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Abstract 

The purpos of this study is to know the impact of the organizational 

structure  variables and  a number of personal variables: age, experience, 

and job title on innovation managerial level of managers of Libyan oil 

companies working in  Benghazi.  

The data for this study was collected form all (92) mangers of these 

companies. The  questionnaire was The  main instrument for collecting 

data. Statistical analysis was done by computer and the following 

conclusions and results were found. 

 The level of Managerial innovation for the mangers of the oil 

companies in general is high, also the level of commitment in the official 

format in these companies are high Also there is Arelatively low degree 

of Personal centralism and there is an effect on organizational structure, 

level of centralism and variables (age, qualification) on Managerial  

lnnovation.   

From the results which the study has shown the following 

recommendations are presented: 

Provide the manger with flexibility in regards to determining rules 

and procedures relating to his field of work withen the organization 

policy and expanding the participation of the manger in decision making 

particularly those that are relevant to the work of his department or 

thosewho work for him. 

The mangers in the oil companies must be highly qualified and must 

have the opportunity to continue their higher education because of its 

impact on the level of their creativity Work rotation must be applied 

between the employees  to facilitate changes on the tasks of the jobs on a 

regular basis The rules of Work in organizations must be checked 

regularly so it can keep pace with updates and changes. 



 

ط  

   ملخص الدراسة

الصـيغ الرسـمية،   (هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر متغيرات البنـاء التنظيمـي   

النوع، العمر، المؤهل، مدة الخبرة، المسـمي  (وعدد من المتغيرات الشخصية هي  )المركزية

  . على مستوى اإلبداع اإلداري للمديرين العاملين في الشركات النفطية بمدينة بنغازي) الوظيفي

شركات النفطية بمدينة  )6(مجتمع الدراسة في جميع المديرين العاملين في  قد انحصرو

األقسام ومنسقين، وقد تم مديراً ومن في حكمهم من مراقبين ورؤساء ) 92(بنغازي والذي بلغ 

بيانات الدراسـة  وبتحليل استمارة االستبيان،  ت األساسية لهذه الدراسة عن طريقع البياناجم

الجداول : اإلحصائية مثل واستخدام مجموعة من التحاليلستعانة بالحاسب اآللي، عن طريق اال

االنحرافات المعيارية، وجداول التقـاطع لمعرفـة أثـر    والتكرارية، والمتوسطات الحسابية، 

ومـن خـالل التحليـل    . اسـة بمجتمـع الدر متغيرات البناء التنظيمي والمتغيرات الشخصية 

  : تم التوصل إلى النتائج التاليةلبيانات الدراسة اإلحصائي 

ت النفطية بشكل عام مرتفع نسبياً، كما أن ن مستوى اإلبداع اإلداري للمديرين بالشركاإ

منخفضـة مـن   درجة االلتزام بالصيغ الرسمية في هذه الشركات مرتفعة وكذلك وجود درجة 

 والمتغيـرات ) الصيغ الرسمية، المركزيـة (لمتغيرات البناء التنظيمي المركزية ووجود تأثير 

  . على اإلبداع اإلداري لدى المديرين) العمر، المؤهل(الشخصية 

منح المـدير  : التاليةلنتائج التي توصلت إليها الدراسة، تم تقديم التوصيات ومن خالل ا

في إطار القواعد  لمتعلقة بمجال عملهواعد واإلجراءات االقالمرونة الالزمة فيما يتعلق بتحديد 

وتوسيع مجال مشاركة المدير في اتخاذ القرارات خصوصاً تلك العامة المنظمة لعمل الشركة، 

ن فـي  المـديرو  يكونوالحرص على أن  بعمل إدارته أو تخص العاملين لديهالتي لها عالقة 



 

ي  

مدير فرص مواصلة تعلـيمهم  الشركات النفطية من ذوي المؤهالت العلمية العالية وأن تتاح لل

  . العالي لما له من تأثير على مستوى إبداعهم

وأن يطبق أسلوب تدوير العمل بين الموظفين وإدخال التغيرات على مهـام الوظـائف   

تواكـب مـع المسـتجدات    تلة القواعد واألنظمة بصفة مستمرة بصفة مستمرة وأن تتم مراجع

  .اتوالمتغير



  

  

  

  

  

  

  األولالفصل 

  لدراسة اإلطار العام ل
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  : مقدمة 1.1

بناء الحضارات في الماضي والمستقبل وأسـاس التطـوير العلمـي    تعتبر اإلدارة أداة 

وإدارة المنظمات  نالمديريوالتقني العالمي الحاصل في وقتنا الحاضر وذلك انطالقاً من إبداع 

التقدم واالزدهار البد من استمرار الفكـر الخـالق   على حد سواء، ومن أجل استمرارية هذا 

  . المبدع من خالل إيجاد المناخات المناسبة والمالئمة التي تحفز اإلبداع والمبدعين

اإلداري أكد عدد من خبراء  روتأكيداً ألهمية هذا التوجه اإلبداعي في اإلصالح والتطوي

يقتضي إبـداعاً متواصـالً وتجديـداً     اإلدارة، أن تجاوز المشاكل التي تعاني منها المنظمات

من أداء عملها بصورة أكثر كفـاءة وفاعليـة، وانتهـاج     اإلداريةالمنظمات مستمراً لتمكين 

التجارب نجاحها في القطاعات العامة والخاصة، إذا مـا   أثبتتالتي الحديثة  اإلدارية األساليب

  ). 1998الطيب، (ا العلمي والعملي منهجهووفق طبقت بشكلها الصحيح 

المنظمات من أجل تحقيق االزدهار في البيئات المضطربة التنافسية، فـإن   تسعىوحين 

، فالمنظمات تعيش فـي اقتصـاديات غيـر ملموسـة،     األهميةيصبح أمراً في غاية  اإلبداع

، فـال  واإلبـداع اقتصاديات المعلوماتية التي تعتمد على السرعة والخيال والمرونة واالبتكار 

على المنظمة وحدها، بل إن القدرة على الوصول إلى أفكـار   اإلبداعيةلمشاركة قيمة ا تقتصر

 فاإلبداعأيضاً،  األفرادكبرى على وحلول فريدة ومالئمة في الوقت نفسه يمكن أن يعود بفائدة 

التقليدية أصبحت غير  اإلدارة، كما أن األخرىيدعم قوة أي منظمة في تميزها عن المنظمات 

الحالي لما لها من عواقب وخيمة، فهـي تحـول األفـراد العـاملين إلـى      ممكنة في الوقت 

  ). 2008بلواني، (والتفكير  اإلبداعبيروقراطيين وتسلبهم قدرتهم على 

والمنظمات، إلى مدى الحاجـة   اإلداريينمن خالل إدراك  اإلداري اإلبداعويظهر دور 

خالل تطوير أداء العاملين، حيـث   وأهدافها ومن اإلداريةإلى التغيير والتحسين في العمليات 
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من خالل جهـود ملحوظـة    اإلداري اإلبداعأنه ينبغي تقدير أهمية  واإلداريونيرى الباحثون 

مالئم يمكن العاملين في المنظمات على اختالف قدراتهم من إظهار ما لديهم من لتوفير مناخ 

ر للمنظمـات واالرتقـاء   تطول، مما يدفع عجلة ااألمثل لاالستغالقدرات إبداعية واستغاللها 

في إدارة األعمال  األساسيةأحد الضرورات  اإلداري اإلبداعفيها، حيث يمثل بمستوى العاملين 

والمنظمات، لذلك فإن المنظمات الناجحة ومن أجل ضمان بقائها واستمرارها قويـة مـؤثرة   

اً ون متألقة أفكـار يجب أن ال تقف عند حد الكفاءة، وإنما أن يكون طموحها أبعد من ذلك، لتك

واالبتكار والتجديد  اإلبداعوأهدافاً وبتعبير آخر حتى تكون مؤسسة خالقة مبدعة ويصبح  وأداء

  . المنظمة وخدماتهاسمة مميزة ألداء 

ومن هنا فاإلبداع جوهر عملية التطوير والتغيير الفعال ألهداف وعمليات أداء العاملين 

المستجدات والنهوض بمستوى أداء  ةل مواكبة كاففي المنظمات، بل هو مطلب أساس من أج

  . المنظمات والعاملين فيها

  :الدراسات السابقة 2.1

 ):Twiss and Weinshall, 1980(دراسة  .1

  "  اإلداري في المنظمات البريطانية اإلبداعمعوقات : "وهي بعنوان

ريطانيـة  في المنظمـات الب  اإلداري اإلبداعالتعرف على أهم معوقات  دراسة استهدفت

في تلك المنظمـات   اإلبداعوتوصلت الدراسة إلى تحديد مجموعة من المعوقات التي تحد من 

تجنب المخـاطرة وتقـديم األفكـار    ومحاولة  باإلبداعالعليا  اإلداريةهي قلة اهتمام القيادات و

نظمة نتيجة الجهل بعملية اإلبداع وجمود األ عادلةالجديدة واالقتراحات اإلبداعية بطريقة غير 

  . واإلجراءات وتحديد السلطات والمسؤوليات بطريقة غير مناسبة
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 ):1988مخامرة والدهان، (دراسة  .2

العوامل المؤثرة على اإلبداع لدى العاملين بالشـركات المسـاهمة العامـة    : "بعنوان

  "األردنية

لدى العاملين في الشـركات المسـاهمة    اإلبداعالعوامل المؤثرة على هدفت إلى دراسة 

 اإلبداعأن العاملين في هذه الشركات يرون أن شركاتهم تشجع  إلى ، وتوصلتاألردنيةالعامة 

ب كبار العاملين فيها وال يؤثر على مناصال يخرج عن نشاطات الشركة األساسية فيها طالما 

تشكل عامالً معيقاً لإلبداع وأن مـن  وأن الجمود وعدم المرونة في التنظيم اإلداري للشركات 

األسباب التي تؤثر سلباً على البوادر اإلبداعية هي الخوف من الفشل والخوف من رفض أهم 

 . أفكارهم من قبل اآلخرين

 ): 1990الدليمي، (دراسة  .3

  "ثر الخصائص التنظيمية على تبني اإلبداعأ: "بعنوان

علـى تبنـي   ) التعقيدالرسمية، المركزية، (الخصائص التنظيمية أثر هدفت إلى دراسة 

في شركة الصناعات الخفيفة في العراق وتوصلت إلى وجود عالقة سلبية بن كل من  اعاإلبد

المركزية والرسمية وحجم اإلبداع المتبني، كما وجدت عالقة إيجابيـة بـين السـلوك    درجة 

الحوافز مـع حجـم   القيادي وجودة االتصاالت ودرجة المشاركة في اتخاذ القرارات وكفاية 

 . يرات الحديثة التي أدخلت ألول مرة في المنظمةيعنه بعدد التغعبراً اإلبداع المتبني م

 ):1993همام، (دراسة  .4

  "دراسة تأثير المحددات على مستوى القدرة االبتكارية: "بعنوان

المحددات التي تؤثر على مستوى القدرات االبتكارية للمـدير   هدفت إلى دراسة بعض

العربية على عينة من المـديرين الـذين   بالتطبيق على القطاع المصرفي في جمهورية مصر 
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مديراً، وتوصلت هذه الدراسة إلى ) 450(الوسطى تتكون من  واإلدارةالعليا  اإلدارةيشغلون 

اإلدارة الوسـطى والقـدرات   أن هناك اختالف بين القدرات االبتكارية للعاملين في مسـتوى  

العاملين في اإلدارة العليا أفضل االبتكارية للعاملين في مستوى اإلدارة العليا حيث إن قدرات 

بين المديرين من حملة المؤهالت فوق الـدرجات   اًمن العاملين في الوسطى وأن هناك اختالف

 . ينالعلمية الجامعية حيث إن المديرين في المستوى بعد الجامعي أفضل من المديرين الجامعي

 ): Nile Kenta 1996(دراسة  .5

  "نظيمية واإلبداع اإلداري في المصارف االمريكيةالعالقة بين محددات الت: "بعنوان

على عالقة المحددات التنظيمية باإلبداع اإلداري في المصارف  حيث هدفت إلى التعرف

وبين أداء المنظمات ) بدرجة المركزية، الرسمية، حجم اإلدارة، والتخصص(األمريكية متمثلة 

وإلى أن هناك األصول وقد توصلت والذي يعبر عنه بمؤشرات الحصة السوقية والعائد على 

 ارتفـاع والمتمثلة فـي   ة أدت إلى تحقيق إبداع إداري عاٍلقوية بين العوامل التنظيميعالقة 

درجة الرسمية، انخفاض درجة المركزية وعدم وجود عالقة قوية بين حجم المؤسسة واإلبداع 

  . اإلداري وأداء المصارف المشمولة في عينة الدراسة

 ):2003ي، الحرب(دراسة  .6

  "أثر متغيرات البناء التنظيمي على مستوى اإلبداع اإلداري لدى المدراء : "بعنوان

 اإلداري اإلبـداع أثر متغيرات البناء التنظيمي على مستوى هدفت هذه الدراسة لمعرفة 

وزارة ) 11(مديراً في ) 348(لدى المدراء في الوزارات السعودية وتكونت عينة الدراسة من 

الدراسة إلى عدة نتائج هي رات الخدمية في المملكة العربية السعودية وتوصلت هذه هي الوزا

لدى المديرين السعوديين في  اإلداري اإلبداعأن وجود تأثير للمتغيرات التنظيمية على مستوى 

ع نسبياً وأن درجـة  بداع اإلداري للمديرين بشكل عام مرتفوأن مستوى اإل الوزارات الخدمية



 6

لصيغ الرسمية مرتفعة نسبياً مما يؤثر على اإلبداع اإلداري لدى المديرين وبالتـالي  االلتزام با

 .ينعكس على مستوى أدائهم الوظيفي

 ): 2004المغربي، (دراسة  .7

  "معوقات السلوك االبتكاري لدى المديرين: "بعنوان

الضوء على أهمية السلوك االبتكـاري للمـديرين فـي     لى تسليطهدفت هذه الدراسة إ

 لون في كلمديراً يع) 153(ية وشملت الدراسة لف المستويات اإلدارية بالمنظمات الصناعمخت

صلت إلى العديد من النتائج منها أن ضعف من اإلدارتين العليا والوسطى لجميع المنظمات وتو

 تبـاعهم اإلـى   باإلضـافة نجاز وضعف ثقة المديرين في أنفسهم يعيق سلوكهم االبتكاري اإل

وال يخرجون عـن   باإلجراءاتيتقيدون ي التقليدي في حل المشكالت يجعلهم النمط لألسلوب

ـ نطاق المألوف وبالتالي لن يكون لهم  ة وأسـاليب العمـل   دور فعال في تقديم األفكار الخالف

مهم لألشياء بطريقة ثابتة لتزام المديرين بالعادات والتقاليد باإلضافة إلى استخداالجديدة وأيضاً إ

 . االبتكاريسلوكهم  نم دتح

  : الدراسة مشكلة 3.1

فـي مختلـف المجـاالت السياسـية     ومتسارعة تغيرات هائلة يشهد عصرنا الحاضر 

ت بحوالتي بدورها انعكست على المنظمات الليبية، فأصواالجتماعية والقتصادية والتكنولوجية 

دية بمـا تحملـه مـن    كبيرة في مجال التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصـا تواجه تحديات 

 اإلنتاجيةمتغيرات فعلي الجانب االقتصادي تواجه هذه المنظمات ضغوطاً كبيرة لرفع الكفاءة 

بما فيها العنصر البشري وكـذلك تحسـين    اإلنتاجلمقابلة االرتفاع المستمر في تكلفة عناصر 

اءة والخبـرات  إلى منافسة القطاع الخاص في اجتذاب الكف باإلضافةوتخفيض تكاليفه،  اإلنتاج

زادت وتعددت مطالـب المجتمـع واحتياجاتـه     فقد المتخصصة، أما على الجانب االجتماعي
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وفـي   بأخالقيات العمل وقيمـه  هناك أنماط سلوكية جديدة سواء فيما يتعلق وأصبحوتوقعاته، 

 السلطة في المنظمات، وتغيراًمستوى طموحات وتوقعات العاملين أو فيما يتعلق بالثقة وقبول 

في تركيب هياكل القوى العاملة وسوق العمل من حيث المستوى التعليمي والخبرة الوظيفيـة،  

التطور السريع للمعرفة وتزايد ظهور التكنولوجيا الحديثة أما على الجانب التكنولوجي فقد أدى 

اءة إلى التقادم السريع للمنتج وازدياد الطلب على الخدمات والمطالبة بتقديمها بأساليب أكثر كف

  ). 2003الحربي، ( اإلجراءاتفي  اًوأقل تعقيد

الهتمام بالقوى العاملة ضرورة ملحة لتنمية واسـتغالل مواهبهـا   اهذه التحديات جعلت 

ية في تطوير نظم وأسـاليب العمـل   اعلوتهيئة الظروف المالئمة لتساهم بف اإلبداعيةوقدراتها 

  . ات المحيطة بهاالمختلفة لجعل المنظمة قادرة على االستجابة للتغير

 أن الليبيـة تعتبـر  التي تناولـت دراسـة المنظمـات     واألبحاثكثير من الدراسات ال

ن حيـث إ . في هـذه المنظمـات   واإلبداعالمعوق الرئيسي لعملية التطوير  هيالبيروقراطية 

البيروقراطية في ليبيا تعاني من مشاكل التعقيد والجمود وعدم وضوح الرؤية والتأكيد المفرط 

دون إتاحة المجال للعاملين فيها للتفكير  االتي حالت بدورهالصيغ الرسمية  تباعاى ضرورة عل

  ). 1993الشواف والحميدان، (بصورة إبداعية في حل المشكالت التي تواجههم 

هذا المنطلق جاءت فكرة هذه الدراسة لدراسة أثـر متغيـرات البنـاء التنظيمـي     ومن 

لدى المديرين في الشركات النفطية فـي   اإلداري إلبداعاوالمتغيرات الشخصية على مستوى 

ويمكـن  . سلباً أو إيجاباً اإلداري اإلبداعمدينة بنغازي والتعرف على أثر تلك المتغيرات على 

  : صياغة مشكلة الدراسة كما يلي

 اإلبـداع لمتغيرات البناء التنظيمي والمتغيرات الشخصية على مسـتوى  هل يوجد أثر 

  ديرين في شركات النفط العاملة في نطاق مدينة بنغازي؟ الملدى  اإلداري
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ويتفرع من السؤال الرئيسي عدد من التساؤالت الفرعية التي تسـعى هـذه الدراسـة    

  : لإلجابة عنها هي

لدى المديرين في شركات النفط العاملة في نطـاق مدينـة    اإلداري اإلبداعما مستوى  .1

