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شكس
انذًد هلل انري فضهُا بانعقم ٔ كًهُا بانعهى ٔ جًهُا بانفضٍهت ٔأسعدَا بانٓداٌت ٔ انتٕفٍق
ٔ انصالة ٔ انسالو عهى سٍد انًسسهٍٍ ٔ خاتى انُبٍٍٍ يذًد ٔ آنّ ٔ صذبّ أجًعٍٍ أتقدو بجصٌم
انشكس ٔ انتقدٌس إنى األستاذ انًشسف اندكتٕز أحمد بوسكـــرة يدٌس يعٓد انعهٕو ٔتقٍُاث
انُشاطاث انبدٍَت ٔ انسٌاضٍت عهى يا قديّ نً يٍ َصائخ ٔ تٕجٍٓاث ٔ إزشاداث ٔ تشجٍعاث فكاٌ
نً خٍس عٌٕ ٔسُد فً اَجاش ْرِ االطسٔدت.
كًا أتشسف بتقدٌى خانص انشكس ٔ انتقدٌس إنى كم أساترة انًعٓد ٔشيالئً فً اندزاست
ٔ انشكس انًٕصٕل إنى جًٍع يٕظفً يدٌسٌاث انشباب ٔ انسٌاضت .

إْداء
إنى انٕاندة انكسًٌت " بٍ جدة خدٌجت " دفظٓا هللا ٔزعاْا.
إنى انٕاند انعصٌص 'عًازة ' دفظّ هللا ٔأزعاِ.
يتركساً قٕنّ سبذاَّ ٔ تعانى :
'' ْ
ص ِغٍساً "
ٔاخفِــضْ نَُٓ ًَا َجَُا َح ان ُّر ِّل ِيٍَ انسَّدْ ًَ ِت َٔقُـم زَّبِّ ازْ َد ًُْٓ ًَا َك ًَا َزبَّـٍَا ًَِ َ
إنى كم انعائهت ٔ األصدقاء.
إنى دايهً زسانت انعهى ٔانًعسفت دًاة انعقم ٔانفكس.
إنى كم ْؤالء اْدي ثًسة جٓدي .
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مقدمة:

تعد اإلدارة يف الوقت احلاضر القاعدة االساسية اليت يعتمد عليها جناح أي مؤسسة معاصرة ويف أي جمال مبا يف

ذلك اجملال الرايضي ،فاإلدارة أصبحت متواجدة بصفة رئيسية يف كل نشاطات املؤسسات ،وأصبحت ركنا اساسيا من
أركان جناحاها.
ولقد شهد الفكر اإلداري العديد من مراحل التطور على امتداد ممارسة اإلدارة يف املؤسسات ،كما أسهم علماء
وكتاب اإلدارة من خالل أحباثهم ودراساهتم العديدة يف إثراء املعرفة اإلدارية ،ووضعت مناذج ونظرايت ومبادئ تفسر
اإلدارة العامة كظاهرة اجتماعية ،ومن األمهية القول أن كل مدرسة من مدارس اإلدارة ونظرايهتا ال تزال حتظى حىت اآلن
ابهتمام الباحثني والدارسني واملمارسني لإلدارة العامة ،وذلك ملا تقدمه هذه النظرايت من مفاهيم ومبادئ وقواعد
وأساليب منظمة لألنشطة واألعمال اهلادفة للمؤسسات.
ولكل مؤسسة خصائص إدارية متيزها عن غريها من املؤسسات االخرى ،كما أن لكل مؤسسة أنشطتها
وأساليبها اخلاصة ابلعمل ،وهي عناصر متثل يف جمموعها حميط العمل أو مبا يسمى بيئة العمل الداخلية اليت تتم فيها
العمليات االدارية ما بني مجيع االداريني ،حيث يعد موضوع بيئة العمل الداخلية من املوضوعات اليت حظيت وما تزال
حتظى ابهتمام علماء السلوك اإلداري ،ولعل السبب يف ذلك هو أن بيئة العمل الداخلية هلا أتثريات متفاوتة على أداء
ومردود عمل اإلداريني فيها ،وابلتايل حتقيق الكفاءة والرايدة يف العمل.
ويعتمد نشاط املؤسسات ومن بينها املؤسسات الرايضية يف حتقيق أهدافها بدرجة كبرية مبدى قدرهتا على ضمان
السري احلسن و اإلدارة الفعالة للعناصر املادية و املالية و البشرية يف بيئة عملها ،و جناح املؤسسة مهما كانت طبيعة
نشاطها مرهون مبدى قدرهتا على ضمان السري احلسن و اإلدارة الفعالة للعناصر السالفة الذكر ،إال أن العنصر البشري
يبقى احملرك األساسي والرئيسي ألداء مجيع هذه الوظائف ،حيث يتوقف األداء على مستوى وفعالية هذا العنصر االمر
الذي يتطلب صيانته وتنميته واحلفاظ عليه ،وحتقيق التكامل والتوازن بينه وبني املؤسسة اليت يعمل فيها.
ويف ظل التحدايت املتنامية اليت تفرضها ظاهرة العوملة والتغريات التقنية املتسارعة واملنافسة الشديدة ،تواجه
املؤسسات الرايضية على اختالف أنواعها واحجامها العديد من التحدايت والعقبات اليت تقف يف طريق عملها وتطورها
لذلك تزايد االهتمام مبوضوع اإلبداع لكونه أصبح أمراً ضرورايً وحيوايً للمؤسسة ،وأصبحت اإلدارة حباجة ماسة إىل إدارة
مبدعة هتجر التقليد وتتعامل مع التغيري وتديره بفعالية واقتدار ،وتشجع األفراد العاملني داخلها على اإلبداع وعلى إنتاج
أفكار جديدة ،وحتفزهم على ممارسة أساليب جديدة ومبدعة ،وذلك من أجل احلفاظ على بقاء املؤسسة واملسامهة يف
تطويرها ،حىت تصبح قادرة على مواجهة التغيري وتتعامل معه(. .امال اببكر ،محادة)01.01 .6102:
وحسب نتائج بعض الدراسات السابقة أنه لكي تضمن املؤسسات الرايضية منو القدرات اإلبداعية لدى
موظفيها ال بد عليها أن تتبىن بيئة تنظيمية مالئمة ومساندة لإلبداع ،تساهم يف توجيه سلوك املوظفني حنو استكشاف
الفرص وتوليد األفكار اجلديدة ،وحتمل صفة املخاطرة يف سبيل دعمها وتطبيقها ،لكي يصبح اإلبداع سلوكاً راسخاً
ميارسه املوظفون بشكل دائم ،ألن بذور االبداع موجودة يف كل فرد إذا ما هيئت له بيئة عمل صاحلة لذلك.
أ

 ------------------------------- -----------------------------مقدمة

ولقد توصل الباحث يف دراسته للماجستري سنة  4102بعنوان "بعض األمناط القيادية وعالقتها ابإلبداع اإلداري
يف مديرايت الشباب و الرايضة" ،ابعتبارها احدى املؤسسات الرايضية اليت هتتم برتقية االنشطة البدنية و الرايضة ونشرها
داخل بقاع الوالية ،أبن النمط القيادي الدميقراطي يزيد من قدرات املوظفني اإلبداعية ،بينما إذا توافر النمط القيادي احلر
أو الديكتاتوري تنقص قدرات املوظفني اإلبداعية.
لذلك تولدت عند الباحث فكرت إجراء دراسة مكملة للدراسة السابقة هتدف للكشف عن أهم املثريات بيئة
العمل الداخلية اليت حتد أو تزيد من قدرات املوظفني اإلبداعية ،ألن املوظف اإلداري يف مديرايت الشباب والرايضة
يتعرض لكثري من املنبهات اليت قد تؤثر على مهاراته اإلدارية ،فاملوظف يقضي ثلث وقته داخل البيئة التنظيمية ،ويتعامل
مع عدد من املتغريات اليت يتأثر هبا وتتأثر به ،وهذه املتغريات قد تكون إجيابية تساهم يف هتيئة وتشجيع املوظف على
اإلبداع والتجديد وقد تكون عامالً مثبطاً لقدراته االبداعية ،وهذه املنبهات تتفاوت بني أن تكون مادية ذات عالقة

بظروف العمل والوسائل املتوفرة ،أو تكون غري مادية مصدرها العالقات اإلنسانية القائمة بني املوظفني وزمالئهم يف
العمل ،أو سببها القيم واالجتاهات السائدة داخل املديرية.
وقد تضمن هذا البحث مخسة فصول ابإلضافة إىل مقدمة للموضوع ،وقائمة للمصادر واملراجع واملالحق ،ورتبة
حسب اخلطوات التالية:
الفصل األول (اخللفية النظرية والدراسات السابقة) :مت التطرق إىل موضوع بيئة العمل الداخلية وموضوع اإلبداع
اإلداري من الناحية اإلسالمية والعربية مستدلني ابلقران والسنة وكذا أقوال بعض العلماء املسلمني العرب ،كما تطرق
الباحث إىل أهم النظرايت املفسرة لكل منها ،ومن مث وضح الباحث أبعاد بيئة العمل الداخلية وأبعاد اإلبداع اإلداري.
 .وبعد الدراسة النظرية مت توظيف ( )7دراسات سابقة ،وقد اعتمد الباحث اال على الدراسات املشاهبة اليت ترتبط
مؤشراهتا مبتغريات هذه الدراسة ،ومت تبيان مواضع الشبه واالختالف ما بني الدراسة احلالية والدراسات اليت استخدمت
ومدى االستفادة منها.
الفصل الثاين (اإلطار العام للدراسة) :و تناولنا فيه الكلمات الدالة ،ومشكلة الدراسة ،و تساؤالت الدراسة ،واهداف
وامهية الدراسة ،ومن مث فروض الدراسة.

الفصل الثالث (االجراءات امليدانية للدراسة) :استخدام الباحث املنهج الوصفي االرتباطي على عينة مسحية تتمثل يف
موظفي مديرايت الشباب والرايضة لوالايت (مسيلة ،برج بوعريريج ،سطيف ،بسكرة) ،واستعمل الباحث االستبيان كأداة
جلمع البياانت واملعلومات ،مت تقسيمه إىل استبيانني ،استبيان أول حيتوي على  6حماور تقيس أبعاد بيئة العمل الداخلية
واالستبيان الثاين حيتوي على  5حماور تقيس القدرات اإلبداعية لدى موظفي مديرايت الشباب والرايضة.
الفصل الرابع (حتليل ومناقشة نتائج الدراسة) :مت فيه عرض وحتليل ومناقشة نتائج الدراسة ومقارنتها مبختلف نتائج
الدراسات السابقة ،مستدال ابلنظرايت املفسرة وكذا أقوال علماء وابحثني خمتصني يف هذا اجملال.
الفصل اخلامس (استنتاجات عامة) :عرض فيه اهم االستنتاجات املتحصل عليها ،ابإلضافة إىل جمموعة من االقرتاحات
وبعض األفاق املستقبلية للبحث ،مع قائمة للمصادر واملراجع.
ب
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 -1الخلفية النظرية لبيئة العمل الداخلية :
 -1-1بيئة العمل اإلدارية في الفكر اإلسالمي:

انفرد القرآن الكرًن عن سائر الكتب السماوية بتنظيم شؤون الدين والدنيا وأوضح أصول العبلقات بُت الشخص

ونفسو وبينو وبُت غَته من الناس وبُت خالقو عز وجل ،فهو كتاب جامع فيو مجيع االحكام اليت تتصل بشؤون الدين ،وكل
ما يتصل بشؤون الدنيا من كليات وجزئيات تتصل بالعبلقات والنظم وادلعامبلت ،وأورد فيو ا﵁ إشارات ألصول األشياء
واذلم من يقرأه بوعي أن يفهم ما جاء فيو من إرشادات ،وصدق ا﵁ العظيم حيث يقول يف سورة النحل(َ ﴿ )89ونَ َّزلْنَا
َعلَي َ ِ
ْكتَاب تِْب يانًا لِّ ُك ِّل َشي ٍء و ُى ًدى ور ْحم ًة وب ْشرى لِل ِ ِ
ين ﴾.
ْ
ك ال َ َ
ََ َ َُ َ ُ
ْ َ
ْم ْسلم َ
وحوي القران الكرًن على مفاىيم كثَتة ومصطلحات متعددة ،أسهمت يف ترسيخ مدلوالت إدارية ،وعمقت
هبذه الداللة معانيها ،فحظيت باالىتمام والبحث من قبل العلماء والفقهاء والدارسُت ادلعنيُت هبذا اجلانب من الدراسات
اذلامة ،ومن ادلعاين وادلصطلحات اإلدارية الواردة يف القران الكرًن " الشورى " ،وىي من التشاور يف األمر ،وقال تعاىل
ِ
َّ ِ
اى ْم يُ ِنف ُقو َن﴾ ( 38الشورى) ،والشورى يف
استَ َجابُوا لَِربِّ ِه ْم َوأَقَ ُاموا َّ
ورى بَ ْي نَ ُه ْم َوم َّما َرَزقْنَ ُ
ين ْ
الص َال َة َوأ َْم ُرُى ْم ُش َ
َ﴿الذ َ
اإلسبلم ىي االجتماع على األمر ليستشَت كل واحد منهم صاحبو احلقيقة واالطمئنان واالستكانة إىل الصواب بعد
تلقيب الوجوه من اآلراء ،وىي تقضي بذلك إىل التماسك والوفاق واختاذ القرارات السليمة بعد التشاور ) .فهمي خليفة

الفهداوي)64 65 .2001 :

وأكد اإلسبلم على العمل مببدأ الشورى ،وعمل الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم ومن بعده اخللفاء الراشدون
رضوان ا﵁ عليهم هبا ،وىناك العديد من النصوص القرآنية اليت حتث على القائد ادلسلم على أن غلعل الشورى نصب
ِ
ٍِ ِِ
ظ الْ َق ْل ِ
ك
ب النْ َف ُّ
ت فَظًّا َغلِي َ
ضوا ِم ْن َح ْول َ
ت َذلُ ْم َولَ ْو ُكْن َ
عينيو فقد قال تعاىل يف كتابو الكرًن ﴿ :فَبِ َما َر ْْحَة م َن اللَّو لْن َ
ِ
فَاعف عْن هم و ِ
ُت ﴾ (سورة آل
ت فَتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِو إِ َّن اللَّ َو ُِػل ُّ
ب الْ ُمتَ َوِّكل َ
استَ ْغف ْر َذلُ ْم َو َشا ِوْرُى ْم ِيف األ َْم ِر فَِإ َذا َعَزْم َ
ْ ُ َ ُْ َ ْ
عمران ،)159:والشورى من األركان األساسية اليت يرتكز عليها نظام احلكم يف الدولة اإلسبلمية ،فيجب على القائد أن
يشاور أفراد رلموعتو يف القرارات اليت يتخذىا قبل تطبيقها ،بشرط أن ال يكون ىناك نص قرأين قاطع أو حديث صحيح
عن رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم يفصلها وػلكم فيها( .صالح بن سعد المربع)88 .2008 :
و يعترب العمل اجلماعي من ناحية اإلسبلمية قوة وبركة ومن دالئل ذلك من القران قولو تعاىل{ :و ْاعتَ ِ
ص ُموا ِِبَْب ِل
َ
ِ
ِ
ِ ِ
حتُم بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َوانًا} (آل عمران:
ت اللَّو َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أ َْع َداءً فَأَلَّ َ
ف بَ ْ َ
ُت قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
اللَّو َمج ًيعا َوَال تَ َفَّرقُوا َواذْ ُك ُروا ن ْع َم َ
َصبَ ْ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
يم} (آل
ات َوأُوَٰلَئِ َ
ين تَ َفَّرقُوا َو ْ
اختَ لَ ُفوا من بَ ْعد َما َجاءَ ُى ُم الْبَ يِّ نَ ُ
ك َذلُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
 ،)103ويقول سبحانوَ { :وَال تَ ُكونُوا َكالذ َ
عمران ،)105 :وقد صح يف احلديث« :اجلماعة رْحة والفرقة عذاب» (أْحد وحسنو األلباين) ،وكذا يف احلديث:
«عليكم باجلماعة؛ فإظلا يأكل الذئب من الغنم القاصية» (أبو داود وصححو األلباين) ،وصبلح احلياة ومصاحل الناس ال
تتم عادة إال من خبلل اجتماعهم وتعاوهنم ،لذا يقول تعاىلَ ﴿ :وتَ َع َاونُوا َعلَى الِْ ِّرب َوالتَّ ْقوى َوَال تَ َع َاونُوا َعلَى ِْ
اإل ِْْث
َ
والْع ْدو ِ
ان﴾ (المائدة)2 :
َ ُ َ
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ول قد ثبت على الرسول صلى ا﵁ عليو " القدوة احلسنة وادلثل األعلى ألصحابو ،فقد أثبت ذلك القرآن الكرًن
ِ ِ
جو اللَّ َو َوالْيَ ْوَم ْاآل ِخ َر َوذَ َك َر اللَّوَ َكثَِتاً ﴾(األحزاب)21
بقولو تعاىل ﴿لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اللَّو أ ْ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِّ َمن َكا َن يَ ْر ُ
وقد ثبت عليو ايضا أنو يعطي كل واحد من جلسائو وأصحابو حقو من االلتفات إليو والعناية بو حىت يظن كل واحد
منهم أنو أحب الناس إىل رسول ا﵁ ،وكل ذلك يدل على دتيز الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم بادلهابة والتقدير
واالحًتام(.الغامدي سعيد بن محمد)82 .86 .2003 :
ويتميز اإلسبلم على الفكر اإلداري احلديث بأنو استخدم التحفيز لتحقيق الرفاىية والسعادة للمجتمع ككل
فيقول القاضي ابن يوسف يف رسالتو ذلارون الرشيد  -رئيس الدولة  -خبصوص السياسات اإلدارية اليت ينبغي يسَت عليها
يف إدارتو للدولة اإلسبلمية " إن العدل وإنصاف ادلظلوم ،واجتنب الظلم ،مع ما ذلك من األجر يزيد بو اخلراج ،وتكثر بو
عمارة الببلد ،والربكة مع العدل تكون وىي تفتقد اجلور " والعدل ال يكون أال بالثواب والعقاب الذي يتناسب كل عمل
وكل عامل بدقة وأحكام ،وحتقيق العدل يكون مشبعا حلاجات الرئيس الروحية وحلاجات ادلرؤوسُت ادلادية وادلعنوية
والروحية ،ومن ْث تتحقق رفاىية اجملتمع ككل وتكثر عمارة الببلد( .محمد عبد اهلل ،مرسي)233. 2001:

ويستنتج الباحث شلا سبق ،أن الفكر اإلداري اإلسبلمي يستمد أصولو وجذوره من خبلل آيات القرآن الكرًن
والسنة النبوية الشريفة ،وأن تعاليم اإلسبلم وتوجيهاتو نظمت نواحي احلياة للمسلمُت ومعامبلهتم اليومية ،وأىم ما ركز
عليو الفكر اإلداري اإلسبلمي القيم اإلنسانية الراقية اليت كانت تسود اجملتمع اإلسبلمي ،وما تتضمنو من االىتمام بشؤون
النشاط البشري اجلماعي من حسن إدارة شؤون اجملتمع وخدمتو.
 .2-1نظريات االدارة المفسرة لمتغيرات بيئة العمل الداخلية:
لقد كان لئلداريُت األوائل الفضل الكبَت يف بلورة وتطوير الفكر اإلداري ادلعاصر ،ونتيج ة ألِب اث ى ؤالء وهب ارهبم
وأفك ارىم وادلناقش ات ال يت ظل ت عليه ا وم ا وض عوه م ن نظري ات إداري ة ،ظه رت ادل دارس ادلتع ددة للفك ر اإلداري وح ددت
ى ذه ادل دارس والنظري ات واألفك ار مع ان اإلدارة م ن حي ث الفلس فة وادلب ادئ والقواع د واألس س ،وس وف نس تعرض ى ذه
ادل دارس ونظرياهت ا وأثرى ا يف تط ور الفك ر اإلداري بإغل از ،ومب ا يف ي بإيض اح األفك ار ال يت تناولته ا ى ذه النظري ات وادل دارس
اإلدارية ادلختلفة.
اوال :االتجاه الكالسيكي في اإلدارة:

تعت رب ادلدرس ة الكبلس يكية أو التقليدي ة كم ا يس ميها ال بع الراف د األول م ن رواف د الفك ر اإلداري ،وال يت ظه رت
يف أواخر القرن التاسع عشر ،واليت تعد نت اج للتفاع ل ب ُت ع دة تي ارات كان ت س ائدة خ بلل تل ك الف ًتة ،وتش تمل ادلدرس ة
الكبلسيكية أو التقليدية لئلدارة على ثبلث نظريات جاءت على النحو التايل:

 نظرية اإلدارة العلمية:

يع د ادلهن دس األمريك ي فري دريك ت ايلور رائ د نظري ة اإلدارة العلمي ة ( )6965-6856وص احب كت اب مب ادئ

اإلدارة العلمي ة ،ال ذي ق ام ب أول زلاول ة علمي ة ج ادة لوض ع أس س ومب ادئ اإلدارة العلمي ة عوض ا ع ن الطريق ة العش وائية أو
احلدس ية ،وم ن خ بلل دراس تو وحتلي ل الوظ ائف األف راد توص ل إىل رلموع ة م ن ادلب ادئ الرئيس ة ل ئلدارة العلمي ة (تص ميم
-5-

الفصل األول  ----------------------------------------الخلفية النظرية والدراسات السابقة

طريق ة علمي ة لك ل وظيف ة ،االختي ار العلم ي لؤلف راد عل ى أس اس الق درات وادله ارات ال يت ت تبلءم م ع متطلب ات ك ل وظيف ة
تأكيد التعاون من خبلل احلوافز التشجيعية وتوفَت بيئة عم ل ال يت تس اعد عل ى الوص ول للنت ائج القص وى يف العم ل تقس يم
ادلس ئولية ب ُت ادل ديرين ،وتأيي د مب دأ مجاع ات العم ل لتحقي ق أفض ل النت ائج ) ،كم ا ت رى ى ذه النظري ة أن زي ادة التحفي زات
ادلادية يزيد من االنتاج (ثابت عبد الرحمن ادريس ) 88 .87 .2005:كما نادت ىذه النظري ة بض رورة هتيئ ة ظ روف العم ل
ادلادية يف مكان العمل ،اليت تشمل درجة احلرارة ،الرطوبة ،اإلضاءة ،الراحة( .صبحي العتيبي)23.24 .2005 :

 نظرية البيروقراطية:

نش أت البَتوقراطي ة يف أدلاني ا بفض ل اجله ود ال يت ق ام هب ا ع ان االجتم اع األدل اين م اكس في رب ()Weber .Max

ال ذي ع اش يف الف ًتة م ا ب ُت ع امي (6991-6864م) ،وكلم ة البَتوقراطي ة مش تقة م ن كلمت ُت التيني ة وإغريقي ة األوىل
( )Bureauوتعٍت ادلكتب ،والثانية ( )cracyوتعٍت القوة أو السلطة أو احلكم ،ومن ْث فادلقص ود بالبَتوقراطي ة ى و حك م
ادلكت ب أو س لطة ادلكت ب (.نجي ر زرو  ،)66 .2016:ولق د ق دم "وي رب" ظلوذج ا مثالي ا للتنظيم ات الر ي ة ادلعق دة ،أو
الكب َتة احلج م ،وم ن خ بلل دراس تو التارؼلي ة ادلقارن ة وادلكثف ة اس تخلص ب أن البَتوقراطي ة الر ي ة تعك س عنص ر الرش د
والكفاءة يف إدارة ادلنظمات ،ومن أى م اخلص ائص ال يت ادلمي زة للتنظ يم البَتوقراطي ة ادلرتبط ة ببيئ ة العم ل ى ي ك النحو الت ايل:
(التخص ص ال وظيفي وتقس م العم ل ،الرقاب ة الش ديدة م ن خ بلل الل وائح والتنظيم ات ال يت غل ب أن تك ون زل ددة وواض حة
ادلستندات والسجبلت الر ية) ،ويعتمد العم ل واالتص ال يف التنظ يم البَتوقراط ي عل ى ادلعلوم ات ادلكتوب ة وادلوثق ة ر ي ا يف
السجبلت وادلستندات( .ثابت عبد الرحمان ادريس .)94 .93 .2005

 نظرية اإلدارة العامة:
ظهرت ىذه النظري ة يف فرنس ا عل ى ي د ادلهن دس الفرنس ي (ىن ري ف ايول  )Henri- Fayolال ذي ع اش يف الف ًتة
من (6995-6846م) ،وقد مت اشتقاق اسم النظرية من ادلؤلف الشهَت ال ذي قدم و ف ايول بعن وان اإلدارة العام ة والص ناعية
( ( .(General and Industrial Managementفلي ة ،عب د المجي د )54 .2005 :ويع زي صل اح ف ايول يف الش ركة
ال يت عم ل فيه ا إىل تطبيق و جملموع ة م ن ادلب ادئ اإلداري ة ذات العبلق ة ب اإلدارة العلي ا ،ويف ى ذا الص دد وض ع ف ايول أربع ة
عشر مبدأ من مب ادئ اإلدارة يراى ا أساس ية لنج اح اإلدارة وى ي عل ى النح و الت ايل( :تقس يم العم ل عل ى أس اس التخص ص
الت وازن ب ُت الس لطة وادلس ؤولية ،النظ ام ،وح دة الس لطة واألوام ر ،وح دة اإلدارة والتوجي و ،خض وع ادلص لحة الشخص ية
للمصلحة العامة ،مكافأة األف راد وتعويض هم ،ادلركزي ة اإلداري ة ،ت درج الس لطة ادلب ادأة ،الت دريب ،ف ًتة التوظي ف ،ف ًتة العم ل
التعاون بُت العمال)( .لوكيا الهاشمي )55 .54 :2008
 أىم انجازات المدرسة الكالسيكية في ىذه المرحلة:من أىم ما أسهمت بو ادلدرسة التقليدية يف رل ال تط ور الفك ر اإلداري ادلعاص ر ،كم ا أهن ا اب رزت أعلي ة اإلدارة يف

تق دم اجملتمع ات وتطورى ا ،والتأكي د عل ى اعتب ار اإلدارة عل م مث ل العل وم األخ رى ،ل و أس س ومب ادئ ؽلك ن تدريس ها
وتعليمها يف اجلامعات والكليات (.حسين حريم)59. 2010 :
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ومن أىم إصلازات ىذه ادلرحلة زي ادة يف حج م اإلنت اج وت دين كلفت و شل ا س اعد عل ى االنتع اش االقتص ادي وخباص ة
يف األقطار ادلتقدمة ،إذ أن اىم مبدأ اتفقت عليو مجيع ادلدارس ىو مبدأ تقسيم العمل الواجب ادلركب من ع دة أج زاء ب ُت
عدد من ادلختصُت سيؤدي إىل نتائج أفضل من تكليف كل واحد منهم بالقيام بالعم ل كل و ،كم ا أن ى ذا ادلب دأ وغ َته م ن
مب ادئ اإلدارة العلمي ة أو الكبلس يكية أو البَتوقراطي ة ،ليس ت قاص رة عل ى إدارة ادلص انع ،وإظل ا ى ي شلكن ة للتطبي ق ب ل
ضرورية التطبيق يف مجيع األنشطة اإلدارية لكل ادلؤسسات( .فليو ،عبد المجيد)58 .2005 :

كما أن الكثَت من أساليب وفنون اإلدارة ادلستخدمة حاليا مثل ( حتليل الوقت واحلركة ،وتبسيط إج راءات العم ل
ونظ م احل وافز ،وجدولي ة اإلنت اج ،وحتلي ل الوظ ائف ،وتعي ُت واختي ار الع املُت  ...اا ) ى ي مس تمدة أساس ا م ن ادلدرس ة
الكبلسيكية)Jon. M : 1999 . 39( .

 -نقد نظريات اإلدارة الكالسيكية في ىذه المرحلة:

بينم ا صل د أن اهب اه ت ايلور العلم ي يتب ٌت مفه وم "الرج ل االقتص ادي ادلن تج" ف إن االهب اىُت األخ ريُت وعل ا التقس يم

اإلداري والبَتوقراطي اللذان يركزان بصورة واض حة عل ى مفه وم الس لطة يف العملي ة اإلداري ة ومص ادرىا وش رعيتها ،أي أهنم ا
يعطيان األعلية القصوى ألداء العمل بصورة ر ية ،الن القوانُت واللوائح بالنسبة ذلم أىم من األف راد وخصوص ياهتم ول ذلك
يت ىذه االهباىات أحيانا باإلدارة الر ية( .فليو ،عبد المجيد)58 .2005 :
كم ا أن ى ذا االهب اه اى تم باجلان ب الف ٍت م ن العم ل ،وأغف ل اجلوان ب االجتماعي ة والنفس ية مث ل العبلق ات
االجتماعي ة ،والًتكي ز عل ى احل وافز ادلادي ة فق ط لتحفي ز اإلنس ان لزي ادة إنتاجيت و ،وإغف ال حاج ات ودواف ع اإلنس ان
االخرى(.حسين حريم )59 .2010 :
كم ا وج و االهب اه التقلي دي عناي ة للمؤسس ة الر ي ة ناض را إليه ا كمرك ز لئلنت اج وحتقي ق ال ربح ،فاألعلي ة القص وى
لتطور وسائل اإلنتاج وختفي كلفتو ،كل ذلك مبعزل عن اإلنسان الذي ينظ ر إلي و كج زء م ن عملي ة اإلنت اج ض من قوال ب
جام دة ال تراع ي الف روق ب ُت األف راد ،وال تلتف ت كث َتا اىل االخ تبلف يف الظ روف ب ُت ادلؤسس ات ،أي أن هن ج اإلدارة
الر ية العلمية قد أعلل عنصر العبلقات االجتماعية( .فليو ،عبد المجيد) 65.2005 :
ثانياً :مدرسة العالقات اإلنسانية (:)Human Relations School

من الصعب على اي باحث يف اإلدارة أن يتعرف على مدرسة العلوم الس لوكية دون أن يرج ع اىل حرك ة العبلق ات
االنسانية ،اليت كانت مبثابة ادلرحلة االوىل دلدخل العلوم السلوكية يف دراسة االدارة (،ىاني خلف الطراونة )261 .2012
و يعت رب(الت ون م ايو  1949 -1880 ) Elton- Mayoم ن أكث ر ال رواد ادلع روفُت ال ذي ت زعم حرك ة العبلق ات

اإلنسانية من خبلل ما قدمو ىو وزمبلئو من مساعلات رائدة أمك ن التوص ل إليه ا م ن خ بلل سلس لة التج ارب الش هَتة يف
مصنع (اذلاوثرون) ،وقد خلصت الدراسة على أن العام ل ك ائن إنس اين ل و مش اعر وأحاس يس وينفع ل يف بيئ ة العم ل ،وم ن
ْث ف إن حتقي ق أى داف أي مؤسس ة دت ر ع رب إع ادة االعتب ار للعنص ر البش ري ،وذل ك م ن خ بلل اح ًتام الق يم ال يت ػلمله ا
واالىتم ام بعناص ر االتص ال والعبلق ات االجتماعي ة وادلهني ة اذلابط ة والص اعدة وعل ى مجي ع األص عدة ،واالىتم ام بظ روف
العامل الفيزيقية لتحسُت العمل( .بوخريسة بوبكر واخرون)25 .2008 :
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 -نقد نظرية العالقات اإلنسانية:

أعلل ت مدرس ة العبلق ات االنس انية عنص ر التنظ يم والبن اء الر ي ل ئلدارة بًتكي زه ادلب الت في و عل ى عبلق ات العم ل
اخلصوصية وغَت الر ية ،حيث اهبهت مدرس ة العبلق ات اإلنس انية إىل الط رف ادلقاب ل دتام ا ونظ رت إىل ادلؤسس ة م ن زاوي ة

العنصر البشري يف الدرج ة األوىل مهتم ة بالع املُت يف ادلؤسس ة ك أفراد م ع الًتكي ز عل ى الن واحي النفس ية واالجتماعي ة للف رد
موجه ة يف الوق ت نفس و اىتمام ا كب َتا للتجمع ات غ َت الر ي ة يف ادلؤسس ة ،وك ان ى ذا ادلي ل عل ى حس اب ادلؤسس ة الر ي ة
وأى دافها ،وأى م م ا يف األم ر م ن وجه ة نظ ر اإلدارات العلي ا يف ادلؤسس ات ،أن ى ذا االهب اه ن يس تطع أن ػلق ق م ا ك ان
مأموال منو ،وىو زيادة اإلنتاج كما ان ادلبالغة فيو أدت اىل تغليب أى داف األف راد عل ى أى داف ادلؤسس ة شل ا أخ ل بأس باب
وجودىا واستمراريتها( .فليو ،عبد المجيد)65 .2005 :

ثالثا :المدارس واالتجاىات الحديثة:

قد يكون من الصعب جدا أن يستطيع متتبع أو دارس أن ػلصي مجي ع االهباى ات ال يت ظه رت يف اإلدارة احلديث ة

يف اجملتمع ات الغربي ة ،وق د دع ا ذل ك أح د كت اب اإلدارة ال يت تس مية ى ذا ادل زيج م ن النظري ات بغاب ة النظري ة اإلداري ة
 Tungle The Managementوى و عن وان مقال ة كتبه ا "ىارول د ك ونتز" س نة ( )6981بع د أن أحص ى ع ام 6966
س ت نظري ات يف اإلدارة يف ح ُت وج د أهن ا بلغ ت ع ام  6981إح دى عش رة نظري ة ،وق د هبتم ع عناص ر النظري ة كامل ة يف
كل منها وإظلا قد تكون عبارة عن ميل الهباه معُت ضمن نظرية ما( .فليو ،عبد المجيد)64 :2005 :
وغل در بن ا احل ديث ع ن بع االهباى ات احلديث ة يف عل م اإلدارة ال يت ب دأت يف التبل ور م ن الق رن ادلاض ي ،ون ذكر
منها ما يتناسب فقط مع موضوع ىذه األطروحة:
 اإلدارة باألىداف:
ينس ب ى ذا ادل دخل أو األس لوب يف اإلدارة للع ادلُت (بي ًت دراك ر )Peter-Drucker -و(ج ورج أودي ورن -

 ،)George- O’Diomeوق د أك دا عل ى ض رورة توجي و مجي ع اجله ود ضل و أى داف ادلنظم ة ،والنظ ر إىل االنش طة
واألعمال اليت يقوم هبا األفراد واجلماعات باعتبارىا وسيلة لتحقيق االىداف الفردية واجلماعية واليت ت ؤدي ب دورىا لتحقي ق
أى داف ادلنظم ة ،وم ن ىن ا ج اء التأكي د عل ى قي ام ادل ديرين يف مجي ع ادلس تويات بوض ع االى داف ا﵀ ددة ال يت ينبغ ي العم ل
من أجل حتقيقها ،ونقطة البداية ىي حتديد االىداف العام ة للمنظم ة ،واس تنادا ذل ذه األى داف ػل دد ادل دير أى داف دائرت و
وم ن ْث يق وم رئ يس القس م بتحدي د اى داف قس مة اعتم ادا عل ى اى داف ال دائرة ،وأخ َتا يق وم رئ يس القس م بتحدي د
األىداف ادلطلوبة من كل فرد حتقيقها انطبلقا من أىداف القسم( .حسين حريم )73 .2010 :
وعن كيفية وضع ىذه االىداف ،فقد أك د م دخل اإلدارة باألى داف عل ى أعلي ة وض رورة مش اركة األف راد الع املُت
يف مجي ع ادلس تويات بص ورة فاعل ة يف حتدي د االى داف ادل راد حتقيقه ا عل ى مس توى الوح دة أو اجلماع ة وعل ى مس توى الف رد
وبعدما يتم وضع األىداف توضع خطة عمل لكل مرؤوس باالتفاق ما بُت الرئيس وادلرؤوس ،ويقوم ال رئيس بت وفَت م ا يل زم
للعامل ،مع التوجيو واإلرشاد ادلستمر ومتابعة وتقييم أداء الفرد حىت هناية اخلطة وحتقي ق األى داف ا﵀ ددة( .حس ين ح ريم :
)74 .2010
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 النظرية الظرفية:

تق وم ى ذه النظري ة عل ى مب دأ التكي ف م ع ادلتغ َتات الظرفي ة او البيئ ة ال يت تواج و ادلنظم ة ،كم ا أوص ى بع دم تعم يم
مب دأ أو مفه وم م ن مف اىيم اإلدارة مبختل ف ادلنظم ات ويف سلتل ف الظ روف ،وى ذا يع ٍت أن و ال توج د نظري ة يف اإلدارة

صاحلة لكل زمان ومكان ،فاختيار أي مبدأ أو نظرية يعتمد على م ا يناس ب ادلنظم ة ،وػلت اج م ن القي ادة أن تفك ر وت بلءم
ب ُت واقعه ا م ن ناحي ة وب ُت النظري ة م ن ناحي ة أخ رى ،وم ا يناس ب ادلنظم ة او ظ رف م ن الظ روف ق د ال يناس ب منظم ة
أخ رى ،وى ذه النظري ة مفي دة م ن ناحي ة أهن ا تتطل ب م ن ادلنظم ة التفك َت والعص ف ال ذىٍت قب ل ادلب ادرة بتطبي ق مب دأ م ا أو
فكرة إدارية معينة ،وما يربر ذلك كثَتا م ن ادلنظم ات تفش ل نتيج ة للتس رع يف تطبي ق فك رة إداري ة جدي دة جمل رد أهن ا صلح ت
يف منظم ة أخ رى ،وس رعان م ا تفش ل نتيج ة لع دم مبلئمته ا للظ روف أو للثقاف ة أو للمتغ َتات اخلاص ة بادلنظم ة ،وى ذه
النظرية رلال مناس ب ورح ب للتفك َت ادلب دع وع دم التس رع خاص ة عن دما تت يح ادلنظم ة ف رص ادلش اركة ،ودتك ُت الع املُت يف
دراسة األفكار ،والتأكد منها قبل تطبيقيها( .يحي ملحم)33 .2006 :


التميز في األداء  –Excellenceللكاتب ( )Thomas Peters

حظي موضوع التميز يف األداء على مستوى ادلنظمات خاصة ،باىتمام زائد من قبل الكاتب ومستشار اإلدارة
) ( Thomas- Petersوتعترب الدراسة اليت أجراىا ىو وزميلو (روبرت ووترمان )Rober- Waterman ،من أشهر
الدراسات يف رلال الفاعلية واألداء ادلتميز ،ومشلت الدراسة ما يزيد على ( )41منظمة من ادلنظمات الناجحة وادلتميزة
بدرجة عالية من األداء ،والحظا أن ىنالك العديد من اخلصائص ادلشًتكة فيما بُت تلك ادلنظمات ،وتعترب سبب دتيزىا
وصلاحها نذكر منها:
 كانت قريبة وعلى اتصال مستمر من ادلستهلكُت لكي تستطيع تفهم حاجاهتم ورغباهتم واالستجابة ذلا. السماح للعاملُت بدرجة عالية من االستقبللية يف العمل ،وتشجيع وتعزيز روح ادلبادرة والريادة. السعي لتحسُت زيادة اإلنتاجية من خبلل مشاركة العاملُت وإسهامهم الفعال. الع املون يف ى ذه ادلنظم ة ك انوا ي دركون ماىي ة رس الة واى داف منظم اهتم ،وك ان ادل ديرون يف مجي ع ادلس توياتيشاركون بفعالية يف معاجلة ادلشكبلت.
 استمرار تركيز ادلنظمات على العمل والنشاط الذي تفهمو وتعرفو ،وعدم الدخول يف صناعة جديدة. استخدام ىياكل تنظيمية بسيطة مبستويات إدارية قليلة. اجلم ع ب ُت الرقاب ة الش ديدة وادلرن ة ،رقاب ة ش ديدة حلماي ة ق يم أى داف ادلنظم ة ،ورقاب ة مرن ة يف اجمل االت االخ رىلتشجيع روح ادلخاطرة واإلبداع.
 إدارة الغم وض والتناقض ات ،حي ث أن البيئ ة دينامي ة ومتغ َتة وتتص ف بدرج ة عالي ة م ن ع دم التأك د ،ف إناألسلوب العقبلين الرياضي ال يصلح يف مجيع األحوال ( .حسين حريم)47 .47 .0212 :
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إدارة الجودة الشاملة : Total Quility Management

م ن أى م م ن أس هموا يف تط وير إدارة اجل ودة الش املة صل د ك ل م ن J .M,W .Edward.deming :

  B.A. Fisher-A.V. Feigenbaum- Fhlip Crosby- Juran Kaoru Lshikawaحيث استخدم ىذاادلفه وم إدارة اجل ودة الش املة يف البداي ة لوص ف أس لوب حتس ُت اجل ودة ال ذي تس تخدمو ادلنظم ات الياباني ة ،وادلع روف
ِبلق ات اجل ودة (  )Quality Circlesولكن و تط ور كث َتا ليش تمل عل ى جوان ب وأبع اد وأس اليب متنوع ة وعدي دة يف
تطبيق وتنفيذ إدارة اجلودة الشاملة ،و أىم ما تركز عليو إدارة اجلودة الشاملة ىو النظرة الشمولية جلمي ع عملي ات و انش طة
ادلنظم ة وإج راءات العم ل فيه ا س وآءا تل ك ال يت ؽلك ن وص فها رياض يا أو تل ك ال يت ال ؽلك ن ذل ك ،والتحس ُت ادلتواص ل يف
مجي ع العملي ات واالنش طة ِبي ث ي تم اس تبعاد أي نش اط او إج راء ال يض يف قيم ة وال ؼل دم أي غ رض والقي ام بالعم ل
بشكل صحيح من أول مرة ،واحلرص على عدم وجود أي عيب أو نقص يف اجلود( .حسين حريم )79. 78 .2010 :
ويتوق ف صل اح ب رامج إدارة اجل ودة الش املة عل ى مواى ب وق درات األف راد وعل ى طريق ة ال يت ت تم هب ا إدارة األف راد
ف اإلدارة مطالب ة بوض ع رؤي ة واض حة للمنظم ة وتوض يح األى داف للع املُت ،وبن اء ق يم ثقافي ة حت ث عل ى اجل ودة ورض ا
ادلستهلك ،ومن مرتكزات إدارة اجلودة الشاملة الرئيسية ىو ثقة العامل واعتزازه باإلتقان والرباعة يف العمل ،واالعتم اد عل ى
الرقاب ة الذاتي ة ول يس عل ى الرقاب ة اخلارجي ة ،وم نح االس تقبللية للع املُت والس يطرة عل ى ظ روف عمله م ،وت وفَت ادلعرف ة
والت دريب واألدوات االزم ة ،وتش جيعهم عل ى تق دًن االقًتاح ات ،واس تمرار دعمه م وم ؤازرهتم ليش عروا ب االعتزاز بأعم اذلم
ومنظمتهم ،وتقدير قرارات العاملُت بتحسُت اجلودة وتطبيقها( .حسين حريم )79. 78 .2010 :

 النظرية اإلدارية  Zاليابانية:
ىي إح دى النظري ات اإلداري ة احلديث ة وال يت حقق ت الفت ا ،ابتكرى ا الع ان الياب اين ( )William ouchiوطرحه ا
يف كتاب نظرية (  )Zوتركز عل ى احلرك ة األفقي ة للع املُت ،وى ي ال يت تع ٍت أن ي تقن الع املون الوظ ائف ادلختلف ة قب ل الس عي
للًتقية إىل وظائف أعلى يف السلم الوظيفي ،واالىتمام بتخطيط ادلهنة والتنمية ادلهنية( .خالد طالل ،إدريس)13 .2007 :
كما أكدت ىذه النظرية على ضرورة االتصاالت ادلفتوحة ،وعلى أعلية العمل اجلماعي والقرارات اجلماعي ة وعل ى
ظلط عمل الفريق يف عبلقات العمل ،وكذا االىتمام الشامل جبميع شؤون العامل لتعزيز انتمائ و للمنظم ة وانض باطو وش عوره
بادلسئولية( .محسن مخامرة)61 .2000 :

 نظرية النظم:

تنس ب ى ذه النظري ة اىل الباح ث البيول وجي  BERTALAMFLYال ذي اى تم ودرس س لوكيات ال نظم النظري ة

البحثي ة ،أو تل ك ادلوج ودات يف اجملتم ع االنس اين ،معتم دا يف ذل ك عل ى نش اطات ك ل نظ ام مكونات و والعبلق ة م ع البيئ ة
حيث أحدثت ىذه النظرية وسيلة لتفسَت االشياء واحلوادث.
ويقص د بالنظ ام رلموع ة م ن األنظم ة الفرعي ة أو الوظ ائف ال يت تتعام ل فيه ا بينه ا ،وتس تمد طاقته ا م ن البيئ ة
اخلارجي ة لتحقي ق أى داف مش ًتكة ،وى ذه النظري ة س اعلت يف تغ َت نظ رة الع املُت إىل ادلنظم ة م ن النظ رة اجلزئي ة ا﵀ ددة إىل
النظ رة الكلي ة الش مولية ،واألى داف ادلش ًتكة ،فب دال م ن أن يه تم العام ل أو ادل دير بش ؤون وظيفت و ا﵀ ددة أص بح االىتم ام
- 61 -

الفصل األول  ----------------------------------------الخلفية النظرية والدراسات السابقة

باألى داف العام ة للمنظم ة م ن خ بلل رؤيته ا كك ل متكام ل ،م ن خ بلل وظ ائف مًتابط ة ومتعاون ة ومنس جمة م ع بعض ها
البع  ،شلا كرس مبادئ التعاون والتنسيق والعمل ادلشًتك م ن خ بلل الفري ق ادلتع اون والعام ل ادلؤى ل والق ادر عل ى ادلس اعلة
الفعالة ،فزادت أعلية عمل الفريق الذي يعتمد على العامل ادلتسلح بادلعرفة والقدرة على ادلب ادرة واإلب داع والتط ور ،ألن م ن
أىم مقومات أعضاء الفريق ادلتجانس أن يكون لكل واحد منهم قدرة على تقدًن قيمة اضافية ومساعلة نوعي ة للفري ق وإال
فسيكون ىذا العضو عبئا على الفريق ومعيقا لتحقيق أىدافو(.خالد طالل ،ادريس)12 .2007 :

ويس تنتج الباح ث م ن خ بلل م ا مت عرض و س ابقا ،أن النظري ات واالهباى ات اإلداري ة ج اءت بأفك ار ومب ادئ
مكمل ة لبعض ها ال بع  ،وتغ َتت مفاىيمه ا حس ب الظ روف ال يت تفرض ها ك ل حقب ة زمني ة معين ة ،فنج د أن النظري ات
الكبلسيكية أسست اجلوانب الفنية لئلدارة ،وركزت بشكل كبَت على زيادة إنتاجية الفرد مبا ػلصل عليو م ن ح وافز مادي ة،
أي أن ىذه النظريات تنظر إىل العنصر البشري عل ى أن و عنص ر ث انوي ،ل ذلك ج اءت نظري ة العبلق ات اإلنس انية واىتم ت
باإلنتاجي ة لك ن يف ظ ل االىتم ام بس لوك األف راد مبوج ب أس س اجتماعي ة وخاص ة م ن الناحي ة ادلعنوي ة ،أم ا االهباى ات
اإلدارية احلديثة فقد تزامنت مع التقدم التكنولوجي وادلعريف واالنفتاح وترابط الع ان كوح دة واح دة ،حي ث تط ورت أفكارى ا
ومبادئها من اإلنتاجية واالىتم ام ب الروح ادلعنوي ة لؤلف راد داخ ل ادلؤسس ات إىل البح ث ع ن كيفي ة حتقي ق التمي ز واإلب داع يف
إخراج ادلنتجات يف ظل ادلنافسة الشديدة ما بُت ادلؤسسات اليت تفرضها بيئة األعمال اخلارجية.
 .3-1ابعاد بيئة العمل الداخلية:
من الواضح أن ىناك اختبلف بُت الباحثُت وادلختصُت يف تصنيف زلدد ألبعاد بيئة العمل الداخلية ،لكن ىناك
تصنيفات ؽلكن القول أن كثَت من الباحثُت متفقون حول وجودىا كأبعاد لبيئة العمل الداخلية ،وىي على النحو التايل:
 ظروف العمل:
يقصد هبا الظروف ادلادية للعمل وما حتتويو من عوامل مثل مستوى اإلضاءة ،درجة احلرارة ،طريقة تصميم
ادلكتب ،وغَتىا من العوامل اليت يكون تأثَتىا مباشر على العاملُت ،ومستوى أدائهم وحبهم لعملهم او النفور منو حيث
أن ظروف العمل غَت ادلناسبة تؤدي إىل نقص الرضا عن العمل والنفور منو(.بوقال نسيم)84 .2012 :
حيث حترص ادلؤسسات احلديثة على ختصيص مكتب لكل موظف ومقعد الستعمالو يف أعمالو ادلكتبية ،لذا
غلب أن يراعى يف اختيار أثاث ادلكاتب مبلئمة سطح ادلكتب لطريقة عمل ادلوظف ،ألن ىناك ادلكتب العادي ومكتب
للحاسب اآليل ،ومكتب جلهاز الكومبيوتر ،والطابعة. .اا ،كما غلب أن يراعي يف اختيار األثاث وحدة التصميم لكل
مستوى إداري إلزالة التفرقة وكذلك بساطة األثاث ليسهل تنظيمو وتنظيفو (سلمى لحمر)54 .2013 :
كما تعد النظافة يف مكان العمل من العوامل اذلامة يف بيئة العمل الداخلية ،ألن عدم النظافة يف مكان العمل
ووجود سللفات اإلنتاج والغبار ،ىي مناخ مبلئم النتشار األمراض ،ووقوع حوادث متنوعة قد تؤدي إىل عجز دائم عن
العمل ،فانعدام النظافة يف مكان العمل ػلدث أثرا نفسيا سلبيا لدى العاملُت وهبعلو متوتر وغَت مرتاح( .عمر ،عقيلي:
)583 .2009
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و تعد درجة احلرارة من عناصر ظروف العمل ادلادية ادلهمة اليت تؤثر على اإلنتاج وزيادتو ،حيث أن العامل الذي
يعمل يف غرفة ما ،ينبغي أن توفر لو درجة حرارة معتدلة سواء كان العمل عضليا أو ذىنيا ،كما أن كفاءة الفرد تقل كلما
زادت درجة احلرارة أ و اطلفضت عن ادلعدل ادلناسب ،ذلك أن درجة احلرارة الغَت ادلناسبة يف مكان العمل (سواء مرتفعة
أو منخفضة) تسبب ضيقا لدى العامل ،كما تؤثر تأثَتا سيئا على النواحي الفسيولوجية للعامل ،شلا يزيد إحساسو
بالضيق ويقل كفائتة يف العمل( .فرج عبد القادر طو)233 .1988 :

ويزيد نظام اإلضاءة اجليد من قدرة العاملُت على الًتكيز وػلسن من مستوى التزامهم وأدائهم خلبلف اإلضاءة
السيئة اليت هبلب شعورا باالنقباض ،وتؤدي إىل شعور العاملُت بسرعة التعب واإلجهاد ،فضبل عن إمكانية وقوع بع
األخطاء نتيجة سوء الرؤية بسبب اإلضاءة عَت ادلناسبة( .الشيخ محمد الخضر)44 .2012 :

 العمل الجماعي:

هتتم منظمات األعمال بدراسة مجاعات العمل ألعلية دورىا يف أداء األعمال ،حيث أن دراسة مجاعات العمل

والتعرف على أظلاط سلوكها ادلختلفة يعترب حاليا من الضروريات للحفاظ على األداء اجليد والسعي إلغلاد بيئة عمل
صحية واحلفاظ على سلوك األفراد بشكل متوازن ومستمر ،حيث ختتلف سلوكياهتم كأعضاء يف مجاعة العمل ،وبالتايل
فدراسة اجلماعة تؤدي دلعرفة أظلاط ال سلوك وأثره على أداء األفراد يف العمل ،وكذا العمل على توجيهها بشكل سليم شلا
يؤدي لتحقيق أىداف ادلنظمة ادلرجوة( .بوقال نسيم)69 .2012 :
وؽلث ل العم ل اجلم اعي وبن اء وتش كيل الف رق داخ ل ادلنظم ة الرياض ة ع امبل رئيس ا يف مواجه ة ادلش كبلت وترش يد
استهبلك ادلوارد بفعالي ة وكف اءة ،ويعت رب الش عور ادلش ارك بادلس ؤولية ع امبل ف اعبل يف زي ادة درج ات ال والء واالنتم اء وااللت زام
إض افة إىل أن و ي نعكس اغلاب ا عل ى كف اءة ح ل ادلش كبلت ال يت تع ًتض بيئ ة العم ل ،ويعتم د ذل ك العم ل اجلم اعي بش كل
اساسي على توفر القائد القوي القادر على تقدًن التوجيهات والتشجيع ،والدعم ألعضاء الفريق.
))Quinn& Spreitzer : 1997.40

 االتصال اإلداري:
الشك أن االتصال اإلداري أحد الدعائم الرئيسية يف العملية اإلدارية يف أي مؤسسة ،فهو الذي يعمل على نقل
ادلعلومات بُت اإلدارات يف ادلؤسسة الواحدة وبُت ادلؤسسات بعضها البع  ،وال ؽلكن ألي عمل إداري ينجز إصلازا
عمليا سليما دون االعتماد بشكل أو أخر على ادلعلومات اليت ؽلكن أن تصل يف الوقت ادلناسب وللشخص ادلناسب إال
يف ظل اتصال إداري ناجح وسلطط لو وفق أساليب علمية سليمة ،ذلدا أصبح االتصال اإلداري من إحدى القضايا
اإلدارية والتنظيمية ادلهمة يف ادلؤسسات( .العناتي ختام)4 .2003 :

