اإلبداع ىك تصكر أصيؿ لبدائؿ التي يمكف أف تسيـ في حؿ المشكبلت القائمة .

(المكزم

:1999:ص)110

ك مف جية نظر (الصرف) فأف اإلبداع  :أفكار تتصؼ بأنيا جديدة ك مفيدة ك متصمة بحؿ مشكبلت معينة أك

تجميع أك إعادة تركيب األنماط المعركفة مف المعرفة في إشكاؿ فريدة .

(الصكت)2001:

ذكر ( )Daftفي إف اإلبداع ىك تبني فكرة أك سمكؾ جديد لصناعة المنظمة أك سكقيا أك بيئتيا العامة .

()Daft:2001:p.357

ك يرل ( جكاد ك محمد ) اإلبداع في انو ابتكار أشياء جديدة  ,سمعة  ,خدمة  ,فكرة تتميز بالندرة ك تحقؽ
منفعة اقتصادية أك اجتماعية .

(جكاد كمحمد :2006 :ص)23

فيما عرؼ (المحاكم) اإلبداع في انو مزيج لتطكير فكرة قديمة أك إليجاد فكرة جديدة  ,ميما كانت الفكرة
صغيرة  ,تنتج عنيا إنتاج متميز غير مألكؼ يمكف تطبيقو ك استعمالو .

()www.duifoudi.maktooplog.com

ك إشارة إلى ما تقدـ ذكره يمكف القكؿ باف اإلبداع ىك :

خمؽ أفكار جديدة كأف تككف سمعة أك خدمة تعكد بمنافع اقتصادية أك اجتماعية لممجتمع .
ب -أنكاع اإلبداع ألمنظمي :

لقد اختمفت كجيات نظر الباحثيف حكؿ أنكاع اإلبداع ألمنظمي فقد صنفا () Hodge and Anthony

اإلبداع ألمنظمي إلى ثبلثة أنكاع ىي ( اإلبداع التكنكلكجي  ,اإلبداع اإلدارم  ,اإلبداع المساعد ) .

()hodge and anthony:1991:p595

411

المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

العدد ( )73

المجلد ( ) 9

أما (الفياض) فقد قسـ اإلبداع إلى مستكيات مختمفة منيا :
-

اإلبداع في مستكل الفرد .

-

اإلبداع في مستكل الجماعات .

-

اإلبداع في مستكل المنظمات .

(الفياض : 1995 :ص)54-55

في حيف ( تايمكر ) قد قسـ اإلبداع إلى مستكيات ثبلثة ىي :

(الزىرم :2002:ص)58

 -1اإلبداع التعبيرم  :ك تككف فيو األصالة ك الكفاءة في قدر قميؿ مف األىمية .
 -2اإلبداع اإلنتاجي  :ك ىك الذم يرتبط بتطكير الو أك منتج أك خدمة .
 -3اإلبداع أالبتكارم  :يشير إلى التطكير المستمر لؤلفكار ك ينجـ عنة اكتساب ميارات جديدة.
ك يذكر ( )Hittأف اإلبداع يقسـ إلى نكعيف كفقا لمنظكراالستعماؿ ك ىما :

( )hittet.al:2001:p.525

 -1إبداع المنتكج  :كىك طرح منتجات جديدة أك التحسيف المستمر لممنتكجات الحالية .
 -2إبداع العممية  :كىك يشير إلى إدخاؿ أساليب جديدة أك تحسيف العمميات اإلنتاجية .

(طالب

:2004:ص)151

في حيف أشار ( )Daftفي أف اإلبداع يصنؼ إلى :
( إبداع تكنكلكجي  ,إبداع إدارم )

()daft:2001:p.370

ج -العكامؿ المؤثرة في اإلبداع ألمنظمي :
اختمؼ الباحثكف في عدد العكامؿ المؤثرة في اإلبداع ألمنظمي عند تناكليـ ليذا المكضكع  .فمنيـ ()Daft

حددىا بػ( التحصيؿ العممي  ,حجـ المنظمة  ,المشاركة في اتخاذ القرار ) .

()daft:1978:p.209

أما ( )Hodge and Anthonyفقد ذك ار بأف العكامؿ المؤثرة في اإلبداع ألمنظمي ىي ( :خبرة ك ميارات
العامميف  ,التحصيؿ العممي  ,ك أسمكب القيادة ) .

()hodge and anthonny:1991:p.370

في حيف يرل ( )Ibarraباف ىناؾ عكامؿ مختمفة تؤثر في اإلبداع منيا ( نمط التفكير  ,التحصيؿ العممي ,
المنصب الكظيفي  ,الثقافة ألمنظميو  ,المركزية ك البلمركزية  ,نمط القيادة ).