 ؟بنغازي

ودرجة المركزية السائدة في شركات النفط العاملـة  الصيغ الرسمية  أتباعما هي درجة  .2

 ؟في نطاق مدينة بنغازي

علـى مسـتوى   ) ركزيـة مالصيغ الرسمية، ال(التنظيمي البناء هل يوجد أثر لمتغيرات  .3

  ؟لدى المديرين في تلك الشركات اإلداري اإلبداع

ي تلـك  يوجد أثر لمتغيرات الشخصية على مستوى اإلبداع اإلداري لدى المديرين فهل  .4

   ؟الشركات

  : الدراسة أهداف  4.1

لدى المديرين في الشركات النفط العاملـة فـي    اإلداري اإلبداع التعرف على مستوى .1

 . نطاق مدينة بنغازي

السائدة في الشركات الـنفط  التعرف على درجة إتباع الصيغ الرسمية ودرجة المركزية  .2

 . العاملة في نطاق مدينة بنغازي

علـى  ) الصيغ الرسمية، المركزيـة (التنظيمي من متغيرات البناء تحديد أثر متغيرين  .3

 .لدى المديرين في تلك الشركات اإلداري اإلبداعمستوى 

) المؤهل، المستوى الـوظيفي، النـوع   العمر،(تحديد أثر عدد من المتغيرات الشخصية  .4

 . اإلداري لدى المديرين في تلك الشركات اإلبداععلى مستوى 
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  : سةالدرا أهمية  5.1

الذي تقوم به المنظمات النفطية في عملية التنمية في ليبيا وما تشهده مـن  أهمية الدور  .1

ي يتطلب من تلك المنظمات أن تعيد المنافسة التانفتاح اقتصادي وتغيرات جذرية وشدة 

 . ألعمالها وتبني أساليب جديدة إبداعية أدائهاالتقليدية المتبعة في  أساليبهاالنظر في 

من الموضوعات الهامة التي حظيت وما تـزال تخطـى    اإلداري اإلبداعع يعد موضو .2

باهتمام بالغ من قبل الباحثين حيث أن تقدم المجتمعات وتطور منظماتها يعتمد بشـكل  

 . في أدائهم ألعمالهم اإلداريةالعاملين من مختلف المستويات على إبداع  يرئيس

للمـديرين فـي    اإلداري اإلبـداع توى ن دراسة أثر متغيرات البناء التنظيمي على مسإ .3

النفطية سوف تكشف، بعض ما تواجهه تلك المنظمات من مشكالت قد تعود  المنظمات

 . أهدافهامكن أن تكون عائقاً أماما تحقيق إلى بعض متغيرات البناء التنظيمي التي ي

  : )∗(مجتمع الدراسة  6.1

فـي المنظمـات    )ا والوسـطى العلي(من جميع مديري اإلدارات يتكون مجتمع الدراسة 

) 92(الذي بلغ  -الليبية العاملة في نطاق مدينة بنغازي، ونظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة 

تم استخدام أسلوب المسح الشامل لضمان نتـائج   -مديراً في مستوى اإلدارة العليا والوسطى 

  : ة كما يليأقرب للواقع وأكثر قابلية للتعميم وكان توزيعهم بالمنظمات محل الدراس

 .مديراً) 26(لخليج العربي للنفط شركة ا .1

  .مديرين) 10(شركة الجوف للتنقية النفطية  .2

 مديراً ) 17(شركة البريقة لتسويق النفط  .3

 
                                                

  . تجميع هذه المعلومات من الهياكل التنظيمية بالشركات قيد الدراسةتم  ) ∗(
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 .مديراً) 21(شركة ليبيا نفط  .4

 .مديراً) 11(شركة الراحلة للخدمات النفطية  .5

 .مديرين) 7(بية للخدمات النفطية شركة الشرارة الذه .6

  : نهجية الدراسةم  7.1

والتحليلي في هذه الدراسة، إذ تسعى لمعرفة أثـر متغيـرات   تباع المنهج الوصفي يتم ا

البناء التنظيمي والمتغيرات الشخصية على مستوى اإلبداع اإلداري لدى المديرين بالشـركات  

  . النفطية محل الدراسة

  : مصادر الحصول على البيانات

  : اسة كاآلتيتم جمع البيانات المتعلقة بالدر

المنشور في  اإلداريالنظري للدارسة، وذلك من خالل مراجعة األدب  اإلطارتم تحديد  - 

هذا المجال، من خالل االطالع على الكتب والدوريات، والدراسات الجامعية، وشـبكة  

 . الصلة بالموضوعذات ) االنترنت(المعلومات العالمية 

يان كأداة رئيسـية لجمـع   ق صحيفة االستبتم جمع البيانات األساسية للدراسة، عن طري - 

 . التي تحتوى على مجموعة من األسئلة تستهدف مجتمع الدراسةالبيانات 

  : ليل البياناتأساليب تح

تم جمعها، وذلك باستخدام أسلوب حزم التحاليل هذا الجانب تحليل البيانات التي يتضمن 

  . منها ستخالص النتائجال) SPSS(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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  :حدود الدراسة  8.1

  :هذه الدراسة فيما يليتتمثل محددات 

الواقعة داخل مدينة بنغازي، وذلـك  النفطية الليبية ركزت هذه الدراسة على المنظمات  .1

 .ةلمحدودية اإلمكانيات المادية والزمنية المتوفرة لدى الباحث

ات الشخصـية علـى   متغيرات البناء التنظيمي والمتغيـر اقتصرت هذه الدراسة على  .2

 . المستوى اإلبداع اإلداري للمديرين في المنظمات النفطية

ومن فـي حكمهـم مـن    مديري اإلدارات ورؤساء األقسام اقتصرت هذه الدراسة على  .3

 .مراقبين ومنسقين

 .ف2011/2012تم تجميع البيانات الخاصة بهذه الدراسة خالل الفصل الخريف  .4

  

  : مصطلحات الدراسة  9.1

العمليات التي يستخدمها الفرد، بما يتوفر مـن قـدرات عقليـة    مجموعة من  :اإلبداع .1

وفكرية، وما يحيط بها من مؤثرات مختلفة، لينتج إنتاجاً له، أو للمنظمة التي يعمل فيها، 

 ). 2004أبو النصر، (أو المجتمع الذي يعيش فيه 

أو نظريات أو  اًه أفكارالخروج عن المعرفة التقليدية مما ينتج عنبأنه  :اإلبداع اإلداري .2

يـف  ات المنظمة مما يسـاعدها علـى التك  ب عمل جديدة مناسبة لظروف وإمكانأسالي

والتفاعل مع الظروف المحيطة، ويؤدى إلى تحسين اإلنتاجية وتطوير مستوى أدائهـا  

 ). 2009الفضل، (
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ـ  اإلداريةالتوزيع الثابت ألدوار العمل والوسائل يقصد به  :البناء التنظيمي .3 ذي يولـد  ال

ح للمنظمة تسيير نشـاطاتها والتنسـيق بينهـا    يمن نشاطات العمل المترابطة ويت انمط

 ). 1996عطية، (والسيطرة عليها 

 نها الدرجة التي تتوزع أو تتمركز فيها القوة والصالحية داخـل المنظمـة   إ :المركزية .4

 ). 1995هيجان، (

مل وفقاً لمعايير محددة ثم التي يسمح التي يتم بها تقنين الع نها الدرجةإ :الصيغ الرسمية .5

 ). 1995هيجان، (فيها بالخروج عن هذه المعايير 

هـذه الدراسـة الخصـائص أو     فيالشخصية  نقصد بالمتغيرات :المتغيرات الشخصية .6

عن غيـره، وهـذه الخصـائص يكـون      اًتميز فردفات الشخصية أو الفردية التي الص

المؤهل العلمي، أو قد تكون مرتبطـة بعمـل   العمر، النوع، : مصدرها الفرد نفسه مثل

  .مثل مسمى الوظيفية، مدة الخبرة الفرد في المنظمة

  



  

  

  

  

  

  

  الثاني الفصل

  اإلطار النظري
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  : مقدمة 1.2

يعد موضوع اإلبداع من الموضوعات الهامة التـي تطـرح ذاتهـا علـى البـاحثين      

المجتمعـات   رأسـها ن المجتمعات وعلى م ، فلقد أدركت الكثيراإلدارةفي مجال والممارسين 

ذلك بالنسبة للفرد أو المنظمة أو  سواء أكانإيجابية الصناعية ما يترتب على اإلبداع من نتائج 

المجتمع بشكل عام، فهي تحرص كثيراً على تقديم هذا المفهوم والبحث فيه سواء أكان ذلـك  

من خالل المؤسسات التدريبية التي تحاول تنمية مهارات األفراد في التفكير بطريقة إبداعيـة  

  ).65 :1995هيجان، (يها التي تواجههم أو تواجه المنظمات التي يعملون فلحل المشكالت 

والمبدعين في نصـف القـرن    اإلبداع بدراسة واإلدارةولقد ازداد اهتمام علماء النفس 

من الكتـاب والمفكـرين   تحدث فيها العديد من الزمن العشرين، فلم يشهد تاريخ البشرية حقبه 

الفترة مثل ما حدث في هذه بوأصحاب الرأي عن حاجة هذا العصور إلى المبدعين من الناس 

تظهر بين عدد قليل من النـاس أصـبح    اإلبداعيفبعد أن كانت القدرة على التفكير  األخيرة

بين الناس جميعـاً، وأن  ه شائع اإلبداعيالقدرة على التفكير علماء النفس يسلمون بأن غالبية 

  ). 11: 2001عبادة، (ن في درجة أو مستوى هذه القدرة مكالفرق بينهم ي

ن طريق اإلبداع عإال  من خبرات األمم أنه ال سبيل إلى تقدم اإلنسان والحقيقة فقد تبين

ومن خالل تطوير اإلنسان ودعمه لقدراته على اإلبداع بشكل دائم ومستمرة، ومن هنا أصبح 

 على التنظيمات اإلدارية أن تهتم بموضوع اإلبداع في مجال العمل وأن تعمل على تنميةلزاماً 

لديها، وتتيح الفرصة لهم الستخدام ما لديهم من قـدرات ومواهـب   روح اإلبداع في العاملين 

هموا  لقدرات اإلبداعية ليسـا كما أصبح محتماً عليها استقطاب األفراد ذوي السمات وا. إبداعية

   ). 62: 1993النمر، (ا لديهم من مواهب في العمليات اإلدارية المختلفة بم
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  : اإلداري اإلبداعمفهوم  1.1.2

  :داع لغوياًمفهوم اإلب .1

أو بـدأه  كما جاء في لسان العرب مشتق من بدع الشيء أو ابتدعه أي أنشأة  اإلبداع

قُْل ما كُنتُ بِدعا من الرسِل وما َأدرِي ما يفْعُل بِي ولَا بِكُم ِإن َأتَّبِع ِإلَّا {أوالً حيث قال تعالي 

ا َأنَا ِإلَّا نَذمو ى ِإلَيوحا يمبِينم وهـو   أي ما كنت أول من أرسل .سورة األحقاف) 9(} ير

بديع السماوات واَألرضِ وِإذَا قَضى َأمراً فَِإنَّما {كما قال عز وجل  شيء ع األول قبل كليدالب

كُونكُن فَي قُوُل لَهسورة البقرة) 117(} ي.   

على غير مثال وبدع صار غاية في واإلبداع في المعجم الوسيط من أبدعه أي أنشأة 

          مـن العـدم فهـو نزعـة فـي      ، واإلبداع في الفلسفة إيجاد الشيء شراًصفته خيراً كان أم 

فضـل اهللا،  (العقل والمنطق وتتميز بالخروج على أساليب القدماء باستحداث أساليب جديـدة  

1986 :79.(  

ستر بأنه مصطلح يدل على القدرة بيمعجم و داع في اللغة االنجليزية فقد عرفهأما اإلب

  ). Wabster, 2006(على إيجاد األشياء 

العربية واألجنبية تتفق في تعريف اإلبداع لغوياً بأنـه  ومن المالحظ هنا أن المعاجم 

  . القدرة على إيجاد شيء على غير مثال سابق

  : مفهوم اإلبداع اصطالحاً .2

من القـرن العشـرين    األخيرالعقد في  اإلبداععلى الرغم من كثرة استخدام مصطلح 

فـي تحسـين كفـاءة     اًمؤثر ياًأساس الواحد والعشرين باعتباره عامالًوالعقد األول من القرن 

الكتـاب  المنظمات على اختالف مجاالتها، إال أنه ال يوجد تعريف موحد لإلبداع أجمع عليـه  

من جهة، وإلـى   اإلبداعم لى كثرة المجاالت التي شاع فيها مفهوإوالباحثين، وقد يرجع ذلك 
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ن واجتهاداتهم العملية والثقافية ومدارسهم الفكرية من جهة ثانية وإلى جوانـب  والباحثمناهج 

  ).15: 1994العواجي، (دها من جهة ثالثة الظاهرة اإلبداعية وتعق

  :اإلبداعوفيما يلي استعراض لبعض تعاريف 

لمواطن س للمشكالت والوعي عملية تحس: "هاإلبداع بأن Torrance" تورانس"يعرف ف

الضعف والثغرات وعدم االنسجام والنقص في المعلومات والبحـث عـن حلـول والتنبـؤ،     

    وصياغة فرضيات جديدة، واختبار الفرضيات وإعادة صياغتها مـن أجـل التوصـل إلـى     

" أو ارتباطات جديدة باستخدام المعطيات المتوافرة ونقل أو توصيل النتـائج لآلخـرين  حلول 

)Torrance, 1993: 46 .(  

 تضـمن  استعداديهسمات "ه عبارة عن نبأ اإلبداعفقد عرف   Glifford" درويلفج"أما 

والحساسية للمشـكالت وإعـادة تعريـف المشـكلة      واألصالةالطالقة في التفكير والمرونة 

  ). Glifford, 1985 : 18" (وإيضاحها بالتفصيل

بمـا هـو    اإلنسانلعمليات التي يستخدمها بأنه مجموعة من ا" اإلبداعوقد عرف النمر 

متوافر لديه من قدرات وبما يحيط به من مؤثرات للتوصل إلى فكرة أو أسلوب يحقق النفـع  

  ). 102: 1992النمر، " (للمنظمة التي يعمل بها

قدرة الفرد على اإلنتاج، إنتاجاً يتميز بـأكبر قـدر مـن    "ويعرف خيراهللا اإلبداع بأنه 

لمشـكلة أو   والمرونة التلقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة وذلك كاسـتجابة الطالقة الفكرية 

  ). 7: 1981، خيراهللا" (يرثموقف م

بأنه الخروج عن المعرفة التقليديـة ممـا   " اإلداري اإلبداعوعلى ضوء ما سبق يعرف 

ممـا  أو نظريات أو أساليب عمل جديدة مناسبة لظروف وإمكانات المنظمـة   اًينتج عنه أفكار
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وتطـوير   اإلنتاجيةيساعدها على التكيف والتفاعل مع الظروف المحيطة، ويؤدي إلى تحسين 

  ". مستوى أدائها

  : لإلبداعالتطور التاريخي   2.1.2

أنه يمكن رصد ثالث مراحل رئيسية تعكس التطور الهائل الذي حـدث  ) جروان(ذكر 

  : على مدى العصور الماضية وهي اإلبداعلمفهوم 

  : األولىالمرحلة 

الخارقة التـي تقتـرن    باألعمالفيها  اإلبداعمنذ أقدم العصور وقد ارتبط مفهوم وتمتد 

المرحلة الخلط بين مفـاهيم  ما تميزت به هذه  أبرزالغموض وتستعصى على التفسير، ومن ب

على دور الوراثة والفطرة على اإلبداع، إضافة اإلبداع والعبقرية والذكاء والموهبة، والتركيز 

  . وغيرها... لى ربط اإلبداع ببعض الميادين مثل الرسم واألدب والهندسةإ

  :المرحلة الثانية

مت هـذه المرحلـة بظهـور نظريـات     تسبدأت مع نهايات القرن التاسع عشر، وقد ا

 اإلبـداع ، وحدوث تقدم في التمييز بين مفـاهيم  اإلبداعيةسيكولوجية حاولت تفسير الظاهرة 

والغيبيات والخوارق، وانحسار الجـدل   اإلبداعسار عملية الربط بين والموهبة والتفوق، وانح

في مجـاالت العلـوم الحياتيـة     باإلبداع، واتساع دائرة االهتمام اإلبداعحول أثر الوراثة في 

  . والطبيعية

  : المرحلة الثالثة

في منتصف القرن العشرين وامتدت حتى العصر الحاضر، وفيها أصـبح ينظـر   بدأت 

ج فيها العمليات العقلية والمعرفية ونمط التفكير والشخصية مبداع على أنه توليفة تندلمفهوم اإل

  ). 18: 2002جروان، (والدافعية والبيئة 
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، ولعل من أسـباب  اإلبداعوقد انتشرت في هذه الفترة البحوث والدراسات التي تناولت 

ي االختـراع والتجديـد   فعظيمة  ذلك أن الحرب العالمية الثانية كانت قد استدعت بذل جهود

في مبادئ الحياة المختلفة، كما أن ظهور عصر الفضاء وتصاعد السباق فيـه أكـد   ولتحسين 

إلى تقدم الصناعة وتزايد الحاجة إلى مبدعين ومبتكرين، لذا  باإلضافةعلى أهمية هذا الطلب، 

) جيلفـورد (لقي ، وذلك عندما أاإلبداعاهتماماً متزايداً بدراسة ) م1950(ظهر في أوائل عام 

، اإلبـداع وطالب فيه باالهتمـام بموضـوع    األمريكيةابه الرئاسي في جمعية علم النفس خط

للتعرف س يياوبناء مق اإلبداعب على ذلك تكثيف البحوث العلمية والدراسات التي تناولت وترت

  ). 18: 2002رشوان، (على األفراد المبدعين 

  : ةيإلبداعا مراحل العملية  3.1.2

المبـدع  في مراحل متسلسلة ومتكاملة تتمثل في إحساس  اإلبداعيةأن تمر العملية  البد

بوجود مشكلة معينة تسبب له نوعاً من حالة عدم االتزان، وهذه الحالة تدفعه إلى إيجاد حـل  

حالة التوازن، وهناك العديد من النماذج التي اقترحها الكتاب والبـاحثون بشـأن    إلعادةلها، 

، تختلف عن بعضها البعض بدرجات متفاوتـة ولعلنـا نستعرضـها    اإلبداعية مراحل العملية

