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Study Objectives:  
The current study aims at identifying the availability of creativity 
elements in general managers and department managers as well as 
their application of such elements during the administrative 
creativity process. It also recognizes and studies the methods of used 
administrative creativity and the extent of allowing their subjects to 
reach administrative creativity. 
 
Study Method: the analytical and descriptive method  
 
Study Sample: all general managers and department managers in the 
ministry under the study amounting to 350 managers. 
 
Statistical Analysis: To analyze and interpret the study data, the 
researcher used frequencies, percentage, contrast analysis, T-test, 
averages, deviation, in addition to Sefi effe tests.   
 
Vital Results: The study revealed a number of results summarized 
by the researcher as follows:  

1. Administrative creativity elements are averagely found in the 
managers. 

2.  The most common element among them is the originality, 
then direction persistence and fluency and flexibility. 
Challenge identification element comes last.   



3. They averagely practice the administrative creativity process. 
4. The most commonly applied step of administrative creativity is 
implementation of ideas, the least is identification of challenges.  
5. They suffer hindrances of administrative creativity of which the 
most common is motivation, the least is mental hindrance. 
6. They averagely enable their subjects to practice administrative 
creativity.  
7. They practice individual styles of administrative creativity to a 
large extent, whereas they poorly practice group work styles of 
administrative creativity.  
 
Essential Recommendations:  

1. The top leadership in ministries ought to give full support 
which encourages general managers and department managers 
to use untraditional methods to deal with challenges and 
situations, and to take initiative to improve administration 
work in ministries.   

2. It is important to implement intensive training programs to 
general managers and district managers to apply administrative 
creativity process in order to be able to identify challenges, to 
gain skills of evaluating concepts and skills to implement 
ideas. These skills are crucial to reach administrative 
creativity.  

3. Ministries represented by its top leadership should work to 
lessen hindrances of administrative creativity in order to 
enable managers to practice such creativity. This can be done 
through less centralization, provision of training to develop 
motivation, and enabling managers to practice new ideas 
without criticizing or mocking.  

4. Managers should encourage the spirit of initiative in their 
subjects through giving support and confidence. 

5. Managers are supposed to practice group work styles of 
administrative creativity more which enables their subjects to 
participate in identifying, dealing with, and resolving problems 
by using new ideas and methods.     

  
 
 
 
 
 



 

صالح محمد علي خطة بحث رسالة الدآتوراه للطالب  
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اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم :تحت عنوان 

 ومديري اإلدارات في اإلدارة العامة
 

 تخصص إدارة عامة
Public administration 

 
 
 

 -وعملية اإلبداع. يعد التفكير المبدع والبناء من المهارات األساسية لكل مدير يسعى نحو النجاح
 تتطلب أن يتخلص من الروتين المعتاد وأنماط السلوك اإلداري -عند التطبيق من قبل المدير

ذلك أن العملية اإلبداعية بوصفها سلوآًا تحتاج إلى مزيد من , في بيئة اإلدارة العامةالسائد 
التعليم المعرفي والمعلوماتي بشكل متزايد وسريع على نحو يساعد على استيعاب آل جديد في 
المعرفة والمعلوماتية التي تضمن زيادة آفاءة الخبير وزيادة مهاراته الشخصية مما يمكنه من 

ر طاقته اإلبداعية في تحليل وحل المشكالت ومنح الصالحيات وإطالق حرية التفكير استثما
وبهذا يستطيع المدير أن يخلق بيئة إدارية تساعد على تنمية قدراته الذاتية , اإلبداعي لآلخرين

وحفز اآلخرين على صناعة أفكار إبداعية تنعكس على جودة الخدمات أو السلع , اإلبداعية
.ور المستفيدينالمقدمة لجمه  

 بوصفه مهارة ضرورية للمدير في المنظمات اإلدارية -وقد أآدت الدراسات التي تناولت اإلبداع
 على أن التفكير اإلبداعي يساعد على التعامل الذآي مع التحديات والفرص المتاحة -الحكومية

من التميز لذلك يجب أن ندرك آخبراء آيف لإلبداع واالبتكار أن يساعد على تحقيق مزيد 
.والنجاح في جميع المجاالت العملية والحياتية  

إن اإلبداع آعملية سلوآية يؤدي إلى تحدي األفكار التقليدية أو المتفق عليها وأساليب تنفيذها من 
خالل طرح حلول أو مفاهيم وأساليب جديدة تفضي إلى تغيير األنماط والعادات والسلوآيات 

.مال اإلداريةاإلدارية المملة في بيئات األع  
آما أن العملية اإلبداعية عند االلتزام بها من قبل المديرين تحتم عليهم التقليل او تجنيب أو 

وأن تتفهم مميزات , التخلص من العوائق التي تقف أمام فيض اإلبداع وتدفقه في مناطق عملهم
كير اإلبداعي وزيارة التقليد المبدع وما يحتاجه من بيئات عمل تساعد وال تعيق نمو مساحات التف

.عدد المرؤوسين الذين يؤمنون به آثقافة وعمل معًا  
إننا عندما نستخدم التفكير اإلبداعي آثقافة مؤسسية فاعلة فأننا نستطيع بذلك مواجهة المواقف 
اليومية بشكل تلقائي خصوصًا إذا ما مكنا األفراد من إطالق قدراتهم اإلبداعية وأدرآنا آمديرين 

منا يمتلك القدرة على اإلبداع والخلق واالبتكار الذي يحتاج إلى التوجه الهادف الى أن آل فرد 
التغير لتحقيق أفضل الممارسات اإلدارية المحققة لألهداف العامة بأقل جهد واقل تكلفة وأقل 
زمن وبما يحقق درجة مقبولة من الرضا للزبون الداخلي والخارجي للمنظمة سواء آانت عامة 
.أم خاصة  

وقد ال يختلف إثنان على أن اإلبداع في آل الميادين هو الخيار االستراتيجي لكل المنظمات 
والقيادة , الحكومية والخاصة من أجل الحضور واالزدهار على الساحة المحلية والدولية



ألنها هي القادرة على مواجهة التحديات المعاصرة لإلدارة , اإلبداعية هي الحل بكل بساطة
, ألن القيادة االدارية الفعالة هي التي توضع الروح في جميع مقومات اإلبداع اإلداريو, العربية

فإذا لم تؤمن القيادة باإلبداع آفلسفة ومنهج وسلوك في العمل اإلداري والفني فإن عملية اإلبداع 
.اإلداري تظل طموحات وتطلعات غير ذات جدوى  

من خالل تضمين أفكار ) ديات المنافسةتح(ويمكن ألية قيادة إدارية النهوض بهذا الدور
وبشكل خاص أن , ومقومات اإلبداع اإلداري في استراتيجياتها وخططها وبرامجها الميدانية

هذه القيم والتوجهات , تتضمن مجموعة من القيم والمبادئ التي تنمي التوجهات اإلبداعية
, واالزدهار, فاإلبداع, لتفوقوا, اإلبداعية تعطي المنظمة العامة قوة دفع هائلة نحو االنجاز

وقدرة المنظمة على البقاء واالزدهار في ظل المنافسة رهينة بتبنيها لمجموعة القيم والتوجهات 
.اإلبداعية وااللتزام بها وامكانية تطبيقها في الواقع العملي  

تبرز س, وإذا ما أدرآت المنظمات العامة في الجمهورية اليمنية أهمية البقاء والتطور والنمو
وهنا يبرز دور القيادة االدارية اإلبداعية في فتح , الحاجة الى األفكار اإلبداعية من آل فرد 

قنوات اتصال مع االفراد تضمن من خاللها تدفق االفكار والمبادرات الجديدة واإلبداعية داخل 
.هياآلها التنظيمية والوظيفية وفي آافة مستوياتها اإلدارية  

لتحديث إدارتنا الحكومية من , ة تماشيًا مع تطورات العصر المتسارعة وقد جاءت هذه الدراس
خالل غرس ثقافة اإلبداع اإلداري والتميز في مؤسساتنا العامة والتخلص من البيروقراطية 
.والروتين واعتماد استراتيجيات غير تقليدية في مواجهة التحديات المعاصرة  
:أهمية الدراسة  

:اسة تنبع منيرى الباحث أن أهمية الدر  
وضرورة تعيين قيادات , أن الدراسة جاءت مع دعوات الحكومة اليمنية لإلصالح اإلداري

آذلك جاءت منسجمة مع استراتيجيات تحديث . إدارية قادرة على ممارسة اإلبداع اإلداري 
ارية الخدمة المدنية التي تسعى الى تطوير أنظمتها ومنها نظام االختيار والتعيين للقيادات اإلد

العليا وإقرار نظام الكفاءة والجدارة لشغل المناصب العليا في الدولة بهدف إيصال قيادات إدارية 
قادرة على ممارسة عمليات اإلبداع اإلداري وتحقيق األهداف العامة وتلبية احتياجات المستفيدين 
.من أجهزة اإلدارة الحكومية  

 بالقيادة اإلدارية المبدعة التي إذا ما توفرت فإنها ارتباط موضوع اإلبداع اإلداري ارتباطًا وثيقًا
قادرة على أحداث الحافزية نحو التفكير اإلبداعي لدى اآلخرين وبالتالي تغيير األساليب المألوفة 

فقد أصبحت القيادة التي تنهج منهج اإلبداعي اإلداري هي النقطة الفارقة في , في قيادة المنظمات
معتمدة في ذلك على العلم والمعرفة آسلوك في ,  بين منظمة وأخرى تحقيق التقدم واإلبداع ما

عقول البشر العارفين الذين يشكلون في اإلدارة المعاصرة رأس المال الفكري الذي يحتل مرتبة 
فرأس المال الفكري ممثال بالموارد البشرية التي تملك . متقدمة على عناصر رأس المال المادي 

 تستطيع بقدراتهم تحقيق التفوق والتميز في خدماتنا وسلعنا على اآلخرين العقول العارفة المبدعة
.من المنظمات العامة  

جاءت هذه الدراسة لتبحث في تحديد مدى توفر مقومات اإلبداع وآشف أهم معوقات اإلبداع في 
بيئة العمل في أجهزة اإلدارة الحكومية وتحسس المشكالت وحلها من خالل ممارسة عمليات 

وتمكين العاملين من أعمالهم . اع اإلداري وإنتاج وتنمية األفكار وتحليلها وتقييمها وتنفيذهااإلبد
إذ أن القائد . وإطالق قدراتهم ومهاراتهم الفكرية من وجهة نظر مديري العموم أو المبحوثين 

اإلداري هو العنصر األساس في تنفيذ مفردات العمل التنظيمي والسلوك اإلنساني في آافة 
.لمنظماتا  

أهمية اإلبداع في ترشيد القرار اإلداري ومواآبة التطور في االدارة التنفيذية ومواقع اتخاذ 
.القرار من أجل البقاء والصمود في مواجهة المنافسة التي تتعرض لها الخدمات التي تقدمها  

على ندرة وشحة الدراسات المماثلة في مجال اإلبداع اإلداري سواء على مستوى اليمن أم 
.المستوى العربي  



:مشكلة الدراسة   
عندما تواجه منظمات اإلدارة العامة مشكالت تتعلق بالروتين والنمطية الواحدة في ممارسات 

فان ذلك سوف يؤدي بها للتقادم والتخلف في بيئة متغيرة ومتطورة أمام المستفيدين من , األعمال
وخصوصا إذا . دم الثقة من قبل المجتمع وربما قد يعرضها إلى النقد وع. خدماتها أو سلعتها 

. ماآانت هذه المنظمات تعاني من مشكالت إدارية أو مالية أو بشرية متراآمة وغير متحكم فيها 
هذا الوضع قد يعمق عوامل التخلف وعدم االستجابة لمتطلبات التغيير والتطوير ويزيد من 

 الخط الذي تسير فيه الممارسات عوامل السلوك اإلداري النمطي بحيث يصبح هذا السلوك هو
.اإلدارية بروتين ثابت مقاوم للتغيير أو التجديد واالبتكار  

وقد تؤدي ظاهرة الجمود اإلداري في منظمات ومؤسسات اإلدارة العامة إلى تعطيل العقل 
البشري آأحد أدوات التفكير اإلبداعي مما يؤدي إلى تأآيد إدارة الروتين والحفاظ عليه على 

ولعل أنظمة وإجراءات العمل السائدة في , إدارة العقل واستثماره في تغيير هذا الجمود حساب 
منظمات اإلدارة العامة تساعد بشكل آبير على نمطية األعمال بدال عن عمليات التفكير للتغيير 
 والتجديد في هذه األجهزة نتيجة لوجود الكثير من العوائق أمام هذه العمليات مع غياب المقومات
.التي تساعد على اإلبداع اإلداري للقيادات والمرؤوسين في مؤسسات اإلدارة العامة  

آما أن غياب التمكين للمرؤوسين عند ممارسة أعمالهم الوظيفية وإلزامهم بما يوجه به 
رؤساؤهم ساهم بشكل آبير في غياب عمليات اإلبداع  في أجهزة اإلدارة العامة وتأآيد نمطية 

 إلى تزايد المشكالت وتراجع جودة الخدمات والسلع المقدمة لجمهور األعمال مما أدى
.المستفيدين في المجتمع  

نتيجة تبني وحدات وأجهزة اإلدارة العامة في الجمهورية اليمنية لمفاهيم اإلدارة التقليدية من 
 حيث الرؤى واألهداف والهياآل التنظيمية ذات المرآزية العالية 

لقة التي ال تساعد على إدارة العملية اإلبداعية في هذه المنظمات العامة وسيادة بيئة العمل المغ
وال تساعد على تحويل هذه البيئة إلى بيئة مفتوحة تستوعب التغيرات الحاصلة داخلياً , المغلقة

.وخارجيًا  
آما أن المنظمات العامة في اليمن من تكريس للروتين ونمطية االعمال وعدم استثمار العقل في 

مما أدى الى تراجع , فضًال عن عدم تمكين المرؤوسين من استثمار عقولهم ,  الجمود آسر
جودة مستويات السلع والخدمات المقدمة للجمهور وسط بيئة تنافسية شديدة سواء من قبل الخارج 

فضًال عن تزايد الطلب على الخدمات النوعية التي يفرضها التطور , أم القطاع الخاص 
.يئة الخارجيةالمتسارع في الب  

.وعليه تتحدد مشكلة هذه الدراسة في محاولة اإلجابة على األسئلة األتية  
 
 
:أسئلة الدراسة  

, االصالة,التحسس للمشكالت الطالقة : اإلبداع اإلداري" عناصر"ما مدى توفر مقومات 
حسب لدى مديري العموم في الدواوين العامة للوزارات " الهدوء"مواصلة االتجاه , المرونة 

.آراء أفراد عينة الدراسة  
ما مدى ممارسة مديري العموم ومديري االدارات في الدواوين العامة للوزارات لعملية اإلبداع 

تقييم , تحليل االفكار , انتاج وتنمية االفكار , اآتشاف وتحديد المشكلة : اإلداري من حيث 
.وتنفيذ االفكار حسب آراء افراد عينة الدراسة, االفكار   

العقلية : اهي المعوقات المتوقعة لممارسة مديري العموم ومديري االدارات لإلبداع اإلداريم
التنظيمية في الدواوين العامة للوزارات حسب آراء أفراد , الدافعية " الخوف والتردد"االنفعالية 

.عينة الدارسة  
في ,  جماعية ,فردية : ماهي اساليب اإلبداع اإلداري المستخدمة من قبل مديري العموم 

.الدواوين العامة للوزارات  



ما مدى تمكين مديري العموم ومديري االدارات للعاملين لممارسة عملية اإلبداع اإلداري من 
.الثقة في الدواوين العامة للوزارات, حيث الدعم   

:فرضيات الدراسة  
:ت التالية ووفقًا لما تقدم تسعى هذه الدراسة لغرض تحقيق أهدافها الى اختبار الفرضيا  

هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى ممارسة مديري العموم ومديري اإلدارات 
.لإلبداع اإلداري وتوفر مقومات اإلبداع اإلداري لديهم  

هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معوقات اإلبداع اإلداري ومدى ممارسة مديري 
.داع اإلداريالعموم ومديري االدارات لإلب  

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التمكين وممارسة مديري العموم ومديري االدارات اإلبداع 
.اإلداري في إدارتهم سلبيًا وايجابيًا  

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب اإلبداع اإلداري المستخدمة وممارسة مديري 
.ي إداراتهمالعموم ومديري االدارات لإلبداع اإلداري ف  

 هناك عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسة مديري العموم ومديري االدارات لإلبداع االداري 
.وتنفيذ مراحل عملية اإلبداع اإلداري من قبلهم  
:أهداف الدراسة   
:تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية  

في الوزارة من خالل ممارستهم التعرف على آراء مديري العموم واإلدارات في إداراتهم العامة 
.اليومية حول مقومات اإلبداع اإلداري  

التعرف على واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم واإلدارات في إداراتهم العامة من حيث 
.مدى توفر مقوماته ومدى ممارسة عملياته لديهم  

قيق اإلبداع اإلداري التعرف على مدى ممارسة مديري العموم واإلدارات لعملية التمكين لتح
.لدى مرؤوسيهم  

آشف أساليب اإلبداع اإلداري المستخدمة من قبل مديري العموم واإلدارات في االدارات العامة 
.للوزارات  

آما أن الدراسة قد تفيد عددًا غير قليل من المسؤولين في الحكومة اليمنية لهم تأثير في إصالح 
.وتحديث الجهاز اإلداري للدولة  

 توظيف نتائج الدراسة وتوصياتها في تفعيل ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل مديري إمكانية
وذلك من خالل الحد من الروتين وتغيير األنماط التقليدية , العموم واإلدارات في الوزارات

المألوفة والحد من قوة المعوقات لإلبداع اإلداري وبناء بيئات ادارية مشجعة لإلبداع في 
.الي مشجعة للعاملين لطرح أفكار ومبادرات جديدةالوزارات بالت  

طرح معالم اإلبداع في إطار الطروحات الحديثة وبلورة مفهوم اإلبداع على أنه عمل استراتيجي 
.أمام مديري العموم واإلدارات لتحقيق األهداف بشكل سليم وابتكاري  
:حدود الدراسة  
:تتحدد الدراسة بالحدود التالية  

:ى موضوع اإلبداع اإلداري من حيث تقتصر الدراسة عل  
ومواصلة . المرونة. اإلصالة . الطالقة . التحسس للمشكالت : وهي, مقومات اإلبداع اإلداري

.االتجاه  
. إنتاج وتنمية األفكار . اآتشاف المشكالت وتحديد المشكلة : وهي , عمليات اإلبداع اإلداري

.رتنفيذ األفكا. تقييم األفكار . تحليل األفكار   
.تنظيمية. واقعية , انفعالية , عقلية : وهي , معوقات اإلبداع اإلداري  

والجماعية. الفردية : وهي  , أساليب اإلبداع اإلداري  
.والدعم, الثقة : التمكين  



مجتمع الدراسة مكونًا من جميع مديري العموم وجميع  مديري االدارات العاملين في الوزارات 
: وهي,المختارة قيد هذه الدراسة  

.وزارة الداخلية  
.وزارة العدل  
.وزارة الزراعة والري  
.وزارة المياه والبيئة  
.وزارة التخطيط والتعاون الدولي  
.وزارة التعليم الفني والتدريب المهني  
.وزارة التربية والتعليم  
.وزارة النفط والمعادن  
.وزارة اإلعالم  
.وزارة الصحة والسكان  

.عامة في الدواوين العامة للوزارات في العاصمة صنعاء تجري الدراسة على اإلدارات ال  
م 2011 -2010تم إجراء الدراسة خالل عام    

:منهج الدراسة  
حتى يتمكن من توفير وصف دقيق , استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتنفيذ هذه الدارسة 

 وبما يؤدي إلى ,للموضوع المراد دراسته من خالل جمع البيانات ووصف الطرق المستخدمة
ووصف وتحليل النتائج وتفسيرها في صياغات واضحة ودقيقة في . تنظيم وترتيب البيانات

محاولة من الباحث للوصول إلى تعميمات واستخالصات ذات قيمة يمكن االستفادة منها في 
وإن شاء اهللا سوف نتبع الخطوات , مجال اإلبداع اإلداري وحتى نصل إلى النتائج المرجوة

:الية الت  
وذلك بمراجعة الكتب والمقاالت والدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة : مصادر ثانوية

.بموضوع الدراسة  
أجري عليه . وذلك من خالل إعداد وتصميم استبيان حول اإلبداع اإلداري :  مصادر أوليـة

محتوى واختبار صدقية ال. اختبار الصدق الظاهري بعرضها على مجموعة من المحكمين 
.واختبار الثبات للتأآد من صالحيته للتنفيذ  
:مجتمع الدراسة  

) 10(تم اختيار, وزارة التي تشكل المجتمع الكلي للدراسة, )30(تتكون الحكومة اليمنية من 
عشر وزارات منها لتكون محل الدراسة الحالية حيث استخدم في اختيار مجتمع الدراسة العينة 

حيث تم إعطاء آل وزارة رقماً , يها الفرصة متساوية لكل الوزاراتالعشوائية البسيطة لتكون ف
تم سحب أرقام بعدد عشر وزارات من العدد الكلي , تم خلط االرقام لضمان عدم تسلسلها

).30(للوزارات  
الدواوين (تم الحصول على احصائية بعدد مديري العموم ومديري االدارات في الوزارات 

, )140(حيث بلغ عدد مديري العموم, من قبل وزارة الخدمة المدنيةقيد هذه الدارسة , )العامة
. مدير عام ومدير إدارة350وبذا تكونت عينة الدراسة من ) 210(وعدد مديري اإلدارة  

:أداة الدراسة  
فقرة ) 166(بلغ عدد فقرته, قام الباحث بإعداد وتطوير استبيان, لتحقيق أهداف هذه الدراسة

:محاور)6(موزعة على  
.فقرات) 5(ور المعلومات الشخصية للمبحوثين ويتكون منمح  

.فقرة) 38(محور مقومات اإلبداع ويتكون من  
.فقرة) 41(محور مراحل عملية اإلبداع اإلداري ويتكون من  
.فقرة) 30(محور معوقات اإلبداع اإلداري ويتكون من  
.فقرة)23(محور التمكين لتحقيق اإلبداع اإلداري لدى المرؤوسين ويتكون  



.فقرة) 26(محور أساليب اإلبداع اإلداري ويتكون من  
 
 
:صدق األداة  

تم عرض األداة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في اإلدارة , للتأآيد من صدق األداة
وآانت النسبة العامة لالتفاق بين , للتعرف على مدى صالحيتها ألهداف الدراسة وتساؤالتها

 الباحث من مقياس وذلك على مستوى جميع مجاالت الدراسة وفقًا لما وضعه%) 87(المحكمين
.ويشير ذلك الى أن األداة تتمتع بقدر آبير من الصدق, وفقراتها الداخلية التي وردت في اإلدارة  

:ثبات األداة  
من مديري العموم ) 30(تم التأآد من ثبات األداة من خالل تطبيقها على عينة مكونة من

اد مجتمع الدراسة وبعد مضي اسبوعين من تطبيق األداة أعيد تطبيقها ومديري اإلدارات من أفر
, %)94(على نفس العينة وتم حساب معامل الثبات بإستخدام معامل اإلرتباط لبيرسون فبلغ

.األمر الذي يشير الى أن األداة تتمتع بقدر آبير من الثبات  
:األساليب اإلحصائية  

:احث بإستخدام األساليب اإلحصائية األتيةقام الب, لإلجابة على تساؤالت الدراسة  
تحليل التباين األحادي , معامل ارتباط بيرسون, اإلنحراف المعياري, المتوسط الحسابي

)ANOVA اختبارات لدراسة, ) t 3اختبارات دنت,  الفروق البعدية) Dunnett3 لدراسة ) 
.الفروق بين فئات سنوات الخبرة لمعالجة بيانات الدراسة  

:السابقةالدراسات   
سوف يقوم , هناك العديد من الدراسات الحديثة التي تطرقت لإلبداع اإلداري بشكل أو بأخر

الباحث في هذا الجزء بإستعراض الدراسات ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة الحالية 
:وذلك على النحو التالي  

العالقة بين سمات القائد هدفت الدراسة إلى التعرف على , م2006, دراسة محمد بزيع العازمي
والتعرف على مدى توافر خصائص , التحويلي وتوافر اإلبداع اإلداري لدى العاملين المدنيين 
وحاولت الدراسة الكشف عن مدى توفر , وسمات القيادة التحويلية لدى القيادات اإلدارية المدنية

.ت القيادة التحويليةالقدرات اإلبداعية لدى العاملين المدنيين وعالقتها بخصائص وسما  
استخدم المنهج الوصفي والذي يعتمد على دراسة الطاهرة آما توجد في الواقع ووصفها وصفاً 

وآذا تحليل النتائج المسحية , وذلك باإلعتماد على الكتب والدراسات ذات العالقة , دقيقًا 
.للمبحوثين  

.ع الدراسة ترىأن مفردات مجتم: توصلت الدراسة إلى عدد  من النتائج اآلتية  
. أن سمات وخصائص القيادة التحويلية متوفرة بدرجة آبيرة لدى القيادات اإلدارية المدنية  

بأن تسعة وعشرين سمة وخاصية من سمات وخصائص القيادة التحويلية متوفرة بدرجة آبيرة 
 مدى الحاجة وأبرز هذه السمات تتمثل في أن القائد المدني يدرك, لدى القيادات اإلدارية المدنية

ويحوز على إحترام اآلخرين , وأن القائد المدني يتمتع بثقة ذاتية عالية , للتغيير نحو األفضل 
والثقة العالية في قدرات , باإلضافة إلى تمتعه بالقيم المثلى في سلوآه , وثقتهم وإعجابهم به 