وتعد االتصاالت احلكومية يف الغالب ذات طابع ر ي ،وؽلكنها ان تأخذ أشكاال متعددة ،فهناك االتصاالت
الشفهية اليت تتم عرب اللقاء الشخصية ادلباشرة ،واللقاءات اجلماعية من خبلل ادلؤدترات واالجتماعات او عرب أجهزة
االتصال ،وىناك االتصاالت التحريرية اليت تعتمد الرسائل والكتب ادلرسلة عرب الدوائر ادلتخصصة ،وتأخذ ىذه
االتصاالت شكل األوامر والقرارات النازلة من األعلى اىل األسفل أو شكل التعليمات اليت تعلن وتنشر للجمهور ،أو
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شكل التقارير والشكاوي أو ادلقًتحات ،وقد يتم االتصال عرب الشاشات ادلرئية اليت هبمع الصوت والصورة ،أو عرب
الوسائل السمعية والبصرية (.الكبيسي)67 .1997 :
وىناك االتصال األفقي ويقصد بو االتصال الذي ػلدث بُت موظفي ادلستوى اإلداري أو العملي اإلصلازي
الواحد ،هب دف تبادل ادلعلومات والتنسيق بُت اجلهود واألعمال اليت يقومون هبا غالبا ما ؽلارس على شكل اجتماعات
اللجان واجملالس ادلختلفة داخل ادلؤسسة( .نصر اهلل عمر)206 .2011 :

أما االتصال الر ي ىو الذي يتم ما بُت ادلستويات اإلدارية ادلختلفة يف ادلؤسسة بالطرق الر ية ادلتفق عليها يف
نظمها وتقاليدىا ،ويعتمد على اخلطابات أو ادلذكرات أو التقارير ،أما االتصاالت الغَت ر ية فهي االتصاالت اليت يتم
التعامل فيها بطريقة غَت ر ية بُت العاملُت لتبادل ادلعلومات واألفكار أو وجهات النظر يف ادلوضوعات ،اليت هتمهم
وتتصل بعملهم أ و تبادل ادلعلومات خارج السلم اذلرمي ادلتدرج لتنظيم اللقاءات غَت الر ية يف أية مناسبة تسمح نقل
ادلعلومات بُت األشخاص كاالحتفاالت وادلناسبات( .ابو السعيد وعباد)90.89 .2010 :
 الحوافز:
إن اختيار األفراد لسلوك معُت يتوقف على درجة توقعو مبا سيعود عليو ىذا السلوك ،فاحلوافز تشجع األفراد
على تكرار السلوك الذي ينطوي على حتقيق ادلنافع ادلتوقعة ،وكلما كانت احلوافز ادلقدمة فاعلة يف إشباع احلاجات
ادلطلوبة للعاملُت كلما ساىم ذلك يف إغلاد نوع من الرضا لديهم ،وبالتايل يتوجب على ادلنظمة أن تضع نظم للحوافز
سواء كانت مادية أو معنويةِ ،بيث تكفل يف حث األفراد على العمل ورفع مستوى ادائهم(.جاب الرب)196 .2005 :

وتعد احلوافز ادلادية األكثر استخداما ،كما اهنا األكثر تأثَتا من غَتىا من احلوافز ،آلنو تشبع عادة حاجات
العاملُت ادلثابرين  ،فاألجور والرواتب أصبحت من ادلقومات األساسية إلشباع حاجات االنسان ،وىذا ما يؤكده البع
بالقول أن األ جر الذي ػلصل عليو الفرد بشكل وحدات نقدية يعترب حافزا على العمل بل أن ادلال حافز أساسي ،أو ىو
من احلوافز األساسية ولكن ادلال ليس لو قيمة يف حد ذاتو ،وإظلا ترجع قيمتو إىل دوره يف إشباع احلاجات األساسية
بسبب ادلال( .راشد عبد الجليل)292 .2000 :
أما احلوافز ادلعنوية فهي ال تعتمد على ادلال يف إثارة العاملُت على العمل ،بل تعتمد على وسائل معنوية
أساسها احًتام العنصر البشري ،الذي ىو كائن حي لو أحاسيس ومشاعر وتطلعات اجتماعية ،يسعى اىل حتقيقها من
خبلل عملو يف ادلؤسسة( .مصطفى نجير شاويس)210 .2005 :
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 المشاركة في اتخاذ القرار:

إن ادلنظمات الدؽلقراطية تشرك كل من يتأثر بالقرار يف عملية إعداده واختاذه ،وىنا تكمن الفلسفة احلقيقية دلبدأ
القيادة اجلماعية الذي ػلظى بأعلية متزايدة يف النظم اإلدارية ،فهناك ميزات عديدة تًتتب على إشراك اجلماعة يف اختاذ

القرار ،فكلما زادت اآلراء كان القرار اقر إىل الصواب ،وكلما اشًتكت اجلماعة يف القرار كانت أقدر على فهم مغزاه
وىدفو وكانت أكثر تأييدا لو وحتمسا لتنفيذه( .مرسي محمد االمين)102 .2005 :
وتتيح ادلشاركة يف صنع القرارات للعاملُت فرص إبداء الرأي واألفكار واالقًتاحات ،واليت من شأهنا أن تؤدي اليت
حتسُت طرق العمل ،وتقليص الصراع ورفع الروح ادلعنوية لؤلفراد واجلماعات ،فالقرار ىو جوىر العملية اإلدارية ووسيلتها
يف حتقيق أىداف ادلنظمة ،وتكن األعلية اليت توليها ادلنظمات ادلختلفة دلسؤولية اختاذ القرار يف أن النشاطات اليت دتارسها
ادلنظمات يف ظل السباق العلمي التكنولوجي واحلضاري ادلعاصر ،يتطلب اعتماد الرؤيا العلمية الواضحة يف اختاذ القرار
وإسهام كافة العاملُت يف ادلنظمة للمشاركة باختاذه( .كاضم حمود خضير)171 .2002 :

 التكنولوجيا المستخدمة:

تفرض البيئة اجلديدة على منظمات األعمال أن تطور أعماذلا التقليدية وحتويلها إىل أعمال الكًتونية ،تنسجم
مع األدوات واألساليب اليت تضمنها التقنيات احلديثة( .غسان الالمي)8 .2013 :

حيث أدى تزايد استخدامات احلاسب اآليل يف بيئة األعمال ادلعاصرة إىل حتويل إدارة األعمال ادلكتبية إىل

أخصائيُت يف احلاسوب ،واىل تصميم وتطوير ادلنتجات وتصنيعها ومراقبة جودهتا باحلاسوب ،فضبل عن استخدام
احلاسوب يف إعادة ىندسة العمليات اإلدارية وأنشطة الًتويج واإلعبلنات وخدمات العمبلء ادلصرفية ،وصنع القرارات
اإلدارية إىل تعد جوىر اإلدارة ،الذي بدوره أدى إىل ظهور ظلط إداري جديد وىو اإلدارة االلكًتونية(.أحمد سيد:
)36 .2001

لذلك اصبح استخدام التكنولوجيا يف العمل من ادلقومات االساسية لنجاح التنظيمات االدارية ،فالتغَتات
والتحوالت العادلية يف أ داء االعمال تدفع ادلنظمات اىل البحث عن اساليب عمل تواكب ىذه التحديات وحتافظ على
بقائها واستمراريتها ،فادلنافسة الشديدة يف ضوء ىذه التحوالت أدت بالضرورة استخدام التكنولوجيا يف أداء األعمال
فعمل اإل دارات يتطلب استخدام التكنولوجيا بصفة دائمة ومستمرة ،والعمل دون استخدام ىذه األساليب غلعل أداء
ادلنظمات دون ادلطلوب ،وبتكاليف عالية ،إضافة اىل تراجع البناء التنظيمي لعدم قدرتو على مواكبة ادلستجدات
فاستخدام التكنولوجيا يساعد التنظيمات اإلدارية يف السيطرة على بيئة العمل ا﵀يطة ،ويساعد كذلك على توجيو اجلهود
مبا يكفل العمل على حتقيق األىداف ادلرسومة( .موسى اللوزي)145 .2007 :
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 -0الخلفية النظرية لإلبداع االداري:
 -1-2اإلبداع اإلداري في الفكر اإلسالمي والعربي:
اإلس بلم يش جع البش ر عل ى التأم ل والت دبَت والتبص ر واإلدراك ،وك ذا االجته اد والتجدي د ويك رم العل م والعلم اء
وغلعله م يف مرتب ة األنبي اء ،ف إذا ك ان تفك َت اإلنس ان يعتم د عل ى م ا دت ده ب و م ن حواس و م ن معلوم ات الس مع والبص ر
وغَتعل ا م ن احل واس بقول و تع اىل ﴿قَ ْد ج اء ُكم ب ِ ِ
ص َر فَلِنَ ْف ِس ِو َوَم ْن َع ِم َي فَ َعلَْي َه ا َوَم ا أَنَ ا َعلَ ْي ُك ْم
ص ائ ُر م ْن َربِّ ُك ْم فَ َم ْن أَبْ َ
َ َ ََْ
ِِب ِف ٍ
يظ﴾ (س ورة األنع ام :ا ي ة  ،)305فم اذا إذا غاب ت ى ذه الوس ائل الكفيل ة باالجته اد واالبتك ار لقول و تع اىل ﴿ َو َج َع َل
َ
ص ِرهِ ِغ َش َاوًة فَ َم ْن يَ ْه ِدي ِو ِم ْن بَ ْع ِد اللَّ ِو أَفَ بل تَ َذ َّك ُرو َن﴾ (س ورة الجاثي ة :ا ي ة  ،) 22ويف قول و أيض ا﴿ َخ تَ َم اللَّ وُ َعلَ َٰى
َعلَ ى بَ َ
ِ
قُلُوهبِِم وعلَى َْعِ ِهم وعلَى أَب ِ ِ
يم ﴾ (سورة البقرة :ا ية .) 06
ْ َ َ َٰ
صا ِرى ْم غ َش َاوةٌ َوَذلُ ْم َع َذ ٌ
ْ َ َ َٰ ْ َ
اب َعظ ٌ
فه ذه األدوات ىب ة م ن ا﵁ عل ى اإلنس ان وج ب علي و أن يس تخدمها يف االجته اد واالبتك ار والعل م الن افع
فاإلسبلم ػلث على التفكَت والتأمل دلا يف أحداث الطبيعة من العظات والعرب ادلمكن استخبلصها يف الدين وادلع اش وى ذا
يعترب مبثابة التشجيع على التساؤل والبحث واالستدالل ،وى ي عملي ات حت دث يف العق ل أث را حس نا تق وده إىل اس تخبلص
األفكار ادلتميزة ،وذلك مصداقا لقولو تعاىل﴿ أَفَبل يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآن أ َْم َعلَى قُلُوب أَقْ َفاذلَا﴾(سورة النساء :ا ية)81 .
وػل ث اإلس بلم يف ى ذا الص دد عل ى التأم ل يف األنف س ذاهت ا شل ا فيه ا م ن اآلي ات ومك امن اإلب داع وال دعوة إىل
إصبلحها وتوجيهها ضلو األنفع واألفضل ،واآليات الداعية إىل التأمل والتدبَت والتفك َت م ن اج ل الفه م والتس اؤل واإلب داع
كثَتة يف القرآن الكرًن( .امحمد سحنون)7.6 .2005 :

أما اآليات الداعية إىل العلم وضرورتو يف الدين والدنيا واليت ترى يف العلم منفذا إىل اخلبلص من عديد
اإلنْ ِ ِ
اجلِ ِّن َو ِْ
استَطَ ْعتُ ْم أَ ْن
ادلشكبلت االجتماعية والسياسية واإلدارية ،فهي كثَتة نذكر منها قولو تعاىل ﴿يَا َم ْع َشَر ْ
س إِن ْ
السماو ِ
ِ
ض فَانْ ُف ُذوا َال تَْن ُف ُذو َن إَِّال بِس ْلطَ ٍ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ان﴾ (سورة الرحمن :ا ية )31 .ويف تشجع للعلماء
تَْن ُف ُذوا م ْن أَقْطَار َّ َ َ
ُ
َّ ِ
َّ ِ
ين َال يَ ْعلَ ُمو َن﴾ "(سورة الزمر :ا ية  )10ويقرن
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
ادلتمرسُت عن غَتىم قولو تعاىل﴿ قُ ْل َى ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
صْن َع اللَّ ِو الَّ ِذي أَتْ َق َن ُك َّل َشي ٍء ﴾ (سورة النمل :ا ية .)90
اإلسبلم العمل باإلتقان واحلذاقة بقولو تعاىل ﴿ ُ
ْ
ويف أحاديث رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم مبادئ مكملة لآليات القرآنية عن االبتكار والتجديد واالجتهاد
يف الدين والدنيا ،ويف السنة القولي ة والفعلية والتقريرية ،حيث كانت سَتة النيب تعرب لنا عن سلوك إداري قوًن يغنينا عن
البحث عن سواه ،دتثلت يف صفتو كقائد إداري للدولة اإلسبلمية اليت شهدت العديد من القواعد الدينية والدنيوية الفريدة
يف العدل وادلساواة والشورى واحلكمة يف احلكم والسلطان هبا ،واستطاع النيب صلى ا﵁ عليو وسلم أن يرسي دعامة
اجملتمع اجلديد يف ادلدينة كأروع واشرف رلتمع عرفو التاريخ ،وأن يضع دلشاكل ىذا اجملتمع حبل تتنفس لو اإلنسانية
الصعداء( .صفى الرحمن المبارك فوري)161 .2001 :

ومن ادلبادئ اليت ارساىا الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم اليت حتث على االبتكار والتجديد واإلبداع يف اإلدارة
بصفة عامة ،مبدأ اإلتقان يف العمل الذي دعا إليو رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم بقولو «إن ا﵁ ػلب إذا عمل أحدكم
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عمبل أن يتقنو»(.رواه ابو علي والعسكري وغيرىما ) ،وىذه دعوة أخرى منو عليو السبلم إىل ضرورة إعمال اجلهد إلخراج
أحسن األعمال على كل ادلستويات ،وذلك باستعمال أحسن األفكار وأحسن الطرق ادلشروعة ،حيث ينهي النيب صلى
ا﵁ عليو وسلم اإلتيان باألفكار اذلدامة والدعوة بأهنا من اإلبداعات ادلشروعة عن عمرو ب ِن عو ٍ
ف َر ِضي ا﵁ُ َعْنوُ أ َّ
َّيب
َن النِ َّ
َْ
َ ْ َُْ
َ
بلل ب ِن ْ ِ
ال لِبِ ِ
ال« :إِ ْعلَ ْم أ َّ
َحيَا
ول ا﵁ِ؟ قَ َ
الَ :ما أ َْعلَ ُم يَا َر ُس َ
بلل» قَ َ
وماً« :إِ ْعلَ ْم يَا بِ ُ
بلم قَ َ
َعلَْي ِو َّ
الصبلةُ َو َّ
َن َم ْن أ ْ
الس ُ
احلَا ِرث يَ َ
سنَّةً ِمن سن َِّيت أ ُِميتت ب ع ِدي َكا َن لَو ِمن األَج ِر ِمثْل من ع ِمل ِهبا ِمن َغ َِت أَ ْن ي ْن ُقص ِمن أ ِ
ع بِ ْد َع َة
ُجوِرى ْم َش ْيءٌَ ،وَمن ابْتَ َد َ
َ ْ َْ
ُ َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ
ُ ْ ُ
ضبللٍَة ال ي رضاىا ا﵁ ورسولُو َكا َن علَي ِو ِمثْل آثَ ِام من ع ِمل ِهبا ال ي ْن ِق ِ
ك ِم ْن أ َْوَزا ِر النَّ ِ
اس َشيءٌ» .أخرجو الترمذي
ص ذل َ
َ
َْ َ َ ُ َ َ ُ ُ
َْ َ َ َ ُ ُ
َْ ُ
ْ
وابن ماجو( .أمحمد سحنون)10 .2005 :

وأما ما جاء من اخللفاء الراشدين بعد الرسول "صلى ا﵁ عليو وسلم" من األحكام االجتهادية يف الدين والدنيا
فهي كثَتة ،فقد التزموا األحكام األصلية من اخلبلفة وادلبايعة والشورى وتلك الداعية إىل العمل وادلسؤولية وغَتىا ،وقاموا
باستحداث ما يطلبو التنظيم اإلداري دلواكبة توسع رقعة انتشار اإلسبلم ودولتو ،وىي على العموم دواوين اخلراج ،واجلند
والربيد ،والعمال والوالة ،وتوصيف الوظائف واستحداث أنظمة احلسبة والشرطة ،ولكنها أجهزة إدارية متميزة وجيدة
التنظيم ومستحدثة بأغراض ضرورية تعترب من اإلبداعات اإلدارية اليت ساعدت الدولة اإلسبلمية على التحكم يف توسيع
رقعتها ،وزيادة اجلباية واخلراج ،وتعزيز ادلهام اإلدارية ا﵀لية ،وتنظيم أحوال العامة ،وحفظ األرواح وادلمتلكات( .أمحمد
سحنون)10 .2005 :

وىكذا أصبحت عملية االبداع والتجديد نابعة من الًتاث اإلسبلمي بشكل يدعو إىل البحث والتدقيق ،فعلماء
اإلسبلم قد أسهموا يف رلال االخًتاعات واالبتكارات يف شىت فروع ادلعرفة ادلعروفة آنذاك يف عهدىم ،فتاريخ الطب ما
زال يشهد عظمة أطباء اإلسبلم منهم ابن سينا الذي يدرس عملو باجلامعات األوربية حىت هناية القرن السابع عشر ،وابن
خلدون واضع أسس علم االجتماع احلديث ،وجابر ابن حيان ،وأبو بكر الرازي ،والكندي والفارايب وغَتىم كثَت من
العلماء ،كل ذلك مؤشر على أن اإلبداع ليس غريبا بل أصيبل يف الفكر اإلداري والسياسي اإلسبلمي ،وادلسلمون
مبدعون نقل عنهم الغرب الكثَت.
 -2-2اإلبداع اإلداري في الفكر اإلداري:
الناظر يف الفكر اإلداري غلد أن اإلبداع يشكل االمتداد الفكري للمدارس اإلدارية ،ألن ما ْحلتو تلك ادلدارس
ماىي إال نتاجات إبداعية حققها رواد وأصحاب فكر إداري ،ساعلت يف تطوير اجملتمعات وتقدم الشعوب وأصبحت
نظريات وقواعد راسخة تعود بادلنفعة على الباحثُت ورجال االعمال واجملتمع ككل( .عاكف لطفي خصاونة)28 .2011 :
ونظرا دلا لئلبداع اإلداري من عبلقة باجلانب اإلداري ،يستحق منا تسليط الضوء على بع

مفكري ورواد ىذا

العلم ،نظرا دلا قدموه من إضافات ساعلت بشكل مباشر يف تطوير ادلمارسات اإلدارية ،والجدول التالي رقم ( )1يوضح
بعض رواد الفكر اإلداري .
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الجدول رقم ( )1يوضح بعض رواد الفكر اإلداري.
رقم

صاحر الفكرة

تاريخ

الفكرة واالضافة

1

A ,Smith

6776

يعترب أول من اىتم بتوضيح أعلية التخصص وتقسيم العمل من خبلل كتابو الشهَت ثروة
األمم.

2

Eliwhitney

يعترب أول من استخدم فكرة األجزاء القابلة للتغَت يف اإلنتاج ،وكذلك أدخل فكرة زلاسبة
1798
التكاليف ،و الرقابة على اجلودة.

4

Hanry Gant

 1880يعترب أول من جاء بفكرة اخلرائط والرسومات البيانية يف العمل دلراقبة اآلالت والعمال واإلنتاج.

5

أول من نشر أفكاره العلمية يف كتابو ادلعروف أصول اإلدارة العلمية ،وكانت من أىم
1881 F ,W ,Taylor
إسهاماتو :دراسة احلركة ،الوقت ،االختيار العلمي للعاملُت ،روح الفريق ،تقسيم العمل.

6

Harrington
Emerson

يعترب أول من قدم فكرة مبادئ الكفاية اإلنتاجية من بينها :حتديد األىداف ،حتليل واقعي
1910
للعمل ،وضع مقايس معيارية للعمل ،مكافأة ادلبدعُت.

7

Henri Fayol

يعترب من أوائل الذي شاركوا يف وضع اسس نظرية إلدارة العمل ،وقد حدد أربعة عشر مبدأ من
1916
بينها :تقسم العمل ،التسلسل الوظيفي ،االستقرار يف العمل.

8

W,Shewhart

 1924يعترب أول من استخدم األساليب اإلحصائية للرقابة على اجلودة.

9

E. Mayo

 1933يعترب أول من نادى ِبركة العبلقات اإلنسانية وأعلية العامل اإلنساين يف العمل واإلنتاج

10

Chester
Barnarad

أول من جاء بفكرة اجلهد التعاوين ،واعترب أن ادلؤسسة عبارة عن نظام ألىداف موجهة من
1938
خبلل جهود تعاونية.

11

G,Dentizig

يعترب أول من عمل على تطوير ظلاذج الربرلة اخلطية اليت انتشرت بشكل واسع يف سلتلف
1947
القرارات اإلنتاجية.

12

A ,maslow

يعترب صاحب فكرة تسلسل احلاجات حلفز العاملُت على العمل ،وقسمت اىل حاجات
6954
فسيولوجية ،األمن ،اجتماعية ،التقدير واالحًتام ،حتقيق الذات.

13

P. Druker

 1954يعترب أول من قدم فكرة اإلدارة باألىداف وفاعليتها يف تطوير العمل واالداء.

14

J,Foster

 6966يعترب أول من قدم فكرة مدخل للنظم يف اإلدارة.

65

Joseph
Juran

 1980يعترب أول من عملوا على استحداث جوائز اجلودة العادلية وتطويرىاISO 9000 .

66

Rosabeth
Kanter

تعترب من أوائل رواد الفكر ومفكري ثقافة التميز للمنظمة ،واعتربت أن ادلنظمة ؽلكن ان تتميز
 1989من خبلل أحداث تغَتات جوىرية مثل إعادة اذليكلة مبا يتناسب مع طبيعة عمل ادلنظمة
ونشاطها ،تشجيع الريادة من داخل ادلنظمة ،تغيَت انظمة احلوافز ومنحها للمبدعُت وادلتميزين.

المصدر :من اعداد (عاكف خصاونة)49 .48 .47 .2011 :
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 -3-2نظريات اإلبداع

لقد احتلت ِبوث اإلبداع ونظرياتو مكانة مهمة يف رلاالت ومدارس علم النفس ،وتعددت باختبلفها ،ويرى
العلماء النفسانيون أن االىتمام بطبيعة القدرة اإلبداعية بدأ باإلغريق على يد " أفبلطون" يف نظريتو اإلذلام ،وتذىب ىذه

النظرية إىل أن اإلبداع ناتج عن قوة إذلية عليا أ و وحي اوي خارق ،لكن تنايف ىذه النظرية مع العقل أدى إىل ظهور
نظرية أخرى يت بالنظرية السيكولوجية اليت ترى أن اإلبداع مصدره البلشعور الشخصي ،مبعٌت أن الشخص ادلبدع ىو
شخص مري نفسيا يسد النقص الذي يعانيو باخلروج عن ادلألوف ،وفيما أثبتت دراسات كثَتة أن الشخص ادلبدع
يتميز خبصائص اغلابية ،وان ادلرض النفسي يقلل من فرص اإلبداع وال يزيدىا .
وانتق دت ى ذه النظري ة بش دة م ن ط رف الكث َت م ن الب احثُت خاص ة بع د تط ور عل م ال نفس منهجي ا
ونظري ا ،وح رص التفك َت العلم ي في و عل ى هبن ب التعم يم والقط ع دون ت وافر األدل ة
والرباىُت( .مأمون عكروش )12. 9 .0227:
وظهرت النظرية العقلية اليت ترى أن اإلب داع نت اج العق ل وولي د الفك ر وم ن أب رز أص حاهبا (جيلف رود) ال ذي ي رى
أن اإلبداع ىو تنظيم يتكون من عدد م ن الق درات العقلي ة وال يت تع ٍت ق درة الف رد عل ى إنت اج اجلدي د يف ع ان األفك ار ،ويف
رل االت احلي اة ادلختلف ة ،وم ن أى م ى ذه الق درات "الطبلق ة ادلرون ة واألص الة واحلساس ية للمش كبلت ( ى واري مع راج:
.)29 .26 .0222
وعلى الرغم من أعلية ىذه النظرية يف الكشف عن أعلية العقل يف العملية اإلبداعية ،إال أهنا انتقدت لًتكيزىا
الشديد على الع قل والفكر دون غَتىا من العوامل ،فاإلبداع ال ؽلكن أن يكون نتاج الفكر وحده فهو ػلتاج إىل جانب
دور العقل وادوار أخرى للحواس وادلزاج واألعصاب ،وذلك الرتباطو الوثيق مبتغَتات عديدة كالدافعية واالستعداد
واالىتمام وغَتىا ،وباإلضافة إىل ىذه العوامل أضيفت نظرية أخرى من نظريات اإلبداع أال وىي النظرية االجتماعية،
عوامل أخرى تبُت دور ادلناخ والوسط االجتماعي يف عملية اإلبداع والنتاج اإلبداعي ،وتأثَت العوامل االجتماعية
واالقتصادية والثقافية وكذلك تأثَت العوامل الًتبوية يف اإلبداع ( .صالح حسن الداىري.)01. 02 .0226 :
وعلى الرغم من أن علم النفس ػلتل الصدارة يف دراسة اإلبداع ،إال أنو قام عدد من العلماء والكتاب وعلماء
اإلدارة بطرح أفكار أصبحت تعرف فيما بعد بالنظريات وعرفت بأ ائهم ،إذ قدمت ىذه النظريات معاجلات سلتلفة حول
اإلبداع ،كما استعرضت مبلمح ادلنظمات والعوامل ادلؤثرة ،وىذه النظريات تصنف حسب االيت:
 نظرية البحث عن التفو  :ووترمان

وبيترز "B WATERMAN T PETERS

يت بنظرية البحث عن التفوق نسبة لكتاهبما " "In search of exelanceواللذان أوردا يف دراستهما
التحليلية جملموعة من ادلؤسسات ادلتفوقة واليت تتسم بدرجة عالية من اإلبداع ِبث عن ادلبادئ والقيم ادلشًتكة بينهما،
ونوجز تلك القيم وادلبادئ فيما يلي( :رعد حسن الصرن)39 .38 :2000 :
 االىتمام باإلصلاز والشروع يف األداء تفاديا ذلدر الوقت يف التحليل واالجتماعات. تنمية العبلقات مع ادلتعاملُت مع ادلؤسسة لبلستفادة من مقًتحاهتم.- 68 -
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 إعطاء استقبللية للوحدات وألقسام لتشجيعها على اإلبداع ،وحتفيزىا على ادلنافسة فيما بينهما على األداء ادلتميز. تنمية القدرات العاملُت وحتفيزىم بإشراكهم يف النتائج االغلابية ادلًتتبة على تفوق ادلؤسسة شلا غلعلهم يتميزون يفأدائهم.
 تبسيط ادلستويات اإلدارية. تنمية وتطوير البيئة التنظيمية لتأمُت االنتماء للقيم الرئيسية يف ادلؤسسة. استمرار ختصص ادلؤسسة يف السلع واخلدمات اليت أثبتت فيها دتيزىا. أن تظل القيادات التنفيذية للمؤسسة مراقبة دلدى تطابق النشاطات الرئيسية مع قيم ومبادئ ادلؤسسة. نظرية األداء الظافر:
توصل كليفورد وكافُت يف دراستهما عن األداء الظافر ،أن السبب يف دتيز بع
العالية يرجع إىل ات دتيز بيئتهما التنظيمية ،وتتمثل ىذه السمات فيما يلي:
-

ادلؤسسات بالقدرة اإلبداعية

وضع وتطوير رسالة زلددة ،ومن الضروري أن تكون ىذه الرسالة مبثابة القيم ادلشًتكة للعاملُت.
تركيز االىتمام على ادلقومات وادلكونات اجلوىرية للعمل.
حتفيز العاملُت على التدريب والتجريب.
تعزيز العبلقات مع ادلتعاملُت وتكثيف عمليات التطوير واإلبداع إلرضائهم.

 تنمية وتطوير قدرات العاملُت وحفزىم لؤلداء ادلتميز واإلبداع.على ضوء ما تقدم يف النظريتُت األداء الظافر والبحث عن التفوق ومن خبلل دراسة وحتليل القائمُت األوىل اليت
وضعتها "وترمان" و "بيًتز "والثانية اليت توصل إليها "كليفورد" و"كافيٍت" ،يبدو لنا جليا أن القائمُت متماثلُت تقريبا يف
ادلفاىيم وادلبادئ ،شلا يدعم نتائج الدراستُت ويؤكد أعليتها ،واليت ؽلكن اعتبارىا كإطار مرجعي للمؤسسات اليت تسعى إىل
التفوق واإلبداع كمنهج فكري وعملي ،ويبقى فقط وضع ىذه ادلبادئ وادلفاىيم موضع التنفيذ الفعلي( .رعد حسن

الصرن)39 .38 .2000 :

 نظرية سيمون ومارتش

()March & Simon; 1958

فسرت ىذه النظرية اإلبداع من خبلل معاجلة ادلشكبلت اليت تعًتض ادلنظمات ،إذ تواجو بع

ادلنظمات فجوة

بُت ما تقوم بو وما يفًتض أن تقوم بو ،فتحاول من خبلل عملية البحث خلق بدائل ،فعملية اإلبداع دتر بعدة مراحل
ىي فجوة أداء ،عدم رخاءِ ،بث ووعي ،وبدائل ،ومن ْث إبداع ،حيث عزت الفجوة األدائية إىل عوامل خارجية (التغَت
يف الطلب أو تغَتات يف البيئة اخلارجية) أو داخلية( .رعد حسن الصرن)39 .38 .2000 :
نظرية برنز وستولكر (& Stalker; 1961

:)Burns

كانا أول من أكدا على أن الًتاكيب واذلياكل التنظيمية ادلختلفة تكون فاعلة يف حاالت سلتلفة ،فمن خبلل ما
توصلوا إليو من أن اذلياكل األكثر مبلئمة ىي اليت تسهم يف تطبيق اإلبداع يف ادلنظمات من خبلل النمط اآليل الذي
- 69 -

الفصل األول  ----------------------------------------الخلفية النظرية والدراسات السابقة

يبلئم بيئة العمل ادلستقرة والنمط العضوي الذي يبلئم البيئة سريعة التغَت ،والذي يقوم أساسا على مشاركة أعضاء
ادلؤسسة يف اختاذ القرارات فهو يسهل عملية مجع البيانات وادلعلومات ومعاجلتها( .أمينة بواشري)13 .2011 :
 نظرية ويسلون (:)Wilson :1966
قد بُت ويلسون عملية اإلبداع دتر من خبلل ثبلثة مراحل هتدف إىل إدخال تغَتات يف ادلنظمة وىي :إدراك
التغَت ،اقًتاح التغيَت ،وتبٍت التغيَت وتطبيقو ،ويكون بإدراك احلاجة أو الوعي بالتغيَت ادلطلوب ْث توليد ادلقًتحات
وتطبيقها ،فافًتضت نسبة اإلبداع يف ىذه ادلراحل الثبلث متباينة بسبب عدة عوامل منها التعقيد يف ادلهام (البَتوقراطية)
وتنوع نظام احلفظ ،وكلما زاد عدد ادلهمات ادلختلفة كلما ازدادت ادلهمات غَت الروتينية شلا يسهل إدراك اإلبداع بصورة
مجاعية وعدم ظهور صراعات ،كما أن احلوافز ذلا تأثَت إغلايب لتوليد االقًتاحات وتزيد من مساعلة أغلب أعضاء
ادلنظمة(جلدة ،سليم يطرس)39 .2006 :
نظرية ىارفي وميل (:)Harvey & Mill : 1970

استفادا شلا قدمو كبل من ( ،)Burns & Stalker( )March & Simonفانصب تركيزىم على فهم

اإلبداع من خبلل مدى استخدام األنظمة للحلول الروتينية اإلبداعية دلا يعرف "باحلالة واحللول" ،فقد وصفوا أنواع
ادلشكبلت اليت تواجهها ادلنظمات وأنواع احللول اليت قد تطبقها من خبلل إدراك القضية (ادلشكلة) عن طريق ما حتتاجو
من فعل جملاهبتها أو بلورهتا (أي كيفية استجابة ادلنظمة) ،أو البحث هبدف تقدير أي األفعال ا﵀تملة اليت قد تتخذىا
ادلنظمة أو اختيار احلل (انتقاء البديل األمثل) أو إعادة التعريف ،مبعٌت استبلم معلومات ذات تغذية عكسية حول احلل
األنسب ،إذ تسعى ادلنظمة إىل وضع حلول روتينية دلعاجلة حاالت أو مشكبلت مت التصدي ذلا سابقاً (اخلربات السابقة)
بينما ينبغي الستحضار حلول إبداعية ن يتم استخدامها من قبل دلعاجلة ادلشكبلت غَت الروتينية واالستثنائية بتبٍت
اذلياكل التنظيمية وادليكانيكية والعضوية( .الصرايرة ،اكثم)205 .203 .2003 :
كما تناولوا العوامل اليت تؤثر يف احللول اإلبداعية والروتينية مثل حجم ادلنظمة وعمرىا ودرجة ادلنافسة درجة
التغَت التكنولوجي ،درجة الر ية يف االتصاالت ،فكلما زادت مثل ىذه الضغوطات يتطلب األمر أسلوب أكثر إبداعاً
دلواجهتها( .جلدة ،سليم يطرس)40 .39 .2006 :
نظرية ىايج وأيكن (& Aiken : 1970

:)Hang

تعد من أكثر النظريات مشولية ،إذ أهنا تناولت ادلراحل ادلختلفة لعملية اإلبداع فضبلً عن العوامل ادلؤثرة فيو ،وفسرت
اإلبداع على أنو تغَت حاصل يف برامج ادلنظمة تتمثل يف إضافة خدمات جديدة وحددت مراحل اإلبداع كاآليت:
 مرحلة اإلعداد :احلصول على ادلهارات الوظيفية ادلطلوبة والدعم ادلايل. مرحلة التطبيق :البدء بتكملة اإلبداع واحتمالية ظهور ادلقاومة. -مرحلة التقييم :تقييم النظام ومدى حتقيقو ألىدافو.
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أما العوامل ادلؤثرة يف اإلبداع فمختلفة وبالغة التعقيد وأعلّها( :زيادة التخصصات ادلهنية  -ادلركزية  -الر ية  -اإلنتاج -
الكفاءة والرضا عن العمل)( .الصرايرة ،اكثم.)205 .203 .2003 :

نظرية زلتمان واخرون ()Zaltman& éthers: 1973

تنظر ىذه النظرية لئلبداع كعملية تتكون من مرحلتُت علا :مرحلة البدء ومرحلة التطبيق وذلما مراحل جزئية،
ويعترب على أنو فكرة أو شلارسة جديدة لوحدة التبٍت ،ووصفوا اإلبداع على أنو عملية مجاعية وليست فردية ،واعتمدوا
على نظرية ( )Hang & Aikenإال أهنم توسعوا يف شرح ادلشكلة التنظيمية وأضافوا متغَتات أخرى ىي :العبلقات
الشخصية ،وأسلوب التعامل مع الصراع( .الصرايرة ،اكثم.)205 .203 .2003 :

ؽلكن االستنتاج من خبلل ما مت عرضو من نظريات االبداع االداري يف ىذه الدراسة ،أن بع النظريات بينت
اخلصائص اليت تتميز هبا ادلؤسسات ادلبدعة ،ونظريات أخرى حددت العوامل ادلؤثرة يف تنمية وتطوير اإلبداع داخل
ادلؤسسات ونادت بضرورة وضع ادلعاجلات واحللول البلزمة للمشكبلت اليت قد تواجو العمل او تعيق حتقيق اإلبداع بينما
نظريات اخرى حددت ادلراحل اليت دتر هبا العملية االبداعية.
 -4-2القدرات اإلبداعية أو القدرات المميزة للشخصية المبدعة:

ىناك قدرات لئلبداع البد من التعرف عليها لكي نتعرف على اإلبداع بشكل أكثر حتديدا ،فلقد تعددت أراء

الباحثُت يف حتديد عناصر اإلبداع ،لكن ىناك خصائص ؽلكن القول أن كثَت من الباحثُت متفقون حول وجودىا
كقدرات لئلبداع وىي على النحو التايل:
 األصالة (:)Originality

يقصد هبا التجديد او االنفراد باألفكار ،كأن يأيت اإلداري بأفكار جديدة متجددة بالنسبة لؤلفكار وزمبلئو،
وعليو تشَت األصالة إىل قدرة إنتاج أفكار أصيلة ،أي قليلة التكرار بادلفهوم اإلحصائي داخل اجملموعة اليت ينتمي إليها
اإلداري ،أي كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها ،ولذلك يوصف اإلداري ادلبدع بأنو الذي يستطيع أن
يبتعد عن ادلألوف او الشائع يف األفكار( .عبد عطا اهلل حمايل)684 .2008 :
ويقصد هبا أيضا ادلقدرة على اإلتيان باألفكار اجلديدة النادرة وادلفيدة وغَت ادلرتبطة بتكرار أفكار سابقة ،وىي
إنتاج غَت مألوف وبعيد ادلدى( .السرور ناديا) 119 .2002 :
وتشمل األصالة على ثبلث جوانب رئيسية وىي:
 االستجابة الغير الشائعة :القدرة على إنتاج أفكار جديدة. االستجابة البعيدة :ويعٍت القدرة على ذكر تداعيات بعيدة غَت مباشرة. االستجابة الماىرة :القدرة على إنتاج استجابات ػلكم عليها بادلهارة ،وىذا اجلانب يعد زلكا لؤلصالة إذ ال ؽلكناالعتماد على عدم الشيوع وحده زلك لو( .الخطير علي)137 .1995 :
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 الطالقة (:)Fluency

تتضمن الطبلقة اجلانب الكمي يف اإلبداع ويقصد بالطبلقة تعدد األفكار اليت ؽلكن أن يأيت هبا اإلداري ادلبدع
وتتميز األفكار ادلبدعة مببلئمتها دلقتضيات البيئة الواقعية ،وبالتايل استبعاد األفكار العشوائية الصادرة عن عدم ادلعرفة أو
وعليو فكلما كان اإلداري قادرا على إنتاج عدد أكرب من األفكار أو اإلجابات يف وحدة الزمن ،كلما كان موصوفا

بالطبلقة (عبد عطا اهلل حمايل)684 .2008 :

ويقصد هبا القدرة على إنتاج عدد كبَت من األفكار يف فًتة زمنية معينة ،فالشخص ادلبدع متفوق من حيث كمية
األفكار اليت يطرحها عن موضوع معُت يف فًتة زمنية ثابتة مقارنة بغَته ،أي لديو قدرة عالية على سهولة األفكار وسهولة
توليدىا (السليم عبد اهلل يوسف الزامل )21 .2002 :وؽلكن استعراض بع أنواع الطبلقة:
أ .الطالقة اللفظية :ىي السهولة يف إنتاج كلمات حتت شروط تركيبية زلددة ،وال يلعب عامل ادلعٌت دورا ىاما فيها (مثل

إنتاج كلمات تبدأ أو تنتهي ِبرف معُت).

ب .الطالقة االرتباطية :ىي القدرة على اإلنتاج السريع للكلمات اليت تشًتك يف ادلعٌت او يف أي صفة أخرى( ،مثل
إنتاج اكرب عدد شلكن من ادلًتادفات وادلتضادات
ج .الطالقة الشكلية :ىي القدرة على اإلنتاج السريع لعدد من األمثلة والتوضيحات والتكوينات استنادا اىل مثَتات
شكلية لو وصفية معطاة ،مثل (أن يعطي خطوط بشكل معُت ويطلب منو أن يضيف بع

اإلضافات لتكوين رسوم

ألشكال حقيقة عديدة)
د .الطالقة الفكرية :ىي القدرة على استدعاء أكرب قدر شلكن من األفكار ادلناسبة يف فًتة زمنية زلددة دلشكلة او
موقف مثَت ،ومثال ذلك( :يعطى عنوان ويطلب منو اكرب عدد شلكن من األفكار اذلامة اليت يوحي هبا ىذا العنوان)
ه .الطالقة التعبيرية :ىي القدرة على التفكَت السريع يف تكوين كبلم مًتابط ومتصل ،وصياغة الًتاكيب اللغوية (مثل

كتابة مجل تشمل كلمات باستعمال حروف معينة ،على أن تكون اجلمل مفيدة وذات معٌت( .جمال خير اهلل :2009

)29.30

 المرونة ( :)FLEXIBILITY

ىي ادلقدرة على اختاذ الطرق ادلختلفة والتفكَت بطرق سلتلفة أو بتصنيف سلتلف عن التصنيف العادي والنظر

للمشكلة من أبعاد سلتلفة وىي درجة السهولة اليت يغَت هبا الشخص موقفا او وجهة نظر معينة ،وعدم التعصب األفكار
ِبد ذاهتا( .السرور ناديا )117 .2002 :وتعٍت أيضا النظر إىل األشياء مبنظور جديد غَت معتاد عليو الناس( .الصيرفي
محمد عبد الفتاح .)18 .2003 :وتصنف ادلرونة اىل قسمُت:
 -المرونة التلقائية :ىي القدرة على انتاج اكرب عدد شلكن من األفكار اليت ترتبط مبوقف معُت ،على أن تكون األفكار

متنوعة وغَت متوقعة وحتول مسار التفكَت ،إضافة اىل االنتقال السريع من استجابة ألخرى ،والقدرة على تقدًن
استخدامات غَت معتادة لشيء معُت كاستخدام الصحفية يف أشياء متعددة غَت القراءة.
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 المرونة التكيفية :ىي قدرة الفرد على تغيَت وجهتو الذىنية حىت يتمكن من حل مشكلة معينة ،فالفرد ادلرن من حيثالتكيف العقلي مضاد للفرد ادلتصلب عقليا ،وتعٍت التغيَت يف احللول ادلمكنة كإعطاء عناوين سلتلفة لقصة واحدة( .سليم،

الصافي) 96. 2011 :

ويتم قياس ادلرونة بأكثر من طريقة مثبل :يتم الكشف على عن عدد من التنقبلت من فكرة إىل فكرة أو من نوع
إىل نوع أخر من ادلضامُت يف السياق الواحد ،أو ؽلكن حصر األنواع ادلختلفة من األفكار والصور اليت أنتجها الشخص
ودرجة ادلرونة تكون ىي عدد تلك التنقبلت ،أما درجة الطبلقة فيكون العدد الكلي لؤلفكار اليت ر ها الشخص بصرف
النظر عن أنواعها( .حنورة مصري)29 .2000 :
 الحساسية من المشكالت (:)Sensitvity to Problems

يقصد هبا أيضا الوعي بوجود مشكبلت أو حاجات أو عناصر ضعف يف البيئة او ادلوقف ،ويعٍت ذلك إن بع
األفراد أسرع من غَتىم يف مبلحظة ادلشكلة ،والتحقق من وجودىا يف ادلوقف ،وال شك أن اكتشاف ادلشكلة ؽلثل خطوة
أوىل يف عملية البحث عن حل ذلا ،ويرتبط هبذه القدرة مبلحظة أشياء غَت العادية أو الشاذة أو ا﵀َتة يف زلبط الفرد أو
إعادة توظيفها وإثارة التساؤالت من حوذلا ،والشك أن األشخاص الذين تزداد حساسيتهم إلدراك أوجو القصور يف
ادلواقف ادلختلفة تزداد فرصتهم خلوض غمار البحث فيها ،وبالتايل فإن االحتمال سيزداد أمامهم ضلو اإلبداع اخلبلق(جروان

فتحي)157 .2002 :

وعلى ىذا االساس فاحلساسية للمشكبلت قد تكون ة دافعية اكثر منها قدرة عقلية ،ويرى "جيلفرود" وزمبلؤه
أن ىذه القدرة شرط ىام لئلبداع وخطوة البدء يف اي تفكَت ابداعي (نادية عبده ،عبد اللطيف )11 .2000 :حيث أن
ادلبدع ؽلتلك حساسية مفرطة هباه ادلشاكل فهو أقدر من غَته على رؤيتها والتعرف على أسباهبا ويعرف بعمق دلاذا يفكر
يف قيمة دون أخرى ويدرك األىداف اليت تدفعو للتفكَت ويؤمن هبا( .عباس علي)153 .2004 :

وال شك أن األشخاص الذين تزداد حساسيتهم إلدراك أوجو القصور يف ادلواقف ادلختلفة تزداد يف فرصتهم خلوض
غمار البحث فيها ،وبالتايل فإن االحتمال سيزداد أمامهم ضلو اإلبداع اخلبلق( .ابراىيم عبد الستار)26 .2002:
 القدرة على التحليل (:)Analiysis

ىي القدرة على تفتيت ادلركبات إىل عناصر األولية وعزل ىذه العناصر عن بعضها البع  ،وتفسَت ذلك أن أي
موضوع ال يسمي مشكلة إال إذا كان معقدا مؤلفا من أجزاء بعضهم غام ملتبس يف البع األخر ،وأول ما ينبغي
عملو يف حتليل ادلادة اجملمعة ومن ْث تنحل ادلشكلة إىل رلموعة قضايا تساعد على إدراك ذلك العنصر ادلعقد( .رشوان
حسين)43 .2002 :

مبعٌت هبزئة ادلشاكل الرئيسية اىل مشاكل فرعية ،أو القدرة على تفكيك أي عمل أو موقف اىل وحدات بسيطة
ليعاد تنظيمها وليسهل التعامل معها( .القريوتي قاسم)305 .2000 :

وتعٍت أيضا القدرة على التوصل إىل العناصر اليت تتكون منها األشياء ادلركبة ،أو ىي مبعٌت آخر الكفاءة يف حتليل
عناصر األشياء وفهم العبلقات بُت ىذه العناصر( .عادل الشقحاء)44. 2004:
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 -3أثر بيئة العمل الداخلية على اإلبداع اإلداري:

تعترب بيئة العمل اليومية وما يواج و الف رد م ن م ؤثرات ذات أث ر كب َت عل ى العملي ة اإلبداعي ة ،حي ث صل د أن الفلس فة
اجليدة اليت تنتهجه ا اإلدارة يف التعام ل م ع الع املُت والنظ رة اإلغلابي ة م ن قب ل اإلدارة ضل وىم ي ؤدي إىل بن اء عبلق ات جي دة

ب ُت اإلدارة والع املُت ،و ين تج عن و درج ة جي دة م ن االس تقرار ال وظيفي ،ويس اىم يف ادلزي د م ن الب ذل والعط اء م ن قب ل
العاملُت وإطبلق القدرات اإلبداعية لديهم ،كما أن تبسيط إجراءات العمل وقتل اجلمود وال روتُت س يؤديان أيض اً إىل ى ذه
النتيج ة ،فعل ى س بيل ادلث ال صل د أن البيئ ات التنظيمي ة ال يت تش جع عل ى اإلصل از والتف وق والتجدي د ،أيض ا صل د تل ك ال يت ال
تشجع اإلبداع وبالتايل ال يتوفر مناخ إبداعي وىي:
 بيئة تتسم بالركود والبلمباالة ،مثل تضييع فرص النمو واكتساب اخلربات. بيئة يغلب عليها طابع التسلية والًتكيز على الفوائد واالمتيازات الشخصية لؤلفراد كالنجاح السهل وادلركز االجتماعيالسريع.
 بيئة تساعد على استمرار األوضاع الراىنة وتقاوم أي نوع من أنواع التغيَت. بيئ ة تف رض م ا ت راه مناس با لتحقي ق األى داف ،وال تستش َت أعض اء ادلنظم ة وتش اركهم بأى دافها واخل روج عليه ا يع دجرؽلة( .النمر سعود محمد)91. 1992 :

بينما كرس أخرون جهودىم ليجمعوا على أن اإلبداع واالبتكار اإلداري تتحكم فيو عوامل داخلية وعوامل اخرى صنفت

على النحو التايل:
 العوامل الداخلية :وىي العوامل اليت تتعلق بالقدرات ادلادية والبشرية يف ادلنظمة ،والثقافة التنظيمية ،واذليكلالتنظيمي ،والنمط القيادي او االداري ادلستخدم ،وحجم ادلنظمة من حيث انتشار فروعها وتنوع انشطتها ،ودعم االدارة
العليا لئلبداع واالبتكار ،واذ تعترب تلك اجلوانب عناصر قوة وضعف ادلنظمة ،واليت بناء عليها يتم حتقيق العملية اإلبداعية
واالبتكارية يف ادلنظمة ،حيث ان ضبط جوانب القوة ،واستخدامها بشكل صحيح ،والسيطرة على جوانب الضعف يزيد
من فرص القوة وتشكيل أحد ادلؤشرات ادلهمة يف بناء العملية اإلبداعية واالبتكارية يف ادلنظمة.
 -عوامل خاصة اخرى :وىي العوامل اليت تتعلق باألمور الشخصية واإلدارية والسلوكية اخلاصة بادلديرين والعاملُت الذي

تتوافر لديهم ملكات االبداع واالبتكار ،واليت دتثل مبثابة اجملددات لعوامل االهباه ضلو اإلبداع واالبتكار ،ويف ىذا الواقع
تلعب الثقافة التنظيمية الدور البارز يف عملية تفعيل اإلبداع واالبتكار الذي يكون لو تأثَت مباشر أو غَت مباشر على
ادلخرجات التنظيمية واإلبداع) Judith & Hairre :2004, P28) .
وأضافت دراسات أخرى أن البيئة اإلبداعية تشمل التنوع يف وجهات النظر ،التعلم وتطبيق احللول اإلبداعي
للمشكبلت ،االدوات والكفاءات ،التسامح عند اخلطأ ،االحًتام ادلتبادل بُت األفراد ،عدم وجود الصراعات التشجيع
ودعم حتمل ادلخاطرة ،العبلقات التعاونية ومناقشة األفكار)Hilton Barrett 2005. 216) .
أما ) )Williams : 2001,P65فقد رأى أن اإلبداع اإلداري ؼلضع لعدة عوامل مؤثرة تساعده يف تنميتو وتطويره من
خبلل العديد من العوامل الداخلية وصنفها على النحو التايل:
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 -العوامل الثقافية :واليت تتمثل بادلعتقدات والقيم اليت يشًتك هبا اعضاء ادلنظمة واليت تعمل على حتقيق التكامل

الداخلي.

 الهيكل التنظيميِ :بيث يكون مرنا ويسهل التعامل معو ،ويشجع على حرية التفكَت ووضوح ادلهام واالدوار. توفير الموارد والمستلزمات المختلفة :كادلوارد ادلالية واالدوات وادلعلومات والتسهيبلت يف حتفيز ودعم االبداع. تكوين فر العمل :وذلك من خ بلل تكوين فرق عمل حتتوي على اعضاء سلتلفُت يف ادلهارات واخلربات والشفافية يفتبادل وانتقال ادلعلومات واالتصاالت بينهم ،وكذلك ادلسئولية وااللتزام يف العمل.

 -1-3أثر ظروف العمل والعمل الجماعي على اإلبداع اإلداري:
 أثر ظروف العمل على االبداع االداري:يتطلب احداث االبداع توفر بيئة عمل تشجع على ذلك ،فهو ال ػلدث بشكل عفوي ،فبيئة العمل دتثل بالظروف
ادلادية وادلكانية ا﵀يطة بالفرد يف عملو ،إذ أ ن ىذه الظروف او ما يواجو الفرد عند دخولو مكان العمل
وتتضمن(مساحات مكتب العمل ،مستوى النظافة ،مستوى الصيانة ،االضاءة ،التهوية ،وسائل االتصال التكنولوجية
ادلناسبة للعمل ،وتوفر اخلصوصية ،وسائل االمن والسبلمة للعاملُت) وغَت ذلك من الوسائل الضرورية اليت هبعل بيئة
العمل مرػلة وتسهم بفاعليو يف ارتفاع مستويات الرضا لدى العاملُت وهتيئة الفرص لئلبداع واالبتكار ،بينما الظروف
ادلكانية غَت ادلرػلة تقلل الرضا الوظيفي وفرص االبداع)Jon, Sundbo 2000,03) .