  : إجماالً فيما يلي

في الفترة مـا بـين    -أن المبدع يمر  :)Wallace( سوااليرى عالم النفس األمريكي 

  :بمراحل أربع، نذكرها على النحو التالي -بالمشكلة ووصوله إلى حل جذري لهاإحساسه 

 .في جميع المعلومات عن المشكلة المطروحةوتمثل : مرحلة األعداد .1

 . ؤوب بالمشكلةكمن في عدم التوقف عن التفكير الدوت :مرحلة االختبار .2

 . الظهور الفجائي للحل بعد عدة محاوالت يائسة :اإلشراقمرحلة  .3

 ).الحل(قيح واختبار ما ظهر فجأة وتكمن في تن :مرحلة التحقيق .4
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أن عملية اإلبداع تمر بست مراحل نوردهـا   ، فيرى)Harris(أما عالم النفس هاريس 

  : كاآلتي

 . ظهور الحاجة إلى حل مشكلة ما .1

 . جمع المعلومات عن هذه المشكلة .2

 . التفكير في المشكلة .3

 . تصور الحلول .4

 . تحقيق الحلول، أي إثباتها تجريبياً .5

 . تنفيذ األفكار .6

  : حل فقط، وهي، فيرى أن عملية اإلبداع تمر بثالث مرا)Stien(أما موريس شتاين 

 . ختيار بديل مالئم من األفكار المطروحةوتبدأ باإلعداد وتنتهي بإ: تكوين الفرضيات .1

 . صالحيته مدى اختبار الفرض المالئم للتعرف على .2

 . االتصال باآلخرين لتقديم اإلنتاج اإلبداعي .3

  : أما دانيال روبي فيري أن مراحل العملية اإلبداعية كالتالي

 . داًإدراك المشكلة جي .1

 .القرار باإلبداع لحل هذه المشكلة .2

 . المبادرة بالعمل .3

  ).45 – 44: 2006جلدة وعبوي، (القيام بالتنفيذ  .4

إلـى  اإلشـراق  قد يستغرق من مرحلة إلى أن العمل اإلبداعي  اإلشارةوأخيراً البد من 

ته في نظري يفكرمرحلة التحقيق الفعلي عدة سنوات، فقد ظل نيوتن إحدى وعشرين سنة وهو 

وفي هذه المرحلة تظهر أهميـة كثيـر مـن خصـائص     . في الجاذبية قبل أن ينشر قوانينه
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فالقدرة الذكائية، والقدرة على تغيير االتجاه العقلـي، والمرونـة،   . الشخصية والعوامل العقلية

يم والحكم واالستنتاج، ومراحله النشاط العقلي، كلها تتضافر معاً في نسـق  ووالقدرة على التق

ج الذي يكون فيه مقبـوالً ويمكـن نشـره    أن يصل العمل اإلبداعي إلى النتامن أجل  منتظم

  ). 115: 1985المنصور، (

  : اإلداري إلبداعا مستويات  4.1.2

وقدرتـه   ليتهعار عن مدى قدرة اإلداري المبدع وفتعبمستويات  ةلإلبداع اإلداري خمس

قات، فكل مستوى يعبر عن قدرة المبدع ل والربط بين العاليعلى االستنباط واالستنتاج والتحل

  . ومدى نضج تفكيره اإلبداعي وكيفية استغالله في التطبيق العملي لألفكار المبدعة

   :اإلبداع التعبيري .1

تطوير فكرة أو نواتج فريدة بغض النظر عن نوعيتها أو جودتها، كالرسـومات  يعنى و

 ). 65: 2002جروان، (العفوية التي يرسمها األطفال 

  :إلبداع المنتج أو التقنيا .2

األول بدون وجود شواهد قويـة   الطرازنواتج من لالتوصل  ويعنى بقدرة اإلداري على

على العفوية المعبرة عن هذه النواتج، كتطوير آلة موسيقية معروفة، أو لوحة فنية، أو 

 يترتـب  و المستوى التعبيري والمهارات، ممـا مسرحية شعرية وينتج اإلبداع التقني نم

عليه القدرة على إنتاج أعمال كاملة بأساليب متطورة غير تقليدية وغالباً ما يكون هـذا  

جـواد،  (مختلفة األنـواع واألشـكال   داع في مجال إنتاج منتجات كاملة من اإلبالنوع 

2009 :30 .(  
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  :اإلبداع االبتكاري .3

بين أجزاء  فةمألويتطلب هذا النوع من اإلبداع المرونة في إدراك عالقات جديدة غير 

حاولة ربط أكثر من مجال للعمل مع بعضها الـبعض، أو  ممنفصلة موجودة من قبل، و

معنى، قيمة و ابطة بهدف الحصول على شيء جديد ذيمتر رمعلومات قد تبدو غيدمج 

، كما هو الحال في اختراع اآللة أو استخدام أساليب إدارية وتسمى هذه العملية التركيب

مع الفكر الرياضي لتقديم نموذج رياضـي   اإلداري بط المدير فكرهجديدة، أو محاولة ر

 ).31: 2008جواد، ( اإلنتاجيةمعين يمكن استخدامه في الرقابة أو تحسين 

  :اإلبداع التجديدي .4

فكريـة ثابتـة وتقـديم     ومبادئ ومدارس يشير إلى قدرة المبدع على اختراق قوانين

تمتع المبدع بقدرة قوية على  اإلبداعى من منطلقات وأفكار جديدة، ويتطلب هذا المستو

ر تحسينها وتعديلها، حيث يسهم هذا المستوى فـي  يسالتصوير التجريدي لألشياء، مما ي

 ). 66: 2002جروان، (زيادة قدرة المبدع على تقديم منتج جديد أو نظرية إدارية جديدة 

  :التخيلي اإلبداع .5

رها، حيث يتحقق فيه الوصـول إلـى   أندو بداعيمثل اإلبداع التخيلي أعلى مستويات اإل

مبدأ أو نظرية أو افتراض جديد كلية، ويترتب عليه ازدهار أو بروز مدارس وحركات 

أو إيجـاد  ) Freud(د ويوفر  )Einstein" (انيشأين"بحثية جديدة كما ظهر في أعمال 

رقـم   لوالشك). 33: 2000جواد، (وإبداع وفتح آفاق جديدة لم يسبق المبدع إليها أحد 

  .يوضح مستويات اإلبداع )1-1(
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  ) 1- 2(الشكل رقم 

  مستويات اإلبداع

  .)29: 2004السويدان والعدلوني، : (المصدر
  

  : اإلداري إلبداعا نظريات  5.1.2

التي أصبحت تعـرف  طرح عدد من العلماء والكتاب وعلماء اإلدارة العديد من األفكار 

هم، وقدمت هذه النظريات معالجات مختلفة لإلبداع اإلداري، ا بعد بنظريات عرفت بأسمائفيم

  : والعوامل المؤثرة فيها وهذه النظريات هي المنظماتواستعرضت مالمح 

 :)March and Simon, 1958 (وسيمون نظرية مارش  •

اإلبداع من خالل معالجة المشكالت التي تعترض المنظمات إذ وقد فسرت هذه النظرية  

به وما يفترض أن تقوم به، فتحاول من خالل مات فجوة بين ما تقوم تواجه بعض المنظ

عملية البحث خلق بدائل، فعملية اإلبداع تمر بعدة مراحل هي فجوة أداء، عدم رخـاء،  

 المستوى األول

 اإلبداع التعبيري

 المستوى الثاني

 اإلبداع المنتج

 المستوى الثالث

 اإلبداع االبتكاري

 المستوى الرابع

 ياإلبداع التجديد

 المستوى الخامس

 اإلبداع التخيلي 
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التغيـر  (بحث ووعي، وبدائل ثم إبداع حيث عزي الفجوة األدائية إلى عوامل خارجية 

  ). اخليةفي الطلب أو تغيير في البيئة الخارجية أو الد

 :)Burns and  Stolker, 1961 ( نظرية برنز وستولكر •

التراكيب والهياكل التنظيمية المختلفة تكون فاعلـة فـي   وكان أول من أكثر على أن  

مة هي التي تسهم في صال إليه أن الهياكل األكثر مالءحاالت مختلفة، فمن خالل ما تو

ي الذي يالئم بيئـة العمـل المسـتقرة    تطبيق اإلبداع في المنظمات من خالل النمط اآلل

والنمط العضوي الذي يالئم البيئات السريعة، كما أن النمط يقوم عن طريـق مشـاركة   

 . أعضاء التنظيم باتخاذ القرارات، فهو يسهل عملية جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها

  :)Wilson, 1966(لسن ينظرية و •

مراحل هدفت إلى إدخال تغيرات في المنظمة  من خالل ثالث اإلبداععملية  ويلسن بين

ون بـادراك الحاجـة أو   التغير وتطبيقه، ويك دراك التغير، اقتراح التغير وتبنيوهي إ

نسبة اإلبداع  النظرية ير المطلوب ثم توليد المقترحات وتطبيقها، فافترضتالوعي بالتغ

) البيروقراطية(المهام  عدة عوامل منها التعقيد فيانية بسبب المراحل الثالث متبفي هذه 

المختلفة ازدادت المهمات الروتينيـة ممـا    وتنوع نظام الحفظ وكلما زاد عدد المهمات

اعات، كما أن الحوافز لها تأثير يسهل إدراك اإلبداع بصورة جماعية وعدم ظهور صر

 . وتزيد من مساهمة أغلب أعضاء المنظمة تيجابي لتوليد االقتراحاإ

 :)Hage and Aiken, 1970( نظرية هيج وايكن •

أكثر النظريات شمولية، حيث تناولت المراحل المختلفـة لعمليـة   من هذه النظرية تعد  

اإلبداع فضالً عن العوامل المؤثرة فيه، وفسرت اإلبداع على أنه تغيـر حاصـل فـي    

  : كاآلتيمراحل اإلبداع  ثمات جديدة وحدوبرامج المنظمة تتمثل في إضافة خد
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ومـدى تحقيقـه ألهدافـه وهـذا مـا جـاء بـه        أي تقيـيم النظـام   : مرحلة التقييم  .أ 

March and Simon . 

 . على المهارات الوظيفية المطلوبة والدعم المالي أي الحصول: عدادمرحلة اإل  .ب 

  . اإلبداع واحتمالية ظهور المقاومة البدء بإتمام: مرحلة التطبيق  .ج 

 . ومعتقدات تنظيميةسلوكيات : الروتينية  .د 

  : هيفبالغة التعقيد المؤثرة في اإلبداع وأما العوامل ال

 . ة وتنوعهازيادة التخصصات المهني .1

 .المركزية .2

 . الرسمية .3

 . اإلنتاج .4

 ). 205 -203: 2003الصرايرة، (الكفاءة والرضا عن العمل  .5

  : خصائص وسمات الشخصية المبدعة  6.1.2

والتي أوضحها  ةح والخصائص األساسية التاليتتمثل السمات الشخصية للمبدع في المالم

  ):173: 172: 2001المغربي، (

 . الثقة بالنفس والقدرة على تنفيذ ما يريد .1

 . المرونة في أداء العمل .2

 . المثابرة وعدم االستسالم بسهولة .3

 . التمسك بالرأي إلى أبعد حد ممكن .4

 .من مشكالت التمسك إزاء ما يواجه .5

 . الميل نحو إيجاد أكثر من حل واحد للمشكلة .6
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 . عمال التي تحكمها قواعد وتنظيمات صارمةكراهية األ .7

 .القدرة العالية على تحمل المسؤوليات .8

 . االهتمام بما يحتمل الشك ويبعث عن التنبؤ .9

 . بزمام المبادرة دائماً األخذ .10

 . اآلخرينالقدرة على فهم دوافع  .11

 . القدرة على تنظيم العمل .12

 . األفقسعة  .13

 . تعدد الميول واالهتمامات .14

 . عما يدور حولهكثرة التساؤل  .15

 . عدم التعصب والتوازن االنفعالي .16

 . لة مع الجماعة والقدرة على التحليل واالستداللوعدم التكيف بسه .17

 . األنفاساللتقاط التوقف أحياناً عن حل المشكالت  .18

 . تقديم أفكار قد تبدو غير مألوفة لآلخرين .19

 . ةإنجاز األعمال بطرق ابتكاري .20

 . الميل نحو العمل بمفرده .21

 . رض أفكاره للتجاهل من الزمالء في بعض األحيانتع .22

 . الرغبة في التفوق األكاديمي .23

 . التساؤل المستمر عن تطبيقات النظريات والمبادئ .24

 . معاونة اآلخرين بتزويدهم بأفكار جديدة تساعدهم في حل المشكالت .25

 . على التعاون تفضيل التنافس .26
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 . لهاإدراك األشياء بطريقة تختلف عن إدراك اآلخرين  .27

 . التمعن في األفكار الجديدة .28

 . قةبين الخبرات السابقة والالحالربط  .29

 . التساؤل في مواجهة أوامر رؤسائه .30

 . امتالك درجة عالية من الذكاء .31

 . االتصاف بروح المرح بصفة عامة .32

 .ونهمقاومة تدخل اآلخرين في شؤ .33

  : اإلداريأهمية اإلبداع   7.1.2

في العديـد  ) 44 – 42: 2000الصرن، (يوضحه  ياإلدار لإلبداعهناك أهمية قصوى 

  : كاآلتيمن النقاط وهي 

بمشكلة تسـتوجب حـالً،    اإلحساسمن كونه عملية مركبة تتضمن  اإلبداعتنبع أهمية  .1

وضـع   ل المالئم، وعمليـة وفق تطورات جديدة بهدف ابتكار الحوالقدرة على التفكير 

 . هات من جدواها وفاعليتالحلول موضع التنفيذ والتثب

بفكر وأساليب مختلفـة   اإلداريفي المنظمات يقوم على ممارسة العمل  اإلداري اإلبداع .2

أهمية العاملين وتتضح  لألفرادأكثر إيجابية مما يشكل مناخاً وبيئة عمل إيجابية ومواتية 

في المنظمات المعاصرة، من خالل التأكيد علـى معطيـات    وترسيخه اإلداري اإلبداع

 . حيث يمثل التغيير سمة من السمات المعاصرةالتغيير المستمر 

د المقومات األساسية في عملية التغيير، وذلك باالستجابة لهـا  يعتبر أح اإلبداع اإلداري .3

ـ بالتطورات وال يمكن تحقيق ذلك إال عن طريق التعديالت التي تتواكب مع هذه  د ووج

ات المستمرة، كما أن اهتمام التي تستجيب لهذه التغيرالحديثة  واألساليباألفكار الجديدة 
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في تطوير أسـاليب العمـل    ، وإتاحة الفرصة لهااإلبداعيةبالقدرات  اإلداريةالمنظمات 

بـرز أهميـة   تالمختلفة، والعمل على جعل المنظمات تستجيب للتغيرات المحيطة بها و

 . واإلبداعبين إدارة التغيير  التالزم

ن بين طيـات التغييـر   مكي اإلبداعع من أن تنب اإلداري اإلبداعولعل أهم جوانب أهمية  .4

المستمر، ويمثل سمة من السمات العصرية في كل جانب من جوانب الحياة وخاصـة  

على فروض اسـتمرارية   اًقائم اًفرض اإلبداعبالنسبة لدورة حياة المنظمات حيث يعتبر 

 . حياتها

ها، وقاتعملتنظيمية وعلى تعريف بالقيم ا من أنه يعمل تتضح أهمية اإلبداع اإلداريكما  .5

والتركيز على األداء، وتشجيع روح االستقاللية، وتبسيط اإلجراءات اإلدارية ومعاملـة  

 . العاملين بإنسانية، وخلق بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة

يعتبر اإلبداع عنصراً هاماً في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية فعلي ضوئه تتعدد  .6

ا ويرتبط ذلك بمدى تشجيعها للقدرات والطاقات الخالقة لتعبـر  درجة تقدم األمم ورقيه

س الحاجة إلى االبتكار والتطوير، فابتكـار الثـورة   معن نفسها وتعتبر الدول النامية بأ

على مستوى المنظمات يعتبر االبتكار والتطوير نشاطاً المتوقعة في مساعدات التنمية، و

 . رئيسياً في أعمال المنظمات وعنصراً أساسياً في نجاحها وتحقيق أهدافها

  : اإلبداع اإلداري معوقات  8.1.2

من المعوقات والمحددات لإلبداع اإلداري التي تقلل من قدرة ن على العديد وأجمع الباحث

وتنمية ذاته وتقديم الجديد، ويمكن تصنيف هذه المعوقات في خمس  تهاالفرد على استثمار قدر

  : مجموعات هي

  



 28

 : المعوقات العقلية .1

والتي تتمثل بإصدار األحكام المسبقة غير المدروسة وغير المتأنية علـى األشـخاص   

تبـاع  طحية للمشكالت واألمور المهمة، واوالمشكالت، وضعف المالحظة والنظرة الس

 . يةرنمطية، والقيود وقلة الحركة الفكعادات التفكير ال

   :المعوقات االنفعالية .2

النفعال قوة دافعية تـدفع  لومثل الثقة بالنفس، والميل للمخاطرة، واالستقالل في التفكير 

التـوتر الـذي    حدةالفرد إلى تنويع سلوكه حتى يحقق الهدف من االنفعال ويخفض من 

 . اإلبداعخوف أو القلق قد تتسبب في الحد من يسببه، ولكن المغاالة في االنفعال مثل ال

   :معوقات الدافعية .3

تدفعه للتوصل  هت األبحاث أن توصل الفرد للجديد يتطلب رغبة حقيقية من جانبتلقد أثب

يجـابي المحقـق   للدرجة التي تجعله يبذل الجهـد اإل إليه، والبد أن يكون الفرد مدفوعاً 

زه بالطريقة المالئمة وعدم حصوله على احترام ، ويؤدى عدم تشجيع الفرد وتحفيلإلبداع

الجديـدة   األفكـار  ضد اإلبداع ووضع حاجز إعاقةوتقدير اآلخرين ومساندتهم له إلى 

 ). 11: 2002السرور، (

  :المعوقات التنظيمية .4

التنظيم الذي يسمح للرؤساء بتركيز السلطة فـي أيـديهم وال يسـمح للعـاملين      يؤدى

لذي تحدد اللـوائح  اع العمل والمساهمة في رسم خططه، واباالشتراك في مناقشة أوض

 اإلبداعاألفراد على أدوار العاملين بشكل مفصل دقيق، إلى عدم تشجيع  والتعليمات فيه

ويضـيف  . خوفاً من الفشـل والعقـاب  ولية ؤ، بل يجعلهم يتهربون من المسواالبتكار

ة إلى المركزية في اتخـاذ  المعيقات التنظيمية كميل نمط القياد) 14: 2007الطيطي، (
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المرؤوسـين، وتـأثر القـرارات المتخـذة     من قبل الرؤساء لبعض القرارات، والتميز 