.مرؤوسيه  
وأن هناك عالقه طردية بين , دنيين بأن القدرات اإلبداعية متوفرة بدرجة آبيرة لدى العاملين الم

امتالك القيادات اإلدارية لسمات وخصائص القائد التحويلي وامتالك مرؤوسيه لمهارات وقدرات 
)1(إبداعية  

:م2008, دراسة فهد بن عوض السلمي  

                                             
ازمي   )1( ويلي الع ن ت د ب ع حام د بزي داع االداري  ,  محم ا باإلب ة وعالقاته ادة التحويلي ة  , القي وم االمني ة للعل ايف العربي ة ن ة , جامع آلي

  م2006, 1427, رسالة ماجستير غير منشورة , قسم العلوم االدارية , الدراسات العليا



هدفت الدراسة التعرف على درجة ممارسة مديري مدراس المرحلة الثانوية إلدارة الوقت في 
 وآذلك التعرف على درجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدراس ,مهام أعمالهم 

وتحديد درجة العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وتنمية مهارات اإلبداع , المرحلة الثانوية 
.اإلداري لدى مديري مدراس المرحلة الثانوية  

استبانة آأداة , حوث السابقةاستخدم الباحث المنهج الوصفي باالعتماد على الكتب والدراسات والب
أن الموافقة على درجة : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها, للدراسة المسحية 

ممارسة مديري المدراس إلدارة الوقت في مهام أعمالهم الواردة في إدارة هذه الدراسة آانت 
) غالبًا(اري لديهم آانت بدرجةوأن الموافقة على درجة توافر مهارات اإلبداع اإلد, )غالبًا(بدرجة

وأن العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وتنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى مجتمع وعينة , 
)2(الدراسة هي عالقة ارتباطية موجبة وقوية  

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى اإلبداع : م2006, دراسة باسم علي عبيد حوامده
والتعرف على أثر بعض , ين في مديريات التربية والتعليم في االردناإلداري لدى القادة التربوي

, والمنطقة على مستوى اإلبداع اإلداري , المؤهل العلمي , الخبرة (المتغيرات المستقلة
, واستخدام في الدراسة المنهج الوصفي باالعتماد على الكتب والدراسات والبحوث السابقة 

وأظهرت ,  اإلبداع لدى العينة المبحوثة من القادة التربويين وتطوير أداة استبيان لقياس مستوى
نتائج الدراسة أن مستوى اإلبداع لدى القادة التربويين في مجال حل المشكالت واالتصاالت 

آما أظهرت وجود فروق في , وتشجيع اإلبداع تعزى للمؤهل العلمي ولصالح حملة الدآتوراة 
)3(صالح الوسط وفي مجال االتصاالت لصالح الشمالمجال روح المجازفة لمتغير المنطقة ل  

جاءت هذه الدراسة للتعرف على مستوى اإلبداع , م 2006,  دراسة طالل بن رطيان العنزي
والكشف عن مدى ادراك المديرين في . اإلداري لدى المديرين في شرآة االتصاالت السعودية 

.تنمية اإلبداع ورعاية المبدعين  
الدراسة المنهج الوصفي من خالل االعتماد على الكتب والبحوث واستخدم الباحث في 
وآذا تعمم استمارة استبيان حول عناصر أو مقومات اإلبداع اإلداري , والدراسات ذات العالقة 

, والسياسات التي تتبناها الشرآة لدعم وتنمية اإلبداع بهدف جمع البيانات من الواقع الميداني 
:منها, لدراسة عن عدد من النتائجوبتحليل االجابات أسفرت ا  

أن المديرين في شرآة االتصاالت السعودية يميلون نحو الموافقة على توفر اإلبداع اإلداري 
.لديهم بدرجة عالية  

يوجد انقسامًا في الرأي لدى المديرين في شرآة االتصاالت السعودية حول تبني الشرآة 
.لسياسات دعم وتنمية اإلبداع فيها  

ة دالة إحصائيًا بين اإلبداع اإلداري والحوافز المادية والمعنوية من جهة واإلبداع وجود عالق
.اإلداري لدى المديرين في الشرآة   
)4(توجد عالقة داله احصائيًا بين اإلبداع اإلداري نحو االرتفاع لدى المديرين  

ات جاءت الدراسة للتعرف على مقوم, م2006, دراسة فاطمة بنت علي بن محسن واصلي
اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية من وجهة نظر المديرات والمشرفات والمعلمات 
ومعرفة ما إذا آان هناك فروق ذات داللة احصائية في تصور مجتمع الدراسة تبعًا لطبيعة 
العمل والخبرة ونوع اإلعداد والمؤهل العلمي حول مقومات اإلبداع اإلداري لدى مديرات 

. الثانويةالمدراس  
                                             

سلمي    )2( راحم ال ن عوض اهللا ت د ب ة       ,  فه ديري مدراس المرحل دى م داع االداري ل ارات االب ة مه ا في تنمي ممارسة ادارة الوقت وأثره
ة    , جامعة أم القرى    , الثانوية بتعلم العاصمة المقدسة    ة التربي ة والتخطيط    , آلي سم االدارة التربوي شورة     , ق ر من الة ماجستير غي , رس

 .م2008, 1429
دة واخرون       )3( د حوام ي عبي يم في األردن           ,  باسم عل ة والتعل ديريات التربي ويين في م ادة الترب دى الق داع االداري ل ة  , مستوى االب مجل

 543 ص– 463ص, م 2006, هـ 1426 )3(مجلة العلوم التربوية والدراسات االسالمية , 182, جامعة الملك سعود 
ة   , جامعة الملك سعود    , ع االداري لدى المديرين في شرآة االتصاالت السعودية         االبدا,  طالل بن رطيان العنزي      )4( وم االداري آلية العل

  .م 2006, هـ1427, رسالة ماجستير غير منشورة , قسم االدارة العامة , 



استخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي  باإلعتماد على الكتب والدراسات والبحوث ذات 
واستخدام االسلوب االحصائي في تحليل البيانات الناتجة عن تعبئة االستبيان من قبل , العالقة 

:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية, مجتمع الدراسة   
ت المدارس والمعلمات في المرحلة الثانوية يعتقدن بتوفر مقومات أن المشارآات من مديرا

 المقومات التنظيمية واالمكانات والموارد والبرامج التدريبية والسمات مثلاإلبداع اإلداري 
.الشخصية لدى مديرات المرحلة الثانوية بدرجة أآثر مما تعتقد المشرفات التربويات  

ن متوسطات استجابات عينة الدراسة المشارآات في ال توجد فروق ذات داللة احصائية بي
الدراسة والمقومات التنظيمية واالمكانات والموارد والبرامج التدريبية والسمات الشخصية تبعاً 
.للمنطقة  

أن المعلمات والمديرات المشارآات في اإلجابة على اداة الدراسة يعتقدن بتوفر مقومات اإلبداع 
.التنظيمية أآثر من المشرفات التربوياتاإلداري المتعلق بالجوانب   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أبعاد الدراسة 
.والمقومات التنظيمية واالمكانات والبرامج التدريبة والسمات الشخصية تبعًا للخدمة  

ري المتعلق بجوانب السمات أن المعلمات والمديرات يعتقدن بتوافر مقومات اإلبداع اإلدا
)5(الشخصية أآثر مما تعتقد المشرفات التربويات  

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى اإلبداع , م2004,  دراسة حاتم علي حسن رضا
والتعرف على ,  اإلداري لدى العاملين باألجهزة االمنية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

وآذا الكشف عن عالقة اإلبداع , لين في األجهزة األمنية في المطار واقع األداء الوظيفي للعام
ومن ثم التعرف على مدى اختالف رؤية أفراد , اإلداري بتحسين االداء الوظيفي للعاملين 

.الدراسة إزاء عملية اإلبداع اإلداري  
ما فيما يتعلق أ. استخدم الباحث في هذه الدراسة منهج البحث المكتبي فيما يتعلق باالطار النظري

من خالل المسح االجتماعي عن طريق , بالجزء الثاني فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي
:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ما يأتي, االستبيان  

أن غالبية مجتمع الدراسة واالجهزة االمنية بالمطار يعتمدون على قدراتهم التحليلية والمعلومات 
.لكشف عن المخالفات والمهربات وما قد يسيئ لألمنالمتاحة في ا  

وجود تكافؤ بين المسئولية والسلطة الممنوحة لرجال االمن بالمطار مع إتاحة الفرصة 
للمرؤوسين بمشارآة الرؤساء في إعداد الخطط الطارئة التي توضع للتعامل مع المشكالت 
.المختلفة  

ت واالفكار الجديدة في مجال عمله وبإنجاز قيام رجل االمن بالمطار على تقديم االقتراحا
)6(األعمال بأسلوب متجدد ومتطور  

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع اإلبداع اإلداري , م2007, دراسة شبلي إسماعيل الوسيطي
.إلدارات المصارف في الضفة الغربية  

 البحث المكتبي ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي من خالل االعتماد على
حيث بينت الدراسة أن إدارات المصارف العاملة في الضفة الغربية تطبق , وإعداد استبانة 

آما بينت الدراسة أن أهم المعوقات التي تحد , عناصر وجوانب اإلبداع اإلداري وبدرجة عالية 
مقدمة من اإلبداع اإلداري لدى إدارات المصارف تتمثل في ضغوط العمل ونقص الحوافز ال

وأنه لتطبيق اإلبداع اإلداري بشكل فاعل  فأن الحاجة تتطلب تدريب , للمبدعين بشكل عام 
االدارات العليا على استيعاب التكنولوجيا وتقنيات االتصال وزيادة منح الحوافز المعنوية 

                                             
ة  , المكرمة وجيزان مقومات االبداع االداري لدى مديرات المدراس الثانوية بمدينتي مكة       ,  فاطمة بنت علي بن محسن واصلي        )5( جامع

  م 2006 -هـ 1426, رسالة ماجستير غير منشورة , قسم االدارة التربوية والتحطيط , آلية التربية , أم القرى
ا   , أآاديمية نايف للعلوم االمنية     , االبداع االداري وعالقته باألداء  الوظيفي       ,  حاتم علي حسن رضا      )6( وم   , آلية الدراسات العلي سم العل ق

  .م2004 -هـ 1424, رسالة ماجستير غير منشورة , الدارية ا



للمبدعين وتشجيع العمل الجماعي وتطوير عملية صنع القرار اإلداري بما يشجع اإلبداع 
)7(ري لدى االدارات في هذه المصارفاإلدا  

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق , م2006, دراسة فوزية بنت عبدالرحمن العوافي
أساليب اإلبداع اإلداري في التعامل مع االزمات لدى رؤساء االقسام االآاديمية واإلدارية في 
.الجامعة  

توصلت الدراسة إلى , تائج وتفسير البياناتوقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي لتحليل الن
:النتائج التالية  

وباستطاعة , أن درجة ممارسة رؤساء االقسام لألساليب المطلقة في الدراسة عالية في معظمها 
.بإستخدام االسلوب االمثل للتعامل مع آل فرد, اإلداري المبدع أن ينمي اإلبداع لدى األفراد   

ليب اإلبداع اإلداري له دور بارز في تحقيق تنمية إبداعية إدارية أثبتت الدراسة أن تحديد أسا
.جيدة  

آشفت الدراسة أن هناك بعض االدوار التي يرى مجتمع الدراسة أنها ال تمارس أساليب اإلبداع 
.اإلداري إال بدرجة متوسطة أو منخفضة  

د العينة بحسب نوع آما آشفت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين إجابات أفرا
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة بحسب , القسم والمؤهل العلمي 

الخبرة في مجال العمل اإلداري والدورات التدريبية لكن لم يحدد االختبار لصالح من آانت تلك 
)8(الفروق  

لتعرف على دافع اإلبداع في هدفت الدراسة إلى ا, م2003, دراسة ضيف اهللا بن عبداهللا النفيعي
وذلك آأمر ضروري للغاية من أجل التطوير اإلداري لهذه ,  المنظمات ومراحله وعناصره

.باإلضافة إلى معرفة طبيعة العالقة بين اإلبداع والخصائص الشخصية والوظيفية,  المنظمات  
مع أسلوب المسح  , استخدم الباحث المنهج الوصفي باالعتماد على الكتب والمراجع ذات العالقة

وجود : توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها, الميداني من خالل تعميم استمارة استبيان 
مستوى فوق المتوسط بقليل من ممارسة اإلبداع اإلداري في األجهزة الحكومية آما يختلف هذا 

مختلفًا في آما أظهرت الدراسة تباينًا , المستوى بإختالف الخصائص الشخصية والوظيفية 
حيث جاء حل المشاآل واتخاذ القرارات في المرتبة , ترتيب مجاالت اإلبداع اإلداري التنظيمي 

آما , ثم روح المجازفة وأخيرًا سمة االتصاالت , ثم القابلية للتغيير, ثم تشجيع االبتكار, األولى 
)9(ةتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين اإلبداع والخصائص الشخصية والوظيفي  

هدفت الدراسة إلى التعرف على الحاجات , م 2008, دراسة أريج بنت سليمان بن محمد بدر
التدريبية لتنمية مهارات اإلبداع اإلداري للمديرات ومساعدات المدراس وفقًا للمحاور 

وتحديد الفروق بين , )ومهارة الحوار, مهارة الخريطة الذهنية , مهارة العصف الذهني :(اآلتية
سطات لإلجابات من قبل عينة الدراسة حول الحاجات التدريبية لتنمية مهارات اإلبداع المتو

وآذا سعت الدراسة إلى بناء , اإلداري لتطوير العمل المدرسي لمديرات ومساعدات المدارس 
نموذج لتحقيق النمو المهني للمديرات والمساعدات بالمدارس من خالل تدريبهن وتقويم أدائهن 
.باستمرار  

وصممت إستبيانه آأداة لجمع المعلومات من عينة ,  قد استخدم في الدراسة المنهج الوصفيو
:وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من اهمها, الدراسة   

                                             
, فلسطين , جامعة القدس المفتوحة , واقع االبداع االداري لدى المصارف العاملة في الضفة الغربية ,  شبلي اسماعيل الوسيطي )7(

 م2007
وفي )8( دالرحمن الع ت عب ة بن ل م   ,  فوزي ي التعام داع االداري ف اليب االب ق اس دى تطبي ة    م سام االآاديمي اء االق دى رؤس ات ل ع االزم

دريس                       ة الت ة نظر اعضاء هيئ رى    , واالدارية بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهم ومن وجه ة أم الق ة  , جامع آلي
  .م2006-هـ 1426,قسم االدارة التربوية والتخطيط, التربية 

ة الرياض              االبداع اإلد ,  ضيف اهللا بن عبداهللا النفيفي     )9( ة بمدين ك      , اري من اجل التطوير االداري في االجهزة الحكومي ة المل ة جامع مجل
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أن جميع الحاجات المقدمة في الدراسة تعتبر ذات أهمية عالية للمديرات ومساعدات المدارس 
.المتوسطة والثانوية الحكومية  

 الحاجات التدريبية لتنمية مهارات اإلبداع اإلداري بالنسبة لمجتمع الدراسة آانت على أن أهم
حيث ظهرت الحاجة , ومهارة العصف الذهني , مهارة الحوار, الخريطة الذهنية : النحو اآلتي

.لتنمية مهارة الخريطة الذهنية بدرجة احتياج عالية  
, المسمى الوظيفي (ينة الدراسة بحسب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات ع

مما يؤآد الحاجة الماسة ) الدورات التدريبية, سنوات الخبرة , نوع المؤهل , المرحلة التعليمية 
)10(إلى إشباع هذه المهارات اإلبداعية لديهن  

هدفت الدراسة إلى الكشف عن جوانب اإلبداع , م2008, دراسة الحق بن عبداهللا القحطاني
عوقاته في األمن العام بمدينة الرياض بغرض تحسين قدراته على استيعاب اإلداري وم

التجديدات ومواآبة التطورات لمواجهة المشكالت األمنية من خالل تفكير إبداعي قادر على 
فضًال عن تطوير طرق العمل لتحسين مستويات االداء مما , إيجاد الحلول لهذه المشكالت 

:المنية آذلك سعت الدراسة إلى التعرف على الجوانب اآلتيةينعكس ايجابًا على المنظمات ا  
.جوانب اإلبداع اإلداري في االمن العام بمدينة الرياض  
.المعوقات البيئية والتنظيمية والشخصية التي تحد من اإلبداع اإلداري في االمن العام  

في االمن العام مدى االختالف في وجهات النظر لدى المبحوثين نحو جوانب اإلبداع اإلداري 
.بإختالف متغيراتهم الشخصية والوظيفية  
:   وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية  

حيث تم  رصد جوائز مالية للمتفوقين , أن هناك جوانب متعددة لإلبداع اإلداري باألمن العام 
التخطيط وتشجيع , وتسديد الرسوم والمخالفات إلدارات االمن العام الكترونيًا , والمبدعين 

.الشامل الذي يوضح رؤية االدارة ورسالتها واألهداف العامة والنوعية لوحداتها  
أن أهم المعوقات التي تحد من اإلبداع اإلداري في األمن العام تتمثل في زيادة معدالت ضغوط 
.العمل االمني ونقص االمكانات المادية والحوافز الالزمة لتشجيع االبتكار واالبداع  

تطوير إدارات االمن العام : المهمة جدًا لتفعيل اإلبداع اإلداري في األمن العام هيأن السبل 
ومنح الحوافز المعنوية المناسبة للمبدعين في العمل , الستخدام التقنيات الحديثة في العمل 

)11(وتهيئة المناخ التنظيمي المناسب لإلبداع, االمني   
:سعت الدراسة إلى تحقيق االهداف اآلتية, م2008, دراسة محمد بن علي بن حسن الليثي  

.توضيح أهمية الثقافة التنظيمية السائدة لمديري المدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة  
.التعرف على واقع عناصر اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية  

ديري المدارس التعرف على درجة العالقة بين الثقافة التنظيمية واالبداع اإلداري لدى م
.االبتدائية  

وقد أظهرت عملية تحليل البيانات عددًا من ,   استخدم المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة 
:يمكن تلخيصها على النحو اآلتي, النتائج  

.أن درجة ممارسة الثقافة السائدة آانت بدرجة آبيرة من وجهة نظر مديري المدارس  
ناصر اإلبداع اإلداري آانت بدرجة آبيرة جدًا من أن درجة ممارسة عنصر االصالة من ع

.وجهة نظر مديري المدارس  

                                             
ديرات ومساعدات                 , أريج بنت سليمان بن محمد بدر       ) 10( داع االداري لتطوير العمل المدرسي لم الحاجات التدريبية لتنمية مهارات االب

درا ة  الم ة المكرم ة مك ة بمدين طة  والثانوي رى  , س المتوس ة أم الق ة  , جامع ة التربي يط  , آلي ة والتخط سم االدارة التربوي الة , ق رس
 م2008 -هـ 1429, ماجستير غير منشوره 

آلية , لوم االمنية جامعة نائف العربية للع, االبداع االداري ومعوقاته في االمن العام بمدينة الرياض ,  الحق بن عبداهللا القحطاني)11(
 .م2008  -هـ1428, رسالة ماجستير غير منشورة, قسم العلوم االدارية , الدراسات العليا 



وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول بعد الثقافة السائدة 
من أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة لمدير المدرسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي لصالح الذين 

.ي دراسات عليا وبكالوريوسمؤهلهم العلم  
وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات عينة الدراسة حول عناصر اإلبداع اإلداري 

. سنة فأآثر16لمدير المدرسة وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح الذين خدمتهم   
)12(بداع اإلداريأن الثقافة اإلبداعية وثقافة الدور وثقافة المهمة هي الثقافات التي تفسر اإل  

هدفت الدراسة إلى تبيان مستوى اإلبداع اإلداري لدى , م2006,دراسة محمد بن عامر النتيفات
وآذلك التعرف على درجة المرآزية السائدة في بيئة شرطة , الضباط العاملين بشرطة الرياض 

.الرياض حسب وجهة نظر الضباط العاملين  
وقد , تطبيق مدخل المسح االجتماعي لعينة الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل 

:منها, توصلت الدراسة إلى نتائج عدة  
.ارتفاع مستوى اإلبداع اإلداري لدى الضباط العاملين بشرطة مدينة الرياض  

تدني درجة المرآزية السائدة في بيئة شرطة مدينة الرياض حسب وجهة نظر الضباط العاملين 
.فيها  

يغ الرسمية تظهر عندما تطرأ أي مشكلة إذ أن العاملين في شرطة مدينة أن درجة اتباع الص
آما يشدد دائمًا وعلى وجوب العمل من خالل القنوات , الرياض يرجعون لرؤسائهم لحلها 

.الرسمية  
أنه ال يوجد اختالف في مستوى اإلبداع اإلداري للضباط العاملين بشرطة الرياض بإختالف 

)13(وسنوات الخبرة, الرتبة العسكرية, الحالة االجتماعية  , والمؤهل العلمي, العمر   
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر ,م2007, دراسة صبرية بنت مسلم اليحيوي

مقومات عناصر اإلبداع اإلداري لدى المديرات ومدى ممارستهن لعملية اإلبداع اإلداري 
لكشف عن الفروق بين أراء المديرات والمعوقات المتوقعة لممارستهن لإلبداع اإلداري وا

ومدى ممارسة المديرات , والمعلمات حول مدى توفر مقومات اإلبداع اإلداري لدى المديرات 
لعملية اإلبداع اإلداري ومقوماته والكشف عن العالقة االرتباطية بين ممارسة المديرات لعملية 

رحات أفراد عينة الدراسة حول والتعرف على مقت, ومدى توفر مقوماته , اإلبداع اإلداري 
والحد من معوقاته في المدراس الثانوية , تفعيل دور المديرات في ممارسة اإلبداع اإلداري 

.الحكومية للبنات في المدينة المنورة  
استخدم في الدراسة المنهج الوصفي باالعتماد على الكتب والوثائق والمسح الميداني ألفراد 

:من أهمها,  دراسة إلى عدة نتائجوتوصلت ال, وعينة الدراسة  
ترى المديرات والمعلمات أن مقومات اإلبداع اإلداري بمجموعها ومفرداتها تتوفر بدرجة 
.متوسطة  

اتفاق المديرات والمعلمات على أن أآثر مقومات اإلبداع اإلداري توافرًا لدى المديرات 
.س للمشكالتوأقلها توافرًا لتحس, )الهدف(والمعلمات هو مواصلة االتجاه  

يرى أفراد عينة الدراسة أن المديرات يمارسن اإلبداع اإلداري وآل عملية من عملياته بدرجة 
.متوسطة  

وأقلها , ترى المديرات أن أآثر عمليات اإلبداع اإلداري من حيث ممارستهن لها تقييم األفكار 
.ممارسة تنفيذ األفكار  

                                             
يم            ,  محمد بن علي بن حسن الليثي        )12( دارس التعل ديري م الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورها في االبداع االداري من وجهة نظر م

ة  دائي بالعاصمة المقدس رىجامع, االبت ة , ة ام الق ة التربي يط , آلي ة والتخط سم االدارة التربوي شورة  , ق ر من ستير غي الة ماج , رس

  .م2008 -هـ 1428

ة      , المتغيرات التنظيمية وعالقتها بمستوى االبداع االداري في االجهزة االمنية          ,  محمد بن عامر النتيفات    )13( وم االمني ايف للعل , جامعة ن
  .م2006 -هـ 1427, رسالة ماجستير غير منشورة ,  العلوم االدارية قسم, آلية الدراسات العليا



ي من حيث ممارسة المديرات لها هي اآتشاف ترى المعلمات أن أآثر عمليات اإلبداع اإلدار
.وأقلها ممارسة تحليل األفكار, المشكلة وتحديدها   

.ترى المديرات والمعلمات أن ممارسة المديرات لإلبداع اإلداري تواجهها معوقات بدرجة عالية  
 ترى المديرات أن من أآثر معوقات ممارسة اإلبداع اإلداري معوقات تتعلق بالدافعية واقلها

).التردد, الخوف(معوقات تتعلق باالنفعالية  
وأقلها المعوقات , ترى المعلمات أن أآثر معوقات اإلبداع اإلداري معوقات تتعلق بالدافعية 

.العقلية  
بين آراء المديرات والمعلمات حول مدى ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ومواصلة , المرونة , االصالة : ن تلك المقومات توافر مقومات اإلبداع اإلداري وآل مقوم م

.االتجاه لصالح المديرات  
بين آراء المديرات والمعلمات حول ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

)14(معوقات ممارسة اإلبداع اإلداري وآل معوق من تلك المعوقات  
 
:التعليق على الدراسات السابقة  

يتضح لنا أن الدراسة الحالية تتفق من حيث موضوعاتها مع , اسات السابقةعند التمعن في الدر
إال أنها تختلف من حيث تناولها , منها تتناول موضوع اإلبداع اإلداري, الدراسات السابقة

فبعض الدراسات تناولت مقومات وخصائص ال المناخ التنظيمي التي تدعم , الموضوع
بعضها تناول تحديد العالقة بين المناخ التنظيمي واإلبداع و, التوجهات اإلبداعية في المنظمات

وبعضها , والبعض تناول العالقة بين الوالء في العمل وسعي المديرين لإلبداع اإلداري, اإلداري
وبعضها تناول دور القائد في توسيع زيادة الحافزية , تناول عالقة الوقت بتحقيق اإلبداع اإلداري

وبعضها تناول العالقة بين سمات القائد التحويلي وتوافر ,  اإلداريللعاملين لتحقيق اإلبداع
, والتعرف على سمات القائد التحويلي لدى القيادة اإلدارية المدنية , اإلبداع اإلداري لدى العاملين

والبعض اآلخر تناول , والبعض اآلخر تناول مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين
والكشف عن مدى إدراك المديرين ألهمية تنمية روح , داري لدى المديرينمستوى اإلبداع اإل