 -أثر العمل الجماعي على اإلبداع اإلداري:

تنجز اجلماعة ادلتميزة بالديناميكية ،والفاعلية ،والقيادة الرشيدة أىداف ادلنظمة من خبلل فرق العمل بصورة

أكثر فاعلية من فرد لو موىبة أو رلموعة من األفراد العاديُت ،لذا تتبٌت ادلنظمات الناجحة (قيمة فرق العمل) انطبلقاً من
أعلية تلك الفرق يف تعوي جوانب الضعف الفردية جبوانب القوة لدى أعضاء الفريق ،وبناء اإلمجاع وااللتزام ،وإثارة
ٍ
وتعمل من أجل الصاحل العام
الدافعية للعمل ،وهبنب حدوث األخطاء ،وىذا يتطلب اختيار فرق العمل بعناية وتبصر
للمنظمة( .بسام بن مناورة العنزي )24 .2005 :فمن ادلؤكد ان اإلبداع ليس فرديا يف كل احلاالت ،بل إنو من ادلمكن أن
يكون مجاعيا ،وىذا بدروه يتطلب وجود نوع من الدعم من ادلنظمة بالنسبة للجماعات ادلعنية ِبل ادلشكبلت فيها ،وإذا
ن تعمل تلك ادلنظمات على تشجيع العاملُت يف حل ادلشكبلت بشكل مجاعي فسوف يًتاخى العاملون ويتدىن
ْحاسهم ويًتاجعون على تقدًن االفكار واحللول االبداعية( .سالم لعياشي)29 .2014 :
ويربز أثر بيئة العمل الداخلية على إ بداع العاملُت يف ادلنظمات من خبلل العمل اجلماعي وفرق العمل اليت تساعد على
صقل مهارات التفكَت اإلبداعي وتبادل اخلربات ،ويكون ذلك من خبلل:
 تعرف كل عضو على ادلعلومات ادلتخصصة اليت ػلضروهنا االعضاء االخرون للنقاش. والرغبة األكيدة للعضو على حتقيق أىداف الفريق. مبادرة كل عضو اىل مساعدة االخرين ،وخاصة يف الظروف الصعبة( .عبد اهلل حسن مسلم)32 .2015 :- 95 -
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 -2-3أثر االتصال والحوافز على اإلبداع اإلداري:
 -أثر االتصال على اإلبداع اإلداري:

ت ؤثر قن وات االتص ال ال يت ي تم ع ن طريقه ا نق ل ادلعلوم ات والبيان ات وك ذلك نوعي ة ادلعلوم ات وكميته ا عل ى تنمي ة

قدرات العاملُت على التفكَت واإلبداع ،كما أن االتصاالت ادلباش رة ب ُت ال رئيس وادلرؤوس ُت يف مناقش ة أم ور العم ل ذل ا دور
م ؤثر عل ى اإلب داع .وح ىت تك ون قن وات االتص ال ع امبلً مس اعداً يف تنمي ة الفك ر اإلب داعي ف بل ب د م ن ت وفر رلموع ة م ن
ادلعايَت أعلها :
 ضرورة اكتمال ادلعلومات بُت ادلرسل وادلرسل إليو. غل ب أن تك ون ادلعلوم ات ادلرس لة إىل ادلرس ل إلي و ب احلجم ادلناس ب األم ر ال ذي ؽلكن و م ن االس تفادة منه ا وفق اًإلمكاناتو وقدراتو.
 الوق ت ال ذي ترس ل في و تل ك ادلعلوم ات غل ب أن يك ون متماش يا م ع األح داث أي أن ادلعلوم ات غل ب أن ترس ل يفوقت حدوثها وليس بعد مضي الوقت بفًتة طويلة حىت ال تفقد تل ك ادلعلوم ات أعليته ا( .حس ام ب ن من اور41. 2005 :

)40.

كما أ ن النمط اجليد من االتصال الذي يؤثر يف اهباىيو يتيح للعاملُت فرص ابداء الراي والتعلم والتطور ،أما
االتصال يف اهباه واحد (نازل) فقط بإصدار األوامر والتعليمات من أعلى إىل أسفل يؤدي بالعاملُت إىل اخلمول يف
التفكَت وعدم ادلباالة باعتبار أن افكارىم وآرائهم ال قيمة ذلا ،وألن العاملُت يسعون إىل حتقيق ذاهتم وذلك من ال يتم
دون حصوذلم على ادلعلومات ،وشلا الشك منو أن استخدام أنواع متعددة من االتصال اجليد ترفع من كفاءة العامل
وفعاليتو ،وتؤدي اىل تنمية روح التعاون والتفاىم والتقارب بينهم وبُت اإلدارة ،كما أن مرونة األنظمة واالجراءات توفر
رلاال من احلرية يشجع العاملُت على االبتكار والبحث عن اساليب جديدة تواكب التغيَتات التقنية يف أساليب االنتاج
واالداء ،وىذه ادلرونة تتيح قدرا واسعا من الثقة يف قدرات العاملُت ،شلا يدفع كل فرد ايل تقدًن اقصى جهده لتحمل
مسؤولية اإلصلاز ،وتتفوق ادلنظمة اليت ينتمي إليها ،وبالتايل يدفهم اىل التكيف مع متغَتات البيئة اخلارجية والتعامل معها
بقدرة عالية ومتوازية لتساىم يف حتسُت االداء( .الشقاوي عبد اهلل)208. 1994 :
 أثر الحوافز على اإلبداع اإلداري:تعد بيئة العمل يف حد ذاهتا عنصر من عناصر اليت تؤثر يف عملية التحفيز ،فالعامل الذي يسعى ألداء عمليو
بكفاءة وفعالية للحصول على حافز مادي او معنوي ،يتأثر مبا يسود يف بيئة العمل من دافعية إغلابية تقدر اجلهد ادلبذول
يف االداء ،كما ان شعور العاملُت مبوضوعية نظام احلوافز وارتباطها مبعدالت االداء ،يعمق يف نفوس العاملُت الثقة
واالنتماء لعملهم ،ويشجع اجلهود ادلبدعة ،وػلد من السلوكيات السلبية ،ويشجعهم كذلك على حتمل ادلسئولية وحفزىم
على التجريب وفق ىامش أكرب من احلرية يف التصرف ال تعوقو اإلجراءات الروتينية( .فرحات فارو احمد.1994 :

)177
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كما عرفت الباحثة يف علم النفس  Teresa Amabilاإلبداع بشكل يربط ثبلث عناصر أساسية ،وتعتربه
بأنو نقطة التقاء بُت ثبلث عناصر أساسية ىي(ادلورد ،التحفيز ،التقنيات) حيث تتمثل ادلوارد يف ادلواىب وادلعارف العامة
وادلهارات على مستوى األفراد ،أما على مستوى ادلؤسسة فتتمثل يف األموال اآلالت ادلعلومات والبيانات ادلقدمة لؤلفراد
وتتضمن التقنيات الكفاءات الضرورية للعمل اإلبداعي من خبلل طريقة أداء العمل اليت بربوز األفكار اجلديدة ،أما
التحفيز فتشَت "امابيل" بأن ىناك حتفيز داخلي وحتفيز خارجي األول يكون من خبلل زلفزات خارجية فالفرد ال يستمر

يف أداء عملو من أجل العمل ذاتو بل من اجل ما سيحصل عليو من فوائد ،أما التحفيز الداخلي فيتمثل يف ردة الفعل
اإل غلابية للفرد نتيجة عمل ما ،وىو ما يولد لديو الفضول والرغبة يف التحدي وادلنافسة ،غَت أنو من الصعب الفصل بُت
التحفيز الداخلي واخلارجي ألهنما مرتبطتان ،كما ترى الباحثة أن التحفيز ىو العنصر األكثر أعلية ألنو ػلدد ما سيفعلو
الفرد بالفعل( 202 .2007: Blandin) .
 -3-3أثر المشاركة في اتخاذ القرار والتكنولوجيا المستخدمة على اإلبداع اإلداري:
 -أثر المشاركة في اتخاذ القرار على اإلبداع:

إ ن العاملُت مصدر قوة ادلنظمة واالعتناء بتنميتهم ورعايتهم غلعلها األكرب واألفضل واألكثر ابتكارا ورِبا ،ولتكن
ادلكافأة على أساس اجلدارة واألداء ،وإعطاء احلرية االستقبللية للوحدات واألقسام اإلدارية ،شلا يشجعهم على التفكَت

واإلبداع( .الحسينة سليم ابراىيم ،)300 .2009 :كما أن إعطاء احلرية لؤلفراد داخل ادلنظمة يف عملية اختاذ القرارات
يزيد من درجة والئهم للمنظمة ،ويشجعهم على العمل أكثر واإلبداع والتميز( .عبد اهلل حسن مسلم)31 .2015 :

وتعد عملية ادلشاركة ما بُت الرئيس وادلرؤوس يف سلتلف األمور ادلتعلقة بادلنظمة كصناعة القرارات ورسم السياسات
وصياغة اخلطط وغَتىا ذات أعلية كبَتة نظرا دلساعلتها يف حتقيق األىداف من خبلل تفجَت الطاقات واإلمكانات

اإلبداعية وادلبادأة ،الن األفراد العاملون ذات تأثَت كبَت على واقع العمل واإلنتاجية حيث يعتربوا ىم األكثر معرفة
بادلشكبلت اليت حتيط بالعمل واألكثر معرفة يف إغلاد احللول البديلة( ،درة عبد الباري ،)108 .2004 :وتؤدي ادلشاركة
يف اختاذ القرار إىل حتسُت العبلقات بُت العاملُت ،كما تثمل جانبا حيويا يف تطوير الدافعية العاملُت على اإلبداع
والتجديد وذلك لتعزيز قدرات ادلنظمات على مواكبة التطورات وادلستجدات( .مصلح حمدان البقي)05 .2010:

 -أثر التكنولوجيا المستخدمة على اإلبداع اإلداري:

تعت رب التكنولوجي ا واإلب داع ال دوافع األساس ية لتعزي ز اجل ودة وحتقي ق الرخ اء والعام ل ا﵀ف ز للمعرف ة ،وى ذا م ا ي دعو

ادلؤسسات إىل رل اورة التط ورات احلاص لة يف التكنولوجي ا ح ىت ت تمكن م ن تولي د أفك ار إبداعي ة وتق دًن ادلزي د م ن اخل دمات
وادلنتجات القائمة على التكنولوجيا ادلتطورة لتحقيق اجلودة العالية والتكلفة ادلنخفضة (برافين جوبتا)135،136 .2008 :
كما ان إبداع العاملُت وتفوقهم يف العمل ودتيزىم يف األداء ال يأيت بدون موارد تسمح خبلق األفكار اجلديدة
واختبارىا وهبريبها ومن ْث تنفيذىا ،ويقصد بادلوارد ىنا ما ػلتاجو الفرد ليبدع ضمن إمكانيات ادلؤسسة ،ومن ىذه ادلوارد
ادلعدات التكنولوجية البلزمة وادلوارد الضرورية لتطبيق ادلقًتحات ،إذ يعد ادلال والوقت من أىم ادلوارد ادلؤثرة على
اإلبداع(.يحي سليم ،فؤاد نجير الشيخ ،حامد الشرفي )18 .2009 :
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 -4الدراسات السابقة:
يعرض الباحث يف ىذا الصدد أبرز اجلهود ا﵀لية والعربية ذات العبلقة مبوضوع الدراسة ،واليت استطاع احلصول
عليها ومجعها ،وؽلا ان موضوع الدراسة عبلقة تبادلية ما بُت متغَت بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري لدى موظفي
مديريات الشباب والرياضة ،مت فقط االعتماد على الدراسات السابقة "المشابهة" اليت ترتبط متغَتاهتا أو مؤشراهتا
مبوضوع الدراسة.
 -1-4الدراسات المشابهة:
 دراسة سعيد بن سفران عطيوي العرابي  2015بعنوان" :واقع المناخ التنظيمي وعالقتو باإلبداع اإلداري
باألندية الرياضية .مذكرة ماجستَت يف اإلدارة الرياضية ،من جامعة أم القرى ،ادلملكة العربية السعودية.
ىدفت الدراسة بشكلها العام دلعرفة واقع ادلناخ التنظيمي وعبلقتو باإلبداع اإلداري لدى العاملُت باألندية الرياضية
بادلملكة السعودية ،واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي ،واالستبيان كأداة جلمع ادلعلومات ،وطبقت ىذه الدراسة على
عينة من العاملُت يف اإلدارة الرياضية ،اختَتت بطريقة عشوائية وقدرت ب  916عامبل ،كما استخدم الباحث العديد
من األساليب اإلحصائية لتحقيق أىداف الدراسة من بينها معامل ارتباط بَتسون لتحديد نوع العبلقة االرتباطية.
 -اىم النتائج المتوصل اليها:

 ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة بُت عنصر اذليكل التنظيمي واإلبداع اإلداري. ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة ما بُت عنصر االتصال واإلبداع اإلداري. ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة ما بُت عنصر نظم اجراءات العمل واإلبداع اإلداري. ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة ما بُت عنصر تطوير األداء واإلبداع اإلداري.-

ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة ما بُت عنصر احلوافز وادلكافئات واإلبداع اإلداري.
ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة ما بُت عنصر ادلشاركة يف اختاذ القرار واإلبداع اإلداري.
ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة ما بُت عنصر تقييم االداري واإلبداع اإلداري.
ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة ما بُت عنصر العبلقات ادلتبادلة واإلبداع اإلداري.

 -أىم االقتراحات:

 االىتمام بتنمية ادلناخ التنظيمي بصفة عامة للعاملُت باألندية الرياضية بادلملكة العربية السعودية -زيادة االىتمام بتوفَت البيئة الصحية للمناخ التنظيمي ادلناسب للعاملُت يف رلال األندية الرياضية فيما يتصل باحلوافز

وادلكافآت ،وكذا برامج تطوير اإلبداع اإلداري للعاملُت.
 -رصد ميزانيات كافية لتدريب وتنمية ادلوارد البشرية العاملة باألندية الرياضية فيما يتعلق مبجال االتصال.
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 دراسة وسيلة واعر  2015بعنوان " دور األنماط القيادية في تنمية اإلبداع اإلداري "أطروحة دكتوراه يف العلوم
االقتصادية ختصص اقتصاد وتسيَت ادلؤسسات ،جامعة بسكرة.
ىدفت الدراسة بشكل عام اىل قياس اثر األظلاط القيادية (التحويلية ،التبادلية ،التشاركية ،األبوية) على اإلبداع

اإلداري مبجمع صيدال لصناعة األدوية باجلزائر ،استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي واالستبيان جلمع البيانات
وادلعلومات ،وقد مت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية قدرت ب  615من العاملُت يف ادلستويات اإلدارية
الوسطى واإلشراقية ،كما استخدم الباحث العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أىداف الدراسة من بينها ادلتوسطات
احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ،معامل ارتباط بَتسون لتحديد نوع العبلقة االرتباطية.
 أىم النتائج المتوصل إليها: ىناك عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت النمط القيادي التحويلي (احلفز اإلذلامي ،االستشارة الفكرية ،التأثَت ادلثايلاالىتمام اإلنساين بالفرد) واإلبداع اإلداري.
 ىناك عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت النمط القيادي التبادلية (ادلكافأة ادلشروطة ،اإلدارة باالستثناء النشطة ،واإلدارةباالستثناء الساكنة) واإلبداع اإلداري.
 ىناك عبلقة ارتباطية طردية موجبة ما بُت النمط القيادة التشاركية (التفوي  ،االتصال ،التحفيز ،العبلقاتاالنسانية ،ادلشاركة يف اختاذ القرار) واإلبداع اإلداري.
 ىناك عبلقة ارتباطية طردية موجبة ما بُت ظلط القيادة األبوية (القائد اخلَت ،القائد االخبلقي ،القائد ادلتسلط)واإلبداع اإلداري.
 أىم االقتراحات: العمل على إنشاء إدارة حاضنة لئلبداع ،حتت مسمى إدارة تنمية اإلبداع اإلداري ،تكون مهمتها دعم وتنمية العملاإلبداعي ومكافئة ادلبدعُت وتشجيعهم على طرح االفكار اإلبداعية واالعًتاف هبا.
 ضرورة رعاية ادلبدعُت وتطويرىم وتشجيعهم ،من خبلل هتيئة ادلناخ التنظيمي ادلناسب ،الذي يدفعهم أكثر ضلوالعمل ادلبدع ،شلا يعزز الثقافة التنظيمية الداعمة لئلبداع.
 دراسة مودة إسماعيل حسن إسماعيل  :2014بعنوان" أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري " مذكرة ماجستَت
من جامعة السودان للعوم والتكنولوجيا.

ىدفت الدراسة بشكل رئيس اىل حتديد مستوى أعلية بيئة العمل واإلبداع اإلداري لدى العاملُت يف جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا ،وحتديد أثر عوامل بيئة العمل على اإلبداع اإلداري لدى ادلوظفُت يف اجلامعة ،استخدم
الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي ،واالستبيان جلمع البيانات وادلعلومات ،وقد مت اختيار ىذه العينة بطريقة ادليسرة " الغَت
االحتمالية " وقدرت ب  611موظف ،موزعُت على سلتلف اإلدارات والكليات يف اجلناح الغريب ،كما استخدم الباحث

- 99 -

الفصل األول  ----------------------------------------الخلفية النظرية والدراسات السابقة

العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أىداف الدراسة من بينها :ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ،معامل
ارتباط بَتسون ومعامل االضلدار.
 أىم النتائج المتوصل إليها: وجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة ما بُت متغَت اذليكل التنظيمي واإلبداع اإلداري. وجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة ما بُت متغَت احلوافز وادلكافاة واإلبداع اإلداري. وجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة ما بُت متغَت ظروف العمل واإلبداع اإلداري. عدم وجود عبلقة ارتباطية ما بُت متغَت التكنولوجيا واإلبداع اإلداري لدى العاملُت. أىم االقتراحات: على إدارة اجلامعة السعي ضلو زيادة رواتب العاملُت وحوافزىم منعا لتسرب العاملُت منها ووقف نزيف فقدان اخلرباتوحتقيق الرضا الوظيفي.
 توفَت كافة االحتياجات البلزمة اليت دتكن العاملُت من شلارسة عملهم بكفاءة وفعالية. االىتمام مبواكبة التطور التكنولوجي ادلرتبط بأعماذلم. العمل على توفَت االحتياجات البلزمة من التكنولوجيا. دراسة سالم لعياشي  :2014بعنوان "الثقافة التنظيمية ومساىمتها ف ي تحقي ق األداء المتمي ز ل دى إط ارات وزارة
الشباب والرياضة " مذكرة ماجستَت يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،جامعة ادلسيلة.

ىدفت الدراسة يف شكلها العام اىل معرفة مدى مساعلة الثقافة التنظيمية اليت تتسم ب (العمل اجلماعي ،واإلبداع
وادلشاركة يف اختاذ القرارات ،والقدرة على التكيف) يف حتقيق األداء ادلتميز لدى إطارات يعملون مبختلف ادلديريات
الفرعية على مستوى وزارة الشباب والرياضة باجلزائر العاصمة (اإلدارة ادلركزية) ،واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي
واالستبيان كأداة جلمع ادلعلومات على عينة مسحية قدرت ب  51موظف ،كما استخدم العديد من األساليب
اإلحصائية لتحقيق أىداف الدراسة من بينها ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ،ومربع كاي.9
 -أىم النتائج المتوصل إليها:

 الثقافة التنظيمية اليت تتسم بالعمل اجلماعي تساىم يف حتقيق األداء ادلتميز. الثقافة التنظيمية اليت تتسم باألبداع االداري تساىم يف حتقيق األداء ادلتميز. -الثقافة التنظيمية اليت تتسم بادلشاركة يف اختاذ القرارات تساىم يف حتقيق األداء ادلتميز.

 -أىم االقتراحات:

 التأكيد على العمل اجلماعي وروح الفريق ،واعتبار حتقيق أىداف الوزارة مسؤولية مجاعية يشًتك فيها اجلميع. االىتمام بعامل التحفيز لتشجيع العاملُت ادلتميزين من خبلل مكافأة األداء ادلتميز. توفَت مناخ تنظيمي يتيح قدر من البلمركزية لتعزيز شعور العاملُت بادلسؤولية كل حسب منصبو الوظيفي.- 11 -
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 دراسة محمد سعد فهد المشوط  2011بعنوان " :أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري" ،مذكرة لنيل شهادة
ادلاجستَت يف إدارة األعمال من جامعة الشرق األوسط الكويت.
ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة اثر بيئة العمل على السلوك اإلبداعي على موظفي أكادؽلية سعد العبد ا﵁ للعلوم

األمنية يف دولة الكويت ،استخدم الباحث االستبانة جلمع ادلعلومات على عينة مسحية متكونة من مجيع أعضاء التدريس
يف األكادؽلية ومقدارىا  51موظف ،كما استخدم العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أىداف الدراسة من بينها
حتليل االضلدار البسيط وادلتعدد.
 أىم النتائج المتوصل اليها: وجود تأثَت إغلايب ذو داللة معنوية دلتغَت التدريب على السلوك االبداعي والقدرات اإلبداعية للموظفُت. وجود تأثَت إغلايب ذو داللة معنوية للمشاركة يف اختاذ القرار على السلوك اإلبداعي والقدرات اإلبداعية للموظفُت. وجود تأثَت إغلايب ذو داللة معنوية دلتغَت احلوافز وادلكافأة على السلوك االبداعي والقدرات اإلبداعي للموظفُت. وجود تأثَت إغلايب ذو داللة معنوية دلتغَت ظروف العمل على السلوك اإلبداعي والقدرات اإلبداعية لدى ادلوظفُت. وجود تأثَت إغلايب ذو داللة معنوية دلتغَت التكنولوجيا على السلوك اإلبداعي والقدرات اإلبداعية للموظفُت. عدم وجود تأثَت ذو داللة معنوية دلتغَت االنظمة والتعليمات على السلوك اإلبداعي والقدرات اإلبداعية للموظفُت. أىم االقتراحات: االىتمام بنشر مفهوم روح الفريق بُت العاملُت يف األكادؽلية. توفَت أنظمة رقابة وإشراف فعالة يف األكادؽلية. االبتعاد عن التهاون يف االلتزام باألنظمة والتعليمات يف تطبيق القرارات اإلدارية باألكادؽلية. ربط نظام احلوافز وادلكافآت يف األكادؽلية بشكل مباشر مع نتائج األداء. دراسة جواد محسن راضي  2010بعنوان " :التمكين اإلداري وعالقتو باإلبداع اإلداري" .مذكرة ماجستَت من
قسم إدارة األعمال كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة القادسية.

ىدفت الدراسة بشكلها العام اىل معرفة العبلقة االرتباطية بُت عناصر التمكُت اإلداري (تفوي السلطة ،فرق
العمل التدريب ،االتصال اإلداري ،التحفيز) وإبداع العاملُت ،واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي ،واالستبيان جلمع
ادلعلومات ،وطبقت الدراسة على عينة عشوائية مقدارىا  17موظفا يعملون بكلية اإلدارة واالقتصاد جبامعة القادسيةكما
استخدم العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أىداف الدراسة من بينها معامل ارتباط بَتسون لتحديد نوع العبلقة
االرتباطية.
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 -أىم النتائج المتوصل اليها:

 توجد عبلقة ارتباطية إغلابية بُت متغَت درجة تفوي السلطة للعاملُت ومتغَتات اإلبداع اإلداري. توجد عبلقة ارتباطية إغلابية بُت متغَت الًتكيز على العمل بشكل فرق ومتغَتات اإلبداع اإلداري. توجد عبلقة ارتباطية إغلابية بُت متغَت االتصال االداري ومتغَتات اإلبداع اإلداري. توجد عبلقة ارتباطية إغلابية بُت متغَت حتفيز العاملُت ومتغَتات اإلبداع اإلداري. أىم االقتراحات: إمكانية االستفادة من أدوات القياس التمكُت اإلداري وإبداع العاملُت لتصميم برامج تساىم يف نشر ادلعرفةللقيادات العليا بالكلية وحتفيزىم ضلو التفكَت مبجاالت دتكُت العاملُت وما تستلزمو من تفوي السلطة.
 إمكانية استخدام أبعاد أخرى للتمكُت اإلداري لتفسَت ألية العبلقة مع إبداع العاملُت ،شلا يهيئ مساحة جديدللتفكَت والتحليل ،ويساعد على جذب انتباه الباحثُت لتأثَت متغَتات أخرى على اهباه ونوع عبلقة التمكُت اإلداري مع
إبداع العاملُت.
 استمرارية إصلاز ادلزيد من البحوث والدراسات خبصوص العبلقة بُت التمكُت اإلداري ومتغَتات أخرى ،ؽلكن أنيسهم يف إغناء ادلعرفة التنظيمية .
 دراسة بسام بن مناور العنزي  2005بعنوان" :الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري" .مذكرة مقدمة
استكماال دلتطلبات نيل درجة ادلاجستَت يف قسم اإلدارة العامة ،جامعة ادللك سعود السعودية.

ىدفت الدراسة بشكلها العام للتعرف على عبلقة ابعاد الثقافة التنظيمية باإلبداع اإلداري للعاملُت يف
ادلؤسسات العامة يف ادلملكة العربية السعودية مبدينة الرياض ،واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي واالستبيان كأداة جلمع
ادلعلومات على عينة من العاملُت يف ادلؤسسات العامة قدرت ب ( )454مفردة ،واستخدم الباحث معامل االضلدار
ادلتدرج ،ومعامل االرتباط بَتسون.
أىم النتائج المتوصل اليها:

 ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة ما بُت متغَت احلوافز وادلكافأة واإلبداع اإلداري. ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة ما بُت متغَت فرق العمل واإلبداع اإلداري. ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة ما بُت متغَت العدالة واإلبداع اإلداري. -ىناك عبلقة ارتباطية إغلابية متوسطة ما بُت متغَت الكفاءة واإلبداع اإلداري.

 أىم االقتراحات: إمكانية اجراء ىذه الدراسة الختيار العبلقة بُت متغَتات الدراسة يف بيئات أخرى مثل القطاع العام احلكومي اخلاص. إمكانية البحث عن قيم أخرى تشكل جزءا من نسيج الثقافة التنظيمية وزلاولة معرفة أثرىا على اإلبداع اإلداري إمكانية إجراء دراسات مقارنة بُت القيم ادلكونة للثقافة التنظيمية بُت القطاع العام والقطاع اخلاص.- 19 -
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 -2-4تعقير عن الدراسات السابقة:

إن توظيف الدراسات السابقة والتمعن فيها من خبلل النقد والتحليل واالستنباط ادلنظم لفقراهتا ،يلزم علينا يف
رلال البحث العلمي ادلتواصل أن ضلًتم ما بدأ بو الباحثون السابقون وما انتهوا إليو ،ألن طبيعة البحث والتنقيب يف

رحاب ادلعرفة يبدأ شلا انتهى إليو اآلخرين ،ومن خبلل ما مت عرضو ظهر العديد من اوجو التشابو واالختبلف عن الدراسة
احلالية والدراسات السابقة.
 -1-2-4أوجو التشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 من حيث الموضوع العام للدراسة:ركزت الدارسة احلالية يف موضوعها العام دلعرفة عبلقة بيئة العمل الداخلية واالبداع االداري ،للتشابو مع دراسة
(مود ا اعيل )9164اليت ركزت على معرفة أثر بيئة العمل باإلبداع اإلداري لدى العاملُت يف جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،كما تشاهبت ايضا مع دراسة (زلمد ادلشوط  )9166اليت ركزت دلعرفة اثر بيئة العمل على القدرات
االبداعية لدى موظفي أكادؽلية سعد عبد ا﵁.
 من حيث األىداف الجزئية:ىدفت الدراسة احلالية اىل معرفة طبيعة العبلقة بُت مؤشرات بيئة العمل الداخلية (ظروف العمل ،العمل اجلماعي
االتصال ،احلوافز ،ادلشاركة يف اختاذ القرار ،التكنولوجيا ادلستخدمة) باإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب
والرياضة ،ومبا ان الباحث اعتمد تقريبا على الدراسات ادلشاهبة فقط ،ظهر العديد من أوجو الشبو بُت مؤشرات الدراسة
احلالية مع األِباث السابقة ،ومن بينها دراسة (سعيد بن سفران  )9165اليت كانت أىدافها اجلزئية معرفة طبيعة العبلقة
االرتباطية ما بُت متغَتات(االتصال ،احلوافز ادلشاركة يف اختاذ القرار) واإلبداع اإلداري لدى العاملُت يف األندية الرياضة
بادلملكة العربية السعودية ،وتتشابو جزئيا أيضا مع دراسة (مودة إ اعيل  )9164اليت كانت أىدافها اجلزئية معرفة أثر
متغَتات بيئة العمل (احلوافز ظروف العمل ،التكنولوجيا) باإلبداع اإلداري لدى العاملُت يف جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،كما تتشابو جزئيا ايضا مع دراسة (زلمد ادلشوط  )9166اليت ىدفت إىل معرفة أثر متغَتات بيئة العمل
(ادلشاركة يف اختاذ القرار ،احلوافز ،ظروف العمل ،التكنولوجيا ادلستخدمة) واإلبداع لدى موظفي أكادؽلية سعد عبد ا﵁.
 من حيث المجتمع وعينة الدراسة:يتك ون رلتم ع الدراس ة احلالي ة م ن مجي ع م وظفي م ديريات الش باب والرياض ة لوالي ات (مس يلة ،ب رج ب وعريريج
س طيف ،بس كرة) لتتف ق م ع دراس ة(س ان لعياش ي  )9164ال يت طبق ت بطريق ة مس حية عل ى مجي ع إط ارات وزارة الش باب
والرياضة ،كما تتفق أيضا مع دراسة (زلمد سعد فهد ادلشوط  )9166اليت طبقت بطريقة مسحية على مجيع أعض اء ىيئ ة
التدريس يف أكادؽلية سعد عبد ا﵁ بدولة الكويت.
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 من حيث المنهج:اتبعت الدراسة احلالية ادلنهج الوصفي االرتباطي ،وتشاهبت مع العديد من الدراسات السابقة اليت استخدمت
ادلنهج الوصفي االرتباطي مثل دراسة (بن سفران العرايب  ،)9165ودراسة (جواد زلسن راضي )9161ودراسة (بسام بن
مناورة العنزي .)9114
 من حيث أداة الدراسة:تشاهبت الدراسة احلالية مع العديد من الدراسات السابقة يف استخدامها االستبيان على شكل مقياس ليكرت
اخلماسي التدرج ،مثل دراسة (وسيلة واعر  )9165ودراسة (مودة ا اعيل حسن  )9164ودراسة (زلمد سعد فهد
ادلشوط .)9166
 -من حيث األسالير االحصائية المستخدمة:

استخدم يف ىذه الدراسة معامل ارتباط بَتسون دلعرفة العبلقة االرتباطية ما بُت متغَتات بيئة العمل الداخلية واإلبداع
اإلداري ،لذا تشاهبت مع كل من دراسة (سعيد بن سفران  ،)9165ودراسة (جواد زلسن راضي ،)9161ودراسة (بسام
بن مناورة العنزي .)9114
 -2-2-4أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 -من حيث الموضوع العام:

ركزت الدارسة احلالية على معرفة العبلقة االرتباطية بُت بيئة العمل الداخلية واالبداع االداري لدى موظفي
مديريات الشباب والرياضة ،يف حُت بع الدراسات السابقة ن تركز على موضوع بيئة العمل الداخلية ،مثل دراسة

(جواد زلس راضي )9161اليت ركزت من حيث ادلوضوع العام للدراسة على معرفة العبلقة االرتباطية ما بُت متغَت
التمكُت االداري وعبلقتو باإلبداع االداري لدى موظفي كلية االدارة واالقتصاد جبامعة القادسية ،كما ختتلف مع دراسة
(بسام بن مناورة  ) 9114اليت تركز موضوعها العام حول الثقافة التنظيمية وعبلقتها باإلبداع االداري للعاملُت يف
ادلؤسسات العامة بادلملكة العربية السعودية.
 -من حيث األىداف الجزئية:

ىدفت الدراسة احلالية إىل معرفة العبلقة االرتباطية بُت متغَتات بيئة العمل الداخلية (ظروف العمل ،العمل
اجلماعي ،االتصال اإل داري ،احلوافز ادلادية وادلعنوية ،ادلشاركة يف اختاذ القرار ،استخدام التكنولوجية) واإلبداع اإلداري
لدى موظفي مديريات الشباب والرياضية ،أما دراسة (وسيلة واعر  )9165ىدفت بشكلها العام اىل قياس أثر األظلاط
القيادية (التحويلية ،التبادلية ،التشاركية ،االبوية) على اإلبداع اإلداري لدى عمال رلمع صيدال لصناعة األدوية باجلزائر
وختتلف ايضا مع دراسة (سان لعياشي  )9164اليت ىدفت يف شكلها العام اىل معرفة مدى مساعلة الثقافة التنظيمية اليت
تتسم ب (العمل اجلماعي وا إلبداع وادلشاركة يف اختاذ القرارات والقدرة على التكيف) يف حتقيق األداء ادلتميز لدى إطارات
يعملون مبختلف ادلديريات الفرعية على مستوى وزارة الشباب والرياضة باجلزائر العاصمة (اإلدارة ادلركزية).
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 من حيث األسالير االحصائية المستخدمة:استخدم يف ىذه الدراسة معامل ارتباط بَتسون دلعرفة العبلقة االرتباطية ما بُت متغَتات بيئة العمل الداخلية
واإلبداع اإل داري يل ختتلف مع العديد من الدراسات السابقة من ناحية األساليب اإلحصائية ادلستخدمة ،ومن بينهم
دراسة (مودة ا اعيل حسن إ اعيل  ،)9164ودراسة (زلمد سعد فهد ادلشوط  )9166اللذان استخدما معامل
االضلدار اخلطي البسيط ،للكشف عن األثر ما بُت ادلتغَتات.
 -من حيث البيئة المكانية والحدود الدراسية:

طبقت الدراسة احلالية على البيئة اجلزائرية يف مديريات الشباب والرياضة أما دراسة (سعيد بن سفران
ودراسة (جواد زلسن راضي  ،)9161ودراسة (بسام بن مناورة العنزي  )9114دراسات سعودية ،يف حُت دراسة (مودة
)9165

إ اعيل  )9164طبقت يف دولة السودان ،أما دراسة (زلمد سعد ادلشوط )9166طبقت يف دولة الكويت.
-3-4استفاد الباحث من الدراسات السابقة:
 بناء فكرة الدراسة حيث مت التعرف على مؤشرات بيئة العمل الداخلية األكثر تداوال واألكثر دراسة وحتديدىا وكان البد من إجراء ِبث يف رلال اإلدارة الرياضية.
-

استفاد أيضا يف اختيار عينة الدراسة وحتديدىا.
حتديد األساليب اإلحصائية ادلناسبة.
اختيار ادلنهج واألداة للدراسة احلالية.
الربط بُت ىذه الدراسة احلالية والدراسات السابقة يف تفسَت النتائج ادلتوصل اليها.

 االستعانة ببع عبارات استبيانات الدراسات السابقة مثل دراسة (وسيلة واعر  ،)9165ودراسة (سان لعياشي ،)9164وتعديلها مبا يتناسب مع موضوع الدراسة احلالية.
 -4-4تمييز الدارسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 رك زت الدراس ة احلالي ة عل ى معرف ة العبلق ة االرتباطي ة ب ُت بيئ ة العم ل الداخلي ة واالب داع االداري ل دى م وظفي م ديرياتالشباب والرياضة ،كإحدى ادلؤسسات الرياضية اليت هتتم بًتقية الرياضة داخل الوالية.
 سعت ىذه الدراسة إىل تناول موضوع اإلبداع اإلداري كأحد االهباىات احلديثة يف رلال اإلدارة الرياضية ،و ربطاإلدارة الرياضية بالعلوم اإلدارية احلديثة األخرى.
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 .1الكلمات الدالة في

الدراسة:

تعترب ادلفاىيم من الصفات اجملردة اليت تشًتؾ فيها األشياء والواقع واحلوادث دوف ما حتديد الواقعة أو احلادثة
بعينها أو األشياء بذاهتا ،إذ تعرؼ "المصطلحات" على أهنا إعطاء معٌت لكلمة ما ،أو مصطلح ،أو عبارة ،وديكن القوؿ

كذلك أف التعريف يبُت كيفية استخداـ الكلمات( .رجاء محمود أبو عالم)74 .1111:

وعلى ىذا االساس توجد بعض ادلفاىيم وادلصطلحات اليت سيتكرر استخدامها يف ىذه االطروحة ،ولذا من
ادلناسب توضيح معناىا حىت يستطيع القارئ احلصوؿ على صوره واضحة عن ىذه الدراسة.
اوال :بيئة العمل من الناحية اللغوية:
 -مصدر مشتق من الفعل بوأ ،ويعٍت ادلنزؿ وادلكاف( .الرازي)74 .1117 :

 اف كلمة البيئة مشتقة من كلمة ( )Environsأي كل ما ىو زليط الكرة االرضية ،وكلمة بيئة يف األصل كانت تعٍتالعناصر الطبيعية للحياة ،مثل اذلواء واجلباؿ والصحراء والغابات ،وقد تطور ىذه ادلفهوـ ودل يقتصر على العلوـ الطبيعية
بل مشل معظم العلوـ االجتماعية ،السياسية ،القانونية ،اإلدارية( .بوقال سليم)17 .1111 :
مفهوم بيئة العمل الداخلية:
 يفًتض عدـ ذكر كلمة " البيئة " ككلمة رلردة ،بل يفضل حتديد أي نوع من البيئة ىو ادلقصود يف حديثنا ،حيث أفالعلوـ يف وقتنا احلارل اىتمت بتعريف كلمة "البيئة" من وجهة نظر كل واحد منها( .محمد ،سحر)56 .1111 :
 رلموعة القيم واالجتاىات السائدة داخل التنظيمات االدارية ،ومدى تأثَتىا على السلوؾ التنظيمي للعاملُت ،وعلىرلمل العمليات اإلدارية( .القريوتي)43. 1111 :

 دتثل كل ما حييط بالفرد يف عملو ويؤثر يف سلوكو ،وأدائو ويف ميولو اجتاه عملو ،واجملموعة اليت يعمل معها ،واإلدارة اليتيتبعها وادلشروع الذي ينتمي اليو( .صالح الشنواني)413 .1654:
 يعرفها  Liwin & Stringerعلى أهنا رلموعة اخلصائص اليت دتيز بيئة العمل يف ادلنظمة ،وادلدركة بصورة مباشرة مناالفراد يف ىذه البيئة ،حبيث تكوف ىذه اخلصائص ذات تأثَت واضح على دوافع ىؤالء العاملُت وسلكياهتم( .العديلي

ناصر محمد)63 .1663 :
 -األبعاد التنظيمية واإلدارية الداخلية للمنظمة ،اليت حتدد خصائص ادلنظمة الداخلية ودتزيها على غَتىا من

ادلنظمات(رحاحلة عبد الرزاق)43 .11 .1111:

 تتمثل يف الظروؼ والقوى والعناصر ادلتواجدة داخل حدود ادلنظمة ،وبعبارة اخرى ديكن القوؿ أهنا تشمل على ادلالكُتورللس اإلدارة والعاملُت ،والبيئة ادلادية للعمل مثل التجهيزات وادلكائن وادلباين وغَتىا( .صالح مهدي ،الغالي.1117 :

)111
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التعريف اإلجرائي "بيئة العمل الداخلية" :ىي رلموعة االجتاىات وادلمارسات اإلدارية والتنظيمية ،وتشمل العناصر

التالية ( :ظروؼ العمل ،العمل اجلماعي ،االتصاؿ احلوافز ،ادلشاركة يف اختاذ القرار ،التكنولوجيا ادلستخدمة) احمليطة
مبوظفي مديريات الشباب والرياضية.
مفهوم ظروف العمل:
 ىي العوامل اليت حتيط بالعامل وتوجو سلوكو يف عملو ،وتنقسم إرل عوامل فيزيائية ،تنظيمية واجتماعية ،فهي إحدىاحملددات األساسية دلستوى نشاط العمل ،مبعٌت رلموعة العوامل اليت بإمكاهنا تسهيل أو إعاقة وتَتة العملJean .
))Pierre Citeau: 2002,P 168

 ىي كل ما حييط بالفرد يف عملو ويؤثر يف سلوكو ،وميولو اجتاه العمل واجملموعة اليت يعمل معها وادلؤسسة اليت ينتمياليها( .صالح الشنواني)113 .1117 :

 يقصد بظروؼ العمل بيئة العمل ادلادية وتتضمن كل من (اإلضاءة ،الضوضاء ،األثاث ،تنظيم ادلكاتب والتهوية) اليتيعمل هبا األفراد ،حيث يؤثر عدـ توافر البيئة السليمة على سلوؾ األفراد ،ورمبا تؤدي اذل حدوث اإلحباط الذي يؤثر
سلبا على إنتاجية الفرد( .سعيد بن سفران العرابي)44 .1113 :
 -تتمثل ىذه العناصر سلتلف شلتلكات ادلنظمة ادلادية ،مثل التجهيزات وادلكائن وادلباين وادلعدات وادلكاتب وغَتىا(صالح

مهدي ،الغالي)111 .1117 :

التعريف االجرائي "ظروف العمل" :ىي ادلكونات ادلادية وتشمل العناصر التالية ( :جتهيز وترتيب مكتب العمل،

النظافة يف مكاف العمل ،احلرارة ،اإلضاءة) ،اليت حتيط بعمل موظفي مديريات الشباب والرياضة.
مفهوم العمل الجماعي:

 يعرؼ  Davisالعمل اجلماعي على أنو عبارة عن رلموعة فردين أو أكثر يعتمدوف على بعضهم البعض يف أداءوظائف معينة ،وذلك لتحقيق أىداؼ مشًتكة( .خليل الشماع ،خضير حمود)174 .1111 :

كما يعرؼ  Kretner. Kinickiالعمل اجلماعي على أنو رلموعة من اثنُت أو أكثر ،يتفاعلوف حبرية ويشًتكوف يف
أىداؼ ومعايَت مجاعية وذلم ىوية مشًتكة( .حسين حديم)134 .1117 :
ويعرف  Tosiاجلماعة :على أهنا عدد صغَت نسبيا من األفراد ديكنهم التفاعل الدائم خالؿ اللقاء وادلواجهة ادلباشرة
ويشعروف فيها بينهم بالتجاوب النفسي من خالؿ إحساسهم باالنتماء لعضوية مجاعة واحدة( .كامل محمد

المغربي)143 .1111:

 -اجتماع عدد من األفراد تربطهم روابط وعالقات ومصاحل عمل ،يكوف األعضاء فيها بدرجة كبَتة من التفاعل

واالنتماء والوالء ادلتبادؿ ،بغية العمل للوصوؿ إذل أىداؼ زلددة( .خضير الفريجات ،اللوزي)116 .1116 :

التعريف اإلجرائي "العمل الجماعي" :تعاوف ادلوظفُت يف إصلاز ادلهاـ ادلوكلة ذلم ،لتحقيق أىداؼ مديريات الشباب
والرياضة.
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مفهوم االتصال:
تعريف معجم المصطلحات اإلدارية :ىو عبارة عن تبادؿ الرسائل (األفكار واآلراء وادلعلومات) بُت األفراد بواسطة
الوسائل الشفهية وغَت الشفهية ،وذلك للتأثَت على السلوؾ وحتقيق النتائج ادلطلوبة( .فريق من خبراء المنظمة العربية للتنمية

اإلدارية)53 .1114 :

 -عملية نقل البيانات أو ادلعلومات أو األفكار بُت االثنُت على األقل من األفراد يف ادلنظمة ،عن طريق رسائل شفوي أو

مكتوبة أو اعتمادا على إشارات رمزية ذلا داللتها ،ويدركها ادلرسل وادلستقبل( .منال طلعة محمود)137 .134 .1114 :

 عملية نقل ادلعلومات واألفكار بصفة مستمرة بُت األفراد وبعضهم البعض يف كل ادلستويات التنظيمية ،بُت ادلديرينالتنظيمُت وبُت اإلدارة العليا وبُت ادلوظفُت وادلشرفُت( .حنفي عبد الغفار)115 .1111 :

 عملية هتدؼ اذل توصيل البيانات وادلعلومات على شكل حقائق بُت أقساـ ادلؤسسة ادلختلفة يف سلتلف اجتاىاتاالتصاؿ من ىابطة وصاعدة وأفقية ،وكل ذلك من أجل تنسيق اجلهود وحتقيق الًتابط والتعاوف وتبادؿ اآلراء ووجهات
النظر ادلختلفة اخلاصة بكل جوانب العمل ،شلا حيقق الفهم والتجاوب ادلطلوب بُت العاملُت يف ادلؤسسة( .أبو السعيد،

وعايد زهير)35 .1111 :

 -عملية نقل ادلعلومات من ادلرسل إذل ادلستقبل ،شلا يعٍت أف ادلتلقي يفهم الرسالة ،وىو أيضا عبارة عن إرساؿ واستقباؿ

الرسائل عن طريق الرموز )Spaho Kena : 2013 P104) .

التعريف اإلجرائي" االتصال" :بأنو عملية نقل وتبادؿ ادلعلومات والبيانات بُت ادلوظفُت ،من أجل تنسيق اجلهود وحتقيق

أىداؼ مديريات الشباب والرياضة.
مفهوم الحوافز:

 -رلموعة القيم ادلادية وادلعنوية ادلمنوحة لألفراد العاملُت يف قطاع معُت ،واليت تشبع احلاجة لديهم وترشدىم اذل سلوؾ

معُت( .براء رجب تركي)14 .1113 :

 فرص أو سوائل توفرىا إدارة ادلؤسسة أماـ األفراد العاملُت ،لتثَت بو رغباهتم وختلق لديهم الدافع من أجل السعيللحصوؿ عليها ،عن طريق اجلهد والعمل ادلنتج والسلوؾ السليم ،وذلك إلشباع حاجاهتم اليت حيسوف ويشعروف بأهنا
حباجة إذل اإلشباع( .مصطفى شاويش)115 .1113 :
 الشعور الداخلي لدى الفرد الذي يولد يف الرغبة الختاذ نشاط أو سلوؾ معُت ،يهدؼ منو الوصوؿ إذل حتقيق أىداؼمعينة( .مدني عبد القادر عالقي)743 .1114 :

 -احلوافز تتنوع إذل ما ىو مادي (أجور أرباح) وبُت ما ىو معنوي (الثقة ،الًتقية ،ادلشاركة) وكذلك حاجات الفرد

العامل الداخلية النفسية واخلارجية ،اليت تدفعو وتستثَت فيو الروح ادلعنوية العالية ادلوجودة داخل اإلنساف ،وتوجهها بشكل
يسمح باستمرار نشاطو بطريقة معينة( .عدوي ناصر دادي)41 .36 .1114:

التعريف اإلجرائي "الحوافز" :ىي رلموعة الفرص ادلادية وادلعنوية ،اليت توفرىا مديريات الشباب والرياضة دلوظفيها

حلثهم على العمل ،وإثارة رغباهتم من أجل السعي للحصوؿ عليها.
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مفهوم المشاركة في اتخاذ القرار:
 جلوء ادلدراء إذل العماؿ ألخذ رأيهم يف األمور اإلدارية والفنية واالجتماعية ،من أجل زيادة التعاوف والروح ادلعنويةوالرضا الوظيفي لديهم مبا ينعكس باإلجياب على أدائهم( .جوهر صالح الدين)115 .1657 :

 دعوة ادلدير دلرؤوسيو وااللتقاء هبم دلناقشة مشاكلو اإلدارية اليت تواجهو وحتليلها ،وزلاولة الوصوؿ إذل أفضل احللوؿادلمكنة ذلا ،شلا خيلق الثقة لديهم إلشراؾ ادلدير ذلم يف وضع احللوؿ ادلالئمة للمشاكل االدارية(.كنعان نواف .1114:

)115

 -التعاوف البناء وادلثمر بُت ادلديرين وادلوظفُت على اختاذ القرارات ،من أجل توفَت الوقت واجلهد والتكلفة( .شعت

ونشوان)143 .1111 :

 -ىي الناتج النهائي حلصيلة رلهود متكامل من اآلراء واألفكار واالتصاالت واجلدؿ والدراسات ،اليت دتت يف مستويات

سلتلفة يف ادلنظمة وهبذا يكوف القرار مجاعي( .خالصي مراد)41 .1114 :

التعريف اإلجرائي" المشاركة في اتخاذ القرار :درجة إسهاـ موظفي مديرية الشباب والرياضة يف اختاذ القرارات اليت

ختص عملهم ،والتزاـ اإلدارة بتطبيقها ،شلا قد ينعكس باإلجياب على أدائهم.
التكنولوجيا المستخدمة:

 تأيت كلمة التكنولوجيا مرادفا للتقانة وتعرؼ ب ( )Technologyاليت اشتقت من الكلمة اليونانية ( )Techوتعٍتفنا او مهارة ،اما اجلزء الثاين من الكلمة )  (logyفتعٍت علما أو دراسة ،ويًتجم البعض الكلمة اذل العربية تكنولوجيا أو

تقنيات ،يف حُت يراىا البعض االخر تقانة او تقانات( .ابو غنيم)56 .1114 :

 التكنولوجيا تتضمن معرفة كيف ( )Know-Howوادلكونات ادلادية واالجراءات ادلستخدمة يف انتاج اخلدماتوادلنتجات)Krajewski & Ritzman: 2005. 509( .
 -يعرفها  Daftعلى أهنا رلموعة األدوات واألساليب ادلستخدمة يف العمليات التشغيلية ،لنقل أو حتويل ادلدخالت

التنظيمية اذل سلرجات( .موسى اللوزي)173 .1114 :

وتعرف تكنولوجيا المعلومات :على أهنا رلموعة األ دوات اليت تساعد بالعمل مع ادلعلومات يف اصلاز ادلهاـ ادلتعلقة
مبعاجلة ادلعلومات ،وىذه االدوات تتضمن ادلفردات ذات الصلة باحلاسوب ،والتطبيقات ذات االوساط ادلتعددة اليت
تساعد يف رؤية ،ومساع ،وقراءة موضوعات سلتلفة ،واالنًتنت الذي يساعد يف إجياد ادلعلومات عرب العادل ،واالتصاؿ
باألخرين يف كل مكاف( .عجام حس)74 .1114 :
التعريف اإلجرائي "التكنولوجيا المستخدمة" :نقصد هبا مجيع األدوات واألجهزة التكنولوجية ،وتشمل كل من
العناصر التالية ( :احلواسيب ،االنًتنت ،الوسائل االلكًتونية ..اخل) اليت يستخدمها ادلوظفوف مبديريات الشباب والرياضة
يف أداء العمليات اإلدارية.
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ثانيا :اإلبداع من الناحية اللغوية:

إف مصطلح" اإلبداع "يعد من أكثر ادلصطلحات تداوالً يف الوقت الراىن ،إال أنو عندما يستخدـ مقروناً
بادلؤسسة أو اإلدارة " كاإلبداع اإلداري" ،فإنو حيمل مضامُت وتفسَتات عديدة ،فالباحثوف وادلدربوف وادلستشاروف
يقدموف ىذا ادلصطلح ويشرحونو من خالؿ الرجوع إذل عامل أو أكثر من العوامل ادلتعددة ،ىذه العوامل تضم اخلصائص
أو السمات الشخصية وادلهارات الذىنية للعاملُت ادلبدعُت ،إذل جانب اخلصائص أو ادلتغَتات ادلؤسسية اليت دتيز كل
منظمة عن غَتىا واليت تؤثر بدورىا على مستوى اإلبداع ونوعو

فيها.

 -اإلبداع في اللغة :ابتكار شيء غَت منطي وغَت متكرر ،ويعود ادلصطلح إذل الفعل (بدع ،وبدع الشيء يعٍت أوجده على

غَت مثاؿ سابق ،ولفظ مبدع اسم من أمساء اهلل احلسٌت (اللجمي ،أديب)115 .1667 :

 اتفقت معاجم اللغة على أف اإلبداع يعٍت اخًتاع الشيء وإنشاؤه على غَت مثاؿ سابق وجعلو غاية يف صفاتو ،وأفاإلبداعية يف الفن واألدب ،وىي استحداث أساليب جديدة بدؿ األساليب القددية أو ادلتعارؼ عليها( .يوسف محمد

رضا)154 .1111 :

مفهوم اإلبداع اإلداري:

لقد تباينت أراء الباحثُت والكتاب حوؿ مفهوـ اإلبداع فمنهم من يقصد باإلبداع القدرة على خلق شيء جديد

وإخراجو إذل حيز الوجود ،بينما يقصد بو البعض االخر ابتكار شيء جديد ذي قيمة مرتفعة ،يف حُت ينظر فريق أخر
إذل أف اإلبداع بأنو العملية اإلبداعية اليت تؤدي يف هناية األمر إذل إصلاز العمل اإلبداعي وحتقيقو ،مبعٌت أف العمل
اإلبداعي ينجم عن قدرات وعمليات تؤدي إذل إصلازه( .بالل خلف السكارنة)14 .13 .2011 :
 تعريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي :على أنو رلموع اخلطوات العلمية والفنية والتجارية وادلاليةالالزمة لنجاح تطوير وتسويق منتجات صناعية جديدة أو زلسنة ،واالستخداـ ألساليب وعمليات أو معدات جديدة أو
زلسنة ،أو إدخاؿ طريقة جديدة يف اخلدمة االجتماعية ،وليس البحث والتطوير إال خطوة واحدة من ىذه
اخلطوات(.اسكو)11 :1111 :
 -إنتاج شيء جديد دل يكن موجودا من قبل على ىذه الصورة وديكن تضمُت مجيع أبعاد اإلبداع يف تعريف شامل ينص

على أف اإلبداع ىو مزيج من القدرات واالستعدادات واخلصائص الشخصية اليت إذا وجدت بيئة مناسبة ديكن أف ترقي
العمليات العقلية لًتتقي إذل نتائج أصلية ومفيدة سواء اخلربات الفرد أو الشركة أو اجملتمع أو العادل ككل( .جروان فتحي:
)11 .1111

 زلاولة إنسانية على ادلستوى الذايت للفرد أو اجلماعة ،الستخداـ التفكَت والقدرات العقلية والذىنية وما حييط هبا منمؤشرات أو متغَتات بيئية ،م ن القياـ بإنتاج سلعا أو تقدمي خدمات جديدة دل يسبق وأف أنتجت وأف تتسم بتحقيق
ادلنفعة للمجتمع( .حمود خظير كاظم)117 .1111 :
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 -قدرة الفرد على اإلنتاج إنتاجا يتميز بأكرب قدر من الطالقة وادلرونة ،واألصالة وادلخاطرة واحلساسية للمشكالت

والقدرة على التحليل والربط ،واخلروج على ادلألوؼ ،واليت تظهر كاستجابة دلشكلة أو موقف مثَت ،وىذه القدرة ديكن أف

تنميها وتطويرىا ،وىي قدرة عامة ليست خاصة بأفراد دوف غَتىم( .السليم عبد اهلل يوسف الزامل)11 .1111 :

 استخداـ ادلوظف دلهاراتو الشخصية يف استنباط أساليب إدارية جديدة ،أو توصلو إذل حلوؿ ابتكاريو دلشكلة إدارية أوتصورات جديدة دلعاجلة تلك ادلشكلة باالعتماد على التحليل اذلادؼ واجلهد اإلبداعي ادلنظم ،الذي يتصل باإلدراؾ
احلسي القائم على التحليل ادلنطقي واالختبار والتجريب والتقومي( .القحطاني سالم سعيد )111 .1111:
التعريف اإلجرائي لإلبداع اإلداري :تعٍت قدرة موظفي مديريات الشباب والرياضة ،على استعماؿ أساليب جديدة يف
اصلاز ادلهاـ ادلوكلة اليهم ،يف ظل استخداـ العناصر التالية (األصالة ،الطالقة ،ادلرونة ،احلساسية للمشكالت ،القدرة على
التحليل والربط).
األصالة اصطالحا
 تعٍت أف يبتعد اإلنساف عن طرؽ التفكَت التقليدية كي يستكشف األفكار األصلية – فاألصالة ىي نتيجة للتخيلمبعٌت عدـ الرضا عن ،وتشَت أيضا إذل األمر والرغبة يف خلق شيء جديد أو سلتلف( .الصيرفي محمد عبد الفتاح:

)16 .1114

 -بقصد هبا اجلدة ،أي إنتاج غَت مسبوؽ وغَت مقلد ويشًتط يف األصالة أف تكوف زلققة اذلدؼ ومالئمة للغرض.