السلطة، وإلـزام العـاملين بالتقيـد بـاإلجراءات     ض يبالعالقات الشخصية، وانعدم تفو

في العمل، ضعف نظم الحوافز المادية والمعنوية وغياب العدالة فـي  واألنظمة المتبعة 

 . لمكافآت والحوافز، وغياب أنظمة االتصال الفعالةتوزيع ا

  :المعوقات البيئية .5

ة دوراً كبيراً في تشجيع القدرات اإلبداعية أو الحد منها، فإذا كانت يتلعب الظروف البيئ

ة الفرد في التفكير والتعبير، وال يالبيئة التي يعيشها الفرد بيئة سمحة، مرنة، تحترم حر

، وإذا كانـت البيئـة تسـمح    هم على من يفكر ويعبر عن فكراألحكا إصدارتتسرع في 

، وإذا كانت البيئة تعطى الفكرة والرأي اإلبداعبالتفكير الحر الذي يعتبر بحق البداية في 

الناتج فرصة للتجريب، حتى وإن بدأ على الفكرة خروج عن المألوف أو الشائع، فإنها 

  . بحق بيئة تساعد على اإلبداع

   : إلبداعإدارة ا  9.1.2

دارة وتطوير اإلبداع اإلداري أمراً مألوفاً بين الكتاب والباحثين لقد أصبح الحديث عن إ

، وبقدر ما تولي ينظرون إلى اإلبداع باعتباره عامل منافسة بالغ األهميةوالمديرين وكثيرون 

بقائهـا  ورعايتها إلدارة اإلبداع وتطويره فسيكون لذلك تأثير كبير علـى  ها المنظمات اهتمام

  . ونموها

إلهاماً أو أن اإلبداع هو عمل حقيقي وليس ) Drucker, 2002(كر ارويضيف العالم د

آخر فـي المنظمـة، ولكـن    ، وأنه يمكن بل ويجب أن يدار مثل أي وظيفة أو نشاط ةضوم

  ). doing(وليس بالعمل ) Knowing(الطريقة مختلفة، فاإلبداع يعني بالمعرفة 
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للمدير فـي المنظمـات   والباحثين أن من بين األدوار الرئيسية ويرى كثير من الكتاب 

فـإن  ) Rogers, 1959(نظـر  المعاصرة هو إدارة اإلبداع ودعمه وتشجيعه، وحسب وجهة 

سـتقبل المضـطرب   ن التغيير هم األمل الوحيد لمواجهة الميتوقعوالمديرين المبدعين الذين 

 مقصـورين أن االبتكار واإلبداع ليسا  إلى فيشير) Rawlimson, 1994( بنجاح، أما الكاتب

التطوير فقط، بل يمكن أن يبرزا من مصادر مختلفـة عديـدة،   وعلى وحدات وأنشطة البحث 

  .رعاية عملية اإلبداع في منظماتهمووعليه سيكون من مهام المديرين تشجيع 

   : اإلبداع اإلداري عوامل ومرتكزات 10.1.2

أساسية ال يستقيم إال بوجودها معاً، ) مرتكزات(مل يقوم اإلبداع اإلداري على ثالثة عوا

  :هي) المرتكزات(وهذه العوامل 

وحتى يتسنى التعرف على  .ويتمثل في وجود القدرة على التفكير: العامل الفسيولوجي .1

القدرات العقلية اإلبداعية لدى العاملين، وتمييز المبدعين البد من التطرق إلـى بعـدين   

 : أساسين وهما

 . اإلبداعيةالقدرات   .أ 

 . سمات وخصائص المبدعين اإلداريين  .ب 

ويتمثل هذا في المناخ الذي يسود المؤسسات وما يتعلق بظروف العمـل  : العامل البيئي .2

 . والعاملين داخل المؤسسة

ويتمثل هذا العامل في الدوافع التي تدفع العاملين إلـى اإلبـداع   : العامل السيكولوجي .3

  . )149 – 13: 1995الفياض، ( اإلداري
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   : اإلبداع اإلداري مكونات 11.1.2

   : اإلبداع اإلداري من عناصر رئيسية وهي ويتكون

  : )Fluency(الطالقة  .1

نتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعية عن موضوع معـين  أيضاً القدرة على إويقصد بها 

ظيـة،  الطالقـة اللف : أنواع للطالقة ةفي حدود فترة زمنية محددة، وقد ثبت وجود أربع

 ). 20: 2002إبراهيم، (ية روطالقة التداعي، والطالقة التعبيرية والفك

  :)Genunity(األصالة  .2

القدرة على إنتاج الحلول الجديدة، فالمبدع ال يكرر أفكار المحيطين بـه وال   يقصد بها 

  ). 85: 2003هالل، (يلجأ إلى الحلول التقليدية 

 :)Flexibility(المرونة  .3

على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف، وقد ثبت لدى جيلفورد وجود  القدرة يقصد بها

المرونة التكيفية الشـكلية، والمرونـة التكيفيـة التركيبيـة،     هي : ثالثة أنواع للمرونة

 ).55: 2001حسين، (والمرونة التلقائية 

  :) Sensitivity(الحساسية للمشكالت  .4

 حديداً دقيقـاً والتعـرف علـى حجمهـا    رؤية واضحة وتحديدها تى رؤية المشكلة تعن

الطرح والمعالجة ورؤية الحقائق كما هـي   فيمع الواقعية  وأثارها وأبعادها وجوانبها

إدراك نواحي القصور والنقص ورؤية الكثير بواكتشاف العالقات فيما بينها، كما تعني 

  ).93: 2002إبراهيم، (من المشكالت في الموقف الواحد 

  

 



 32

 :)Risk( المخاطرة .5

م بها الفرد عن تبني واالستعداد لتحمل المخاطر الناتجة عن األعمال التي يقيقصد بها  

 ). 64: 1993النمر، (األفكار أو األساليب الجديدة وتبني مسؤولية نتائجها 

  :)Analysis(التحليل .6

القدرة على تجزئة المشاكل الرئيسية إلى مشاكل فرعيـة أو القـدرة علـى               يقصد به 

فتيت أي عمل أو موقف إلى وحدات بسيطة ليعاد تنظيمها وليسـهل التعامـل معهـا    ت

  ). 53: 2002حمود، (

  :)Direction(االحتفاظ باالتجاه  .7

التركيز لفترة من الزمن في مشكلة معينة دون أن تحول المشكالت القدرة على به يقصد 

 ). 54: 2001حسين، (وبينها  هبين

   : اإلبداع اإلداري على تنميةالعوامل التي تساعد  12.1.2

هناك العديد من العوامل المهمة التي تساعد على تنمية وتشجيع اإلبداع في المنظمـات  

  : وهي كما يلي

 . لخبرات وتقبالً للرأي والرأي اآلخرلالمناخ العام وجعله أكثر انفتاحاً وتبادالً تحسين  .1

م ودراستها بشكل جاد، حتى لـو  ، ودعم المبدعين، وتبني أفكارهاإلبداعياألداء  تشجيع .2

 . بدت غريبة ألول وهلة

 . األفكار واإلبداعالروتينية المعقدة التي تحول بين انطالق  اإلجراءاتالتخلص من  .3

وقدراته  هبأعمال تمثل تحديات لفكر وتكليفهوضع الشخص المناسب في المكان المناسب  .4

 . مبالغة أو تفريط لكي تزكي فيه روح اإلبداع والتطوير وتحدي المجهول دون
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استخدام مثيرات اجتماعية تساعد على خلق مناخ اجتماعي مالئم وعالقات إيجابية غير  .5

رسمية، تسهم لدعم وتطوير عالقات العامل وتسمح باإلبداع الحر البعيد عـن القوالـب   

 . الرسمية الجامدة

مـل اإلبـداع   إنسان قادر على اإلبداع طالما توافرت له عوا الثقة بالنفس وبأن كلبث  .6

  . ومناخها المناسب

 . مساندة المسؤولين لألفكار اإلبداعية وتقبلهم ودعمهم لها .7

تسعى إليـه المنظمـات    بتكار ليس مجرد وسيلة ولكنه هدفرفع شعار أن التجديد واال .8

 . واألفراد على حد سواء

العمل على إنشاء ما يسمى بنك األفكار، على أن تتولى اإلشراف عليه جهـة مركزيـة    .9

 . عليا، تقوم بتشجيع كل فكرة جديدة وتتبني المواهب اإلبداعية في كل مجال

 تشجيع استخدام األساليب العلمية، التي تسهم في إثارة الفكـر وخلـق روح اإلبـداع،     .10

: 1995عبدالفتاح، (وتقديم أفكار جديدة، ومن بين تلك األساليب أسلوب العصف الذهني 

70- 71.( 

   : اع اإلدارياإلبد دواعي تبني 13.1.2

  : يمكن إيجاز تلك الدواعي فيما يلي

الظروف المتغيرة التي تعيشها المنظمات اليوم، سواء أكانت ظروف سياسية أو ثقافيـة   .1

أو اجتماعية أو اقتصادية والتي تحتم على المنظمات االستجابة لهذه التغيرات بأسـلوب  

 . إبداعي يضمن بقاء المنظمة واستمرارها
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وقصر دورة  إنتاجهاالفني والتكنولوجي في مجال السلع والخدمات وطرق  اإلبداعيحتم  .2

يستلزم ذلك من تغيرات  ورة التكنولوجية وماثحياتها على المنظمات أن يستجيبوا لهذه ال

في هيكل المنظمة وأسلوب إدارتها بطرق إبداعية أيضاً، مما يمكن من زيادة أرباحهـا  

رار في السوق من خالل ضمانها لحصتها السوقية وزيادة قدرتها على المنافسة واالستم

  ). 341: 2009عواد وآخرون، (بين المنظمات المنافسة 

  ): Organization Structure Variables(متغيرات البناء التنظيمي  2.2

والواجبـات واألقسـام   تقسيم النشاطات واألعمـال   وضحبناء تنظيمي، ويلكل منظمة 

بناء التنظيمي، أهداف المنظمة، ثم تحديد أوجه النشاطات المختلفة واإلدارات، وتستلزم عملية ال

وتجميعها في وحـدات إداريـة،   في العمل المطلوب، وتحديد العلميات المطلوبة في كل نشاط 

وتحديد الوظائف في كل عملية، مع تحديد واجبات كل وظيفة، والمـؤهالت المطلوبـة فـي    

ئف المطلوبة ومنحهم السلطات الالزمة، لكي يتمكنـوا  شاغلها، وتعيين األفراد وتكليفهم بالوظا

العالقة بينهم، مع توفير التسهيالت واإلمكانيـات  من ممارسة الواجبات على عواتقهم، وتحديد 

  ). 174: 1997حريم، (الخاصة بالعمل 

وتكمن أهمية البناء التنظيمي في كونه أداة رئيسية تساعد اإلدارة على تنظيم وتنسـيق  

لين للوصول إلى أهداف متفق عليها، مسبقاً وهو يوفر اإلطار الذي يتحـرك فيـه   جهود العام

بين الجهود واألنشطة المختلفة في المنظمة، ومن  األفراد، ومن خالله يتم التوحيد، أو التفاعل

هذا المنطلق فإن البناء التنظيمي يعتبر أحد األسس لتحديد وتمييز المنظمات وذلك من خـالل  

 –الصـيغ الرسـمية    –المركزية : "رئيسية من متغيرات البناء التنظيمي وهي متغيرات ةثالث

الباحثـة همـا   تم الحديث عن متغيرين فقط من وجهة نظـر  وفي هذه الدراسة " درجة التعقد

  ". الصيغ الرسمية –المركزية "
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    ): Centralization(المركزية  1.2.2

حظي بالعديد من التعاريف نذكر نظيمي أحد مفاهيم البناء الت هإن مفهوم المركزية بوصف

وزمالئه حيث عرفوا المركزية بأنها موضوع الصالحية المعنية ) Pugh" (بف"منها تعريف 

  . باتخاذ القرار التي تؤثر على المنظمة

ها بأنها الدرجـة مشـاركة أعضـاء    افقد عرف) Aiken and Hage(أما أيكن وهيج 

ه فقد عرفوا المركزية بأنها تجميع صالحيات اتخاذ ؤزمالأما النمر والمنظمة في اتخاذ القرار، 

  . في التنظيم بحيث يصبح هو المتصرف في جميع األمورالقرار في يد شخص واحد 

يقصد بالمركزية تمركز صالحيات اتخاذ القرارات في يد شخص أو أشخاص قالئل في 

رجوع إليها فيما يتعلق بتنظـيم  اإلدارة العليا بالبقمة الهرم اإلداري وتكلف اإلدارات المرتبطة 

  ). 66: 2006النتيفات، (األمور والمسائل التي تعترض طريق عملها 

مظاهر النشاط اإلداري في الدولة تعني توحيد كل ليوه فيرى أن المركزية اإلدارية أما ع

وتجمعيه في يد السلطة المركزية في العاصمة وفي فروعها باألقاليم، أو بعبارة أخرى تركيز 

على تركيز الوظيفة اإلدارية : م المركزية اإلدارية على مقومينولسلطة في المركز وهكذا تقا

في يد السلطة المركزية، وعلى السلطة الرئاسية التي تعني إخضاع المرؤوسين فـي السـلم   

فضـالً   درج الرئاسي في الجهاز اإلداريالمباشر، وهكذا حتى أعلى الت هاإلداري لسلطة رئيس

  . الرؤساء على أعمالهم تتضمن حق التوجيه وحق التعقيب والرقابة أن سلطة عن

السلطة فـي يـد اإلدارة المركزيـة فـي      بحصرى ضتق في الدولةفالمركزية اإلدارية 

مركزية مطلقة قائمة على عدم التركيز اإلداري الذي يهدف إلى تخويل ممثلي  بمعنيالعاصمة 

ر على أن يكون ذلك تحت رقابـة وإشـراف   في بعض األمو تسلطة البواإلدارة المركزية 

  ). 121: 1987عليوه، ) (الالحصرية(المركزية 
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يعني ميل اإلدارة إلى تركيز الحجم األكبر واألهم ف، )المليجي(أما مفهوم المركزية عند 

األعلى للمنظمة، واحتفـاظ   مركز الرئيسالتنظيمي أي من سلطة اتخاذ القرار في قمة الهيكل 

ي، األعلى بسلطة القرار وعدم تفويض هذه السلطة إلـى بـاقي المسـتويات    المستوى اإلدار

 ار وممارستها من المستوى اإلدارياألدنى، في حين مفهوم الالمركزية يعني، نقل سلطة القر

خر، فإنه كلما ارتفع السلطة وبمعني آاألعلى إلى المستوى اإلداري األدنى عن طريق تفويض 

المستوى األدنى، فإننا نقول إننا نتجه نحو الالمركزيـة   ت إلىفي القرارا تالبمستوى سلطة 

  ).67: 2000المليجي، (

وبالمقابل فإن انتشار صالحية اتخاذ القرارات في أكثر من جهـة أو إدارة أو شـخص   

يضعف المركزية ويحولها إلى الالمركزية، وفي الحقيقة ال يوجد نظام إداري يأخذ بالمركزية 

بالالمركزية المطلقة، وإنما هناك توازن بينهما، وهذا التـوازن تحـدده    المتشددة، وآخر يأخذ

العالقة التنظيمية بين المستويات العليا والمستويات التنفيذية بحيث يتم تحقيق مزايا كل مـنهم  

واجتناب عيوبهما، وعادة ما يكون االختيار بين أحد أو مزيج هـذين األسـلوبين هـو مـن     

جه اإلدارة، وذلك ألن الفرق بينهما هو الشكل أو الصورة الحقيقية الخيارات الصعبة التي توا

لدرجة توزيع القدرة والصالحيات في المنظمة بين شخص أو أشخاص محدودين وهذا أعلـى  

درجات المركزية أو بين أكبر عدد من األشخاص في المنظمة وهذا أقل درجات المركزية أو 

  ). 40: 1997قنصوه ورشيد، ( ما يسمى بالالمركزية 

    ): Formalization(الصيغ الرسمية  2.2.2

البناء التنظيمي وذلـك بسـبب   ي الهامة فيعتبر متغير الصيغ الرسمية أحد المتغيرات 

االستقرار وتقليلها من تباين سلوك العاملين في المنظمـات وتسـهيلها   تأثيرها االيجابي على 

عنصر  كأيلها  فقد تعددت التعريفات اإلجرائيةلعملية التنبؤ بنتائج النشاطات التنظيمية، ولهذا 
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الصـيغ الرسـمية    )Aiken and Hage(من عناصر البناء التنظيمي فلقد عرف أيكن وهيج 

بأنها الدرجة التي يتم بها تقنين العمل وفقاً لمعايير محددة ثم الدرجة التي تسمح فيها بالخروج 

  . عن هذه المعايير

بأنها الدرجة التي تشكل بها القواعد واإلجراءات ) Mintzberg(كما عرفها مينتيزبيرج 

  . ن داخل المنظمةل واألنشطة التي يقوم بها الموظفوواألعما

فقد عرفها على أنها المدى الذي تكون فيه القواعد واإلجـراءات  ) Dessler(أما ديسلر 

قواعـد التـي   والتعليمات موضحة بصورة مكتوبة وبالتالي فإنه يمكن تعريفها على أنها تلك ال

تضعها المنظمة لتسيير أعمالها وتنظيم عالقات أقسامها بعضها ببعض كي تضـمن سـهولة   

على السواء وذلك ألن  مرور اإلجراءات والقرارات ولهذا تفي باالحتياجات الفردية والتنظيمية

بترتيبها علـى طريـق القـوانين أو     الصيغ الرسميةهذه هناك مجاالت محددة ورسمية تقوم 

          ر األفرادبقد تبرز عندما يج إال أن المشكلة الرئيسية في هذه الصيغ الرسمية،ئح اإلدارية، اللوا

على الخضوع لهذه القواعد واألنظمة وااللتزام بها حرفياً حتى تصبح في حد ذاتها غاية بـدالً  

افعيـة  ، وضعف الدنمن كونها وسيلة مما قد يؤدى إلى سوء العالقة بين الرؤساء والمرؤوسي

: 2004العنزي، (الرابطة بين الموظف والمنظمة التي يعمل بها العمل وبالتالي ضعف ألداء 

47 – 49.(   

  :    تأثير متغيرات البناء التنظيمي على اإلبداع اإلداري 3.2

دمها وتطوير في تطور اإلدارات والمنظمات وتق اإلبداعيوالتفكير  اإلبداعنظراً ألهمية 

، فإن الحاجة تصبح أكثر أهمية لدراسة متغيرات البناء التنظيمـي التـي   هاالخدمات التي تقدم