()Ibarra:1993p.471:

ك بالنسبة إلى (العزاكم) فقد ذكر باف العكامؿ المؤثرة في اإلبداع ألمنظمي ىي ( :الثقافة ألمنظميو  ,الرسمية
(العزاكم :2000:ص)81

ك المركزية  ,نمط القيادة  ,ك الخبرة ك الميارات )

ك يرل ( جكاد ك محمد ) باف العكامؿ المؤثرة في اإلبداع ألمنظمي ىي :
( ثقافة اإلبداع  ,نمط القيادة  ,ك الدعـ ألمنظمي لئلبداع )

(جكاد .محمد :2006ص)24

ك استنادا إلى ما تقدـ ذكره فاف البحث الحالي سكؼ يستند في العكامؿ اآلتية :
( ثقافة اإلبداع  ,نمط القيادة ك التحصيؿ العممي  ,الدعـ ألمنظمي لئلبداع )

د -مقاييس اإلبداع ألمنظمي :

نظ ار الختبلؼ الدراسات ك أىدافيا ك أنكاع اإلبداع الذم اعتمدتو لكؿ دراسة أك بحث فقد اختمؼ أيضا مقاييس

اإلبداع ألمنظمي المعتمد مف كجية نظر الباحثيف ك الدارسيف .
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فقد ذكرت ( الدىاف ) باف مقاييس اإلبداع ىي :

( تقارير ك بحكث  ,براءات اختراع  ,جكائز عممية  ,النتاجات الجديدة  ,عمميات التغيير  ,ك عدد مف

المنشكرات ).

(الدىاف:1992:ص)179

في حيف أف ىناؾ عدد مف المقاييس التي يمكف لممنظمات استخداميا لمتعرؼ في المبدعيف ك المبتكريف في

المنظمات ك ىي :

()http://ynpanl.un.org

 -1المقاييس الشخصية  :التي تكضح الشخصية المبدعة ك التي مف بينيا مستكل الذكاء المرتفع ,
الثقة بالنفس  ,التصميـ في النجاح .
 -2رصيد السيرة الذاتية  :يكضح فييا األحداث ك االنجازات التي قاـ بيا الفرد مف انجازات عممية أـ
عممية لتحديد الحجـ اإلجمالي لئلنتاج اإلبداعي لمفرد .

 -3اختبارات القدرة اإلبداعية  :مثؿ اختبارات (تكرنس) لمتفكير اإلبداعي ك التي تقيس مككنات التفكير
اإلبداعي لدل األفراد كىي  :الطبلقة  ,المركنة  ,األصالة كغيرىا .

ك اعتمادا إلى ما ذكر أعبله فاف بعض المقاييس لئلبداع ألمنظمي مثؿ ( النتاجات الجديدة مف السمع

ك الخدمات ) ىي تخص المنظمات الصناعية  ,أما في المنظمة ( قيد البحث ) فإنيا خدمية فاف مقاييس

اإلبداع يمكف أف تؤخذ فييا ( عدد األفكار  ,عدد التقارير  ,البحكث المنشكرة  ,براءات االختراع  ,ك الجكائز
العممية ) .

ىػ  -مراحؿ عممية اإلبداع :

مف خبلؿ دراسة معالـ اإلبداع ك إشارة يمكف إيجاز المراحؿ التي تمر بيا عممية اإلبداع
(الشماع :2000:ص)422-423

بما يأتي :

 -1مرحمة التصكر :

تبدأ الخطكة األساسية لئلبداع الناجح بفكرة جديدة أك تصكر كامؿ لئلمكانات التكنكلكجية ك االحتياجات

المطمكبة  ,إضافة لدراسة المنافع االقتصادية ك االجتماعية التي يأخذىا المبدع بنظر االعتبار  ,أك طبيعة

الطمب المتكقع (المحتمؿ) ك مقارنة المنافع المتكقعة بكمفة اإل نتاج المطمكب .
 -2مرحمة تككيف الفكرة :

ىي العممية األساسية الثانية في مراحؿ اإلبداع  ,اذ إف تصميـ المحتكل يشمؿ في تحديد الطمب المتكقع ك

التكنكلكجيا المحتممة لتككيف التصميـ .

 -3مرحمة معالجة المشاكؿ :

ترافؽ ىذه الخطة عممية عمميو اإلبداع بشكؿ مستمر اذ تصاحب ذلؾ ظيكر بعض المشكبلت أك المعكقات
التي يجب أف تتخذ بشأف المعالجات ك الحمكؿ الممكنة لمكاصمة فاعمية اإلبداع  ,فإذا لـ تفمح المنظمة بإجراء

المعالجات الممكنة فأف المشركع يتكقؼ أك يمغى العمؿ بو .
 -4مراحؿ الحؿ :