(دريوش شاهيناز)114 .1111 :

التعريف اإلجرائي "األصالة " :تعٍت قدرة موظفي مديريات الشباب والرياضة على اصلاز ادلهاـ ادلوكلة اليهم بأسلوب

متجدد ،وعدـ اللجوء اذل احللوؿ التقليدية للمشكالت.
الطالقة اصطالحا:

 -قدرة الشخص على إنتاج أكرب عدد من االفكار االبداعية يف فًتة زمنية زلددة ،فالشخص ادلبدع شخص متفوؽ من

حيث كمية األفكار اليت يقًتحها يف وحدة زمنية ثابتة ،مقارنة بغَته ،أي أنو على درجة مرتفعة من القدرة على سيولة
األفكار وسهولة توليدىا ،وتعد الطالقة بنك القدرة اإلبداعية( .لطيف محمد)47. 1111 :
 قدرة الشخص على إنتاج كمية كبَتة من األفكار ،تفوؽ ادلتوسط يف غضوف فًتة زمنية زلددة ،ويقاؿ أف الطالقة بنكالقدرة اإلبداعية( .السويدان  ،العدوني)34 .1111 :

التعريف اإلجرائي للطالقة :قدرة ادلوظفُت يف مديريات الشباب والرياضة على ادلبادرة بطرح أفكار جديدة ختص عملهم
أكثر من غَتىم من ذوي التفكَت التقليدي.

- 04 -

الفصل الثاني  -------------------------------------------اإلطار العام للدراسة

مفهوم المرونة:
 -القدرة على التفكَت بطرؽ سلتلفة والنظر للمشكلة من أبعاد سلتلفة ،وىي درجة السيولة اليت يعرب هبا الشخص عن

موقف ما أو وجهة نظر معينة ،وعدـ التعصب لألفكار حبد ذاهتا ،أي تغيَت احلالة الذىنية بتغيَت ادلوقف ،حبيث يتجو
الشخص اذل تبٍت أمناط فكرية سلتلفة يواجو هبا مواقف مهما تنوعت واختلفت ،وأف يكوف على درجة مرتفعة من التلوف
العقلي( .لطيف محمد)34 .1111 :

 -تعٍت النظر اذل األشياء مبنظور جديد غَت ما ىو معتاد عليو الناس ،وللمرونة دور كبَت يف االخًتاعات اليت نلمسها

ونراىا ،ومن أمثلة ادلرونة سياسة اإلثراء الوظيفي اليت حتقق صاحل العاـ وتشبع معها حاجة إثبات الذات عند
ادلوظف(.الصيرفي محمد عبد الفتاح)15 .1114 :

التعريف اإلجرائي" المرونة" :قدرة موظفي مديريات الشباب والرياضة على توجيو أفكارىم ضلو األفضل ،وإحداث

تغَتات يف أساليب العمل بُت فًتة واخرى.
مفهوم الحساسية للمشكالت:

 قدرة الفرد على رؤية الكثَت من ادلشكالت يف ادلوقف الواحد الذي قد ال يرى فيو أخر أي مشكالت ،وىذا القػدر مػنادلشػػكالت الػػيت يراىػػا ادلبػػدع تدفعػػو ضلػػو التحػػدي إلحػػداث تغي ػَتات او انتػػاج جديػػد حيػػل ىػػذه ادلشػػكالت( .وسيييلة واعيير:

)53 .1113

 التعػرؼ علػى ادلشػكلة مػن مجيػع جوانبهػا ،وكلمػا اجهػد الفػرد نفسػو يف دراسػة ادلشػكلة زادت فػرص التواصػل ،مبعػٌت اخػػرىي قدرة جتعل الشخص يرى موقفا ما بأفكار جديدة( .الصيرفي محمد عبد الفتاح)13 .1114 :
التعريف اإلجرائي " الحساسية للمشكالت" :ىي قدرة موظفي مديريات الشباب والرياضة على إدراؾ ادلشاكل اليت قد
تواجو العمل يف ادلواقف ادلختلفة ،وحبثهم عن حلوؿ ذلا بطريقة إبداعية.

مفهوم القدرة على التحليل:
 -تعٍت القدرة على التوصل إذل العناصر اليت تتكوف منها األشياء ادلركبة ،أو ىي مبعٌت آخر الكفاءة يف حتليل عناصر

األشياء وفهم العالقات بُت ىذه العناصر( .عادل الشقحاء)77 .2004 :

 -القدرة على تكوين عناصر اخلربة وتشكيلها يف بناء وترابط جديد( .محمد بزيع العازمي)33 .1113 :

التعريف اإلجرائي" القدرة على التحليل" :تعٍت قدرة موظفي مديريات الشباب والرياضية على حتليل العناصر اليت
تتكوف منها األشياء ادلركبة.
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الموظف:
 -تعريف المعجم االداري :مصطلح يطلق على ىيئة االشخاص ادلستخدمُت يف مؤسسة ما( .سمير الشوبكي.1113 :

)445

 -يعرف ( )Duguitالموظف العمومي :على أنو كل شخص يساىم بطريقة دائمة يف ادارة مرفق عاـ ،مهما كانت

طبيعة االعماؿ اليت يقوـ هبا( .جمعة محارب)53 .1117 :

 الموظف بالنسبة للمشرع الجزائري :حدد األمر رقم  477-66األجزاء ادلكونة للموظف اجلزائري حسب ادلادة رقم :44يعترب ادلوظفُت أشخاص معينُت يف وظيفة دائمة ،الذين رمسوا يف درجة التسلسل يف اإلدارة ادلركزية.
 ادلوظف احلكومي ىو كل شخص يعهد اليو بعمل دائم يف خدمة مرفق عاـ تديره الدولة ،أو أحد أشخاص القانوفالعاـ ،أو ىو مسؤوؿ رمسي يعمل بوظيفة رمسية ذات طابع رمسي وتتصف بطابع السلطة و األمهية( .معجم المصطلحات

االدارية )711 .1114

التعريف االجرائي "الموظف" :فرد إداري معُت يف وظيفة دائمة على مستوى مديريات الشباب والرياضةػ
مديريات الشباب والرياضة:
ىيئة تنفيذية تابعة لوزارة الشباب والرياضة ،يشرؼ عليها مديري تنفيذي معُت من طرؼ وارل الوالية ،تسهر
على هتيئة العمل اجليد لإلدارة اخلارجية والداخلية للمديرية ،وىي ىيئة تعمل على ترقية احلركات اجلمعوية للشباب
والرياضة ،وكذا ىياكلها وتنظيمها وإعداد الربامج اذلادفة وتعميم الًتبية البدنية والرياضية السيما الوسط الًتبوي والتكوين
والتأطَت ،وكذا إعداد سلططات تطوير الرياضة للوالية بالتنسيق مع رلمل اذلياكل واذليئات ادلعينة( .ناصر دادي

عدون)41 .1665:

 -التعريف اإلجرائي "مديرية الشباب والرياضة" :مؤسسة عمومية والئية ،تابعة لوزارة الشباب والرياضة ،ذات طابع

خدمايت ،هتتم بكل ما يتعلق باألنشطة الرياضية والشبابية ،وكذا ادلتابعة ادليدانية للمؤسسات التابعة لقطاعها ،إذل جانب
التأطَت البيداغوجي والتسيَت اإلداري ،وتعتمد ادلديرية يف نشاطها على عدة مصاحل تابعة ذلا وكل مصلحة متخصصة يف
رلاؿ معُت.
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 .1مشكلة الدراسة:

يشهد العصر احلارل العديد من التطورات ادلتسارعة والتغيَتات ادلتالحقة نتيجة االنفجار ادلعريف وثورة ادلعلومات

واالتصاالت ،شلا جعل ادلؤسسات تواجو العديد من التحديات والصعوبات يف كيفية مواكبتها وطريقة التكيف معها ،شلا
فرض عليها إجياد طرؽ حديثة يف التسيَت ونبذ الطرؽ واإلجراءات التقليدية ،عن طريق إجياد أشخاص اكفاء ،وتوفَت كافة
الوسائل ادلناسبة اليت تساعد على ابتكار طرؽ جديدة وحلوؿ إدارية.
وأي مؤسس ػػة ال تنش ػػر م ػػن فػ ػراغ ،وإمن ػػا تنش ػػا م ػػن البيئ ػػة الداخلي ػػة ال ػػيت تعم ػػل فيه ػػا ودت ػػدىا ب ػػادلوارد ،م ػػن خ ػػالؿ
استخداـ رلموعة من ادلدخالت ادلادية والبشرية وادلعلوماتية ،والقياـ مبمارسة العملية اإلدارية من خػالؿ التخطػيط والتنظػيم
والتنسيق والرقابة ،إال أف العنصر البشػري يبقػى احملػرؾ األساسػي والرئيسػي ألداء مجيػع ىػذه الوظػائف ،حيػث يتوقػف األداء
على مسػتوى وفعاليػة ىػذا العنصػر ،األمػر الػذي يتطلػب صػيانتو وتنميتػو واحلفػاظ عليػو ،وحتقيػق التكامػل والتػوازف بينػو وبػُت
ادلؤسسة اليت يعمل فيها.
وتعرؼ بيئة العمل الداخلية على اهنا رلموعة من السياسات واإلجراءات والنظم السائدة يف ادلنظمة ،واليت تؤثر
على مدى فعالية أداء العاملُت يف ادلنظمة ،ىذا باإلضافة إذل عوامل تتعلق بالقيادة اإلدارية ،واذليكل التنظيمي ،والثقافة
التنظيمية السائدة ،فضال على بيئة العمل ادلادية ،واحلوافز ،ونظم العمل ،ونظم التطوير اإلداري ،ووسائل تنمية ادلوارد
البشرية ،واختاذ القرار ،ومدى تفاعل تلك العوامل لتحديد مستوى أداء ادلؤسسة من حيث اجلودة والفعالية( .فلية ،عبد
المجيد )161 :1113

وتشمل بيئة العمل الداخلية على عدة عوامل يكوف لبعضها تأثَتات متفاوتة على ادلوظفُت داخل ادلنظمات ،لذا
فانو ال ينشأ تأثَت بيئة العمل على ادلوظفُت داخل ادلنظمات بسبب عامل معُت أو رلموعة من العوامل ادلنفصلة ،وإمنا
يعود إذل نتائج تفاعل بُت العوامل الداخلية ادلتعددة ،ومن بُت ىذه العوامل يظهر مؤشر ظروف العمل ،الذي ديثل
حسب الباحثة "سلمى" جزءا مهما من األجزاء ادلكونة للبيئة العمل الداخلية ،وماىي إال إحدى العناصر ادلتفاعلة
لتكوين جو العمل( .سلمى لحمر)13 .1114 :

بينما ديثل العمل اجلماعي األساس الذي يعتمد عليو أي بناء تنظيمي لتحقيق األىداؼ التنظيمية ،حيث تؤكد
العديد من الدراسات والبحوث أف ادلنظمة اليت يسودىا مبدأ التأكيد على أمهية أىداؼ اجلماعة ،وتزويدىا مبا حتتاجو من
معلومات عن كيفية أدائها ،يقودىا اذل بيئة عمل جيدة يف نظر ادلرؤوسُت ،بينما التقليل من شأف العمل اجلماعي يؤدي
إذل تفاعل أقل داخل ادلنظمة( .سعيد بن سفران العرابي.)16 .1113 :
و تقػوـ العمليػات اإلداريػة أساسػاً علػى االتصػاالت ،فاالتصػاالت اإلداريػة حتػافظ علػى تػدفق وانسػياب ادلعلومػات
داخػػل ادلنظمػػة وخارجهػػا ،وكلمػػا كانػػت ىنػػاؾ أنظمػػة جيػػدة لالتصػػاالت كلمػػا زادت كفػػاءة العمػػل ،وأي قصػػور يف نظػػاـ
االتصاالت من شأنو أف يعطل أو يؤخر سَت اإلدارات األخرى( .المانع محمد)15 .1113:
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كما حيتل موضوع احلوافز مكانا بارزا يف ادلؤسسات ،وتنبع أمهيتو من حاجة الفرد إذل االعًتاؼ بأمهية ما يقوـ بو
من رلهودات وإصلازات ،فتقدير الغَت لذلك اجلهد عن طريق احلوافز يعترب من األمور ادلهمة ،اليت تساىم يف إشباع
رلموعة احلاجات األساسية ادلتفاعلة يف نفس الفرد( .ميرفت توفيق ،ابراهيم عوض اهلل )11 .1111

والواقػػع ايضػػا اف اختػػاذ الق ػرار السػػليم يف بيئػػة العمػػل الداخليػػة ،يتطلػػب االخػػذ مبجموعػػة مػػن ادلعػػايَت الػػيت تسػػاعد
القائد اإلداري على اختاذ القرار السليم يف التوقيت ادلناسب ،ومن أىم ىذه ادلعػايَت معرفػة ادلراحػل الصػحيحة الػيت جيػب أف
دير هبا القرار ،وكذلك جتميع البدائل ادلختلفة من جبهات متعدد ،واجػراء العديػد مػن ادلشػاورات واالسػتطالعات دلعرفػة أثػر
القرار ،وحتديد مدى حتقيق القرار للصاحل العاـ للمنظمة( .فليه ،عبد المجيد )166 .1113

وىنػػاؾ العديػػد مػػن ادلػػؤثرات الػػيت تسػػتوجب التغيػػَت يف اجملػػاؿ التكنولػػوجي داخػػل ادلنظمػػة وتطػػويره ،كتحسػػُت جػػودة
اخلػػدمات ،والتقػػادـ وتػػدىور ادلعػػدات العمليػػة والتقنيػػة الػػيت تػػؤثر علػػى اج ػراءات االنشػػطة واالعمػػاؿ ،حيػػث ديكػػن التغيػػَت
التكنولوجي ادلنظمة من اداء اعماذلا ومهامها بطرؽ أكثر فعالية ،من خالؿ ادخاؿ ادلعػدات والوسػائل التقنيػة والتكنولوجيػة
واليت من فوائدىا احلفاظ على صدارة ادلنظمة( .المي غسان)117 :1114:
ويف ظػػل الظػػروؼ ادلتغػػَتة الػػيت تعيشػػها ادلنظمػػات اليػػوـ ،س ػواء أكانػػت ظػػروؼ ثقافيػػة أو اجتماعيػػة أو اقتصػػادية
يتحػػتم علػػى ادلنظمػػات االس ػػتجابة ذلػػذه ادلتغ ػَتات بأس ػػلوب إبػػداعي عل ػػى مسػػتوى األف ػراد اإلداريػػُت واجلماعػػات يف ش ػػىت
اجملػػاالت وادليػػادين ،هبػػدؼ حتقيػػق التنميػػة فيهػػا والصػػمود يف مواجهػػة التحػػديات الكػػربى الداخليػػة واخلارجيػػة ،أو سػػتكوف
هنايتها الفشل واالندثار ال زلاؿ ،وبذلك أصبح التجديد واالبتكار حقيقة يف حياة اجملتمعات.
و أكػػد "جييروان" علػػى أف اإلبػػداع قػػد أصػػبح أحػػد ادلقػػاييس لتقػػدـ ادلؤسسػػات ،حبيػػث وصػػف ىػػذا العصػػر بعصػػر
اجملتمعػػات ادلبدعػػة ،أو بعصػػر تقنيػػات ادلعلومػػات واالتصػػاالت ،لكوهنػػا أدوات مهمػػة لبنػػاء رلتمػػع مبػػدع ،مػػع تزايػػد االىتمػػاـ
باإلبداع ادلؤسسايت ،وأصبح الًتكيز على توفَت بيئػة عمػل مالئمػة ،الستكشػاؼ وتطػوير قػدرات وحاجػات العػاملُت بشػكل
متجػ ػػدد حيقػ ػػق للمؤسسػ ػػات القيػ ػػاـ بوظائفهػ ػػا وحػ ػػل مشػ ػػكالهتا علػ ػػى أوجػ ػػو أفضػ ػػل ،والػ ػػذي يتػ ػػيح أيضػ ػػا للمجتمػ ػػع دتتػ ػػع
مبخرجاهتا(.جروان فتحي )46 .45 ،1111

ولقد اىتمت العديد من الدراسات مبوضوع االبداع ،وتناولتو من زوايا وجوانب سلتلفة على مستوى ادلؤسسات
اخلاصة أو ادلؤسسات العامة ،ومنها ما ركزت على ادلتغَتات التنظيمية اليت تؤثر على اإلبداع ،ومنها ما تناولتو على أساس
عالقة ادلناخ التنظيمي بالقدرات اإلبداعية للعاملُت ،ومن بينها دراسة "سعيد حامد محمد  "1116بعنواف (أثر ادلتغَتات
التنظيمية على اإلبداع اإلداري) ،اليت طبقت الدراسة عينة من موظفي شركة شيكاف للتأمينات ،وتوصل أف تصميم
اذليكل التنظيمي بشكل يستوعب التقنيات احلديثة وسهولة االتصاؿ يزيد من درجة صلاح العملية اإلبداعية ،كما أف منح
احلوافز حسب األداء يؤدي إذل خلق نوع من التنافس بُت ادلوظفُت وبالتارل يرفع كفاءهتم اإلبداعية.
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بينما توصل "الشمري  " 1111يف دراسة بعنواف (ادلناخ التنظيمي وعالقتو باإلبداع اإلداري) إذل وجود عالقة

إجيابية بُت عدد من أبعاد ادلناخ التنظيمي (احلوافز ادلعنوية ،البناء التنظيمي ،التدريب) ومستوى اإلبداع اإلداري ،بينما دل
تظهر عالقة ذات داللة إحصائية لكل من (احلوافز ادلادية ،النمط القيادي ،العمل اجلماعي) ،ومستوى اإلبداع اإلداري
لدى مفتشي اجلمارؾ بادلملكة العربية السعودية.
وتناولت العديد من الدراسات حوؿ العالقة بُت مؤشرات بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري ،واليت لوحظ
فيها اختالؼ يف نتائجها ،فمنها ما أكدت وجود عالقة بُت أحد مؤشرات بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري ،ومنها
من نفت ىذه العالقة ،وىذا بدوره ديكن أف يرجع إذل خصائص عينة الدراسة ،أو إذل طبيعة نشاط ادلؤسسة اليت أجريت
فيها الدراسة ،أو إذل تداخل عوامل أخرى.
أما علػى مسػتوى ادلؤسسػات الرياضػية فقػد أصػبح ادلػنهج اإلبػداعي أحػد ادلػداخل ادلهمػة والرئيسػية لتقػدمها ،وىػذا
مػا أكػدت عليػػو كػل مػػن الباحثػاف " بييابكر وحميادة " أف ادلؤسسػػات الرياضػية اسػػتجابت لإلبػداع بطػػرؽ سلتلفػة وبػػدرجات
متفاوتة من العناية ،فبعض ادلؤسسات أنشأت وحدات تنظيمية خاصة لتطوير اإلبداع وتنميتو ،كمػا قامػت أخػرى بتػدريب
األفػراد واجلماعػػات فيهػا علػػى السػػلوؾ والتفكػَت االبتكػػاري أو اإلبػػداع ،وتنظػر لػػذلك علػى اعتبػػاره يػػؤدي هبػا اكتسػػاب ميػػزة
تنافسية حيث اف ادلنافسة احلادة تؤدي باستمرار إذل ظهور ابتكارات( .أمال بابكر ،حمادة)41 .1113 :

والواقػػع أف ادلؤسسػػات الرياضػػية اجلزائريػػة ومػػن بينهػػا مػػديريات الشػػباب والرياضػػة اتسػػعت رقعػػت نشػػاطاهتا يف ظػػل
تغػػَت القػوانُت والتشػريعات الػػيت تػػنظم العمػػل ،دلواكبػػة التطػػورات العادليػػة يف رلػػاؿ إدارة النشػػاطات الرياضػػة ،وخاصػة يف رلػػاؿ
تسػػيَت ادلنشػػلت الرياضػػة ،واحلػػرص علػػى هتيئتهػػا مبػػا يتناسػػب مػػع منظومػػة االح ػًتاؼ الرياضػػي والعمػػل علػػى ترقيػػة احلركػػات
اجلمعوية للشباب والرياضة ،ومهما تعددت النشاطات فػإف اإلداريػُت بػاختالؼ رلػاؿ عملهػم ومسػتوياهتم الوظيفيػة يلعبػوف
دورا ىامػػا يف إصلػػاز العمػػل ،وىػػذا بػػدوره يتطلػػب إجيػػاد طػػرؽ حديثػػة إبداعيػػة ونبػػذ الطػػرؽ واإلجػراءات التقليديػػة ،عػػن طريػػق
تػوفَت العديػد مػن ادلثػَتات الداخليػة الداعمػة لػو ،الػيت تشػجع القػدرات اإلبداعيػة لإلداريػُت والعػاملُت فيهػا ،لتحقيػق أىػداؼ
ادلؤسسة الرياضة.
انطالقػػا شلػػا سػػبق تقدديػػو ،وألمهيػػة موضػػوع اإلبػػداع اإلداري يف ادلؤسسػػات الرياضػػية بػػاجلزائر ،جػػاءت ىػػذه الدراسػػة
للكشف عن أىم ادلثَتات الداخلية اليت تساىم يف تنمية القدرات اإلبداعية للموظفُت داخل مػديريات الشػباب والرياضػية،
ودتحورت مشكلة الدراسة على النحو التارل:
هل توجد عالقة ارتباطية بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة؟
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 -4التساؤالت الجزئية:

 ىل توجد عالقة ارتباطيو بُت ظروؼ العمل واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ىل توجد عالقة ارتباطيو بُت العمل اجلماعي واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ىل توجد عالقة ارتباطيو بُت االتصاؿ واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ىل توجد عالقة ارتباطيو بُت احلوافز واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ىل توجد عالقة ارتباطيو بُت ادلشاركة يف اختاذ القرار واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة -ىل توجد عالقة ارتباطيو بُت التكنولوجيا ادلستخدمة واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة

 -7أهداف الدراسة:
 التعرؼ على طبيعة العالقة بُت ظروؼ العمل والقدرات اإلبداعية لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. التعرؼ على طبيعة العالقة بُت العمل اجلماعي والقدرات اإلبداعية لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. التعرؼ على طبيعة العالقة بُت االتصاؿ والقدرات اإلبداعية لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. التعرؼ على طبيعة العالقة بُت احلوافز والقدرات اإلبداعية لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. التعرؼ على طبيعة العالقة بُت ادلشاركة يف اختاذ القرار والقدرات اإلبداعية لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. التعرؼ على طبيعة العالقة بُت التكنولوجيا ادلستخدمة والقدرات اإلبداعية لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. -3أهمية الدراسة:
تكسب الدراسة أمهيتها من خالؿ نية الباحث إتباع منهج علمي يثري ادلعرفة ،دلعرفة طبيعة العالقة االرتباطية
بُت بيئة العمل الداخلية والقدرات اإلبداعية لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ،ويؤمل أف تؤدي ىذه الدراسة
إضافة عملية تساعد الباحثُت يف ىذا احلقل األكادديي ،للتعرؼ على أىم مؤشرات بيئة العمل الداخلية اليت قد حتفز
ادلوظفُت على اإلبداع ،وبالتارل زيادة الكفاءة وادلشاركة والتفاعل داخل مديريات الشباب والرياضة ،كما يعتقد  -حسب
علم الباحث -أف ىذه الدراسة ىي االوذل اليت ربطت بُت ىذه ادلتغَتين يف رلاؿ ادلؤسسات الرياضية باجلزائر.
وتستمد الدراسة قيمتها أيضا من خالؿ تناولنا دلوضوع اإلبداع اإلداري كأحد ادلفاىيم احلديثة يف رلاؿ اإلدارة
خاصة يف ظل التحديات اليت تواجهها ادلؤسسات الرياضية ،واليت تفرض عليها ضرورة تغيَت أساليبها التقليدية وتبٍت
مفاىيم إدارية حديثة ومن بينها اإلبداع اإلداري ،حىت تسطيع مواكبة التطور احلضاري الذي تشهده اجملتمعات يف العصر
احلارل.
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 -3فرضيات الدراسة:
 الفرضية العامة :توجد عالقة ارتباطيو بُت بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشبابوالرياضة.
الفرضيات الجزئية:
 الفرضية االولى :توجد عالقة ارتباطيو بُت ظروؼ العمل واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. الفرضية الثانية :توجد عالقة ارتباطيو بُت العمل اجلماعي واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. الفرضية الثالثة :توجد عالقة ارتباطيو بُت االتصاؿ واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. الفرضية الرابعة :توجد عالقة ارتباطيو بُت احلوافز واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. الفرضية الخامسة :توجد عالقة ارتباطيو بُت ادلشاركة يف اختاذ القرار واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشبابوالرياضة.
 -الفرضية السادسة :توجد عالقة ارتباطيو بُت التكنولوجيا ادلستخدمة واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات

الشباب والرياضة.
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اإلجراءات الميدانية للدراسة
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
 -1الدراسة االستطالعية:
تعترب الدراسة االستطالعية من الركائز األساسية وادلتينة اليت يستند إليها الباحث ،وىذا عن طريق ادلعرفة الشاملة
والكافية والوافية ،وكذا الدراية جلميع اجلوانب واألطر ادلتعلقة بالدراسة ادليدانية ،حيث يقوم الباحث بأداء دراسة
استطالعية تتعلق مبوضوع البحث الذي يقرتح إجرائها ،وهتدف الدراسة االستطالعية إيل تعميق ادلعرفة بادلوضوع ادلقرتح
للبحث سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية وجتميع مالحظات ومشاىدات عن رلموع الظواىر اخلاصة بالبحث وكذا
التعرف على أمهية البحث ،وحتديد فروضو والبدء يف وضع النقاط األولية لتخطيط البحث األىداف ،واإلطار وظروف
البحث( .فوضيل دليو)47 .46 .1995 :
كما تعرف الدراسة االستطالعية على أهنا عبارة عن دراسة علمية كشفية ،هتدف إىل التعرف على ادلشكلة
وتقوم احلاجة إىل ىذا النوع من البحوث ،عندما تكون ادلشكلة زلل البحث جديدة مل يسبق إليها ،أو عندما تكون
ادلعلومات أو ادلعارف ادلتحصل عليها حول ادلشكلة قليلة وضعيفة( .ماثيو جيدير)27 .26 .2004 :
ومبا أن موضوع الدراسة موجو اىل موظفي مديريات الشباب والرياضة ،ديكننا إعطاء حملة تارخيية عن إنشاء ىذه
ادلديريات ،وتوضيح عدد مصاحل ومكاتب مديريات الشباب والرياضة حسب ما جاء يف اجلريدة الرمسية ،وذكر بعض
مهام مديريات الشباب والرياضة.
 -1-1مديرية الشباب والرياضة:
مؤسسة عمومية أنشأت بعد التقسيم اإلداري اجلديد سنة 5541م وباشرت أعماذلا يف بداية 5541م ،وبعد
سنتٌن أي يف  15جانفي  5543م أعيدت ىيكلة مصاحل الوالية وأصبحت تشمل أقسام ومصاحل ،حيث التحق قطاع
الشبيبة والرياضة بقسم استثمار ادلوارد البشرية وأصبحت تشمل مصلحة الشباب والرياضة وبعد صدور ادلرسوم التنفيذي
رقم 431/51 :ادلؤرخ يف 41جويلية 5551م الذي حيدد قواعد تنظيم مصاحل ترقية الشبيبة والرياضة ،حيث تنظم
مصاحل ترقية الشبيبة يف الوالية إىل أن جاء ادلرسوم التنفيذي رقم 443/53 :ادلؤرخ يف  43نوفمرب 5553م وادلتضمن
تغيًن تسمية ترقية الشبيبة يف الوالية لتصبح التسمية مديرية الشباب والرياضة (الجريدة الرسمية  :2006العدد .61:المادة

رقم  .03 .02 .01ص)30

 -2-1مصالح ومكاتب مديريات الشباب والرياضة:
عدد ادلصاحل وادلكاتب ادلوجودة يف مديريات الشباب والرياضة كما ىو مذكور يف ادلرسوم أربع مصاحل ،و ثالث
مكاتب يف كل مصلحة ،وىي مرتبة على النحو اآليت:
 مصلحة التربية البدنية والرياضية :وتتكون من ثالث مكاتب (مكتب تطوير الرتبية البدنية والرياضية ،مكتباكتشاف ادلواىب الرياضية الشابة وتطويرىا ،مكتب اجلمعيات الرياضية والتظاىرات الرياضية).
 مصلحة نشاطات الشباب :و تتكون من ثالث مكاتب (مكتب االتصال وإعالم الشباب ،مكتب الربامجاالجتماعية والرتبوية وتسلية الشباب ،مكتب مشاريع الشباب وترقية احلركة اجلمعوية)

 مصلحة التكوين وإدارة الوسائل :وتتكون ايضا من ثالث مكاتب(مكتب ادلوظفٌن والتكوين ،مكتب ادليزانيةومتابعة إعانات ومساعدات اجلمعيات الرياضية والشبانية ومراقبتها ،مكتب الوسائل العامة)
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 مصلحة االستثمارات والتجهيزات :ويندرج ضمنها ثالث مكاتب(مكتب ادلنشآت والتجهيزات ،مكتب التقييسوالصيانة ،مكتب اإلحصائيات والربامج).
وكذلك توجد مفتشتٌن واحدة دلصلحة الرياضة واألخرى دلصلحة الشباب(.الجريدة الرسمية  :2006العدد .61:المادة
رقم  .04ص)31

 -3 -1مهام مديريات الشباب والرياضة:
 تطوير مديرية الشباب والرياضة للوالية وادلؤسسات اذلياكل واألجهزة والنشاطات التابعة الختصاصها العامة يف ميادينالشباب والرياضة والرتبية البدنية والرياضية ،وحتثها وتنسقها وتقيمها وتراقبها.
 تطوير الربامج االجتماعية الرتبوية والرتفيهية وحركة مبادالت الشباب وفضاء اهتم للتغيًن والتنشيط ومتابعة تنفيذىا. إعداد برامج اإلعالم واالتصال واإلصغاء للشباب وتطويرىا وتنظيمها. تنفيذ الربامج اذلادفة لالندماج االجتماعي للشباب وادلشاركة ادلتصفة بادلواطنة وترقية مبادراهتم وكذا مكافحة اآلفاتاالجتماعية والعنف والتهميش باالتصال مع ادلصاحل واذليئات ادلعنية للوالية.
 تنفيذ برامج ترقية وتعميم الرتبية البدنية والرياضية السيما يف الوسط الرتبوي والتكوين وإعادة الرتبية والوقاية باالتصالمع ادلصاحل واذليئات ادلعنية للوالية.
 وضع التنظيمات وأقطاب انتقاء ادلواىب الشابة وتوجيهها وتكوينها وتطوير ىذه التنظيمات واألقطاب ومتابعتها وترقيةادلمارسات الرياضية النسوية.
 السهر على تطوير التنظيم ادلتعلق بتسيًن ادلؤسسات وىيئات الشباب والرياضة ادلوجودة يف الوالية واستغالذلا أحسناستغالل.
 وضع أنظمة لتقييم ومراقبة اذلياكل واذليئات وادلؤسسات التابعة الختصاصها والسهر على مراقبة مساعدة الدولةللحركة اجلمعوية الرياضية والشبانية.
 ضمان متابعة برامج االستشارة واصلاز اذلياكل األساسية وكذا تقييمها وتصديقها وصيانتها وحفظها. ضمان تسيًن ادلوارد البشرية وادلالية وادلادية الالزمة إلصلاز مهامها ،وكذا احملافظة على ادلمتلكات واألرشيف تقييم النشاطات ادلبذولة بصفة دورية وإعداد احلصائل والربامج ادلتعلقة هبا وفقا لإلشكالية والكيفية واآلجال ادلقررة. إعداد سلطط تطوير الرياضة للوالية بالتنسيق مع رلمل اذلياكل واذليئات ادلعنية(. .الجريدة الرسمية  :2006العدد.61:المادة رقم  .03ص)31

وقد قام الباحث بإجراء دراستين استطالعيتين على مستوى مديريات الشباب والرياضة ،ودتت ىذه العملية
على النحو التايل:
 -4-1الدراسة االستطالعية األولى:
مبا أين بصدد إجراء دراسة ميدانية فقد حتصلت على تصريح من طرف إدارة معهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية إلجراء ىذه الدراسة على مستوى مديريات الشباب والرياضة ،حيث توجهت يف البداية إىل مقرات
مديريات الشباب والرياضة يف بداية شهر فيفري من سنة  ،4152واستخدم الباحث تقنية ادلقابلة مع رلموعة من رؤساء
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
مصاحل ادلستخدمٌن (بسكرة ،مسيلة ،برج بوعريريج ،سطيف) ،وكذلك مقابلة مع بعض ادلوظفٌن من ذوي االقدمية يف
العمل ،وكان الغرض من ىذه الدراسة االستطالعية االوىل عرض عنوان الدراسة وفكرة اجراء الدراسة ادليدانية على
مستوى ىذه ادلديريات ،وكذلك مجع البيانات اخلاصة مبوضوع الدراسة ،ومعلومات عن حجم ونوع العينة.
 أىم النتائج المتحصل عليها في ىذه المرحلة األولية: إبداء تقبلهم إلجراء ىذه الدراسة ادليدانية على مستوى ىذه ادلديريات. -ضبط رلتمع وعينة الدراسة وحتديد أنسب طريقة الختيار تلك العينة .انظر للجدول رقم ()13

 مت تزويدنا بنموذج عن اذليكل التنظيمي للمديرية ،يبٌن خصائص عينة الدراسة من مؤىالت علمية ،وادلستوياتاإلدارية اليت يشغلوهنا .انظر للملحق رقم ()13

 -5-1الدراسة االستطالعية الثانية:
مت إجراء الدراسة االستطالعية الثانية ابتداء من  41فيفري  4152إىل غاية  1أفريل  ،4152حيث مت توزيع
استبيان الدراسة على عينة من ادلبحثٌن قدرت ب  51موظف ،وكان اذلدف من خالل ىذه الدراسة االستطالعية الثانية
معرفة مدى مالئمة عبارات االستبيان دلوضوع الدراسة ،وكذلك من أجل حساب اخلصائص السيكو مرتية (الصدق
الثبات) ألداة الدراسة.
 -أىم النتائج المتحصل إليها:

 مالءمة العبارات ادلستخدمة يف االستبيان للمستوى التعليمي والثقايف للعينة احلقيقية. صالحية استمارة االستبيان ومالئمتو دلوضوع الدراسة. -معامالت االرتباط لكل العبارات دالة إحصائيا ،شلا يدل على أن عبارات االستبيان صادقة دلا وضعت لقياسو ذلذه

الدراسة .انظر للجداول رقم ()11 .8 .7 .6 . 5 .4 .3

 -معامالت الثبات مرتفعة وذات داللة إحصائيا ،شلا يدل على إمكانية ثبات النتائج اليت سيتم التحصيل عليها

باستخدام االستبيان .انظر للجداول رقم ()12 .09

 -2أدوات جمع البيانات والمعلومات:

لكل دراسة أداة أو رلموعة من األ دوات يعتمد عليها بغية الوصول اىل نتائج موضوعية ،ويف دراستنا ىذه مت

االعتماد على أداة االستبيان جلمع ادلعلومات والبيانات ،حيث تعرف استمارة االستبيان على أهنا الئحة مؤلفة من
رلموعة من األ سئلة ،فيها معلومات تتعلق مبوضوع البحث ،ويستمد تصميمها من ادلراحل ادلنهجية األساسية اليت جيب
على الباحث أن يوليها اىتمامو( .محمد صفوح االخرس)324 .2006 :
ومبا أن نوع الدراسة ارتباطيو ،مت االعتماد يف ىذه الدراسة على استبيانٌن اثنٌن ،استبيان أول خيص ادلتغًن األول
من الدراسة (بيئة العمل الداخلية) ،واستبيان ثاين خيص ادلتغًن الثاين من الدراسة (اإلبداع اإلداري).
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
 -1-2استبيان بيئة العمل الداخلية:
 1-1-2خطوات تصميم استبيان بيئة العمل الداخلية:

مت تصميم استبيان بيئة العمل الداخلية يف صورتو األولية باالطالع على أدبيات بيئة العمل الداخلية ،وكذا سلتلف

البحوث واالستبيانات الواردة يف الدراسات السابقة ادلتوافرة .من بينها دراسة (سهام بن رحمون  )2014بعنوان أثر بيئة
العمل الداخلية للمنظمة على الرضا الوظيفي للعاملٌن" وكذلك دراسة (سالم لعياشي  )2014بعنوان "الثقافة التنظيمية

ومسامهتها يف حتقيق األداء ادلتميز لدى إطارات وزارة الشباب والرياضة" ،ويف صورتو النهائية تضمن االستبيان عبارات

تقيس رؤية ادلوظفٌن لبيئة العمل الداخلية دلديريات الشباب والرياضة ،وىذه العبارات مكونة يف ( )2أبعاد جاءت على
النحو التايل:
 البعد األول "ظروف العمل"  :ويتكون من العبارات ()15 -5 البعد الثاني " العمل الجماعي" :ويتكون من العبارات ()54 -51 البعد الثالث " االتصال" :ويتكون من العبارات ()43 -55 -البعد الرابع "الحوافز" :ويتكون من العبارات ()32 -44

 البعد الخامس "المشاركة في اتخاذ القرار :ويتكون من العبارات ()11-33 -البعد السادس "التكنولوجيا المستخدمة :ويتكون من العبارات ()11 -12

 درجات استبيان بيئة العمل الداخلية :يشمل االستبيان على ( )11مخس درجات.

جدول رقم ( :)02يمثل درجات استبيان بيئة العمل الداخلية.

اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

غير متأكد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

4

3

2

1

الدرجات
5
 -2-1-2صدق استبيان بيئة العمل الداخلية:

صدق االستبيان يعين التأكد من أنو سوف يقيس ما أ ِ
ُع ّد لقياسو( .فاطمة عوض صابر)167 .2002 :

كما يقصد بالصدق "مشول االستبيان لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية ،ووضوح فقراهتا ومفرداهتا
من ناحية اخرى ،حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها(.ىاني بن ناصر الراجحي )81. 2003:وقد مت تقدير صدق
استبيان بيئة العمل الداخلية بطريقتٌن ( الصدق الظاىري ،صدق االتساق الداخلي)

 الصدق الظاىري الستبيان بيئة العمل الداخلية:يعين الصدق الظاىري أن االختبار صادق يف صورتو الظاىرة ،مبعىن أخر ليس صادقا علميا وإحصائيا ،ويدل
ادلظهر العام لعباراتو على أنو مناسب للمختربين ،وذلك بوضوح تعليماتو وعبارتو ومستويات الصعوبة يف االختبار(ليلى

السيد فرحات)122 .2001:

وتستمد األداة صدقها الظاىري من صدق التحكيم ذلا ،حيث كان االستبيان يف صورتو األولية حيتوي على ()21

عبارة ،والملحق رقم ( )01يوضح االستبيان في صورتو األولية ،ولقد مت عرض األداة يف صورهتا األولية على أساتذة
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
زلكمٌن عددىم ( )05حيملون درجة الدكتوراه يف نظرية ومنهجية الرتبية البدنية والرياضية ،ويف اختصاص علم النفس
وطلبنا منهم إبداء أراءىم ومالحظاهتم حول مناسبة عبارات استبيان بيئة العمل الداخلية مع موضوع الدراسة ،ومدى
ارتباط العبارات إىل كل بعد من أبعاد االستبيان ،وكذلك وضوح صياغتها اللغوية ،وبعد فرتة زمنية مت اسرتداد االستبيانات
ادلوزعة على احملكمٌن وقدرت ب ( )3استبيانات زلكمة ،والملحق رقم( )2يوضح قائمة االساتذة المحكمين.
واستنادا إىل ادلالحظات والتوجيهات اليت أبداىا احملكمون ،تقلصت عبارات االستبيان اىل ( ،)11تتوزع يف ()2

أبعاد ،باإلضافة إىل بعض التعديالت يف الصياغة اللغوية ،ويف ترتيب عبارات االستبيان.
 صدق االتساق الداخلي لعبارات استبيان بيئة العمل الداخلية:يؤدي ىذا االختبار إىل الوصول إىل صدق التكوين الفرضي لالختبار والفحص ادلنطقي دلكوناتو والدقة يف قياس
تلك الصفة ،ومدى ارتباطها مع غًنىا من العناصر ،شلا يساعد على الوصول إىل تنبؤات معينة يف رلال االرتباط ،ويتم ىذا
األسلوب باستخدام معامل االرتباط بٌن العبارة ورلموع احملور واجملموع الكلي لالستبيان (ليلى فرحات)122 .2001 :
ومت حساب االتساق الداخلي لعبارات استبيان بيئة العمل الداخلية على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها
 51مفردة ،وذلك حبساب معامالت االرتباط بٌن كل عبارة والدرجة الكلية للعبد التابع لو كما يلي:
 االتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات ظروف العمل والدرجة الكلية المتحصل عليها في ىذا البعد.جدول رقم ( :)03معامالت االرتباط بين عبارات ظروف العمل والدرجة الكلية للبعد.

الرقم
15

مكان العمل مريح وواسع.

0.834

0.001

14

جتهيزات وأثاث مكتب العمل مناسبة.

0.952

0.001

13

توزيع األدوات واألجهزة يف مكان العمل بطريقة مرتبة.

0.734

0.002

11

تتوافر األجهزة وادلعدات الضرورية للقيام بالعمل يف أحسن الظروف.

0.648

0.009

زليط العمل نظيف.

0.728

0.003

درجة حرارة مكتب العمل معتدلة.

0.699

0.004

13

إضاءة مكتب العمل كافية.

0.755

0.001

14

تتوافر يف ادلديرية مقومات األمن والسالمة لسًنورة العمل.

0.524

0.045

15

يتم تصليح أعطال اإلضاءة والتدفئة بصفة دورية.

0.654

0.008

11
12

البعد

ظروف العمل

االرتباط

الداللة

محتوى العبارات

بالنظر الى الجدول السابق رقم ( )03يتضح  :أن معامالت االرتباط بًنسون بٌن كل عبارة من عبارات البعد األول"
ظروف العمل "والدرجة الكلية لعباراتو دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)1011-1015وعددىا ( )5عبارات ،وىي
( )5 04 03 02 01 01 03 04 05حيث تراوحت قيم االرتباط ما بٌن ( )10514كأعلى ارتباط كان يف العبارة رقم
( )14والدرجة الكلية للبعد ككل و( )10141كأدىن ارتباط كان يف العبارة ( )14والدرجة الكلية للبعد ككل.
عموما ديكن القول بأن عبارات البعد األول "ظروف العمل" صادقة لما وضعت لقياسو.
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
 االتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات العمل الجماعي والدرجة الكلية المتحصل عليها في ىذا البعد.جدول رقم ( :)04معامالت االرتباط بين عبارات العمل الجماعي والدرجة الكلية للبعد.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

51

يتم إصلاز االعمال بادلديرية بشكل مجاعي.

0.584

0.022

55

يوجد حرص من ادلديرية على العمل بصورة مجاعية.

0.717

0.003

54

يعمل ادلوظفون كفريق عمل منسجم.

0.734

0.002

53

يتبادل ادلوظفون ادلعلومات وادلعارف.

0.648

0.009

يتم وضع األىداف بصورة مجاعية.

0.533

0.041

يساعد ادلوظفون االكثر خربة زمالئهم اجلدد يف العمل.

0.699

0.004

52

يساعد ادلوظفون بعضهم عند حدوث مشكالت يف العمل.

0.755

0.001

53

يوجد روح التعاون بٌن مجيع ادلصاحل وادلكاتب بادلديرية.

0.524

0.002

54

تسود األلفة واحملبة ما بٌن ادلوظفٌن.

0.654

0.008

الرقم

البعد

العمل الجماعي

51
51

محتوى العبارات

 بالنظر الى الجدول السابق رقم ( )04يتضح:أن معامالت االرتباط بًنسون بٌن كل عبارة من عبارات البعد الثاين" العمل اجلماعي "والدرجة الكلية لعباراتو
دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)1011-1015وعددىا ( )5عبارات ،وىي (053 052 051 051 053 054 051055
 ،)54حيث تراوحت قيم االرتباط ما بٌن ( )10311كأعلى ارتباط كان يف العبارة رقم ( )52والدرجة الكلية للبعد
ككل ،و( )10141كأدىن ارتباط كان يف العبارة ( )53والدرجة الكلية للبعد ككل.
عموما ديكن القول بأن عبارات البعد الثاني "العمل الجماعي" من استبيان بيئة العمل الداخلية صادقة لما
وضعت لقياسو.
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
 االتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات االتصال والدرجة الكلية المتحصل عليها في ىذا البعد.جدول رقم ( :)05معامالت االرتباط بين عبارات االتصال والدرجة الكلية للبعد .

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

55

تعتمد ادلديرية على طرق متنوعة يف االتصال.

0.580

0.024

41

يتم االتصال ما بٌن ادلوظفٌن بسرعة كبًنة.

0.807

0.001

45

تتم عملية االتصال بٌن ادلوظفٌن بطرق مباشرة.

0.758

0.001

44

يشمل االتصال مجيع ادلوظفٌن ومجيع ادلستويات اإلدارية.

0.575

0.025

تتسم ادلعلومات ادلنقولة للموظفٌن بالدقة والوضوح.

0.650

0.009

تنظم اجتماعات دورية لشرح بعض التعليمات ومناقشتها.

0.659

0.008

41

تستخدم ادلديرية وسائل حديثة ومتطورة يف عملية االتصال.

0.589

0.021

42

يساىم نظام االتصال ادلتوافر يف حتقيق اىداف ادلديرية.

0.581

0.023

43

تبذل ادلديرية جهدا كبًنا إلزالة ادلسببات اليت تعيق االتصال.

0.546

0.035

الرقم

41

االتصال

43

البعد

محتوى العبارات

 بالنظر الى الجدول السابق رقم ( )05يتضح:أن معامالت االرتباط بًنسون بٌن كل عبارة من عبارات البعد الثالث " االتصال" والدرجة الكلية لعباراتو دالة
إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)1011-1015وعددىا ( )5عبارات ،وىي (042 041 041 043 044 045 041 055
 )43حيث تراوحت قيم االرتباط ما بٌن ( )10413كأعلى ارتباط كان يف العبارة رقم ( )41والدرجة الكلية للبعد ككل
و( )10112كأدىن ارتباط كان يف العبارة ( )43والدرجة الكلية للبعد ككل.
عموما ديكن القول بأن عبارات البعد الثالث" االتصال " من استبيان بيئة العمل الداخلية صادقة لما وضعت
لقياسو.
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
 االتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات الحوافز والدرجة الكلية المتحصل عليها في ىذا البعد.جدول رقم ( :)06معامالت االرتباط بين عبارات الحوافز والدرجة الكلية للبعد.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

44

يسد الدخل وملحقاتو احلاجات االساسية.

0.778

0.001

45

يتناسب قيمة الراتب مع طبيعة العمل.

0.936

0.002

31

يعترب الراتب الذي أتقاضاه مرتفعا مقارنة مع رواتب موظفٌن يف
مؤسسات أخرى.

0.920

0.003

35

يكافئ ادلوظف عندما يقدم افكار جديدة ختدم العمل.

0.786

0.001

يقدر الرؤساء جهود ادلوظفٌن ويثمنوهنا.

0.793

0.004

33

يشارك ادلوظفٌن يف عملية وضع االقرتاحات واحللول.

0.717

0.003

31

تتوافر فرص الرتقية والتقدم يف العمل.

0.706

0.004

31

يشجع الرؤساء ادلبادرات واالبتكارات اجلديدة.

0.656

0.008

32

تسود العدالة وادلوضوعية يف معاملة ادلوظفٌن.

0.655

0.007

الرقم

الحوافز

34

البعد

محتوى العبارات

 بالنظر الى الجدول السابق رقم ( )06يتضح:أن معامالت االرتباط بًنسون بٌن كل عبارة من عبارات البعد الرابع " احلوافز "والدرجة الكلية لعباراتو دالة
إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)1011-1015وعددىا ( )5عبارات ،وىي (033 034 034 035 031 045 044 043

 )32 031 031حيث تراوحت قيم االرتباط ما بٌن ( )10532كأعلى ارتباط كان يف العبارة رقم ( )45والدرجة الكلية
للبعد ككل ،و( )10211كأدىن ارتباط كان يف العبارة ( )32والدرجة الكلية للبعد ككل.
عموما ديكن القول بأن عبارات البعد الرابع "الحوافز" من استبيان بيئة العمل الداخلية صادقة لما وضعت
لقياسو.
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
 االتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات المشاركة في اتخاذ القرار و الدرجة الكلية المتحصل عليها فيىذا البعد.

جدول رقم ( :)07معامالت االرتباط بين عبارات المشاركة في اتخاذ القرار والدرجة الكلية للبعد.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

33

حترص ادلديرية على إشراك ادلوظفٌن يف اختاذ القرارات.

0.949

0.009

34

يشارك ادلوظفون يف عملية وضع اىداف اليت ختص عملهم العمل.

0.945

0.003

دتنح صالحيات كافية للموظفٌن الختاذ القرارات ادلناسبة.

0.900

0.023

يتمتع ادلوظفون حبرية كاملة يف اصلاز مهامهم.

0.841

0.010

هتتم االدارة العليا باالقرتاحات وادلبادرات اجلديدة للموظفٌن.

0.762

0.001

تلجأ االدارة العليا باستشارة ادلوظفٌن حول مسائل ختص عملهم.

0.784

0.001

يعرب ادلوظفون عن آرائهم بكل حرية.

0.846

0.004

11

تعقد الكثًن من االجتماعات واللقاءات ما بٌن ادلوظفٌن.

0.633

0.011

11

تعقد اجتماعات مفتوحة ويسمح فيها للموظفٌن باحلوار دون قيود.

0.695

0.003

الرقم

11
15
14
13

البعد

المشاركة في اتخاذ القرار

35

محتوى العبارات

 بالنظر الى الجدول السابق رقم ( )07يتضح:أن معامالت االرتباط بًنسون بٌن كل عبارة من عبارات البعد اخلامس "ادلشاركة يف اختاذ القرار" والدرجة الكلية
لعباراتو دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)1011-1015وعددىا ( )5عبارات ،وىي (014 015 011 035 034 033
 )11 011 013حيث تراوحت قيم االرتباط ما بٌن ( )10515كأعلى ارتباط كان يف العبارة رقم ( )33والدرجة الكلية
للبعد ككل ،و( )10233كأدىن ارتباط كان يف العبارة ( )11والدرجة الكلية للبعد ككل.
عموما ديكن القول بأن عبارات البعد الخامس "المشاركة في اتخاذ القرار " من استبيان بيئة العمل الداخلية
صادقة لما وضعت لقياسو.
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
 االتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات التكنولوجيا المستخدمة والدرجة الكلية المتحصل عليها في ىذاالبعد.

جدول رقم ( :)08معامالت االرتباط بين عبارات بعد التكنولوجيا المستخدمة والدرجة الكلية للبعد.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

12

تتوافر يف ادلديرية أجهزة تكنولوجيا حديثة.

0.721

0.002

13

تنجز أغلب األعمال باستخدام احلاسوب.

0.836

0.040

14

تتوافر األنرتنت يف مكتب العمل.

0.719

0.003

التكنولوجيا ادلستخدمة سهلة االستخدام.

0.679

0.005

تسهم التكنولوجيا ادلستخدمة يف توفًن اجلهد.

0.558

0.031

تساعد التكنولوجيا ادلستخدمة يف سرعة اصلاز االعمال.

0.775

0.001

تؤدي التكنولوجيا ادلستخدمة اىل حتسٌن وجودة اخلدمات.

0.821

0.020

13

دتتلك ادلديرية كوادر بشرية ذات مهارات عالية يف استخدام التكنولوجيا.

0.802

0.003

11

تقام عملية دورية لصيانة االجهزة التكنولوجية.