  . تؤثر على العملية اإلبداعية
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وجـود   إلـى  منها أو التطبيقيةحيث تشير كثير من الدراسات واألبحاث سواء النظرية 

في دراسـتهم   "بيترز ووترمان" خلصعالقة بين أبعاد البناء التنظيمي واإلبداع اإلداري، فقد 

التحليلية لمجموعة من المؤسسات المتفوقة التي تتسم بدرجة عالية من اإلبداع إلى أن من بين 

القيم المشتركة لهذه المؤسسات نبذ المركزية وإعطاء استقاللية للوحدات واألقسام بما يشجعها 

       ميز، على التفكير المستقل واإلبداع ويحفزها لمنافسة الوحدات واألقسام األخرى في األداء المت

          كما أن من بين مسمات المؤسسات المتميزة ذات القـدرة اإلبداعيـة العاليـة التـي حـددها     

أن يكون االهتمام مركزاً بصفة دائمة على المقومات والمكونات الجوهرية  "كليفورد وكافيني"

  ). 71: 1988الطيب، (عدو رئيسي كللعمل، والنظر إلى المنهج البيروقراطي 

وروبرتسون إلى أن هناك مجموعة من العوامل التـي مـن   توصل كل من كوبر كما 

  . في المنظمات من بينها البناء التنظيمي اإلبداعالممكن أن تسهل أو تعيق عملية 

ويرى ديتويلر أن من أهم عيوب األنظمة البيروقراطية خلق االعتمادية والتبعيـة بـين   

  ). 72: 1993صقر، ( واإلبداعالمرؤوسين والقضاء على المرونة والرؤساء 

ز وهو من أوائل الذين حاولوا دراسة العالقة بين سمات الفـرد والبيئـة   ويرى روجر

 لألفـراد،  اإلبداعيـة أن ظروف البيئة الخارجية تؤثر على القدرة  اإلبداعي باألداءوعالقتها 

لنفسـي والحريـة   ا األمـان مزيداً من ويرى أن هذه القدرة تزداد عندما تتيح البيئة الخارجية 

وأنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق تقبل األفراد وعـدم التقيـيم الخـارجي واسـتخدام      لألفراد

  . التعاطف ومنح األفراد حرية التفكير والشعور

) 72(هـا علـى   اوتتضح هذه العالقة بشكل حي في دراسة ماكري وادوارد التي أجري

تأثر السلوك االبتكاري لهؤالء البـاحثين   يعلمون في أربع منظمات كندية وبينت معملياًباحثاً 
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بالمتغيرات الخاصة بسهولة االتصال ودرجة تركيز السلطة ودرجة الرسمية فـي إجـراءات   

  ). 42: 1997جالن، ح(العمل 

في دراسته االستكشافية ) 1988(ص حسن الطيب لخوعلى مستوى الدراسات النظري 

بداعية المتفوقة لتحديد سبعة محـاور رئيسـية   لمقومات البيئة التنظيمية الواجبة للمؤسسات اإل

  :لبناء وتنمية المناخ التنظيمي للمؤسسات اإلبداعية هي

قراطي في الحوار وتبـادل  وتبني نظام مؤسسي يقوم على المشاركة ويشجع النهج الديم .1

 . الرأي ويشيع تقبالً واطمئناناً للنقد البناء

  .لكل العاملين ومتجدداًجعل التدريب واجباً وظيفياً متصالً  .2

 . إعطاء أسبقية متميزة للبحث والتجريب .3

 . تبني نظم تكاملية في العمل وتأمين معايير موضوعية لتقييم األداء .4

الميل للتنظيم الالمركزي بالقدر الذي يحقق قدراً مطلوباً من االستقاللية والمرونة فـي   .5

 . التنفيذ

  ). 74: 1988الطيب، (ظيمي لإلبداع تأهيل دور القيادة اإلدارية في تهيئة المناخ التن .6

فإن المنظمة ) م1986سر الختم، (ووفقاً للنموذج المثالي للمنظمة اإلبداعية الذي وضعه 

اإلبداعية تميل إلى الالمركزية ويشعر العاملون بها بحرية اختيار المشـاكل وتعقبهـا   

  ). 33: 1986الختم، (وحرية مناقشة األفكار كما أن قنوات االتصال فيها مفتوحة 

  



  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الدراسة الميدانية
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  : مقدمة 1.3

في هذا الفصل إجراءات الدراسة الميدانية من حيث منهجيـة الدراسـة   الباحثة تتناول 

المتعبة ومصادر الحصول على البيانات، ومجتمع الدراسة، وأداة الدراسة وكيفية تصـميمها،  

المستخدمة في  اإلحصائية واألساليبتوزيعها، ت واختبار مقياسها، وصدقها، وثباتها، وإجراءا

هذه الدراسة، وتحليل بيانات الدراسة إحصائياً، والتعرف على خصائص أفراد مجتمع الدراسة 

وكذلك اإلجابة علـى  ) النوع، العمر، المؤهل العلمي، مدة الخبرة، المسمى الوظيفي(من حيث 

  . أسئلة الدراسة

  : منهجية الدراسة 2.3

قيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المـنهج الوصـفي والتحليلـي،    من أجل تح

 طريقة لوصف الموضوع المراد دراسـته مـن خـالل منهجيـة علميـة      "والذي يعرف بأنه 

" صحيحة، وتصوير النتائج التي يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكـن تفسـيرها  

  ). 46: 1999عبيدات، (

  : على البيانات مصادر الحصول 1.2.3

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلى جمع البيانات : المصادر األولية

األولية من خالل استمارة االستبيان كأداة رئيسية للدراسة، ووزعـت علـى مجتمـع    

  . الدراسة

مصـادر    حيث اتجهت الباحثة في تحديد اإلطار النظري للدراسـة إلـى  : المصادر الثانوية

البيانات الثانوية والتي تمثلت في الكتب، والدوريات، والدراسات الجامعية، والتقـارير،  
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ة واألبحاث، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، وشبكة المعلومات العالمي

  . ذات الصلة بالموضوع "االنترنت"

  : مجتمع الدراسة 3.3

م القطاعات االقتصادية والصـناعية، فهـو يمثـل    يعتبر القطاع النفطي في ليبيا من أه

في الدخل القومي الليبي، ونظراً لما يشهده هذا القطاع من انفتاح اقتصـادي   الركيزة األساسية

، األمر الذي يتطلب منه البحث عن أسـاليب إداريـة   ةشدة منافسووتغيرات جذرية وتطوير 

  . حديثة تمكنه من البقاء  والقدرة على المنافسة

) الوسـطى  -العليا (رين في المستويات اإلدارية ون مجتمع الدراسة من جميع المديوتك

شركة : مديراً في الشركات النفطية العاملة في نطاق مدينة بنغازي وهي) 92(والبالغ عددهم 

الخليج العربي للنفط ، وشركة الجوف للتقنية النفطية، وشركة البريقة لتسويق النفط ، وشركة 

  . شركة الراحلة للخدمات النفطية، وشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطيةليبيا نفط، و

في تحديد مجتمع الدراسة على الهياكل التنظيمية لهذه الشركات، وتحديـد  وتم االعتماد 

ة الميدانية التي قامـت  روذلك من خالل الزياالمستويات اإلدارية المستهدفة في هذه الدراسة، 

  . كاتبها الباحثة لهذه الشر

، ومـديري  اإلدارةلجنـة   وأعضاء ةاإلدارويتكون مجتمع الدراسة من رؤساء مجالس 

منسقيات ورؤساء األقسام ونظراً لصغر حجم مجتمـع  إدارات ومراقبي المراقبات ومنسقي ال

يبين توزيع أفراد مجتمع ) 1-3(الجدول الباحثة أسلوب الحصر الشامل، و الدراسة استخدمت

  .الدراسة
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  )1-3(جدول 

  )∗(توزيع أفراد مجتمع الدراسة

  نوع النشاط   اسم الشركة
  اإلدارة الوسطى   اإلدارة العليا

رئيس لجنة   اإلجمالي
  اإلدارة

أعضاء 
  لجنة اإلدارة

مديري 
  اإلدارات 

مراقب 
  المراقبات

منسقي 
  المنسيقات

رؤساء 
  األقسام

شركة الخلـيج  
  العربي للنفط

ــاف  االستكشــ
وتقنيــات إنتــاج 

  الغاز النفط و
1  1  3  -  1  20  26  

شركة الجـوف  
  للتقنية النفطية

إنتاج النفط  تقنية
وتصـــــنيع 
ــات  الكيمياويــ
والمعدات الالزمة 

   لحفر أبار النفط

1  2  4  3  -  -  10  

شركة البريقـة  
  لتسويق النفط

ــع  ــويق وبي تس
وتوزيع المنتجات 

  النفطية
1  -  2  -  10  4  17  

ــع   شركة ليبيا نفط ــويق وبي تس
ت وتوزيع المنتجا

  النفطية
1  -  3  -  -  17  21  

شركة الراحلـة  
  للخدمات النفطية

تطـــوير وإدارة 
وتشغيل محطات 
الوقــود وإنشــاء 

  محطات جديدة

-  -  2  -  9  -  11  

شركة الشرارة 
 تالذهبية للخدما

  النفطية 

ــع  ــويق وبي تس
وتوزيع المنتجات 

  النفطية
1  -  2  -  -  4  7  

  92  45  20  3  16  3  5    اإلجمالي 

  

  

                                                
 . من قبل الباحثة من خالل مقابلة المسؤولين بهذه الشركات لتم إعداد هذا الجدو ) ∗(
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  : دراسةأداة ال  4.3

         ، تعتبـر اسـتمارة االسـتبيان مـن    لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة علـى أسـئلتها  

أفضل الوسائل للحصول على البيانات والمعلومات المرتبطة بدافع معين، وهي أكثر األدوات 

        من فرد آلخر، ويمكن من خاللها ضـمان سـرية االسـتجابات    مقننة صدقاً وثباتاً، كما أنها 

  ).371: 2004أبو عالم، (

ـ في دراسته وذلـك ب ) 2003(على االستبيان الذي قدمه الحربي تم االعتماد حيث  د ع

االستبيان من ثالثة إجراء بعض التعديالت عليه بما يتناسب مع هذه الدراسة، وتكونت استمارة 

  : أجزاء هي

لوظيفية ألفراد مجتمـع  وتم تخصيصه للبيانات المتعلقة بالمتغيرات الشخصية وا: ء األولالجز

  .يالجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة المسمي الوظيف: " الدراسة وتشمل

  . عبارة) 19(تضمن حيث ي اإلداري اإلبداعوتم تخصيصه ألسئلة : الجزء الثاني

وتم تخصيصه ألسئلة متغيرات البناء التنظيمي، وقد تضمن هذا الجزء علـى  : الجزء الثالث

إلى فقـرتين  ة خاصة بمتغيرات البناء التنظيمي وقد تم تقسيم هذه العبارات عبار) 20(

  : على النحو التالي

 . من أسئلة االستبيان خاصة بمحور الصيغ الرسمية) 14-1(من العبارة : الفقرة األولى •

من أسئلة االسـتبيان خاصـة بمحـور درجـة     ) 20-15(من العبارة : الفقرة الثانية •

 . المركزية
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  : اختيار مقياس أداة الدراسة 1.4.3

الخماسي، والسبب في ذلك أنه يعتبر من أكثـر  ) Likert( لقد تم اختيار مقياس ليكرت

ـ  لمقاييس استخداماً لقياس اآلراء ا          وتـوازن درجاتـه، حيـث يشـير أفـراد       هلسـهولة فهم

رح، وقد تقالتجاه المة من العبارات مقياس اعلى مدى موافقتهم على كل عبارمجتمع الدراسة 

فهـي  ) 11(ما عدا عبـارة رقـم   يجابي لتي تقيس اإلبداع اإلداري بشكل إعبارات اصيغت 

يجـابي مـا عـدا    شكل إالبناء التنظيمي بما صيغت عبارات مقياس نمصاغة بشكل سلبي، بي

بشكل سلبي وقد ترجمت االستجابات على النحو صيغت ) 19، 18، 17، 16، 15(العبارات 

  : التالي

  )2-3(جدول 

  توزيع بنود درجات المقياس على بنود اإلجابة 

موافق   اإلجابة
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق
غير موافق 

  بشدة
  1  2  3  4  5  الدرجة -  ةيجابياإل

  5  4  3  2  1  الدرجة  - السلبية 

  

 اًوذلك اعتماد%) 80(مستوى  مدى كلخمس مستويات بحيث يكون  اإلجاباتوصنفت 

ياس، كمـا موضـح فـي    عدد درجات المق/ 1-درجات المقاييس عدد : لتاليةعلى المعادلة ا

  ):3-3(رقم الجدول 
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  )3-3(جدول 

  

  وجود الظاهرة  اإلجابة  المدى للوسط الحسابي
  منخفض  غير موافق بشدة  1.79 -1

  منخفض نسبياً  غير موافق  2.59 - 1.80
  متوسط  محايد  3.39 - 2.60
  اًمرتفع نسبي  موافق  4.19 - 3.40

  مرتفع   موافق بشدة  5 - 4.20
  

  : ثبات أداة الدراسة 2.4.3

في مجال االختبارات، حيث يشكل مع مفهوم  األساسيةمن المفاهيم يعتبر مفهوم الثبات 

درجـة الدقـة أو   " الصدق أهم األسس للتأكد من صالحية االختبارات، ويعرف الثبات بأنـه  

  ).45: 1986ك وهيجين، والكيالني، تورنداب" (في عملية القياس حكامواإلالضبط 

           العديد من الطـرق لقيـاس معامـل الثبـات، منهـا معادلـة ألفـا كرونبـاخ        وهناك 

)Alpha Cronbach ( استخدامها للتحقق من ثبات مقياس الدراسة، وذلك من خالل والتي تم

  : المعادلة التالية











−








−
= ∑

2

2

1
1 t

a
N

N
σ

σ
α  

  : حيث إن 

α   =ألفا( معامل الثبات(.  
  .مقدار ثابت =   1
Σ   = المجموع  
N   = األسئلةعدد .  

σq2   = تباين كل بند من بنود االختبار.  
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σt2   = تباين االختبار ككل.  

أفراد، تحققت الباحثة ) 10(تطبيق المعادلة على عينة من مجتمع الدراسة مكونة من بو

  ). 0.91(رجة ثبات تدعو إلى الثقة بالمقياس بنسبة د من ثبات أداة الدراسة، حيث أعطيت

  : صدق أداة الدراسة  3.4.3

مفهوم الصدق من المفاهيم األساسية ذات األهمية البالغة في مجال االختبارات السلوكية 

صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية التي خلصت "ويعرف الصدق الذاتي بأنه 

          اس، وبذلك تصبح الدرجات الحقيقية للمقيـاس هـي الميـزات الـذي    من شوائب أخطاء القي

ويعتبر الصدق الـذاتي أو اإلحصـائي   ) 677: 1977الغريب، " (صدق المقياس هينسب إلي

)Statistical Validity (  إحدى الطرق البسيطة والدقيقة في حساب صدق المقياس، ويقـاس

  . مل ثبات االختبارالصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعا

  : ويمكن تحديد العالقة بين الصدق الذاتي والثبات بالمعادل التالية

αν =.s  
  

  :ن حيث إ

S.V   = معامل الصدق الذاتي.  

α  = المقياس  ثابتمعامل .  

بلـغ  مقيـاس  وبتطبيق المعادلة نجد أن معامل الصدق المستخرج من معامل الثبـات لل 

  . عززت الثقة في صدق المقياسوهما نسبة مرتفعة ) 0.95(
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  : إجراءات توزيع أداة الدراسة  4.4.3

ت مـن  مبعد التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها، ومدى صالحيتها لقياس ما صـم 

 ل فيوالمتمثث قامت الباحثة بتوزيع استمارة االستبيان على مجتمع الدراسة بالكامل آجلة، حي

عـددهم  النفطية في مدينة بنغازي والبـالغ  في الشركات ) الوسطى -العليا ( مستوى اإلدارة

مارات واسـتالمها قرابـة   توزيع االسـت واستغرقت عملية %) 100(نسبة توزيع ب اًفرد) 92(

ال حيث  استمارة ) 92( المستلمةالشهر والنصف الشهر، وبعد استالمها بلغ عدد االستمارات 

  %). 100(واسترجاع  استالموكانت كلها كاملة البيانات وقابلة للتحليل بنسبة يوجد أي فاقد 

  : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  5.3

بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، تم تحليـل بيانـات هـذه    

، وذلك وفقاً لألساليب )SPSS(الدراسة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  : اإلحصائية التالية

 .الجداول التكرارية، والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد مجتمع الدراسة .1

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لوصف إجابات مجتمع الدراسـة عـن    اتالمتوسط .2

 . جميع عبارات المحاور الرئيسية في موضوع الدراسة

 .ر متغيرات الدراسةلبيان تأثي وجداول التقاطع .3

 .معامل ألفا كرونباخ للثبات .4
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  : الدراسة خصائص أفراد مجتمع 6.3

، وذلك على النحو مجتمع الدراسةفراد الخصائص العامة ألالجانب يتم تحليل  في هذا

  : التالي

  : )النوع( الجنس متغير الدراسة حسب مجتمع 1.6.3

نسبة وذلك بذكور هم من ال مجتمع الدراسةغالبية أفراد ن أ )3-3(يتضح من الجدول 

من إجمالي حجم المجتمع، وهـذا يعنـي أن   %) 8.7( ت نسبة اإلناثفي حين كان %)91.3(

  %).82.6(نسبة الذكور أكبر من نسبة اإلناث بفارق يساوي 

  )3-3(جدول 

  )للنوع(وفقاً الدراسة  توزيع أفراد المجتمع

  %النسبة   التكرار  الجنس
  91.3  84  ذكور
  8.7  8  إناث

100  92  اإلجمالي
%  

  

من الذكور، الدراسة  أفراد مجتمعن غالبية يمكن القول إ) 3-3(لى الجدول ع واستناداً

نشاط الشركات النفطية وظروف العمل فيها التي تتطلب التواجد  إلىوقد يعود السبب في ذلك 

  .في الحقول والمواقع النفطية المختلفة

   : العمرمتغير مجتمع الدراسة حسب    2.6.3

الذين تتراوح أعمارهم ما بين المجتمع  مفرداتأغلب أن ) 4-3(الجدول من يتضح 

 30من ( يليهم الذين تبلغ أعمارهم من ،%)82.6(الفئتين العمريتين الثالثة والرابعة قد بلغت 
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) فأقلسنة  30من ( ، وأخيراً الذين تقل أعمارهم عن%)16.3(بنسبة ) سنة 41إلى أقل من 