إذا ما نجحت نشاطات حؿ المشاكؿ  ,تأتي ىذه المرحمة التي يككف اإلبداع فييا قد كجد ك تحقؽ نجاح
المشركع المستيدؼ  .فإذا حقؽ المبدع المشركع مف خبلؿ اإلمكانات التكنكلكجية المتاحة سمي ىذا النكع (
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اإلبداع بالتبني ) أما إذا لـ يحقؽ المكارد التكنكلكجية المتاحة أمكانية التنفيذ فاف المنظمة تمجأ إلى اعتماد

المرحمة األخرل مف اإلبداع ك ىي مرحمة ( التطكير) .
 -5مرحمة التطكير :

تمثؿ ىذه المرحمة إحدل صكر عدـ التأكد التي يكاجييا المبدع  ,اذ أف إمكانية قياس الحاجة إلى التكنكلكجيا
المتكقعة إلكماؿ المشركع تككف غير معركفة عادة لذلؾ يحاكؿ المبدع أف يحؿ مشكبلت عدـ التأكد مف خبل ؿ

األخذ بنظر االعتبار حاجة السكؽ ك العقبات اإلنتاجية المرافقة لذلؾ .
 -6مرحمة االستعماؿ ك االنتشار :

تمثؿ ىذه المرحمة الخطكة النيائية ك األخيرة في عممية اإلبداع  ,اذ يتـ استعماؿ اإلبداع ك انتشار فكرة

اإلبداع ك النتائج المتحققة فييا .

ك -مقكمات اإلبداع(:)www.manhal.net
 -1الذكاء:

يذكر بعض العمماء في دراسة ميمة أف كؿ مبدع ىك ذكي كليس كؿ ذكي مبدع كىذا يعني أف
الذكاء شرط ضركرم لئلبداع  ،كىذا يعني أف الفرد المبدع البد أف يتصؼ بحد أدنى معركؼ

مف الذكاء لكي يككف مبدعا .
 -2الناحية االنفعالية:

كجد في دراسات الباحثيف أف الشخص المبدع يتسـ في الغالب باالتزاف كبنضكج انفعالي

يزيد عف أقرانو كما انو يشعر باألماف كعدـ الخكؼ ك االستقبللية ك الثقة بالنفس كيقدر ذاتو

كما يقدر اآلخريف كيحترـ آراءىـ كيساعدىـ .
 -3الدافعية :

كتعني قرار مف داخؿ الشخص أف يتحرؾ نحك التنفيذ .

 -4التعمـ ك المعرفة:

إف المعرفة ك المعمكمات كسعة االطبلع ضركرية لمعمؿ اإلبداعي .

 -5الناحية االجتماعية:

إف تكفر الجك االجتماعي المبلئـ ك العبلقات اإلنسانية بيف العامميف لو تأثير كبير في إظيار اإلبداع ككذالؾ

المناخ المناسب يعتبر ارض خصبو لئلبداع .

 -6الظركؼ النفسية كاالجتماعية :

تؤثر الظركؼ النفسية ك االجتماعية في دفع أك إعاقة العممية اإلبداعية فقد اثبت أف اإلبداع يشبع حاجو
ىامو لدل اإلنساف ىي حاجو تحقيؽ الذات .

ر -الممارسات اإلدارية التي تؤثر في اإلبداع :

(أما بابؿ )2000:

إف مف أىـ الممارسات اإلدارية التي تؤثر في اإلبداع ىي

 -1التحدم :

:

عف طريؽ تعيف الشخص المناسب في الكظيفة المناسبة كالتي تتصؿ بخبراتو كمياراتو  ،كذلؾ يؤدم إلى تكقد

شعمة اإلبداع لديو  ،كما إف التسكيف في المكاف غير المناسب يؤدم إلى اإلحباط ك الشعكر بالتيديد .
 -2الحرية :
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كتمثيؿ في إعطاء المكظؼ الفرصة لكي يقرر بنفسو كيؼ ينقذ الميمة المسندة إليو  ،فذلؾ ينمي الحافز

الذاتي كحاسة الممكية لديو  .كفي الكاقع نجد بعض المديريف يعبركف األىداؼ باستمرار  ،أك إنيـ يفشمكف
في تحديد األىداؼ ك آخريف يمنحكف الحرية باالسـ فقط كيدعكف إف المكظفيف ليس لدييـ المقدرة في

التكاصؿ لحمكؿ إبداعيو .

 -3المكارد :

أىـ المكرديف يؤثراف في اإلبداع ىما الكقت ك الماؿ  ,ك تكزيعيما يككف بعناية فائقة إلطبلؽ شرارة اإلبداع

عند الجميع .

 -4مبلمح فرؽ العمؿ :

كمما كاف فريؽ العمؿ متألقا ك متكامبل  ,كمما أدل ذلؾ إلى مزيد مف صقؿ ميارات التفكير اإلبداعي ك تبادؿ

الخبرات .