0.577

0.024

الرقم

البعد

التكنولوجيا المستخدمة

15
11
15
14

محتوى العبارات

 بالنظر الى الجدول السابق رقم ( )08يتضح:أن معامالت االرتباط بًنسون بٌن كل عبارة من عبارات البعد السادس "التكنولوجيا ادلستخدمة" والدرجة الكلية
لعباراتو دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)1011-1015وعددىا ( )5عبارات ،وىي (015 011 015 014 013 012
 )11 013 014حيث تراوحت قيم االرتباط ما بٌن ( )10432كأعلى ارتباط كان يف العبارة رقم ( )13والدرجة الكلية
للبعد ككل ،و( )10114كأدىن ارتباط كان يف العبارة ( )11والدرجة الكلية للبعد ككل.
عموما ديكن القول بأن عبارات البعد السادس "التكنولوجيا المستخدمة" من استبيان بيئة العمل الداخلية
صادقة لما وضعت لقياسو.
 -3-1-2ثبات استبيان بيئة العمل الداخلية:
يعترب من العوامل اذلامة الواجب توافرىا لصالحية استخدام أي اختبار أو استبيان ،إن ثبات أداة الدراسة يعين "لو قمنا
بتكرار االختبار دلرات متعددة على الفرد ألظهرت النتائج شيء من االستقرار وذلك بأن يعطي االختبار نفس النتائج
إذا ما استخدم أكثر من مرة حتت نفس الظروف وعلى نفس األفراد "(.بودواد  ،ضيف اهلل)106 .2009 :
وعلى ىذا األساس قام الباحث بقياس ثبات اداة باستعمال طريقة" معامل ألفا كرونباخ  ،"αوجتدر اإلشارة إىل أن

معامل الثبات ألفا كرونباخ ترتاوح بٌن ( )5-1وكلما اقرتب من الواحد دل على وجود ثبات عال ،وكلما اقرتب من
الصفر دل على عدم وجود ثبات ،والجدول التالي رقم ( )09يوضح قيمة معامل الثبات الستبيان بيئة العمل
الداخلية.
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
جدول رقم ( :)09يبين قيمة معامل  Alpha Cronbachsلثبات أبعاد استبيان بيئة العمل الداخلية.

الرقم

االبعاد

عدد العبارات

معامل ألفا كرو نباخ

01

ظروف العمل.

15

10411

02

العمل اجلماعي.

15

10414

03

االتصال االداري.

15

10425

11

احلوافز.

15

10411

11

ادلشاركة يف اختاذ القرار.

15

10431

12

التكنولوجيا ادلستخدمة.

15

10441

11

10414

استبيان بيئة العمل الداخلية

بالنظر الى الجدول السابق رقم ( )09يتضح :أن معامل ألفا كرو نباخ لكل زلاور استبيان بيئة العمل الداخلية ترتاوح
بٌن ( )1.441- 1.411وىي معامالت مرتفعة ،كما أن معامل آلفا جلميع زلاور االستبيان معا بلغ  10414وىذا
يدل على قيمة الثبات ادلرتفعة ،وتدل على أن أداة الدراسة ذات ثبات كبًن شلا جيعلنا على ثقة تامة بصحة استبيان بيئة
العمل الداخلية وصالحيتو لتحليل وتفسًن نتائج الدراسة واختبار فرضياهتا.
 -2 -2استبيان اإلبداع اإلداري:
 -1-2 -2خطوات تصميم استبيان اإلبداع اإلداري:

استعمل يف ىذه األطروحة نفس االستبيان الذي استخدمو الباحث يف دراستو للماجستًن سنة  4151حتت

عنوان :االمناط القيادية وعالقتها باإلبداع االداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ،وأعيد تكيفيو مبا يتناسب
مع موضوع ىذه األطروحة ،وذلك حبساب اخلصائص السيكومرتية (صدق االتساق الداخلي ،الثبات) ،وقد اشتمل
استبيان اإلبداع اإلداري على مخسة أبعاد جاءت على النحو التايل:

 -البعد االول "االصالة"  :ويتكون من العبارات (.)3-5

 البعد الثاني" الطالقة"  :ويتكون من العبارات (.)4 -1 البعد الثالث "المرونة"  :ويتكون من العبارات (.)54 -5 البعد الرابع "الحساسية للمشكالت" :ويتكون من العبارات (.)52 -53 البعد الخامس "القدرة على التحليل" :ويتكون من العبارات (.)41 -53* درجات استبيان اإلبداع اإلداري :يشمل االستبيان على  05درجات.

جدول رقم ( :)10يمثل درجات استبيان اإلبداع اإلداري

اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

غير متأكد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

الدرجات

5

4

3

2

1
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
 -2-2-2صدق استبيان اإلبداع اإلداري:
 صدق االتساق الداخلي :مت حساب االتساق الداخلي لعبارات استبيان اإلبداع اإلداري على العينة االستطالعيةالبالغ حجمها  51مفردة ،وذلك حبساب معامالت االرتباط بٌن كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان.

جدول رقم ( :)11معامالت االرتباط بين عبارات اإلبداع اإلداري والدرجة الكلية لالستبيان.
الرقم

أصلز ما يسند إىل من أعمال بأسلوب متجدد.

10145

0.042

أجد أن إجراءات العمل حباجة إىل عملية تطوير مستمرة بعيدا عن الروتٌن

10251

0.016

03

أحاول االبتعاد عن تقليد يف حل ادلشكالت اليت قد تعرتض سًن العمل

10243

0.040

04

لدي القدرة على معرفة الرأي ادلخالف لرأي لالستفادة منو.

10443

0.004

لدي القدرة على تقدًن حلول جديدة للمشكالت اليت يف العمل.

10352

0.002

لدي القدرة على طرح األفكار واحللول السريعة دلواجهة مشكالت العمل.

10243

0.050

لدي القدرة على تقدًن األفكار اجلديدة لتطوير العمل بتلقائية ويسر.

10145

0.020

08

لدي القدرة على تقدًن أكثر من فكرة يف خالل فرتة زمنية قصًنة.

10112

0.010

09

أحرص على معرف الرأي ادلخالف علىٍ أي لالستفادة منو.

10325

0.001

ال أتردد يف تغًن موقفي عندما أقتنع بعدم صحتو.

10113

0.020

أحرص على إحداث تغًنات يف أساليب العمل بٌن فرتة وأخرى.

10212

0.009

12

لدي القدرة على النظرة لألشياء من زاوية سلتلفة.

10113

0.042

13

أتنبأ مبشكالت العمل قبل حدوثها.

0.800

0.001

أخطط دلواجهة مشكالت العمل ادلمكن حدوثها.

1.856

0.002

أحرص على معرف أوجو القصور أو الضعف فيما أقوم بو من عمل.

1.751

0.001

16

أمتلك رؤية دقيقة الكتشاف ادلشكالت اليت يعاين منها اآلخرون

1.858

0.003

17

لدي القدرة على تنظيم أفكاري.

10213

10154

18

أحدد تفاصيل العمل قبل البدء بتنفيذه.

10333

1.113

لدي القدرة على جتزئة مهام العمل.

10234

1.141

لدي القدرة على حتليل مهام العمل.

10115

10115

01
02

06
07

11

15

20

التحليل

19

الحساسية

14

المرونة الذىنية

10

الطالقة الفكرية

05

االبعاد
األصالة

االرتباط

الداللة

محتوى العبارات

بالنظر الى الجدول السابق رقم ( )11يتضح:

أن

معامالت االرتباط بٌن كل عبارة من عبارات األبعاد الفرعية

(األصالة ،الطالقة ،ادلرونة ،احلساسية للمشكالت ،القدرة على التحليل) والدرجة الكلية لالستبيان ،تراوحت معامالت
ارتباطها بٌن ( )10113-10443وتعترب دالة عند مستوى داللة ( ،)1011-1015وبذلك تعتبر عبارات استبيان اإلبداع
اإلداري صادقة لما وضعت لقياسو.
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
 -3-2-2ثبات استبيان اإلبداع اإلداري:
قام الباحث بقياس ثبات استبيان اإلبداع اإلداري باستعمال طريقة" معامل ألفا كرونباخ  ،"αوجتدر اإلشارة إىل أن

معامل الثبات ألفا كرونباخ ترتاوح بٌن ( )5-1وكلما اقرتب من الواحد دل على وجود ثبات عال ،وكلما اقرتب من
الصفر دل على عدم وجود ثبات.

جدول رقم ( )12يبين قيمة معامل  Alpha Cronbachsلثبات استبيان اإلبداع اإلداري.

المحور

محتوى المحاور

عدد العبارات

معامل ألفا كرو نباخ

01

االصالة.

13

10421

02

الطالقة.

11

10413

03

ادلرونة.

11

10445

11

احلساسية من ادلشكالت.

11

10434

11

القدرة على التحليل.

11

10434

41

0.846

استبيان االبداع االداري
بالنظر الى الجدول السابق رقم ( )12يتضح:

آن معامل الثبات ألفا كرو نباخ لكل زلاور استبيان اإلبداع اإلداري ترتاوح بٌن ( )1.434- 1.434وىي
معامالت مرتفعة ،ومعامل آلفا جلميع زلاور االستبيان االبداع االداري بلغ  10412وىذا يدل على قيمة الثبات ادلرتفعة
وتدل على أن أداة الدراسة ذات ثبات كبًن ،شلا جيعلنا على ثقة تامة بصحة استبيان اإلبداع اإلداري ،وصالحيتو لتحليل
وتفسًن نتائج الدراسة واختبار فرضياهتا.
 -3منهج الدراسة:
يعرف منهج البحث على أ نو رلموعة العمليات واخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثو( .رشيد

زرواتي)119 .2002:

ومن ضمن مناىج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية صلد ادلنهج الوصفي ،حيث يعرف ادلنهج
الوصفي على أ نو مجع حقائق وبيانات ظاىرة يغلب عليها التحديد ،وغالبا ما يلجا إليها الباحث بعد أن تكون قد
أجريت دراسات كشفية يف نفس ادليدان ،أي أن ىذا النوع من ادلناىج البحثية يساعد على الوصف الكمي أو الكيفي
للظاىرة( .محيي محمد مسعد)32 .2003 :

وىو أيضا ال يتمثل فقط يف مجع البيانات وادلعلومات وتبويبها وعرضها ،بل يشتمل على التحليل الدقيق ذلذه
البيانات وادلعلومات ،حيث يفسرىا من أجل الوصول للحقائق والتعميمات اليت تساىم يف تقدم ادلعرفة اإلنسانية( .ربحي

مصطفى)44 .2000 :
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
كما يصنف " فان دالين" البحوث الوصفية اىل:
 دراسات مسحية. دراسات تطويرية. دراسات العالقات ادلتبادلة :واليت هتتم بدراسة العالقة بٌن الظواىر وادلتغًنات ،وذلك من خالل دراستها بتعمق هبدفمعرفة ما اذا كانت ىذه العالقة قد تسبب الظاىرة او تسهم فيها او تفسرىا ،وىي بدورىا تنقسم اىل:
 دراسة احلالة. دراسات سببية مقارنة. -الدراسات االرتباطية :واليت تركز على استخدام الطرق االرتباطية ،للكشف عن نوع العالقات بٌن ادلتغًنات( .عوض

صابر ،علي خفافة)97. 2002 :

ويعرف الربوفيسور بوداود عبد اليمٌن طريقة الدراسات االرتباطية على أنو يستخدم لتحديد إىل أي حد تتفق
التغًنات يف عامل معٌن مع عامل أخر ،وكذلك التعرف على حجم ونوع العالقة القائمة بٌن ادلتغًنات ،وقد ترتبط
ادلتغًنات مع بعضها البعض ارتباطا تاما أو ارتباطا جزئيا موجبا أو سالبا( .بوداود ،عطا اهلل)143 .2009 :
انطالقا شلا سبق تقدديو من تعريفات ادلختصٌن يف ىذا اجملال ،ومبا أن موضوع الدراسة يهدف للبحث عن العالقة
االرتباطية ما بٌن متغًن بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري ،استخدام الباحث المنهج الوصفي وبالتحديد طريقة
العالقات االرتباطية المتبادلة ،باعتبارىا ضمن ادلنهج الوصفي.
 -4مجتمع وعينة الدراسة:
 -1-4مجتمع الدراسة:
نعين مبجتمع البحث (دراسة) مجيع مفردات الظاىرة اليت يقووم بدراسوتها الباحوث ،ويف واقوع األمور أن دراسوة رلتموع
البحووث األصوولي كلووو يتطلووب وقووت طويوول وجهوودا شوواقا وتكوواليف مرتفعووة ن ويكفووي أن خيتووار الباحووث عينووة شلثلووة جملتمووع
الدراسة ،حبيث حتقق أىداف البحث وتساعده على إنتاج مهمتو (تامي ملحم)200 .2000 :

كما عرف الباحث " "Grawitzرلتمع الدراسة على أنو "رلموعة منتهية أو غًن منتهية من العناصر احملددة
مسبقا واليت ترتكز عليها ادلالحظات"( .موريس انجرس)298 .2004 :

وتكون رلتمع الدراسة من مجيع موظفي مديريات الشباب والرياضة للواليات التالية( :مسيلة  -برج بوعريريج-

سطيف -بسكرة) والبالغ عددىم  551موظف وموظفة ،والجدول التالي رقم ( )13يوضح توزيع مجتمع الدراسة
حسب المديريات التي شملت الدراسة.
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الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
جدول رقم ( :)13يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب المديريات التي شملتها الدراسة :المسيلة -برج بوعريريج–
سطيف -بسكرة.
بسكرة مسيلة

برج

سطيف

مستشار رئيسي يف الرياضة +مستشار يف الرياضة.

11

14

13

14

مريب رئيسي +مريب للشبيبة والرياضة.

13

5

14

-

مستشار رئيسي  +مستشار الشباب.

-

-

15

11

مريب رئيسي لتنشيط الشباب  +مريب لتنشيط الشباب.

12

11

11

14

مهندس  +تقين يف السكن والعمران.

04

03

04

10

متصرف رئيسي  +متصرف إداري.

15

14

14

14

األسالك

ملحق رئيسي يف اإلدارة  +ملحق اإلدارة.

15

13

14

13

المشتركة

عون إدارة رئيسي  +عون إدارة.

14

15

14

13

زلاسب  +تقين يف اإلعالم اآليل +التوثيق واألرشيف.

13

11

11

14

كاتب مديرية  +كاتب  +عون حفظ البيانات.

13

14

14

14

43

44

31

35

االنتماء الوظيفي
إطارات الرياضة
إطارات الشباب

الرتبة االدارية

مجموع كل مديرية
المجموع الكلي

 110موظف

الجدول السابق رقم ( )13من اعداد الباحث :باالعتماد على الوثائق الرمسية ادلستخرجة من طرف مديريات الشباب
والرياضة ،واليت تبٌن رلموع أفراد عينة الدراسة .انظر الى للمالحق رقم ()12 ،11 ،10 ،09

 -2-4عينة الدراسة:

تعرف العينة على اهنا جزئ من الكل أو بعض من مجيع ن يبين الباحث عملو عليها ويشرتط أن تكون شلثلة جملتمع
البحث أحسن دتثيل بغرض احلصول على أدق النتائج بغية تعميمها على اجملتمع األصلي (بشير الرشيدي)20 .2000 :

عينة البحث ىي عينة مسحية أي اختيار العينة بطريقة أسلوب ادلسح الشامل وعليو فإن رلتمع الدراسة ىو نفسو
عينة الدراسة أي تعطي ىذه الطريقة جلميع مفردات اجملتمع نفس الفرصة يف أن يكونوا ضمن عينة البحث ،وىذا ما
يعطي صيغة ادلوضوعية ألداة الدراسة.
وقبل إجراء الدراسة ادليدانية مت استبعاد  51مفردة من اجملتمع األصلي الذين أجريت عليهم الدراسة االستطالعية
وبالتايل مت توزيع االستبيانات على رلموعة من األفراد قدرت ب  51موظف وموظفة ،و مت اسرتداد  44استبيان ،وبعد
فحص االستبيانات ادلسرتدة مت استبعاد  53استبيانات نظرا لعدم حتقق الشروط ادلطلوبة لإلجابة على االستبيان ،وبذلك
يكون عدد االستبيانات اخلاضعة للدراسة  25استبيان ،والجدول التالي رقم ( )14يوضح إجراءات التطبيق الميداني
لعملية توزيع االستبيانات على عينة الدراسة ،حسب المديريات التي شملتها الدراسة.

- 21 -

الفصل الثالث  --------------------------------االجراءات الميدانية للدراسة
جدول رقم ( :)14إجراءات التطبيق الميداني لعملية توزيع االستبيان.
الغير المستردة

الملغاة

كامل البيانات

م .ش .ر .المسيلة

4

41

15

01

18

م .ش .ر .برج

3

43

12

01

12

م .ش .ر .سطيف

1

42

11

04

18

م .ش .ر .بسكرة

1

44

14

13

53

المجموع الكلي

51

51

13

53

25

مكان توزيع االستبيانات

الموزعة في الدراسة الموزعة في الدراسة
االستطالعية

الميدانية

 -5حدود الدراسة:
 المجال البشري :مشلت الدراسة على عينة من موظفي مديريات الشباب والرياضة.
 المجال المكاني :طبقت ىذه الدراسة على مستوى مقر مديريات الشباب والرياضة بالواليات التالية:
 ادلسيلة  -برج بوعريريج  -سطيف  -بسكرة. -المجال الزمني:

امتدت الدراسة على ثالث مراحل اساسية:

 -المرحلة االولى :فرتة البحث عن ادلادة العلمية ادلناسبة لبناء االستبيان وتقدديها للخرباء قصد التحكيم والتعديل

وامتدت من  51سبتمرب  4151اىل غاية  1ديسمرب .4151

 المرحلة الثانية :ودتثلت يف اجراء الدراسة االستطالعية ،اليت امتدت من بداية فيفري إىل غاية  1أفريل .4152 -المرحلة الثالثة :دتثلت يف التطبيق ادليداين للدراسة األساسية ،وامتدت من  51أفريل إىل غاية  41ماي .4152

 -6األساليب اإلحصائية :استعمل الباحث الربنامج اإلحصائي ادلسمى احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ()spss

و اعتمد على التقنيات اإلحصائية التالية:

 النسب ادلئوية والتكرارات لوصف عينة الدراسة. معامل الثبات كرونباخ  αدلعرفة ثبات فقرات االستبيان0 معامل االرتباط بًنسون لقياس صدق العبارات مع الدرجة الكلية. معامل االرتباط بًنسون دلعرفة العالقة االرتباطية بٌن متغًنات بيئة العمل الداخلية واالبداع االداري ،حيث ان قيمةمعامل االرتباط ترتاوح بٌن ( )5-اىل ()5+و ،وتفسر نتائج االرتباط على النحو التالي:
 اذا كان معامل االرتباط موجبا فإننا نقول ان العالقة طردية. اذا كان معامل االرتباط سالبا فإننا نقول أن العالقة عكسية. كلما اقرتبت قيمة معامل االرتباط من ( )5 +او ( )5-كلما كان االرتباط مرتفعا ( موجبا او سالبا). كلما اقرتبت قيمة معامل االرتباط من الصفر ( )1كلما كان االرتباط ضعيفا( .رجاء ابو عالم )249 .2011- 22 -

الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
 .1عرض وتفسير ومناقشة العالقة االرتباطية بين ظروف العمل واإلبداع اإلداري
 .2عرض وتفسير ومناقشة العالقة االرتباطية بين العمل الجماعي واإلبداع اإلداري
 .3عرض وتفسير ومناقشة العالقة االرتباطية بين االتصال واإلبداع اإلداري
 .4عرض وتفسير ومناقشة العالقة االرتباطية بين الحوافز واإلبداع اإلداري
 .5عرض وتفسير ومناقشة العالقة االرتباطية بين المشاركة في اتخاذ القرار واإلبداع اإلداري
 .6عرض وتفسير ومناقشة العالقة االرتباطية بين التكنولوجية المستخدمة واإلبداع اإلداري
 .7عرض وتفسير ومناقشة العالقة االرتباطية بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري

الفصل الرابع  --------------------------------عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
 -1عرررض وتفسررير ومناقشررة نتررائج الفر ررية اأولررل الترري تررن

علررل وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين ظررروف العمررل

واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.

ملعرفة العالقة االرتباطية بني ظروف العمل واإلبداع اإلداري ،مت استخدام معامل االرتباط "بريسون" والنتائج

احمل لصل يهي ا موضحة يف اجلدول رقم (.)15

جدول رقم ( :)15معامل االرتباط بيرسون بين ظروف العمل واإلبداع اإلداري.

المتغير

أفراد العينة

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

ظروف العمل
69

*0. 224

03032

اإلبداع اإلداري.

القرار
دال عند 0305

 بالنظر الل الجدول السابق رقم ( )15يتضح أن :معامل االرتبااط بريساون باني املتناري ظاروف العمال " و" اإلباداع اإلداري بها  42..0مماا ادل يها وواود يالقاة
طرد ااة ضااعيية بين مااا ،وأن مسااتوا الداللااة هلا ا املعاماال قاادر ب ا ا 4243.وهااو أقاال م ا مسااتوا الداللااة املعتمااد م ا طرفنااا
 ،4245مما دل يها أن معامال االرتبااط ذو داللاة إح لصاائية ،وبالتاارل نثبا صاحة فرضاية البحا األوذل والقائهاة " توجرد
عالقة ارتباطيه بين ظروف العمل واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا رة ،ونسابة التكداد ما ها
النتيجة هي  ،%55مع احتمال الوقوع يف اخلطك بنسبة .%5

 تفسير ومناقشة النتائج:لن اارض معرف ااة العالق ااة االرتباطي ااة ب ااني ظ ااروف العم اال واإلب ااداع اإلداري ،مت حس اااب معام اال االرتب اااط بريس ااون ب ااني
دروااات أف اراد يينااة البح ا ا اليااة ،وهب ا ا بهن ا قيمااة معاماال االرتباااط  42..0ممااا اادل يه ا ووااود يالقااة إجيابيااة بااني
املتنري ذات داللة إح لصائية ،وتيساري ذلاا انال دهماا زاد تاوافر ظاروف العمال حسانة دهماا زادت القادرات اإلبدايياة لادا
مااوظيي مااد ر ات الاااباب والر اضااة ،وه ا ا اادل أن ت اوافر ظااروف يماال ماد ااة حساانة يف بييااة العماال الدا هيااة ملااد ر ات
الااباب والر اضاة تنمااي القادرات اإلبدايياة لهمااوظيني ،وتسا م يف تنميااة م اارصم وصاقل قاادراصم ،وتساايدهم يها االدا
األمثاال ،وها ا مااا أدااد يهياال "روشرركا " أن هااا الوااروف املناساابة لتطااور االهتمامااات واالسااتعدادات يف اااالت النااااط
املختهية ديك أن س م يف تطو ر الاخ لصية املبدية( .الكسندر روشكا)72 .1989 :

وما النور اات اإلدار اة الاام اهتما دبوضاوع ظااروف العمال وطالبا بتحساينل اااد نور اة اإلدارة العهمياة لهم ناادس
األمر كي فر در ا تاا هور رائاد نور اة اإلدارة العهمياة ( )1515-1658وصااح دتااب مباادئ اإلدارة العهمياة ،الا ي قاام
بااكول لاولااة يهميااة وااادة لوضااع أسااع ومبااادئ اإلدارة العهميااة يوضااا ي ا الطر قااة العا اوائية أو ا دسااية ،وم ا ااالل
دراستل وربهيل الوظائف األفراد توصل إذل موية م املبادئ الرئيساة لاادارة العهمياة ،وما باني تهاا املباادئ أن االهتماام
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بوااروف العماال املاد ااة الاام تااامل دروااة ا ارارة ،الرطوبااة اإلضااا ة الراحااة ا ااد م ا اإلنتاااج( .ثابررع عبررد الررريمن ادري ر :

)88 .87 .2005

ولقد أشرنا يف وانبا النوري يف رأي ( )Jonأنل تطه إحداث اإلبداع توفر مناخ تنويمي وبيية يمل تاجع
يه ذلا ،ف و ال حيدث باكل ييوي ،فبيية العمل سبثل بالوروف املاد ة واملكانية احمليطة باليرد يف يمهل ،إذ أن ه
الوروف أو ما واول اليرد يند د ولل مكان العمل ،وتتضم مساحات مكت العمل ،مستوا النوافة ،مستوا
ال لصيانة ،اإلضا ة ،الت و ة ،وسائل االت لصال التكنولووية املناسبة لهعمل ،وتوفر اخل لصوصية ،وسائل األم والسالمة
لهعامهني ،وغري ذلا م الوسائل الضرور ة الم ذبعل بيية العمل مرحية وتس م بيايهيل يف ارتياع مستو ات الرضا لدا
العامهني وصيية اليرص لابداع واالبتكار ،بينما الوروف املكانية غري املرحية تقهل الرضا الوظييي وفرص اإلبداع.
)(Jon. sundbo: 2013. p3

ويف نيع السياق را "العيسي" أن الوروف املاد ة واملكانية احمليطة باليرد يف يمهل إما وسائل مسايدة ذبعل

بيية العمل مواتية ومرحية مما س م يف صيية اليرص لابداع واالبتكار ،أ و وسائل غري مسايدة تضنط يه اليرد مما قهل
م الرضا الوظييي وخينا فرص االبداع واالبتكار لدا العامهني( .العيسي غزيل سعد)43 .1996 :
دما أدد "سهمي" أن الوروف املاد ة احمليطة بالعمل مثل (اآلالت واملعدات ،إنارة مكان العمل ،ترتي املكان
ونوافتل .. . ،اخل وما إذل ذلا م الوروف الم تسود وو العمل تاكل يامال مؤثرا يه ديا ة األفراد يف العمل
ورغبت م فيل إذل حد دبري م ما دان تها الوروف م يكة لعمل أحس  ،ولك نبني يدم املبالنة يف توفري ظروف
مالئمة لهعمل وه ا لكي تبق لافوة يه فعاليت ا( .علي سلمي )309 .308: 1985
و را "املاعان " أ نل ق لصد بوروف العمل الاروط املاد ة الم عمل في ا م ضو وصو ة ورطوبة ونوام فرتات
العمل والراحة .. .اخل ،فقد خيتار العامل ا تيار نيسيا صحيحا فيوضع يف امل نة الم تناسبل يف امليول واالستعدادات
والسمات االنيعالية ،وقد درب تدر با ناوحا يه استخدام قدراتل يه أحس وول ل لصا ل وصاحل املؤسسة ،حبي
تتاح لل ادرب فرصة ممك لهرضا ال لصحيح مع بيية العمل ،ولك يدم مالئمة الوروف العمل زبيض م روحل املعنو ة وم
مث إنتاويتل( .عويد سلطان المشعان)220 .1994 :

و ضيف نيع الباح السابا " املاعان" أنل تم العامهون ببيية يمه م م أول الراحة الاخ لصية وتيسري
القيام بامل نة ب لصورة طبيعية ،ولقد أثبت الدراسات أن العامهني يضهون البيية الييا قية الم ال تكون طرية أو غري
مرحية ،فيج أال تكون ا رارة والضو والضوضا وغريها م العوامل البيية متطرفة يف الادة ،فضال يما سبا يضل
معوم العامهني ان عمهوا بالقرب م مسادن م نسبيا ،ويف أماد نويية وحد ثة نسبيا وبكدوات وأو اة مناسبة لهعمل
ومالئمتل( .عويد سلطان المشعان)224 .1994 :
و ربط بعض الباحثني املخت لصني يف ه ا اجملال أن يدم توفر بيية يمل سبتاز بوروف يمل حسنة تعيا العامهني
يه اإلبداع ،وم بني تها اآلرا "السكارنة " أنل وتعترب بييات العمل م لصدرا م م لصادر معوقات اإلبداع التنويمي

و اصتل يف البييات الم توفر في ا املناخ والوروف التنويمية املالئمة لابداع ،حي إن بعض البييات تيتقر اذل الت و ة
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واإلضا ة والتدفية املالئمة أو يدم توافرها بل إن الكثري م املنومات قد تيتقر د لا اذل يدم ووود قنوات االت لصال
ويدة بني األفراد مما حيد م انسياب املعهومات فيما بين م بالاكل السهيم ل املاكالت ،ود لا يدم قدرة اإلدارة يف
بعض األحيان يه ادارك قدرات وإمكانيات األفراد واستثمارها يف حل املاكالت ،وقد عاا ذلا لعدم ثقة اإلدارة
بالعامهني( .بالل خلف السكارنة)46. 2011 :
باإلضاافة إذل ماا سابا ارا الباحا أن املوظاف يف ماد ر ات الااباب والر اضاة قضاي ماا قاارب شبانياة ساايات يف
اليوم دا ل املكت وما قارب اثنان وثالثون سنة دا ل ليط املد ر ة ،ل لا تعترب الوروف احمليطة بالعمال ذات أثار دباري
يه ا أدا املوظااف وقدراتاال اإلبداييااة ،فكهمااا دااان مكااان العماال ماار ح وواسااع وذب ي ااات ،وأثاااث مكت ا العماال مناساابة
واإلضا ة معتدلة ،ودروة ا رارة مناسبة ،والنوافة متوافرة ،زادت قدرات اليرد وديائتة العمهية ،ورغبتل يف با ل اجل اد وحا
الا ااعور ب ااالروح املعنو ااة العالي ااة ،والعك ااع ص ااحيح أ ض ااا فكهم ااا تناق لصا ا ها ا الو ااروف وعه ا املوظ ااف حي ااع ب ااالتوتر
واإلحباط وح النيور م العمل ،مما قد عيا و نقص م قدرات املوظف العمهية ورببسل ي التطور والرقي يف العمل.
ويف اذب ااا أ اار ا اربط بع ااض الب اااحثني املخت لص ااني يف ها ا ا اجمل ااال ظ ااروف العم اال املاد ااة بال لص ااحة البدني ااة والنيس ااية
لهموظ ااف ،وه ا ا م ااا و ااا يف ق ااول " املا ااعان " أن ا ااتالل ظ ااروف العم اال املاد ااة ما ا إض ااا ة ،وحا ارارة ،ورطوب ااة ،وصو ااة
وضوضا  ،وترتي مكان العمل ،وغريها م الوروف ديك أن اؤدي إذل شاعور اليارد بعادم مناسابة العمال وظروفال و اؤدي
ه ا بالطبع إذل ز ادة الاعور بالتوتر والضنوط النيسية( .عويد سلطان المشعان)310. 1994 :
دما را " القحطامي " أنل ينادما كاون العمال مناسابا لقادرات العامال وأهدافال وحادود إمكاناتال ،وتكاون اااطر
العماال وبييتاال رب ا الساايطرة الكامهااة ،فااان العماال غالبااا مااا هع ا دورا اجيابيااا يف تااكمني ال لصااحة البدنيااة والنيسااية لهعاماال،
وتنميااة قدراتاال البدنيااة و كااون الوصااول إذل األهااداف املناااودة لهعماال م لصاادرا هامااا لهرضااا واح ارتام ال ا ات ،وإن ا ااتالف
ظااروف العماال املاد ااة م ا (إضااا ة ح ارارة رطوبااة ضوضااا ترتي ا مكااان العماال) وغريهااا ما الوااروف ،ديك ا أن ااؤدي إذل
شااعور الياارد بعاادم مناساابة العماال وظروفاال ،و ااؤدي ه ا ا بااالطبع إذل ز ااادة الاااعور النيسااي بعاادم الرضااا ي ا بييتاال العماال
والعماال ،األماار ال ا ي قااد ااؤدي إذل البح ا ي ا يماال ذو ظااروف يماال مناساابة وبييااة م نيااة( .سررالم القحطررامي.2008 :
)260 .259

مماا ساابا ضاايف الباحا أن ظااروف العماال املاد ااة تارتبط ب لصااحة املوظااف وديا تاال النيسااية ،فاااحمليط النويااف بعا
بااالنيع لهاااعور بالراحااة والرغبااة يف العماال ،واإلضااا ة تارتبط حباسااة العااني فاإن دانا مناساابة سااايدت املوظااف يها شاادة
الرتديااا واالنتبااا وسبييااا األشاايا (لوهنااا ،حجم ااا ،بعاادها) ،دمااا أن ا ارارة املعتدلااة والت و ااة النقيااة تاااعر املوظااف بالراحااة
واهلاادو والطمكنينااة وياادم التااوتر ،وداال مااا ساابا يواماال يها قاادر دبااري ما األ يااة ،ودهمااا تاوافرت سااايدت املوظااف يه ا
العمل ويه ظ ور اإلبداع.
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تتيا نتائج ها الدراساة ماع ماا توصال إليال سرعد فهرد المشروط  2011الام بينا وواود يالقاة ارتباطياة إجيابياة

بني لور ظروف العمل واإلبداع اإلداري لدا موظيي أدادديية سعد يبد اهلل لهعهوم األمنية يف دولة الكو  ،وتتياا أ ضاا
مااع دراسااة بسرراب بررم منرراورة العنررزي  2005الاام بينا أن هناااك يالقااة اجيابيااة بااني لااور ظااروف العماال واإلبااداع اإلداري
لدا العامهني يف املؤسسات العامة باملمهكة العربية السعود ة.
و عاو الباح نتيجة العالقة اإلجيابية الضعيية ما بني لاور ظاروف العمال واإلباداع اإلداري لادا ماوظيي ماد ر ات
الاباب والر اضة إذل بعض املعيقات الم تيرزها ظروف العمل ،مما قاد رباد ما قادرات املاوظيني العمهياة واإلبدايياة ،وها ا
مااا أشااار إلياال "عب ررد الب رراقي " أن ظااروف بيي ااة العماال الاام رب اايط بالاااخص ت ااؤثر يف ربد ااد أهدافاال وتووي اال س ااهودل ،م ااع
مالحوة أن أثر البيية يه اليرد نسيب م ناحية وم ناحية أ را تكامهي ،وم أهم معوقات البيياة الام رباد ما اإلباداع
اإلداري ردا ة اجلو اإلداري ،ويدم ديا ة املوارد وامل لصادر( .صالح الدين عبد الباقي )218 .2005
دم ااا ع اااو الباح ا النتيج ااة الض ااعيية إذل ظ ااروف العم اال املاد ااة األ اارا ال اام دل تا اامه ا ه ا الدراس ااة (الرطوب ااة
سايات العمل ،الت و ة) الم قد تؤثر يف القادرات اإلبدايياة لادا املاوظيني ،وها ا ماا أشاار اليال العاادل روشركا بقولال " ما

أن اإلبداع ليع صية لددة لهاخص بل هو شي متنري  لصعد و ابط بتاكثري الواروف الام تساايد يها النماو واالزدهاار
أو ال بول واملوت( .روشكا ألكسندر )83 .1989:
يستنتج البايث أن الفر ية اأولل محققة ،أي أنه توجد عالقة طردية رعيفة برين ظرروف العمرل واإلبرداع اإلداري
لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.
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 -2عرررض وتفسررير ومناقشررة نتررائج الفر ررية الاانيررة الترري تررن

علررل وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين العمررل الجمرراعي

واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.

ملعرفة العالقة االرتباطية بني العمل اجلمايي واإلبداع اإلداري ،مت استخدام معامل االرتباط "بريسون" والنتائج

احمل لصل يهي ا موضحة يف اجلدول رقم (.)18

جدول رقم ( :)16معامل االرتباط بيرسون بين العمل الجماعي واإلبداع اإلداري.

المتغير

أفراد العينة

معامل االرتباط بيرسون مستوى الداللة

العمل الجماعي
اإلبداع اإلداري

69

*0.242

03023

القرار
دال عند 0305

 بالنظر إلل الجدول السابق رقم ( )16يتضح أن:معاماال االرتباااط بريسااون بااني املتنااري العماال اجلمااايي واإلبااداع اإلداري بها  42.0.ممااا اادل يها ووااود يالقااة
طرد ة بين ما ،وان مستوا الداللة هلا ا املعامال قادر ب ا 424.3وهاو أقال ما مساتوا الداللاة املعتماد ما طرفناا  ،4245مماا
اادل يه ا أن معاماال االرتباااط ذو داللااة إح لصااائية ،وبالتااارل نثب ا صااحة فرضااية البح ا الثالثااة والقائهااة " توجررد عالقررة
ارتباطيرره بررين العمررل الجمرراعي واإلبررداع اإلداري لرردى مرروظفي مررديريات الشررباب والريا ررة ،ونساابة التكدااد م ا ه ا
النتيجة هي  ،%55مع احتمال الوقوع يف اخلطك بنسبة .% 45

 -تفسير ومناقشة النتائج:

لنرض معرفة العالقة االرتباطية بني متنري العمل اجلمايي واإلبداع اإلداري ،مت حساب معامل االرتباط بريساون باني

درواات أفاراد ييناة البحا ا الياة ،وهبا ا بهنا قيمااة معاماال االرتبااط  42.0.وهااو معامال ارتباااط اجيااي و اااري يها أن
هناااك يالقااة ارتباطياال بااني املتنااري

ذات داللااة إح لصااائية ،وتيسااري ذلااا أناال دهمااا زاد العماال اجلمااايي دهمااا زاد مسااتوا

القدرات االبدايية لدا موظيي مد ر ات الاباب والر اضة ،مما عين أن العمل اجلماايي يف بيياة العمال الدا هياة ملاد ر ات

الاااباب والر اضااة نمااي القاادرات اإلبداييااة لهمااوظيني ،و سا م يف تنميااة م ااارصم وصااقل قاادراصم و سااايدهم يه ا األدا
األمثل.

النتيجة السابقة توافا إذل ما نادت بال نظرية (زلتمان وآخررون  )1973الام تارا أن اإلباداع عتارب فكارة أو ممارساة
ود دة لوحدة التبين ،وأن يمهية اإلبداع سبر يرب العد د م املراحل ،دما ووصايوا اإلباداع يها أنال يمهياة صبايياة وليسا
فرد ة(.الصرايرة ،اكام)203.205 .2003 :
دما سا

نظرية النظم يف تناري نوارة العاامهني إذل املنوماة ما النوارة اجلائياة احملاددة إذل النوارة الكهياة الاامولية،

واالهداف املارتدة ،فبدال م أن تم العامل او املد ر باؤون وظييتل احملاددة اصابح االهتماام باألهاداف العاماة لهمنوماة
م ا ااالل رؤ ت ااا دكاال متكاماال ،م ا ااالل وظااائف مرتابطااة ومتعاونااة ومنسااجمة مااع بعض ا ا الاابعض ،ممااا داارس مبااادئ
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التعاااون والتنساايا والعماال املااارتك م ا ااالل الير ااا املتعاااون والعاماال املؤهاال والقااادر يه ا املسااا ة اليعالااة ،ف ااادت أ يااة
يمل الير ا ال ي عتمد يه العامل املتسهح باملعرفة والقدرة يه املبادرة واإلبداع والتطور ،ألن م أهم مقوماات ايضاا
الير ااا املتجااانع أن كااون لكاال واحااد ماان م قاادرة يه ا تقااد قيمااة إضااافية ومسااا ة نوييااة لهير ااا ،وإال فساايكون ه ا ا
العضو يبيا يه الير ا ومعيقا لتحقيا أهدافل( .خالد محمد طالل ،وائل محمد ادري )12 .2007 :
و ا در أنال ما النور اات اإلدار اة ا د ثاة الام اهتما

دبوضاوع العمال اجلماايي ااد النظريرة اإلداريرة اليابانيررة ""Z

لهعادل الياباين "ولياب أوشي" ال ي أدد يه أ ية العمل اجلماايي والقارارات اجلمايياة ويها ماط يمال الير اا يف يالقاات

العمل ،ود ا االهتمام الاامل جبميع شؤون العامل لتعا اا انتمائال لهمنوماة وانضاباطل وشاعور باملسايولية( .محسرن مخرامرة:
)61 .2000

دم ااا أشا ارنا يف اجلانا ا النو ااري يها ا أن م ااد ل اإلدارة باأله ااداف أد ااد يها ا أ ي ااة وض اارورة ما اااردة األفا اراد
العااامهني يف صبيااع املسااتو ات ب لصااورة فايهااة يف ربد ااد االهااداف امل اراد ربقيق ااا يه ا مسااتوا الوحاادة أو اجلمايااة ويه ا
مسااتوا الياارد ،وبعاادما ااتم وضااع األهااداف توضااع طااة يماال لكاال ماارؤوس باالتياااق مااا بااني ال ارئيع واملاارؤوس ،و قااوم
الرئيع بتوفري ما هام لهعامل ،مع التوويال واإلرشااد املساتمر ومتابعاة وتقيايم أدا اليارد حا هنا اة اخلطاة وربقياا األهاداف
احملددة( .يسين يريم )74 .2010 :

حيا باادأت املنومااات األمر كيااة بتطبيااا بعااض أوااا الثقافااة اليابانيااة ما ااالل فاارق العماال لااد ا ممااا أدا إذل
تنيااري ثقافت ااا التنويميااة فيمااا تعهااا بكسااهوب اااااز األيمااال ،فاااليكر اإلداري األمر كااي واملنومااات اإلدار ااة األمر كيااة إذل
مطهااع الثمانينااات دل تك ا صااتم بعماال الير ااا بدروااة واسااعة وبعااد دراساات ا ألسااباب ااااح املنومااات اليابانيااة أصاابح مؤدااد
لااد ا اااااز األيمااال م ا ااالل فاارق العماال املتعاونااة واملتماسااكة ديك ا أن تكااون منتجااة أدثاار م ا األسااهوب اليااردي يف
األدا  ،إن ه ا التحول وغري ؤدد أن التنو اع يف فارق العمال واطاالع املنوماات يها املاا ج الثقاايف سااهم يف ز اادة إباداع
العمل اجلمايي واإلبدايي التنويمي( .سهيلة عباس)53 .52 .2004 :
باإلضافة إذل النور ات السابقة هناك العد د م املخت لصني ال ي رون أن العمل بطر قة صبايية سبيل لتحقيا
اإلبداع دا ل أي منومة ،حي أدد دل م "  "Gloria and lasskأن القدرة اجلمايية تيوق دثريا اإلبدايات
اليرد ة لأليضا وذلا نتيجة لهتيايل فيما بين م وتبادل الرأي واخلربة ومسايدة بعض م البعض ،دما تعد فرق العمل
الل تكامل

املد ل السائد يف العد د م الدراسات ،حي تسمح حبل املاادل وربقيا أق لص قدر م اليرص ،م
األفراد ووو ات النور املختهية وتيايل أيضا الير ا والثقة فيما بين م وهو أمر غا ة م األ يةGloria. Lassk ( .

.)2010. 332

دما را "مضاوي" أن العمل اجلمايي هو الوسيهة الوحيدة لتحقيا التقدم والتيوق يه أي صعيد ومعرتك،
فإذا دل نؤم ب لا دبنطقية فان الواقع والتجربة والنتائج هي ا كم اليي لصل ال ي سيضطرنا إذل القبول هبا أ ريا ،وحيني
فإما نقبه ا بسعة صدر أو تتجاوزنا املرحهة لتجد بدائل أفضل ،بايتبار أن اإلدارة اخلالقة هي اجل د اجلمايي املتكامل
فال ديك لابداع واالبتكار أن و ر و ك دور يف االت العمل إال بتاجيع اجلميع لتقد أق لص ما يندهم م
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و ود وإمكانيات يف ربقيقي األهداف ،ولكي تحقا ذلا فانل يه اإلدارة أو تورل االهتمام األدثر لتاجيع العمل
بروح الير ا( .مضاوي علي محمد السبيل)55 .2013 :
ولقد أصبح األسهوب اجلمايي يف حل املاكالت مطهبا رئيسيا لضمان ااح املنومات واستمرار ت ا يف أدا
الدور املطهوب من ا ،وفقدان روح العمل اجلمايي م شكنل أن عيا يمهية اإلبداع ،فالعمل اجلمايي م املمك أن
ؤدي إذل توليد أو ادتااف بدائل أو حهول أدثر مما ستطيع اليرد ،وب لا تيح لهمنومة االستيادة م معهومات وآرا
اجلميع ،و اصة يندما ربتاج املنومة ألفكار إبدايية ال ديك التوصل إلي ا م الل العمل اليردي ،وهنا تو ر أ ية
اإلبداع اجلمايي( .أوسرير ،كواش)10, 2011 :
حيا تهعا فاارق العماال دورا هامااا يف يمهيااة اإلبااداع ملااا تتااوفر يهياال ما ين لصااري املااااردة والتعاااون الها ان عت اربان
الوساايهة الرئيسااية لهااتعهم والدتساااب اخل اربات وامل ااارات واملعااارف ممارسااة النااااطات اإلبداييااة ،وم ا ه ا املنطهااا جي ا
التكديااد يها ضاارورة اسااتخدام فاارق العماال لهقيااام بالعمهيااات والنااااطات اإلبداييااة ،يها ايتبااار أهنااا فاارق العماال األقاارب
لعمهيااة اإلنتاااج والت لصاانيع ،وهااي القااادرة يه ا تقااد االقرتاحااات واألفكااار اجلد اادة ،بايتبااار أناال قااع يه ا ياتق ااا القيااام
بالتنيي  ،وهم ب لا دردون و عهمون الكثري م املاادل والتنريات يف يمهية اإلنتاج وما هاي أساباهبا ،حبيا تعمال اليارق
يه ادتااف ا وتقد ا هول هلا ،وم هنا اذبل القادة لتنوايم مرؤوساي م يف فارق يمال ساوا داان ذلاا يها دوائار اجلاودة
أو يف فرق اليرق املتمياة أو يف فرق مدار ذاتيا( .رعد يسن الصرن.)169. 2001:
و اارا الباحا أن يف داال مؤسسااة ر اضااية تتواوااد فااروق فرد ااة بااني أيضااائ ا ،فماان م األدثاار واألقاال ااربة ،وماان م
األدثاار واألقاال حيو ااة ونااااط يف العماال ،وينااد ماااج األيضااا يف مويااة يماال واحاادة فما املمك ا ان سااايد األيضااا
ذوي القاادرات والكيااا ات العاليااة يه ا و ا ب انتبااا شاااردي ال ا ه أو الكس اولني او لاادودي القاادرات ااو االوت اااد
والتميا يف العمل ،دما أن تالحم أيضا اجلماية الواحدة قد ولد نوع م املنافسة باني األيضاا مماا ساايدهم يها با ل
أق لصا اجل ااود لهقيااام بالعماال بطر قااة إبداييااة وباااكل غااري مع ااود سااابقا ،وها ا مااا أداادت يهياال الباحثااة " شرراهيناز " أناال
مثهما هناك طرقا جل ب األشخاص املبديني ،هنااك أ ضاا بعاض ا ااالت الام اتم في اا إياداد أفاراد ممياا دا ال املؤسساة
وديك ربقيا ذلا ي طر ا اجلمع بني األفراد يف شاكل فارق يمال ،الا لاد م ووانا ذداا طبيعياة ،وذلاا حا اتم
تعا ااا اجلوان ا األقاال تطااو را لااد م م ا

شاهيناز )169 .2012

ااالل تعااامه م مااع بعض ا م الاابعض ،أو ي ا طر ااا تااوفري الااديم الااالزم( .دروي ر

ويف نيااع االذبااا اارا العااادل "روشرركا" إن الاخ لصااية املبديااة يف إي ااال م ا

اااالت النااااط ال تووااد ااارج

اإلطاار االوتمااايي حيا تعاايع وتبادع ،والياارد ال  لصال إذل ابتكاراتاال وأيمالال العقهيااة إال دبقادار مااا حيتال مكانااا يف تياياال
اجلمايااات وبالتااارل يف إطااار اجملتمااع دكاال ،إن دبااار الناااس الا ي طاوا اذباهااات ود اادة دل تكا إال نتاااج تياياال وترديا
ألفكااار أياادت يف إطااار تعاااوين مسااتمر ،وان ت لصااوراتنا املبديااة بكامه ااا ليسا نتاااج لاادمال إنسااان معاااول باال لاادمال دااان
مرتبطااا بالتياياال مااع الناااس اآل اار وبتااار م ا ضااارة بكامه ااا ،دمااا أن االدتاااافات العويمااة دل تو اار هكا ا دييمااا اتيااا
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م ا ا دون يالقا ااة ما ااع ادتاا ااافات أ ا اارا ماا اااهبة ،وما ااع اجلا ااو العهما ااي السا ااائد حوهلا ااا ،با ت لصا ااار ال تووا ااد والدة تهقائيا ااة
لألفكار(روشكا الكسندر)80 .1989 :
باإلضااافة إذل مااا ساابا ديك ا أن كااون أليضااا الير ااا وو ااات نواار اتهيااة حااول املاااكل املطااروح وديييااة حهاال
والطر قااة املثها لهوصااول إذل القارار األمثاال ،و هعا ها ا األماار دورا هامااا وتااكثري حا ااا لاايع فقااط يها ماادة االااااز العماال
وإما يه نويية األفكار واملقرتحات املقدمة)Tayeb Louafa : 2008. 58( .

ويف اذباا أ اار قاد داااي الدراساات النور ااة أن أثار اجلمايااة وزماال العماال ويااداصم وأفكااارهم وأحاسيسا م تعتاارب
يوامل م دروة دبرية م األ ية يف سري العمهية اإلدار ة ،ودان النتيجة الم رج هبا "مايو" ما ذبربتال أن اإلدارة يمهياة
اوتماييااة أدثاار م ا دوهنااا يمهيااة ميكانيكيااة ر يااة ،وها العمهيااة االوتماييااة تتكااون وتتياياال بتااكثر العالقااات الاخ لصااية
وغري الر ية بني صبايات العامهني ،وأن لور وأساس العمهية اإلدار اة العالقاات اإلنساانية والتيايال االوتماايي باني األفاراد
العامهني وتهبياة حاوااصم النيساية واالوتماايي ،إذل وانا ا اواات املاد اة -باالطبع – وتعااوهنم يف سابيل ربقياا أهاداف
املؤسسة الم نتمون إلي ا(.فاروق عبد فليه ،عبد المجيد)63 .2005 :

دما عد التعامل اليومي بني العاامهني والعالقاات الام تنااك بيان م نتيجاة ها ا التعامال هلاا تاكثري دباري يها هاا بيياة
إبدايية ،فإذا دان التعامل بين م قوم يها أسااس احملباة واملاودة والتعااون فاإن ها ا يساح اجملاال خلهاا بيياة تنويمياة إبدايياة
والعكااع صااحيح ،وهنااا ااربز دور القائااد اإلداري الا ي حياااول تااوفري ها البييااة م ا ااالل هااا التعاااون البنااا املثماار بااني
العامهني( .سعود النمر)23328 .1992 :

حيا ااتم اسااتخدام فاارق العماال يف املؤسسااات اليااوم اال املاااادل واااااز امل ااام بطاارق إبداييااة والعماال بااروح فر ااا
دما أن العمل املارتك بني إبداع اليرد واجلماية يبارة يه يمهياة التارزر الام ديكا ان تكاون العامال الرئيساي لهتاكثري يها
الياارق ااو اإلبااداع وال ا ديثهااون مياااة تنافسااية لهمؤسسااة ،ويهياال جي ا التكدااد م ا ديااا ة أف اراد فاارق العماال لتحقيااا أدا
فعال(.وسيلة واعر)83 .2015 :

و ضيف" ن لصري" يف ه ا االذباا أن املنوماة الام تساودها العالقاات االوتمايياة القو اة ديكا أن ت لصابح راضاية ذاتياا
بالوضع الراه ( (Complacentومنعالة يه املعهومات والتحد ات األ را ،وها ا عاين أن املنوماات الام تعااز التناوع
واالنيتاح الادا هي ولاو يها حسااب واا ما التماساا ديكا أن تساايد يها وا ب األفاراد املاوهبني واملباديني وتااجع
اإلبداع التعاوين( .طالل نصير)8 .2011 :
دما أن األدا اإلبدايي لهعامهني حيتاج اذل توفري بيية يمل صحية وهي احدا امل ام الرئيساية لهقيااد ما االل
دورهاام يف صااياغة التعاااون أو اسااهوب التعاماال القااائم بااني ال ارئيع واملرؤوسااني ،م ا منطااا أ يااة العالقااات املتبادلااة بين مااا،
حي ان دل طرف م أطراف ها العالقاة اؤثر يف ربقياا حاواات ورغباات وأهاداف الطارف اال ار ،و عتارب الارئيع هاو
الطاارف الرئيسااي يف ربد ااد نوييااة العالقااة ،إال أن ه ا ا ال عااين ان اذباهااات املرؤوسااني ال ت ااؤثر يه ا تاااكيل العالقااة باال
بالتكديااد هلااا تااكثريا ولك ا لاايع باانيع قااوة تااكثري ال ارئيع ،حي ا واال هااو املااؤثر ال ارئيع يف تاااكيل ه ا العالقااة وربد ااد
مسارها( .العيسي غزيل سعد اهلل)40 .1995 :
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و ضايف الباحا يها مااا ساابا أن العمال اجلمااايي يف حااد ذاتاال عتاارب وسايهة لهتاارزر والتاارلف وتبااادل األحاساايع
بااني األيضااا  ،وه ا ا التياياال االوتمااايي يف حااد ذاتاال قااد خبهااا وااو م ا التعاااون البنااا واملثماار ،و نمااي فكاارة روح الير ااا
الواحااد لاادا األيضااا املااااردني ،و بااين روابااط ات لصااال قو ااة يف إطااار الاادوام أو ارواال ،دمااا أن العماال اجلمااايي قااد ولااد
لاادا العااامهني نااوع ما الاااعور ودااكهنم شااردا يف رأس املااال وها ا الاااعور جيعه اام حيرصااون يه ا املؤسسااة واحملافوااة يهي ااا
وتطو رها و األفضل والتميا.
وتتيا نتائج ه الدراسة مع ما دراسة جواد محسن ر ا  2010الم بين أن هناك يالقة ارتباطية إجيابية بني

الرتديا يه العمل باكل فرق ومتنريات اإلبداع لدا املوظيني بكهية اإلدارة واالقت لصاد جبامعة القادسية ،وتاابل نسبيا
مع دراسة " سالم لعياشي  " 2014ال ي توصل إذل أن العمل بطر قة صبايية حيقا األدا املتميا لدا إطارات وزارة
الاباب والر اضة باجلاائر.
و عاو الباح نتيجاة العالقاة اإلجيابياة الضاعيية ماا باني متناري العمال اجلماايي واإلباداع اإلداري إذل بعاض األساباب
الاام قااد ربااد م ا يماال اجلمايااة ،م ا بين ااا ديك ا أن مااد ر ات الاااباب والر اضااة ال تطبااا األسااالي اجلماييااة اجلد اادة
(الع لصااف ال ا هين ،حهقااات اجلااودة) لتنميااة القاادرات اإلبداييااة لاادا موظيي ااا ،أو أهنااا ال تطبااا املعااا ر العهميااة يف ا تيااار
ياادد أيضااا الير ااا ومسااتواهم وشااكل الير ااا ،وها ا مااا أدااد يهياال "ويليررام " أن اإلبااداع التنويمااي خيضااع لعاادة يواماال
مؤثرة تسايد يف تنميتل وتطاو ر ما االل تكاو فارق يمال ربتاوي يها أيضاا اتهياني يف امل اارات واخلاربات والاايافية
يف تبادل وانتقال املعهومات واالت لصاالت بين م ،د لا املسؤولية وااللتاام يف العمل)Williams : 2002.P65( .
باإلضااافة إذل مااا ساابا لاايع بالضاارورة العماال اجلمااايي دائمااا نتائجاال إجيابياال ،فاابعض األيمااال اجلماييااة تقاادم في ااا
امل لصاهحة الاخ لصااية يها امل لصااهحة العاماة لهير ااا ،دا لا قااد ولااد اال اتالف يف اليكاار واآلرا بعااض املاااادل والتكااتالت
دا اال اجملمويااة الواحاادة و نااتج ين ااا تااوتر نتيجااة تعاادد اآلرا  ،ويف حالااة ياادم توافااا فر ااا العماال  لصاابح ماااكهة بسااب
تاااب داال شااخص برأ اال ممااا جيعاال وااو العماال ماااحون وقااد ااتم تكوياال العماال لعاادة مارات ،دمااا أن العماال اجلمااايي قااد
جيعل البعض تكاسل يه أدا م امل و كس البعض صية االيتماد يه النري إلااز امل ام.
يسررتنتج البايررث أن الفر ررية الاانيررة محققررة ،أي أنرره توجررد عالقررة طرديررة ررعيفة بررين العمررل الجمرراعي واإلبررداع
اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.
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 -3عرررض وتفسررير ومناقشررة نتررائج الفر ررية الاالاررة الترري نصررع علررل وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين االتصررال واإلبررداع
اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.
ملعرفة العالقة االرتباطية بني االت لصال واإلبداع اإلداري ،مت استخدام معامل االرتباط "بريسون" والنتائج احمل لصل
يهي ا موضحة يف اجلدول رقم (.)10

جدول رقم ( :)17معامل االرتباط بيرسون بين االتصال واإلبداع اإلداري.