  %).1.1(بنسبة 

  )4-3(جدول 

  وفقاً للعمر الدراسة عمجتمتوزيع أفراد 

التكرا  فئة العمر
  ر

  %النسبة 

  1.1  1  سنــة 30أقل من 
  16.3  15  سنة 41 اقل من إلى 30من 
  56.5  52  سنة 51 اقل من إلى 41من 
  26.1  24  سنة فأكثــر 51من 

  %100  92  اإلجمالي
  

ع ارتفاع األعمـار  الدراسة، م مجتمعأعمار  فيعلى التنوع ) 4-3(الجدول  ويوضح

الخبرة، ويخدم أهداف الدراسة، حيث يضـمن التعـرف علـى آراء    نسبياً، مما يعكس عامل 

المستويات العمرية المختلفة بما تحمله من خبرات متراكمة لتحديـد الظـروف والمتغيـرات    

ن لهـذا القطـاع   وهـا المنتسـب  لشركات النفطية كما يعيها ويفسرها ويحلللالداخلية  واألجواء

ووالئهم ودرجـة  التي تحدد سلوكهم وأدائهم ستخلصوا منها مواقفهم واتجاهاتهم ومساراتهم لي

  . نتمائهم للقطاع النفطيإ

  : المؤهل العلميمجتمع الدراسة حسب   3.6.3

ن علـى  حاصـلو %) 78.3( الدراسـة  مجتمع غالبية  أن) 5-3(من الجدول  يتضح

ن على الثانوية حاصلو%) 21.7(وأن ما نسبته  الشهادة الجامعية واإلجازة العالية الماجستير،

   . العامة أو ما يعادلها



 51

  

  )5-3(جدول 
  وفقاً للمستوى التعليمي الدراسة توزيع أفراد مجتمع
  %النسبة   التكرار  المستوى التعليمي

  21.7  20  الشهادة الثانوية أو ما يعادلها 

  65.3  60  الشهادة الجامعية 

  13.0  12  ) هادكتور/ ماجستير(تعليم عالي 

  %100  92  اإلجمالي
  

ستتأثر  آراءهمالدراسة، مما يعني أن لمجتمع وهذا يدل على ارتفاع المستوى التعليمي 

ها لن تكون عشوائية، نظراً لتأثير المستوى التعليمـي فـي   لى حد ما بخلفيتهم العلمية، أي أنإ

وخبرات تسهم إلـى حـد    اًلم يكسب األفراد قيماتجاهات مجتمع الدراسة نحو األشياء، ألن الع

كبير في تكوين اتجاهات إيجابية أو سلبية نحو موضوع معين، كما أنه مؤثر إيجـابي لكـون   

القطاع النفطي يحتاج إلى كوادر مؤهلة لضمان المعرفة الكافية ألداء المهام اإلدارية بكفـاءة  

  . عالية

  : ةحسب متغير مدة الخبرمجتمع الدراسة   4.6.3

تتراوح %) 63.0(أعلى نسبة من مفردات الدراسة تبلغ  أن) 6- 3(من الجدول  يتضح

تبلغ خبراتهم ما %) 15.2(، وأن نسبة )سنة فأكثر 20من (خبراتهم العلمية في العمل النفطي 

  تتراوح خبراتهم العلمية ما بين%) 13.0(نسبة ، وأن )سنة 15سنوات إلى أقل من  10(بين 

سنوات إلى  5(تبلغ خبراتهم ما بين %) 7.6(وأن نسبة  ،)سنة 20أقل من سنوات إلى  15(

  .)سنوات 5أقل من ( تتراوح خبراتهم%) 1.1(، وأخيراً ما نسبته )سنوات 10أقل من 
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  )6-3(جدول 
  الدراسة وفقاً لمدة سنوات الخبرةتوزيع أفراد مجتمع 

  %النسبة   التكرار  عدد سنوات الخبرة 
  1.2  1  سنوات 5أقل من 

  7.6  7  سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
  15.2  14  ةسن 15سنوات إلى أقل من  10من 

  13.0  12  ةسن 20إلى أقل من  ةسن 15من 
  63.0  58  أكثرف ةسن 20من 

  %100  92  اإلجمالي
  

وهذا يدل على توفر عامل الخبرة لدى أفراد مجتمع الدراسة، مما يجعلهم قادرين على 

نحو موضوع معين، أيضاً القدرة على تحديد قيمة المعلومات تكوين اتجاهات إيجابية أو سلبية 

بشكل أكثر دقة، فضالً عن متعتهم بمرونة أكبر من تغير أفكارهم عند مواجهة معلومات جديدة 

  . كتغذية عكسية على القرارات السابقة

  : لمستوى الوظيفيحسب متغير امجتمع الدراسة  5.6.3

) 7- 3(الجدول  بالنسبة للمسمي الوظيفي التي يشغلها أفراد مجتمع الدراسة فيوضح أما

ساء لجنة اإلدارة وأعضائها من أفراد مجتمع الدراسة هم من رؤ%) 26.1( أن ما نسبته

هم من رؤساء األقسام والمراقبين والمنسقين، وهذا يدل ف%) 73.9(اإلدارات، أما  ومديري

ستوى اإلدارة العليا دائماً أقل بكثير من مستوى اإلدارة الوسطى على أن عدد األفراد في م

  . حتى أننا نجد في بعض الشركات أن مستوى اإلدارة العليا  يتكون من شخص واحد
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  )7-3(جدول 
  لمسمي الوظيفةوفقاً  الدراسة توزيع أفراد مجتمع

  %النسبة   التكرار  الوظيفيالمستوى 
  8.7  8  رئيس وعضو لجنة اإلدارة 

  17.4  16  مدير إدارة 
  48.9  45  رئيس قسم 

  3.3  3  مراقب مراقبة 
  21.7  20  منسقيهمنسق 

  %100  92  اإلجمالي
  

  

  : اإلبداع اإلداريمستوى بالمتعلقة عرض وتحليل البيانات  7.3

 وكما يتضح التي تم استخدامها في هذه الدراسة اإلحصائيةبناء على نتائج المعالجة 

مجتمع الدراسة مرتفع يتضح أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى أفراد  )8- 3(من الجدول رقم 

 يواالنحراف المعيار) 3.8398(ن المتوسط الحسابي المرجح لهذا المحور بلغ نسبياً حيث إ

عرض النتائج إجابات مجتمع الدراسة نحو ) 8-3(ويبين الجدول ) 0.35516( مقدارهالعام 

  : اإلبداع اإلداري

راف وانح) 4.010(من أفراد مجتمع الدراسة وبمتوسط %) 89.1(أجاب حوالي 

منهم %) 5.5(نجاز أعمالهم بأساليب متجددة، بينما نفي حوالي أنهم يحاولون إ) 0.671(معيار 

  . ذلك، وهذا يدل على أن المديرين بالشركات قيد الدراسة لديهم توجه نحو اإلبداع

معياري  فوبانحرا) 4.261(اد المجتمع وبمتوسط من أفر%) 93.5(ويحرص حوالي 

  . على تقديم األفكار والمقترحات الجيدة) 0.571(
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وانحراف معياري ) 3.717(من المبحوثين وبمتوسط حسابي %) 62(ويرى حوالي 

أن لديهم المهارات الكافية التي تمكنهم من اقتناع غيرهم أثناء التعامل معهم، ونفي ) 0.716(

  . منهم ذلك%) 1.1(حوالي 

) 3.500(وبمتوسط حسابي  أفراد مجتمع الدراسةمن %) 44.6(ويرى حوالي 

مهارات فائقة في النقاش ن تتوفر لدى قيادة هذه المنظمة أ) 0.858(وبانحراف معياري 

  .منهم على ذلك%) 7.6(والحوار، بينما لم يوافق حوالي 

وانحراف معياري ) 3.771(من المبحوثين وبمتوسط حسابي %) 68.5(وأكد حوالي 

أنهم يحرصون على التعبير عن مقترحاتهم حتى ولو كانت مخالفة لرؤساء في ) 0.995(

  .منهم ذلك%) 14.1(العمل، بينما لم يوافق حوالي 

) 4.119(من أفراد مجتمع الدراسة وبمتوسط حسابي %) 85.9(بينما يرى حوالي 

المخالفة ألرائهم من أجل االستفادة أن لديهم االهتمام باآلراء ) 0.660(وانحراف معياري 

  .منهم ذلك%) 1.1(منها، بينما نفي حوالي 

ـ و) 4.293(وبمتوسـط حسـابي   من المديرين %) 92.4(وأجاب حوالي  انحراف ب

مشاكل العمل، بينمـا  حصول على أفكار وطرق جديدة لحل هم يسعون للأن) 0.638(معياري 

  .منهم ذلك%) 1.1(حوالي نفي 

وبانحراف ) 4.326(من المبحوثين وبمتوسط حسابي %) 91.3(ويحرص حوالي 

على االستفادة من االنتقادات والمالحظات التي توجه لهم بغرض التعلم ) 0.697(معياري 

  .منهم ذلك%) 2.2(واكتساب الخبرة، بينما نفي حوالي 
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انحراف معياري بو) 3.673(من المبحوثين وبمتوسط حسابي %) 62(وأكد حوالي 

يقوموا باقتراح أساليب جديدة ألداء العمل حتى ولو كان هناك احتمال عدم  همأن) 0.91(

  . ذلك عكس%) 10.9(حوالي ها، بينما أجاب حنجا

) 3.250(من أفراد مجتمع الدراسة  وبمتوسط حسابي %) 24(حوالي  وأجاب

هم يترددون في تطبيق أساليب جديدة ألداء العمل خوفاً من أن) 0.92(وبانحراف معياري 

  .منهم ذلك%) 50(حوالي  لفشل، بينما نفي ا

ـ و) 3.739(وبمتوسط حسـابي   هممن%) 67.4(حوالي  ويسعى انحراف معيـاري  ب

ا لـم  منى ولو لم يتمكنوا من تطبيقها، بيعلى تقديم أفكار جديدة في مجال العمل حت) 0.912(

  %).10.9(حوالي  يوافق على ذلك 

ـ و) 3.913(حسـابي   وبمتوسـط  المبحوثينمن %) 77.2(حوالي  وأجاب انحراف ب

حـوالي  باتخاذ قراراتهم وفقاً ألسس مدروسة، بينمـا نفـي    هم يقومونأن) 0.736(معياري 

  .منهم ذلك%) 4.3(

أن ) 0.552(انحراف معياري و) 4.043(وبمتوسط حسابي %) 87(حوالي  واعتبر

ويشعر حوالي . ةبالقدرة على تبسيط وتنظيم أفكارهم عند مواجهة أية مشكل المبحوثين يتمتعون

عة بمت) 0.896(وبانحراف معياري ) 3.826(من أفراد مجتمع الدراسة وبمتوسط %) 69.5(

  .منهم ذلك%) 9.8(نفي حوالي عامل مع مشكالت العمل، بينما تثاره في الوإ

) 0.859(وانحراف معياري ) 3.858(منهم وبمتوسط حسابي %) 77.2(وأكد حوالي 

ليمات قبل البدء في العمل عند تكليفهم بعمل جديد، بينما نفي  للحصول على تع نسعوعادة ما ي

  .منهم ذلك%) 7.6(حوالي 
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وبانحراف ) 3.782(من المبحوثين وبمتوسط حسابي %) 71.7(حوالي  ويرى

لديهم رؤية دقيقة لتحديد درجة الغموض في المشكالت التي يواجهونها في ) 0.58(معياري 

  .منهم ذلك%) 1.1(نفي حوالي  أداء مهامهم، بينما

) 3.358(من أفراد مجتمـع الدراسـة وبمتوسـط حسـابي     %) 51.1(وأكد حوالي 

أن لديهم القدرة على توقع مشكالت العمل والقيـام بـالتخطيط   ) 0.704(وبانحراف معياري 

  .منهم ذلك%) 9.8(ا، نفي حوالي نملمواجهتها، بي

وانحراف معياري ) 3.478(من المبحوثين وبمتوسط حسابي %) 50(وأجاب حوالي 

يفضلون األعمال الصعبة والمعقدة على األعمال الروتينية والبسيطة، بينما لم يفضل ) 0.943(

  %).15.2(حوالي ذلك 

) 4.0326(من أفراد مجتمع الدراسة وبمتوسط حسابي %) 89.1(وأكد حوالي 

اً، يسية نسبفترة قياأن لديهم القدرة على اتخاذ قرار حاسم خالل ) 0.543(وانحراف معياري 

  .منهم ذلك%) 1.1(حوالي  كلا، نفي ذنمبي

 اًومن خالل ما سبق الحظت الباحثة أن لدى المديرين بالشركات قيد الدراسة توجه

واتخاذ  تكالوالقدرة على حل المش اإلبداعيةمن خالل شرح أفكارهم وأطروحاتهم  اًداعيبإ

  . ر وروح المجازفةيالقرارات والقابلية للتغي
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  )8 – 3( جدول 
  مستوى اإلبداع اإلداري بالشركات قيد الدراسة 

 اراتــالعب ت
المتوسط   غير موافق بشدة   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة  التكرار المعياري

 0.67114 4.0109 - - 5.5 5 5.4 5 71.7 66 17.4 16  . أساليب متجددةأنجز أعمالي ب  .1

أحرص على تقديم المقترحات واألفكـار    .2
 0.55717 4.261 - - - - 6.5 6 60.9 56 32.6 30  . الجديدة

لدي المهارات الكافية التي تمكننـي مـن     .3
 0.71600 3.7174 1.1 1 - - 36.9 34 50.0 46 12.0 11  . إقناع اآلخرين أثناء التعامل معهم

تتوفر لدى قيادة هذه المنظمـة مهـارات     .4
 0.58806 3.5000 1.1 1 6.5 6 47.8 44 30.4 28 14.2 13  . فائقة في النقاش والحوار

أحرص على التعبير عن مقترحاتي حتـى    .5
 0.99563 3.7717 1.1 1 13.0 12 17.4 16 44.6 41 23.9  22  . ولو كانت مخالفة لرؤسائي في العمل

لدي االهتمام باآلراء المخالفة آلرائي لكي   .6
 0.66038 4.1196 - - 1.1 1 13.0 12 58.7 54 27.2 25  .أستفيد من أراء اآلخرين

 تأسعى للحصول على األفكار والمقترحا  .7
 0.63830 4.2935 - - 1.1 1 6.5 6 54.3 50 38.1 35  . التي تسهم في حل مشكالت العمل

االستفادة مـن االنتقـادات    أحرص على  .8
والمالحظات التي توجه لي بغرض التعلم 

  . واكتساب الخبرة
40 43.5 44 47.8 6 6.5 2 2.2 - - 4.3261 0.69707 
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 اراتــالعب ت
المتوسط   غير موافق بشدة   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة  التكرار المعياري

أساليب جديدة ألداء  باقتراح  عادة ما أقوم  .9
العمل حتى ولو كان هناك احتمـال عـدم   

  . نجاحها
16 17.4 41 44.6 25 27.1 9 9.8 1 1.1 3.6739 0.91518 

أحرص على تقديم أفكار جديدة في مجال   .10
 0.91230 3.7391 1.1 1 9.8 9 21.7 20 48.9 45 18.5 17  . العمل حتى ولو لم أتمكن من تطبيقها

أتردد في هذه المنظمة في تطبيق أساليب   .11
 0.92136 3.2500 2.2 2 47.8 44 26.0 24 20.7 19 3.3 3  . جديدة ألداء العمل خوفاً من الفشل

 0.73607 3.9130 - - 4.3 4 18.5 17 58.7 54 18.5 17  . وفقاً ألسس مدروسة يأتخذ قرارات  .12

أتمتع بالقدرة على تبسيط وتنظيم أفكـاري    .13
 0.55297 4.0435 - - - - 13.0 12 69.6 64 17.4 16  . عند مواجهة أية مشكلة

دة ما أسعى للحصول علـى تعليمـات   عا  .14
بدء في العلم عن تكليف أي فصلة قبل الم

  . منا بعمل جديد
17 18.5 54 58.7 14 15.2 5 5.4 2 2.2 3.8587 0.85910 

أشعر بمتعة وإثـارة فـي التعامـل مـع       .15
 0.89699 3.8261 - - 9.8 9 20.7 19 46.7 43 22.8 21  . مشكالت العمل

 0.58977 3.7826 - - 1.1 1 27.2 25 64.1 59 7.6 7  . لي رؤية دقيقة لمشكالت العمل  .16

لدي القدرة على توقع مشكالت العمل قبل   .17
 0.70448 3.3587 - - 9.8 9 39.1 36 47.8 44 3.3 3  .حدوثها وأقوم بالتخطيط لمواجهتها
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 اراتــالعب ت
المتوسط   غير موافق بشدة   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة  التكرار المعياري

أفضل األعمال الصـعبة المعقـدة علـى      .18
 0.94320 3.4783 1.1 1 14.1 13 34.8 32 35.9 33 14.1 13  . األعمال الروتينية والبسيطة

ـ استطيع اتخاذ قرار حا  .19 م خـالل فتـرة   س
 0.54372 1.0326 - - 1.1 1 9.8 9 73.9 68 15.2 14  .نسبياًقياسية 

 3.8398  المتوسط الحسابي المرجح لمحور اإلبداع  

 0.35516  االنحراف المعياري   
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  : عرض وتحليل البيانات المتعلقة بمتغيرات البناء التنظيمي 8.3

رسمية، الصيغ ال(تركز هذه الدراسة على متغيرين من متغيرات البناء التنظيمي هما 

إجابات أفراد مجتمع لنتائج التحليل اإلحصائي التي تظهر وفيما يلي عرض ) درجة المركزية

  : الدراسة نحو هذه المتغيرات

    :عرض وتحليل االلتزام بالصيغ الرسمية 1.8.3

المتوسط الحسابي المرجح إلجابـات أفـراد مجتمـع    ن أ )9-3(يتضح من الجدول 

ممـا  ) 0.47702(وبانحراف معيـاري  ) 3.4075(الدراسة حول متغير الصيغ الرسمية بلغ 

وفيما يلي عـرض  . االلتزام بالصيغ الرسمية لدى مجتمع الدراسة يشير إلى درجة مرتفعة من

  : النتائج التفصيلية لهذا المتغير

وبـانحراف  ) 3.82( حسـابي  من أفراد مجتمع الدراسة وبمتوسط%) 75(إن حوالي 

فون في معظم األمور في مجال عملهم، بينما ما نسبته ريشعرون بأنهم متص) 0.820(معياري 

يق مـن أي  التـدق  ا على ذلك، أما فيما يتعلق باتخاذ قراراتهم بنفسهم دونلم يوافقو%) 7.6(