اإلبداع ورعاية المبدعين وبعضها سعت الى التعرف على مقومات اإلبداع لدى مديرات 
والتعرف على , وبعضها تناول مستويات اإلبداع اإلداري لدى العاملين, المدراس والمعلمات

لكشف عن العالقة بين اإلبداع اإلداري وتحسين اإلداء واقع األداء الوظيفي للعاملين في ا
.وبعضها تناولت التعرف على واقع اإلبداع اإلداري في اإلدارات, الوظيفي للعاملين   

وسعت دراسات أخرى الى التعرف على مدى تطبيق اساليب اإلبداع اإلداري في التعامل مع 
في حين بعض الدراسات سعت ,  الجامعاتاألزمات لدى رؤساء األقسام األآاديمية واإلدارية في

نحو الكشف عن دوافع اإلبداع اإلداري في المنظمات والتعرف على مراحل عملية اإلبداع 
وبعضها , االداري وعناصره آأمر ضروري للغاية بهدف التطوير اإلداري لهذه المنظمات

وفقاً , ساعدات المدراستناول الحاجات التدريبية لتنمية مهارات اإلبداع اإلداري للمديرات وم
:للمحاور األتية  

وقد سعت هذه الدراسات الى , مهارة الحوار, مهارة الخريطة الذهنية, مهارات العصف الذهني
بناء نموذج لتحقيق النمو المهني للمديرات والمساعدات في المدراس من خالل تدريبهن وتقويم 
.إدائهن باستمرار  

بهدف تحسين القدرات الستيعاب التحديات , ي ومعوقاتهوبعضها تناول جوانب اإلبداع اإلدار
ومواآبة التطورات لمواجهة المشكالت من خالل تفكير إبداعي قادر على إيجاد الحلول لهذه 
.المشكالت  

                                             
وى)14( سلم اليحي ورة  ,  صبرية بنت م ة المن ات بالمدين ة للبن ة الحكومي دارس الثانوي ي الم داع االداري ف ة , االب ة التربوي ة , المجل جامع

  95 ص– 5ص, م 2007 مارس -هـ 1428صفر, 312, 83ملحق العدد , الكويت 



بهدف تحديد العالقة , وبعضها تناول اهمية الثقافة التنظيمية لتحقيق اإلبداع اإلداري في المدراس
والبعض األخر تناول , سائدة واإلبداع اإلداري لدى المديرات في المدارسبين الثقافة التنظيمية ال

.مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملين وعالقته بالمرآزية اإلدارية في المنظمات  
, في حين تناول البعض من هذه الدراسات مقومات اإلبداع اإلداري من حيث تحسس المشكالت

وعملية اإلبداع , ومواصلة االتجاه نحو الهدف, ة لإلنجازالدافعي, المرونة, األصالة, الطالقة
, وتقييم األفكار, وتحليل األفكار, اإلداري من حيث اآتشاف وتحديد المشكالت وإنتاج األفكار

والبعض تناول معوقات اإلبداع اإلداري من حيث العقلية واالنفعالية والدافعية , وتنفيذ االفكار
 تتفق مع الدراسات التي تناولت مقومات اإلبداع اإلداري من حيث والدراسة الحالية, والتنظيمية

والتي تناولت عملية اإلبداع , ومواصلة االتجاه, واألصالة, والمرونة, الطالقة, تحسس المشكالت
وتتفق مع الدراسات التي تناولت , وإنتاج األفكار, اإلداري من حيث تحديد واآتشاف المشكالت

وإن آان تم , التنظيمية, الدافعية ) الخوف والتردد(االنفعالية : األتيةمعوقات اإلبداع اإلداري 
تناول عملية اإلبداع اإلداري ومعوقاته بمسميات مختلفة في الدراسات السابقة إال انها تتفق مع 

آما اختلفت الدراسة السابقة من حيث البيئات التي طبقت في , المضمون مع الدراسة الحالية
 -500آما تراوحت عينة الدراسات السابقة ما بين , ة في العاصمة صنعاءالجمهورية اليمني

وطبقت الدراسات السابقة على المديرين والمشرفين , 350 وبلغت عينية الدراسة الحالية 600
وعلى المديرات للمدارس والمساعدات والمشرفات , في الوحدات اإلدارية في األجهزة الحكومية

الحالية هم مديري العموم ومديري اإلدارات في الدواوين العامة وفئة الدراسة , والمعلمات
والدراسات النظرية استخدمت , استخدمت الدراسات السابقة المنهج الوصفي المسحي, للوزارات

والدراسة , والدراسة الحالية تتفق في منهجها مع الدراسات السابقة , المنهج الوصفي الوثائقي
أغلب , سابقة التي استخدمت االستبانة آاداه لجمع المعلوماتالحالية تتفق مع الدراسات ال

الدراسات السابقة استخدمت في  تحليل المعلومات األساليب اإلحصائية المتمثلة في التكرارات 
, وتحليل التباين, ومعامل ارتباط بيرسون, والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وغيرها

) ت(واختبارات, ات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابيةالتكرار, واستخدمت الدراسة الحالية
.ومعامل ارتباط بيرسون وغيرها  
:هيكلة الدراسة  

حيث, بناء على ما سبق اقتضت الضرورة العلمية تقسيم مضمون الرسالة الى قسمين  
:آرس القسم االول لمناقشة الجانب النظري وتم تقسيمه الى ثالثة فصول  

.فكير واالبداع والمفاهيم ذات العالقة الت:الفصل االول تناول  
مقومات اإلبداع اإلداري : الفصل الثاني وناقش  

. المهارات اإلبداعية للمديرين:وآرس الفصل الثالث  
:فقد تم تخصيصه للجانب الميداني حيث تضمن ثالثة فصول, أما القسم الثاني  

. عرض البيانات,آرس الفصل االول  
.لبيانات تحليل ا,وناقش الفصل الثاني  

.أهم النتائج والتوصيات, الى استعرضوانصرف الفصل الثالث   
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:ملخص أطروحة الدآتوراه  
م12/2011 /29:   تاريخ المناقشة  

داف الدراسة ات  :أه وفر مقوم دى ت ى م ى التعرف عل ة ال دفت الدراس دى ) عناصر( ه داع اإلداري ل اإلب
ديري اإلدارات وم وم ديري العم داع اإلداري,م ة اإلب ل عملي تهم لمراح دى ممارس ى ,  وم رف عل والتع

ديرين              ل الم داع من قب ى ممارسة اإلب أثير عل ا ت ى أساليب    , معوقات اإلبداع اإلداري والتي له والتعرف عل
ل   ن قب داع اإلداري م ق اإلب ين  لتحقي دى يمارسون التمك ى أي م بلهم وإل ن ق ستخدمة م داع اإلداري الم اإلب
.مرؤوسيهم  

. استخدم المنهج الوصفي التحليلي:نهج الدراسةم  
د الدراسة              :عينة الدراسة  وزارة قي وعددهم  ,  جميع مديري العموم ومديري اإلدارات في الدواوين العامة لل

.مديرًا350  
صائية ات اإلح ث : المعالج تخدم الباح ة اس ات الدراس سير بيان ل وتف رارات"لتحلي ة, التك سب المئوي , الن

(الى جانب اختبارات    , االنحراف, ابيةالمتوسطات الحس  T-test اين   )  ل التب يفيه     , وتحلي ارات ش (واختب Sefi 
effe."( 

وم     من النتائج يلخصها الباحث  ًاأظهرت  تحليل بيانات الدراسة الحالية عدد :أهم النتائج  ديري العم في أن م
:اآلتيومديري اإلدارات يرون   

 .داتها تتوفر لديهم بدرجة متوسطةبمجموعها ومفر, أن مقومات اإلبداع اإلداري -1

وم األ            -2 ديهم مق وفر ل ى         أن أآثر مقومات اإلبداع اإلداري ت ة االول ذي في المرتب وم   , صالة ال ه مق  ويلي
 . ثم الطالقة ثم المرونة وجاء مقوم تحسس المشكالت في المرتبة األخيرةمواصلة االتجاه

 .أنهم يمارسون مراحل عملية اإلبداع اإلداري بدرجة متوسطة -3

ا ممارسة                          -4 ار وأقله ذ األفك ا هي تنفي داع اإلداري من حيث ممارستهم له أن أآثر مراحل عملية اإلب
 ..اآتشاف وتحديد المشكالت

ة           منن  إو, أنهم يعانون بدرجة آبيرة من معوقات اإلبداع اإلداري        -5 ى عملي أثيرًا عل ات ت ر المعوق  أآث
 .عوقات العقليةاإلبداع اإلداري هي معوقات تتعلق بالدافعية وأقلها الم

 .أنهم يمارسون التمكين لتحقيق اإلبداع اإلداري لدى مرؤوسيهم بدرجة متوسطة -6

رة      -7 ة آبي ة بدرج داع اإلداري الفردي اليب اإلب ون أس م يمارس داع   , أنه اليب اإلب ون أس ا يمارس بينم
 .اإلداري الجماعية بدرجة ضعيفة

 
:أهم التوصيات  

وم            على القيادات االدارية العليا في الوزارا      -1 ديري العم شجيع م ذي يضمن ت دعم الكامل ال ديم ال ت تق
ف      شكالت أو المواق ع الم ل م ي التعام ة ف ر التقليدي اليب غي تخدام األس ى اس ديري اإلدارات عل وم
ة أو                   والعمل على تطوير وتحسين أساليب العمل اإلداري في الوزارة بدًال من أساليب العمل التقليدي

 .المألوفةأساليب التفكير الكلي 

داع                      -2 ة اإلب ديري اإلدارات في مجال تطبيق مراحل عملي وم وم تكثيف برامج التدريب لمديري العم
شكالت     شاف الم د اآت ارات تحدي سابهم مه دف اآ ار    , اإلداري به د االفك اج وتولي ارات  انت , ومه

نهم من تط     , ومهارات تنفيذ االفكار  , ومهارات تقييم االفكار    , ومهارات تحليل االفكار     بيق  وبما يمك
 .عملية اإلبداع اإلداري بدرجة تؤهلهم لتحقيق اإلبداع اإلداري

يجب على الوزارات ومن خالل قياداتها العليا العمل على تخفيف حدة معوقات اإلبداع اإلداري في                 -3
ات          داع اإلداري دون معوق ديرين من ممارسة اإلب تمكن الم ك من خالل     ,هذه الوزارات حتى ي وذل
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ة اإل      دة المرآزي ة   تخفيف ح ديرين واعطاء               , داري دى الم ة ل ق الحافزي دريب اإلداري بهدف خل والت
 .دون نقد أو سخريه المديرين حق صناعة االفكار الجديدة

نحهم          ,ينبغي على المديرين تنمية روح المبادرة لدى مرؤوسيهم          -4 م وم دعم له وذلك من خالل تقديم ال
 .الثقة

داع اإلد          -5 داع اإلداري            ينبغي على المديرين استخدام أساليب اإلب اليب اإلب دًال من أس ة ب اري الجماعي
ا      , الفردية وذلك من خالل إشراك مرؤوسيهم في حصر المشكالت وتحديدها وفي آيفية التعامل معه

 .وفي آيفية صناعة األفكار الجديدة لحلها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قرآن آريم 
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 َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى
 اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلهُ 

َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى 
َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ 

  ُآْنُتْم َتْعَمُلوَنَفُيَنبُِّئُكْم ِبَما
التوبة) 105(  
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ة           ال -إلى والدّي الكريمين حفظهما اهللا     م والمعرف م    , لذان شجعاني على السير في دروب العل ا نع وآان
صادقة  شاعرهما ال ة وبم دعواتهما المبارآ د اهللا ب ي بع ون ل صالحات , الع تم بال ا وخ ال اهللا أعمارهم اط

.أعمالهما  
باي    ولتي وص ام طف ى أي ارآوني أحل ن ش ى م د  , إل قف واح ت س م تح ت معه واني  , وتربي ى أخ إل

.األعزاء  
ة   إلى زوجتي الغا    ا اهللا   –لي ساعدتي وخدمتي                     - وفقه ستطيع في م ا ت ذلت آل م  التي عانت معي وب

.وتحمل الصعاب معي  
زهتهم             ي وروحي       , إلى من آان هذا العمل على حساب وقت راحتهم ون ى ثمرات قلب ى إبني   , إل : إل

.وجنى, مها: محمد وإلى ابنتيا  
.أهدي هذا العمل المتواضع: إلى آل المحبين والمخلصين   

 
 

حثالبا  
 صالح بن محمد علي الكليبي

 إهداء
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م                   خير من نشكر وخير من ندعو ونسأل ملك الملوك وواهب النعيم الكريم األآرم الذي علم بالقلم عل
ْرُتْم ِإنَّ         (اإلنسان مالم يعلم القائل في محكم التنزيل       َشِديدٌ    َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َآَف َذاِبي َل )  َع

سالم                  ,))7( ابراهيم فاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى والصالة وال
داهللا                              ن عب د ب ا محم المين نبين ة اهللا للع ين واآلخرين ورحم ر سيد األول اس الخي على من ال نبي بعده معلم الن

:وبعد. جامع الصغيرال) من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا(القائل   
صين                     ود المخل م بتظافر جه ق اهللا عز وجل ث د توفي تم إال بع ا أن ت ان له ا آ ذا  , فإن هذه الدراسة م ل

.أتقدم بجزيل الشكر وخالص الدعاء وعظيم االمتنان ألصحاب البذل والعطاء وأخص بالذآر  
دآتور - تاذ ال عادة األس ذي غ : س ة وال ى األطروح شرف عل اتي الم يد البي هاب رش ه ش ي بتوجيهات مرن

 .ونصائحه فوجدت منه آل دعم ومساندة طيلة فترة الدراسة فجزاه اهللا عني خير الجزاء ونفع به

دآتور     - تاذ ال الي األس ة مع ى األطروح م عل شة والحك ة المناق ضوي لجن سنفي : ع داهللا ال داهللا عب , عب
ذه        فؤاد الحمدي حيث آان لهما الفضل بعد اهللا سبحان        : وسعادة األستاذ الدآتور   ه وتعالى في إخراج ه

 .االطروحة بأحسن صورة وذلك بالمالحظات البناءة القيمة فلهما مني أخلص الدعاء

ة       - وم اإلداري وطني للعل د ال دريب بالمعه , اعضاء لجنة التحكيم ألداة الدراسة من أعضاء التدريس والت
 .وجامعة صنعاء وجامعة عمران

دآتور           - ل اإلحصائي سعادة ال ة               محم : خبراء التحلي ة جامع ة التربي د آلي داهللا مسعود عمي د صالح عب
وم                    , عمران وطني للعل د ال يس مرآز نظم المعلومات المعه اطي رئ واالستاذ القدير محمد عبداهللا القب
 .اإلدارية

تاذة                       - د االس الي العمي ة بمع ة ممثل وم االداري وطني للعل د ال ادة المعه ى عم ل ال شكر الجزي دم بال آما أتق
دآتورة  ار  : ال ة ف دآتور      وهيب وارد سعادة ال ة الم دريب وتنمي د للت الن  : ع ونائب العمي د عق ونائب , قائ

 .أحمد محمد سيف الشعبي: العميد للشئون المالية سعادة الدآتور

ه صادقة        : األخوة االعزاء الدآتور   - ه وقف ان ل ذي آ رامج الخاصة ال عبداهللا الخوالني رئيس مرآز الب
ام ال ة اي ستمر طيل اون م ديد وتع ه س ة وتوجي ام األطروح ى إتم ة وحت دير, دراس تاذ الق عيد : واألس س

 .العسلي الذي آان منه النصيحة والتوجيه وآذا مراجعة األطروحة لغويًا ومنهجيًا

اونوا معي             - ذين تع األخوة االعزاء مديري العموم ومديري االدارات في الوزارات قيد هذه الدراسة ال
 .بتكرمهم باإلجابة على أداة الدراسة

ان            جميع ا  - شكر والعرف نهم    , ألخوة الزمالء واألصدقاء الذين تعاونوا معي لهم مني جزيل ال وأخص م
دآتور تاذ ال دير االس شباطات: األخ الق د ال اهمحم ه اهللا ورع ز,  حفظ صور / واألخ العزي د من خال

 . هذه األطروحة له مني خالص الدعاءوتنسيق الصايدي الذي قام بإخراج وتصميم 

 
 

 شكر وتقدير
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

:هرس الدراسةف  
وعــــــــــــــــــــــــــــــــالموض م  الصفحة 
2-1 المقدمة 1  
3-2 أهمية الدراسة 2  
 3 مشكلة الدراسة  3
 4 أسئلة الدراسة 4
 4 فرضيات الدراسة 5
5-4 أهداف الدراسة  6  
6-5 حدود الدراسة 7  
 6 منهج الدراسة 8
 6 مجتمع الدراسة 9
 6 أداة الدراسة 10
 7 صدق األداة 11
 7 ثبات األداة 12
 7 األساليب اإلحصائية 13
14 -7 الدراسات السابقة 14  
16 -15 التعليق على الدراسات السابقة 15  
 16 هيكلة الدراسة 16

اإلطار النظري: القسم األول  
التفكير واإلبداع والمفاهيم ذات العالقة: الفصل األول  

مفهوم التفكير: 1-1 17  17-20  
22-20  التفكيرطبيعة: 1-2 18  
23 -22  اإلبداعيأنواع التفكير:1-3 19  
27-24  اإلبداعيمستويات التفكير: 1-4 20  
29-27  السليم اإلبداعيمعوقات التفكير: 1-5 21  
العالقة بين العقل والتفكير والمعرفة:1-6 22  29-31  
طبيعة اإلبداع:1-7 23  31 
مفهوم اإلبداع: 1-8 24  32-33  
م اإلبداع اإلداريمفهو: 1-9 25  33-34  
41-34 العالقة بين مفهوم اإلبداع والمفاهيم ذات العالقة: 1-10 26  
مكونات اإلبداع وعناصره: 1-11 27  41-45  

مقومات اإلبداع اإلداري: الفصل الثاني  

أهمية اإلبداع:2-1 28  46-49  
اإلبداع اإلداري)عناصر(مقومات: 2-2 29  49-58  
قومات القدرة اإلبداعية للموارد البشريةالتمكين وم: 2-3 30  58-60  
الثقة بالمديرين والتمكين: 2-4 31  60-63  
أساليب التمكين: 2-5 32  63-65  
الكفاءة القيادية للمدير: 2-6 33  65 
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

وعــــــــــــــــــــــــــــــــالموض م  الصفحة 
مراحل عملية اإلبداع اإلداري:2-7 34  65-68  
معوقات اإلبداع اإلداري:2-8 35  68-72  
ق عملية اإلبداع اإلداريالممارسات التي تعي:2-9 36  72-74  
خصائص المديرين المبدعين: 2-10 37  74-75  

المهارات اإلبداعية للمديرين:الفصل الثالث   
القيادة االبداعية: 3-1 38  76-77  
أهمية القيادة االبداعية: 3-2 39  77 
مهام القائد االبداعي: 3-3 40  77- 78  
  79-78  اإلداريالقائد المبدع ومهارة اإلبداع: 3-4 41
المهارات االدارية اإلبداعية للمديرين:3-5 42  79-81  
القدرات االبداعية ومهارة تحليل المشكالت: 3-6 43  81-84  
القدرات االبداعية ومهارة اتخاذ القرارات الرشيدة : 3-7 44  85-87  
اإلبداع واتخاذ القرارات:3-8 45  88-89  
ات االبداعية للمديرينأساليب وطرق تنمية المهار:3-9 46  89- 99  
مراحل عملية التفكير االبداعي للمديرين: 3-10 47  99-102  
سمات وآليات بناء البيئة االبداعية للمديرين: 3-11 48  102-103  
آليات بناء البيئة االبداعية: 3-12 49  103-104  
الدوافع اإلبداعية للمديرين: 3-13 50  104-106  
ة العليا في تنمية روح اإلبداع لدى المديريندور اإلدار: 3-14 51  107-109  

الجانب العملي: الجزء الثاني   
عرض البيانات:الفصل األول   

خصائص عينة الدراسة : 1-1 52  110-113  
114-113  تحسس المشكالت–لمقومات اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-2 53  
الطالقة –إلداري لمقومات اإلبداع امستوى األهمية : 1-3 54  114-115  
116-115  االصالة–لمقومات اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-4 55  
117-116  المرونة–لمقومات اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-5 56  
118-117  مواصلة االتجاه نحو الهدف–لمقومات اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-6 57  
ة  مستوى األه : 1-7 58 داع اإلداري    مي ة اإلب د    –لمراحل عملي شاف وتحدي ة اآت  مرحل

 المشكالت
118-119  

120-119  مرحلة انتاج االفكار–لمراحل عملية اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-8 59  
121-120  مرحلة تحليل االفكار–لمراحل عملية اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-9 60  
122-121  مرحلة تقييم االفكار–لمرحلة عملية اإلبداع اإلداري مية مستوى األه: 1-10 61  
123-122  مرحلة تنفيذ االفكار–لمراحل عملية اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-11 62  
124-123  معوقات عقلية–لمعوقات اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-12 63  
ة  : 1-13 64 ستوى األهمي داع م ات اإلب ه – اإلداريلمعوق ات انفعالي وف ( معوق  -الخ

)التردد  
124-125  

126-125  معوقات دافعية–لمعوقات اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-14 65  
127-126  معوقات تنظيمية–لمعوقات اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-15 66  
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

وعــــــــــــــــــــــــــــــــالموض م  الصفحة 
128-127  الثقة–لتمكين اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-16 67  
129-128  الدعم–لتمكين اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-17 68  
130-129  اساليب اإلبداع الفردية–ألساليب اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-18 69  
131-130  اساليب اإلبداع الجماعية–ألساليب اإلبداع اإلداري مستوى األهمية : 1-19 70  

اتتحليل البيان: الفصل الثاني   
مقومات اإلبداع اإلداري : المحور األول:2-1 71  132-155  
مراحل عملية اإلبداع اإلداري: المحور الثاني:2-2 72  155-179  
معوقات اإلبداع اإلداري: المحور الثالث: 2-3 73  179-101  
تمكين اإلبداع اإلداري: المحور الرابع: 2-4 74  101-213  
اإلبداع اإلداريأساليب : المحور الخامس: 2-5 75  213-224  

النتائج والتوصيات:الفصل الثالث   
نتائج الدراسة: 3-1 76  225-232  
التوصيات: 3-2 77  232-238  
  250-239 المراجع 78

 
:فهرس األشكال  

وعـــــــــــــــــــــــــــــالموض م  الصفحة 
سمات الفكرة اإلبداعية) 1(الشكل   1  19 
عقل وآلية عملهنظام ال) 2(الشكل  2  20 
أنواع التفكير) 3(الشكل  3  23 
مستويات التفكير) 4(الشكل  4  25 
نموذج تفصيلي لعمليات التفكير ومهاراته) 5(الشكل  5  26 
مثلث العقول والتفكير والمعرفة) 6(الشكل  6  31 
نموذج العالقة بين اإلبداع الممحص ودرجة الحافزية) 7(الشكل  7  39 
 47  نموذج عملية اإلبداع اإلداري)8(الشكل  8
نموذج تنفيذ عملية اإلبداع اإلداري على آافة المستويات اإلدارية) 9(الشكل  9  48 
عجلة العملية الكاملة لحل المشكالت ابداعيًا للمديرين المبدعين) 10(الشكل 10  51 
نموذج البناء العقلي لحل المشكالت) 11(الشكل 11  67 
ارات االدارية اإلبداعية للمديرينالمه) 12(الشكل 12  81 
قوة التصور العقلي لتيسير الوصول إلى حلول إبداعية) 13(الشكل 13  84 
دور اإلدارة والمدير في تنمية روح المبادرة واإلبداع لدى اآلخرين) 14(الشكل  14  108 

 
:فهرس الجداول  

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع م
جدول تقسيم التفكير) 1 (جدول 1  26-27  
مكونات التفكير المبني على البصيرة): 2(جدول 2  83 
آليات العمل للمدخل التقليدي والمدخل الحديث في التعامل مع اإلبداع)3(جدول 3  106 
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع م
توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفية): 4(جدول  4  110 
 110  العلميتوزيع أفراد العينة حسب المؤهل): 5(جدول  5
توزيع أفراد العينة حسب النوع): 6(جدول  6  110 
االستبيانات الموزعة علي مديري العموم ومديري االدارات): 7(جدول  7  110 
توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل): 8(جدول  8  111 
وع والمؤهل              ): 9(جدول 9 ة والن توزيع أفراد العينة حسب الوزارة والدرجة الوظيفي

لميالع  
111-112  

توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة): 10(جدول 10  112 
توزيع أفراد العينة حسب فئات سنوات الخبرة): 11(جدول 11  112-113  
التحسس للمشكالت:  مقومات اإلبداع اإلداري )  12(جدول  12  114 
الطالقة:  مقومات اإلبداع اإلداري )  13(جدول  13  115 
االصالة:     مقومات اإلبداع اإلداري )14(جدول  14  116 
)المرونة: مقومات اإلبداع اإلداري ) (15(جدول 15  117 
)الهدف ( مواصلة االتجاه :   مقومات اإلبداع اإلداري )  16(جدول  16  118 
اآتشاف وتحديد المشكالت: مراحل عملية اإلبداع اإلداري )  17(جدول  17  119 
انتاج االفكار:  عملية اإلبداع اإلداري مراحل)  18(جدول  18  120 
تحليل االفكار:مراحل عملية اإلبداع اإلداري )  19(جدول  19  121 
تقييم االفكار: مراحل عملية اإلبداع اإلداري )  20(جدول  20  122 
تنفيذ االفكار: مراحل عملية اإلبداع اإلداري )  21(جدول  21  123 
معوقات عقلية: بداع اإلداري معوقات اإل)  22(جدول  22  124 
) التردد –الخوف ( معوقات انفعالية: بداع اإلداري معوقات اإل)  23(جدول  23  125 
معوقات دافعية: معوقات اإلبداع اإلداري )  24(جدول  24  126 
معوقات تنظيمية: معوقات اإلبداع اإلداري )  25(جدول  25  127 
ةالثق: التمكين )  26(جدول  26  128 
الدعم: التمكين )  27(جدول  27  129 
اساليب اإلبداع الفردية: اساليب اإلبداع اإلداري  )28(جدول  28  130 
اساليب اإلبداع الجماعية: اساليب اإلبداع اإلداري )29(جدول 29  131 
دول 30 شكالت      ):30(ج سس الم د تح اري لبع راف المعي سابي واالنح ط الح الوس