 -5تشجيع المشرفيف :

اذ إف معظـ المديريف دائما مشغكلكف ك تحت ضغط النتائج يتجيكف إلى تشجيع المجيكدات المبدعة الناجحة
 ,فبلبد مف تحفيز الدافع الذاتي حتى يتبنى المكظؼ الميمة ك يحرص عمييا ك يبدع فييا .

 -6دعـ المنظمة :

إف اإلبداع حقيقة يدعـ حينما ييتـ بو قادة المنظمة المذيف عمييـ أف يضعكا نظاما أك قيما مؤكدة لتقدير

المجيكدات اإلبداعية .

ز -معكقات اإلبداع في المنظمات :

تثبت بعض الدراسات في إف اإلبداع في مستكل المنظمات قد يعاني مف اإلعاقة لؤلسباب
()http://etudiantds.com

اآلتية

:

 -1المحافظة في الكضع الراىف ك عدـ الرغبة في خمؽ صراع سمبي ناشئ عف االختبلفات بيف الثقافة
السائدة في المنظمة ك بيف الثقافة التي يستمزميا التغيير .

 -2الرغبة في المحافظة في أساليب ك طرؽ األداء المعركفة  ,اذ إف اإلبداع في المنظمة يستمزـ في بدايتو
نفقات إضافية في المنظمة أف تتحمميا .

 -3عدـ الرغبة في تخفيض قيمة االستثمار الرأسمالي في سمعة أك خدمة حالية .

 -4عدـ الرغبة في تغيير الكضع الحالي بسبب التكاليؼ التي يفرضيا مثؿ ىذا التغيير .

 -4استتقرار الييكؿ البيركقراطي لمدة طكيمة  ,ك ترسيخ الثقافة البيركقراطية ك ما يصاحب ذلؾ مف رغبة
أصحاب السمطة في المحافظة عمييا ك في طاعة ك كالء المرؤكسيف ليـ  ,أك رغبة أصحاب

االمتيازات في المحافظة في امتيازاتيـ .
المبحث الثالث

اإلطار التحميمي لمبحث

كصؼ ك تحميؿ إجابات المستجيبيف مف أفراد العينة .

تتضمف ىذه المدة كصفا ألبعاد المتغيرات األساسية لمبحث (اإلبداع ألمنظمي) ك فقراتو األربعة (ثقافة اإلبداع
 ,نمط القيادة  ,التحصيؿ العممي  ,الدعـ ألمنظمي لئلبداع).

أ -أىمية ثقافة اإلبداع
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في الجدكؿ ( )1يشير إلى الكسط الحسابي المرجح ك الكزف المئكم لشدة اإلجابة ك األىمية النسبية لفقرات
متغير ثقافة اإلبداع .

الجدكؿ ()1

الكسط الحسابي المرجح ك الكزف المئكم لشدة اإلجابة ك األىمية النسبية لفقرات متغيرات
ثقافة اإلبداع

()N=50

ت

الفقرات

المتوسط
المرجح

الحسابً

الوزن
اإلجابة

المئوي

لشدة

األهمٌة
النسبٌة

1

مبدأ الشهادة والكفاءة من األساسٌات فً توظٌف العاملٌن فً
المنظمة.

4.05

%81

4

2
3
4
5

ترعى إدارة المنظمة المبدعٌن العاملٌن لدٌها .
هناك قٌم مشتركة بٌن إدارة المنظمة و العاملٌن فٌها.
تتمسك المنظمة باألعراف والتقالٌد فٌها.
تمتاز المنظمة بالنزاهة و الشفافٌة فً عملها.
الوسط الحسابً العام

4.16
3.98
4.21
4.07
4.09

%83.2
%79.6
%84.2
%81.4
81.88

2
5
1
3

يتضح مف الجدكؿ ( )1أعبله إف متغيرات ثقافة اإلبداع قد حصؿ في كسط حسابي مرجح قدرة ( )4.09ك في
كزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%81.88ك كاألتي -:

 -1حققت فقرة (تتمسؾ المنظمة باألعراؼ ك التقاليد ) في كسط حسابي مرجح بمغ ( )4.21ك بكزف مئكم
لشدة اإلجابة قدره ( )% 84.2ك احتمت المرتبة األكلى مف األىمية النسبية ك ىذا يدؿ في أىمية تمسؾ
المنظمة ك تقاليدىا المكجكدة في المنظمة المبحكثة .

 -2حصمت الفقرة (ترعى إدارة المنظمة المبدعيف العامميف لدييا) في متكسط حسابي مرجح بمغ ( )4.16ك

بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )% 83.2ك احتمت المرتبة الثانية مف األىمية النسبية ك ىي نسبة كبيرة ك

تدؿ في رعاية المنظمة لمبدعييا مف العامميف فييا.

 -3إف الفقرة (تمتاز المنظمة بالنزاىة ك الشفافية في عمميا) قد احتمت المرتبة الثالثة مف اذ األىمية النسبية
ك قد حصمت في متكسط حسابي مرجح بمغ ( )4.07ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )%81.4ك ىذا

يشير في عمؿ المنظمة بكضكح ك نزاىة بنسبة كبيرة.