إجابات مجتمع الدراسـة فقـد أجـاب حـوالي      فيشخص أخر فيتضح من أن هناك انقساماً 

كانت نسبة ، بيمنا )0.95(وبانحراف معياري ) 2.98(بالموافقة وبمتوسط حسابي %) 31.5(

  %). 35.9(غير الموافقين 

وبانحراف ) 3.18(وبمتوسط حسابي  المبحوثينمن %) 35.9( أكد حواليقد و

خص الذي يقوم جز بها المهام في هذه اإلدارة متروكة للشنتالطريقة التي أن ب) 0.93(معياري 

  %). 25( ا، كانت نسبة غير الموافقينبأداء األعمال، بينم



 61

حراف وان) 2.60(من أفراد مجتمع الدراسة وبمتوسط حسابي %) 54.4(حوالي  وأن

التصرف كما يرون بن في هذه اإلدارة مسموح لهم غير موافقين أن العاملي) 0.86(معياري 

  %).15.3(وبلغت نسبة الموافقة على ذلك 

انحراف معياري بو) 3.29(وبمتوسط حسابي  المبحوثينمن %) 46.7(وأكد حوالي 

وفق القواعد هم يشعرون بأنهم تحت مراقبة دائمة للتأكد من أنهم يعملون أن) 1.004(

  .منهم ذلك%) 21.7(نفي حوالي  واألنظمة، بيمنا

) 0.87(وبانحراف معياري ) 3.60(وبمتوسط حسابي %) 65.2(كما أجاب حوالي 

%) 15.2(بينما نفي حوالي . يوجد بالشركات قيد الدراسة دليل لقواعد وإجراءات العمل  هأن

على وجود دليل لقواعد وإجراءات منهم ذلك، مما يدل على أن الشركات قيد الدراسة تحرص 

  ". دليل األنظمة"العمل 

أن  ) 0.93(انحراف معياري وب) 3.17(وبمتوسط حسابي %) 39.1(وقد أجاب حوالي 

ن أعطاء حيث إو%) 27.2(ن يحددون القواعد الخاصة بأدائهم للعمل، بينما نفي حوالي العاملي

ية التخاذ ما يراه مناسباً من يوفر له الحر هالمرونة للمدير لتحديد قواعد العمل الخاصة بإدارات

  . الئم مع المستجداتته كما تتيح إدخال التعديالت عليها وتطويرها لتملراءات في مجال عإج

وبانحراف معيـاري  ) 3.40(من المبحوثين وبمتوسط حسابي %) 46.8(والي حأكد و

عمل، وأجاب حوالي وليات الف وظيفي كامل ومكتوب لواجبات ومسؤبأنه يوجد وص) 1.109(

مما يدل على وجود وصف وظيفي في الشـركات قيـد   . بعدم موافقتهم على ذلك%) 19.5(

  . الدراسة

) 3.45(من أفراد مجتمع الدراسة وبمتوسـط حسـابي   %) 58.7(وقد أجاب حوالي 

تباعها لمعالجـة أي موقـف   ن لديهم في اإلدارة إجراءات يتم ابأ) 0.96(وبانحراف معياري 
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اءات للمواقف الطارئة هو ، وهذا يدل على أن وضع إجر%)15.2(ي  ذلك حوالي طارئ، ونف

أما . له ما سيكون عليه الموقف ووضع تصوريه من استقراء للحد نتائج اإلبداع لما يعتمد عأ

%) 63.1(عمل محدد يقوم بـه فقـد أكـد حـوالي     الفيما يتعلق بأن كل فرد في اإلدارة لديه 

على ذلك، بيمنا كانت نسبة غير الموافقة ) 0.85(حراف معياري وان) 3.58(وبمتوسط حسابي 

)14.1 .(%  

وبـانحراف معيـاري   ) 3.68(وبمتوسـط حسـابي   %) 64.1( وقد أجاب ما يقارب

، أنه يشدد دائماً على وجوب عمل من خالل القنوات الرسمية، بينما كانت نسبة غيـر  )0.85(

ـ في، وهذا يعني أن العمـل والـذي يت  ، مما يدل على دقة الوصف الوظي)8.7(الموافقين  م س

بااللتزام بالعمل من خالل القنوات الرسمية ال يتعارض مع الفكـر اإلبـداعي وأن الفـرص    

حسن استغاللها، وحول احتفاظ اإلدارات ي ظل الرسمية إذا أاإلبداعية يمكن أن تتوافر حتى ف

) 3.42(وبمتوسط %) 50(بهذه الشركات يسجل خطى عن األداء الوظيفي لكل فرد أن حوالي 

  . منهم ذلك%) 16.3(أكدوا ذلك، بينما نفي ) 0.97(وانحراف معياري 

) 3.54(من أفراد مجتمـع الدراسـة وبمتوسـط حسـابي     %) 60.9(حوالي  واعتبر

بينمـا نفـي حـوالي    تباع إجراءات عمل دقيقة، أن عليهم دائماً ا) 0.86(وبانحراف معياري 

   .منهم ذلك%) 14.1(

) 3.78(من أفراد مجتمـع الدراسـة وبمتوسـط حسـابي     %) 71.8(ي واعتبر حوال

ن الموظف في هذه اإلدارة يفتـرض  مشكلة فإ أيبأنه عندما تطرأ ) 0.89(وانحراف معياري 

  %).10.9(لحلها، بينما غير الموافقين  هأن يرجع لرئيس

بقواعـد العمـل   إلتزام المديرين بالشـركات الدراسـة   وقد الحظت الباحثة مما سبق 

  .ومراعاة األنظمة وفقاً لمعايير محددة
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  )9 – 3( جدول 
  بالشركات قيد الدراسة  االلتزام بالصيغ الرسميةمستوى 

 اراتــالعب ت
المتوسط   غير موافق بشدة   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة  التكرار المعياري

بأني التصرف في معظم األمور في أشعر   .1
 0.82019 3.8261 1.1 1 6.5 6 17.4 16 58.7 54 16.3 15  . مجال عملي

خذ قراراتي بنفسي دون التدقيق من قبل أت  .2
 0.95497 2.9891 2.2 2 33.7 31 32.6 30 26.1 24 5.4 5  . أي شخص آخر

ن الطريقة التي تنجز بها المهام في هـذه  إ  .3
للشخص الذي يقوم بـأداء   اإلدارة متروكة

  . األعمال
8 8.7 25 27.2 36 39.1 22 23.9 1 1.1 3.1848 0.93679 

ـ  العاملون في هـذه اإلدارة مسـموح    .4 م له
 0.86388 2.6087 3.3 3 51.0 47 30.4 28 12.0 11 3.3 3  . التصرف كما يرون

يشعر العاملون في هذه اإلدارة بأنهم تحت   .5
أنهم يعملون وفـق   مراقبة دائمة للتأكد من

  . القواعد واألنظمة
8 8.7 35 38.1 29 31.5 16 17.4 4 4.3 3.2935 1.00042 

يوجد فـي هـذه اإلدارة دليـل لقواعـد       .6
 0.87651 3.6087 - - 15.2 14 19.6 18 54.3 50 10.9 10  . وإجراءات العمل

ي هذه اإلدارة يحددون القواعد فالعاملون   .7
 0.93302 3.1739 1.1 1 26.1 24 33.7 31 32.6 30 6.5 6  . الخاصة بأدائهم للعمل
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 اراتــالعب ت
المتوسط   غير موافق بشدة   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة  التكرار المعياري

يوجد وصف وظيفـي كامـل ومكتـوب      .8
 1.10999 3.4022 5.4 5 14.1 13 33.7 31 28.3 26 18.5 17  . لواجبات ومسؤوليات العمل الذي أقوم به

لدينا في هذه اإلدارة إجراءات يتم أتباعها   .9
 0.96548 3.4565 5.4 5 9.8 9 26.1 24 51.1 47 7.6 7  . لمعالجة أي موقف طارئ

كل فرد في هذه اإلدارة لديه عمل محـدد    .10
 0.85359 3.5870 - - 14.1 13 22.8 21 53.3 49 9.8 9  . يقوم به

في هذه اإلدارة يشدد دائماً على وجـوب    .11
 0.85072 3.6848 1.1 1 7.6 7 27.2 25 50.0 46 14.1 13  . العمل من خالل القنوات الرسمية

فظ اإلدارة بسجل خطـي عـن األداء   تتح  .12
 0.97478 3.4239 3.3 3 13.0 12 33.7 31 38.0 35 12.0 11  . الوظيفي لكل فرد

في هذه اإلدارة علينا دائماً إتباع إجراءات   .13
 0.86967 3.5435 1.1 1 13.0 12 25.0 23 52.2 48 8.7 8  . عمل دقيقة

ظف فـي  طرأ أي مشكلة فإن الموتعندما   .14
هذه اإلدارة يفترض أن يرجـع لرئيسـه   

  . لحلها
17 18.5 49 53.3 16 17.3 9 9.8 1 1.1 3.7826 0.89965 

  
الصيغ المتوسط الحسابي المرجح لمحور 

 3.4075  الرسمية

 0.47702  العاماالنحراف المعياري   
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   : المركزية درجةعرض وتحليل     2.8.3

أن المتوسط الحسابي المرجح إلجابات أفراد مجتمع الدراسة  أظهر التحليل اإلحصائي

ن ير إلـى أ مما يش) 0.51508(وانحراف معياري قدره ) 2.4402(حول درجة المركزية هو 

كمـا  " ةالالمركزي"نسبياً  منخفضتجاهات أفراد مجتمع الدراسة تميل لوجود مستوى مركزية ا

د مجتمع الدراسة حول ، وفيما يلي النتائج التفصيلية إلجابات أفرا)10-3(يتضح من الجدول 

  : زيةمتغير المرك

ف وبـانحرا ) 2.53(من المبحوثين وبمتوسـط حسـابي   %) 57.7(فقد أجاب حوالي 

أنهم غير موافقين أن يسأل الموظف رئيسه قبل أن يعمل أي شيء تقريباً، ) 1.162(معياري 

  %).29.4(بينما كانت نسبة الموافقة على ذلك حوالي 

وبـانحراف  ) 2.54(المبحوثين وبمتوسط حسابي  من%) 52.2(بينما يرى أن حوالي 

، بينما وافق علـى  فقة رئيسهاذه ال يجب أن يحظى بمواأن أي قرار عند اتخ) 1.06(معياري 

  %).25(ذلك حوالي 

وبـانحراف معيـاري   ) 2.60(منهم وبمتوسـط حسـابي   %) 43.5(ويسعى حوالي 

%) 19.6(موظف جديد، بينما نفي حـوالي  أي في المشاركة عادة في قرار تعيين ) 1.005(

  . منهم ذلك

 )2.54(من أفـراد مجتمـع وبمتوسـط حسـابي     %) 54.4(وأيضاً نجد أن حوالي 

وافـق  لـم ي ، بينما يشاركون في ترقية الموظفين المتخصصين) 0.965(وبانحراف معياري 

  .منهم على ذلك%) 19.6(
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  )10 – 3( جدول 
  بالشركات قيد الدراسة  درجة المركزيةمستوى 

  

 اراتــالعب ت
المتوسط   غير موافق بشدة   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

 الحسابي
االنحراف 
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة  التكرار المعياري

لموظف رئيسـه قبـل أن   يجب أن يسأل ا  .1
 1.1621 2.5326 20.6 19 37.0 34 13.0 12 27.2 25 2.2 2   . يعمل أي شيء تقريباً

ـ   .2  ةأي قرار أتخذه يجب أن يحظى بموافق
 1.0629 2.5435 18.5 17 33.7 31 22.8 21 25.0 23 -  -   . رئيسي

موظـف  أي أشارك عادة في قرار تعيين   .3
 1.0050 2.6087 1.1 1 18.5 17 37.0 34 27.2 25 16.2 15  . جديد

أشــارك عــادة فــي ترقيــة المــوظفين   .4
 0.9654 2.5435 1.1 1 18.5 17 26.0 24 42.4 39 12.0 11  . المتخصصين

أشارك عادة في القرارات الخاصة بتبنـي    .5
 0.9075 2.4783 3.3 3 7.6 7 33.6 31 44.6 41 10.9 10  خطط جديدة 

 0.9353 1.9348 3.3 3 3.3 3 10.9 10 48.9 45 33.6 31  .والتجديد أقوم بتشجيع روح المبادأة  .6

  
درجـة  المتوسط الحسابي المرجح لمحور 

 2.4402  المركزية 

 0.51508  العاماالنحراف المعياري   
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وبانحراف معيـاري  ) 2.47(من المبحوثين وبمتوسط حسابي %) 55.5(وأكد حوالي 

ذلك حـوالي   نفيما أنهم يشاركون غالباً في القرارات الخاصة بتبني خطط جديدة، بين) 0.90(

ن المدير الذي تتاح له فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات يكون لديـه إطـالع   إ ،%)10.9(

  . واسع ودافعية للعمل واالنجاز كما تتوافر له فرصة مناقشة أفكاره الجديدة مع القيادات العليا

وبانحراف معياري ) 1.93(من المديرين وبمتوسط حسابي %) 82.6(ونجد حوالي 

، مما يدل هذا %)6.6(حوالي  نفي ذلكأنهم يشجعون روح المبادأة والتجديد، بينما ) 0.93(

  . على عدم تركز السلطة والمشاركة في اتخاذ القرارات

  : تأثير متغيرات البناء التنظيمي على مستوى اإلبداع اإلداري 9.3

 - صيغ الرسمية ال(من خالل جداول التقاطع الذي يبين أثر متغيرات البناء التنظيمي 

  : )11- 3(يتضح من الجدول رقم على مستوى اإلبداع اإلداري كما ) درجة المركزية

  )11- 3(جدول رقم 
  تأثير الصيغ الرسمية على اإلبداع اإلداري

  الصيغ الرسمية
  المجموع  اإلبداع اإلداري

  محايد  موافق  موافق بشدة
  نسبةال  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %100  5  -   -   %100  5  -   -    غير موافق

  %100  41 %9.8  4 %78.0  32  %12.2  5  محايد

  %100  39 %10.3  4 %71.8  28 %17.9  7  موافق

  %100  7  -   -  %57.1  4 %42.9  3  موافق بشدة

  

  



 68

والذي يبين تأثير الصيغ الرسمية على اإلبـداع اإلداري  ) 11-3(ومن جدول التقاطع 

 إبـداع وموافقين بشدة على وجود قين على االلتزام بالصيغ الرسمية اتضح أن من كانوا مواف

إضافة إلى من كانوا موافقين على االلتزام بالصيغ الرسـمية  %) 17.9( إداري قد كانت نسبته

أي بنسـبة إجماليـة بلغـت    %) 71.8(قد كانت نسبته  اإلداري اإلبداعوموافقين على وجود 

على االلتزام بالصيغ الرسمية وموافقين بشدة علـى   موافقين بشدة اكانو من ، وإن%)89.7(

موافقين بشدة علـى الصـيغ    اكانومن  وإضافة%) 42.9(بلغت نسبته  اإلداري اإلبداعوجود 

أي بنسبة إجمالية بلغـت  %) 57.1(كان نسبته  اإلداري اإلبداعالرسمية وموافقين على وجود 

د كبيـر علـى أن الصـيغ    حوإلى بمعني أن معظم مفردات مجتمع الدراسة اتفقت %) 100(

  . اإلداري اإلبداعالرسمية لها تأثير إيجابي واضح على 

د أن هناك عالقة إيجابية بين الصيغ الرسمية وج وأيضاً من خالل معامل االرتباط

  ).0.407(واإلبداع اإلداري 

  )12- 3(جدول رقم 
  درجة المركزية على اإلبداع اإلداري تأثير

  درجة

  المركزية 

  المجموع  اإلداري اإلبداع
  محايد  موافق  موافق بشدة

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %100  6  -   -  %33.3  2  %66.7  4  ةبشد غير موافق

  %100  51 %9.8  5 %68.6  35  %21.6  11  غير موافق

  %100  33 %9.1  3 %90.9  30  -   -   محايد

  %100  2  -   -   %100  2  -   -   موافق 
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المركزية على اإلبداع اإلداري  درجة والذي يبين تأثير) 12-3(دول التقاطع ومن ج

لى تبين نسبة المبحوثين الذين ذكروا بأنهم غير موافقين بشدة على وجود المركزية وموافقين ع

منهم مـوافقين فقـط   %) 33.3(، وكانت نسبة %)66.7( وجود إبداع إداري قد كانت نسبتهم

وهـذا  %) 68.6(م يوافقوا على وجود المركزية كانت نستبهم ولري اإلبداع اإلدا على وجود 

يعكس العالقة العكسية بين المركزية ووجود اإلبداع اإلداري أي بمعني ال وجود ألي إبـداع  

  . إداري طالما هناك مركزية

وأيضاً من خالل معامل االرتباط  كانت هناك عالقة عكسية بين المركزية واإلبـداع  

  ). -0.442(اإلداري 

  : متغيرات الشخصية على مستوى اإلبداع اإلداريالتأثير    10.3

  : بالنسبة للعمر: أوالً

عدم وجود تأثير واضح في اسـتجابات أفـراد مجتمـع    ) 13-3(يتضح من الجدول 

الدراسة لمستوى اإلبداع اإلداري تبعاً الختالف العمر، حيث إن المتوسطات الحسابية لجميـع  

عة مما يدل على أن لديهم إبداعاً إدارياً، وبالنظر إلى الجدول يتضـح أن  الفئات العمرية مرتف

وبمتوسط ) سنة 41إلى أقل من  30(للذين تتراوح أعمارهم من ) 3.9583(المتوسط الحسابي 

مرتفع وهذا مؤشر ) سنة 51إلى أقل من  41(للذين تتراوح أعمارهم من ) 3.8289(حسابي 

الستفادة من حيوية الشباب ألن هذه األعمار تمثـل مرحلـة   جيد إذا ما حاولت هذه الشركات ا

  . العطاء

وهذا ما يؤكده علماء النفس على أن الشخص المبدع يكون أكثر قدرة على اإلبداع 

واالبتكار في سنة الثالثين أو أوائل األربعين من عمره، مقارنة بقدراته  اإلبداعية قبل بلوغه 

  . الثالثين من العمر
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وهذا ) سنة فأكثر 50(للذين تتراوح أعمارهم من ) 3.7885(لحسابي وأن المتوسط ا