داريمقومات اإلبداع اإلل  
132 

ار ): 31(جدول  31 ائج اختب (نت t د تحسس المشكالت ل)  روق لبع مقومات لدارسة الف
  حسب المتغيرات الديمغرافيةاإلبداع اإلداري

133 

د تحسس المشكالت ل            ): 32(جدول 32 روق لبع مقومات  نتائج تحليل التباين لدارسة الف
  حسب الوزاراتاإلبداع اإلداري

134 

ٍ) 3ختبار دنت تنتائج ا): 33(جدول 33 Dunnett t3 ين جهات     )  روق ب لدراسة الف
لمحور لمقوم تحسس المشكالت العمل  

134 

د تحسس المشكالت ل            ): 34(جدول 34 روق لبع مقومات  نتائج تحليل التباين لدارسة الف
تعزى لفئات سنوات الخبرةاإلبداع اإلداري   

135 

ار دنت ت   ): 35(جدول 35 ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ات     لدر)  ين فئ روق ب اسة الف
الخبرة لبعد تحسس المشكالتسنوات   

136 
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع م
دول 36 داع    ):36(ج ات اإلب ور مقوم اري لمح راف المعي سابي واالنح ط الح الوس

لألصالةاإلداري   
136 

ار    ): 37(جدول 37 نتائج اختب t روق في محور           داع اإلداري       لدارسة الف مقومات اإلب
  حسب المتغيرات الديمغرافية لألصالة

137 

دول 38 ور       ): 38(ج ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع  نت ات اإلب مقوم
  حسب الوزاراتاإلداري لألصالة

138 

دول 39 ور       ): 39(ج ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع  نت ات اإلب مقوم
حسب فئات سنوات الخبرةاإلداري لمقوم األصالة   

138 

دول 40 سابي واالنح ):40(ج ط الح داع   الوس ات اإلب ور مقوم اري لمح راف المعي
 اإلداري للطالقة

139 

نتائج اختبار ): 41(جدول 41 t مقومات اإلبداع اإلداري  لدارسة الفروق لبعد الطالقة ل
 تعزى للمتغيرات الديمغرافية

140 

دول 42 ور       ): 42(ج ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع  نت ات اإلب مقوم
  حسب الوزاراتبعد الطالقةاإلداري فيما يتعلق ب

140-141  

دول 43 ور       ): 43(ج ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع  نت ات اإلب مقوم
  حسب فئات سنوات الخبرةاإلداري لعنصر الطالقة

141 

ار دنت ت   ): 44(جدول 44 ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ين ف   )  روق ب ات  لدراسة الف ئ
الطالقةالخبرة لبعد سنوات   

142 

دول 45 داع    ):45(ج ات اإلب ور مقوم اري لمح راف المعي سابي واالنح ط الح الوس
للمرونةاإلداري   

142-143  

ار    ): 46(جدول 46 نتائج اختب t روق في محور           داع اإلداري       لدارسة الف مقومات اإلب
  حسب المتغيرات الديمغرافيةللمرونة

144 

دول 47 ور       ): 47(ج ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع  نت ات اإلب مقوم
  حسب الوزاراتاإلداري لبعد المرونة

145 

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت): 48(جدول 48 Dunnett t3 ين جهات     )  روق ب لدراسة الف
لبعد المرونة العمل  

145 

دول 49 ور       ): 49(ج ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع  نت ات اإلب مقوم
ئات سنوات الخبرة حسب فاإلداري فيما يتعلق بعنصر المرونة  

146 

ار دنت ت   ): 50(جدول 50 ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ات     )  ين فئ روق ب لدراسة الف
الخبرة لبعد المرونة سنوات  

147 

دول 51 داع    ):51(ج ات اإلب ور مقوم اري لمح راف المعي سابي واالنح ط الح الوس
مواصلة االتجاهاإلداري بالنسبة   

147-148  

ار    ): 52(جدول 52 نتائج اختب t روق في محور           داع اإلداري       لدارسة الف مقومات اإلب
  حسب المتغيرات الديمغرافيةفيما يتعلق بمواصلة االتجاه

149 

دول 53 ور       ): 53(ج ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع  نت ات اإلب مقوم
  حسب الوزاراتاإلداري فيما يتعلق بعنصر مواصلة االتجاه

149 

ٍ) 3ر دنت تنتائج اختبا): 54(جدول 54 Dunnett t3 ين جهات     )  روق ب لدراسة الف
مواصلة االتجاهلعنصر  العمل  

150 

دول 55 ور       ): 55(ج ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع  نت ات اإلب مقوم
  حسب فئات سنوات الخبرةاإلداري مواصلة االتجاه

151 
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 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع م
ار دنت ت   ): 56(جدول 56 ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ر  )  ات   لدراسة الف ين فئ وق ب

مواصلة االتجاهالخبرة لبعد سنوات   
151 

دول 57 داع    ):57(ج ات اإلب ور مقوم اري لمح راف المعي سابي واالنح ط الح الوس
 اإلداري

152 

ار    ): 58(جدول 58 نتائج اختب t روق في محور           داع اإلداري     لدارسة الف   مقومات اإلب
 حسب المتغيرات الديمغرافية

152 

دول 59 ائج تحلي ): 59(ج ور     نت ي مح روق ف ة الف اين لدارس داع  ل التب ات اإلب مقوم
حسب الوزاراتاإلداري   

153 

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت): 60(جدول 60 Dunnett t3 ين جهات     )  روق ب لدراسة الف
مقومات اإلبداع اإلداريلمحور  العمل  

153 

دول 61 ور       ): 61(ج ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع  نت ات اإلب مقوم
حسب فئات سنوات الخبرةداري اإل  

154 

ار دنت ت   ): 62(جدول 62 ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ات     )  ين فئ روق ب لدراسة الف
مقومات اإلبداع اإلداريسنوات الخبرة لمحور   

154 

دول 63 داع    ): 63(ج ات اإلب ور مقوم اد مح ين أبع ون ب اط لبيرس ل االرتب ائج معام نت
 اإلداري ومحورها

155 

دول 64 ة  ال):64(ج اري لمرحل راف المعي سابي واالنح ط الح د وس شاف وتحدي اآت
  مراحل عملية اإلبداع اإلداري لالمشكالت

155-156  

نتائج اختبار   ): 65(جدول 65 t  اآتشاف وتحديد المشكالت  لدارسة الفروق في مرحلة    
  حسب المتغيرات الديمغرافيةمراحل عملية اإلبداع اإلداريل

156-157  

دول 66 ائج): 66(ج ة     نت روق لمرحل ة الف اين لدارس ل التب د   تحلي شاف وتحدي اآت
  حسب الوزاراتمراحل عملية اإلبداع اإلداري لالمشكالت

157 

دول 67 د       ): 67(ج شاف وتحدي ة اآت روق لمرحل ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي نت
 المشكالت من مراحل عملية اإلبداع اإلداري حسب فئات سنوات الخبرة

158 

ار دنت ت  نت ): 68(جدول 68 ٍ) 3ائج اختب Dunnett t3 ات     )  ين فئ روق ب لدراسة الف
اآتشاف وتحديد المشكالتالخبرة لمرحلة  سنوات  

158 

دول 69 ن        ):69(ج ار م اج األفك ة إنت اري لمرحل راف المعي سابي واالنح ط الح الوس
 مراحل عملية اإلبداع اإلداري

159-160  

دول 70 ار ): 70(ج ائج اختب نت t روق لمرحل  ة الف ل  لدارس ن مراح ار م اج األفك  ة إنت
  تعزى للمتغيرات الديمغرافيةعملية اإلبداع اإلداري

161 

ار من             ): 71(جدول 71 اج األفك مراحل  نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لمرحلة إنت
  حسب الوزاراتعملية اإلبداع اإلداري

161 

اج         ): 72(جدول 72 ار من     نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لمرحلة إنت مراحل  األفك
  حسب فئات سنوات الخبرةعملية اإلبداع اإلداري

162 

ار دنت ت   ):73(جدول  73 ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 روق   )  ات   لدراسة الف ين فئ ب
الخبرة لمرحلة إنتاج األفكار سنوات  

163 

دول 74 ن      ):74(ج ار م ل األفك ة تحلي اري لمرحل راف المعي سابي واالنح ط الح الوس
إلبداع اإلداريمراحل عملية ا  

163-164  

دول 75 ار ): 75(ج ائج اختب نت t ن   ار م ل األفك ة تحلي روق لمرحل ة الف مراحل  لدارس
  تعزى للمتغيرات الديمغرافيةعملية اإلبداع اإلداري

165 
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نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لمرحلة تحليل األفكار من مراحل            ): 76(جدول 76

زاراتعملية اإلبداع اإلداري حسب الو  
165 

دول 77 ت ت ): 77(ج ار دن ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ين )  روق ب ة الف  لدراس
تحليل األفكارالوزارات لمرحلة   

166 

نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لمرحلة تحليل األفكار من مراحل            ): 78(جدول 78
 عملية اإلبداع اإلداري حسب فئات سنوات الخبرة

166 

دول 79 ط ا):79(ج اريالوس راف المعي سابي واالنح ن لح ار م يم األفك ة تقي  مرحل
 مراحل عملية اإلبداع اإلداري

167 

نتائج اختبار ): 80(جدول 80 t مراحل عملية  لدارسة الفروق لمرحلة تقييم األفكار من 
  تعزى للمتغيرات الديمغرافيةاإلبداع اإلداري

168 

ار من         نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق ل     ): 81(جدول 81 يم األفك ة تقي مراحل  مرحل
  حسب الوزاراتعملية اإلبداع اإلداري

169 

ار من              ): 82(جدول 82 يم األفك ة تقي مراحل  نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لمرحل
  حسب فئات سنوات الخبرةعملية اإلبداع اإلداري

170 

ار دنت ت   ): 83(جدول 83 ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 روق   )  ين لدراسة الف ات   ب فئ
تقييم األفكارسنوات الخبرة مرحلة   

170 

دول  84 ة ):84(ج اري لمرحل راف المعي سابي واالنح ط الح ن الوس ار م ذ األفك  تنفي
 مراحل عملية اإلبداع اإلداري

171 

نتائج اختبار ): 85(جدول 85 t  تنفيذ األفكار من مراحل عملية  لدارسة الفروق لمرحلة
ت الديمغرافية تعزى للمتغيرااإلبداع اإلداري  

172 

ة      ): 86(جدول 86 ار من مراحل         نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لمرحل ذ األفك  تنفي
  حسب الوزاراتعملية اإلبداع اإلداري

173 

دول 87 ت ت ): 87(ج ار دن ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ين )  روق ب ة الف  لدراس
تنفيذ األفكارالوزارات لمرحلة   

173 

ة     نتائج ت ): 88(جدول 88 ار من مراحل         حليل التباين لدارسة الفروق لمرحل ذ األفك  تنفي
  حسب فئات سنوات الخبرةعملية اإلبداع اإلداري

174 

ار دنت ت   ): 89(جدول 89 ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ات     )  ين فئ روق ب لدراسة الف
  تنفيذ األفكارسنوات الخبرة لمرحلة

175 

اري لمحور مراحل اإلبداع اإلداريالوسط الحسابي واالنحراف المعي):90(جدول 90  175 
ار ): 91(جدول 91 ائج اختب نت t ي محور  روق ف داع اإلداري لدارسة الف  مراحل اإلب

 حسب المتغيرات الديمغرافية
176 

دول 92 ور  ): 92(ج ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع نت ل اإلب مراح
حسب الوزاراتاإلداري   

177 

دول 93 ائج تح): 93(ج ور  نت ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب داع لي ل اإلب مراح
حسب فئات سنوات الخبرةاإلداري   

177-178  

ار دنت ت   ): 94(جدول 94 ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ات     )  ين فئ روق ب لدراسة الف
مراحل اإلبداع اإلداريسنوات الخبرة لمحور   

178 

دول 95 ل م  ): 95(ج ين مراح ون ب اط لبيرس ل االرتب ائج معام داع  نت ة اإلب ور عملي ح
 اإلداري ومحورها

179 

دول 96 اري ل):96(ج راف المعي سابي واالنح ط الح داع الوس ة لإلب ات العقلي 180-179لمعوق  
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 اإلداري

دول 97 ار  ): 97(ج ائج اختب نت t روق   ة الف داع اإلداري  لدارس ة لإلب ات العقلي  المعوق
 تعزى للمتغيرات الديمغرافية

181 

داع اإلداري     ل التباين لدارسة الفروق ل    نتائج تحلي ): 98(جدول 98 ة لإلب  لمعوقات العقلي
 حسب الوزارات

181-182  

دول 99 ت ت ): 99(ج ار دن ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ين )  روق ب ة الف  لدراس
للمعوقات العقليةالوزارات   

182 

دول100 روق ل ): 100(ج ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع نت ة لإلب ات العقلي لمعوق
  حسب فئات سنوات الخبرةاإلداري

183 

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت): 101(جدول101 Dunnett t3 ات    )  ين فئ روق ب لدراسة الف
للمعوقات العقليةسنوات الخبرة   

184 

دول102 وق ):102(ج اري لمع راف المعي سابي واالنح ط الح وف الوس ة الخ  انفعالي
 لإلبداع اإلداري

184-185  

دول103 ار  ): 103(ج ائج اختب نت t وق  روق لمع ة الف ردد   لدارس وف والت ة الخ  انفعالي
  تعزى للمتغيرات الديمغرافيةلإلبداع اإلداري

186 

ردد       نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لمعوق     ): 104(جدول104  انفعالية الخوف  والت
  حسب الوزاراتلإلبداع اإلداري

186 

دول105 ت ت  ): 105(ج ار دن ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ين   ل)  روق ب ة الف دراس
  والترددانفعالية الخوفالوزارات لمعوق 

187 

روق لمعوق       ): 106(جدول106 داع       نتائج تحليل التباين لدارسة الف ة الخوف لإلب  انفعالي
  حسب فئات سنوات الخبرةاإلداري

188 

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت): 107(جدول107 Dunnett t3 ات    )  ين فئ روق ب لدراسة الف
  الخوفانفعاليةة لمعوق الخبر سنوات

189 

دول108 اري   ):108(ج راف المعي سابي واالنح ط الح داع  الوس ة لإلب ات الدافعي لمعوق
 اإلداري

190 

ار    ): 109(جدول109 نتائج اختب t روق       داع اإلداري       لدارسة الف ة لإلب ات الدافعي   لمعوق
 تعزى للمتغيرات الديمغرافية

191 

دول110 اين  ): 110(ج ل التب ائج تحلي روق  نت ة الف داع    لدارس ة لإلب ات الدافعي المعوق
  حسب الوزاراتاإلداري

191 

دول111 ت ت  ): 111(ج ار دن ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ين  )  روق ب ة الف  لدراس
للمعوقات الدافعيةالوزارات   

192 

دول112 روق     ): 112(ج ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع   نت ة لإلب ات الدافعي المعوق
ت سنوات الخبرة حسب فئااإلداري  

192 

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت): 113(جدول113 Dunnett t3 ات    )  ين فئ روق ب لدراسة الف
الخبرة لمعوقات الدافعيةسنوات   

193 

اري ل        ):114(جدول114 داع    الوسط الحسابي واالنحراف المعي ة لإلب ات التنظيمي لمعوق
 اإلداري

193-194  

نتائج اختبار   ): 115(جدول115 t داع اإلداري    لفروق ل  لدارسة ا     لمعوقات التنظيمية لإلب
 تعزى للمتغيرات الديمغرافية

194 

دول116 روق ل  ): 116(ج ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع  نت ة لإلب ات التنظيمي  195لمعوق
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  حسب الوزاراتاإلداري

دول117 ت ت  ): 117(ج ار دن ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ين   )  روق ب ة الف لدراس
قات التنظيميةللمعوالوزارات   

195 

دول118 روق ل  ): 118(ج ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع  نت ة لإلب ات التنظيمي لمعوق
  حسب فئات سنوات الخبرةاإلداري

196 

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت): 119(جدول119 Dunnett t3 ات    )  ين فئ روق ب لدراسة الف
للمعوقات التنظيمية الخبرةسنوات   

196 

دول120 داع الو):120(ج ات اإلب ور معوق اري لمح راف المعي سابي واالنح ط الح س
 اإلداري

197 

دول121 ار ): 121(ج ائج اختب نت t ات  ور معوق روق لمح ة الف داع اإلداري  لدارس  اإلب
 تعزى للمتغيرات الديمغرافية

198 

دول122 ات    ): 122(ج ور معوق ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع نت  اإلب
زاراتحسب الواإلداري   

198 

دول123 ت ت  ): 123(ج ار دن ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ين  )  روق ب ة الف  لدراس
معوقات اإلبداع اإلداريالوزارات لمحور   

199 

دول124 ات    ): 124(ج ور معوق ي مح روق ف ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع نت  اإلب
حسب فئات سنوات الخبرةاإلداري   

200 

ٍ) 3دنت تنتائج اختبار ): 125(جدول125 Dunnett t3 ات    )  ين فئ روق ب لدراسة الف
معوقات اإلبداع اإلداريسنوات الخبرة لمحور   

200 

نتائج معامل االرتباط لبيرسون بين معوقات اإلبداع اإلداري): 126(جدول126  101 
دول127 اري ل  ):127(ج راف المعي سابي واالنح ط الح داع   الوس ين اإلب ة لتمك د الثق بع

 اإلداري
201-202  

ار     ): 128(جدول128 ائج اختب نت t د         روق لبع داع اإلداري       لدارسة الف ين اإلب ة لتمك   الثق
 حسب المتغيرات الديمغرافية

203 

دول129 روق ل): 129(ج ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع نت ين اإلب ة لتمك د الثق بع
  حسب الوزاراتاإلداري

203 

دول130 ت ت  ): 130(ج ار دن ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ين   )  روق ب ة الف لدراس
بعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداريالوزارات ل  

204 

دول131 د ): 131(ج روق لبع ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع نت ين اإلب ة لتمك الثق
  حسب فئات سنوات الخبرةاإلداري

205 

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت): 132(جدول132 Dunnett t3 ات    )  ين فئ روق ب لدراسة الف
لبعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداريت الخبرة سنوا  

205 

دول133 د  ):133(ج اري لبع راف المعي سابي واالنح داع الوسط الح ين اإلب دعم لتمك ال
 اإلداري

206 

نتائج اختبار  ): 134(جدول134 t د     روق لبع داع اإلداري     لدارسة الف ين اإلب دعم لتمك ال
 حسب المتغيرات الديمغرافية

207 

دول135 د     : )135(ج روق لبع ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع   نت ين اإلب دعم لتمك ال
حسب الوزاراتاإلداري   

208 

دول136 ت ت  ): 136(ج ار دن ائج اختب ٍ) 3نت Dunnett t3 ين  )  روق ب ة الف  لدراس
الدعم لتمكين اإلبداع اإلداريالوزارات لبعد   

208 
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دول137 د    ): 137(ج روق لبع ة الف اين لدارس ل التب ائج تحلي داع    نت ين اإلب دعم لتمك ال
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 مقدمة

 عند -وعملية اإلبداع. سعى نحو النجاحير يالتفكير المبدع والبناء من المهارات األساسية لكل مديعد  
 تتطلب أن يتخلص من الروتين المعتاد وأنماط السلوك اإلداري السائد في بيئة -التطبيق من قبل المدير

ذلك أن العملية اإلبداعية بوصفها سلوآًا تحتاج إلى مزيد من التعليم المعرفي والمعلوماتي , اإلدارة العامة
 نحو يساعد على استيعاب آل جديد في المعرفة والمعلوماتية التي تضمن زيادة بشكل متزايد وسريع على

آفاءة الخبير وزيادة مهاراته الشخصية مما يمكنه من استثمار طاقته اإلبداعية في تحليل وحل المشكالت 
ية  أن يخلق بيئة إدارالمديروبهذا يستطيع , ومنح الصالحيات وإطالق حرية التفكير اإلبداعي لآلخرين

وحفز اآلخرين على صناعة أفكار إبداعية تنعكس على جودة , تساعد على تنمية قدراته الذاتية اإلبداعية
.الخدمات أو السلع المقدمة لجمهور المستفيدين  

 بوصفه مهارة ضرورية للمدير في المنظمات اإلدارية -وقد أآدت الدراسات التي تناولت اإلبداع
داعي يساعد على التعامل الذآي مع التحديات والفرص المتاحة لذلك يجب  على أن التفكير اإلب-الحكومية

أن ندرك آخبراء آيف لإلبداع واالبتكار أن يساعد على تحقيق مزيد من التميز والنجاح في جميع 
.المجاالت العملية والحياتية  

اليب تنفيذها من إن اإلبداع آعملية سلوآية يؤدي إلى تحدي األفكار التقليدية أو المتفق عليها وأس
خالل طرح حلول أو مفاهيم وأساليب جديدة تفضي إلى تغيير األنماط والعادات والسلوآيات اإلدارية المملة 
.في بيئات األعمال اإلدارية  

آما أن العملية اإلبداعية عند االلتزام بها من قبل المديرين تحتم عليهم التقليل او تجنيب أو التخلص 
وأن تتفهم مميزات التقليد المبدع وما , أمام فيض اإلبداع وتدفقه في مناطق عملهممن العوائق التي تقف 

يحتاجه من بيئات عمل تساعد وال تعيق نمو مساحات التفكير اإلبداعي وزيارة عدد المرؤوسين الذين 
.يؤمنون به آثقافة وعمل معًا  

ستطيع بذلك مواجهة المواقف إننا عندما نستخدم التفكير اإلبداعي آثقافة مؤسسية فاعلة فأننا ن
اليومية بشكل تلقائي خصوصًا إذا ما مكنا األفراد من إطالق قدراتهم اإلبداعية وأدرآنا آمديرين أن آل 
فرد منا يمتلك القدرة على اإلبداع والخلق واالبتكار الذي يحتاج إلى التوجه الهادف الى التغير لتحقيق 

اف العامة بأقل جهد واقل تكلفة وأقل زمن وبما يحقق درجة أفضل الممارسات اإلدارية المحققة لألهد
.مقبولة من الرضا للزبون الداخلي والخارجي للمنظمة سواء آانت عامة أم خاصة  

وقد ال يختلف إثنان على أن اإلبداع في آل الميادين هو الخيار االستراتيجي لكل المنظمات 
والقيادة اإلبداعية هي الحل , لساحة المحلية والدوليةالحكومية والخاصة من أجل الحضور واالزدهار على ا

وألن القيادة االدارية , ألنها هي القادرة على مواجهة التحديات المعاصرة لإلدارة العربية, بكل بساطة
فإذا لم تؤمن القيادة باإلبداع آفلسفة , الفعالة هي التي توضع الروح في جميع مقومات اإلبداع اإلداري

ي العمل اإلداري والفني فإن عملية اإلبداع اإلداري تظل طموحات وتطلعات غير ذات ومنهج وسلوك ف
.جدوى  

من خالل تضمين أفكار ومقومات ) تحديات المنافسة(ويمكن ألية قيادة إدارية النهوض بهذا الدور
ن وبشكل خاص أن تتضمن مجموعة م, اإلبداع اإلداري في استراتيجياتها وخططها وبرامجها الميدانية

هذه القيم والتوجهات اإلبداعية تعطي المنظمة العامة قوة دفع , القيم والمبادئ التي تنمي التوجهات اإلبداعية
وقدرة المنظمة على البقاء واالزدهار في ظل المنافسة , واالزدهار, فاإلبداع, والتفوق, هائلة نحو االنجاز

.لتزام بها وامكانية تطبيقها في الواقع العمليرهينة بتبنيها لمجموعة القيم والتوجهات اإلبداعية واال  
ستبرز , وإذا ما أدرآت المنظمات العامة في الجمهورية اليمنية أهمية البقاء والتطور والنمو

وهنا يبرز دور القيادة االدارية اإلبداعية في فتح قنوات اتصال , الحاجة الى األفكار اإلبداعية من آل فرد 
ا تدفق االفكار والمبادرات الجديدة واإلبداعية داخل هياآلها التنظيمية مع االفراد تضمن من خالله

.والوظيفية وفي آافة مستوياتها اإلدارية  
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لتحديث إدارتنا الحكومية من , وقد جاءت هذه الدراسة تماشيًا مع تطورات العصر المتسارعة 
 من البيروقراطية والروتين خالل غرس ثقافة اإلبداع اإلداري والتميز في مؤسساتنا العامة والتخلص

.واعتماد استراتيجيات غير تقليدية في مواجهة التحديات المعاصرة  
:أهمية الدراسة  
:يرى الباحث أن أهمية الدراسة تنبع من  

وضرورة تعيين قيادات إدارية قادرة , أن الدراسة جاءت مع دعوات الحكومة اليمنية لإلصالح اإلداري -1
آذلك جاءت منسجمة مع استراتيجيات تحديث الخدمة المدنية التي  . على ممارسة اإلبداع اإلداري

تسعى الى تطوير أنظمتها ومنها نظام االختيار والتعيين للقيادات اإلدارية العليا وإقرار نظام الكفاءة 
والجدارة لشغل المناصب العليا في الدولة بهدف إيصال قيادات إدارية قادرة على ممارسة عمليات 