المتغير

أفراد العينة

معامل االرتباط بيرسون

االتصال
اإلبداع اإلداري

*03220
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مستوى الداللة
03035

القرار
دال عند 0305

 بالنظر إلل الجدول السابق رقم ( )17يتضح أن:معاماال االرتباااط بريسااون بااني املتنااري االت لصااال واإلبااداع اإلداري به ا  42..4ممااا اادل يه ا ووااود يالقااة طرد ااة
ضعيية بين ما ،وأن مستوا الداللة هل ا املعامل قدر ب ا 42435وهاو أقال ما مساتوا الداللاة املعتماد ما طرفناا  ،4245مماا
اادل يه ا أن معاماال االرتباااط ذو داللااة إح لصااائية ،وبالتااارل نثب ا صااحة فرضااية البح ا الثالثااة والقائهااة " توجررد عالقررة
ارتباطيه بين االتصال واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة ،ونسابة التكداد ما ها النتيجاة هاي

 %55مع احتمال الوقوع يف اخلطك بنسبة .% 45

 -تفسير ومناقشة النتائج:

لن اارض معرف ااة العالق ااة االرتباطي ااة ب ااني ل ااور االت لص ااال واإلب ااداع اإلداري ،مت حس اااب معام اال االرتب اااط بريس ااون ب ااني
درواات أفاراد يينااة البحا ا الياة ،وهبا ا بهنا قيمااة معامال االرتباااط  42..4وهااو معاماال ارتبااط مقبااول و اااري يها أن
هنااك يالقاة ارتباطياال باني املتنااري ذات داللاة إح لصااائية ،وتيساري ذلااا أنال دهمااا زاد تاوافر ين لصاار االت لصاال زادت القاادرات
اإلبدايية لدا موظيي مد ر ات الاباب والر اضة ،وه ا دل أن توافر االت لصال اإلداري يف بيياة العمال الدا هياة ملاد ر ات
الاااباب والر اضااة نمااي القاادرات اإلبداييااة لهمااوظيني ،و سا م يف ز ااادة م ااارصم وصااقل قاادراصم ،و سااايدهم يها األدا
األمثل.
مؤسساة )(Bell Téléphone Laboratory

النتيجة الساابقة توافاا إذل ماا توصال إليال يف حبا ذبار يب منيا يها
واستنتج أن اجملموية املختربة امل تمة دباكالت اإلبداع تقضي  85باملائة م وق يمه ا بعمهياة االت لصاال الااامهة ،وثهثاا
ه ا ا الوق ا ا لصااص لهمناقاااة ،وه ااو الوق ا ال ا ي تجاااوز دث اريا الااام املخ لصااص لهق ارا ة ال اام هااي ش ااكل م ا أشااكال
اسااتقبال املعهومااات ،و تجاااوز أ ضااا الوق ا املخ لصااص لهعماال ،ومثاال ه ا النتااائج تؤدااد يه ا أ يااة االت لصااال يف النااااط
اإلباادايي وديكا أن نسااتنتج ذلااا ما أن مؤسسااة  B. T. Lوهااي واحاادة ما بااني املؤسسااات املعروفااة بإبااداي ا ،حيا
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دان زب لصاص واا ا ما وقا

)97 .1989

يمه اا اإلبادايي لعمهياة االت لصاال وتباادل األفكاار ومعاجلاة املعهوماات( .الكسرندرو روشركا:

وم بني االذباهات اإلدار ة ا د ثة الم اهتم دبوضوع االت لصال اد نور ة االدا املتميا ،حي حوي موضوع
التميا يف األدا يه مستوا املنومات اصة باهتمام زائد م قبل الكات ومستاار اإلدارة ()Thomas Peters
وتعترب الدراسة الم أوراها هو وزميهل ( )Rober- Watermanم أش ر الدراسات يف ال اليايهية واألدا املتميا،
ومشه الدراسة ما ا د يه ( )04منومة م املنومات الناوحة واملتمياة بدروة يالية م األدا  ،،والحوا أن هنالا
العد د م اخل لصائص املارتدة فيما بني تها املنومات الم تعترب سب سبياها وااح ا ،وم بني تها اخل لصائص وودوا
أن املنومات دان قر بة ويه ات لصال مستمر م املست هكني لكي تستطيع تي م حاواصم ورغباصم واالستجابة هلا،
دما أن العامهون يف ه املنومة دانوا دردون ماهية رسالة وأهداف منوماصم ،ودان املد رون يف صبيع املستو ات
ااردون العامهون ي طر ا االت لصاالت اليعالة يف معاجلة املاكالت( .يسين يريم)75 .74 .2010 :

دمااا اارا" اخلطيا و معا عااة " أن االت لصاااالت تعتاارب وساايهة اوتماييااة ااتم ما الهلااا التياااهم بااني األفاراد و هااا
حردااة اجلمايااة ،والتياياال املتبااادل بااني الياارد واجلمايااة ،و ااتم ما الهلااا نقاال املعهومااات والبيانااات واآلرا واألفكااار لناارض
ربقيااا األدا املساات دف ،حي ا أن االت لصااال اجليااد هااو االت لصااال باذباااهني ألناال تاايح لهعااامهني فاارص إباادا ال ارأي والااتعهم
والتطور وه ا بدور عاز اإلبداع لدا العامهني ،ويه العكاع ما ذلاا االت لصاال ذو االذباا الواحاد (الناازل) الا ي جيعال
األوامر والتعهيمات م أيه إذل أسايل اؤدي بااليرد إذل يادم االدارتاث واخلماول يف التيكاري يها أسااس أن أفكاار وأرا
ال قيمة هلا لدا الرؤسا (.أيمد الخطيب ،عادل معايعه)314 .2009 :
وأدااد "  لصاااونة " يه ا أن االت لصااال عتاارب م ا الضاارورات املهحااة ألي منومااة ألناال باادون االت لصااال  لصااع يه ا
العااامهني معرفااة توواال إدارصاام واألهااداف التنويميااة الاام تطمااح املنومااة ما الوصااول إلي ااا ،ودا لا  لصااع يها اإلدارات
أ ضا م ف ام توو اات العاامهني واحتاوا هم ،وما وانا أ ار فاإن االت لصاال اليعاال اؤدي إذل رفاع مساتوا أدا العاامهني
وز ادة مستوا الرضا لد م ي العمل ،فالعامل ديك أن تي م واقع يمهل باكل أفضل و اعر بقيمة أدرب و اؤدي أ ضاا
إذل ف اام أدوار اآل اار  ،ممااا اااجع ذلااا العااامهني واإلدارات يه ا التعاااون والتنساايا ،وبالتااارل اااجع أ ضااا العااامهني إذل
ب ل املا د م األدا وتيجري طاقاصم اإلبدايية( .عاكف لطفي خصاونة)92 .2011 :
ويف اذبااا أ اار تاارا "وساايهة " أناال تعماال االت لصاااالت يف املؤسسااة القائمااة يه ا اإلبااداع يه ا س ا ولة تكااو الياارق
وتقاساام املعهومااات بااني أيضااائ ا اصااة االت لصاااالت الااابكية الاام ربااول املؤسسااة إذل تيااايالت أنيااة فور ااة دااكداة لتعجياال
تبادل املعهومات أو املعرفة ،وم مث تعجيل ازباذ القرارات لتحقيا اإلبداع دا ل املؤسسة(.وسيلة واعر)98 .2015 :
ممااا ساابا اارا الباحا أن االت لصااال يمهيااة وااد م مااة يف مااد ر ات الاااباب والر اضااة ،فاالت لصااال هااو لااور العمهيااة
اإلدار ة فال ديك أن تتم وظيية ماا ما وظاائف اإلدارة إال بوواود االت لصاال ،فالتوويال والتنسايا واملاااردة والعمال اجلماايي
ده اام عتماادون يه ا االت لصااال يف تبااادل ونقاال املعهومااات واآلرا مااا بااني املااوظيني ،إذن االت لصااال وساايهة أساسااية إلااااز
امل ااام اإلدار ااة ساااهم يف حيااا وطاارح األفكااار اإلبداييااة ،واملعهومااات الاام تتاادفا وميااا يه ا مسااتوا مااد ر ات الاااباب
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والر اضة هلا تكثري م م يف تنمياة اذباهاات املاوظيني اإلبدايياة مماا ربمهال ما أفكاار ال باد ما االساتيادة لتعا اا قادرة املد ر اة
يه اإلبداع.
و ارتط بعاض البااحثني يف يمهياة االت لصاال بعاض اخل لصاائص امل ماة لتحقياا اإلباداع ،وما باني ها اخل لصاائص أن
كااون االت لصااال فعااال وه ا ا مااا أدااد يهياال "خص رراونة" أن االت لصااال اليعااال ااؤدي إذل رفااع مسااتوا أدا العااامهني وز ااادة
مستوا رضاهم ،مما اجع م يه ب ل املا د م األدا وتيجري طاقاصم اإلبدايية( .عاكف لطفي خصاونة)92 .2011 :

حي ا حيقااا االت لصااال اليعااال تقااارب يف وو ااات نواار العااامهني املختهيااة ممااا س ا م يف ربد ااد الرؤ ااة الاااامهة لكاال
ووانا العمهيااة اإلدار ااة ،و قهاال ما سااو تياااهم واال تالفااات الاام تطارأ يف لاايط العماال دمااا سا م االت لصااال يف هااا
وحاادة املي ااوم واهلاادف ورفااع الااروح املعنو ااة ،ممااا ااؤدي إذل ز ااادة التياياال االوتمااايي ويالقااات اإلنسااانية لتحقيااا نتااائج
اجيابية لهمنومة والعامهني( .المانع محمد علي)16. 14 .2006 :
فبووااود مااط ات لصاااالت فعااال ديك ا هااا مناااخ تنويمااي مالئاام لابااداع واالبتكااار ،واملسااا ة يف ازباااذ الق ارار ،ألن
االت لصااال وساايهة اوتماييااة ااتم ما الهلااا التياااهم مااا بااني األفاراد ،و ااتم نقاال املعهومااات والبيانااات واآلرا واألفكااار بناارض
ربقيااا األدا املساات دف ،دمااا ان ديااا ة االت لصااال تعتمااد يها العد ااد ما العواماال املتعهقااة بطبيعااة العماال واملناااخ التنويمااي
السائد يف املنومة ،ف ي تؤثر وتتكثر بل ،دما ان اماط االت لصاالت والعالقات غري الر ية م شااهنا ان زبهاا منا اا تنويمياا
مالئمااا خلهااا تيااايالت هادفااة بااني االف اراد ،وتنااايط دورهاام وادائ اام يف ماال العمهيااات اهلااادف( .نمررر سررليمان.1992 :
)101

ويف نيااع السااياق اارا " نيجررل وأندرسررون" أناال باادون ات لصاااالت فعالااة دا اال املؤسسااة فااان امل لصااادر احملتمهااة يااا
اإلبداع تكون لدودة ودا ،وقد ال ت لصل األفكاار اجليادة مطهقاا إذل هاؤال الا ديتهكاون الساهطة لاديم ا وتنييا ا فاإن دل
تتحقا األفكار اإلبدايية شييا باكل متكرر بسب سو االت لصال فان دافع األفاراد العاامهني لالساتمرار يف اإلباداع ساوف
قل بدروة دبرية( .نيجل كينج ،نيل أندرسون)94 .2004 :
إذ ساامح االت لصااال باااألدا اإلباادايي إذا دان ا هناااك روابااط وياادة بااني األف اراد ،دمااا أن التيكااري اإلباادايي و اار
ييو اا وطبيعياا إذا دااان األفاراد تعاامهون مااع مااكل مااا خباربات اتهياة ،وإذا دااانوا ااعرون بالراحاة يف التعبااري يا أفكااارهم
اإلبداييااة ،دمااا أن االت لصااال امليتااوح دون ساايطرة ساامح لألفاراد بتبااادل أفكااارهم وز ااادة الثقااة بياان م وربييااا اإلبااداع لااد م
ألناال فقااط ا اوار والنقاااش تو اار األفكااار املبديااة ،شاار طة أن اادرك الياارد بكناال ل ا حياس ا أو نتقااد بالسااه م ا طاارف
أ ر)Carinne:2007. 140. 142(.
و سااتنتج الباح ا ممااا ساابا تقددياال م ا أرا  ،اناال ااارتط يف االت لصااال اليعاليااة لكااي تنااتج األيمااال اإلبداييااة لاادا
ماوظيي ماد ر ات الااباب والر اضاة ،وها اليعالياة هاي نتيجااة سار ان العمهياة االت لصاالية يف صبياع االذباهاات (صاايد نااازل
أفقااي) ،و ااارتط أ ضااا فياال البساااطة والوضااوح والتوقيا املناسا ودا ا ا تيااار الوساايهة املناساابة يف التبهيا وإرساااهلا بااا جم
األمثاال ،وداال ها العواماال تسااايد اإلدارة واملااوظيني يها بنااا سهسااهة ما االت لصاااالت تساااهم يف انساايابية تبااادل األفكااار
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واملعهوم ااات با ااكل فع ااال ،وجيا ا أن نؤد ااد هن ااا أن يمهي ااة االت لص ااال س ااتكون مثم اارة إذا دل تقت لص اار يها ا تب ااادل األفك ااار
واملعهومات فقط بل يه مواو ة اآلرا ومقابهت ا يف وضع االقرتاحات أو حل املاكالت الم قد تواول العمل.
ولالت لصااال أ يااة دباارية بالنساابة لهماادرا واملس اؤولني ف ااي تااانل وااا دبااري م ا أيماااهلم وميااا ،وهااو وساايهة هامااة
لتوحياد اجل ااود املختهياة لهمااوظيني وإحاداث تنياري يف ساهود م ،وتوطيااد العالقاة بياان م وباني املنومااة ،دماا أن املااد ر هعا
دورا ب ااارزا يف إجي اااد س اابل لتحقي ااا الثق ااة واالحا ارتام والتي اااهم املتب ااادل م ااا ب ااني امل ااوظيني ،ود ا ا توثي ااا العالق ااات ب ااني صبي ااع
املسااتو ات اإلدار ااة ،دم ااا أن لالت لصااال ت ااكثري دب ااري يه ا وو ااات نو اار امل ااوظيني وأماااط تيك ااريهم وروح اام املعنو ااة ،ف اام
يضااهون الرؤسااا الا ساامعون ملااا ر دوناال قولاال وتوصاايهل و اااجع م يها إباادا اآلرا واملقرتحااات و اااودهم باملعهومااات
األزمة إلسبام أيماهلم .وه ا ما أدد يهيل "المانع " أن االت لصاال اإلداري أداة فعالاة لهتاكثري يف الساهوك الاوظييي لهمرؤوساني
وتووياال و ااودهم ،حي ا رفااع االت لصااال اليعااال بااني القائااد ومرؤوساايل الااروح املعنو ااة لاادا املرؤوسااني ،و نمااي لااد م روح
الير ااا و قااوي شااعورهم باالنتمااا  ،وه ا ا سااايد باادور العااامهني يه ا طاارح األفكااار ومقرتحااات ود اادة وميياادة وبالتااارل
تاجيع م يه روح اإلبداع واملبادرة (المانع محمد علي)16 .14 .2006 :

دما أن طبيعة العالقة بني القائد واملرؤوسني هلا تكثري بال يه اإلبداع ،إذ سمح االت لصال باالتعرف يها حاواات
األفاراد ،فااإذا دااان القائااد قر ا ومتواوااد جبااانب م ديكناال استكااااف املاااكالت والعوائااا الاام ما املمكا أن تعيااا اإلبااداع
قبل تياقم ا ،فاإلبداع ارتط دروة يالية م االنسجام بني أفراد الير ا ،ود ا تي م دل من م األ ار والتعارف يهيال ،دماا
أن الثقة والتعارف املارتك سمح بالتعبري يها األفكاار حبر اة ادارب ودا ا تقبال أفكاار اآل ار  ،ويف ها ا اإلطاار جيا يها
القااادة السااماح حبر ااة االت لصااال بااني أيضااا الير ااا ألن االت لصااال خيهااا من اااخ يماال ثااري ساامح بنقاال وتبااادل املعهومااات
السااتنالهلا باااكل أفضاال ،وهنااا ووا يها القائااد تكثيااف قناوات االت لصااال واسااتخدام التكنولوويااا ا د ثااة األدثاار فعاليااة
ود ا االوتمايات والهقا ات لتبادل وتوز ع األفكار( .عمر محمود عباين)183 .2009 :
حي ا تهع ا القيااادة دورهااا يف تنميااة وتعا ااا االدا االباادايي ،فالقائااد املباادع هااو شااخص اادد بح ا دائمااا ي ا
اهداف ووسائل ود دة ،و وظف ذدا باكل ال خياف التجربة ،و رفض ان كون سجينا لهروتني ،ال كبل نيسال بقياود
االوارا ات العقيمااة ،نايتاال اسااتطاليية ،حياادد طواتاال املسااتقبهية وهااو رواال بح ا دائمااا يا ترديبااات ود اادة وترابطااات
نادرة لألفكار واالشيا ( .فضل اهلل)183. 1996 :

ويف نيااع السااياق اارا "اخلطي ا  ،معا عااة" أن االت لصااال يمهيااة حيو ااة يف ااال العالقااات بااني الرؤسااا واملرؤوسااني
وم ا اللاال ااتم اااااز األيمااال و هااا التنساايا بااني أقسااام املنومااة بعض ا ا الاابعض ،ممااا رتت ا يهياال أن ت لصاابح األيمااال
مكمهااة لبعض ا ا الاابعض وليس ا متناقضااة ،وه ا ا باادور ااؤثر يه ا ديااا ة العااامهني وقاادرصم يه ا اإلبااداع ويه ا اروااات
املنومة ،واالت لصال اجليد يامل أساسي يف ها اإلبداع لدا العامهني وبالتاارل ربساني وتطاو ر األدا والتباادل اليكاري باني
الرئيع واملرؤوسني ،وخيها تيا ا أيما ووضحا أمشل بني أفراد التنويم لهوصل إذل أهداف املنومة املرووة فالعمل اجلياد يف
االت لصال اجليد( .ايمد الخطيب ،عادل معايعه)314 .2009:
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وتتيااا ها الدراسااة مااع دراسررة جررواد محسررن را رري  2010ال ا ي توصاال إذل ووااود يالقااة ارتباطيااة إجيابيااة بااني
االت لصال اليعال واإلبداع اإلداري لدا موظيي دهية اإلدارة واالقت لصاد جبامعة القادساية ،وتتياا أ ضاا ماع دراسرة سرعيد برن
سررفران  2015الاام بين ا أن هناااك يالقااة إجيابيااة بااني لااور االت لصااال واإلبااداع اإلداري لاادا العااامهني باألند ااة الر اضااية
باملمهكة السعود ة.
و عاااو الباحا نتيجااة العالقااة االرتباطيااة الضااعيية مااا بااني متنااري االت لصااال واإلبااداع اإلداري لاادا مااوظيي مااد ر ات
الاباب والر اضة إذل بعض املعيقات الم ربد م يمهياة االت لصاال ،وقاد كاون سابب ا يادم وواود يالقاات اوتمايياة طيباة
مااا بااني املااوظيني ،أو إذل ضااعف يف لتااوا األفكااار واملعهومااات املتبادلااة مااا بااني املااوظيني ،باإلضااافة إذل مااا ساابا قااد عااود
الساب أ ضااا إذل نقااص بعااض اخل لصاائص امل مااة الواوا توفرهااا يف يمهياة االت لصااال الاام ساابا ذدرهاا ،ما بين ااا أن كااون
االت لصااال فعااال وساااري يف داال االذباهااات ،وها ا مااا أدااد يهياال " العزيررز " اناال حا ديكا قبااول وترب اار األيمااال اإلبدايياة
جبي ا أن تبه ا صااعودا وناااوال وه ا ا مااا تطه ا ووااود قن اوات ات لصااال فعالااة دا هااة التنواايم تسااايد يه ا انتقااال املعهومااات

واألفكاار بااني األقسااام املختهيااة ،إذ أن أدثاار املباادرات تيااال نتيجااة ضااعف االت لصااال وقهاة الوقا  ،فاالت لصااال املبكاار يا
اجلميع لهتنري ،واالت لصال ال جي أن كون فقط يمهية إياالم بال وسايهة تباادل األفكاار واملقرتحاات واملاااردة يف القارار مماا
اجع يه العمهية اإلبدايية( .أبو نبعة عبد العزيز)220 .2001 :
يستنتج البايث أن الفر ية الاالاة محققة ،أي أنه توجد عالقرة طرديرة رعيفة برين االتصرال واإلبرداع اإلداري لردى
موظفي مديريات الشباب والريا ة.
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 -4عرررض وتفسررير ومناقشررة نتررائج الفر ررية الرابعررة الترري نصررع علررل وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين الحرروافز واإلبررداع
اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.
ملعرفة العالقة االرتباطية بني ا وافا واإلبداع اإلداري ،مت استخدام معامل االرتباط "بريسون" والنتائج احمل لصل
يهي ا موضحة يف اجلدول رقم (.)16

جدول رقم ( :)16معامل االرتباط بيرسون بين الحوافز واإلبداع اإلداري.
أفراد العينة

المتغير

معامل االرتباط بيرسون

الحوافز
اإلبداع اإلداري

**4.360

69

مستوى الداللة
03001

القرار
دال عند 0301

 بالنظر إلل الجدول السابق رقم ( )18يتضح أن:معاماال االرتباااط بريسااون بااني املتنااري ا اوافا و" اإلبااداع اإلداري بها  42384ممااا اادل يها ووااود يالقااة ارتباطيااة
طرد ااة ضااعيية بين مااا ،وأن مسااتوا الداللااة هل ا ا املعاماال قاادر با ا 42441وهااو اقاال م ا مسااتوا الداللااة املعتمااد م ا طرفنااا
 ،4241مما دل يه أن معامل االرتبااط ذو داللاة إح لصاائية ،وبالتاارل نثبا صاحة فرضاية البحا الرابعاة والقائهاة " توجرد
عالقررة ارتباطيرره بررين الحرروافز واإلبررداع اإلداري لرردى مرروظفي مررديريات الشررباب والريا ررة ،ونساابة التكدااد م ا ه ا
النتيجة هي  ،% 55مع احتمال الوقوع يف اخلطك بنسبة .% 41

 تفسير ومناقشة النتائج:لنرض معرفاة طبيعاة العالقاة االرتباطياة باني متناري ا اوافا واإلباداع اإلداري ،مت حسااب معامال االرتبااط بريساون باني
دروااات أف اراد يينااة البحا ا اليااة ،وهبا ا بهنا قيمااة معاماال االرتباااط  42384وهااو معاماال ارتباااط اااري يه ا أن هناااك

يالق ااة ارتباطي اال اجيابي ااة ب ااني املتن ااري ذات دالل ااة إح لص ااائية ،وتيس ااري ذل ااا ان اال دهم ااا زاد ين لص اار ا ا اوافا زادت الق اادرات
االبدايية لدا موظيي ماد ر ات الااباب والر اضاة ،وها ا ادل ان تاوافر ا اوافا يف بيياة العمال الدا هياة ملاد ر ات الااباب
والر اضة تنمي القدرات االبدايية لهموظيني ،وتس م يف تنمية م ارصم وصقل قدراصم ،وتسايدهم يه األدا األمثل.
النتيجة السابقة توافا ملا توصل اليل دل م كليفورد وكرافين يف دراسات ما يا األدا الواافر ،أن الساب يف سبياا

بعض املؤسسات بالقدرة اإلبدايية العالياة رواع إذل اات سبياا بييت ماا التنويمياة ،وما باني تهاا السامات ربيياا العاامهني
يه التدر

والتجر

وتنمية وتطو ر قدرات العامهني وحياهم لألدا املتميا واإلبداع( .رعد الصرن)39 .38 .2000 :

دمااا اداادت نور ااة (ويلسررون  )1966يه ا أن يمهيااة اإلبااداع تو اار اثاار إد ااال تن اريات ود اادة يف املنومااة وأن

لهحوافا تكثري إجياي لتوليد االقرتاحات وتا د م مسا ة أغه
)39 .2006

أيضاا املنوماة او اإلباداع والتمياا( .جلردة ،سرليم يطررس:
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باإلضافة إذل النور ات السابقة هناك العد د م املخت لصني رون أن ا وافا شرط أساسي لتنمية وتاجيع القدرات
اإلبدايية لدا املوظيني ،وه ا ما أدد يهيل "عبود" أنل ح ربافظ املنومة يه اإلبداع وتنميتل فكنل البد أن وفر املناخ

املالئم ل لا ،وه ا املناخ هو ح لصيهة التحييا املادي واملعنوي ال ي جيعل م املنومة ا اضنة ا قيقية لتوليد األفكار
وتنميت ا ،و قف ا افا املادي واملعنوي يف مقدمة العوامل الم ربافظ يه املبديني ال ديهودم املعرفة واخلربة وب ور
االبتكار ،ودل ما ديثل رأس املال اليكري لهمنومة ،ود ا األفراد ال ديهكون القدرة يه ها املعرفة اجلد ة ونقه ا يف
أي وة إذل ارج املنومة ،ل اك البد أن تكون ا وافا واضحة ودالة يف املنومة م أول اإلبداع ،ف ي يف ا قيقية سبثل
الطر قة األدثر تكثريا يف إرسال إشارات ذات داللة لكل العامهني يه اهتمام املنومة باإلبداع واملبديني ،وم الضروري
أن تكون ا وافا املقدمة موو ة ملكافكة ه السمة يف ا وافا هي الم عول يهي ا لتكون املنومة ميدانيا فعال الق
لابداع(نجم عبود)199 .198 .2003 :
و عترب نيع الباح

"عبود" أ نل هناك ثالث يناصر أساسية تؤثر يه العمهية اإلبدايية تتمثل يف (اخلربة

م ارات التيكري اإلبدايي ،ا وافا) ،أما اخلربة ف ي ما ستطيع األفراد القيام بل بكيا ة مستمدة م ترادم رباصم ،وأما
م ارات التيكري ف ي ما ستطيع األفراد التوصل إليل م أفكار ويدة أو مطورة ،والعن لصر الثال وهو ا وافا الدا هية
املرتبطة بالنااط فكنل ردا يه ما رغ األفراد يف القيام بل ،فالقايدة اإلبدايية تنص يه أن املبدع البد وان تكون
لد ل رغبة قو ة يف القيام بالنااط أي أن الاخص ال ي تمتع باخلربة وم ارات التيكري اإلبدايي والقدرة يه اإلبداع
وال تمتع با يا ال ي دفعل لهب ل ما حيتاول لهوصول إذل اإلبداع ال ديك ايتبار مبديا( .نجم عبود)20032003 :

دما أدد "عساف " أن ا وافا تعترب مقوما رئيسا يف املنومات املبدية بل ردياة أساسية لووود اإلبداع وتنميتل يف
ه ا اجملال ،وال نبني االهتمام فقط بوضع فقط ا وافا بل ال بد م ربط ا باألدا واإلبداع ،حبي توضع معا ري لددة
ويادلة وموضويية ح تؤيت تها ا وافا شبارها املرووة( .عساف عبد المعطي)42 .1995 :

حي ا تعتاارب ا اوافا حس ا "هيجااان" إحاادا الوسااائل الاام صاادف إذل ح ا األف اراد يه ا العم ال بكيااا ة وفعاليااة
ويها ا ظ ااور واس ااتمرار اإلب ااداع اإلداري يف املنوم ااات ،ف ااا وافا هل ااا أثره ااا يها ا تا ااجيع الع ااامهني يها ا اإلب ااداع واملب ااادأة
والتجد د ،وب ل ما د م اجل د يف االااز وز ادة الطالقة اليكر ة واإلنتاوية (هيجان عبد الريمان)15 .1999 :

دم ااا أد ااد "هيك اال" أن لهح ا اوافا املاد ااة واملعنو ااة دورا م م ااا يف تا ااجيع اإلب ااداع اإلداري ،ف ااا وافا املاد ااة مث اال
املكافاارت والرواتا اجملا ااة رباارك و ااود األفاراد ااو أهااداف معينااة تسااع املنومااة اذل ربقيق ااا ،وتتمثاال يف حسا اسااتنالل
إمكانات وطاقات األفراد اإلبدايية ألن اليرد ارا نتيجاة ماد اة مهموساة مرتبطاة بساهودل ،واليارد ينادما كافاك يها أفكاار
اجلياادة قاادم املا ااد من ااا ،أمااا إذا دااان اجلااا سااهبيا أو متااك را أو غااري يااادل أو ال تناسا مااع اجل ااد املبا ول ،فاالحتمااال
األداارب أن  لصاااب الياارد بإحباااط وسبنااع يا تكارار ها ا السااهوك الا ي أدا إذل ها النتيجااة ،دمااا ان ا اوافا املعنو ااة تاؤثر
بدروة دبرية يه اإلبداع ألن اليرد حباوة اذل االيرتاف جب ود م الل تقد ر رؤسائل وزمالئل( .هيكرل محمرد.1999 :

)16
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باإلضافة إذل ما سبا قسم "كرارينين" ا اوافا إذل ناويني " ربيياا دا هاي و ااروي" ،فاالتحييا الادا هي هاو الا ي

ربردل فوائد ودوافع دا هية يميقة تؤدي إذل املااردة يف العمل واليضول وا ماس والرغبة اليرد اة يف التحادي ،أماا التحيياا
ال ي ربردل الرغبة يف ربقياا هادف ال ارتبط بالعمال حباد ذاتال بال دباا ديكا ا  لصاول يهيال ما مكافياات ومساتحقات ف او
ربييااا اااروي ،ودال ااا ساامح بتهبيااة الرغبااة يف ربقيااا الا ات واإلبااداع إال أن لهحااوافا الدا هيااة األثاار األداارب يها اإلبااداع
مقارنة با وافا اخلاروية)Carinne :2007.41.44( .
و ستنتج الباح مما سبا أن ا وافا يف مد ر ات الاباب والر اضة تساهم يف تيجري قدرات اإلبدايية لدا
املوظيني وطاقاصم ،فا وافا تدفع املوظيني لهمثابرة يف يمه م وذبعل ديا صم يالية وربقا هلم نوع م حالة الرضا نضري
ما تح لصهون يهيل ،دما أن ا وافا توقظ ا ماس والدافع والرغبة يف العمل لدا املوظيني مما نعكع إجيابا يه األدا
العام ،دما أن توافرها سايد يه ربقيا التيايل بني اليرد واملنومة ،وتدفع املوظيني إذل العمل بكل ما ديهكونل م قوة
لتحقيا األهداف املرسومة لهمنومة.
وتنقسم ا وافا حس املخت لصني إذل نويني حوافا ماد ة ومعنو ة ودل لل دروة تكثري إجيابية يه املنومة
واملوظيني ،وتعد ا وافا املاد ة م أهم العوامل وأدثرها تكثريا يف اندفاع املوظف برغبة وإ الص لهعمل ،وم دان
األوور واملكافرت والعالوات مناسبة ودييهة بإشباع متطهبات اليرد ومعازة لقدرتل الارائية ،دهما حيات املوظيني يه
ب ل ق لصارا و دهم لهعمل ،ويه العكع م ذلا فإن األور املتدين وغري املكاف لهمج ود املب ولة لهعمل ،ال ي ال
هيب مطال

العامل وحاواتل عد سببا يف إ ال العامل لعمهل وتدين ديا تل اإلبدايية ،ه ا ما أدد يهيل "روشكا" أنل

م األمور اهلامة يف يمهية اإلبداع املكافرت املاد ة الم تهع دورا دبريا إذل وان

) 99 .1989

املكافرت املعنو ة( .الكسندرا روشكا:

دما را الباح "هيثم العاين" أن ا وافا املاد ة ربرك و ود األفراد و أهداف معينة تسع املنومة إذل ربقيق ا
متمثهة يف استنالل إمكانيات وطاقات األفراد اإلبدايية ،ألن اليرد يندما كاف يه نتيجة ويدة قدم املا د
من ا(.هيام العاني)1632008 :

دما أن ا وافا املعنو ة ال تقل أ ية ي ا وافا املاد ة ،ألن بعض ا وافا املاد ة قد ال ربقا غرض ا ما دل تقرتن
با وافا املعنو ة ،فاملااردة يف ازباذ القرار وزرع الثقة املتبادلة ما بني املوظف واإلدارة العهيا ومنح فرص الرتقية والتقدم
ويبارة الاكر والتقد ر ده ا حوافا معنو ة تؤثر بدروة دبرية يه اإلبداع وتساهم يف ربسني العالقات اإلنسانية وز ادة
إنتاوية املوظيني ،ألن املوظف حباوة إذل االيرتاف جب ود م الل تقد ر رؤسائل وزمالئل وده ا يوامل تعاز اإلبداع
وتديمل ،وه ا ما أدد يهيل "العالق " أن االهتمام بالعن لصر الباري يف اإلدارة والعمل وفا مبدأ العالقات اإلنسانية ا د

م معدالت الوال واالنتما لهمنومة ،وبالتارل رفع الروح اإلنسانية والرضا الوظييي ،و قبل العامهون يه العمل وتو ر
إبداياصم يف ظل املناخ التنويمي املاجع يه ذلا( .العالق بشير)131 .130 .1998 :
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در أنل م النور ات اإلدار ة الم اهتم دبوضوع ا وافا املعنو ة اد نظرية العالقات اإلنسانية حي تردات

دراسة ما و وزمالئل حول يوامل وأسباب الرضا الوظييي لدا العامهني يف م لصنع" اهلاوثون" وبين أن االرتياع
واالخنياض ليع بسب تاا د أو اخنياض األوور أو فرتات الراحة أو فرصة املااردة يف ربد د رأ م حول العمل ،وز ادة
اإلنتاج ال ديك ردها إذل يوامل ا وافا املاد ة وحدها أو ربسني الاروط املاد ة لهعمال ،ما وعهل كتاف أن هناك
أشيا أ را الف العوامل املاد ة ديك أن كون هلا تكثريها يه أدا العامهني ،وأن ارتياع مستوا أدا العمال
وإنتاويت م رتبط بدروة ادرب بالعوامل النيسية مثل اهتمام اإلدارة هبم وااليرتاف بدورهم( .ثابع عبد الريمن ادري

)106 .105 .2005

حي تعد الثقة بالعامهني م أهم ا وافا والعوامل الرئيساية الام تسااهم يف دياا ة وفعالياة موياات العمال ،فالثقاة
تعتاارب يااامال أساساايا يف اإلدارة الناوحااة ،فحينمااا اااعر العااامهون بالثقااة فسااوف با لون ق لصااارا و اادهم لتحسااني أدائ اام
فالعااامهون الا ثقااون بااكن مااد رهم سااع فعااال مل لصااهحت م و ثااا فااي م ساايكونون متحيااا أدثاار لهعماال ،ويها العكااع
سباما إذا ما شعر العامهون بعدم الثقة هبم سوف ل ت موا بعمه م اية أن عمهوا أدثرا ما املطهاوب بادون أ ا املوافقاة
يها ذلااا ،وما أهاام اليوائااد الاام ذبني ااا املنومااة الاام تثااا بالعااامهني لااد ا هااي أن العااامهني سااوف عمهااون بكق لصا مااا يف
وسااع م ليكونااا أهااال لثقااة املنومااة ،دمااا و عتاارب زرع الثقااة يف نيااوس العااامهني ما أهاام أشااكال التحييااا الا ايت ويف املمارسااة
العمهي ااة تمث اال زرع الثق ااة يف ني ااوس الع ااامهني دبا اااردت يف ازب اااذ القا ارارات ،وتي ااو ض الس ااهطات املناس اابة إلا اااز العم اال
باستقاللية وفايهية (بروس ،بيتوني)115. 111 .1999 :
دمااا أن النواارة االجيابيااة م ا قباال اإلدارة ااو الياارد العاماال وإشااعار بك يااة دور يف املنومااة وبنااا يالقااات إنسااانية
ويدة بني اإلدار ني واألفراد ،هي يوامل لياة تدفع املاوارد الباار ة إذل ما اد ما البا ل والعطاا واإلباداع( .عرادل الشرقحا :

)46 .2003

د ا لا عتاارب التعاماال مااع األ طااا يالنيااة فرصااة لهااتعهم والسااماح لهمااوظيني أحيانااا بتجر ا أفكااارهم والسااماح
هبامع بسيط م اخلطاك وسايهتني لتنمياة وتطاو ر اإلباداع ،ويف نياع الساياق الباد ما ا ارص يها أن تكاون العقوباة يها
اخلطك اقل م العقوبة يه احملاولة ف ا عترب م القوانني الم ديك هبا توويل العمهية اإلبدايية وتنميت ا يند العمال(إينراس

عبد الرؤوف الشتات)145 .2003 :

مما سبا تقدديل ستنتج الباح أن ا وافا املاد ة واملعنو ة مكمهتان لبعض ما البعض ،وه ا وافا تعترب ردياة
أساسية لا ادة وتنمية القدرات االبدايية لدا موظيي مد ر ات الاباب والر اضة ،ويه املؤسسات الر اضية الم تر د أن
تكون ناوحة يهي ا أن تقوم بوضع نوام حوافا يادل وفعال قادر يه التكثري يف سهوك املوظيني باإلجياب و األفضل.
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تتيا نتائج ه الدراسة مع ما دراسة سعد فهد المشوط  2011الم بين أن هناك يالقة ارتباطيل إجيابية بني
ا وافا واملكافرت واإلبداع اإلداري لدا العامهني ،وتاابل أ ضا مع دراسة سعيد بن سفران العرابي  2015ال ي توصل

إذل ووود يالقة ارتباطيل إجيابية متوسطة ما بني لور ا وافا واملكافرت واإلبداع اإلداري لدا العامهني يف األند ة
الر اضية باملمهكة العربية السعود ة.
و عاو الباح النتيجة االجيابية الضعيية نسبيا ما بني متنري ا وافا واإلبداع اإلداري ،إذل بعض املعيقات الم قد
ربد م اإلبداع ،م بين ا يدم قناية املوظيني يف مد ر ات الاباب والر اضة بنوام ا وافا املاد ة ،ألن األور املتدين
ال ي ال هيب مطال املوظف وحاوياتل األساسية وقدرتل الارائية قد حيد م ديا ة املوظف اإلبدايية ،دما ديك إرواع
السب أ ضا إذل استخدام مد ر ات الاباب والر اضة لنوام مكافرت صبايية ويدم استخدام نوام مكافرت فرد ة مرتبط
دبعدل األدا اإلبدايي وه ا ما أدد يهيل الباح

"شرمرون " يه أن ما حييا اإلبداع و ساند وضع نوم املكافرت

تال م مع اإلبداع ،والربط بني أنومة املكافرت املاد ة واإلبداع) Schermerhorn : 2000. 67( .
دما أن شعور املوظيني بعدم موضاويية ا اوافا املعنو اة وطارق اساتخدام ا قاد حياد ما قادرات املاوظيني اإلبدايياة
اص اة يف البييااة الدا هيااة لهعماال الاام تنااا في ااا العدالااة واملساااواة مااا بااني صبيااع املااوظيني ،وه ا ا مااا أدااد يهياال الباح ا
"عس رراف" جي ا أال ني ا يه ا الب ااال أن ا اوافا ق ااد تك ااون هل ااا نت ااائج س ااهبية إذا اس ااتخدم بط اارق تن ااايف في ااا العدال ااة
واملوضااويية ،وها ا اااري إذل اسااتخدام ا اوافا لاايع بالضاارورة دائمااا ااؤدي إذل نتااائج اجيابيااة ،مثاال مكافااكة موظااف متسااي
باادال م ا املوظااف القااائم بوظييتاال يه ا الوواال املطهااوب ،إال اناال ما امل اام التعاارف يه ا حاوااات األف اراد ولاول اة اسااتثارصا
ودفع ا م الل ا وافا سوا دان ماد ة أو معنو ة( .عساف عبد المعطي)42 .1995 :
يستنتج البايث أن الفر ية الرابعة محققة ،أي أنه توجد عالقرة طرديرة رعيفة برين الحروافز واإلبرداع اإلداري لردى
موظفي مديريات الشباب والريا ة.
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 -5عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفر ية الخامسة التي نصع علل وجود عالقة ارتباطية بين المشاركة فري اتخراذ
القرار واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.
ملعرفة العالقة االرتباطية بني املااردة يف ازباذ القرار واإلبداع اإلداري ،مت استخدام معامل االرتباط "بريسون"
والنتائج احمل لصل يهي ا موضحة يف اجلدول رقم (.)15

جدول رقم ( :)19معامل االرتباط بيرسون بين المشاركة في اتخاذ القرار واإلبداع اإلداري.
المتغير

أفراد العينة

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

المشاركة في اتخاذ القرار
69

اإلبداع اإلداري

**0. 379

03001

القرار
دال عند 0301

 -بالنظر إلل الجدول السابق رقم ( )19يتضح أن:

معامل االرتباط بريسون بني املتنري املااردة يف ازباذ القرار " و" اإلبداع اإلداري به  42305مما دل يه

ووود يالقة ارتباطية طرد ة ضعيية بين ما ،وان مستوا الداللة هل ا املعامل قدر با 42441وهو أقل م مستوا الداللة
املعتمد م طرفنا  ،4241مما دل يه أن معامل االرتباط ذو داللة إح لصائية ،وبالتارل نثب

صحة فرضية البح

اخلامسة والقائهة " توجد عالقة ارتباطيه بين المشاركة في اتخاذ القرار واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات
الشباب والريا ة ،ونسبة التكدد م ه

النتيجة هي  ،% 55مع احتمال الوقوع يف اخلطك بنسبة .% 41

 تفسير ومناقشة النتائج:لناارض معرفااة العالقااة االرتباطيااة بااني متنااري املااااردة يف ازباااذ الق ارار واإلبااداع اإلداري ،مت حساااب معاماال االرتباااط
بريسااون بااني دروااات أف اراد يينااة البح ا ا اليااة ،وهب ا ا بهن ا قيمااة معاماال االرتباااط  42305وهااو معاماال ارتباااط إجياااي

ومقباول ،و ااري يها أن توواد يالقاة ارتباطيال باني املتناري ذات داللاة إح لصاائية ،وتيساري ذلاا أنال دهماا زاد تاوافر متنااري
املااردة يف ازباذ القرار زادت القدرات اإلبدايية لادا ماوظيي ماد ر ات الااباب والر اضاة ،وها ا ادل أن إشاراك املاوظيني
يف يمهيااة ازباااذ الق ارار نمااي قاادراصم اإلبداييااة ،و س ا م يف تنميااة م ااارصم وصااقل قاادراصم و سااايدهم يه ا األدا األمثاال
وه ا ا مااا أدااد يهياال الباح ا "بررن سررفران " يه ا أن العمهيااة الاام ااتم هبااا ازباااذ الق ارارات دا اال التنواايم هلااا أثاار يف تنميااة
اإلبداع لادا املرؤوساني ،فالطر قاة الام اتم هباا صانع القارار ودرواة الرضاا الا ي حيققال القارار لهعاامهني ودرواة ماااردت م يف
ها بيية إبدايية تتيح لهعامهني اساتخدام قادراصم اإلبدايياة ما ناحياة ،ودا لا تادييم

صنعل ،صبيع ا يوامل تسايد يه
فايهية القرار م ناحية أ را( .سعيد بن سفران العرابي)72 .2015 :

- 60 -

الفصل الرابع  --------------------------------عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
دما قام العادل " "Robertبدراسة أربعني منومة أيمال م املنوماات األمر كياة املتميااة واملبدياة ووواد أن تهاا

املنوماات تت لصاف بالعد اد ما اخل لصاائص املاارتدة ما بين ااا الساماح لهعاامهني بدرواة يالياة ما االساتقاللية وتعا اا الر ااادة
واإلبداع( .سيد عيد)63 .2008 :
وم ا بااني نور ااات اإلبااداع اإلداري الاام تاارا أن املااااردة يف ازباااذ الق ارار حاال أنس ا لتوليااد اإلبااداع اإلداري اااد
نظريرة هرارفي وميرل ( )hrvey & Mill: 1970ومهخاص ها النور اة أن املنوماات تساع إذل وضاع حهاول روتينياة

ملعاجلااة حاااالت أو ماااكالت مت الت لصاادي هلااا سااابقا (اخل اربات السااابقة) بينمااا تطه ا استحضااار حهااول إبداييااة دل ااتم
استخدام ا م قبل هبدف معاجلة املاكالت النري الروتينياة ،ووضاع يادة حهاول لاباداع يف حال املااكالت الام تواوال
العماال وم ا ب ااني ه ا ا ه ااول انتق ااا البااد ل األنس ا واألمثاال دبعااة اس ااتالم معهوم ااات ذات تن ااة يكس ااية ح ااول ا اال
األنس لهماكهة (رعد يسن الصرن)40 .39 .2000 :
و ي اام م ا ه ا النور ااة أن حاال بعااض املاااكالت الروتينيااة ال تطه ا اجل ااد الكبااري والتيكااري العميااا باال تطه ا
سااوا ا هااول السااابقة وبعااض اخلاربات املكتساابة ،بينمااا حاال املاااكالت املستع لصااية اجلد اادة يه ا العماال تطه ا املااااردة
اجلمايية يف حه ا م الل يرض ا يه العامهني وانتوار ا هول واألفكار اإلبدايية األنس ملعاجلة ه القضية.
دا لا ما النور ااات اإلدار ااة ا د ثااة الاام اهتما دبوضااوع املااااردة يف ازباااذ القارار اااد النور ااة الورفيااة ومهخااص
ه النور ة أهنا تقوم يه مبدأ التكيف مع املتنريات الورفية أو البيياة الام تواوال املنوماة ،وها النور اة مييادة ما ناحياة
أهنا تتطه م املنومة التيكري والع لصف ال هين قبل املبادرة بتطبيا مبدأ ما أو فكرة إدار ة معينة ،وما اربر ذلاا دثاريا ما
املنومات تيال نتيجة لهتسرع يف تطبيا فكرة إدار ة ود دة جملرد أهنا احا يف منوماة أ ارا ،وساريان ماا تياال نتيجاة
لعاادم مالئمت ااا لهوااروف أو لهثقافااة أو لهمتن اريات اخلاصااة باملنومااة ،وه ا النور ااة ااال مناس ا ورح ا لهتيكااري املباادع،
وي اادم التس اارع اص ااة ينا اادما تت اايح املنوم ااة ف اارص املاا اااردة ،وسبك ااني الع ااامهني يف دراس ااة األفكا ااار ،والتكد ااد من ااا قبا اال
تطبيقي ا(.يحي ملحم)33 .2006 :
حي  لصنف أسهوب الع لصف ال هين م أسالي تنمية التيكري اإلبدايي دا ل أي مؤسسة ،وهاو تولياد مقادار
دبااري ما األفكااار ااالل وهسااة ااارتك في ااا مويااة ما األفاراد املعنيااني ،وذلااا اال املاااكالت يف الكثااري ما اجملاااالت
املتعددة وهو مييد لا ادة القدرات والعمهيات االبتكار ة لدا اإلدارة( .محمد أيمد الجواد)104 . 2000 :

و اارا الباح ا أن أسااهوب الع لصااف ال ا هين وااد فعااال ،وذلااا م ا ااالل ذبميااع مويااة م ا األف اراد م ا دا اال
املنومة ملعاجلة مااكهة معيناة تواوال ساري العمهياة اإلدار اة ،أو طارح طر قاة يمال ود ادة اراد تطبيق اا دا ال املنوماة حيا
تطرح العد د م األفكار واملبادرات يف وهسة معينة م قبل املوظيني و اتم مناقاات ا صبايياا ،حبيا توصال يف الن ا اة إذل
فيض م األفكار املتنوية ل املاكهة املطروحة يه بساط الع لصف ال هين و اتم يف اال اري ا تياار األنسا واألااح ما
بني اآلرا والبدائل املقرتحة م طرف املوظيني و تم تطبيق ا.
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دمااا أش ارنا يف اجلانا النوااري أن ااااح ب ارامج إدارة اجلااودة الاااامهة متوقااف يها مواه ا وقاادرات األف اراد ويه ا
طر قة الم تتم هبا إدارة األفراد ،فاإلدارة مطالبة بوضاع رؤ اة واضاحة لهمنوماة وتوضايح األهاداف لهعاامهني ،وما مرتكااات
إدارة اجلودة الاامهة الرئيسية هو ثقة العامل وايتااز باإلتقان والرباية يف العمل ،ومنح االستقاللية لهعاامهني والسايطرة يها
ظااروف يمه اام ،وتاااجيع م وإش اراد م يها تقااد االقرتاحااات واألفكااار ،واسااتمرار ديم اام وماؤازرصم لياااعروا بااااليتااز
بكيماهلم ومنومت م ،وتقد ر قرارات العامهني بتحسني اجلودة وتطبيق ا( .يسين يريم )79. 78 .2010 :

باإلضااافة إذل النور ااات السااابقة هناااك العد ااد ما الباااحثني الا

اارون أن املااااردة يف ازباااذ القارار ساابيل أساسااي

لتحقيااا اإلبااداع دا اال أي منومااة ،وها ا مااا أشااار إلياال "عبررد الغفررار" يها أناال ق لصااد باملااااردة إسا ام العااامهني يف ازباااذ
القرارات الم تت لصل بالعمل ،فاملعروف أن إشراك العاامهني يف صباياة ياماة او ميكارة ا اد ما اهتماماات أفرادهاا واالهتماام
بقااوة دافعيااة ،دمااا اناال عماال يه ا إزالااة املعوقااات والعقبااات الاام تناااا يها سااو التياااهم ،او الاام قيم ااا العااامهون أحيانااا
حي تقرر املنومة إد ال تنيري يف طط ا ،وجيدر بناا أن نا در ان العاامهني الياوم أدثار إحاطاة ويهماا ما ياامهي األماع
دباادل االقت لصاد و طط املنومات وغريها م املسائل املت لصهة بالعمال ،وها ا ماا سامح هلام باالشارتاك يف املناقااات الام
تاادور ح ااول مااا اراد إحداثاال م ا تن اريات يف املنومااات وسياساات ا ،وغااري ذل ااا م ا املاااادل ،دم ااا أن االهتم ااام بسياسااة
املااردة سايد املؤسسة يه ها وا م التياهم والترزر بني العمال( .ينفي عبد الغفار)400 .2010 :
دم ااا أشا ارنا أ ض ااا يف وانبن ااا النو ااري إذل أن يمهي ااة املا اااردة م ااا ب ااني الا ارئيع وامل اارؤوس يف اته ااف األم ااور املتعهق ااة
باملنومااة د لصااناية القارارات ورساام السياسااات وصااياغة اخلطااط وغريهااا ذات أ يااة دباارية نوارا ملسااا ت ا يف ربقيااا األهااداف
ما ا ااالل تيج ااري الطاق ااات واإلمكان ااات اإلبدايي ااة واملب ااادأة ،الن األفا اراد الع ااامهون ذات ت ااكثري دب ااري يها ا واق ااع العم اال
واإلنتاوية حي عتربون األدثر معرفة باملاكالت الام ربايط بالعمال واألدثار معرفاة يف إجيااد ا هاول البد هاة( ،درة البراري:
)108 .2004