 -4بمغت الفق رة (مبدأ الشيادة كالكفاءة مف األساسيات في تكظيؼ العامميف في المنظمة) المرحمة الرابعة مف
اذ األىمية النسبية ك بمتكسط حسابي مرجح بمغ ( )4.05ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )%81ك ىي
نسبة كبيرة نكعا ما ك ىذا يدؿ إف المنظمة متمسكة في التكظيؼ في مبدأ الشيادة ك الكفاءة في التعييف.

 -5احتمت المرتبة األخيرة مف األىمية النسبية فقرة (ىناؾ قيـ مشتركة بيف إدارة المنظمة ك العامميف فييا) ك

بمتكسط حسابي مرجح بمغ ( )3.98ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )%79.6ك ىي نسبة جيدة نكعا ما

ك تشير في إف ىناؾ تكافؽ بالقيـ ك األعراؼ بيف إدارة المنظمة ك العامميف فييا .

ك مما تقدـ أعبله يبيف باف غالبية إجابات أفراد العينة قد اقتصرت أىميتيا ما بيف درجة كبيرة ك كبيرة جدا .

ب -أىمية نمط القيادة

يشير جدكؿ ( ) 2األتي إلى المتكسط الحسابي المرجح ك الكزف المئكم لشدة اإلجابات ك األىمية النسبية

لفقرات متغيرات نمط القيادة .
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المتكسط الحسابي لمكزف المئكم لشدة اإلجابة ك األىمية النسبية لفقرات متغيرات نمط القيادة
ت
1
2
3
4
5

المتوسط
الفقرات
المرجح
4.53
إدارة المنظمة تدعم األفكار اإلبداعٌة بشكل خاص.
هنالك مشاركة فعالة من الجمٌع فً عملٌة اتخاذ القرار4.34 .
تسعى المنظمة إلى صٌاغة األفكار إلى أفعال فً الواقع 4.11 .
تهتم إدارة المنظمة لحل المشاكل القائمة بٌن العاملٌن 3.76
دوما .
3.89
للعاملٌن حرٌة التعبٌر عن آراءهم وأفكارهم .
4.12
المؤشر العام .

الحسابً الوزن المئوي لشدة األهمٌة
النسبٌة
اإلجابة
1
%90.6
2
%86.8
3
%82.2
5
%75.2
77.8
%82.52

4
3

يبيف الجدكؿ ( )2إف متغيرات (نمط القيادة) قد حصؿ في متكسط حسابي مرجح قدره ( )4.12ك بكزف مئكم

لشدة اإلجابة بمغ ( )%82.52حصمت فقراتو في األتي :

 -1أف فقرة (إدارة المنظمة تدعـ األفكار اإلبداعية بشكؿ خاص) قد حصمت في متكسط حسابي مرجح قدره
( )4.53ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%90.6ك احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى مف األىمية النسبية
ك ىذا يدؿ في اىتماـ إدارة المنظمة المبحكثة بدعـ األفكار اإلبداعية ك االبتكار.

-2احتمت المرتبة الثانية مف األىمية النسبية فقرة (ىنالؾ مشاركة فعالة مف الجميع في عممية اتخاذ القرار) ك
حصمت في متكسط حسابي قدره ( )4.34ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%86.8ك ىذا يشير إلى إف
ىناؾ اتفاؽ بدرجة كبيرة جدا في مشاركة الجميع بعممية اتخاذ الق اررات في المنظمة المبحكثة .

 -3حصمت الفقرة (تسعى المنظمة إلى صياغة األفكار إلى أفعاؿ في الكاقع) في متكسط حسابي مرجح بمغ
( )4.11ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )%82.2ك ىي نسبة كبيرة ك ىذا يدؿ في إف سعي المنظمة إلى
تبني األفكار اإلبداعية إلى كاقع حاؿ في العمؿ .

 -4حققت فقرة (لمعامميف حرية التعبير عف آراءىـ كأفكارىـ) في المرتبة الرابعة مف األىمية النسبية بكسط
حسابي مرجح قدرة ( )3.89ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%77.8ك يشير ىذا في إف المنظمة أجازت
لمعامميف حرية التعبير عف اآلراء ك األفكار .

 -5إف المتكس ط الحسابي المرجح لفقرة (تيتـ إدارة المنظمة لحؿ المشاكؿ القائمة بيف العامميف دكما) بمغ
( )3.76ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )%75.2ك ىي نسبة كبيرة نكعا ما ك ىذا يدؿ في اىتماـ إدارة
المنظمة بحؿ كافة المشاكؿ التي تقع بيف العامميف بطرؽ كدية ك سميمة .