 .داري وتحقيق األهداف العامة وتلبية احتياجات المستفيدين من أجهزة اإلدارة الحكوميةاإلبداع اإل
ارتباط موضوع اإلبداع اإلداري ارتباطًا وثيقًا بالقيادة اإلدارية المبدعة التي إذا ما توفرت فإنها قادرة  -2

يب المألوفة في قيادة على أحداث الحافزية نحو التفكير اإلبداعي لدى اآلخرين وبالتالي تغيير األسال
فقد أصبحت القيادة التي تنهج منهج اإلبداعي اإلداري هي النقطة الفارقة في تحقيق التقدم , المنظمات

معتمدة في ذلك على العلم والمعرفة آسلوك في عقول البشر العارفين , واإلبداع ما بين منظمة وأخرى 
 الذي يحتل مرتبة متقدمة على عناصر رأس الذين يشكلون في اإلدارة المعاصرة رأس المال الفكري

فرأس المال الفكري ممثال بالموارد البشرية التي تملك العقول العارفة المبدعة تستطيع . المال المادي 
 .بقدراتهم تحقيق التفوق والتميز في خدماتنا وسلعنا على اآلخرين من المنظمات العامة

قومات اإلبداع وآشف أهم معوقات اإلبداع في بيئة جاءت هذه الدراسة لتبحث في تحديد مدى توفر م -3
العمل في أجهزة اإلدارة الحكومية وتحسس المشكالت وحلها من خالل ممارسة عمليات اإلبداع 

وتمكين العاملين من أعمالهم وإطالق . اإلداري وإنتاج وتنمية األفكار وتحليلها وتقييمها وتنفيذها
إذ أن القائد اإلداري هو . ظر مديري العموم أو المبحوثين قدراتهم ومهاراتهم الفكرية من وجهة ن

 .العنصر األساس في تنفيذ مفردات العمل التنظيمي والسلوك اإلنساني في آافة المنظمات
أهمية اإلبداع في ترشيد القرار اإلداري ومواآبة التطور في االدارة التنفيذية ومواقع اتخاذ القرار من  -4

 .اجهة المنافسة التي تتعرض لها الخدمات التي تقدمهاأجل البقاء والصمود في مو
ندرة وشحة الدراسات المماثلة في مجال اإلبداع اإلداري سواء على مستوى اليمن أم على المستوى  -5

 .العربي

:مشكلة الدراسة   
عندما تواجه منظمات اإلدارة العامة مشكالت تتعلق بالروتين والنمطية الواحدة في ممارسات 

ان ذلك سوف يؤدي بها للتقادم والتخلف في بيئة متغيرة ومتطورة أمام المستفيدين من خدماتها ف, األعمال
وخصوصا إذا ماآانت هذه المنظمات . وربما قد يعرضها إلى النقد وعدم الثقة من قبل المجتمع . أو سلعتها 

وضع قد يعمق عوامل هذا ال. تعاني من مشكالت إدارية أو مالية أو بشرية متراآمة وغير متحكم فيها 
التخلف وعدم االستجابة لمتطلبات التغيير والتطوير ويزيد من عوامل السلوك اإلداري النمطي بحيث 
يصبح هذا السلوك هو الخط الذي تسير فيه الممارسات اإلدارية بروتين ثابت مقاوم للتغيير أو التجديد 
.واالبتكار  

سسات اإلدارة العامة إلى تعطيل العقل البشري وقد تؤدي ظاهرة الجمود اإلداري في منظمات ومؤ
آأحد أدوات التفكير اإلبداعي مما يؤدي إلى تأآيد إدارة الروتين والحفاظ عليه على حساب إدارة العقل 

ولعل أنظمة وإجراءات العمل السائدة في منظمات اإلدارة العامة تساعد , واستثماره في تغيير هذا الجمود 
ألعمال بدال عن عمليات التفكير للتغيير والتجديد في هذه األجهزة نتيجة لوجود بشكل آبير على نمطية ا

الكثير من العوائق أمام هذه العمليات مع غياب المقومات التي تساعد على اإلبداع اإلداري للقيادات 
.والمرؤوسين في مؤسسات اإلدارة العامة  

ظيفية وإلزامهم بما يوجه به رؤساؤهم آما أن غياب التمكين للمرؤوسين عند ممارسة أعمالهم الو
ساهم بشكل آبير في غياب عمليات اإلبداع  في أجهزة اإلدارة العامة وتأآيد نمطية األعمال مما أدى إلى 

. لجمهور المستفيدين في المجتمعتزايد المشكالت وتراجع جودة الخدمات والسلع المقدمة  
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مفاهيم اإلدارة التقليدية من حيث  لمهورية اليمنية في الجنتيجة تبني وحدات وأجهزة اإلدارة العامة
 الرؤى واألهداف والهياآل التنظيمية ذات المرآزية العالية 

 المنظمات العامة  هذه ال تساعد على إدارة العملية اإلبداعية في التي بيئة العمل المغلقةوسيادة
.ب التغيرات الحاصلة داخليًا وخارجيًاوال تساعد على تحويل هذه البيئة إلى بيئة مفتوحة تستوع, المغلقة  
 المنظمات العامة في اليمن من تكريس للروتين ونمطية االعمال وعدم استثمار العقل في آما أن

مما أدى الى تراجع جودة مستويات , فضًال عن عدم تمكين المرؤوسين من استثمار عقولهم , آسر الجمود 
فضالً , تنافسية شديدة سواء من قبل الخارج أم القطاع الخاص السلع والخدمات المقدمة للجمهور وسط بيئة 

.عن تزايد الطلب على الخدمات النوعية التي يفرضها التطور المتسارع في البيئة الخارجية  
.وعليه تتحدد مشكلة هذه الدراسة في محاولة اإلجابة على األسئلة األتية  

 
 

: الدراسةأسئلة  
, المرونة , االصالة,التحسس للمشكالت الطالقة : داع اإلدارياإلب" عناصر"ما مدى توفر مقومات  -1

لدى مديري العموم في الدواوين العامة للوزارات حسب آراء أفراد عينة " الهدوء"مواصلة االتجاه 
 .الدراسة

ما مدى ممارسة مديري العموم ومديري االدارات في الدواوين العامة للوزارات لعملية اإلبداع  -2
, تقييم االفكار , تحليل االفكار , انتاج وتنمية االفكار , اآتشاف وتحديد المشكلة : اإلداري من حيث 

 .وتنفيذ االفكار حسب آراء افراد عينة الدراسة
العقلية االنفعالية : ماهي المعوقات المتوقعة لممارسة مديري العموم ومديري االدارات لإلبداع اإلداري -3

 .ة في الدواوين العامة للوزارات حسب آراء أفراد عينة الدارسةالتنظيمي, الدافعية " الخوف والتردد"
في الدواوين , جماعية , فردية : ماهي اساليب اإلبداع اإلداري المستخدمة من قبل مديري العموم  -4

 .العامة للوزارات
ما مدى تمكين مديري العموم ومديري االدارات للعاملين لممارسة عملية اإلبداع اإلداري من حيث  -5

 .الثقة في الدواوين العامة للوزارات, عم الد

:فرضيات الدراسة  
:ووفقًا لما تقدم تسعى هذه الدراسة لغرض تحقيق أهدافها الى اختبار الفرضيات التالية   

إلبداع لهناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى ممارسة مديري العموم ومديري اإلدارات  -1
 .يهم لد اإلدارياإلداري وتوفر مقومات اإلبداع

هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معوقات اإلبداع اإلداري ومدى ممارسة مديري العموم  -2
 .إلبداع اإلداريلومديري االدارات 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التمكين وممارسة مديري العموم ومديري االدارات اإلبداع  -3
 .بيًااإلداري في إدارتهم سلبيًا وايجا

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب اإلبداع اإلداري المستخدمة وممارسة مديري العموم  -4
 .إلبداع اإلداري في إداراتهملومديري االدارات 

هناك عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسة مديري العموم ومديري االدارات لإلبداع االداري   -5
 .ري من قبلهموتنفيذ مراحل عملية اإلبداع اإلدا

:أهداف الدراسة   
:تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية  

التعرف على آراء مديري العموم واإلدارات في إداراتهم العامة في الوزارة من خالل ممارستهم  -1
 .اليومية حول مقومات اإلبداع اإلداري

اتهم العامة من حيث مدى التعرف على واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم واإلدارات في إدار -2
 .توفر مقوماته ومدى ممارسة عملياته لديهم
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التعرف على مدى ممارسة مديري العموم واإلدارات لعملية التمكين لتحقيق اإلبداع اإلداري لدى  -3
 .مرؤوسيهم

آشف أساليب اإلبداع اإلداري المستخدمة من قبل مديري العموم واإلدارات في االدارات العامة  -4
 .للوزارات

آما أن الدراسة قد تفيد عددًا غير قليل من المسؤولين في الحكومة اليمنية لهم تأثير في إصالح  -5
 .وتحديث الجهاز اإلداري للدولة

إمكانية توظيف نتائج الدراسة وتوصياتها في تفعيل ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل مديري العموم  -6
وتين وتغيير األنماط التقليدية المألوفة والحد من وذلك من خالل الحد من الر, واإلدارات في الوزارات

قوة المعوقات لإلبداع اإلداري وبناء بيئات ادارية مشجعة لإلبداع في الوزارات بالتالي مشجعة 
 .للعاملين لطرح أفكار ومبادرات جديدة

ي أمام طرح معالم اإلبداع في إطار الطروحات الحديثة وبلورة مفهوم اإلبداع على أنه عمل استراتيج -7
 .مديري العموم واإلدارات لتحقيق األهداف بشكل سليم وابتكاري

:حدود الدراسة  
:تتحدد الدراسة بالحدود التالية  

 :تقتصر الدراسة على موضوع اإلبداع اإلداري من حيث  -أ 
ومواصلة . المرونة. اإلصالة . الطالقة . التحسس للمشكالت : وهي, مقومات اإلبداع اإلداري -1

 .االتجاه
تحليل . إنتاج وتنمية األفكار . اآتشاف المشكالت وتحديد المشكلة : وهي , ات اإلبداع اإلداريعملي -2

 .تنفيذ األفكار. تقييم األفكار . األفكار 
 .تنظيمية. واقعية , انفعالية , عقلية : وهي , معوقات اإلبداع اإلداري -3
 والجماعية. الفردية : وهي  , أساليب اإلبداع اإلداري -4
 .والدعم, الثقة : التمكين -5

مجتمع الدراسة مكونًا من جميع مديري العموم وجميع  مديري االدارات العاملين في الوزارات  -ب 
 :وهي, المختارة قيد هذه الدراسة

 .وزارة الداخلية ∗
 .وزارة العدل ∗
 .وزارة الزراعة والري ∗
 .وزارة المياه والبيئة ∗
 .وزارة التخطيط والتعاون الدولي ∗
 .التدريب المهنيوزارة التعليم الفني و ∗
 .وزارة التربية والتعليم ∗
 .وزارة النفط والمعادن ∗
 .وزارة اإلعالم ∗
 .وزارة الصحة والسكان ∗

 .تجري الدراسة على اإلدارات العامة في الدواوين العامة للوزارات في العاصمة صنعاء  -ج 
 م 2011 -2010 إجراء الدراسة خالل عام  تم -د 

:منهج الدراسة  
حتى يتمكن من توفير وصف دقيق , صفي التحليلي لتنفيذ هذه الدارسة ستخدم الباحث المنهج الوا

وبما يؤدي إلى تنظيم , للموضوع المراد دراسته من خالل جمع البيانات ووصف الطرق المستخدمة
ووصف وتحليل النتائج وتفسيرها في صياغات واضحة ودقيقة في محاولة من الباحث . وترتيب البيانات

استخالصات ذات قيمة يمكن االستفادة منها في مجال اإلبداع اإلداري وحتى نصل للوصول إلى تعميمات و
:وإن شاء اهللا سوف نتبع الخطوات التالية , إلى النتائج المرجوة  
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 بمراجعة الكتب والمقاالت والدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع  وذلك:مصادر ثانوية - أ
 .الدراسة

أجري عليه اختبار . الل إعداد وتصميم استبيان حول اإلبداع اإلداري وذلك من خ : مصادر أوليـة - ب
واختبار صدقية المحتوى واختبار الثبات . الصدق الظاهري بعرضها على مجموعة من المحكمين 

 .للتأآد من صالحيته للتنفيذ

:مجتمع الدراسة  
عشر ) 10(تم اختيار, ةوزارة التي تشكل المجتمع الكلي للدراس, )30(تتكون الحكومة اليمنية من 

وزارات منها لتكون محل الدراسة الحالية حيث استخدم في اختيار مجتمع الدراسة العينة العشوائية 
حيث تم إعطاء آل وزارة رقمًا تم خلط االرقام , البسيطة لتكون فيها الفرصة متساوية لكل الوزارات

).30(دد الكلي للوزاراتتم سحب أرقام بعدد عشر وزارات من الع, لضمان عدم تسلسلها  
الدواوين (تم الحصول على احصائية بعدد مديري العموم ومديري االدارات في الوزارات 

وعدد مديري , )140(حيث بلغ عدد مديري العموم, قيد هذه الدارسة من قبل وزارة الخدمة المدنية, )العامة
.إدارة مدير عام ومدير 350وبذا تكونت عينة الدراسة من ) 210(اإلدارة  

:أداة الدراسة  
فقرة موزعة ) 166(بلغ عدد فقرته, قام الباحث بإعداد وتطوير استبيان, لتحقيق أهداف هذه الدراسة

:محاور)6(على  
 .فقرات) 5(محور المعلومات الشخصية للمبحوثين ويتكون من -1
 .فقرة) 38(محور مقومات اإلبداع ويتكون من -2
 .فقرة) 41( منمحور مراحل عملية اإلبداع اإلداري ويتكون -3
 .فقرة) 30(محور معوقات اإلبداع اإلداري ويتكون من -4
 .فقرة)23(محور التمكين لتحقيق اإلبداع اإلداري لدى المرؤوسين ويتكون -5
 .فقرة) 26(محور أساليب اإلبداع اإلداري ويتكون من -6

 
 
:صدق األداة  

صين في اإلدارة تم عرض األداة على مجموعة من المحكمين المتخص, للتأآيد من صدق األداة
وآانت النسبة العامة لالتفاق بين , للتعرف على مدى صالحيتها ألهداف الدراسة وتساؤالتها

وفقًا لما وضعه الباحث من مقياس وذلك على مستوى جميع مجاالت الدراسة وفقراتها %) 87(المحكمين
.ر من الصدقويشير ذلك الى أن األداة تتمتع بقدر آبي, الداخلية التي وردت في اإلدارة  

:ثبات األداة  
من مديري العموم ومديري ) 30(تم التأآد من ثبات األداة من خالل تطبيقها على عينة مكونة من

اإلدارات من أفراد مجتمع الدراسة وبعد مضي اسبوعين من تطبيق األداة أعيد تطبيقها على نفس العينة 
األمر الذي يشير الى أن األداة , %)94(ن فبلغوتم حساب معامل الثبات بإستخدام معامل اإلرتباط لبيرسو

.تتمتع بقدر آبير من الثبات  
:األساليب اإلحصائية  

:قام الباحث بإستخدام األساليب اإلحصائية األتية, لإلجابة على تساؤالت الدراسة  
(تحليل التباين األحادي , معامل ارتباط بيرسون, اإلنحراف المعياري, المتوسط الحسابي ANOVA ( ,

تبارات لدراسةاخ t 3اختبارات دنت,  الفروق البعدية) Dunnett3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات ) 
.الخبرة لمعالجة بيانات الدراسة  
:الدراسات السابقة  

أخر       شكل أو ب داع اإلداري ب ت لإلب ي تطرق ة الت ات الحديث ن الدراس د م اك العدي وم  , هن وف يق س
ى         الباحث في هذا الجزء بإستعراض الدراسات ذ          ك عل ة وذل ة المباشرة بموضوع الدراسة الحالي ات العالق

:النحو التالي  
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ازمي   -1 ع الع د بزي ة محم د       , م2006, دراس مات القائ ين س ة ب ى العالق رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ه
وافر خصائص وسمات          , التحويلي وتوافر اإلبداع اإلداري لدى العاملين المدنيين         والتعرف على مدى ت

ادة التحويلي  ة  القي ة المدني ادات اإلداري دى القي درات     , ة ل وفر الق دى ت ن م شف ع ة الك ت الدراس وحاول
 .اإلبداعية لدى العاملين المدنيين وعالقتها بخصائص وسمات القيادة التحويلية

ًا                       ع ووصفها وصفًا دقيق , استخدم المنهج الوصفي والذي يعتمد على دراسة الطاهرة آما توجد في الواق
.وآذا تحليل النتائج المسحية للمبحوثين, ى الكتب والدراسات ذات العالقة وذلك باإلعتماد عل  

.أن مفردات مجتمع الدراسة ترى: توصلت الدراسة إلى عدد  من النتائج اآلتية  
 . أن سمات وخصائص القيادة التحويلية متوفرة بدرجة آبيرة لدى القيادات اإلدارية المدنية -
دى    بأن تسعة وعشرين سمة وخاصية من س       - رة ل مات وخصائص القيادة التحويلية متوفرة بدرجة آبي

ر                  , القيادات اإلدارية المدنية   درك مدى الحاجة للتغيي دني ي د الم وأبرز هذه السمات تتمثل في أن القائ
ضل  و األف ة   , نح ة عالي ة ذاتي ع بثق دني يتمت د الم تهم   , وأن القائ رين وثق رام اآلخ ى إحت وز عل ويح
 .والثقة العالية في قدرات مرؤوسيه,  إلى تمتعه بالقيم المثلى في سلوآه باإلضافة, وإعجابهم به 

دنيين                 - املين الم دى الع رة ل وفرة بدرجة آبي ين         , بأن القدرات اإلبداعية مت ة ب ه طردي اك عالق وأن هن
درات           ارات وق د التحويلي وامتالك مرؤوسيه لمه سمات وخصائص القائ امتالك القيادات اإلدارية ل

 )1(إبداعية
 :م2008,دراسة فهد بن عوض السلمي  -2

ام           - هدفت الدراسة التعرف على درجة ممارسة مديري مدراس المرحلة الثانوية إلدارة الوقت في مه
ة                 , أعمالهم   ديري مدراس المرحل دى م داع اإلداري ل وآذلك التعرف على درجة توافر مهارات اإلب
ة  ت   , الثانوي ة إدارة الوق ين ممارس ة ب ة العالق د درج دى  وتحدي داع اإلداري ل ارات اإلب ة مه وتنمي

 .مديري مدراس المرحلة الثانوية
سابقة                - ى الكتب والدراسات والبحوث ال اد عل أداة    , استخدم الباحث المنهج الوصفي باالعتم تبانة آ اس

سحية   ة الم ا    , للدراس ن أهمه ائج م ن النت دد م ى ع ة إل لت الدراس ة  : وتوص ى درج ة عل أن الموافق
دراس  ديري الم ة م ت     ممارس ة آان ذه الدراس ي إدارة ه واردة ف الهم ال ام أعم ي مه ت ف  إلدارة الوق

ديهم آانت بدرجة       , )غالبًا(بدرجة اً (وأن الموافقة على درجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري ل , ) غالب
ة الدراسة                      دى مجتمع وعين داع اإلداري ل ارات اإلب ة مه وأن العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وتنمي

 )2(رتباطية موجبة وقويةهي عالقة ا
دى    : م2006, دراسة باسم علي عبيد حوامده    -3 داع اإلداري ل هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى اإلب

ي االردن   يم ف ة والتعل ديريات التربي ي م ويين ف ادة الترب رات  , الق ض المتغي ر بع ى أث رف عل والتع
ستقلة رة (الم ي , الخب ل العلم د , المؤه ستوى اإلب ى م ة عل ة  , اع اإلداري والمنطق ي الدراس تخدام ف واس

سابقة        وث ال ات والبح ب والدراس ى الكت اد عل في باالعتم نهج الوص اس   , الم تبيان لقي وير أداة اس وتط
ويين             ادة الترب داع           , مستوى اإلبداع لدى العينة المبحوثة من الق ائج الدراسة أن مستوى اإلب وأظهرت نت

شكالت    ل الم ال ح ي مج ويين ف ادة الترب دى الق ي   ل ل العلم زى للمؤه داع تع شجيع اإلب صاالت وت واالت
صالح           , ولصالح حملة الدآتوراة    ة ل ر المنطق ة لمتغي روق في مجال روح المجازف ا أظهرت وجود ف آم

 )3(الوسط وفي مجال االتصاالت لصالح الشمال
داع اإلدا          , م  2006,  دراسة طالل بن رطيان العنزي     -4 ى مستوى اإلب ري جاءت هذه الدراسة للتعرف عل

سعودية            داع               . لدى المديرين في شرآة االتصاالت ال ة اإلب ديرين في تنمي والكشف عن مدى ادراك الم
 .ورعاية المبدعين

واستخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي من خالل االعتماد على الكتب والبحوث والدراسات ذات         
ا         وآذا تعمم استمارة استبيان حول عناصر أو مقومات اإل         , العالقة   سياسات التي تتبناه داع اإلداري وال ب

                                             
سم  , آلية الدراسات العليا, جامعة نايف العربية للعلوم االمنية , القيادة التحويلية وعالقاتها باإلبداع االداري , مد بزيع حامد بن تويلي العازمي    مح )1( ق

  م2006, 1427, رسالة ماجستير غير منشورة , العلوم االدارية 
سلمي        )2( راحم ال تعلم              ممارسة ادارة الوقت وأثر     ,  فهد بن عوض اهللا ت ة ب ة الثانوي ديري مدراس المرحل دى م داع االداري ل ارات االب ة مه ا في تنمي ه

 .م2008, 1429, رسالة ماجستير غير منشورة , قسم االدارة التربوية والتخطيط , آلية التربية , جامعة أم القرى , العاصمة المقدسة
دى ا       ,  باسم علي عبيد حوامدة واخرون        )3( داع االداري ل يم في األردن             مستوى االب ة والتعل ديريات التربي ويين في م ادة الترب ك    , لق ة المل ة جامع مجل

 543 ص– 463ص, م 2006, هـ 1426 )3(مجلة العلوم التربوية والدراسات االسالمية , 182, سعود 
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داني        ع المي ن الواق ات م ع البيان دف جم داع به ة اإلب دعم وتنمي شرآة ل فرت  , ال ات أس ل االجاب وبتحلي
:منها, الدراسة عن عدد من النتائج  

ديهم                    - داع اإلداري ل وفر اإلب ى ت ة عل أن المديرين في شرآة االتصاالت السعودية يميلون نحو الموافق
 .ليةبدرجة عا

سياسات                    - شرآة ل سعودية حول تبني ال يوجد انقسامًا في الرأي لدى المديرين في شرآة االتصاالت ال
 .دعم وتنمية اإلبداع فيها

داع        - ة واإلب ن جه ة م ة والمعنوي وافز المادي داع اإلداري والح ين اإلب صائيًا ب ة إح ة دال ود عالق وج
 .اإلداري لدى المديرين في الشرآة 

 )1(صائيًا بين اإلبداع اإلداري نحو االرتفاع لدى المديرينتوجد عالقة داله اح -
ن محسن واصلي -5 ي ب ة بنت عل داع , م2006, دراسة فاطم ات اإلب ى مقوم جاءت الدراسة للتعرف عل

ا إذا            ة م اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية من وجهة نظر المديرات والمشرفات والمعلمات ومعرف
ة احصا  روق ذات دالل اك ف ان هن وع   آ رة ون ل والخب ة العم ًا لطبيع ة تبع ع الدراس صور مجتم ي ت ئية ف

 .اإلعداد والمؤهل العلمي حول مقومات اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدراس الثانوية
ة                    , استخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي  باإلعتماد على الكتب والدراسات والبحوث ذات العالق

ل مجتمع الدراسة                 واستخدام االسلوب االحصائي ف    تبيان من قب , ي تحليل البيانات الناتجة عن تعبئة االس
:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية  

داع             - وفر مقومات اإلب دن بت أن المشارآات من مديرات المدارس والمعلمات في المرحلة الثانوية يعتق
دى         المقومات التنظيمية واالمكانات والموارد والبرامج ال      مثلاإلداري   سمات الشخصية ل ة وال تدريبي

 .مديرات المرحلة الثانوية بدرجة أآثر مما تعتقد المشرفات التربويات
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة المشارآات في الدراسة            -

 .عًا للمنطقةوالمقومات التنظيمية واالمكانات والموارد والبرامج التدريبية والسمات الشخصية تب
داع  - ات اإلب وفر مقوم دن بت ى اداة الدراسة يعتق ة عل ي اإلجاب شارآات ف ديرات الم أن المعلمات والم

 .اإلداري المتعلق بالجوانب التنظيمية أآثر من المشرفات التربويات
ة     - اد الدراس ول أبع ة ح ة الدراس تجابات عين طات اس ين متوس ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف ال توج

 . التنظيمية واالمكانات والبرامج التدريبة والسمات الشخصية تبعًا للخدمةوالمقومات
سمات الشخصية               - أن المعلمات والمديرات يعتقدن بتوافر مقومات اإلبداع اإلداري المتعلق بجوانب ال

 )2(أآثر مما تعتقد المشرفات التربويات
ى       , م2004,  دراسة حاتم علي حسن رضا     -6 دى       هدفت الدراسة إلى التعرف عل داع اإلداري ل مستوى اإلب

دة            دولي بج ز ال د العزي وظيفي     ,  العاملين باألجهزة االمنية بمطار الملك عب ع األداء ال ى واق والتعرف عل
ار     ي المط ة ف زة األمني ي األجه املين ف سين االداء    , للع داع اإلداري بتح ة اإلب ن عالق شف ع ذا الك وآ