و را " العالق" أنل لكي تكاون لاادارة دور يف تنمياة وتااجيع اإلباداع ،يهي اا أن تكاون مدرداة أل ياة وضارورة ان
س ا م العااامهون بكفكااارهم املبديااة يف أيمااال املنومااة ،واإلديااان بااالرأي وال ارأي األ اار ال ا ي باادور س ا م يف تااوفري املناااخ
التنويم ا ااي الق ا ااائم يها ا ا التا ا اااور واملا ا اااردة يف ازب ا اااذ القا ا ارارات يف ربس ا ااني أس ا ااالي العم ا اال ،مم ا ااا ا اانعكع اجيابي ا ااا يها ا ا
املنومة(.العالق بشير)132 .130 .1998:
د لا عاد االهتماام بسياساة املاااردة يف ازبااذ القارارات وانباا حيو اا يف تكاو املنااخ التنويماي أل يتال يف تطاو ر
املنومااات ،وتكديااد اسااتمرار ة ااح ااا وتطااو ر أدا األفاراد ملمارسااة سااهوديات إبداييااة لتعا ااا قاادرات يها املنافسااة وموادبااة
التطورات املستجدة ،م هنا دان إتاحة اليرصة لهماااردة يف ازبااذ القارار ثاري العاامهني وحييااهم إذل ربساني األدا وز اادة
اإلنتاوية( .مصلح يمدان البقي)54 .2010 :
و را الباح أن املااردة يف ازباذ القرار يف ال املؤسسات الر اضية تعترب يف حد ذاصا وا م ا وافا املعنو ة
فعند استاارة املوظيني حول موضوع خيص العمل أو حول ماكهة زبص سريورة العمهية اإلدار ة ،ف ا يف حد ذاتل
حيسس م أن هلم قيمة دا ل املؤسسة مما اعرهم باالنتما وااليتااز ،و سايد يه بروز العد د م القدرات اإلبدايية
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لدا املوظيني ،و ه ا ما أدد يهيل " ر وان مجاهد" انل لهوصل اذل ادارة ر اضية مبدية و القة يف إدارة املؤسسات
الر اضية ،جي يه القادة اتباع اسالي ادار ة تتسم بدروة يالية م ا ر ة يف تعامه م مع العامهني ،ألن ذلا عد م
اهم العوامل الم تاجع يه االبداع واالبتكار ،حي أن إتاحة اليرصة لهمااردة وابدا الراي وتقد االقرتاحات

وا هول لبعض املاكالت االدار ة ،سبثل ااطبة إجيابية ملااير العامهني وتكديدا ملبدأ الثقة املتبادلة بني املد ر والعامهني
واملااردة تاعر العامهني بك يت م وتدفع م إذل ب ل اق لص و د ممك القرتاح التعد الت والتحسينات وا هول
املناسبة(.علي ر وان ،عيد الغني مجاهد)52 .2010 :
دما را " الباري " أن إفساح اجملال أمام العامهني لهمااردة مع األ ر ني و اصة املستو ات اإلدار ة املسؤولية
م لصدرا م م لصادر الديم املعنوي هلم ،األمر ال ي جيعه م اعرون بقيمت م وإنسانيت م مما سايد هم ذلا يه
االوت اد أدثر يف األدا وطرح األفكار الم م شكهنا ربسني طرق العمل وا د م املاادل وال لصرايات الوظييية د لا
فان لهمااردة أ ية يف توفري املا د م التوافا واالنسجام يف وو العمل وتوفري أ ضا منا ا تنويميا أفضل وتسايد األفراد
بب ل املا د م الطاقات الكامنة لد م لبهول اهلدف وذلا انطالقا م أهنم وا ا م التنويم ،دما سبنح املااردة صبيع
العامهني املسؤولية أمام إرادصم ي األهداف املراد ربقيق ا د لا تاكل املااردة حافاا معنو ا إجيابيا لهعامهني وتعمل
يه رفع الروح املعنو ة( .درة عبد الباري)108 .2004 :
دما أن إفساح اجملال أمام العامهني لهمااردة م لصدرا م م لصادر الديم املعنوي هلم مما دفع م يه االوت اد
أدثر يف األدا وطرح األفكار الم م شاهنا ربسني طرق العمل ،وا د م املاادل وال لصرايات الوظييية مما سايد
األفراد يه ب ل املا د م الطاقات الكامنة لد م لبهول اهلدف( .شوقي ناجي جواد)11 .2000:
و را الباح أن املااردة يف ازباذ القرار م يدم ا ترتبط باألساس بناوع األساهوب القياادي الا ي نت جال املاد ر
يف املنومة ،فاالنيراد ة يف القرار ذبعهال واماد وضاعيف ولايع لال أفاا مماا قاد اؤثر بالساه يها املنوماة ،أماا انت ااج املاد ر
ألسااهوب االنيتاااح يها الارأي والارأي األ اار ما ااالل التاااكيا وإثااارة التساااؤالت بااكن الواقااع قااد ولااد نااوع ما الرضااا
لدا العامهني ويدم املقاومة لهقرار املراد تطبيقل وتقبهل ،دما أن املااردة تسمح لهمد ر بتسهيط الضاو يها صبياع اجلوانا
مما س ل يمهية رصد األفكار اإلبدايية وه ا دهال عاود يف صااحل املنوماة ،وهراا مرا توصرل إليره مجموعرة مرن "الخبررا "
يه ا أن اإلبااداع دا اال أي منومااة حيتاااج إذل بييااة متحردااة تتساام با ر ااة والتاااجيع لكاال اآلرا اجلد اادة ،وه ا ا مااا سااتهام
ربو ل الرتديبة العقهية لروال اإلدارة م الرئاسة إذل روال األيماال ،الا ي قبال املقرتحاات اجلد ادة و عطاي اليارص وا ر اة
لهعامهني (اتحاد الخبرا )16318 .2004 :
دما أن ألسهوب القائد يف صنع القرارات أثر دبريا يه ديم إبداع املوارد البار ة فالطر قة الم تم هباا صانع القارار
ودروااة مااااردة املرؤوسااني يف صاانعل ،ودروااة الرضااا الا ي حيققاال ها ا القارار لهعااامهني صبيعااا يواماال تسااايد يها هااا بييااة
إبداييااة تيسااح اجملااال هلاام السااتخدام قاادراصم اليكر ااة وبالتااارل تنميااة م ااارات التيكااري اإلباادايي لااد م م ا و ااة وتاادييم
فايهية القرار م و ة أ را ،ذلا البعد املوضويي واإلنساين يف يمهياة صانع القارار ياامهني رئيساني يف هاا بيياة إبدايياة
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تنمااي يف املرؤوسااني روح التيكااري وامل ااارات اليرد ااة ،أمااا االنيراد ااة بااالقرار فإهنااا تيقااد الاااروط األساسااية ملوضااويتيل ممااا
اكل يائقا لهتيكري اإلبدايي لدا العامهني يف املنومة( .عادل الشقحا )48 .46 .2003 :
ل ا لا ف اإن القي ااادة يف املنوم ااات ت ااؤثر ت ااكثريا حيو ااا يه ا إب ااداع األفا اراد يف أدائ اام ال ااوظييي م ا ااالل اتباي ااا
ألسهوب املااردة يف إدارة األفراد ،الدي بدور اؤدي اذل تااجيع االفاراد يها اظ اار ماا لاد م ما قادرات إبدايياة واتبااع
االسااهوب القيااادي املالئاام مااع مواقااف االفاراد املختهيااة ،و قاااس ااااح القائااد دباادا قدرتاال يها ربقيااا األهااداف يا طر ااا
االسااتخدام االمثاال لهم اوارد البااار ة واملاد ااة ،فالقائااد املسااتنري هااو ال ا ي س ااتطيع أن اارتب اليج ااوة بااني أه ااداف التنو اايم
وأهداف املنتمني إليل ،مما قود ذلا اذل تعا ا العمهية اإلبدايية يف ادا العامهني (فضل اهلل)104. 1996 :
ونادرا ما كون يف وسع املد ر معرفة صبيع البادائل وصبياع النتاائج املتعهقاة باالقرارات جيا يهاي م ازباذهاا وبساب
ووود حواوا يف صبيع املؤسسات أمام تدفا املعهومات إذل ايهي ،فإن الكثري م املعهومات القيماة الام لادا املرؤوساني ال
ت لصل إذل املد ر أبدا ،وسبيل املااردة إذل دسر ه ا واوا ،وتتيح لهمد ر االطالع يه ها املعهوماات ،وحيا ها
املعهوم ااات تني ااري الق ارارات ال اام تخ ا ها امل ااد رون ل ا لا ف ااان نويي ااة ق اراراصم ق ااد تتحس ا ( .مايك ررل ت رري ماتيس ررون ،ج ررون اب
ايغانسيغ

)277 .1999:

تتيااا نتااائج ها الدراسااة مااع دراسااة سررعد فهررد المشرروط  2011الاام بينا أن هناااك يالقااة ارتباطيااة إجيابيااة بااني
لور املااردة يف ازباذ القرار واإلبداع اإلداري لدا العامهني ،وتابل أ ضاا إذل حاد ماا ماع دراساة وسريلة واعرر  2015الام
توص ااه إذل وو ااود يالق ااة ارتباطي اال إجيابي ااة متوس ااطة م ااا ب ااني القي ااادة التا اااردية واإلب ااداع اإلداري ل اادا الع ااامهني يف م ااع

صيدال ل لصناية األدو ة اجلاائر.
و عاااو الباح ا النتيجااة االرتباطيااة الضااعيية مااا بااني متنااري املااااردة يف ازباااذ الق ارار واإلبااداع اإلداري لاادا مااوظيي
مد ر ات الاباب والر اضة ،إذل أنل ليع بالضرورة دائما استخدام املااردة يف ازباذ القرار فبعض امل اام تتطها التسار ع يف
العمهيااة مااا جيعاال القارار االنيارادي ا اال األنسا هلااا ،دمااا أن ممارسااة ثقافااة املااااردة لاايع بالضاارورة دائمااا ااؤدي إذل نتااائج
طيباة ،الن بعااض األحيااان قااد ال كااون القارار املاااارك حاساام بساب ياادم موافقااة الاابعض ممااا تولااد اناااقاق بااني األيضااا
بني مؤ دون ومعارضون ،باإلضافة إذل ما سبا بعض املدرا نت جون سياسة االنيراد ة ويادم الثقاة يف قادرات املاوظيني ماا
جيعل وو العمل شاح وها ا ماا أشاار إليال "القريروتي" أن يادم ثقاة بعاض املاد ر أو الرؤساا بكنيسا م جيعه ام حيجماون
ي منح الثقة لهعامهني لد م ،وحيرصون يها إبقاا األماور املردا اة باكد م ،وال دينحاون اليرصاة ألي ناوع ما املاااردة ما
قبل العامهني ،بل قد عماد بعضا م إذل لاولاة داتم أنيااس األشاخاص املباديني حا ال يهتاوا أنواار اإلدارة العهياا لقادراصم
األمر ال ي ا ر املوظف صاح اآلرا اجليادة ،حيا ارا الابعض القاادة يف ذلاا صد ادا ملكاانت م الوظييياة ،إذ يضال
مثل هؤال أن تعتمد املنومة يهي م ايتمادا مطهقا( .القريوتي)267 .1998 :
يسررتنتج البايررث أن الفر ررية الخامسررة محققررة ،أي أنرره توجررد عالقررة طرديررة ررعيفة بررين المشرراركة فرري اتخرراذ القررار
واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.
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 -6عرررض وتفسررير ومناقشررة نتررائج الفر ررية السادسررة الترري نصررع علررل وجررود عالقررة ارتباطيررة بررين التكنولوجي را
المستخدمة واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.
ملعرفة العالقة االرتباطية بني التكنولوويا املستخدمة واإلبداع اإلداري ،مت استخدام معامل االرتباط "بريسون"
والنتائج احمل لصل يهي ا موضحة يف اجلدول رقم (.).4

جدول رقم ( :)20معامل االرتباط بيرسون بين التكنولوجيا المستخدمة واإلبداع اإلداري.

المتغير
التكنولوجيا المستخدمة
اإلبداع اإلداري

أفراد العينة

معامل االرتباط بيرسون

69

0.193

مستوى الداللة
03056

القرار
غير دال

 -بالنظر إلل الجدول السابق رقم ( )20يتضح أن:

معامل االرتباط بريسون بني متنري التكنولوويا املستخدمة واإلبداع اإلداري به  ،0.193دما أن مستوا الداللة

هل ا املعامل قدر ب  42458وهو أدرب م مستوا الداللة املعمول بل و املعتمد م طرفنا  ،4245مما دل يه أن
معامل االرتباط ليع ذو داللة إح لصائية ،وبالتارل ننيي اليرضية البد هة السادسة الم تنص "بووود يالقة ارتباطية بني
لور استخدام التكنولوويا واإلبداع اإلداري" ،ونقبل اليرضية ال لصير ة الم ن لص يه أنل ال توجد عالقة ارتباطيه ذات
داللة إيصائية بين التكنولوجيا المستخدمة واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.
 تفسير ومناقشة النتائج:لنرض معرفة العالقة االرتباطية بني بعد التكنولوويا املستخدمة واإلبداع اإلداري ،مت حساب معامل االرتباط
بريسون بني دروات أفراد يينة البح ا الية ،وهب ا بهن قيمة معامل االرتباط ، 0.193دما أن مستوا الداللة هل ا
املعامل قدر ب  42458وهو أدرب م مستوا الداللة املعمول بل و املعتمد م طرفنا  ،4245وه ا دل يل أنل ال توود
يالقة ارتباطيل ذات داللة إح لصائية ما بني املتنري  ،مما دل أن متنري استخدام التكنولوويا ليع لل يالقة باإلبداع
اإلداري م وو ة نور موظيي مد ر ات الاباب والر اضة ،وه النتيجة توافا إذل ما را الباحثان " فليه ،قيقوب" أنل

تعترب التكنولووية م العناصر اهلامة يف املناخ التنويمي ،فإذا دان التكنولووية تقوم يه التانيل اآلرل باكل دبري فان
ذلا ؤدي إذل تكو مناخ تنويمي غري ماجع يه التيكري ،وه ا ال عين أن العمل اإلبدايي ال كون إال يف العمل
اليدوي ،بل إن املق لصود هو ان كون هناك ال لتقد االقرتاحات الم ديك أن تس م يف التطو ر وهي إمكانية تتواود
يف التنويمات الم ال تقوم دهيا يه التانيل اآلرل( .قبقوب عيسل( ) 181 .2009 :فليه السيد)302 .2005 :

ويف نيع السياق قسم دل م الباحثان (بابكر،يمادة العنتلي) املعيقات الم تواول يمهية اإلبداع التكنولووي

يف ال اإلدارة الر اضية اذل ثالث فيات (اقت لصاد ة ،اوتمايية ،تقنية) وديثل يائا قهة املوارد املالية أهم املعوقات
االقت لصاد ة الم تواول يمهية اإلبداع التكنولووي ،فضعف املخ لص لصات املالية ال سمح بالقيام ببحوث متقدمة بنية
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ربقيا إبدايات تكنولووية ،إضافة إذل ذلا يادة ما تكون ه اإلبدايات ذات مردود ة غري دافية اصة اذا سب
االبدايات يه مستوا اهلييات العهمية (وامعات ،مرادا البح ) حبي ال ذبد م جيسدها يف الواقع االقت لصادي،
و عترب نقص املعهومات يه مستوا املخاطر االقت لصاد ة واملالية الم سبثه ا إد ال إبداع تكنولووي ود د إذل السوق ،او
املخاطرة يف اليرع االقت لصادي م اهم املعوقات الم تقف يف وول االبداع التكنولووي يف اجملال الر اضي .وديك اضافة
يامل التكاليف العالية لهتج ياات املستعمهة يف االنتاج او البح  ،والم ربول او ربد م االبداع التكنولووي يف اجملال
الر اضي ،وديك اضافة يامل التكاليف العالية لهتج ياات املستعمهة يف االنتاج او البح  ،والم ربول أو ربد م اإلبداع
التكنولووي يف اجملال الر اضي.
أما يه املستوا االوتمايي فتتمثل أهم املعوقات الم ربد أو تقف يف وول اإلبداع التكنولووي االت لصال
السي بني اقطاب املؤسسة (اإلدارة ،املسا ني ،العامهني) ،حبي ال تتضافر و ودهم يف اذبا واحد مسايد يه اإلبداع
التكنولووي ،باإلضافة اذل مدا ثقل املستخدمني ليكرة ود دة يف االنتاج الهنم رون في ا صد دا ملناصب م او زبييض
األوور ،ل لا جي توييت م بضرورة االبداع التكنولووي يف اجملال الر اضي لضمان مستقبل املؤسسات الر اضية وهلم
أ ضا ،وديثل مستوا االستعداد لدا إطارات املؤسسة لهقيام هب امل مة واحتضاهنا يامل حاسم لنجاح اإلبداع
التكنولووي يف املؤسسات الر اضية ،وترتوم ااوف املستخدمني ب لصية يامة يف نويية يقود العمل الم تطبق ا
املؤسسات االقت لصاد ة والم ال تضم مستقبه م يف حالة وقوع ازمات لهمؤسسة او يف حالة ربقيق ا األرباح الكبرية وديثل
إصالح ه العقود أحد أهم ا وافا الم تاجع املستخدمني واإلطارات اصة يه القيام باال رتايات واإلبداع.
أمااا فيمااا خيااص املسااتوا التقااين ديثاال القيااام بإبااداع تكنول ااووي ازفااة دباارية تنط ااوي يه ا ياادة ا اااطر س اوا يه ا
املسااتوا التجاااري املااارل أو النقاادي ،ل ا لا ف ا املخاااطر اصااة التقنيااة تعتاارب أحااد العوائااا الاام تقااف يف وواال اإلبااداع
التكنولااووي يف اجملااال الر اضااي ،اضااافة إذل أن القيااام هبااا حيتاااج إذل ااد يامهااة تقنيااة مؤههااة ،حبيا تعتاارب أحااد العواماال الاام
توقاف ااااح اإلبااداع التكنولااووي يف اجملااال اإلدارة الر اضااية يهي ااا باإلضاافة لتااوفر تكااو مالئاام ،وتعتاارب ترديبااة التج يااات
اجلد اادة يااائا حياد ما يمهيااة اإلبااداع التكنولااووي يف اجملااال الر اضااي لاانقص اخلااربة( .أمررال بررابكر ،يمررادة العنتبلرري2016 :

.)291 .290 .289.

و اربط بعااض الباااحثني املخت لصااني يف ه ا ا اجملااال إذل أن اسااتخدام التكنولوويااا يف املنومااات لاال تااكثريات إجيابيااة أو
سهبية يه أدا العاامهني ،وها ا ماا أشاارت إليال الباحثاة " نريمران " أن التكنولووياة تعاين إد اال التنياري والتطاو ر لهمنوماة
ممااا سااايد يها تبساايط إوارا ات العماال وزبهي لصاال يف الكثااري ما األحيااان ما األوااا الروتينيااة فياال ،وما اجمل ااود العضااهي
الا ي قااد حيتاواال وإتاحااة اليرصااة أدثاار لهعااامهني السااتنالل قاادراصم وطاقاااصم الكامنااة ،إال اناال م ا و ااة أ اارا ف اإن ز ااادة
االيتماد يه األو اة واملعدات قد جيعل املناخ التنويمي ك اذباها سهبيا ،حيا ت لصاف بااجلمود و  لصابح اإلنساان فيال
مثل اآللة لتتحرك خبطوات لسوبة وحردات لدودة( .أكساس نريمان)25 .2012 :

دمااا اارا " الظرراهري" أن ن ااوع التكنولووي اا املسااتخدمة يف املنومااات هلااا تااكثريات س ااهبية ،من ااا اخنياااض ال ااروح

املعنو ة والدافعياة لادا العاامهني يف املنوماات املعقادة تكنولووياا ،مقارناة باامالئ م العاامهني يف ظال تكنولووياا أقال تعقيادا،
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دماا أن معاادالت الرضاا والتياياال باني العااامهني قاد تتااد يف املنومااات املعقادة تكنولوويااا ،دماا أن التنااري الا ي ؤ ا ما
وانباال التكنول ااووي دون مراي اااة اآلث ااار والع اوادل النيس ااية واجملتمعي ااة ،ولااد أض ارارا وأمراض ااا تي ااوق فوائ ااد وإجيابيات اال ،ويه ا
العكع فإن التنري ال ي وفا بني النوم االوتمايية والتقنية و ستحضار املتناريات املاؤثرة واملتاكثرة قبال التحاول لهتناري التقاين
املستحدث أو املستورد قد جيه فوائد مهموسة( .يمادة بن صالح الظاهري )27 .2008
وذبدر اإلشارة إذل أن البيية التكنولوويا تعترب القايدة األساسية الم ستطيع املنومة أن تنطها من اا إلحاداث تنياري
يف نويية منتجاصا ،ول لا البد لكل منومة م تاوفري اإلطاارات ذات امل اارات الام سبكن اا ما متابعاة ماا حيادث يف تهاا
البيي ااة ،فتكثريه ااا يه ا س ااهوك الع ااامهني تمث اال يف دف ااع ه ااؤال الع ااامهني إذل لاول ااة ادتس اااب امل ااارات الالزم ااة ملوادب ااة ته ااا
التنا اريات التكنولووي ااة ،ودهم ااا دانا ا التكنولووي ااا املس ااتخدمة يف املنوم ااة ذات طبيع ااة وام اادة اذب اال املن اااخ ااو الس ااهبية،
و نخيض فيل اإلباداع اماا اساتخدام التكنولووياا املتطاورة اؤدي اذل اجيابياة املنااخ وبالتاارل ز اادة اإلباداع وربمال املساؤولية يف
اااز العمل( .سعيد بن سفران العرابي)37 .36 .2015 :
ويف نيع السياق را "الدر ري" أن التكنولووية السائدة يف املنوماة تاؤثر يها واو العمال ،فياي ا اني الا ي تعتارب
التكنولووية املتطورة نعمة وثروة لهمنومة ومياة تنافسية اد أن التكنولووة املتطورة تثاري املخااوف باني العاامهني ،وزبهاا واو
م يادم االساتقرار هلام والااعور باكن اإلدارة ساوف تساتنين يا ادماصم ،وبالتاارل وقاوي م يف البطالاة الام هلاا أثاار ساهبية
يه حياة الير واجملتمع( .الديري زاهر محمد)111 .110 .2011 :
و روع الباح نتيجة يدم ووود يالقة ارتباطيل ما بني متنري استخدام التكنولووياا واإلباداع اإلداري لادا ماوظيي
مد ر ات الاباب والر اضة إذل العد د م األسباب ،م بين ا صعوبة االنتقال م الناااط اليادوي إذل الناااط اآلرل ،ألن
و (قص ،ل لصا) واأليمال اجلاهاة يف " ا اسوب" مما قاد قهال ما ناااط املاوظيني
الكثري م العمهيات اإلدار ة إذب
وتيك ااريهم اإلب اادايي واالذب ااا ااو الكس اال وقه ااة النا اااط ،دم ااا أن العم اال يه ا ا اس ااوب جيع اال م ا املوظ ااف تج اال ااو
االنيراد ااة يف العم اال ،مم ااا ق ااد قه اال م ا العم اال ب لص ااورة صباييااة تا اااردية يف دييي ااة إ راو اال ووودت اال ،دم ااا أن ت ااوافر ش اابكة
االنرتن تس ل يه املوظف االت لصاال بالعاادل اخلياارل " اليايع باوك .تاوتري .. .اخل " ماا جيعال املوظاف اارج إطاار العمال
وتقهل م نااط يمهل اإلداري ،فضاال يماا سابا لايع دال املاوظيني ما ذوي امل اارات الاتحكم يف اساتخدام التكنولووياا
فبعض املوظيني هام م دورات تكو نية وبرامج تدر بل لتطو ر م ارات التحكم يف التكنولووية.
تتيا نتائج ه الدراسة مع دراسة "مودة اسماعيل  " 2014الام بينا يادم وواود يالقاة ماا باني لاور اساتخدام

التكنولوويا واإلبداع اإلداري لدا العامهني يف وامعة السودان لهعهوم والتكنولوويا ،وزبالف نتائج ه الدراسة ماع دراساة
"فهد المشوط  "2011ال ي توصل إذل ووود يالقة إجيابية بني التكنولووية واإلباداع اإلداري لادا العاامهني يف أدادديياة
سعد يبد اهلل لهعهوم األمنية يف دولة الكو .
يستنتج البايث أن الفر ية السادسة غير محققة ،بمعنل أنه ال توجرد عالقرة ارتباطيره برين التكنولوجيرة المسرتخدمة
واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.
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 -7عرض وتفسير ومناقشة نترائج الفر رية العامرة التري نصرع علرل وجرود عالقرة ارتباطيرة برين بيئرة العمرل الداخليرة
واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.
ملعرفة العالقة االرتباطية بني بيية العمل الدا هية واإلبداع اإلداري ،مت استخدام معامل االرتباط "بريسون"
والنتائج احمل لصل يهي ا موضحة يف اجلدول رقم (.).1

جدول رقم ( :)21معامل االرتباط بيرسون بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري.
المتغير

أفراد العينة

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

بيئة العمل الداخلية
اإلبداع اإلداري

**0. 324

69

03032

القرار
دال عند 0305

 بالنظر إلل الجدول السابق رقم ( )21يتضح أن:معامل االرتباط بريسون بني املتنري بيية العمل الدا هية واإلباداع اإلداري بها  4.3.0مماا ادل يها وواود يالقاة
طرد ااة ضااعيية بين مااا ،وان مسااتوا الداللااة هلا ا املعاماال قاادر ب ا ا 4243.وهااو اقاال ما مسااتوا الداللااة املعتمااد ما طرفنااا
 ،4245مما دل يها أن معامال االرتبااط ذو داللاة إح لصاائية ،وبالتاارل نثبا صاحة فرضاية البحا العاماة والقائهاة " توجرد
عالقرة ارتباطيرره برين بيئررة العمرل الداخليررة واإلبرداع اإلداري لرردى مروظفي مررديريات الشرباب والريا ررة ،ونسابة التكدااد
م ه

النتيجة هي  ،%55مع احتمال الوقوع يف اخلطك بنسبة .%5

 تفسير ومناقشة النتائج:لنرض معرفة العالقة االرتباطية بني بيية العمل الدا هية واإلبداع اإلداري ،مت حساب معامل االرتباط بريسون بني
دروات أفراد يينة البح ا الية ،وهب ا بهن قيمة معامل االرتباط  423.0وهو معامل ارتباط طردي اجياي و اري يه
أن هناك يالقة ارتباطيل بني املتنري ذات داللة إح لصائية ،وتيسري ذلا أنل دهما زاد توافر بيية يمل دا هية حسنة دهما
زادت القدرات اإلبدايية لدا موظيي مد ر ات الاباب والر اضية ،مما عين أن توافر يناصر بيية العمل الدا هية
(ظروف يمل حسنة ،االت لصال ،العمل اجلمايي ،ا وافا ،املااردة يف ازباذ القرار ) ا د م القدرات االبدايية
لهموظيني و س م يف تنمية م ارصم وصقل قدراصم ،و سايدهم يه االدا االمثل.
النتيجااة السااابقة توافااا إذل مااا توصاال إلياال داال ما "ووترمرران وبيترررز" يف نور ااة البحا يا التيااوق اله ا ان أوردا يف
دراست ما التحهيهية جملموية م املؤسسات املتيوقاة والام تتسام بدرواة يالياة ما اإلباداع حبا يا املباادئ والقايم املاارتدة
بين مااا وتوصااال أن ها املؤسسااات تعطااي اسااتقاللية لهوحاادات وألقسااام لتاااجيع ا يها اإلبااداع ،وربيياهااا يها املنافسااة
فيما بين ما يه األدا األدثر سبياا ،وتنمية قدرات العامهني وربياهم يه بإشراد م يف النتائج اإلجيابياة املرتتباة يها تياوق
املؤسسااة ،ممااا جيعه اام تمياااون يف أدائ اام وتنميااة وتطااو ر البييااة التنويميااة لتااكمني االنتمااا لهقاايم الرئيسااية يف املؤسسااة( .رعررد

يسن الصرن)39 .38 :2000 :
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دما حدد "كليفورد وكافين" يف دراست ما ي األدا الوافر ،أن السب

يف سبيا بعض املؤسسات بالقدرة

اإلبدايية العالية روع إذل ات سبيا بييت ما التنويمية ،وم ه السمات ربييا العامهني يه التدر والتجر ،
وتعا ا العالقات مع املتعامهني وتكثيف يمهيات التطو ر واإلبداع إلرضائ م ،ود ا تنمية وتطو ر قدرات العامهني وحياهم
لألدا املتميا واإلبداع( .رعد يسن الصرن)39 .38 .2000 :

حيا أصاابح املاان ج اإلباادايي أحااد املاادا ل األساسااية اال املاااكالت وتقاادم املؤسسااات و اااري " رضاوان ،ويبااد
الناااين " يف ه ا ا االذبااا إذل أن اإلبااداع أحااد الضاارور ات األساسااية إلدارة اإلبااداع واملؤسسااات ،إذ أن الامااان يف ت لصااايد
وا اوااات والطموحااات هااي األ اارا يف مااو واتساااع ودل عااد دااايف وح ا مرضاايا أدا املؤسسااات يه ا ا ااتالف أماط ااا
وانواي ااا بط اارق تقهيد ااة وروتيني ا اة ،وأن االس ااتمرار هب ااا ااؤدي إذل الوق ااوف ،وبالت ااارل إذل الرتاو ااع ي ا ا الرد ا ا الس ااائد إذل
اإلمام(.ر وان)145 . 2010 :
دمااا أش ارنا يف وانبااا النوااري يف رأي الباحا " النماار " أناال تعتاارب بييااة العماال اليوميااة ومااا واواال الياارد م ا مااؤثرات
ذات أث اار يه ا العمهي ااة اإلبدايي ااة ،حي ا ا ااد أن اليهس ااية اجلي اادة ال اام تنت ج ااا اإلدارة يف التعام اال م ااع الع ااامهني والنو اارة
اإلجيابيااة م ا قباال اإلدارة ااوهم ،اؤدي إذل بنااا يالقااات وياادة بااني اإلدارة والعااامهني ،وه ا ا ااؤدي إذل دروااة وياادة م ا
االستقرار الوظييي ما ؤدي إذل املا د م الب ل والعطا م قبال العاامهني ماا اؤدي -بالتاارل -إذل هاا وإطاالق القادرات
اإلبداييااة لااد م  ،دمااا أن تبساايط إو ارا ات العماال وقتاال اجلمااود والااروتني ساايؤد ان أ ضااا إذل ه ا النتيجااة ،فعه ا ساابيل
املثال اد أن البييات التنويمية الم تاجع يه االااز والتيوق والتجد د( .النمر سعود محمد)91 .1992 :

و را" العالق" ان البيية التنويمية اليعالاة هاي الام تتضام هيادال تنويماي مرناة تنسااب في اا االت لصااالت وتااجع
سبكني العامهني يف ازباذ القرار ،و ي في ا فرص أدارب لاباداع يا طر اا تطاو ر وتنمياة العاامهني االل إتاحاة اليرصاة هلام
ألدا العمل حبر ة وادتساب اخلربة واالستقاللية يف ازباذ القرار ،د لا ي في ا مط اإلشراف الدديقراطي املنااخ التنويماي
املناسا لابااداع ،بينمااا ااؤدي مااط اإلشاراف التسااهطي اذل مناااخ غااري صااحي لهعااامهني وجيااد ما إبااداياصم ومسااا اصم يف
ربس ااني األدا  ،دم ااا تسا ا م البيي ااة التنويمي ااة يف صيي ااة الوا اروف تس ااايد يها ا تنمي ااة ال ااروح اإلبدايي ااة ما ا ااالل تبس اايط
اإلورا ات وبعادها يه الروتني( .العالق بشير)132 .130 .1998 :
وم بني أبعاد بييات العمل الم تعاز الدافعية ال اتية تاري "امابيل " إذل س أبعاد( :التحدي ،ا ر ة ،توفري

املوارد يف املال ،الوق  ،العمل يف صباية ،مط القيادة ،التاجيع والديم) وهناك م أضاف التن ة العكسية والتقييم
ود ا ربد د أهداف اإلبداع ،تطو ر الكيا ات والعالقات لتاجيع اإلبداع ،دما أن املسكلة ليع فقط تعا ا اإلبداع يف
املؤسسة وإما أ ضا تعا ا ثقة اليرد بنيسل وتقو ة إرادتل لهوصول إذل ربقيا أهداف الاخ لصية وأهداف املؤسسة
أ ضا(.وسيلة واعر ) 112: 2015
دمااا ذداار الباح ا " زدر ااا " شااروط يد ااد لتحقيااا االس ارتاتيجية اإلبداييااة يف املنومااات هااو بنااا ثقافااة العااامهني
واملنومااة ،والرتديااا يها دمااج العااامهني حبيا اااعر العاماال دا اال املنومااة اناال وااا ال تجااأ ما الكاال ،وان الكاال وااا ال
تجاأ منل ،وم الواضح إجياد ه ا النوع م الثقافة يف غا ة ال لصعوبة لكنل يف غا ة األ ية ،ألنل قوم يه النوارة اإلنساانية
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لهعامهني ال اآللية او الوظييية ،ل لا فان الان ج األساساي هلا النوارة قاوم يها الرتدياا يها احتياواات العاامهني والنوارة
إلي م يه أهنم أيضا أسرة واحدة توو االهتمام هبم وتدر ب م ،والعمل يها ترسايم املباادئ يف نيوسا م لضامان أدا
متمي ااا أليم اااهلم وأدواره اام ،وت ااوفري أد اارب ق اادر ممك ا ما ا االح ارتام هل اام ،وإتاح ااة الي اارص الكافي ااة هل اام لهما اااردة يف ازب اااذ
القرار(الدوري زكريا )64 .2004 :
ويهياال ديك ا القااول أن لابااداع مويااة م ا املقومااات الاام جي ا أن تتااوفر يف بييااة العماال الدا هيااة ،لت ي ا اجملااال
النطالق األفكار يف حل املاكالت الم تتعرض ساري العمهياات يف املؤسساة ،وحا تساتطيع ها األ ارية إياادة النوار يف
أهداف ا والوسائل الم ديكن ا م ربقيق ا البد هلا تنمية م ارات وقدرات يامهي اا بإياادة النوار يف بنائ اا التنويماي ووعهال
أدثر مرونة ومال مة ،وه ا ما ترا الباحثة "وسيلة واعر" أن بيية املؤسسة تهع دورا حيو ا يف توفري منااخ املنااخ التنويماي
واالمكانيااات الضاارور ة لابااداع ،فالنوااام اإلداري املاارن واملناااخ ال ا ي تسااود بااني اف اراد يالقااات الثقااة وروح الير ااا اااجع
السهوك اإلبدايي لدا العامهني( .وسيلة واعر)124 .2015 :
واملؤسسااة املبديااة هااي تهااا تاااجع اإلبااداع وتكاااف النجاااح وال تعاقا يها اليااال وهااي الاام تااتعهم ما أ طائ ااا
وم ا ا ا ا ا ا ذبارهب ا ا ا ا ا ااا وتس ا ا ا ا ا ااع إذل التحس ا ا ا ا ا ااني املس ا ا ا ا ا ااتمر ألدائ ا ا ا ا ا ااا وربقي ا ا ا ا ا ااا مس ا ا ا ا ا ااتوا ي ا ا ا ا ا ااارل م ا ا ا ا ا ا األم ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ااوظييي
لهعمااال ) Sehat& Azar :2011.103(.وح ا تكااون املؤسسااة مبديااة جي ا يهي ااا تنيااري ثقافت ااا وطاارق تيكريهااا
والعالقات السائدة بني العامهني ح تسمح باربوز اإلباداع وتولياد أفكاار أصايهة ،واملؤسساة املبدياة ال تبادع فقاط ما أوال
اإلباداع باال ما أواال تقااد حهاول ود اادة وربقياا رفاهيااة الياارد ،وإنااا هو ااة اوتمايياة وبييااة تنويميااة تساايد يها توليااد
األفكار و ها القيمة )Francois& Ailleret: 2009.184) .
و سااتنتج الباح ا ممااا ساابا أن م ا أهاام مقومااات ظ ااور اإلبااداع يف ااال املؤسسااات الر اضااية ،ت اوافر بييااة يماال
مناسبة لتطو ر وتنميتل ،وم بني تها املقومات ما هو مادي وما هو معنوي ،حي ترتبط املقومات املاد ة دبا اوفر لايط
العماال ما ظااروف يماال ماد ااة حساانة وتاوافر حاوافا ماد ااة تكيااي وتسااد ا اوااات األساسااية لهموظااف ،وهياداال تنويميااة
مرنة تنساب في ا االت لصاالت يف دل االذباهات بكل وضوح وس ولة ،ومن اا ماا هاو مارتبط بااعور ومعنو اات املوظاف ما
االل تاوافر مناااخ مناسا قااائم يها العالقااات اإلنسااانية والثقااة املتبادلااة والعماال ب لصاورة صباييااة ،وتااوافر حاوافا معنو ااة ما
الل التاجيع املستمر ويباارات الااكر والتقاد ر ،ودا ا الساماح لهماوظيني باملاااردة بإبادا الارأي والرائاي األ ار ،إضاافة
اذل ا د م البريوقراطية بإتباع الدديقراطية يف اإلدارة ،الم صتم بالعمل والعامهني يف نيع الوق  ،دماا جيا يها املؤسساة
الر اضااية تااوفري الوسااائل املناساابة لتاادر يامهي ااا وتاااجيع م يه ا األدا األفضاال م ا ااالل الاادورات التكو نيااة ،وده ااا
يناصر أساسية البد من ا لتحقيا اإلبداع وتطو ر .
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الفصل الرابع  --------------------------------عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
وتتيا نتائج الدراسة ملا توصل إليل "مودة اسماعيل  "2014الم بين

ووود يالقة إجيابية ما بني بيية العمل

الدا هية واإلبداع اإلداري لدا العامهني يف وامعة السودان لهعهوم والتكنولوويا ،وتاابل أ ضا مع دراسة "سعيد بن
سفران  "2015ال ي توصل إذل يالقة إجيابية بني بيية العمل الدا هية واإلبداع اإلداري لدا العامهني باألند ة الر اضية
باملمهكة العربية السعود ة.
و عااو الباحا نتيجاة العالقاة االرتباطياة الضاعيية ماا باني متناري بيياة العمال الدا هياة واإلباداع اإلداري لادا ماوظيي
مااد ر ات الاااباب والر اضااة إذل النتااائج اإلح لصااائية الضااعيية الاام ساابا أن توصاال إلي ااا بااني متن اريات بييااة العماال الدا هيااة
(ظااروف العماال ،العماال اجلمااايي ،االت لصااال ،ا اوافا ،املااااردة يف ازباااذ الق ارار) والقاادرات اإلبداييااة لاادا املااوظيني ،وقااد
كون سبب ا طبيعة العمل يف املنومات الر اضية ذات الطابع اخلدمايت الم نها يهي اا الطاابع التقهيادي وانتااار النمطياة
والروتني مما ؤدي إذل ووود يوائا لتنمية اإلباداع ،أو إذل يناصار بيياة العمال اخلاروياة من اا (التعهايم ،التنااية االوتمايياة)
الم تؤثر يف القادرات اإلبدايياة ،وممكا أ ضاا كاون الساب اال اتالف بالدرواة األوذل إذل الواروف األ ارا الام تاؤثر يف
القدرات اإلبداع ،فالرغم م أ ية الادور الا ي قاوم بال اليارد يف تكدياد مواهبال وقدراتال إال أن ذلاا ال هناي دور الواروف
األ را الم تؤثر يف ه القدرات ،وه ا ما أشارت إليل النظرية االجتماعية  :إذل أن هناك يوامل أ ارا تباني دور املنااخ

والوسااط االوتمااايي يف يمهيااة اإلبااداع والنتاااج اإلباادايي ،ودا لا تااكثري العواماال االوتماييااة واالقت لصاااد ة والثقافيااة ودا لا
تكثري العوامل الرتبو ة يف اإلبداع( .صالح يسن الداهري)31 .30 .2006 :

وب لصااية يامااة اارا الباح ا أن ت اوافر يناصاار بييااة العماال الدا هيااة ااؤدي بالضاارورة لو ااور اإلبااداع لاادا مااوظيي
مااد ر ات الاااباب والر اضااة ،ممااا اانعكع اجيابيااا يه ا املنومااة دكاال ،و سااتنتج م ا ذلااا أناال ال ديك ا ربقيااا اإلبااداع يف
غياااب احملااددات األساسااية لبييااة العماال دايمااة لاال ،دا لا ال ديكا أن تكااون بييااة ناوحااة يف غياااب مااا حييااا اإلبااداع يها
الو ااور الن د اال من م ااا ما ارتبط ب اااأل ر ،أي أن بيي ااة العم اال تس ااتخدم اإلب ااداع لتحقي ااا الكي ااا ة واثب ااات الا ا ات والتمي ااا

واحملافوة يه بقا املنومة وازدهارها ودديومت ا ،ود لا فان اإلبداع حباواة إذل اساتخدام البيياة ويناصارها لتحقياا النجااح
ولتخ لصااي األفكااار اإلبداييااة إذل حيااا الووااود ،الن اإلبااداع باادون ممارسااات إدار ااة دايمااة يااة و اااول أو عاايع يف شااهل
وصبود.
يسررتنتج البايررث أن الفر ررية العامررة محققررة ،أي أنرره توجررد عالقررة طرديررة ررعيفة بررين بيئررة العمررل الداخليررة واإلبررداع
اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والريا ة.
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الفصل الخامس  --------------------------------------------استنتاجات واقتراحات
 -1استنتاجات عامة:
ىدفت الدراسة بشكلها العام دلعرفة العالقة االرتباطية ما بُت بيئة العمل الداخلية واالبداع االداري لدى موظفي
مديريات الشباب والرياضة ،استخدم الباحث ادلنهج الوصفي وبالتحديد طريقة العالقات االرتباطية ادلتبادلة ،وقد استعمل
الباحث استبيانُت اثنُت جلمع البيانات وادلعلومات ،استبيان أول يقيس رؤية ادلوظفُت لبيئة عملهم الداخلية ،واستبيان ثاين
يقيس القدرات اإلبداعية لدى ادلوظفُت ،وطبقت الدراسة على عينة من ادلوظفُت يف مديريات الشباب والرياضة "مسيلة
بسكرة ،برج ،سطيف" قدرت ب  58موظف والنتائج كاملة جاءت على النحو التايل:
 الفرضية العامة :توجد عالقة ارتباطيو بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب
والرياضة.
من خالل عرض وتفسَت وحتليل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم ( )10واليت تؤكد وجود عالقة ارتباطية
اجيابية بُت بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري ،شلا يعٍت انو كلما زاد توافر عناصر بيئة العمل الداخلية ( ظروف العمل
االتصال العمل اجلماعي ،احلوافز ،ادلشاركة يف اختاذ) كلما زادت القدرات االبداعية لدى موظفي مديريات الشباب
والرياضة ،وىذا يدل ان توافر بيئة عمل داخلية حسنة يف مديريات الشباب والرياضة ،ينمي القدرات االبداعية
للموظفُت ،ويسهم يف تنمية مهارهتم ،وصقل قدراهتم ويساعدىم على االداء االمثل ،وىذه النتائج أثبتت صحة ىذه
الفرضية ،أي الفرضية العامة محققة.
 الفرضية االولى :توجد عالقة ارتباطيو بين ظروف العمل المادية واالبداع االداري لدى موظفي مديريات
الشباب والرياضة.
من خالل عرض وتفسَت وحتليل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم ( )04واليت تؤكد وجود عالقة ارتباطيو
طردية ما بُت زلور ظروف العمل واإلبداع اإلداري  ،شلا يعٍت أنو كلما زاد عنصر ظروف العمل زادت القدرات اإلبداعية
لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ،وىذا يدل أن توافر ظروف عمل مادية حسنة يف بيئة العمل الداخلية دلديريات
الشباب والرياضة تنمي القدرات اإلبداعية للموظفُت ،وتسهم يف تنمية مهارهتم وصقل قدراهتم وتساعدىم على األداء
األمثل ،وىذه النتائج أثبتت صحة ىذه الفرضية ،أي الفرضية األولى محققة.
 الفرضية الثانية :توجد عالقة ارتباطيو بين محور العمل الجماعي واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات
الشباب والرياضة.
من خالل عرض وتفسَت وحتليل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم ( )05واليت تؤكد وجود عالقة ارتباطيو
طردية ما بُت عنصر العمل اجلماعي والقدرات اإلبداعية ،شلا يعٍت أنو كلما زاد عنصر العمل اجلماعي زادت القدرات
اإلبداعية لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ،وىذا يدل أن العمل اجلماعي يف بيئة العمل الداخلية دلديريات
الشباب والرياضة ينمي القدرات اإلبداعية للموظفُت ،ويسهم يف تنمية مهارهتم وصقل قدراهتم ويساعدىم على االداء
االمثل ،وىذه النتائج أثبتت صحة ىذه الفرضية ،أي الفرضية الثانية محققة.
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 الفرضية الثالثة :توجد عالقة ارتباطيو بين محور االتصال واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب
والرياضة.

من خالل عرض وتفسَت وحتليل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم ( )06واليت تؤكد وجود عالقة ارتباطيو

طردية ما بُت عنصر االتصال واإلبداع اإلداري ،شلا يعٍت أنو كلما زاد توافر عنصر االتصال اإلداري زادت القدرات
اإلبداعية لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ،وىذا يدل أن االتصال االداري يف بيئة العمل الداخلية دلديريات
الشباب والرياضة ينمي القدرات اإلبداعية للموظفُت ،ويسهم يف تنمية مهارهتم وصقل قدراهتم ويساعدىم على األداء
األمثل ،وىذه النتائج أثبتت صحة ىذه الفرضية ،أي الفرضية الثالثة محققة.
 الفرضية الرابعة :توجد عالقة ارتباطيو بين محور الحوافز واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب
والرياضة.
من خالل عرض وتفسَت وحتليل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم ( )07واليت تؤكد وجود عالقة ارتباطيو
طردية ما بُت عنصر احلوافز واإلبداع اإلداري ،شلا يعٍت أنو كلما زاد عنصر احلوافز زادت القدرات اإلبداعية لدى موظفي
مديريات الشباب والرياضة ،وىذا يدل أ ن توافر احلوافز يف بيئة العمل الداخلية دلديريات الشباب والرياضة تنمي القدرات
اإلبداعية للموظفُت ،وتسهم يف تنمية مهارهتم وصقل قدراهتم وتساعدىم على األداء األمثل ،وىذه النتائج أثبتت صحة
ىذه الفرضية ،أي الفرضية الرابعة محققة.
 الفرضية الخامسة :توجد عالقة ارتباطيو بين محور المشاركة في اتخاذ القرار واإلبداع اإلداري لدى موظفي
مديريات الشباب والرياضة.
من خالل عرض وتفسَت وحتليل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم ( )08واليت تؤكد وجود عالقة ارتباطيو
طردية ما بُت عنصر ادلشاركة يف اختاذ القرار واإلبداع اإلداري ،شلا يعٍت أنو كلما زاد عنصر ادلشاركة يف اختاذ القرار زادت
القدرات اإلبداعية لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ،وىذا يدل أن إشراك ادلوظفُت يف عملية اختاذ القرار ينمي
قدراهتم اإل بداعية ،ويسهم يف تنمية مهارهتم وصقل قدراهتم ويساعدىم على األداء األمثل ،وىذه النتائج أثبتت صحة
ىذه الفرضية ،أي الفرضية الخامسة محققة.
 الفرضية السادسة :توجد عالقة ارتباطيو بين محور التكنولوجيا المستخدمة واإلبداع اإلداري لدى موظفي
مديريات الشباب والرياضة.

من خالل عرض وتفسَت وحتليل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم ( )11واليت تؤكد عدم وجود عالقة
ارتباطيو ما بُت بعد التكنولوجيا ادلستخدمة و اإلبداع اإلداري ،شلا يدل على أن بعد التكنولوجيا ادلستخدمة ليس لو
عالقة باإلبداع اإلداري من وجهة نظر موظفي مديريات الشباب والرياضة ،وىذه النتائج أثبتت عدم صحة ىذه
الفرضية ،أي الفرضية السادسة غير محققة.
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 -2اقتراحات:
-

اقتراحات في مجال ظروف العمل لتنمية االبداع االداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة:

-

ختصيص مهندسُت سلتصُت يف رلال هتيئة ظروف العمل على مستوى مديريات الشباب والرياضة.
جتهيز وتأثيث سلتلف ادلكاتب االدارية بالوسائل اجلديدة ،مبا يتناسب مع طبيعة عمل كل موظف.

-

اجراء صيانة دورية ألجهزة التكييف ،واحلرارة ،واالضاءة ،والنظافة ،يف مكان العمل.

-

اقتراحات في مجال العمل الجماعي لتعزيز اإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة:

-

تسهيل فرص التعاون اجلماعي بُت ادلوظفُت ،وزيادة التنسيق بُت ادلصاحل وادلكاتب اإلدارية ادلختلفة.
ضرورة توفَت اخلدمات االجتماعية ،والًتفيهية داخل ادلديرية ،اليت من شاهنا ان تعزز روابط الصداقة واالخوة بُت
ادلوظفُت.

-

اقتراحات في مجال االتصال اإلداري لتعزيز اإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة:

 استخدام اساليب التفكَت االبداع اجلماعي يف ادلديرية مثل " العصف الذىٍت ،اسلوب دلفي" ،لزيادة كفاءة وقدراتادلوظفُت اإلبداعية.

-

العمل على تعزيز نظام اتصال اداري يكون انسيابيا وذو اجتاىات سلتلفة ،من خالل فتح قنوات جديدة وحتسُت
القنوات ادلوجودة حاليا.

-

توفَت نظام جيد للمعلومات وتسهيل عملية احلصول عليها ،حىت يتسٌت للموظفُت االبداع وادلبادرة يف عملهم.
العمل على حتسُت عملية تدفق االتصاالت يف ادلديرية ،والعمل على ازالة ما يعيق تدفق ادلعلومات واالتصاالت
بُت مجيع ادلستويات االدارية ويف مجيع االجتاىات.

-

اقتراحات في مجال التحفيز لتعزيز اإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة:

-

مراجعة اجور ادلوظفُت وحتسينها ،للتناسب مع القدرة الشرائية لديهم.
تشجيع التنافس يف ابراز واقًتاح االفكار اجلديدة ادلتعلقة بطريقة العمل االداري ،ومنح ادلوظفُت ادلبدعُت ادلكافأة
اجملزية سوآءا ادلالية او ادلعنوية.

-

تعزيز شعور ادلوظفُت بالعدالة ،من خالل توعيتهم باألسس اليت يتم من خالذلا منح ادلكافأت والًتقيات.

-

اقتراحات في مجال المشاركة في اتخاذ القرار لتعزيز اإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب
والرياضة:

-

عقد اجتماعات دورية بُت ادلسؤولُت وادلوظفُت ،حىت يتم تناقل ادلعلومات ضمن مجيع ادلستويات لتحسُت جودة
القرار ادلتخذة.
اشراك ادلوظفُت يف عملية صنع القرارات ،ويف رسم السياسات والتوجهات ادلستقبلية اليت تدخل ضمن نطاق
أعماذلم ،شلا يدعم قيم االعًتاف والتقدير للموظفُت ،ويقوي من دافعيتهم على ادلبادرة واإلبداع.
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-

إنشاء إدارة حاضنة لإلبداع أو ما يسمى (بنك االبتكار) ،تكون مسؤولية عن دعم وتشجيع ادلبدعُت وادلتميزين
والعمل على تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي لديهم ،وتنيب األفكار اإلبداعية لديهم ،والعمل على تطبيقها ،فهذا
يعمل على تشجيع األفراد على طرح األفكار اإلبداعية.

-

اقتراحات في مجال التكنولوجيا المستخدمة لتنمية اإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب
والرياضة:

-

جتهيز سلتلف ادلكاتب اإلدارية بالوسائل التكنولوجية احلديثة ،لتسهيل العمل ومواكبة التطورات.

-

وضع دورات تكوينية منتظمة للموظفُت ،إلكساهبم مهارات استخدام التكنولوجيا يف العمل.
الصيانة الدورية دلختلف األجهزة التكنولوجية ادلتوفرة على مستوى ادلديرية.

 -3أفاق مستقبلية للدراسة:
يقًتح الباحث بعض الدراسات ادلستقبلية يف رلال اإلدارة والتسيَت الرياضي ،وذلك بإجراء ادلزيد من البحوث
والدراسة ادليدانية يف رلال ادلؤسسات الرياضية كتكملة دلوضوع االطروحة ،ومثال ذلك:
-

اجراء حبوث ميدانية للكشف عن العالقات االرتباطية ما بُت ادلفاىيم االداري احلديثة يف رلال ادلؤسسات

الرياضية مثل( :الثقافة التنظيمية ،االلتزام التنظيمي ،إدارة الوقت ،اإلدارة باألىداف ،اإلدارة االلكًتونية
تكنولوجية ادلعلومات واالتصال ،العدالة التنظيمية ،ادلناخ التنظيمي ،اإلبداع اإلداري).
 إجراء حبوث ميدانية يف رلال ادلؤسسات الرياضية للتعرف عن العالقة االرتباطية بُت مؤشرات بيئة العملالداخلية الغَت ادلستخدمة يف ىذه االطروحة مثل( :القيادة اإلدارية ،اذليكل التنظيمي ،ساعات العمل) واإلبداع
اإلداري.
 إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات ادليدانية يف ادلؤسسات الرياضية ،للتعرف عن ادلعيقات اإلدارية اليت حتد منقدرات ادلوظفُت عن اإلبداع واالبتكار.
 إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات ادليدانية للكشف عن مستوى القدرات اإلبداعية لدى ادلوظفُت ،ومقارنتهامبؤسسات رياضية اخرى.
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 -4ملخص الدراسة بالعربية :

 عنوان الدراسة :بيئة العمل الداخلية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة . ىدددف الدراسددة العددام :معرفةةة العالقةةة االرتباطيةةة بةةُت متغ ةَتات بيئةةة العمةةل الداخليةةة واإلبةةداع اإلداري لةةدى مةةوظفي مةةديرياتالشباب والرياضة لواليات " مسيلة ،بسكرة ،برج بوعريريج ،سطيف".
 -إشكالية الدراسة  :ىل توجد عالقة ارتباطيو بُت بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب

والرياضة؟

 -إجراءات الدراسة الميدانية :

 -العينة :عينة مسحية ودتثلت يف  58موظف يشتغلون داخل مقرات مديريات الشباب والرياضة .