ج -أىمية التحصيؿ العممي

الجدكؿ ( ) 3يشير إلى المتكسط الحسابي المرجح ك الكزف المئكم لشدة اإلجابة ك األىمية النسبية لفقرات
متغيرات التحصيؿ العممي .
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جدكؿ ()3

المتكسط الحسابي المرجح ك الكزف المئكم لشدة اإلجابة ك األىمية النسبية لفقرات
متغيرات التحصيؿ العممي
ت
1
2
3
4
5

المتوسط الحسابً
الفقرات
تحتضن إدارة المنظمة المبدعٌن من حملة 4.40
الشهادات العلٌا.
تشجٌع المنظمة الراغبٌن فً الحصول فً 3.79
تحصٌل علمً أفً.
تعٌن المنظمة أصحاب الشهادات العلٌا فً 4.23
مراكز مرموقة.
هناك فرق باهتمام المنظمة بأفرادها و حسب 4.46
تحصٌلهم العلمً.
أصحاب المراكز العلٌا فً المنظمة لدٌهم 3.75
تحصٌل علمً .
4.16
المؤشر العام

الوزن المئوي لشدة اإلجابة
%88

األهمٌة النسبٌة
2

%75.8

5

84.6

3

%89.2

1

%79

4

%83.32

نبلحظ مف الجدكؿ ( )3إف متغيرات التحصيؿ العممي قد حصؿ في متكسط حسابي مرجح قدرة ( )4.16ك
بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%83.32ك حصمت الفقرات بما يأتي -:

 -1حصمت فقرة (ىناؾ فرؽ باىتماـ المنظمة بأفرادىا ك حسب تحصيميـ العممي) في المرتبة األكلى مف

األىمية النسبية ك بمتكسط حسابي مرجح قدرة ( )4.46ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%89.2كىي

نسبة كبيرة ك ىذا يدؿ في اىتماـ العامميف لدييا بالدرجة األكلى ألصحاب الشيادات العميا ثـ تدريجيا بقية

أصحاب الشيادات األخرل .

 -2إف الفقرة (تحتضف إدارة المنظمة المبدعيف مف حممة الشيادات العميا) قد حصمت في المرتبة الثانية مف
األىمية النسبية ك بمتكسط حسابي مرجح قدرة ( )4.40ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%88ك ىي
نسبة كبيرة كتشير إلى سعي المنظمة الستقطاب المبدعيف مف حممة الشيادات العميا ك احتضانيـ ك رعايتيـ

.

 -3إف المرتبة الثالثة مف األىمية النسبية قد حصمت عمييا فقرة (تعيف المنظمة أصحاب الشيادات العميا في
مراكز مرمكقة) ك بمتكسط حسابي بمغ ( )4.23ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )%84.6كىذا يدؿ في إف
المنظمة ممتزمة بتعييف أصحاب الشيادات بمراكز إدارية منظمة .

 -4حققت فقرة (أصحاب المراكز العميا في المنظمة لدييـ تحصيؿ عممي) في المرتبة الرابعة مف األىمية
النسبية ك بمتكسط حسابي مرجح بمغ ( )3.95نقطة ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )%79كىي نسبة

كبيرة نكعا ما ك ىي تشير في إف أصحاب القرار في المراكز العميا في المنظمة لدييـ تحصيؿ عممي .

 -5إف المتكسط الحسابي المرجح لفقرة (تشجيع المنظمة الراغبيف في الحصكؿ في تحصيؿ عممي أفي) بمغ

( )3.79ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )%75.8ك ىي تدؿ في إف ىناؾ اىتماـ ك تشجيع مف قبؿ إدارة
المنظمة ألفرادىا لمدراسة مف اجؿ الحصكؿ في شيادة أفي مف شيادتيـ الحالية .

د – أىمية الدعـ ألمنظمي

يشير الجدكؿ ( )4الى المتكسط الحسابي المرجح ك الكزف المئكم لشدة اإلجابة ك األىمية النسبية لفقرات
متغير الدعـ ألمنظمي .
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المتكسط الحسابي المرجح ك الكزف المئكم لشدة اإلجابة ك األىمية النسبية لمتغيرات الدعـ ألمنظمي
الحسابً

المئوي
الوزن
لشدة اإلجابة

األهمٌة
النسبٌة

ت

الفقرات

المتوسط
المرجح

2

1

الكفاءات الموجودة فً المنظمة مؤهلة التفعٌل العملٌة و اإلبداعٌة .

4.10

%82

2
3
4

هناك موارد مالٌة لتبنً األفكار اإلبداعٌة .
قدرات األفراد العاملٌن تنال احترام القٌادة العلٌا فً المنظمة .
من األسباب المهمة فً عدم تنفٌذ األفكار اإلبداعٌة نقص المالك
أالزم .