 .ف رؤية أفراد الدراسة إزاء عملية اإلبداع اإلداريومن ثم التعرف على مدى اختال, الوظيفي للعاملين 
ار النظري    ق باالط ا يتعل ي فيم نهج البحث المكتب ة م ذه الدراس ي ه تخدم الباحث ف ق . اس ا يتعل ا فيم أم

تبيان             , بالجزء الثاني فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي       اعي عن طريق االس , من خالل المسح االجتم
:نتائج من أهمها ما يأتيوقد توصلت الدراسة إلى عدة   

ة والمعلومات                     - دراتهم التحليلي ى ق دون عل ة بالمطار يعتم زة االمني أن غالبية مجتمع الدراسة واالجه
 .المتاحة في الكشف عن المخالفات والمهربات وما قد يسيئ لألمن

وسين  وجود تكافؤ بين المسئولية والسلطة الممنوحة لرجال االمن بالمطار مع إتاحة الفرصة للمرؤ                 -
 .بمشارآة الرؤساء في إعداد الخطط الطارئة التي توضع للتعامل مع المشكالت المختلفة

                                             
سم االدارة  , آلية العلوم االدارية , سعود جامعة الملك , االبداع االداري لدى المديرين في شرآة االتصاالت السعودية ,  طالل بن رطيان العنزي      )1( ق

  .م 2006, هـ1427, رسالة ماجستير غير منشورة , العامة 
زان                ,  فاطمة بنت علي بن محسن واصلي        )2( ة وجي ة المكرم دينتي مك ة بم دراس الثانوي رى  , مقومات االبداع االداري لدى مديرات الم ة أم الق , جامع

  م 2006 -هـ 1426, رسالة ماجستير غير منشورة , بوية والتحطيط قسم االدارة التر, آلية التربية 
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ال                     - ه وبإنجاز األعم دة في مجال عمل قيام رجل االمن بالمطار على تقديم االقتراحات واالفكار الجدي
 )1(بأسلوب متجدد ومتطور

ماعيل الوسيطي -7 بلي إس ة و, م2007, دراسة ش ى معرف ة إل دفت الدراس داع اإلداري إلدارات ه ع اإلب اق
 .المصارف في الضفة الغربية

ي      ى البحث المكتب اد عل الل االعتم ن خ نهج الوصفي م تخدام الم ام الباحث باس دف ق ذا اله ق ه ولتحقي
تبانة   ة تطبق عناصر      , وإعداد اس ضفة الغربي ة في ال حيث بينت الدراسة أن إدارات المصارف العامل

داع اإلداري وبدر ة وجوانب اإلب ة عالي داع  , ج ن اإلب د م ي تح ات الت م المعوق ة أن أه ا بينت الدراس آم
ام                   شكل ع دعين ب , اإلداري لدى إدارات المصارف تتمثل في ضغوط العمل ونقص الحوافز المقدمة للمب
تيعاب     ى اس ا عل دريب االدارات العلي ب ت ة تتطل أن الحاج ل  ف شكل فاع داع اإلداري ب ق اإلب ه لتطبي وأن

اعي وتطوير           التكنولوجيا وت  شجيع العمل الجم دعين وت قنيات االتصال وزيادة منح الحوافز المعنوية للمب
)2(عملية صنع القرار اإلداري بما يشجع اإلبداع اإلداري لدى االدارات في هذه المصارف  

ى مدى تطبيق أساليب      , م2006, دراسة فوزية بنت عبدالرحمن العوافي    -8 هدفت الدراسة إلى التعرف عل
 .إلداري في التعامل مع االزمات لدى رؤساء االقسام االآاديمية واإلدارية في الجامعةاإلبداع ا

ات              سير البيان ائج وتف ل النت ائج        , وقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي لتحلي ى النت توصلت الدراسة إل
:التالية  

ا                        - ة في معظمه ة في الدراسة عالي اليب المطلق سام لألس وباستطاعة  , أن درجة ممارسة رؤساء االق
 .بإستخدام االسلوب االمثل للتعامل مع آل فرد, اإلداري المبدع أن ينمي اإلبداع لدى األفراد 

 .أثبتت الدراسة أن تحديد أساليب اإلبداع اإلداري له دور بارز في تحقيق تنمية إبداعية إدارية جيدة -
ا ال                    - رى مجتمع الدراسة أنه اك بعض االدوار التي ي داع       آشفت الدراسة أن هن  تمارس أساليب اإلب

 .اإلداري إال بدرجة متوسطة أو منخفضة
وع              - ة بحسب ن راد العين ات أف ين إجاب ة احصائية ب روق ذات دالل ه ال توجد ف ا آشفت الدراسة أن آم

رة               , القسم والمؤهل العلمي     ة بحسب الخب راد العين ات أف ين إجاب ة إحصائية ب وتوجد فروق ذات دالل
 )3(لدورات التدريبية لكن لم يحدد االختبار لصالح من آانت تلك الفروقفي مجال العمل اإلداري وا

ي    -9 داهللا النفيع ن عب يف اهللا ب ة ض ي      , م2003, دراس داع ف ع اإلب ى داف رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ه
ذه المنظمات          ,  المنظمات ومراحله وعناصره   ,  وذلك آأمر ضروري للغاية من أجل التطوير اإلداري له

 .رفة طبيعة العالقة بين اإلبداع والخصائص الشخصية والوظيفيةباإلضافة إلى مع
ة       ع ذات العالق ب والمراج ى الكت اد عل في باالعتم نهج الوص ث الم تخدم الباح سح  , اس لوب الم ع أس م

ا             , الميداني من خالل تعميم استمارة استبيان        ائج من أهمه دة نت ى ع وجود مستوى    : توصلت الدراسة إل
ن م   ل م ط بقلي وق المتوس ستوى     ف ذا الم ف ه ا يختل ة آم زة الحكومي ي األجه داع اإلداري ف ة اإلب مارس

ة   صية والوظيفي صائص الشخ إختالف الخ االت    , ب ب مج ي ترتي ًا ف ًا مختلف ة تباين رت الدراس ا أظه آم
داع اإلداري التنظيمي  ى , اإلب ة األول رارات في المرتب اذ الق شاآل واتخ شجيع , حيث جاء حل الم م ت ث

ار م ال, االبتك رث ة للتغيي صاالت  , قابلي مة االت رًا س ة وأخي م روح المجازف ى  , ث ة إل ا توصلت الدراس آم
)4(وجود عالقة بين اإلبداع والخصائص الشخصية والوظيفية  

ة        , م  2008, دراسة أريج بنت سليمان بن محمد بدر       -10 هدفت الدراسة إلى التعرف على الحاجات التدريبي
دير داع اإلداري للم ارات اإلب ة مه ةلتنمي اور اآلتي ًا للمح دراس وفق ساعدات الم ارة العصف :(ات وم مه

ل            , )ومهارة الحوار , مهارة الخريطة الذهنية    , الذهني   ات من قب ين المتوسطات لإلجاب وتحديد الفروق ب
ديرات                عينة الدراسة حول الحاجات التدريبية لتنمية مهارات اإلبداع اإلداري لتطوير العمل المدرسي لم
                                             

ة     , االبداع االداري وعالقته باألداء  الوظيفي       ,  حاتم علي حسن رضا      )1( وم االمني ايف للعل ة ن ا    , أآاديمي ة الدراسات العلي ة    , آلي وم االداري سم العل , ق
  .م2004 -هـ 1424, رسالة ماجستير غير منشورة 

 م2007, فلسطين , جامعة القدس المفتوحة , واقع االبداع االداري لدى المصارف العاملة في الضفة الغربية , سماعيل الوسيطي  شبلي ا)2(
ة أم      ,  فوزية بنت عبدالرحمن العوفي    )3( ة بجامع ة  واالداري مدى تطبيق اساليب االبداع االداري في التعامل مع االزمات لدى رؤساء االقسام االآاديمي

دريس                         القر ة الت ة نظر اعضاء هيئ ة نظرهم ومن وجه ة من وجه ة المكرم رى      , ى بمدينة مك ة أم الق ة     , جامع ة التربي ة     , آلي سم االدارة التربوي ق
  .م2006-هـ 1426,والتخطيط

ز       م, االبداع اإلداري من اجل التطوير االداري في االجهزة الحكومية بمدينة الرياض            ,  ضيف اهللا بن عبداهللا النفيفي     )4( د العزي ك عب ة المل ة جامع , جل
  37 ص– 3ص, م 2003 -هـ 1424, 1ع , 17م
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ديرات والمساعدات              , س  ومساعدات المدار  وآذا سعت الدراسة إلى بناء نموذج لتحقيق النمو المهني للم
 .بالمدارس من خالل تدريبهن وتقويم أدائهن باستمرار

ة الدراسة            ,  وقد استخدم في الدراسة المنهج الوصفي      , وصممت إستبيانه آأداة لجمع المعلومات من عين
: اهمهاوقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من  

دارس       - ساعدات الم ديرات وم ة للم ة عالي ر ذات أهمي ة تعتب ي الدراس ة ف ات المقدم ع الحاج أن جمي
 .المتوسطة والثانوية الحكومية

ى النحو                  - أن أهم الحاجات التدريبية لتنمية مهارات اإلبداع اإلداري بالنسبة لمجتمع الدراسة آانت عل
ي ة : اآلت ة الذهني وار, الخريط ارة الح ا, مه ذهني ومه ة  , رة العصف ال ة لتنمي رت الحاج ث ظه حي

 .مهارة الخريطة الذهنية بدرجة احتياج عالية
ة الدراسة بحسب                 - ات عين وظيفي   (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجاب ة  , المسمى ال المرحل

رة    , نوع المؤهل   , التعليمية   ة   , سنوات الخب دورات التدريبي ى إ          ) ال د الحاجة الماسة إل ا يؤآ شباع  مم
 )1(هذه المهارات اإلبداعية لديهن

اني    -11 داهللا القحط ن عب ق ب ة الح داع      , م2008, دراس ب اإلب ن جوان شف ع ى الك ة إل دفت الدراس ه
دات      تيعاب التجدي ى اس ه عل سين قدرات اض بغرض تح ة الري ام بمدين ن الع ي األم ه ف اإلداري ومعوقات

ة من خالل تفكي             ذه             ومواآبة التطورات لمواجهة المشكالت األمني ول له اد الحل ى إيج ادر عل داعي ق ر إب
ى المنظمات            , المشكالت   ًا عل نعكس ايجاب ا ي فضًال عن تطوير طرق العمل لتحسين مستويات االداء مم

 :االمنية آذلك سعت الدراسة إلى التعرف على الجوانب اآلتية
 .جوانب اإلبداع اإلداري في االمن العام بمدينة الرياض -
 .يمية والشخصية التي تحد من اإلبداع اإلداري في االمن العامالمعوقات البيئية والتنظ -
ام     - ن الع ي االم داع اإلداري ف ب اإلب و جوان وثين نح دى المبح ات النظر ل ي وجه تالف ف دى االخ م

 .بإختالف متغيراتهم الشخصية والوظيفية
:   وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية  

داع اإلداري    - ددة لإلب ب متع اك جوان ام  أن هن األمن الع وقين    , ب ة للمتف وائز مالي د ج م  رص ث ت حي
ًا    , والمبدعين   ام الكتروني شامل    , وتسديد الرسوم والمخالفات إلدارات االمن الع شجيع التخطيط ال وت

 .الذي يوضح رؤية االدارة ورسالتها واألهداف العامة والنوعية لوحداتها
داع اإلداري في ا                - ات التي تحد من اإلب ادة معدالت ضغوط              أن أهم المعوق ل في زي ام تتمث ألمن الع

 .العمل االمني ونقص االمكانات المادية والحوافز الالزمة لتشجيع االبتكار واالبداع
ي        - ام ه ن الع ي األم داع اإلداري ف ل اإلب دًا لتفعي ة ج سبل المهم ام   : أن ال ن الع وير إدارات االم تط

دعين في العمل االمني           ومنح الحوافز ا  , الستخدام التقنيات الحديثة في العمل       , لمعنوية المناسبة للمب
 )2(وتهيئة المناخ التنظيمي المناسب لإلبداع

 :سعت الدراسة إلى تحقيق االهداف اآلتية, م2008, دراسة محمد بن علي بن حسن الليثي -12
 .توضيح أهمية الثقافة التنظيمية السائدة لمديري المدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة -
 . واقع عناصر اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائيةالتعرف على -
 .التعرف على درجة العالقة بين الثقافة التنظيمية واالبداع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية -

ائج           ,   استخدم المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة        ددًا من النت ات ع يمكن  , وقد أظهرت عملية تحليل البيان
:ا على النحو اآلتيتلخيصه  

 .أن درجة ممارسة الثقافة السائدة آانت بدرجة آبيرة من وجهة نظر مديري المدارس -

                                             
در ) 1( د ب ن محم ليمان ب ج بنت س دراس , أري ساعدات الم ديرات وم داع االداري لتطوير العمل المدرسي لم ارات االب ة مه ة لتنمي الحاجات التدريبي

ة ة المكرم ة مك ة بمدين رى , المتوسطة  والثانوي ة أم الق ة , جامع ة آلي ة والتخطيط , التربي سم االدارة التربوي شوره , ق ر من الة ماجستير غي , رس
 م2008 -هـ 1429

, آلية الدراسات العليا , جامعة نائف العربية للعلوم االمنية , االبداع االداري ومعوقاته في االمن العام بمدينة الرياض ,  الحق بن عبداهللا القحطاني)2(
 .م2008  -هـ1428,  ماجستير غير منشورةرسالة, قسم العلوم االدارية 
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ة                      - دًا من وجه رة ج أن درجة ممارسة عنصر االصالة من عناصر اإلبداع اإلداري آانت بدرجة آبي
 .نظر مديري المدارس

ة الدراس               - ين متوسطات استجابات عين سائدة         وجود فروق ذات داللة إحصائية ب ة ال د الثقاف ة حول بع
ؤهلهم                      ذين م صالح ال ر المؤهل العلمي ل ًا لمتغي من أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة لمدير المدرسة وفق

 .العلمي دراسات عليا وبكالوريوس
دير                   - داع اإلداري لم وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات عينة الدراسة حول عناصر اإلب

 . سنة فأآثر16ير عدد سنوات الخبرة لصالح الذين خدمتهم المدرسة وفقًا لمتغ
 )1(أن الثقافة اإلبداعية وثقافة الدور وثقافة المهمة هي الثقافات التي تفسر اإلبداع اإلداري -

ات         -13 ن عامر النتيف د ب دى               , م2006,دراسة محم داع اإلداري ل ان مستوى اإلب ى تبي هدفت الدراسة إل
اض    شرطة الري املين ب ضباط الع رطة     ,ال ة ش ي بيئ سائدة ف ة ال ة المرآزي ى درج رف عل ذلك التع  وآ

 .الرياض حسب وجهة نظر الضباط العاملين
ة   ة الدراس اعي لعين دخل المسح االجتم ق م نهج الوصفي من خالل تطبي تخدم الباحث الم د , اس وق
:منها, توصلت الدراسة إلى نتائج عدة  

 . بشرطة مدينة الرياضارتفاع مستوى اإلبداع اإلداري لدى الضباط العاملين -
املين                           - ضباط الع ة نظر ال ة الرياض حسب وجه ة شرطة مدين سائدة في بيئ ة ال تدني درجة المرآزي

 .فيها
ة         - رطة مدين ي ش املين ف شكلة إذ أن الع رأ أي م دما تط ر عن مية تظه صيغ الرس اع ال ة اتب أن درج

ا     ائهم لحله ون لرؤس اض يرجع ن      , الري ل م وب العم ى وج ًا وعل شدد دائم ا ي وات  آم الل القن  خ
 .الرسمية

إختالف العمر                  - أنه ال يوجد اختالف في مستوى اإلبداع اإلداري للضباط العاملين بشرطة الرياض ب
 )2(وسنوات الخبرة, الرتبة العسكرية, الحالة االجتماعية , والمؤهل العلمي , 

وفر              ,م2007, دراسة صبرية بنت مسلم اليحيوي     -14 ى مدى ت ى التعرف عل مقومات  هدفت الدراسة إل
ة                 ات المتوقع داع اإلداري والمعوق ة اإلب عناصر اإلبداع اإلداري لدى المديرات ومدى ممارستهن لعملي
وفر      دى ت ول م ات ح ديرات والمعلم ين أراء الم روق ب ن الف شف ع داع اإلداري والك تهن لإلب لممارس

ديرات      دى الم داع      , مقومات اإلبداع اإلداري ل ة اإلب ديرات لعملي ه  ومدى ممارسة الم اإلداري ومقومات
ه      , والكشف عن العالقة االرتباطية بين ممارسة المديرات لعملية اإلبداع اإلداري            وفر مقومات , ومدى ت

داع اإلداري                  , والتعرف على مقترحات أفراد عينة الدراسة حول تفعيل دور المديرات في ممارسة اإلب
 . المدينة المنورةوالحد من معوقاته في المدراس الثانوية الحكومية للبنات في

ة                          راد وعين داني ألف ائق والمسح المي ى الكتب والوث اد عل نهج الوصفي باالعتم استخدم في الدراسة الم
:من أهمها,  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج, الدراسة  

ة       - وفر بدرج ا تت ا ومفرداته داع اإلداري بمجموعه ات اإلب ات أن مقوم ديرات والمعلم رى الم ت
 .متوسطة

ديرات والمعلمات        اتفاق المد  - دى الم يرات والمعلمات على أن أآثر مقومات اإلبداع اإلداري توافرًا ل
 .وأقلها توافرًا لتحسس للمشكالت, )الهدف(هو مواصلة االتجاه

ة   - ه بدرج ن عمليات ة م ل عملي داع اإلداري وآ ديرات يمارسن اإلب ة أن الم ة الدراس راد عين رى أف ي
 .متوسطة

ر عملي - ديرات أن أآث رى الم ار  ت يم األفك ا تقي تهن له ث ممارس ن حي داع اإلداري م ا , ات اإلب وأقله
 .ممارسة تنفيذ األفكار

                                             
دائي                ,  محمد بن علي بن حسن الليثي         )1( يم االبت دارس التعل ديري م ة نظر م داع االداري من وجه ا في االب دير المدرسة ودوره ة لم ة التنظيمي الثقاف

  .م2008 -هـ 1428,  ماجستير غير منشورة رسالة, قسم االدارة التربوية والتخطيط , آلية التربية , جامعة ام القرى, بالعاصمة المقدسة 

آلية الدراسات  , جامعة نايف للعلوم االمنية , المتغيرات التنظيمية وعالقتها بمستوى االبداع االداري في االجهزة االمنية ,  محمد بن عامر النتيفات   )2(
  .م2006 -هـ 1427, رسالة ماجستير غير منشورة , قسم العلوم االدارية , العليا
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شاف      - ي اآت ا ه ديرات له ة الم ث ممارس ن حي داع اإلداري م ات اإلب ر عملي ات أن أآث رى المعلم ت
 .وأقلها ممارسة تحليل األفكار, المشكلة وتحديدها 

 .إلبداع اإلداري تواجهها معوقات بدرجة عاليةترى المديرات والمعلمات أن ممارسة المديرات ل -
ا          - ة واقله ق بالدافعي ات تتعل داع اإلداري معوق ة اإلب ات ممارس ر معوق ن أآث ديرات أن م رى الم ت

 ).التردد, الخوف(معوقات تتعلق باالنفعالية
 .قليةوأقلها المعوقات الع, ترى المعلمات أن أآثر معوقات اإلبداع اإلداري معوقات تتعلق بالدافعية  -
د مستوى              - ة إحصائية عن روق ذات دالل ديرات والمعلمات حول مدى           ) 0.05(توجد ف ين آراء الم ب

ات      ك المقوم ن تل وم م ل مق داع اإلداري وآ ات اإلب وافر مقوم الة : ت ة , االص لة , المرون ومواص
 .االتجاه لصالح المديرات

ستوى      - د م صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف د ) 0.05(ال توج ين آراء الم ول  ب ات ح يرات والمعلم
 )1(معوقات ممارسة اإلبداع اإلداري وآل معوق من تلك المعوقات

 
:التعليق على الدراسات السابقة  

سابقة        ة تتفق من حيث موضوعاتها مع                   , عند التمعن في الدراسات ال ا أن الدراسة الحالي يتضح لن
سابقة ات ال داع اإلداري , الدراس اول موضوع اإلب ا تتن ا ت, منه ا الموضوع  إال أنه ث تناوله ن حي ف م , ختل

ي          ة ف ات اإلبداعي دعم التوجه ي ت ي الت اخ التنظيم صائص ال المن ات وخ ت مقوم ات تناول بعض الدراس ف
ين      , وبعضها تناول تحديد العالقة بين المناخ التنظيمي واإلبداع اإلداري        , المنظمات ة ب والبعض تناول العالق

داع اإل         ديرين لإلب داع اإلداري            , داريالوالء في العمل وسعي الم ة الوقت بتحقيق اإلب اول عالق , وبعضها تن
داع اإلداري      ق اإلب املين لتحقي ة للع ادة الحافزي يع زي ي توس د ف اول دور القائ ضها تن اول  , وبع ضها تن وبع

املين      دى الع داع اإلداري ل وافر اإلب ويلي وت د التح مات القائ ين س ة ب د   , العالق مات القائ ى س رف عل والتع
ويين           , القيادة اإلدارية المدنية    التحويلي لدى    ادة الترب دى الق , والبعض اآلخر تناول مستوى اإلبداع اإلداري ل

ديرين            دى الم داع اإلداري ل ة           , والبعض اآلخر تناول مستوى اإلب ديرين ألهمي والكشف عن مدى إدراك الم
داع        ات اإلب ى مقوم رف عل ى التع عت ال ضها س دعين وبع ة المب داع ورعاي ة روح اإلب ديرات  تنمي دى م ل

املين            , المدراس والمعلمات  دى الع داع اإلداري ل اول مستويات اإلب ع األداء       , وبعضها تن ى واق والتعرف عل
املين                   وظيفي للع داع اإلداري وتحسين اإلداء ال ين اإلب وبعضها  , الوظيفي للعاملين في الكشف عن العالقة ب

.تناولت التعرف على واقع اإلبداع اإلداري في اإلدارات  
ع    وس ل م ي التعام داع اإلداري ف اليب اإلب ق اس دى تطبي ى م رف عل ى التع ات أخرى ال عت دراس

ات  ي الجامع ة ف ة واإلداري سام األآاديمي اء األق دى رؤس ات ل و  , األزم ين بعض الدراسات سعت نح ي ح ف
داع االداري وعناصره               ة اإلب ى مراحل عملي الكشف عن دوافع اإلبداع اإلداري في المنظمات والتعرف عل

ات ذه المنظم ة بهدف التطوير اإلداري له أمر ضروري للغاي ة , آ ة لتنمي اول الحاجات التدريبي وبعضها تن
:وفقًا للمحاور األتية, مهارات اإلبداع اإلداري للمديرات ومساعدات المدراس  

ذهني    ة     , مهارات العصف ال ارة الخريطة الذهني ارة الحوار   , مه ى          , مه ذه الدراسات ال د سعت ه وق
وذ اء نم ويم إدائهن بن دريبهن وتق دراس من خالل ت ساعدات في الم ديرات والم ي للم و المهن ق النم ج لتحقي

.باستمرار  
ه   داع اإلداري ومعوقات ب اإلب اول جوان ضها تن ديات   , وبع تيعاب التح درات الس سين الق دف تح به

. المشكالتومواآبة التطورات لمواجهة المشكالت من خالل تفكير إبداعي قادر على إيجاد الحلول لهذه  
دراس              داع اإلداري في الم ة      , وبعضها تناول اهمية الثقافة التنظيمية لتحقيق اإلب د العالق بهدف تحدي

دارس             ديرات في الم اول مستوى        , بين الثقافة التنظيمية السائدة واإلبداع اإلداري لدى الم بعض األخر تن وال
.ي المنظماتاإلبداع اإلداري لدى العاملين وعالقته بالمرآزية اإلدارية ف  

داع اإلداري من حيث تحسس المشكالت                      ذه الدراسات مقومات اإلب بعض من ه , في حين تناول ال
ة , األصالة, الطالقة ة لإلنجاز   , المرون اه نحو الهدف       , الدافعي داع اإلداري من       , ومواصلة االتج ة اإلب وعملي

                                             
ورة            ,  صبرية بنت مسلم اليحيوى    )1( ة المن ات بالمدين ة للبن ة الحكومي دارس الثانوي ة   , االبداع االداري في الم ة التربوي ة الكويت   , المجل ملحق  , جامع

  95 ص– 5ص, م 2007 مارس -هـ 1428صفر, 312, 83العدد 
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ار   , حيث اآتشاف وتحديد المشكالت وإنتاج األفكار      ل األفك يم   , وتحلي ار وتقي ار   , األفك ذ االفك بعض  , وتنفي وال
ة تتفق مع       , تناول معوقات اإلبداع اإلداري من حيث العقلية واالنفعالية والدافعية والتنظيمية          والدراسة الحالي

شكالت     سس الم ث تح ن حي داع اإلداري م ات اإلب ت مقوم ي تناول ات الت ة, الدراس ة, الطالق , والمرون
اه  , واألصالة شاف المشكالت             والتي تنا  , ومواصلة االتج د واآت داع اإلداري من حيث تحدي ة اإلب , ولت عملي

ار  اج األفك ة     , وإنت داع اإلداري األتي ات اإلب ت معوق ي تناول ات الت ع الدراس ق م ة : وتتف وف (االنفعالي الخ
ردد ة ) والت ة, الدافعي ي    , التنظيمي ة ف سميات مختلف ه بم داع اإلداري ومعوقات ة اإلب اول عملي م تن ان ت وإن آ
ة               الدراسا ع المضمون مع الدراسة الحالي سابقة من حيث            , ت السابقة إال انها تتفق م ا اختلفت الدراسة ال آم