 المجال الزماني والمكاني :اجريت الدراسة ادليدانية على مستوى أربع مديريات الشباب والرياضة :ادلسيلة  -برج بوعريريج -سطيف  -بسكرة ،وذلك يف الفًتة ادلمتدة من  1فيفري  6112إىل غاية  62ماي 6112
 المنهج  :اعتمدنا على ادلنهج الوصفي االرتباطي وذلك دلالئمتو طبيعة البحث ادلراد القيام بو . -أدوات الدراسة :استبيان مدرج على شكل مقياس ليكرت اخلماسي .

 -النتائج المتوصل إليها:

 توجد عالقة طردية ضعيفة بُت ظروف العمل واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. توجد عالقة طردية ضعيفة بُت العمل اجلماعي واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. توجد عالقة طردية ضعيفة بُت االتصال واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. توجد عالقة طردية ضعيفة بُت احلوافز واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. توجد عالقة طردية ضعيفة بُت ادلشاركة يف اختاذ القرار واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. ال توجد عالقة ارتباطية بُت التكنولوجيا ادلستخدمة واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة. أىم االقتراحات: وضع نظام فعال للحوافز ادلادية وادلعنوية للموظفُت وأن تتناسب احلوافز ادلعطاة مع اجلهد ادلبذول وان ترتبط مبعدالتاألداء واإلبداع يف العمل وأن تقدم يف وقتها ادلناسب.
 إنشاء إدارة حاضنة لإلبداع أو ما يسمى (بنك االبتكار) تكون مسؤولة عن دعم وتشجيع ادلبدعُت. اجراء دورات تكوينية منتظمة للموظفُت ،إلكساهبم مهارات استخدام التكنولوجية يف العمل. األفاق المستقبلية للدراسة : إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات ادليدانية يف ادلؤسسات الرياضية ،للتعرف عن العالقة االرتباطية بُت مؤشرات بيئةالعمل الداخلية والقدرات اإلبداعية .
 إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات ادليدانية يف ادلؤسسات الرياضية ،للتعرف عن ادلعيقات اإلدارية اليت حتد من قدراتادلوظفُت عن اإلبداع واالبتكار.
 الكلمات المفتاحية  :بيئة العمل الداخلية – اإلبداع اإلداري – مديريات الشباب والرياضة.- 013 -
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5- Résumé de l’étude:
- Titre de l’étude : L’environnement interne du travail et sa relation avec la créativité
administrative chez les fonctionnaires des directions de la jeunesse et des sports.
L’objectif général de l’étude :
Connaitre la relation corrélative entre les variations de l’environnement interne du travail et la
créativité administrative chez les fonctionnaires des directions de la jeunesse et des sports des
wilayas de « M’Sila, Biskra, Bordj Bou Arreridj et Sétif ».
La problématique de l’étude :
Y-t-il une relation entre l’environnement interne du travail et la créativité administrative chez les
fonctionnaires des directions de la jeunesse et des sports ?
Les procédures de l’étude pratique « sur terrain :
L’échantillon : un échantillon d’enquête qui a été représenté par 69 fonctionnaires travaillant dans
les directions de la jeunesse et des sports.
Le cadre spatio-temporel : l’étude pratique a été faite au niveau de quatre directions de la jeunesse
et des sports : M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Biskra, durant la période prolongée du 1er Février
2016 jusqu’au 25 Mai 2016.
La méthode: on a opté pour la méthode descriptive corrélative vu qu’elle est compatible avec la
nature de cette recherche.
Le corpus d’étude : un questionnaire inséré sous forme d’une échelle de Likert quintet.
Les résultats obtenus :
- Il y a une relation corrélative faible entre les circonstances du travail et la créativité administrative
chez les fonctionnaires des directions de la jeunesse et des sports.
- Il y a une relation corrélative faible entre le travail collectif et la créativité administrative chez les
fonctionnaires des directions de la jeunesse et des sports.
- Il y a une relation corrélative faible entre la communication et la créativité administrative chez les
fonctionnaires de la jeunesse et des sports.
- Il y a une relation corrélative faible entre les motivations et la créativité administrative chez les
fonctionnaires des directions de la jeunesse et des sports.
- Il y a une relation corrélative faible entre la participation à la prise de décision et la créativité
administrative chez les fonctionnaires des directions de la jeunesse et des sports.
- Aucune relation corrélative entre la technologie utilisée et la créativité administrative chez les
fonctionnaires des directions de la jeunesse et des sports.
Les recommandations fondamentales :
- Mettre un système efficace de motivations matérielles et morales pour les fonctionnaires et
qu’elles doivent être compatibles avec l’effort fourni, et liées aux taux de la créativité dans le
travail. Ces motivations doivent être présentées au temps adéquat.
- Créer une administration de créativité, ou ce qu’on appelle (la banque de créativité), responsable
d’appui et d’encouragement des créateurs.
- Effectuer des cours de formation réguliers pour les fonctionnaires afin d’acquérir des compétences
en technologie dans le travail.
Les perspectives de l’étude :
- Effectuer autant de recherches et d’études pratiques (sur terrain) dans les établissements sportifs
afin de connaitre la relation corrélative entre les indicateurs de l’environnement interne du travail et
les capacités de la créativité.
- Effectuer autant de recherches et d’études pratiques (sur terrain) dans les établissements sportifs
afin de connaitre les obstacles administratifs qui limitent les capacités de la création et d’innovation
des fonctionnaires.
Les mots clés : l’environnement interne du travail - la création administrative – les directions de la
jeunesse et des sports.
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6- The summary of the study:
- The title of the study: The internal work environment and its relation to administrative
creativity among the staff of the Youth and Sports Directorates.
- The aim of the study: To know the correlation between internal work environment variables
and administrative creativity among the staff of the Youth and Sports Directorates of the states
of M'sila, Biskra, Bordj Bou Arreridj, and Setif
- The Problem of the Study: Is there a relationship between the internal work environment and
administrative creativity among the staff of the Youth and Sports Directorates?
-Field study procedures:
-Sample: A survey sample consisted of 69 employees working within the headquarters of
Youth and Sports Directorates.
The field study was carried out at the level of four Youth and Sports Directorates: M'sila - Bordj
Bou Arreridj - Setif - Biskra, from 1 February 2016 to 25 May of the same year.
- Approach: We relied on descriptive approach to suit the nature of the research to be done.
- Study Tools: A questionnaire in the form of a five-dimensional Likert scale.
- Results:
-There is a weak correlation between working conditions and managerial creativity among the
staff of the Youth and Sports Directorates.
-There is a weak relationship between teamwork and administrative creativity among the staff
of Youth and Sports Directorates.
-There is a weak correlation between communication and administrative creativity among the
staff of Youth and Sports Directorates.
-There is a weak relationship between incentive and administrative creativity among the staff of
the Youth and Sports Directorates.
-There is a weak relationship between participation in decision-making and administrative
creativity among the staff of Youth and Sports Directorates.
-There is no correlation between the technology used and the administrative creativity of the
staff of the Youth and Sports Directorates.
- Key Recommendations:
To develop an effective system of incentives for employees and material, and that the incentives
given are commensurate with the effort exerted, and that the performance and creativity rates
are linked to the work and presented in a timely manner.
Create an incubator for innovation or so-called "Innovation Bank" that will be responsible for
supporting and encouraging creators.
Conduct regular training sessions for staff to provide them with the skills to use technology at
work.
- Future prospects of the study:
Conduct more research and field studies in sports institutions to identify the correlation between
internal work environment indicators and creative capabilities.
Conduct more research and field studies in sports institutions to identify administrative
obstacles that limit the ability of employees to innovate and innovate.
- Keywords: Internal Work Environment - Administrative Creativity - Youth and Sports
Directorate
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 -7قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم. السنة النبويةاوال :الكتب باللغة العربية:
 .0إبراىيم عبد الستار  :1111اإلبداع قضاياه وتطبيقاتو ،القاىرة ،مكتبة االصللو ادلصرية.
 .1أبو السعيد أمحد ،وعابد زىَت  :1101مهارات االتصال وفن التعامل مع االخرين ،مكتبة اجلزيرة ،غزة ،فلسطُت.
 .2أمحد سيد مصطفى  :1110ادلدير يف حتديات العودلة ،إدارة جديدة لعامل جديد ،دار الفكر العريب ،ط ،0القاىرة .
 .3امال زلمد ابراىيم بابكر ،محادة عيد نوار العنتبلي  :1105اإلبداع يف ادارة ادلؤسسات الرياضية ،ماىي للنشر
والتوزيع ،االسكندرية ،مصر.
 .4براء رجب تركي  :1104نظام احلوافز االدارية ودورىا يف صقل ودتكُت قدرات األفراد ،الطبعة  ،0دار الراية للنشر
والتوزيع ،عمان.
 .5برافُت جوبتا  :1117اإلبداع اإلداري يف القرن احلادي والعشرون ،ترمجة امحد ادلغريب ،دار الفجر للنشر والتوزيع
مصر.
 .6بشَت صاحل الرشيدي :2000مناىج البحث الًتبوي رؤية تطبيقية مبسطة ،دار الكتاب احلديث ،ط ،0الكويت.
 .7بالل خف السكارنة  :1100اإلبداع اإلداري ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،االردن.
 .8بوخريسة بوبكر ،مراد زعيمي  :1117دراسات يف تسيَت ادلوارد البشرية ،إدارة األفراد ،ط ،0دار قرطبة للنشر
والتوزيع .احملمدية ،اجلزائر.
 .01بوداود عبد اليمُت وعطاء اهلل أمحد  :1118ادلرشد يف البحث العلمي لطلبة الًتبية البدنية والرياضية ،ديوان
ادلطبوعات اجلامعية ،ط  ،0اجلزائر.
 .11تامي  ,ملحم  : 2000مناىج البحث يف الًتبية وعلم النفس دار ادلسَتة للنشر ط 1عمان األردن.
 .01تعريف مجعة زلارب  :1113التأديب االداري يف الوظيفة العامة ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،االسكندرية ،مصر.
 .02ثابت عبد الرمحن إدريس  :1114إدارة األعمال ،نظريات ومناذج وتطبيقات الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
 .03جاب الرب سيد زلمد  :1114السلوك التنظيمي ،مطبعة الشمري ،القاىرة ،مصر.
 .04جروان فتحي  :1111اإلبداع مفهومو -معايَته  -نظرياتو  -قياسو -تدريباتو  -مراحلو ،دار الفكر للطباعة
والنشر ،عمان ،االردن.
 .05جلدة سليم بطرس ،عبوي زيد منَت :1115إدارة اإلبداع واالبتكار ،دار كنوز ادلعرفة ،عمان ،االردن.
 .06مجال خَت اهلل  :1118االبداع االداري ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،الطبعة  ،0عمان ،االردن.
 .07جوىر صالح الدين :0873مقدمة يف إدارة وتنظيم التعليم ،القاىرة ،مصر.
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 .08حسُت حرمي  :1101مبادئ اإلدارة احلديثة ،ط  ،1دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .11حسُت حرمي  :1113سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات االعمال ،دار احلامد للنشر والتوزيع .ط  ،0عمان.
 .10محود خضَت كاضم  :1111السلوك التنظيمي ،الطبعة  ،0دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .11حنفي عبد الغفار  :1111السلوك التنظيمي وإدارة منظمات األعمال الوظائف وادلمارسات اإلدارية ،الدار
اإلسكندرية.

اجلامعية،
 .12حنورة مصري  :1111الًتبية واإلبداع بوصلة الرؤية ،رللة التقدم العلمي ،ع" ،"21الكويت.
 .13خالد زلمد طالل ،وائل زلمد إدريس  :1116االسًتاتيجية والتخطيط االسًتاتيجي ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .14خضَت كاضم محود الفرجيات ،موسى سالمة اللوزي ،أنعام الشبهاين  :1118السلوك التنظيمي ،مفاىيم معاصرة،
اثراء دار النشر ،عمان ،االردن.
 .15اخلطيب علي :1995الًتبية اإلبداعية ،تعلم يف العمق واستبصار لألفكار ،دار الًتبية ،قطر.
 .16خليل زلمد الشماع وخضَت كاظم محود  :1111نظرية ادلنظمة ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة،ط ،0األردن.
 .17درة عبد الباري :1113العامل البشري واإلنتاجية يف ادلؤسسات العامة ،ط ،0دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان،
االردن.
 .18الرازي ،زلمد بن ايب بكر بن عبد القادر :1113سلتار الصحاح " حتقيق أمحد ابراىيم زىرة ،بَتوت ،دار الكتاب
العريب ،لبنان.
 .21راشد زلمد عبد اجلليل  :1111اسًتاتيجية إدارة ادلوارد البشرية ،دار الفكر للطباعة ،عمان
 .20رحبي مصطفى وعثمان زلمد غنيم  :1111مناىج وأساليب البحث العلمي ،النظرية والتطبيق ،دار الصفاء للنشر
والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .21رجاء زلمود أبو عالم  :1100مناىج البحث يف العلوم النفسة والًتبوية ،دار النشر للجامعات ،ط  ،5القاىرة.
 .22رشوان حسُت  :1111األسس النفسية واالجتماعية لالبتكار ،اإلسكندرية ،ادلكتب اجلامعي احلديث.
مهومة ،اجلزائر.

 .23رشيد زروايت  :1111تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعية ،ط،0دار
 .24رعد حسن الصرن  :1111إدارة اإلبداع واالبتكار ،اجلزء 0دار الرضا للنشر والتوزيع ،دمشق ،سوريا.
 .25روشكا الكسندر  :0878اإلبداع العام واخلاص ،ترمجة غسان ابو فخر ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب
دار النشر سلسلة عامل ادلعرفة ،الكويت.
 .73زاىر زلمد الديري  :1111السلوك التنظيمي ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،االردن .
 .27السرور ناديا  :1111مقدمة يف اإلبداع ،عمان ،دار وائل للطباعة والنشر.
 .28سليم إبراىيم احلسنية  :1118اإلدارة باإلبداع ،منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،عمان ،االردن.
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 .31سليم زلمد شريف قارة ،عبد احلكيم زلمود الصايف  :1100تنمية االبداع وادلبدعُت من منظور متكامل ،دار الثقافة
للنشر والتوزعي ،عمان األردن.
 .30السويدان طارق ،العدلوين زلمد  :2002مبادئ اإلبداع شركة اإلبداع اخلليجي لالستثماريات والتدريب ،الكويت.
 .31الشقاوي عبد الرمحان عبد اهلل  :0883ادارة التنمية ادلملكة العربية السعودية ،جامعة ادللك عبد العزيز ،الرياض.
 .32صاحل حسن الداىري  :1117سيكولوجية اإلبداع والشخصية .ط ،0دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .33صاحل مهدي زلسن العامري ،طاىر زلسن منصور الغايل  :1103االدارة واالعمال ،دار وائل للنشر ،ط ،3عمان.
 .34صفى الرمحن ادلباركفوري  :1110سَتة النيب صلى اهلل عليو وسلم ،الرحيق ادلختوم ،ط ،0ب ،م ،ن ادلطبعة العادلية.
 .35صالح الشنواين  :0872إدارة األفراد والعالقات االنسانية ،مؤسسة شباب اجلامعة للنشر ،االسكندرية.
 .36الصَتيف ،زلمد عبد الفتاح  :1112اإلدارة الرائدة ،ط ،0دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .37عاكف لطفي خصاونة  :1100ادارة االبداع واالبتكار يف منظمات االعمال ،ط ،0دار ومكتبة حامد للنشر
والتوزيع ،عمان .االردن.
 .38عباس علي  :1113أساسيات علم اإلدارة ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .41عبد هلل حسن مسلم  :1104االبداع واالبتكار االداري يف التنظيم والتنسيق ،ط ،0دار ادلعتز للنشر والتوزيع.
 .40العتييب جرب صبحي  :1114تطور الفكر واالساليب يف االدارة ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .41عدوي ناصر دادي  :1112إدارة ادلوارد البشرية والسلوك التنظيمي ،دراسة نظرية تطبيقية ،دار احملمدية العامة
اجلزائر.
 .42عمر وصفي عقيلي  :1118ادارة ادلوارد البشرية ادلعاصرة بعد اسًتاتيجي ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.
 .43فاروق عبد فليو ،السيد زلمد عبد اجمليد  :1114السلوك التنظيمي يف ادلؤسسات التعليمية ،ط ،0دار ادلسَتة
للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .44فاطمة عوض صابر ،مَتفت علي خفاجة  :2002أسس البحث العلمي ،ط ،0مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية
اإلسكندرية ،مصر.
ادلعارف ،القاىرة.

 .45فرج عبد القادر طو  ، :0877على النفس الصناعي والتنظيمي ،دار
 .46فرحات فاروق أمحد  :0882التحفيز وفلسفة ادلنشأة اجتاه العاملُت ،مطابع صلد التجارية ،الرياض ،السعودية.
 .47فضيل دليو : 1995دراسات يف ادلنهجية ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر
 .48فهمي خليفة الفهداوي  :1113اإلدارة يف اإلسالم ،ادلنهجية والتطبيق والقواعد ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،عمان
األردن.
 .51القريويت زلمد قاسم  :1111السلوك التنظيمي دراسة السلوك اإلنساين الفردي واجلماعي يف ادلنظمات ادلختلفة،
دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .50كاضم محود خضَت  :1111السلوك التنظيمي ،دار صفاء ،عمان ،االردن.
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الفكر،

 .51كامل زلمد ادلغريب  :1101السلوك التنظيمي ،مفاىيم واسس سلوك االفراد واجلماعة يف التنظيم ،دار
عمان ،االردن.
 .52الكبيسي عامر خضَت  :0887التصميم التنظيمي ،دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع.
 .53كنعان ،نواف  :1112اختاذ القرارات االدارية بُت النظرية والتطبيق ،االصدار اخلامس ،دار الثقافة ،عمان ،األردن.
عمان.

 .54المي غسان  :1116إدارة التكنولوجيا مفاىيم ومداخل ،تقنيات تطبيقات عملية ،دار ادلناىج،
 .55اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا (اسكو)  :1111قدرة ادلشروعات الصناعية الصغَتة وادلتوسطة على
االبتكار يف بلدان سلتارة من منطقة االسكوا ،األمم ادلتحدة ،نيويورك.
 .56لطيف زلمد عبد اهلل علي  :1100التفكَت االبداعي عند ادلديرين وعالقتو حبل ادلشكالت اإلدارية ،دار اليازوري
للنشر والتوزيع ،االردن.
 .57لوكيا اذلايمي  :1117نظريات ادلنظمة ،سلرب التطبيقات النفسية والًتبوية ،دار اذلدى للطباعة والنشر ،جامعة منتوري
قسنطينة ،اجلزائر.
عمان األردن.

 .58ليلى السيد فرحات  :1110القياس واالختبار يف الًتبية الرياضية" ،مركز الكتاب للنشر ،ط، 1
 .61ماثيو جيدير : 2004منهجية البحث العلمي ،ترمجة من الفرنسية ملكة أبيض ،ب ,ط,ب س.
 .60مأمون ندمي عكروش ،سهَت ندمي عكروش  :1113تطوير ادلنتجات اجلديدة ،مدخل اسًتاتيجي وعصري .ط ،0دار
وائل للنشر ،عمان
 .61زلسن سلامرة  :1111ادلفاىيم االدارية احلديثة ،مركز الكتب االردين ،ط .5عمان االردن.
 .62زلمد أمحد اجلواد  :1111كيف تنمي مهارات االبتكار واإلبداع الفكري يف ذاتك ،أفرادك ،مؤسستك ،دار
النشر للثقافة والعلوم ،طنطنا ،مصر .
 .63زلمد صفوح االخرس  : 1115ادلنهج وطرائق البحث يف علم االجتماع ،ط ، 6مطبعة دار الكتاب ،منشورات
جامعة دمشق ،سوريا.
 .64زلمد عبد اهلل الربعي ،زلمود علي احلميد مرسي  :1110اإلدارة يف اإلسالم ،البنك اإلسالمي للتنمية ،ادلعهد
اإلسالمي للبحث والتدريب .ادلملكة العربية السعودية.
 .65زلمد منَت حجاب ،سحر زلمد وىبة  :1111ادلداخل االساسية للعالقات العامة ،دار الفجر ،القاىرة.
 .66زليي زلمد مسعد  :2003كيفية كتابة األحباث واإلعداد للمحاضرات ،ادلكتب العريب احلديث اإلسكندرية.
 .67مدين عبد القادر عالقي  :1116ادارة ادلوارد البشرية ,دار خواريز للنشر ،جدة ،السعودية.
 .68مرسي زلمد االمُت :1114 :االدارة التعليمية اصوذلا وتطبيقاهتا ،عامل الكتاب ،القاىرة ،مصر.
 .71مصطفى صليب شاويش  :1114ادارة ادلوار البشرية ادارة االفراد ،دار الشروق ،عمان ،األردن.
 .70منال طلعت زلمود  :1112اساسيات يف علم االدارة ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،مصر.
 .71موريس اصلرس  :1113منهجية البحث العلمي ،ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون ،دار القصبة للنشر ،اجلزائر.
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. مصر، دار ادلعارف، سيكولوجية االبداع:1111  امحد عبد اللطيف ابراىيم، نادية عبده عواض ابو دنيا.73
. فلسطُت، غزة، مكتبة اجلزيرة، مهارات االتصال وفن التعامل مع االخرين:1100  نصر اهلل عمر عبد الرحيم.74
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.االردن

، عمان، دار اسامة للنشر والتوزيع، نظريات االدارة احلديثة ووظائفها:1101  ىاين خلف الطراونة.76
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ثالثا :المجالت والدوريات :
 .1رحاحلة عبد الرزاق :1101خصائص االمناط القيادية يف الواقع العملي ومتطلبات التفكَت االسًتاتيجي يف
ادلنظمات احلكومية ادلعاصرة ،رللة العلوم االنسانية ،دورية علمية زلكمة ،جامعة بسكرة اجلزائر ،مارس ،عدد .07
 .1شعت رزق عبد ادلنعم ونشوان مجيل عمر : 1110مدى مشاركة ادلعلمُت يف اختاذ القرارات مبدارس وكالة الغوث
الدولية بغزة ،رللة البحوث والدراسات الًتبوية الفلسطينية ،العدد .15
 .2الصرايرة ،أكثم  : 1112العالقة بُت الثقافة واإلبداع اإلداري يف شركيت البوتاس والفوسفات ،رللة مؤتة اجمللد 18

العدد (.)4
 .4قبقوب عيسى :1112ادلناخ التنظيمي وعالقتو بأداء العاملُت ،رللة العلوم اإلنسانية ،العدد  ،11جامعة زلمد خيضر
بسكرة اجلزائر .
 .4القحطاين سامل بن سعيد  :1111ادلعوقات ادلؤسسة لإلبداع عند موظفي التطوير اإلداري باألجهزة احلكومية يف
ادلملكة العربية السعودية رللة ادللك سعود للعلوم اإلدارية العدد .(2) .12. 327. 373.
 .5ىواري معراج ،خليل عبد الرزاق  :1115اإلبداع يف القطاع احلكومي اجلزائري -دراسة ميدانية  -رللة العلوم
االقتصادية وعلوم التسيَت ع
 .7ىيجان عبد الرمحان  :0888معوقات االبداع يف ادلنظمةات السةعودية ،رللةة اإلدارة العامةة  ،عةدد  ، 1معهةد االدارة
العامة " الرياض .
.15

 .8ىيكل زلمد  :1999اثر احلوافز على فاعلية اإلدارة واإلنتاج ،رللة اإلدارة ،العدد " "4القاىرة.
 .8حيي سليم ملحم ،فؤاد صليب الشيخ ،حامد الشريف  :1118القيادة واالبداع ،رللة جامعة ادللك عبد العزيز:
االقتصاد واالدارة اجمللد  .12العدد .10
رابعا :قائمة األطروحات والرسائل

العلمية:

 .0أبةو غنةيم ،أزىةار نعمةة عبةد الزىةرة  :1116ادلعرفةة التسةويقية وتكنولوجيةا ادلعلومةات وأثرمهةا يف األداء التسةويقي ،دراسةة
حالةةة يف الشةةركة العامةةة لإلننةةت اجلنوبيةةة ،أطروحةةة دكتةةوراه غةةَت منشةةورة ختصةةص فلسةةفة يف إدارة واالقتصةةاد ،جامعةةة
ادلستنصرية ،بغداد.
 .1اكسةةاس نار ةةان  :1111تةةأثَت ال ةةنمط القيةةادي وعالقةةات العمةةل عل ةةى الرضةةا ال ةةوظيفي ،دراسةةة حالةةة رلمةةع األدويةةة
صيدال جبسر قسنطينة ،ماجستَت يف تنظيم والعمل ( غَت منشورة ) جامعة اجلزائر.
 .2أزلمد سحنون  :1114اإلبداع اإلداري يف تنمية إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات العامة اجلزائرية ،جامعة اجلزائر كلية
االجتماعية.

العلوم السياسية والعالم ،رسالة ماجستَت يف التنمية
 .3بسام بن مناور العنزي  :1114الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري ،مذكرة مقدمة استكماال دلتطلبات نيل
درجة ادلاجستَت يف قسم اإلدارة العامة ،جامعة ادللك سعود السعودية.
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 .4بوقال نسيم  :1101اثر بيئة العمل الداخلية للمنظمة على الرضا الوظيفي للعاملُت ،مذكرة ماجستَت ختصص تسيَت
ادلوارد البشرية ،جامعة منتوري قسنطينة.
 .5بن رجم ادريس  : 1103األمناط القيادية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ،مذكرة
ماجستَت يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،جامعة ادلسيلة.
 .6جواد زلسن راضي  :1101التمكُت اإلداري وعالقتو باإلبداع االداري ،رسالة ماجستَت من قسم إدارة األعمال ،كلية
اإلدارة واالقتصاد ،جامعة القادسية.
 .7خالصي مراد  :1116اختاذ القرار يف تسيَت ادلوارد البشرية واستقرار اإلطارات يف العمل ،مذكرة ماجستَت ،قسم علم
النفس ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة منتوري بقسنطينة ،اجلزائر.
 .8ديريوش شهيناز  :1101اثر أمناط القيادة اإلدارية على تنمية إبداع ادلوارد البشرية ،مذكرة ماجستَت يف تسَت ادلوارد
البشرية ،جامعة منتوري ،قسنطينة.
 .01سامل لعياشي  :1103الثقافة التنظيمية ومسامهتها يف حتقيق األداء ادلتميز لدى إطارات وزارة الشباب والرياضة
مذكرة ماجستَت يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،جبامعة ادلسيلة.
 .00سعيد بن سفران عطوي العرايب  :1104واقع ادلناخ التنظيمي وعالقتو باإلبداع اإلداري لدى العاملُت باألندية
الرياضية بادلملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستَت منشورة ،قسم الًتبية البدنية والرياضية جامعة ام القرى.
 .01سعيد حامد زلمد  :1118اثر ادلتغَتات التنظيمية على االبداع االداري ،اليت طبقت الدراسة عينة من موظفي
شركة شيكان للتأمينات ،قسم الدراسات التجارية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 .02سلمى حلمر  :1102مذكرة ماجستَت يف تسَت ادلوارد البشرية بعنوان حتليل اثر هتيئة ظروف العمل على اداء ىيئة
التمريض بادلؤسسة االستشفائية العمومية " زلمد الصديق بن حيي جيجل ،جامعة قسنطينة .1
 .03السليم عبد اهلل يوسف الزامل  :1111اثر ادلتغَتات التنظيمية على مستوى اإلبداع اإلداري يف األجهزة األمنية
رسالة ماجستَت غَت منشورة ،أكاد ية نايف العربية للعلوم األمنية الرياض.
 .04سهام بن رمحون  :1103بيئة العمل الداخلية وأثرىا على األداء الوظيفي ،أطروحة دكتوراه علوم ،شعبة علم
بسكرة.

االجتماع ختصص تنمية ادلوارد البشرية ،من كلية العلوم االنسانية واالجتماعية جبامعة
 .05الشمري  :1110ادلناخ التنظيمي وعالقتو باإلبداع االداري لدى مفتشي اجلمارك بادلملكة العربية السعودية.
 .06الشيخ زلمد اخلضر زلمد  :1101اثر بيئة العمل الداخلية على دوران العمل االختياري ،دكتوراه فلسفة يف إدارة
األعمال ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 .07صاحل بن سعد ادلربع  :1117القيادة االسًتاتيجية ودورىا يف تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية أطروحة
لنيل شهادة الدكتورة فلسفة يف العلوم األمنية ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،السعودية.
 .08الظاىري محاد بن صاحل  : 1117بيئة العمل الداخلية وعالقتو بالتسرب الوظيفي ،مذكرة ماجستَت غَت منشورة
جامعة نايف للعلوم االمنية.
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 .11عادل بن صاحل الشفحاء  91113عالقة األمناط القيادية مبستوى اإلبداع اإلداري  ،دراسة مسحية على العاملُت
يف ادلديرية العامة للجوازات بالرياض ،رسالة ماجيسًت يف العلوم اإلدارية ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،إمارة مكة ادلكرمة
 .10عجام ،إبراىيم زلمد حسن  :1116تقانة ادلعلومات وإدارة ادلعرفة وأثرمها يف اخليار االسًتاتيجي ،دراسة حتليلية
مقارنة آلراء عينة من مديري ادلصارف العراقية ،أطروحة دكتوراه مقدمة ،كلية االدارة واالقتصاد ،اجلامعة ادلستنصرية بغداد.
 .11العنايت ختام  :1112بناء منوذج مقًتح لالتصال االداري يف ضوء واقع االتصال يف وزارة الًتبية والتعليم األردن
واالجتاىات العادلية اجلديدة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان األردن.
 .12العيسي غزيل سعد اهلل  : 0884ادلناخ التنظيمي واثره على الرضا الوظيفي ،مذكرة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة ادللك
سعود الرياض.

 .13الغامدي سعيد بن زلمد  :1111القيادة التحويلية يف اجلامعات السعودية ،مدى شلارستها وامتالك خصائصها
رسالة دكتورة غَت منشورة يف جامعة أم القرى ،مكة ادلكرمة.
 .14ادلانع زلمد  :1115تقنيات االتصاالت ودورىا يف حتسُت األداء ،رسالة ماجستَت ،جامعة نايف للعلوم األمنية
الرياض.
 .15زلمد سعد فهد ادلشوط  :1100أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري ،رسالة ماجستَت يف إدارة األعمال من
جامعة الشرق األوسط ،الكويت.
 .16زلمد يزيع حامد بن تويلي العازمي  :1115القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري ،رسالة ماجستَت يف
العلوم اإلداري ،جامعة نايف ،السعودية.
 .17مصلح محدان البقي  :1101ادلناخ التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفي دلوظفي امارة منطقة مكة ادلكرمة ،رسالة
ماجستَت يف قسم العلوم االدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية.
 .18مودة إناعيل حسن إناعيل  :1103أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري ،رسالة ماجستَت من جامعة السودان
للعوم والتكنولوجيا.
 .21مَتفت توفيق ابراىيم عوض اهلل  :2012أثر التحفيز ودوره يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملُت ،منوذج حبث يف ادارة
بالدمنارك.

حسابات ادلشًتكُت يف بلدية غزة ،رسالة ماجستَت يف ادار االعمال ،االكاد ية العربية
 .20صليب زروق  :1105زلددات األداء الوظيفي وعالقتها بفاعلية إدارة ادلوارد البشرية يف اإلدارات الرياضية احلديثة
أطروحة دكتوراه (ل.م.د) غَت منشورة ،يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،معهد الًتبية البدنية والرياضية
جامعة اجلزائر .2
 .21ىاين بن ناصر الراجحي : 1112التطوير التنظيمي وعالقتو بالرضا الوظيفي يف ادارة جوازات منطقة الرياض ،رسالة
ماجستَت منشورة ،قسم العلوم االدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض ،السعودية.
 .22وسيلة واعر  : 1104دور األمناط القيادية يف تنمية اإلبداع اإلداري ،أطروحة دكتوراه علوم منشورة يف العلوم
االقتصادية ختصص اقتصاد وتسيَت ادلؤسسات ،جامعة بسكرة.
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خامسا :قائمة الملتقيات الدولية

 .0أمينة بوشاري بنت بن مَتة : 1100دور اإلبداع واالبتكار يف إدارة التغَت التنظيمي والتغَت االسًتاتيجي وفق
مفهومي ادلعرفة وتكنولوجيا ادلعلومات (منوذج مقًتح) ادللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيَت التنظيمي يف ادلنظمات
احلديثة ،جامعة سعد دحلب البليدة  08-07ماي.
 .1عبد عطا اهلل محايل  :1116مداخلة يف ادلؤدتر الدويل األول حول إدارة وتنمية ادلوارد البشرية يف ادلنظمات ادلعاصرة،
بعنوان اإلبداع اإلداري وأثره يف رفع كفاءة ادلؤسسات التعليمية وحتسُت سلرجاهتا.

سادسا :قائمة القواميس

والمعاجم:

2بَتوت.

 .0اجلمي  ،أديب وآخرون : 1994معجم اللغة العربية ط
 .1نَت الشوبكي  :1115ادلعجم االداري ،اول معجم شامل بكل ادلصطلحات االدارية ادلتداولة يف العامل وتعريفاهتا.
ط ،0دار اسامة للنشر والتوزيع ،االردن ،عمان .
 .2معجم ادلصطلحات االدارية من اعداد فريق من خرباء ادلنظمة العربية للتنمية االدارية  :1116ادلنظمة العربية للتنمية
االدارية حبوث ودراسات ،مصر اجلديدة ،القاىرة ،مصر.
سابعا :القوانين والمراسيم :
 .0االمر رقم  022-55ادلؤرخ يف  1جوان  0855ادلتضمن القانون االساسي العام للوظيفة العمومية ،اجلريدة الرنية العدد
 ،05الصادرة بتاريخ  7جوان .0855
 .1اجلريدة الرنية للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية1115 :م ،العدد ،50:ادلادة  .21 . 20 :الصادرة بتاريخ 0
أكتوبر 1115
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 .3استبيان بيئة العمل الداخلية في صورته النهائية
 .4استبيان االبداع االداري في صورته النهائية
 .5وثيقة إثبات إجراء الدراسة الميدانية في مديرية الشباب والرياضية-المسيلة-
 .6وثيقة إثبات إجراء الدراسة الميدانية في مديرية الشباب والرياضية-برج بوعريريج-
 .7وثيقة إثبات إجراء الدراسة الميدانية في مديرية الشباب والرياضية-سطيف-
 .8وثيقة إثبات إجراء الدراسة الميدانية في مديرية الشباب والرياضية-بسكرة-
 .9تعداد موظفي مديرية الشباب والرياضية بوالية المسيلة
 .01تعداد موظفي مديرية الشباب والرياضية بوالية برج بوعريريج
 .00تعداد موظفي مديرية الشباب والرياضية بوالية سطيف
 .02تعداد موظفي مديرية الشباب والرياضية بوالية بسكرة
 .03نموذج لهيكل تنظيمي بمديرية الشباب والرياضية بوالية برج بوعريريج
 .11المرسوم التنفيذي رقم  345-16بالجريدة الرسمية

الملحق رقم ( :)10استبيان بيئة العمل الداخلية في صورته األولية
جامعة المسيلة
معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو وبعد
األستاذ(ة) الفاضل(ة).................................:
الوظيفة...........................:

الدرجة العلمية..............................:

استبيان استطالع رأي السادة الخبراء
الدرجة العلمية :دكتوراه علوم.

إشراف :االستاذ الدكتور أمحد بوسكرة.

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان بيئة العمل الداخلية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى
موظفي مديرية الشباب والرياضة ،وذلك يف اطار احلصول على درجة الدكتوراه علوم يف ميدان علوم
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،ختصص ادارة وتسيري رياضي ،لذا قام الباحث بتطوير استبيان

لقياس متغري الدراسة االول بيئة العمل الداخلية.

لذا أرجو من سيادتكم التكرم بإبداء رأيكم السديد ومقرتحاتكم بشأن حماور وفقرات استبيان
بيئة العمل الداخلية ،و مدى مناسبة احملاور ادلقرتحة للقائمة ،و إضافة أو حذف أو تعديل احملاور اليت

من شأهنا إثراء القائمة ،ومدى مناسبة وسالمة البناء اللغوي لالستبيان ،او أية اقرتاحات أو تعديالت
تروهنا مناسبة لتحقيق ىدف الدراسة احلالية ،علما أن بدائل االجابة على عبارات االستبيان ىي:
(أوافق بشدة ،أوافق ،غير متأكد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة)
التساؤالت الجزئية:

 ىل توجد عالقة بني ظروف العمل واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة؟ ىل توجد عالقة بني العمل اجلماعي واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة؟ ىل توجد عالقة بني االتصال واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ؟ ىل توجد عالقة بني احلوافز واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة ؟ ىل توجد عالقة بني ادلشاركة يف اختاذ القرار واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة -ىل توجد عالقة بني التكنولوجيا ادلستخدمة واإلبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة

مدى مناسبة
العبارة

المحور األول  :ظروف العمل .
10

مكان العمل يساعد على العمل.

10

جتهيزات واثاث مكتب العمل مناسبة.

10

توزيع األدوات واألجهزة يف مكان العمل بطريقة مرتبة.

10

حميط العمل نظيف.

10

درجة حرارة مكتبة العمل معتدلة.

10

اضاءة مكتب العمل كافية.

10

التهوية يف مكان العمل نقية.

10

تتوافر االجهزة الضرورية للقيام بالعمل يف أحسن الظروف.

10

يتم تصليح االعطال يف مكان العمل بصفة دورية.

01

تتوافر بادلديرية مقومات األمن والسالمة.

مناسبة

 10يوجد حرص من ادلديرية على العمل بصورة مجاعية.
 10يتعاون ادلوظفون يف إجناز االعمال ادلوكلة ذلم.
 10يعمل ادلوظفون كفريق عمل منسجم.
 10يتبادل ادلوظفون ادلعلومات وادلعارف.
 10يتم وضع األىداف بصورة مجاعية.
 10يساعد ادلوظفون األكثر خربة زمالئهم اجلدد يف العمل.
 10يساند ادلوظفون بعضهم البع

عند حدوث مشكالت يف العمل.

 10يوجد روح التعاون بني مجيع ادلوظفني.
 01تسود االلفة واحملبة ما بني ادلوظفني.

أرى
التعديل

مدى مناسبة
العبارة

البعد الثاني  :العمل الجماعي.

 10يتم إجناز اإلعمال بادلديرية بشكل مجاعي.

غير
مناسبة

مدى ارتباط العبارة
بالمحور

مناسبة

غير
مناسبة

مرتبطة

غير
مرتبطة

مدى ارتباط العبارة
بالمحور
أرى
التعديل

مرتبطة

غير
مرتبطة

مدى مناسبة
العبارة

البعد الثالث  :االتصال

 10تعتمد ادلديرية على طرق متنوعة يف االتصال.

مناسبة

غير
مناسبة

أرى
التعديل

مدى ارتباط
العبارة بالمحور
مرتبطة

غير
مرتبطة

 10تتم االتصاالت ما بني ادلوظفني بسرعة كبرية.
 10تشمل االتصاالت مجيع ادلوظفني ومجيع ادلستويات االدارية.
 10تتسم ادلعلومات ادلنقولة للموظفني بالوضوح.
 10تتسم ادلعلومات ادلنقولة للموظفني بالدقة.
 10تنظم اجتماعات دورية لشرح بع

التعليمات ومناقشتها.

 10تستخدم ادلديرية وسائل متطورة يف عملية االتصال.
 10يساىم نظام االتصال ادلتوافر يف حتقيق أىداف ادلديرية.
 10تتم عملية االتصال بني ادلوظفني بطريقة مباشرة.
 01تبذل ادلديرية جهدا كبريا إلزالة معيقات االتصال.
مدى
مناسبة العبارة

البعد الرابع  :الحوافز.

 10يسد الدخل وملحقاتو حاجايت االساسية.
 10يتناسب قيمة الراتب مع طبيعة العمل يف ادلديرية.
 10الراتب الذي أتقاضاه مرتفعا مقارنة مع رواتب موظفني اخرين.
 10بقدر الرؤساء جهود ادلوظفني ويثمنوهنا.
 10يشارك ادلوظفني يف عملية صنع االقرتاحات وادلبادرات.
 10يكافئ ادلوظف ماديا عندما يقدم افكار جديدة ختص العمل.
 10تتوافر فرص الرتقية والتقدم يف العمل.
 10يشعر ادلوظفون بالثقة يف مرؤوسيهم يف توزيع ادلكافآت واحلوافز.
 10تتم تنمية روح ادلبادرات واالبتكارات للموظفني.
 01تسود العدالة وادلوضوعية يف معاملة ادلوظفني.

مناسبة

غير
مناسبة

أرى
التعديل

مدى ارتباط
العبارة بالمحور
مرتبطة

غير
مرتبطة

البعد الخامس  :المشاركة في اتخاذ القرار

 10يشارك ادلوظفون يف عملية وضع االىداف.

مدى مناسبة العبارة
مناسبة

غير
مناسبة

أرى
التعديل

مدى ارتباط العبارة
بالمحور
غير
مرتبطة
مرتبطة

 10حترص ادلديرية على اشراك ادلوظفني يف اختاذ القرارات.
 10يتمتع ادلوظفون حبرية كافية يف اجناز مهامهم.
 10هتتم اإلدارة العليا باالقرتاحات وادلبادرات اجلديدة للموظفني.
 10يشارك ادلوظفون يف وضع وحدات عملهم.
 10تلجئ اإلدارة العليا الستشارة ادلوظفني حول مسائل ختص عملهم.
 10تعقد الكثري من االجتماعات واللقاءات ما بني ادلوظفني.
 10تعقد اجتماعات مفتوحة ويسمح للموظفني باحلوار بدون قيود.
 10يعرب ادلوظفني عن آرائهم بكل حرية.
 01دتنح صالحيات كافية للموظفني الختاذ القرارات ادلناسبة اليت ختص عملهم.

البعد السادس  :التكنولوجية المستخدمة.

 10التكنولوجيا ادلستخدمة سهلة االستخدام.
 10تنجز أغلب االعمال بالكومبيوتر.
 10تتوافر بادلديرية اجهزة تكنولوجية متطورة.
 10تتوافر األنرتنت يف مكتب العمل.
 10تسهم التكنولوجية ادلستخدمة يف توفري اجلهد.
 10تساعد التكنولوجيا ادلستخدمة يف سرعة اجناز ادلهام.
 10تؤدي التكنولوجيا ادلستخدمة ايل حتسني جودة اخلدمات.
 10دتتلك ادلديرية مؤىالت بشرية ذات مهارات عالية يف استخدام
احلاسوب.
 10تقام عملية دورية لصيانة األجهزة التكنولوجية ادلستخدمة.
 01تقوم ادلديرية بشكل مستمر بتجديد االحتياجات التكنولوجية

مدى مناسبة العبارة
مناسبة

غير
مناسبة

أرى
التعديل

مدى ارتباط العبارة
بالمحور
غير
مرتبطة
مرتبطة

الملحق رقم ( :)12قائمة بأسماء األساتذة المحكمين الستبيان بيئة العمل الداخلية

جدول يوضح قائمة المحكمين ومعلوماتهم.

االسم

الوظيفة

مكان العمل

بن دغفل عبد الرشيد

أستاذ حماضر قسم " أ "

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

بوصالح النذير

استاذ حماضر قسم " أ "

قارة السعيد

استاذ حماضر قسم "ب"

 جامعة ادلسيلة-معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 جامعة ادلسيلة-علم النفس
 -جامعة ادلسيلة-

الملحق رقم ()13

استبيان بيئة العمل الداخلية في صورته النهائية

الملحق رقم ( :)13استبيان بيئة العمل الداخلية
جامعة المسيلة
معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

استبيان
سيدي المحترم:
يسعدين أن أضع بني أيديكم ىذا االستبيان والذي صمم للحصول على بع

ادلعلومات اليت ختدم

أىداف حبثي ،والذي يدخل ضمن متطلبات إجناز أطروحة دكتوراه علوم ختصص نظرية ومنهجية الرتبية
البدنية والرياضية حتت عنوان :

بيئة العمل الداخلية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى موظفي مديرية
الشباب والرياضة

وآمل من سيادتكم احملرتمة االطالع على حماور االستبيان واألسئلة واإلجابة عليها بصدق
وموضوعية بوضع عالمة ( × ) أمام العبارة اليت تناسب درجة موافقتك عليها ،وأن مساعدتكم يف
ىذا العمل سيكون لو األثر الكبري يف جناح الدراسة وحتقيق أىدافها ،مع العلم بأن مجيع ادلعلومات
ادلستخلصة من ىذا االستبيان لن تستخدم إال لألغراض العلمية للبحث.

السنة الجامعية6112 :

استبيان بيئة العمل الداخلية في صورته النهائية.

10

ظروف العمل

10

حميط العمل نظيف.
درجة حرارة مكتب العمل معتدلة.

العمل اجلماعي

10

تتوافر يف ادلديرية مقومات األمن والسالمة لسريورة العمل.

10

يتم تصليح أعطال اإلضاءة والتدفئة بصفة دورية.

01

يتم إجناز األعمال بادلديرية بشكل مجاعي.

00

يوجد حرص من ادلديرية على العمل بصورة مجاعية.

00

يعمل ادلوظفون كفريق عمل منسجم.

00

يتبادل ادلوظفون ادلعلومات وادلعارف.

14
15

العمل الجماعي

10

إضاءة مكتب العمل كافية.

يتم وضع األىداف بصورة مجاعية.
يساعد ادلوظفون األكثر خربة زمالئهم اجلدد يف العمل.

16

يساعد ادلوظفون بعضهم عند حدوث مشكالت.

17

يوجد روح التعاون بني مجيع ادلصاحل وادلكاتب بادلديرية.

18

تسود األلفة واحملبة ما بني ادلوظفني.

19

تعتمد ادلديرية على طرق متنوعة يف االتصال.

20

يتم االتصال ما بني ادلوظفني بسرعة كبرية.

21

تتم عملية االتصال بني ادلوظفني بطرق مباشرة.

00

يشمل االتصال مجيع ادلوظفني ومجيع ادلستويات اإلدارية.

00

االتصال

00

تتسم ادلعلومات ادلنقولة للموظفني بالدقة والوضوح.
تنظم اجتماعات دورية لشرح بع

التعليمات ومناقشتها.

00

تستخدم ادلديرية وسائل حديثة ومتطورة يف عملية االتصال

00

يساىم نظام االتصال ادلتوافر يف حتقيق أىداف ادلديرية.

00

تبذل ادلديرية جهدا كبرية إلزالة ادلسببات اليت تعيق االتصال

أوافق بشدة

10

تتوافر األجهزة وادلعدات الضرورية للقيام بالعمل يف أحسن الظروف.

أوافق

10

توزيع األدوات واألجهزة يف مكان العمل بطريقة مرتبة.

غير متأكد

10

جتهيزات وأثاث مكتب العمل مناسبة.

ال اوافق

10

مكان العمل مريح وواسع.

بشدة

رقم البعد

ال أوافق

محتوى العبارات

33

الحوافز

32

يقدر الرؤساء جهود ادلوظفني ويثمنوهنا.
يشارك ادلوظفني يف عملية وضع االقرتاحات واحللول.

35

يشجع الرؤساء ادلبادرات واالبتكارات اجلديدة.

36

تسود العدالة وادلوضوعية يف معاملة ادلوظفني.

37

حترص ادلديرية على إشراك ادلوظفني يف اختاذ القرارات.

38

يشارك ادلوظفون يف عملية وضع أىداف اليت ختص عملهم العمل.

39

دتنح صالحيات كافية للموظفني الختاذ القرارات ادلناسبة.

40
41
42
43

المشاركة في اتخاذ القرار

34

تتوافر فرص الرتقية والتقدم يف العمل.

يتمتع ادلوظفون حبرية كاملة يف إجناز مهامهم.
هتتم اإلدارة العليا باالقرتاحات وادلبادرات اجلديدة للموظفني.
تلجئ اإلدارة العليا باستشارة ادلوظفني حول مسائل ختص عملهم.
يعرب ادلوظفون عن آرائهم بكل حرية.

45

تعقد اجتماعات مفتوحة ويسمح فيها للموظفني باحلوار دون قيود.

46

تتوافر يف ادلديرية أجهزة تكنولوجية حديثة.

47

تنجز اغلب األعمال باستخدام احلاسوب.

48

تتوافر األنرتنت يف مكتب العمل.

49
50
51
52

التكنولوجيا المستخدمة

44

تعقد الكثري من االجتماعات واللقاءات ما بني ادلوظفني.

التكنولوجيا ادلستخدمة سهلة االستخدام.
تسهم التكنولوجيا ادلستخدمة يف توفري اجلهد.
تساعد التكنولوجيا ادلستخدمة يف سرعة إجناز األعمال.
تؤدي التكنولوجيا ادلستخدمة إىل حتسني وجودة اخلدمات.

00

دتتلك ادلديرية كوادر بشرية ذات مهارات عالية يف استخدام التكنولوجيا

00

تقام عملية دورية لصيانة األجهزة التكنولوجية.

أوافق بشدة

31

يكافئ ادلوظف عندما يقدم أفكار جديدة ختدم العمل.

أوافق

30

يعترب راتيب مرتفعا مقارنة مع رواتب موظفني يف مؤسسات أخرى.

غري متأكد

29

يتناسب قيمة الراتب مع طبيعة العمل.

ال اوافق

28

يسد الدخل وملحقاتو احلاجات األساسية.

بشدة

البعد

ال أوافق

رقم

محتوى العبارات

الملحق رقم ()10
استبيان االبداع االداري في صورته النهائية.

الملحق رقم ( :)14استبيان اإلبداع اإلداري في صورته النهائية
استبيان االبداع االداري في صورته النهائية

األصالة

04
06
07

الطالقة الفكرية

05

لدي القدرة على تقدمي حلول جديدة للمشكالت اليت يف العمل.
لدي القدرة على طرح األفكار واحللول السريعة دلواجهة مشكالت العمل.
لدي القدرة على تقدمي األفكار اجلديدة لتطوير العمل بتلقائية ويسر.

09

أحرص على معرف الرأي ادلخالف علىٍ أي لالستفادة منو.

10
11
12

المرونة الذهنية

08

لدي القدرة على تقدمي أكثر من فكرة يف خالل فرتة زمنية قصرية.

الحساسية

15

أحرص على إحداث تغريات يف أساليب العمل بني فرتة وأخرى.
لدي القدرة على النظرة لألشياء من زاوية خمتلفة.
أتنبأ مبشكالت العمل قبل حدوثها.

13
14

ال أتردد يف تغري موقفي عندما أقتنع بعدم صحتو.

أخطط دلواجهة مشكالت العمل ادلمكن حدوثها.
أحرص على معرف أوجو القصور أو الضعف فيما أقوم بو من عمل.

17

لدي القدرة على تنظيم أفكاري.

18

أحدد تفاصيل العمل قبل البدء بتنفيذه.

19
20

التحليل

16

أمتلك رؤية دقيقة الكتشاف ادلشكالت اليت يعاين منها اآلخرون

لدي القدرة على جتزئة مهام العمل.
لدي القدرة على حتليل مهام العمل.

أوافق بشدة

لدي القدرة على معرفة الرأي ادلخالف لرأي لالستفادة منو.

أوافق

03

أحاول االبتعاد عن تقليد يف حل ادلشكالت اليت قد تعرتض سري العمل

غير متأكد

02

أجد أن إجراءات العمل حباجة إىل عملية تطوير مستمرة بعيدا عن الروتني

ال اوافق

01

أجنر ما يسند إىل من أعمال بأسلوب متجدد.

ال أوافق بشدة

رقم

البعد

محتوى العبارات

الملحق رقم ( :)15وثيقة إثبات إجراء الدراسة الميدانية في مديرية الشباب والرياضية-المسيلة-

الملحق رقم ( :)16وثيقة إثبات إجراء الدراسة الميدانية في مديرية الشباب والرياضية-برج بوعريريج-

الملحق رقم ( :)17وثيقة إثبات إجراء الدراسة الميدانية في مديرية الشباب والرياضية-سطيف-

الملحق رقم ( :)18وثيقة إثبات إجراء الدراسة الميدانية في مديرية الشباب والرياضية-بسكرة-

الملحق رقم ( :)19تعداد موظفي مديرية الشباب والرياضية بوالية المسيلة

الملحق رقم ( :)01تعداد موظفي مديرية الشباب والرياضية بوالية برج بوعريريج

الملحق رقم ( :)00تعداد موظفي مديرية الشباب والرياضية بوالية سطيف

الملحق رقم ( :)02تعداد موظفي مديرية الشباب والرياضية بوالية بسكرة

الملحق رقم ( :)03نموذج لهيكل تنظيمي بمديرية الشباب والرياضية بوالية برج بوعريريج

الملحق رقم ( :)04مرسوم تنفيذي رقم  345-16الجريدة الرسمية

تابع للملحق رقم ( :)04مرسوم تنفيذي رقم  345-16الجريدة الرسمية