4.07
3.99
4.11

%81.4
%79.8
82.2

3
5
1

5

السٌاسة العاملة للمنظمة هو دعم العملٌة اإلبداعٌة فٌها .
المؤشر العام

4.02
4.5

80.4
81.16

4

يتضح مف الجدكؿ ( )4إف متغيرات (الدعـ ألمنظمي لئلبداع ) قد حصؿ في متكسط حسابي مرجح قدرة
( )4.05ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%81.16ك كاألتي :

 -1إف فقرة (مف األسباب الميمة في عدـ تنفيذ األفكار اإلبداعية نقص المبلؾ أالزـ)قد حصمت في المرتبة
األكلى مف األىمية النسبية بمتكسط حسابي مرجح قدرة ( )4.11ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ()%82.2
ك ىذا يشير إلى إف المنظمة المبحكثة لدييا مبلؾ ناقص لتنفيذ األفكار اإلبداعية ك يجب أف تسعى إلى سد

النقص مف خبلؿ استقطاب المكارد الكفكءة لمعمؿ فييا .

 -2حققت الفقرة (الكفاءات المكجكدة في المنظمة مؤىمة التفعيؿ العممية ك اإلبداعية) المرتبة الثانية مف
األىمية النسبية بمتكسط حسابي مرجح قدرة ( )4.10ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%82كىذا يدؿ في
كجكد الكفاءات المطمكبة ك ىي مؤىمة فعميا لتبني العممية اإلبداعية .

 -3حصمت الفقرة (ىناؾ مكارد مالية لتبني األفكار اإلبداعية) في المرتبة الثالثة مف األىمية النسبية بمتكسط
حسابي مرجح بمغ ( )4.07ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )%81.4ك ىذه النتيجة تشير إلى إف
المنظمة المبحكثة لدييا تخصيص مالي لدعـ األفكار اإلبداعية .

 -4إف فقرة (السياسة العاممة لممنظمة ىك دعـ العممية اإلبداعية فييا) قد حصمت في المرتبة الرابعة مف

األىمية النسبية بمكسط حسابي مرجح قدرة ( )4.02ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%80.4ك ىذا يدؿ

في أف سياسة المنظمة في دعـ العممية اإلبداعية لقيت قبكؿ ك إحساف جيد مف قبؿ األفراد المبحكثيف .

 -5المتكسط الحسابي المرجح لفقرة (قدرات األفراد العامميف تناؿ احتراـ القيادة العميا في المنظمة)قد بمغ
( )3.99ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )%79.8ك قد حصمت في المرتبة الخامسة ك األخيرة مف
األىمية النسبية ك ىي نسبة كبيرة نكعا ما ك ىي تشير إلى احتراـ قيادة المنظمة ألفرادىا العامميف ك قدراتيـ

.

ك بناءا في ما تقدـ ذكره فاف المتكسط الحسابي المرجح ك الكزف المئكم لشدة اإلجابة ألبعاد اإلبداع ألمنظمي
يشير إلى الجدكؿ ( )5ك يكضح فيو األىمية النسبية لكؿ أىمية مف أبعاد اإلبداع ألمنظمي .
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جدكؿ ()5

ت
1
2
3
4
ك نبلحظ

المتكسط الحسابي المرجح ك الكزف المئكم لشدة اإلجابة ألىمية عكامؿ اإلبداع ألمنظمي
الوزن المئوي األهمٌة النسبٌة
المتوسط
المتغٌرات
لشدة اإلجابة
الحسابً
المرجح
3
%81.88
4.09
أهمٌة ثقافة اإلبداع
2
%82.52
4.12
أهمٌة نمو القٌادة
1
%83.32
4.16
أهمٌة التحصٌل العلمً
4
%81.16
اإلبداعً 4.07
الدعم
أهمٌة
ألمنظمً
%82.22
4.11
أهمٌة اإلبداع ألمنظمً
مف الجدكؿ ( )5إف(أىميو التحصيؿ العممي) قد حصمت في المرتبة األكلى مف األىمية النسبية

بمتكسط حسابي مرجح قدرة ( )4.16ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%83.32ك تأتي في المرتبة الثانية
(أىمية نمط القيادة) بمتكسط حسابي مرجح بمغ ( )4.12ك بكزف مئكم لشدة االجابة قدرة ( . )%82.57أما

في المرتبة الثالثة مف األىمية النسبية فكانت لػ(أىمية ثقافة اإلبداع) بمتكسط حسابي مرجح قدرة ( )4.09ك

بكزف مئكم لشدة اإلجابة بمغ ( )%81.88ك حصمت في المرتبة الرابعة ك األخيرة مف األىمية النسبية ىك
متغير ( أىمية الدعـ ألمنظمي لئلبداع) بمتكسط حسابي مرجح بمغ ( )4.07ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة

(.)%81.16

إم إف أىمية اإلبداع ألمنظمي بمتغيراتو األربعة ( أىمية ثقافة اإلبداع  ,أىمية نمط القيادة  ,أىمية التحصيؿ