ين         , البيئات التي طبقت في الجمهورية اليمنية في العاصمة صنعاء         ا ب آما تراوحت عينة الدراسات السابقة م
ة       600 -500 ى ا        , 350 وبلغت عينية الدراسة الحالي سابقة عل ديرين والمشرفين في      وطبقت الدراسات ال لم

ة      دارس والمساعدات والمشرفات والمعلمات           , الوحدات اإلدارية في األجهزة الحكومي ديرات للم ى الم , وعل
وزارات        ة لل دواوين العام ي ال ديري اإلدارات ف وم وم ديري العم م م ة ه ة الحالي ة الدراس تخدمت , وفئ اس

سحي    في الم نهج الوص سابقة الم ات ال ات النظ, الدراس ائقي   والدراس في الوث نهج الوص تخدمت الم ة اس , ري
سابقة التي           , والدراسة الحالية تتفق في منهجها مع الدراسات السابقة          والدراسة الحالية تتفق مع الدراسات ال

ات    ع المعلوم اداه لجم تبانة آ تخدمت االس ات     , اس ل المعلوم ي  تحلي تخدمت ف سابقة اس ات ال ب الدراس أغل
ة ف   صائية المتمثل اليب اإلح ا   األس سابية وغيره طات الح ة والمتوس سب المئوي رارات والن ل , ي التك ومعام

ون اط بيرس اين, ارتب ل التب ة, وتحلي ة الحالي تخدمت الدراس طات  , واس ة والمتوس سب المئوي رارات والن التك
.ومعامل ارتباط بيرسون وغيرها) ت(واختبارات, الحسابية  

:هيكلة الدراسة  
حيث, مية تقسيم مضمون الرسالة الى قسمينبناء على ما سبق اقتضت الضرورة العل  

:آرس القسم االول لمناقشة الجانب النظري وتم تقسيمه الى ثالثة فصول  
. التفكير واالبداع والمفاهيم ذات العالقة:الفصل االول تناول  

مقومات اإلبداع اإلداري : الفصل الثاني وناقش  
. المهارات اإلبداعية للمديرين:وآرس الفصل الثالث  

:فقد تم تخصيصه للجانب الميداني حيث تضمن ثالثة فصول, ما القسم الثانيأ  
. عرض البيانات,آرس الفصل االول  
. تحليل البيانات,وناقش الفصل الثاني  

.أهم النتائج والتوصيات, الى استعرضوانصرف الفصل الثالث   
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ولالفصل األ  
ي اإلبداعالتفكير   

  والمفاهيم ذات العالقة
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:مقدمة  
شمل الكل               ا لي سع تأثيره شهدها المجتمعات يت سارعة التي ت رات المت ول أن المتغي ل الق لعل من ناف

ة   , االنساني عقًال وجسدًا وعاطفة     ة الفكري ل  , األمر الذي يجعل من المرونة ضرورة تميز طبيعية المجابه ب
.ويمثل التفكير قاعدتها األساسية وقلبها النابض  

ام المجتمعات و       ى                 آما أن اهتم ز عل شري أخذ في التحول نحو الترآي المورد الب ة ب ه العام مؤسساته وهيئات
ة          درات الذهني ى   , عقل اإلنسان وتفكيره بصورة متزايدة جعل االعتماد في المستقبل يترآز على الق يس عل ول

نفس وفي العل                         , القدرات العضلية  م ال م االدارة وعل ر العلمي والمعرفي في عل سألة التفكي ذلك نجد أن م وم ل
ام , األخرى ه ع ة بوج اة اليومي ي الحي سية ,  وف ة رئي ل مكان بة  , تحت ول مناس اد حل ي إيج سهم ف ك  ُي الن ذل

.للمشكالت النظرية والعملية الملحة  
ة                        ة المغلق ة والتقليدي ات النمطي سان لفك حلق د اإلن ة في ي ر أداة جوهري ارات التفكي ق  ,  وعليه تصبح مه وخل

ة محدودة           , ة علمية ال يحدها مكان وزمان       معرفة جديدة قد تتحول إلى معرف      ة وثقافي ة إجتماعي ى معرف أو إل
رد                 ة أو جماعه أو أسرة أو حتى الف ق            , على نظام اجتماعي أو منظم شغيلية تتعل ة وت ة واداري د تكون فني وق

.بإيجاد أساليب جديدة في تقديم الخدمات والسلع بطريقة أآثر آفاءة وفاعلية  
: اعي اإلبدمفهوم التفكير :1-1  

ين                         ي يختلف عن اإلحساس واإلدراك ويتجاوز االثن ي أو عقل شاط ذهن التفكير في معناه العام هو ن
.معًا إلى األفكار المجردة  

ار             سألة      , والتفكير في معناه الضيق والمحدد هو آل تدفق أو مجرى من األفك ستثيره مشكلة أو م ه أو ت تحرآ
.تتطلب الحل  

ه     والتفكير نشاط عقلي يعالج به الم      ه              , رء مشكلة تواجه رد في مجال معين وتجابه دما يوجد الف فعن
ر                         , مشكلة تتطلب الحل     ذا يكون التفكي الزم لحل المشكلة وبه ذهني ال شاط ال وم بالن التفكير أو يق دأ ب نجده يب

)1(استجابة عقلية لمؤثرات تواجه الفرد على صورة أسئلة  
:ويحدث التفكير ألغراض متعددة منها, هو أي عملية أو نشاط يحدث في عقل الفرد  : التفكير  

 .الفهم واالستيعاب للمشكالت •
 .اتخاذ القرارات •
 .التخطيط أو حل المشكالت •
 .الحكم على االشياء •
 .الخروج عن المألوف أو النمطية السائدة •
 .التخيل •
 )2 (.اإلحساس بالسيطرة واالستمتاع •

ة     ة االلكتروني وعة البريطاني رف الموس ر ) encyclopedia Britannica )2006 وتع  التفكي
ة      ( على أنه تفكير واقعي أو استجابة خارجية        اإلبداعي ة الخارجي ر صادر عن البيئ ر  , )استجابة لمثي أو تفكي

داخلي            , )استجابة لمثير صادر عن اإلنسان نفسه     (استجابة داخلية   : ذاتي   شاط ال ين الن ر وسيطًا ب د التفكي ويع
.ة المحفزات الخارجيلإلنسان والمثيرات أو  

ر         رون أن التفكي نفس في داعي  أما علماء ال اد جواب عن سؤال                "  اإلب ستهدف إيج ي ي د عقل أو , هو جه
نفس                " إيجاد وسائل إلنجاز هدف عملي مرغوب فيه         م ال اريخ عل ر أن ت ة تعتب حتى أن الموسوعة البريطاني

شابهة ألو          : هو تاريخ دراسة التفكير      شطة الم تم باألن ر يه ات التفكي ى     فعلم نفس عملي ادة إل سوبين ع لئك المن
وفي آل   , ونضيف إلى هؤالء قادة المنظمات ومديريها       , المخترعين وعلماء الرياضيات والعبي الشطرنج      

د خصائصه                     ر أو تحدي اق لتعريف التفكي ى أي اتف بعض هو      , األحوال لم يتوصل علماء النفس إل سبة لل فبالن
ه      زاء من الم أو أج ي إدراك الع ديل ف ر  , تع ا ينظ ل        بينم ي لح لوك داخل ه س ى أن ر عل ى التفكي رون إل آخ

.المشكالت  
                                             

 .13ص, 7ص, الطبعة االولى , 2007, )المتن(ورية المنص, لبنان , آتابنا للنشر , التفكير خصائصه وميزاته , انس , شكشك  )1(
(2) D Beyev B.K.(2001)what research syggests .about teaching thinting skills .In costa, Arthur 
(editov)Developing mind:are source boo:for teaching Alexandria, virginig,ASCD.p.p.18-28 
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ة            : ويقسم فرويد التفكير إلى قسمين       ز بالحري ة يتمي تفكير مباشر أولي استجابة إلى مثيرات داخلية غير واعي
الت ة         , واالنف ضباط والعقالني ز باالن ة يتمي رات خارجي تجابة لمثي انوي واس ر ث ر مباش ر غي د , وتفكي وق

: البريطانية التقسيم التالياعتمدت الموسوعة  
 :التفكير الواقعي -أ  

ة         ة الخارجي زات البيئ ؤثرات أو محف يطرة م ت س ع تح ذي يق ر ال و التفكي اً   , وه ر منطقي صبح أآث وي
اهيم  وحل المشكالت    . وموجهًا ومنضبطًا    وعليه فأن عمليات التفكير تتبين بمفاهيم مثل الحكم  وتكوين المف

لوآية مالحظ  رات س داث تغيي ة   , ة وإح وعة البريطاني سمت الموس اس ق ذا االس ى ه ر ) 2007(وعل التفكي
)1 (:الواقعي إلى  

داعي  • ر اإلب تخالق : التفكي رين أو اس دى االخ ة ل ة أو معلوم ر مألوف دة غي ار جدي ديم أفك و تق وه
ة         ر معلوم دة غي ار                , استخدامات جدي ديم افك داعي لتق ر اإلب ة التفكي ك ملك ذي يمل دع هو ال الفرد المب ف

 .دة غير معلومة لألغلبية أو يعرض فكرة قائمة لألفضل وللصالح العامجدي
ة       • صفات االتي ا ال وفر له ة تت رة االبداعي إن الفك ق ف ذا المنطل ن ه ي   )2(وم صويرها ف ن ت ي يمك  والت

 )1(الشكل
سمات الفكرة اإلبداعية) 1(شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
م2009,أسامة محمود زيد, د:   المصدر  

ونتيجة هذا التفكير هو انجاز هدف       , تص بالقدرة على جمع المعلومات وتنظيمها       ويخ : التفكير المتقارب  •
سابقة لتنظيم                         , محدد ه ال رء مشكلة تتطلب استدعاء خبرات دما يواجه الم ر عن يظهر هذا الشكل من التفكي

 .وتوجيه جهوده للحل
ي   • ر الحكم م  (التفكي دار الحك ي اص ر ف واقع    : )التفكي ر ال كال التفكي ن أش كل م و ش ستدعي  وه ذي ي ي ال

رد              ى الف رأة           , استخدام قدرات التمييز بين االشياء واألمور المعروضة عل ين الرجل والم ز ب ل التميي , مث
ر      , ونتيجة التفكير يكون اتخاذ قرار أو حكم         وع من التفكي ذا الن ل ه م   , وأن العوامل المؤثرة في مث ومن ث

ة           , هي حجم ونوعية المعلومات المتاحة      , في طبيعة الحكم     م والمحتمل ى الحك ة عل ائج المترتب توقعات النت
رار       اذ الق م             , من اتخ ؤثر في جودة الحك ارات المتاحة التي ت رار          . والخي م أو صانع الق وأن مصدر الحك

 :هي, يتأثر بثالثة عوامل رئيسية

                                             
اهرة   , منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية      , االدارة باإلبداع نحو يناء منهج نظمي       , م  سليم ابراهي , الحسنية  . د )1( ى    , 2009, الق ة االول الطبيع

 42 ص-35ص
ى   , 2009, الرياض   , قرطبة للنشر والتوزيع    , مهارات الذآاء والقدرات لصالح حياتك وعملك       , اسامة محمود   , فريد  . د )2( ة االول  – 32ص, الطبيع

 .33ص

سمات 
الفكرة 
االبداعية

التكاليالخبرة
 ف

الصالح التطوير
 العام
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 .خصائص المثير أو المشكلة -
 .السياق أو الخلفية التي ظهرت بها -
 .خبرة مصدر الحكم نفسه -

.امل تأثير بشكل آبير وأساسي على متخذ القرار ليتخذه باتجاه أو اخرولهذه العو  
اهيم        • شكيل مف ات (التفكير في ت ارب                ):ادراآ ر المتق دا من التفكي ر تعقي ري أآث ر  ,  وهو شكل تفكي والتفكي

رات             ا من المثي د أو استخدام صنٍف م رد تحدي دما يطلب من الف رد    . الحكمي يظهر عن أن يطلب من الف آ
 )1 (.المثلث من أنواع مختلفة من الرسومات الهندسية األخرىاختيار شكل 

دما          , وهو أعقد أنواع التفكير الواقعي       : التفكير في حل المشكالت    • ر عن ويتم استخدام هذا النوع من التفكي
سرعة وفي الوقت       , أو شبه مستحيل, يواجه الفرد مهمة انجاز هدف غاية في الصعوبة     لكن يجب إنجازه ب

إذا  , وهذا ليس معناه أنه غير موجود     , مما قد يضع الفرد أو المدير في حالة عدم رؤية الحل          , المحدد لذلك    ف
ذا الهدف   از ه بيل إل نج ه ال س سك أن دت لنف ا أآ شروع أو ذاك, م ذا الم ال ه شروع , أو إلآم از م أو إلنج

ك          شاط مؤسستك أو عمل د                , التوسعة لن ا تري ى م ا للحصول عل أن التر  , أو إلنجاز شيء م ى      ف ا عل ز هن آي
ل  ى الح شكلة ال عل درات   , الم ات أو ق ت أو االمكان غوط الوق ت ض دير تح رد أو الم وع الف ة وق نتيج

 )2(.األفراد
 ):الذاتي أو التوحيدي(التفكير االحترازي  -ب  

ر منضبط          , ويمثل هذا النوع من التفكير القسم الثاني في الموسوعة البريطانية            ر واٍع وغي , وهو تفكير غي
ل األحال ا" م ومث ر المرضي " الفانتازي ة  والتفكي ات  , والهلوس ات والحاج ة الرغب ر نتيج ا يظه ًا م وغالب

رد           دى الف ر المشبعة ل وتر                    , الشخصية غي سوي والت ر ال سلوك غي ر بال وع من التفكي ذا الن ائج ه وتظهر نت
.)3(ةوهو تفكير خارج عن إطار التفكير اإلبداعي في االدار, العصبي والخلل الذهني والتشتت   

دما يتعرض                 " جروان"ويرى   دماغ عن ا ال وم به ة التي يق شاطات العقلي أن التفكير عبارة عن سلسلة من الن
أما أدوارد بونو, لمثير يتم استقباله عن واحدة أو أآثر من الحواس الخمس Edward de Bono فيرى ) 4( 

ة عملية عقلية بهدف الوصول إلى أفكار جيدة وبعيدة     يالتفكير اإلبداع  أن ذلك يعطي   . عن األفكار المهيمن ل
ار                         ى األفك ى التعرف عل ساعده عل ة التي ت درة العقلي ى الق دير إل رد أو الم في آتابه أهمية آبيرة لحاجة الف

ر من الهروب        وعلى الهروب منها  , ره هو للموقف    أو تؤطر تفسي  , المهيمنة التي تؤطر موقفًا ما     اآبر بكثي
ا             وهن, من شيء غامض وعسير على الفهم        ر مم ر بكثي ى أآب ة األول دائل في الحال اك سهولة في ادراك الب

)5(يتوفر في الحالة الثانية   
: اإلبداعيطبيعة التفكير: 1-2  

صبية       ا الع اء الفيزيولوجي زال علم غلت والت اهيم ش ر مف ل والتفكي خ والعق ة , الم فة المعرف , وفالس
اذج شهرة       , وعلماء النفس والتربية   ات أو النم ات       من أآثر النظري ل ونمذجة الطاق دمها في تحلي داوًال وأق  وت

ى                               ل إل وزع نظام العق ذي ي ورد ال ه هو نموج جيلف ة عمل ل والي العقلية لإلنسان التي تحاول شرح نظام العق
:ثالثة مكونات رئيسية  

نظام العقل وآلية عمله) 2(شكل   

 
م2010, محمد بكر نوفل . د: المصدر   

 )6(:هي, عتينتقسم العمليات إلى مجمو: العمليات  -أ  
                                             

 43ص, مرجع سابق , المنظمة العربية للتنمية االدارية , االدارة باإلبداع نحو بناء منهج نظمي , سليم ابراهيم , الحسينة . د )1(
ر  , وصفه حكيمة وعملية من اجل تحقيق النتائج التي تريدها     ,  التفكير االيجابي    ءما ورا , روبيرت  , أنتوني )2( , 2009, الرياض  , ترجمه مكتبة جري

 50ص, الطبعة الثانية 
 25ص-18ص, بدون طبعة, م 1993, دار الحكمة البحريني, المعوقات والميسرات –التفكير االبتكاري ,  عبادةدأحم. د )3(
 44ص,مرجع سابق, المنظمة العربية للتنمية االدارية , نحو بناء منهج نظمي , االدارة باإلبداع , سليم ابراهيم , الحسنية . د )4(
ة, جارت , موجان.د )5( ة المبدع ة المنظم ة , نظري ر االصبحي , ترجم د مني دآتور محم ز البحوث , ال ة بمرآ ة , ادارة الترجم د االدارة العام , معه

 34ص, بدون طبعه, 2005, الرياض
 .مرجع سابق, 44ص, ية المنظمة العربية للتنمية االدار, االدارة باإلبداع نحو بناء منهج نظمي , سليم ابراهيم , ةالحسني.  د)6(

           النواتج-           المحتوى          –العمليات        
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 .وهي العملية التي يتم عن طريقها استرجاع الخبرات الماضية:  عمليات التذآر  ∗
ر  ∗ ات التفكي رات    :  عملي ذه الخب ترجاع ه رد اس ن مج د م ى أبع ذهب إل ي ت ذه  , وه يم ه د تنظ ا تعي اذ إنه

ذه الدرا          )1(الخبرات في آل جديد يناسب الموقف الذي يواجهه اإلنسان         دنا في ه ا يفي سمها     وهو م د ق سة فق
 :جيلفورد إلى ثالثة اقسام رئيسية

 .وهو القدرة على اآتشاف المعلومات والتعرف عليها وفهمها: التفكير المعرفي 
اجي  ر االنت ات اخرى: التفكي اج معلوم ة وانت ات المتاح تخدام المعلوم ى اس درة عل و الق و , وه ذا ه وه

 :سمينويقسم التفكير االنتاجي إلى ق, جوهر التفكير اإلبداعي 
o  له اجابة واحدة صحيحة, مثل اإلجابة عن سؤال مغلق "التفكير االنتاجي التقاربي" 
o  مثل اإلجابة عن سؤال مفتوح له أآثر من إجابة صحيحه"التفكير االنتاجي التباعدي أو المتشعب" 
وافر لحل المشكلة وا              : التفكير التقويمي   لتعرف  وهو التفكير الذي يرى مدى مالءمة المعلومات التي تت

 .فيما إذا آانت مناسبة وصحيحة أو خاطئة
 :المحتوى -ب 

ل    اني للعق ون الث و المك ي      , وه ل أو الت ا العق ي يكتنزه ة الت ة والمعرفي ادة المعلوماتي ه الم صد ب ويق
ي           ر التحليل دون          ,  يستخدمها في عمليات االسترجاع للذاآرة وفي عمليات التفكي ل ال يمكن أن يعمل ب فالعق

ادة   , وعن طريق الحدس    , لمعارف التي يحصل عليها عن طريق الحواس     مادة المعلومات وا   وتتكون الم
:االولية للعقل من  

س     • الحواس الخم ة ب سية المدرآ كال الح ة     : االش ذا األطروح ل ورق ه وات مث وان واالص ل االل مث
 .وغالفها

ردة   • ارات المج وز واالش روف  : الرم ل الح ات , مث ام والعالق ذه االط  , واالرق ات ه ل آلم ة مث روح
 .وأرقامها

ة                   : المعاني • ات التي تتكون في صور لغوي ار والنظري اظ والمصطلحات واالفك ل  , مثل معاني االلف مث
 .ألفاظ هذه االطروحة وحروفها

ة                       : السلوك الحرآي  • ل من حرآ ستقبلها العق ا أو ي ة التي يحصل عليه ة المعرفي ادة المعلوماتي وهي الم
 . االعمال في صالة تقديم الخدماتمثل قراءة أداء, االشياء وسلوك االخرين 

 :النواتج -ج  
ور-ويحدث  د جيلف ا أآ ات  - آم ي المعلوم ر ف ذاآرة والتفكي ا ال وم به ي تق ات الت اتج العملي ن ن  م

سابقة " ة ال ات االربع ية" المحتوي واتج اساس تة ن ل من خالل س ستقبلها العق ي ي ي , الت صها ف يمكن تلخي
:االتي  

دة    , تحليل المعلومات إلى وحدات معرفية    -1 رة الواح وم الواحد   , مثل الفك ة الواحدة  , أو المفه , أو الكلم
 .وهكذا 

 .تصنيف المعلومات في مجموعات أو فئات تجمعها خصائص مشترآة آأساس للتصنيف -2
 .إيجاد عالقات ترابط الوحدات المعرفية بعضها ببعض على أساس التشابه أو االختالف  -3
م المعلومات         -4 ذي يحك ستقبلة    التعرف على النظام ال واتج التي         ,  الم ه والن ات عمل ه وآلي د مكونات وتحدي

 "إيجاد منظومات"تخرج عنه 
تحويل المعلومات المستقبلة إلى معلومات أخرى نتيجة التعديالت في الشكل أو الجوهر أو المعنى أو                 -5

 . لتحريك جسم عالق في السقفعصىآاستخدام , االستخدام
ال                     , حة التنبؤ باالستناد إلى المعلومات المتا      -6 ع االقب ل توق ستقبل مث د يحدث في الم ا ق ع م إذ يمكن توق

 )2(على استخدام أسلوب جديد في اإلدارة أو على انتاج خدمة جديدة

: اإلبداعي التفكيرأنواع:1-3  

                                             
ل               , محمد بكر  , نوفل  .  د )1( ر باستخدام عادات العق ة التفكي ة في تنمي ات عملي ع والطباعة        , تطبيق شر والتوزي ان , دار المسيرة للن ة  , 2010, عم الطبع

 مرجع سابق , 27 ص– 26ص, الثانية 
 46ص, مرجع سابق ,  العربية للتنمية االداريةالمنظمة, االدارة باإلبداع نحو منهج نظمي, سليم ابراهيم , ةالحسني.  د)2(
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د أن                 ل المواقف والمشكالت في مؤسستك أو وظيفتك الب ام وتحلي عندما تقوم بأداء االعمال والمه
ة   تحدد أي نوع من التفكير       ر روتيني يقود تصرفاتك تجاه عملية اتخاذ القرارات أو حل المشكالت بطريقة غي

ة    ة أو نمطي ذه        , أو مألوف ة ه دنك في مواجه ستخدم من ل ر الم ة التفكي ى نوعي شكل اساسي عل د ب ذا يعتم وه
زن أ              , المواقف أو االزمات      الي ؟ ايجابي أم سلبي ؟ منطقي أم عاطفي؟ مت ر واقعي أم خي م و هل هو تفكي

  )1(أحمق؟
ى             , وهناك أنواع متعددة للتفكير      ة إل ة الهادف سان العقلي ات اإلن ر بكل أشكاله من أعظم طاق د التفكي حيث يع

ة من                رسوم وإشارات    , خلق نظام في عالم اإلدراك لألشياء وتصويرها وفهمها عقليًا مستخدمًا عناصر اللغ
وز  خ... ورم ر , ال أدوات للتفكي ر أس, آ أن التفكي ذا ف يم وبه ات والتعم اهيم ونظري ر ومف اج فك م إلنت اس مه

د تواجه          , والمفاضلة  والتجريد     واساس آذلك للبحث وايجاد الحلول للمشكالت والمواقف واالزمات التي ق
.وآذالك عند إتخاذ القرارات ووضع خطط لتنفيذ الحلول والقرارات, الفرد أو المدير   

ذي يجب            : عندما قال "جروان  "وهنا نؤآد الرؤية وتحليل      ا ال إننا نبدأ التفكير عادة عندما النعرف م
د  ه بالتحدي ة     , فعل ر مألوف دة وغي ول جدي ن حل ًا ع اد بحث ر الج ة للتفكي ات العقلي ان للطاق ق العن ا نطل أي إنن

  )2(عجزت المعارف والخبرات السابقة والحالية عن إيجاد حلول ناجحة لها, للمشكالت

ر واع التفكي د أن ه يمكن تحدي داعي وعلي ة  اإلب ا عالق ي له ة والت ذه الدراس صلة بموضوع ه  ذات ال
ه أو مؤسسته التي                      داع اإلداري في وظيفت ا اراد أن يحقق اإلب رد إذا م ة للف بشكل مباشرة بالقدرات االبداعي

:وذلك من خالل التالي, يعمل فيها   
أنواع التفكير) 3(الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ضافاتمع بعض اال)1999(جروان : المصدر   

                                             
 78ص, الطبع الرابعة , 2005’ القاهرة , دار النشر والتوزيع االسالمية ,  دليل الشباب الى النجاح –ادارة الذات , اآرم , رضا .  د)1(
 35ص,الطبعة الثانية, 1999, العين , عي الكتاب الجام,دار الكتاب , تعلم التفكير مفاهيم وتطبيقات , فتحي عبد الرحمن, جروان .  د)2(
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التفكير       , فالفرد أو المدير     دأ ب ة         ,قبل أن يب تبعاد العاطف ولضمان التوصل من خالل        , تقتضي الضرورة اس
:التفكير إلى الحقائق ينبغي اتباع الطريق المحايدة والموضوعية من خالل االلتزام باالتي   

 .ما تسيطر العاطفةوينسحب عند, حيث أن العقل هو أداة التفكير : الموازنة بين العقل والعاطفة -1