يدل على سنوات خبرة طويلة لهؤالء المديرين األمر الذي قد يكون له أثر إيجابي على 

  . قدراتهم اإلبداعية

  )13- 3(جدول رقم 
  التوزيع التكراري والوصفي لمتغير العمر بالنسبة لمستوى اإلبداع

الوسط   التكرار  العمر  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى

اإلبداع  

  اإلداري

  0.13245  3.7895  1  سنة 30أقل من 

  0.28490  3.9583  15  سنة 41إلى أقل من  30من      

  0.41317  3.8289  52  سنة 51إلى أقل من  41من 

  0.16919  3.7885  24  سنة فأكثر 51من 

  0.35516  3.8398  92  المجموع
  

  : للنوعبالنسبة : ثانياً

إلى عدم وجود تأثير واضح في استجابات أفراد مجتمـع  ) 14-3(يتضح من الجدول 

الدراسة لمستوى اإلبداع اإلداري تبعاً الختالف النوع، حيث إن المتوسطات الحسابية للنوعين 

مرتفعة مما يدل على أن كليهما لديهم إبداع إداري، وبالنظر إلـى الجـدول حيـث نجـد أن     

لإلنـاث  ) 3.6513(للذكور أعلى قليالً من المتوسط الحسـابي  ) 3.8578(ي المتوسط الحساب

وهذا يدل على أن غالبية الذين يعملون هم من الذكور ويدل على ندرة الوجود اإلبداعي للمرأة 

في العمل الحكومي على الرغم من أن كثيراً من الدراسات تشير إلى ارتفاع نسب إلبداع لدى 

  .اإلناث
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  )14- 3(جدول رقم 
  بالنسبة لمستوى اإلبداع النوعالتوزيع التكراري والوصفي لمتغير 

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  التكرار  النوع  
  مستوى

اإلبداع  

  اإلداري

  0.35816  3.85878  84  ذكر

  0.27267  3.6513  8  أنثي

  0.35516  3.8398  92  المجموع
  

  :للمؤهل العلميبالنسبة : ثالثاًً

أن هناك تأثيراً إيجابياً بالنسبة للمؤهـل العلمـي علـى    ) 15-3(ل يتضح من الجدو

مستوى اإلبداع اإلداري بمعني أنه كلما زاد المستوى التعليمي ارتفع مستوى اإلبداع، حيـث  

، الذين يحملون شهادة جامعية )3.9632(بالنظر إلى الجدول حيث نجد أن المتوسط الحسابي 

لديهم تعليم عالي مرتفع جداً وهذا يـدل بـأن التعلـيم    للذين ) 4.0088(والمتوسط الحسابي 

الجامعي والعالي يزيد من سعة أفق الشخص ويصقل مهارات التفكير لديـه ويسـاعده علـى    

  . الربط بين المتغيرات بخالف التعليم ما قبل الجامعي الذي يعتمد على التلقين والحفظ

  )15- 3(جدول رقم 
  مؤهل العلمي بالنسبة لمستوى اإلبداعالتوزيع التكراري والوصفي لمتغير ال

  التكرار  المؤهل العلمي  
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى

اإلبداع  

  اإلداري

  0.36186  3.7649  20  الثانوية أو ما يعادلهاالشهادة 

  0.31212  3.9632  60  ليسانس –الجامعية بكالوريوس الشهادة 

  0.28900  4.0088  12   )ماجستير دكتوراه (عالي ال التعليم

  0.35516  3.8398  92  المجموع
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  : لمدة الخبرةبالنسبة : رابعاً

عدم وجود تأثير واضح في استجابات أفراد مجتمع ) 16-3(يتضح من الجدول 

الدراسة لمستوى اإلبداع اإلداري تبعاً الختالف مدة الخدمة، حيث إن المتوسطات الحسابية 

انية يمكن لها أن تنمو بزيادة سنوات الخبرة، ولعل ذلك يؤكد مرتفعة، ألن اإلبداع ظاهرة إنس

  .على أهمية تدريبهم وتطوير مهاراتهم مما يزيد قدراتهم اإلبداعية

  )16- 3(جدول رقم 
  التوزيع التكراري والوصفي لمتغير مدة الخبرة بالنسبة لمستوى اإلبداع

  التكرار  مدة الخبرة   
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ستوىم

اإلبداع  

  اإلداري

  0.27130  3.7594  1  سنوات 5أقل من 

  0.17940  3.8195  7  سنوات 10إلى أقل من  5من 

  0.38806  3.7895  14  سنة 15إلى أقل من   10من 

  0.34225  3.9474  12  سنة 20إلى أقل من   15من 

  3.38578  3.8702  58                                                   فأكثرسنة  20من 

  0.35516  3.8398  92  المجموع
  

  

   : لمسمي الوظيفيبالنسبة : خامساً

عدم وجود تأثير واضح في استجابات أفراد مجتمع ) 17-3(يتضح من الجدول 

مي الوظيفي، حيث نالحظ تقارب الدراسة لمستوى اإلبداع اإلداري تبعاً الختالف المس

المتوسطات الحسابية لجميع المسميات الوظيفية، ولعل ذلك يشير إلى ضرورة اإلبداع في كل 

  .الوظائف
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  )17- 3(جدول رقم 

  بالنسبة لمستوى اإلبداع المسمي الوظيفيالتوزيع التكراري والوصفي لمتغير 

الوسط   التكرار  المسمي الوظيفي  
  الحسابي

االنحراف 
  ياريالمع

  مستوى

اإلبداع  

  اإلداري

  0.17297  3.8632  5  رئيس لجنة اإلدارة

  0.15193  3.8877  3  لجنة اإلدارة عضو

  0.32036  3.9145  16  مدير إدارة

  0.40822  3.7906  45  رئيس قسم

  0.29928  3.8070  3  مراقب مراقبة

  0.31375  3.8526  20  منسق منسقيه

  0.35516  3.8398  92  المجموع
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  :مقدمة  1.4

يستعرض هذا الفصل النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها مـن خـالل تحليـل    

البيانات المتحصل عليها بواسطة صحيفة االستبيان، وبإتباع األساليب اإلحصـائية المناسـبة،   

  :والتي يمكن عرضها في اآلتي

  :النتائج   2.4

  : هذه الدراسة إلى النتائج التاليةتوصلت   

وفقاً لهذه الدراسة فإن مستوى اإلبداع اإلداري للمديرين بالشركات النفطية قيـد الدراسـة    .1

مديرين لديهم القدرة على حـل  بشكل عام مرتفع نسبياً، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن ال

من خالل طرح أفكـارهم  ر وتوجههم اإلبداعي يواتخاذ القرارات والقابلية للتغي تكالالمش

 .ومقترحاتهم

لتزام بالصيغ الرسمية مرتفعة ودرجة المركزية السائدة أظهرت نتائج الدراسة أن درجة اإل .2

 . لدى هذه الشركات منخفضة نسبياً

) الصيغ الرسمية والمركزيـة (أظهرت نتائج جداول التقاطع أن متغيرات البناء التنظيمي  .3

 . ديرين في الشركات النفطيةتؤثر في اإلبداع اإلداري لدى الم

تؤثر على اإلبداع ) العمر، المؤهل العلمي(أظهرت نتائج الدراسة أن المتغيرات الشخصية  .4

النوع، مدة الخبرة، المسمي (اإلداري لدى المديرين، بينما لم يتبين تأثير واضح لمتغيرات 

 . على اإلبداع اإلداري للمديرين) الوظيفي
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  : التوصيات 3.4

دراسة وتحليل نتائج الدراسة وبعد اإلجابة على تساؤالت الدراسـة يمكـن    من خالل

تقديم بعض التوصيات التي تساهم من رفع مستوى اإلبداع اإلداري للمديرين فـي الشـركات   

  : النفطية قيد الدراسة وهي

ضرورة عمل حوار حي ومستمر بين العاملين ورؤسائهم، لكي يستفيدوا من خبـراتهم   .1

 . وتمكينهم من عرض مشكالتهم ومقترحاتهم

ن في الشركات النفطيـة مـن ذوي المـؤهالت    ينبغي الحرص على أن يكون المديرو .2

ـ  ى العلمية العالية وأن تتاح للمديرين فرص مواصلة تعليمهم العالي لما له من تأثير عل

مستوى إبداعهم، كما يفضل أن تتاح الفرص للقيادات الشابة لما تملكـه مـن حمـاس    

 . وطموح وأن يستفاد من خبرات كبار المديرين كمستشارين وخبراء

كما ينبغي منح المدير مرونة فيما يتعلق بتحديد القواعد واإلجراءات المتعلقـة بمجـال    .3

 . ركةعلمه في إطار القواعد العامة المنظمة لعمل الش

ـ ويفضل أن يطبق أسلوب تدوير العمل بين الموظفين وإدخال التغي .4 رات علـى مهـام   ي

الوظائف بصفة مستمرة بما يتالءم مع احتياجات العمل ليبقي العمل ممتعـاً ومتجـدداً   

 . للفرد حتى ال يفقد الفرد حماسه وتفاعله مع متطلباته

ات خصوصاً تلك التـي لهـا   كما ينبغي توسيع مجال مشاركة المدير في اتخاذ القرار .5

 . عالقة بعمل إدارته أو تخص العاملين لديه
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للمحافظة على هذا المستوى من اإلبداع وزيادته البد من إعطاء االهتمام المالئم بتوفير  .6

كافة البرامج التدريبية التي تساعدهم على زيادة قدراتهم على اإلبداع والعمـل علـى   

 . ريرفض أي فرصة لمعوقات اإلبداع اإلدا

  : توصيات بمقترحات مستقبلية  4.4

 . دراسة معوقات اإلبداع اإلداري في الشركات النفطية .1

 . دراسة دور الوالء التنظيمي في تحسين اإلبداع اإلداري .2

لية البرامج التدريبية في تطبيق األساليب اإلدارية التي تحقق اإلبـداع  عادراسة مدى ف .3

 . هذه الشركاتاإلداري وتنمي المهارات اإلبداعية في 
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  : العربية المرجع: أوالً

  : الكتب.   أ

 . ، القاهرة، مكتبة االنجلو المصريةاإلبداع قضاياه وتطبيقاته، )2002( الستارإبراهيم،  .1

شـركة اإلبـداع    ،الكويتمبادئ اإلبداع، ، )2004(، محمد العدلونيالسويدان، طارق  .2

 . والتدريبالخليجي لالستثمارات 
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 .1، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، طاالبتكارية للمشكالت الحلول، )2001(عبادة، أحمد  .5

، عمـان،  اإلبـداع اإلداري والتطـوير التنظيمـي   ، )1986( سر الختممحجوب، علي  .6

 .1المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، ط

، المنصـورة، المكتبـة   ة األعمالاألصول العلمية إلدار، )2001(المغربي، عبدالمجيد  .7

 .المصرية

 . دار الرضا :، دمشقفي حل المشكالت اإلبداع، )2001(حسين، علي  .8

، مصر، مركـز  كيف تكون مبدعاً: مهارات التفكير االبتكاري، )2003(هالل، محمد  .9

 . التطوير األداء والتنمية

 . دار الفكر الجامعي :اإلسكندرية، اإلبداعمقدمة في منهج ، )1985(المنصور، زهير  .10

دار الحامد للنشر  :عمان ،)منظور علمي( عمالإدارة األ، )2000(جواد، شوقي ناجي  .11

 . والتوزيع
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  مقياس ثبات أداة الدراسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
 

 

   : في المكان المناسب)  ü( ضع عالمة الرجاء و   
  

 : العمــر )1

      .سنة  41إلى أقل من   30من             . سنة  30أقل من        

  . فأكثرسنة  51من             . سنة 51إلى أقل من  41من              
 

 : النــوع )2

      .ي أنث             .  ذكر       
 

 :المؤهل العلمي  )3

  .ليسانس –الدرجة الجامعية بكالوريوس                . الثانوية العامة أو ما يعادلها  

  . أو ما يعادلها مؤهل عالي ماجستير دكتوراه            
 

       :عدد سنوات الخدمة  )4

  . سنوات  10إلى أقل من  5من .                            سنوات  5أقل من              

  .                      سنة  20إلى أقل من   15من .                  سنة  15إلى أقل من   10من              

  .فأكثرسنة  20من              
 

   :مسمي وظيفتك   )5

  .  مدير إدارة                         .   رئيس لجنة اإلدارة             

  .                       لجنة اإلدارة عضو                    .     مراقب مراقبة             

  .                      منسقيهمنسق                     .     رئيس قسم             

  



  

 
  . في المربع الذي يعبر عن رأيك في كل عبارة) ü( عالمة ضعالرجاء و

  

 العبــــارات 
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
 بشدة

       . أنجز أعمالي بأساليب متجددة  .1

       . أحرص على تقديم المقترحات واألفكار الجديدة  .2

ارات الكافية التي تمكنني من إقناع اآلخرين لدي المه  .3
  . أثناء التعامل معهم

     

المنظمة مهـارات فائقـة فـي    تتوفر لدى قيادة هذه   .4
  . النقاش والحوار

     

أحرص على التعبير عن مقترحاتي حتى ولو كانت   .5
  . مخالفة لرؤسائي في العمل

     

لكي أستفيد من لدي االهتمام باآلراء المخالفة آلرائي   .6
  .أراء اآلخرين

     

التي تسهم  تأسعى للحصول على األفكار والمقترحا  . 7
  . في حل مشكالت العمل

     

أحرص على االستفادة من االنتقادات والمالحظـات    .8
  . التي توجه لي بغرض التعلم واكتساب الخبرة

     

أساليب جديدة ألداء العمل حتى ولـو  بعادة ما أقوم   .9
  . ان هناك احتمال عدم نجاحهاك

     

أفكار جديدة فـي مجـال    اقتراح أحرص على تقديم  .10
  . العمل حتى ولو لم أتمكن من تطبيقها

     

أتردد في هذه المنظمة في تطبيق أسـاليب جديـدة     .11
  . ألداء العمل خوفاً من الفشل

     

       . وفقاً ألسس مدروسة يأتخذ قرارات  .12

بالقدرة على تبسيط وتنظـيم أفكـاري عنـد     أتمتع  .13
  . مواجهة أية مشكلة

     

عليمات منفصلة قبـل  عادة ما أسعى للحصول على ت  .14
  . تكليف أي منا بعمل جديد دعن البدء في العمل

     

       . أشعر بمتعة وإثارة في التعامل مع مشكالت العمل  .15



  

 العبــــارات 
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
 بشدة

       . لي رؤية دقيقة لمشكالت العمل  .16

لدي القدرة على توقع مشكالت العمل قبل حـدوثها    .17
  . وأقوم بالتخطيط لمواجهتها

     

أفضل األعمال الصـعبة المعقـدة علـى األعمـال       .18
  . الروتينية والبسيطة

     

       .نسبياًم خالل فترة قياسية ساستطيع اتخاذ قرار حا  .19

  
  
   

  . في المربع الذي يعبر عن رأيك في كل عبارة) ü(الرجاء وضع عالمة 
  

موافق   العبــــارات
 بشدة

 محايد موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
 بشدة

يجب أن يسأل الموظف رئيسه قبل أن يعمل أي شيء   .1
  . تقريباً

     

       . رئيسي ةأي قرار أتخذه يجب أن يحظى بموافق  .2

       . موظف جديدأي أشارك عادة في قرار تعيين   .3

       . أشارك عادة في ترقية الموظفين المتخصصين  .4

       أشارك عادة في القرارات الخاصة بتبني خطط جديدة   .5

       .أقوم بتشجيع روح المبادأة والتجديد  .6

  
  
  
  
  
  



  

  
  . بارةفي المربع الذي يعبر عن رأيك في كل ع) ü(الرجاء وضع عالمة 

  

موافق   العبــــارات
 بشدة

 محايد موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
 بشدة

أشعر بأني التصرف في معظم األمـور فـي مجـال      .1
  . عملي

     

خذ قراراتي بنفسي دون التدقيق من قبل أي شـخص  أت  .2
  . آخر

     

 اإلدارةالطريقة التي تنجز بها المهـام فـي هـذه     إن  .3
  . وم بأداء األعمالمتروكة للشخص الذي يق

     

التصرف كمـا  بم لعاملون في هذه اإلدارة مسموح لها  .4
  . يرون

     

بأنهم تحـت مراقبـة    اإلدارةيشعر العاملون في هذه   .5
  . واألنظمةدائمة للتأكد من أنهم يعملون وفق القواعد 

     

       . يوجد في هذه اإلدارة دليل لقواعد وإجراءات العمل  .6

لعاملون ي هذه اإلدارة يحـددون القواعـد الخاصـة    ا  . 7
  . بأدائهم للعمل

     

يوجد وصـف وظيفـي كامـل ومكتـوب لواجبـات        .8
  . ومسؤوليات العمل الذي أقوم به

     

لمعالجة أي  تباعهاالدينا في هذه اإلدارة إجراءات يتم   .9
  . موقف طارئ

     

       . وم بهكل فرد في هذه اإلدارة لديه عمل محدد يق  .10

يشدد دائماً على وجوب العمـل مـن    اإلدارةفي هذه   .11
  . خالل القنوات الرسمية

     

الوظيفي لكـل   األداءبسجل خطي عن  اإلدارة فظتتح  .12
  . فرد

     

       . عمل دقيقة إجراءات تباعاعلينا دائماً  اإلدارةفي هذه   .13

ـ تعندما   .14  اإلدارةذه طرأ أي مشكلة فإن الموظف في ه
  . يفترض أن يرجع لرئيسه لحلها

     

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2(رقم  قحلم
  االستبيان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
   بنغازيجامعة        

  كلية االقتصاد         
  الدراسات العليا       
   قسم اإلدارة          

  

  استمارة االستبيان
  

   / ...........................................المدير المحترمأخي 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،
  

 للبحث العلمي، أقـدم لـك هـذا    إيماناً مني بأهمية رأيك، وثقتي بتقديرك  
ناقش أثر متغيرات البناء التنظيمي والمتغيرات الشخصـية علـى   يي االستبيان الذ

  . مستوى اإلبداع اإلداري لدى المديرين في الشركات النفطية
الدقـة  تحـرى  ومـن وقتـك،    اًاالستبيان جزء الرجاء التكرم بإعطاء هذا

البحث علمـاً بـأن   من أهمية في هذا  والموضوعية في إجابتك عليه وذلك لما له
ألغـراض  اديمي والمعلومات لن تسـتخدم إال  هو أك ياناالستب الهدف األول لهذا

  . البحث العلمي
  . آمل التكرم باإلجابة على جميع فقرات االستبيان وفق تقديرك الشخصي

  
  

  

سن تعاونكمشاكرة ومقدرة لك ح...  
  
  

     
  الباحثة  

  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3(رقم  قحلم
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Reliability 

 
 ****** Method 1 (space saver) wi 11 used for 

this analysis****** 

R E L I A B I L ITY  A N A L Y S I S – S C A L E 

(A L P H A ) 

 

 
 
Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     9.0                    N of 

Items = 39 

 

Alpha =    .9086 
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