العممي  ,أىمية الدعـ ألمنظمي لئلبداع ) قد حصمت في متكسط حسابي مرجح بمغ ( )4.11نقطة ك ىك أفي

مف الكسط الفرضي البالغ ( )3نقطة ك بكزف مئكم لشدة اإلجابة قدرة ( )%83.32ك ىك أفي مف الكزف
المئكم الفرضي البالغ (. )%60

ككفؽ نتائج تحميؿ العينة اعبله رفض فرضية العدـ ( )H0كقبكؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تنص تبايف
اىمية عكامؿ االبداع لمدرم الكحدات االدارية في المظمة المبحكثة

االستنتاجات كالتكصيات

أ -االستنتاجات-:

 -1إف اإلبداع ألمنظمي قد تطكر خبلؿ السنكات األخيرة مف نظرة عدـ االىتماـ مف قبؿ مدراء المنظمات إلى
مفيكـ كاسع يتضمف مجمكعة مف العكامؿ المؤثرة في اإلبداع ألمنظمي ك ىي ( ثقافة اإلبداع  ,نمط

القيادة,التحصيؿ العممي  ,الدعـ ألمنظمي لبلبداع ) يمكف اف تؤثر في فاعمية المنظمة ك منافستيا لممنظمات
األخرل .

 -2ىناؾ تبايف بيف المستجيبيف مف أفراد عينة الدراسة فيما يتعمؽ بأىمية عكامؿ اإلبداع  .ك ىذا يدؿ في

إف مدراء المنظمات يكلكف اىتماـ بالغ بعكامؿ االبداع االربعة كىي ( ثقافة اإلبداع  ,نمط القيادة,التحصيؿ

العممي  ,الدعـ ألمنظمي لبلبداع ) .

 -3إف مدراء المنظمات قد كضعكا( أىمية التحصيؿ العممي ) في المرتبة األكلى مف األىمية النسبية ألنو

يشكؿ أىمية خاصة في عمميـ باعتبار أف المنظمة (حيز البحث) تكلي اىتماـ بالغ لحممة الشيادات العميا ك

تحضنيـ ك تشجع المبدعيف منيـ ك إف أصحاب المراكز العميا في المنظمة ىـ مف حممة الشيادات العميا كىك
األساس في تكلي المنصب أك التعييف ك إف المنظمة تشجع أفرادىا في الدراسة لمحصكؿ في شيادات عميا .
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 -4إف (أىمية نمط القيادة) قد احتمت المرتبة الثانية مف األىمية النسبية مف قبؿ مدراء المنظمات ك ىذا ما

تشير إلية إجابات المستجكبيف مف أفراد العينة ك ىذا يؤكد في سعي قادة المنظمة (حيز البحث) بدعميـ
المستمر لؤلفكار اإلبداعية ك أيضا صياغة األفكار اإلبداعية إلى أفعاؿ في الكاقع خبلؿ عمميـ اليكمي.

 -5تشير إجابات أفراد العينة باف (أىمية ثقافة اإلبداع) قد جاءت في المرتبة الثالثة مف األىمية النسبية ك

ىذا يدؿ في إف مدراء المنظمات يسعكف إلى مبدأ النزاىة ك الكضكح في عمميـ ك تمسكيـ بالقيـ ك األعراؼ
ك التقاليد ك رعايتيـ المستمرة لممبدعيف العامميف فييا .

 -6يتضح مف خبلؿ إجابات أفراد العينة باف (أىمية الدعـ ألمنظمي لئلبداع) قد احتمت المرتبة الرابعة

المرتبة الرابعة في تقييـ األىمية لدل مدراء المنظمات ك ىذا يشير إلى دعـ إدارة المنظمة ماديا ك معنكيا

لممبدعيف العامميف لدييما ك احتراـ قادة المنظمة لقدرة ألفرادىا العامميف مما خمؽ كادر بشرم كفكء يدير

العممية اإلبداعية داخؿ المنظمة (حيز البحث).
ب –التكصيات-:

لمديرم الكحدات االدارية

-1

حث المنظمة المبحكثة

-2

تحديث االجيزة كالحاسبات كلمعدات المكجكدة باحدث كاكثر تطكر لغرض مكاكبة التقدـ العممي

المنظمي كعدـ االعتماد في الركتيف الممؿ البيرقراطية

كافة باالىتماـ الجدم بعكامؿ االبداع

الحاصؿ.

-3

قياـ قادة المنظمة بالحكافز المادية كالمعنكية لمديرم الكحدات االدارية لمتحفيزىـ مف اجؿ ابداع

-4

االىتماـ مف قبؿ المنظمة بالبحث العممي كحث المدراء لغرض زيادة مستكاىـ العممي مف خبلؿ

اكثر كخمؽ افكار جديدة تخص العمؿ اليكمي
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