 .فال يبدأ التفكير اال بعد االيمان باألسباب: الموازنة بين التوآل واألسباب -2

 .فال تسلم بصحة شيء اال بدليل: استخدام الحواس -3

 )1 (.اعط العقل مداه دون إدخال المصالح الشخصية أو مصالح اآلخرين: الحياد  -4

)2(وتوجد أنواع اخرى للتفكير  
: اإلبداعي  مستويات التفكير:1-4  

ة                         د في المهم صعوبة والتجري ى مستوى ال د بصورة أساسية عل ر يعتم إن مستوى التعقيد في التفكي
ه                  ان عمل ه أو مك ه أو مؤهل م تلفون ْسأل الشخص عن اسمه أو رق دما ُي دير فعن رد والم , المطلوبة من فعل الف

د عق      , فانه يجيب بصورة تلقائية دون جهد أو تعقيد        ى جه ي  وبدون الحاجة إل ه أن يعطي      , ل و طلب من لكن ل
ر       , تصورًا للعالم بدون آهرباء أو تقنية الكمبيوتر أو الطائرة          ي ومعرفي آبي د عقل ى جه اج إل ه يحت ه  , فان ألن

عوبة   ر ص ة أآث ام مهم شكالت أو       , أم ات أو الم ة المهم ى نوعي د عل ر تعتم ستويات التفكي ان م الي ف وبالت
ة أو حل المشكلة                وعلى درجة التعقي  , المواقف المطروحة أمام   ذ المهم ر المستخدمة لتنفي د في عمليات التفكي

:هي, أو تفسير الموقف وآيفية تجاوزه وعلى هذا يمكن تقسيم التفكير إلى ثالث مستويات  
)3 ( ويشير إلى األنشطة العقلية والذهنية غير المعقدة:المستوى االساسي : المستوى األول   

اني ت: المستوى الث وق االس ة : عرافيالمستوى ف ى طلب المعرف ز عل اً , ويرآ ستوى مفهوم ذا الم د ه ويع
التفكير االستراتيجي             , حديثًا في مجال علم نفس التفكير        واليزال يلقى الكثير من االهتمام نظرًا الرتباطه ب

دة                 , والضبط  والمراقبة والتقييم واإلحكام     ة معق ارات عقلي وق المعرفي  هي مه ر ف د  , فمهارات التفكي وتع
رة        , هم مكونات السلوك الذآي في معالجة المعلومات        من أ  ة    , وتنمو مع التقدم في العمر والخب وم بمهم وتق

ة والمو         ر العامل ة لحل المشكالت     السيطرة على جميع أنشطة التفكي ر        , جه ستويات التفكي ويمكن تصوير م
:في التالي  

  اإلبداعيمستويات التفكير) 4(الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 63ص– 58ص, الطبعة االولى, 2003, القاهرة , عالم الكتب , تعليم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة,حسن حسين , زيتون.  د)1(
 := = ومن االنواع االآثر انتشارًا وشهره االتي)2(

= = 
 التفكير الرياضي * التفكير المتقارب *  لتفكير االستراتيجي ا*  التفكير العلمي *  التفكير الفعال  ∗
 التفكير االستقرائي*  التفكير المتسرع*  التفكير االبداعي * التفكير الناقد *  التفكير النظمي ∗
 التفكير التأملي * التفكير التحليلي*   التفكير الجانبي * التفكير المنطقي* التفكير االستنباطي  ∗
 :وغيرها الكثير لالطالع يتوسع يمكن الرجوع الى االتية, التفكير الثانوي * التفكير المجرد* س التفكير المحسو ∗

 فتحي عبد الرحمن جروان. الكاتب د, تعلم التفكير مفاهيم وتطبيقات  -
  رفيق العياصرةدولي. للكاتب د, تعلم التفكير ومهاراته -

 38ص– 37ص, الطبعة االولى , م 2011, عمان, دار اسامة للنشر والتوزيع , كير ومهاراته استراتيجيات تعليم التف, وليد رفيق , ةالعياصر.  د)3(
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والتفكير في المستوى فوق االستعرافي أو 50ص,2009, االدارة باألبداع , سليم ابراهيم. د, الحسنية: المصدر 

أي أنه , الذي تناط به مهمة العمليات فوق المعرفية , المعرفي يدل على مستوى النشاط العقلي االسمى 
فكير بالتنظيم واالشراف وإصدار التعليمات النشاط العقلي الذي يقود عمليات أو أنشطة العقل ومهارات الت

إنما , بينما التفكير في مستوى مكونات االداء أو المستوى المرآب , حول آيفية السير في حل المشكالت 
, أما مستوى التفكير االساسي, هو مهارات التفكير المختلفة بتنفيذ العمل التفكيري وتطبيق استراتيجية الحل 

:ويمكن ايضاح ذلك في التالي, ة وتخزينها وحفظها لحين اللزوم فيختص باآتساب المعرف  
 

  ومهاراته اإلبداعينموذج تفصيلي لعمليات التفكير) 5(الشكل 
 
 

 المستوى فوق االستعرافي 

 المستوى المرآب 
عرافيتفكير است  

مهارات 
التفكير 
فوق 

مهارات 
التفكير 
 الناقد

مهارات 
التفكير 
 االبداعي

مهارات 
االستدالل

مهارات 
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 مهارات التفكير
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51ص, 2009, االدارة باإلبداع , الحسنية : المصدر   
: اإلبداعيفعالية التفكير: المستوى الثالث  

:ث فعاليته إلى نوعين آما يتضح في الجدول التالي من حي اإلبداعييمكن تصنيف التفكير  
  اإلبداعيجدول تقسيم التفكير) 1(الجدول 

 تفكير غير فعال تفكير فعال
 وهو التفكير الذي تتحقق فيه الشروط 

 تتبع فيه األساليب المنهجية السليمة •
ا   • ه أفضل المعلومات من حيث دقته ستخدم في ت

 .وآفاءتها
 . ووضوحتحدد فيه المشكلة بكل دقة •
ر   • ات النظ ة لوجه ة المكاني ضع للمراجع يخ

 .المختلفة
 االنفتاح على األفكار الجديدة •
شكلة    • ل الم ي ح ر ف ة التفكي ى متابع ابرة عل المث

 .حتى النهاية
 .البحث عن عدة بدائل وفحصها باهتمام •
ور   • د ظه رارات عن ديل الق ي تع ة ف المرون

 .معطيات موجبة لذلك
و     • ي ض وعية ف رارات بموض دار الق ء إص

داف والو عاااله االت  , ق ن االنفع دًا ع بعي
 والمواقف الشخصية

حة     ة واض ة نظمي ه منهجي ع في ر ال تتب و تفكي وه
:ودقيقة ويبنى على  

 .معطيات باطلة أو غير متصلة بالموضوع •
 .ردود انفعالية •
 .اللجوء إلى السلطة القهرية •
ان  • ي البره ود ف يض واالس لوب االب ى , االس عل

 .خرىالرغم من وجود خيارات ا
ة      • ارب الفردي ى التج اد عل سيط واالعتم التب

 .والشخصية
 .التحيز في التفكير •
 .مكانيًا وزمانيًا  وموضوعيًا, النظرة الجزئية  •
 .العجرفة والغرور •
 .التمرآز حول الذات •
 .التسرع في االحكام •
 .المعارضة على طول الخط •
 .التطرف في الثقافة والفكر •

 اتخاذ القرار حل المشكالتالتفكير االبداعي التفكير الناقد

 المعرفة واالستدعاء •
 االستيعاب والتفسير •
 المالحظة  •
 التطبيق •
 المقارنة •
 التصنيف •
 التخليص •
 تنظيم المعلومات •

 استنباط •
 تقراءاس •
 تقويم •

 التخيل •
 االصالة •
 المرونة •
 الطالقة •

 التحليل •
 الترآيب •
 التقويم •

 تحديد الهدف •
 توليد حلول ممكنة •
 دراسة الحول •
ترتيب الحلول  •

 حسب االفضلية
اختيار افضل الحول •

 تخطيط  •
 مراقبة •
 تقييم •

  ومهاراته اإلبداعيعمليات التفكير

  فوق استعرافيعمليات عمليات مرآبةمهارات التفكير االساسية
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)1( 2009 , سليم ابراهيم الحسنيه. د: المصدر    

: السليم اإلبداعيمعوقات التفكير: 1-5  
سليم    اإلبداعي هناك عالقة وثيقة بين تفجير القدرات الكامنة وتحسين التفكير          واتجاهه نحو التفكير ال

ك راجع   ,  ر وذل ة في التفكي دعو للقولب شري ت ل الب ى العق سلبية عل أثير ال اة وعوامل الت إال أن ظروف الحي
:االتيةللعوامل والمؤثرات   

ى                   :أسلوب التربية ألوالدنا  : العامل االول  سيطرة فكر االب واالم عل دعو ل ا ت ة في مجتمعاتن  حيث أن التربي
اء                دعو       , تفكير االبناء فاألب هو الذي يفكر وما على االبناء اال التنفيذ والطاعة العمي ه االب ي ا يحب ا أن م آم

.ابناءه إلى حبه  
دريب وا   : العامل الثاني  يم التلقيني   أسلوب الت ى الحفظ               : لتعل د عل يم المعتم دريب والتعل الشك أن أسلوب الت

رار رأي                  والتلقين سوف يؤدي بفكر األفراد في المؤسسات إلى القولبة والنمطية في التفكير وقيام األفراد بتك
:)2(فكيرويدعو هو ايضًا إلى القولبة في الت, أو فكرة المسئول أو المدير وعدم إبداء الفرد لرأيه الشخصي  

سياق     : االنقياد إلى النمطية أو االتجاه العام في اآلراء  :العامل الثالث    دعوة لالن دة وال أن رفض اآلراء الجدي
.نحو االتجاه العام لآلراء السائدة سوف يؤدي حتمًا إلى القولبة في التفكير  

رأي        أن الشعور بالخوف والتردد عند طرح األ      : الخوف من االنتقادات  : العامل الرابع  ر عن ال فكار أو التعبي
اً                          ه خوف داء رأي امرة وإب من قبل الفرد سوف يؤدي به إلى عدم اإلفصاح أو التعليق ويلجأ إلى ثقافة عدم المغ

.ويعتاد على القولبة في التفكير, فيحجمه ذلك عن أي تفكير, من النقد أو االستهجان واالتهام بعدم الفهم  
ائن محافظ              :لرآودالميل إلى الهدوء وا   : العامل الخامس  ى آ رد إل ى    ,  مع مرور الوقت يتحول الف زع إل وين

ذهني    ي أو ال اد العقل دم االجه دوء وع ة واله د    , الراح ادات والتقالي ألوف وللع و م ا ه ة وم ضع للنمطي ويخ
ا                             ه سرعان م ألوف فأن د يخرج عن الم ر جدي ة أو مثي واألعراف السائدة وإذا حدث أن مرت على بأله حادث

.و نسيانه تفكيريًايحاول الغاءه أ  
د                  : الخوف من الوحدة  : العامل السادس  إن مبدأ الوحدة في التفكير يعد االساس أو القاعدة في أي عمل جدي
تجعله يميل إلى معايشة ومخالطة الجماعات   , لكن قاعدة أو مبدأ أن اإلنسان آائن اجتماعي, أو تفكير خالق   

ر االستقاللي                 البشرية بدًال من التفرد واالستسالم لما تقرره       ام التفكي ًا أم دًا منيع ر س  هذه الجماعات التي تعتب
سه دون االخرين                   ى الراحة مع نف ود إل ردًا مع           , السليم مما يدفع الفرد نحو الخل رد منف دما يكون الف ه عن ألن

.نفسه تجده أآثر قدرة على التفكير الجديد التأملي  
سابع ل ال د عن: العام ى الماضي والحاضر والبع ستقبلالنظر إل ي :  الم ر ف ى التفكي رد عل ود الف ا تع إذا م

سابق    اريخ ال ضارات والت ر بالح ي والحاض ي    , الماض اة الماض ا حي يجعله يحي ك س أن ذل ر  , ف ر بفك ويفك
ستقبل               , الماضي ر في الم ًا للتفكي ه       , ويشكو من بسط الوقت وال يجد وقت ة يجعل ذه الثقاف رد في ه وع الف ووق

.ويمنع بقوة حداثة التفكير لدى االخرين, سابقةيؤمن بأهمية التقليد لألفكار ال  
ة    : العامل الثامن  ه يبحث                 :التعلق بالنظام والنمطية القائم ا فأن ود اليه رد عن الراحة والخل دما يبحث الف  عن

سائدة     , عن معايشة الشعور باألمان والطمأنينة     ة ال النظم والنمطي ا  , وذلك يدفعه نحو المحافظة والتغني ب ألنه
ان ه أم وفر ل انت ة واألم الق  , ي الراح د الخ ر الجدي دائم للتفكي رفض ال ى ال رى إل ة اخ ن جه ه م وتدفع

.والمستحدث  
ادة الممارسة             : العامل التاسع  ى حد الع ار   : مواجهه األفكار الجديدة وقبولها إذا وصلت إل ة األفك أن مواجه

ى ض       , الجديدة ورفضها تأتي من ثقافة مقاومة التغيير       ا         ألننا بحاجة في االساس إل ؤمن لن ة ت ة ذاتي مانات امني
)3 (.روح ومضمون النظام السائد وتقاليده الموروثة  

ر من تطوير العمل          : العامل العاشر  سائدة في         : تنفيذ االوامر أآث ا هي الظاهرة ال ذ االوامر دون غيره تنفي
اد            , مؤسسات أجهزة االدارة العامة      ى إرضاء القي ا أو    فالموظف أو المدير يميل في أغلب األحيان إل ات العلي

َى في                       ا عن ة الصحيحة دونم سيير العمل بالطريق أرباب العمل بالتنفيذ الحرفي لألوامر والتوجيهات بحجة ت
.البحث والتنقيب عن معلومات و حقائق جديدة نطور بها هذه االعمال أو اإلجراءات أو األساليب المتبعة  

                                             
 54 ص-50ص, مرجع سابق , المنظمة العربية للتنمية االدارية , نحو بناء منهج نظمي, االدارة باإلبداع , سليم ابراهيم , الحسنية .  د)1(
 10ص,القاهرة) شعاع(,الشرآة العربية لإلعالم العلمي, م1997ديسمبر , 25العدد , ت خالصا, علم ابنك آيف يفكر , إدوارد دي بنو .  د)2(
ر )3( ون. ود, جيالن,  بتل ل ,  هوبيت ة , ادارة العق دراتك العقلي ستوى ق ع م ار لرف ز وترتيب االفك ى الترآي ل عل دريب العق ر , ت ة جري ة مكتب , ترجم

 140 ص– 126ص, الطبعة االولى , 2003, الرياض 
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شر   ادي ع ل الح ائض   : العام ت الف سيئ للوق تغالل ال ة    أن إ: االس ارات االنتاجي م المه ن اه ت م دارة الوق
رتبط بشخصك     , فالوقت وقتك , حيث تعد أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح والتميز في العمل        , الشخصية   وهو م

ى عادات      , في المقام االول     ادئ إل أن  , فإذا تفهمت المبادئ االساسية إلدارة الوقت وحاولت تحويل هذه المب ف
ك             , فع القوي نحو التغيير   قدرات التفكير ستكون هي الدا     لذلك فأن تنظيمك الجيد لوقتك يمكنك من إدارة عمل

ة    ة عالي اءة وفاعلي ك بكف ه     , وحيات ستطيع إدارة وقت ه ال ي ت فأن ضيعات الوق رد لم سلم الف ا إذا است  وال, أم
ر تصبح أول المعطالت في الجسد                , يستطيع إدارة أي شيء غيره       ة التفكي أن عملي الي ف لت  واذا تعط , وبالت

)1(.سادت حياة النمطية والسير على حبل الروتين  
دير           : األخطاء الشائعة في التفكير   : العامل الثاني عشر   هناك مجموعة من االخطاء قد يقع فيها المفكر أو الم

ه                 ا يفكر في ه الصواب والتوفيق فيم د يجاني ا ق ذا  , عندما يشرع في عملية التفكير في موقف أو مشكلة مم له
سلم                        يجب أن تأخذ ف    ا نست سليم وتجعلن ر ال درات التفكي دينا ق شائعة حتى ال تعيق ل ي االعتبار هذه االخطاء ال

. نشعرلنظريات وافتراضات سابقة دون أن  
ًا نتيجة               : وقع المعلومة على الذهن   : العامل الثالث عشر   ًا وذهني ضانها عقلي سرعة واحت ة ب أن تلقي المعلوم

ة    , ى االقتناع بها دون تفكير      اإلعجاب السريع بها قد يؤدي بالمدير إل       دير االبداعي وهذا يؤثر على قدرات الم
ه         داعي لدي ر اإلب ة التفكي ة     , وعلى ثقاف ة الذاتي دخل التحيزي ا تت ة أو      , وهن ذه المعلوم دما تكون ه وخاصة عن

.ام المدير االدراآيةفأن تأثيرها يكون أقوى من تفكير وأحك, األفكار قريبة الطرح  
رأي االخرين     : العامل الرابع عشر   أثر ب ار          : الت ى األفك سليم أسهل في الوصول إل ر ال نهج التفكي اع م إن اتب

دة  داع اإلداري    , الجدي ات اإلب ي عملي ٍة ف ر منطقي ب أآث ي الغال ون ف هل ويك ون أس ا يك ًا م ن إذا , وغالب لك
وات التي    ويجب تجنب بعض ا     , استطعنا أن نستخدم االخرين لنشر هذه األفكار واستطالع اآلراء حولها          لهف

.قد تؤثر في رأي وفكر االخرين  
سان   , الشك أن األمور المتشابهة تضللنا   : االرتباط العقلي بين األفكار   : العامل الخامس عشر   ان ان فمثًال لو آ

صداع أو أصيب شخص بصداع                  ذه ال أن     , عنده صداع وأخذ اسبرين فأدى إلى زوال ه ع ب " االسبرين "يقتن
ه          هو العالج دون تفكير في األس        ة المصاحبة ل ذا الصداع أو الظروف المختلف ة لحدوث ه أن , باب المختلف

.االرتباط العقلي في المتشابهات يضلل افكارنا الجديدة  
:وحتى ال نقع آمديرين في مثل هذا االرتباط في المتشابهات علينا االلتزام باالتي  

ستطيع أن       , تلفانعندما نالحظ شيئين متشابهين البد أن نسأل أنفسنا وعقولنا آيف يخ           -1 ونبحث ما إذا آنا ن
 .نكتشف ما إذا آانت لهما اسباُب مختلفة

 .ومناقشتها على أي االسس ترتكز وهل تمثل تفكيرًا معقوًال ولها معنى,  فحص التوقعات  -2
سمات   دينا ال ديرين ل ر آم ة التفكي ي عملي شرع ف دما ن دًا عن ًا وأب ساؤل دائم ذا الت الي يجب أن نطرح ه وبالت

ان                    , ية في إدارة اعمالنا ووظائفنا      االبداع ر من األحي ائق ؟ في آثي دًا للحق رًا جي ر مؤش هل آل المظاهر تعتب
)2(تكون مضللة للحقائق وبالتالي مضللة لتفكيرنا  

:العالقة بين العقل والتفكير والمعرفة:1-6  
ة           ى ثالثي ردة عل ة متف ستخدمها    , تقوم آل صناعة إبداعي ات ت زودة بآلي ا اآلالت م ذه اآلالت  قوامه  ه

ول      , آأدوات لتوليد خدماتها ومنتجاتها    ا هي العق اظر إال إنه , وثالثية صناعة مجتمع المعرفة االبداعية بالتن
ة            , وآلياتها هي وسائل التفكير     ة في هيئ ذه الثالثي الي ه شكل الت ة و يلخص ال ا هي حصاد المعرف ومنتجاته

:قاعدته اآلالت متمثلة في ثالثية من العقول, مثلث  
 .العقل االنساني 
 .العقل اآللي 
 .العقل الجمعي 

                                             
 163ص,الطبعة االولى, 2003, الرياض , ترجمة مكتبة جرير, اساسيات ادارة االفراد بنجاح , المدير الخارق, ديفيد, فريمانتل.  د)1(
ة   ,  ذائك  يآيف تحقق افضل ما ف    : التفكير االمثل   , روزالين, جليكمان  .  د )2( دين عمر       : ترجم وم          , عواطف عالء ال ن راشد آل مكت د ب , مؤسسة محم
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ات    , ات التبادليةوترتبط هذه العقول بعضها مع بعض من خالل مجموعة من العالق           بال شك هي العالق
سوداء        , أو نقاط المفصل    , البينية التي تربط بين أضالعه الثالثة        المشار اليها في الشكل بالدوائر الصغيرة ال

".3 , 2 , 1"المرقمة   
أثر           , تتسم هذه العالقات البينية بطابع تبادلي حاد        و أثير والت يصعب معه تحديد الخطوط الفاصلة بين شقي الت

.وسنكتفي هنا بإشارات عابرة عن آل نقاط المفصل الثالث, ومازال الغموض يكتنف معظم جوانبها ,   
ى  ة األول ة البيني دأ بالعالق رقم"ولنب ل والتفك" 1المفصل ال ين ضلعي العق ر ب ة, ي ى , وهي عالق عل

فقد طفت إلى السطح أخيرًا تعددية عقول مجتمع       , لم ينشغل بها علم النفس فيما مضى      , الرغم من محورتيها    
ة         ة في الثالثي ى ممارسة                      , المعرفة المتمثل درتها عل ول في ق ذه العق ايز ه اوت وتتم حيث أظهرت آيف تتف

ة      ي     , أنماط التفكير المختلف ل اآلل ى سبيل    –فالعق ال   عل ة التي               - المث شدة عن الطريق  يفكر بصورة تختلف ب
ساني       ستخدمها                    , يفكر بها العقل االن ات التي ت ساني والخوارزمي ر اإلن ين أساليب التفكي ون شاسع ب اك ب فهن

ة  ا"اآلل ي حالتن وتر ف ي حل المشكالت " الكمبي ابه , ف ا ش شطرنج وم ات ولعب ال ة النظري ذا , وبرهن أن ه
ة             التفاوت والتمايز هو أ    ول الثالث ين العق سيم العمل ب ة       , ساس تق ذي صار ضروريًا لمواجه سيم ال وهو التق

.ظواهر التعقد التي يزدحم بها المجتمع االنساني المعاصر  
ل هو            , بين العقل والمعرفة    " 2المفصل رقم   "أما العالقة البينية الثانية      ى أساس آون العق وم عل فتق

ه   ت ذات ي الوق ة وصنيعتها ف ين  , صانع المعرف ة عضوية ب اك عالق ي أن هن نفس المعرف م ال ت عل د أثب وق
.الكيفية التي يصنع العقل المعرفة من خالل تنمية قدراته على انتاج الجديد منها  

ة  ة الثالث ة البيني ا العالق م "أم صل رق ة" 3المف ر والمعرف ين ضلعي التفكي ل, ب و التكام ها ه , فأساس
ذي يتح   , من جانب , فالتفكير السليم  ى بالتكامل المعرفي    هو ال ة      , ل د المعرف ة تولي من  , في حين تتوقف عملي

سانيات        , على مدى التكامل بين وسائل التفكير المختلفة        , جانب اخر    وم االن  -فمعرفة اللسانيات في مجال عل
ر        , يحلل السلوك اللغوي ليوصفه ويفسره    ,  تحتاج إلى تفكير نقدي      -على سبيل المثال   ى تفكي ذلك إل اج آ وتحت

ات           , ق يتعامل مع الشق اإلبداعي في استخدام اللغة         خال سفي ليؤسس للنظري أملي الفل وتحتاج إلى التفكير الت
)1(اللغوية المختلفة  

ول والتفكير والمعرفةعق مثلث ال)6(لشكل ا  
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2009"عالم المعرفة , العقل العربي ومجمع المعرفة , نبيل علي. د. المصدر   

:طبيعة اإلبداع: 1-7  
د           دى القائ داع ل ى اإلب ز عل دمات المتمي ديم الخ صية وتق ة الشخ ي االنتاجي داع ف اح اإلب د نج يعتم

شكل                     , اإلداري ولدى المدير   ار ب ا األفك وفر له م تت ول إذا ل إذ إنه لن يصبح لألجهزة االدارية سمعه طيبة وقب
وزارا            . )1(مستمر وسليم  ة في المؤسسات وال سياً       حيث يواجه مديرو األجهزة اإلداري ديًا رئي ات تح ت والهيئ

ز                         , ار والتمي ى االبتك ا وصوًال إل ا وتحفيزه ة وتقويته درات الفردي أال وهو آيفية تحقيق التوظيف الكامل للق
.)2(اإلداري والمؤسسي  

ا شرع في       . والحقيقة تؤآد أن اإلنسان مبدع بالفطرة   دع في شخصيته إذا م لكنه يعطل الجانب المب
ة              العمل ليحل محل اإلبداع      زة اإلدارة الحكومي الروتين والنمطية في إنجاز أغلب األعمال في الكثير من أجه

روتين                   . الخدمية   يادة ال ى حساب س ة عل مما يؤثر سلبًا على عزيمة األفراد ويهبط قدراتهم العقلية واالبتكاري
شري في                       .  ل الب ة الستثمار العق زة االداري ر   مما سبب خسارة آبيرة في الفرص المتاحة لألجه إدارة التغيي

ر والتطوير المستمر             م            . والتطوير خصوصًا ونحن في عصر التغيي راد ل دى األف داعي ل ل اإلب ل العق فتعطي
داع اإلداري في آل                       . يعد وضعًا مقبوالً   ة اسهام اإلب درك قيم ة أن ت زة االدارة الحكومي ى اجه لذلك يجب عل

بعض االجه      . العمليات الداخلية والخارجية   ل             حيث إن الريادة ل ة العق ا ألهمي ة آانت نتيجة إدراآه زة االداري
)3(البشري في صناعة التميز والريادة أمام المستفيدين من خدماتها أو سلعها  

:مفهوم اإلبداع: 1-8  
ا                 ة وم ة والثقافي سياسية واإلداري تعد تحديات العصر الراهن وعولمة المفاهيم والنظم االقتصادية وال

سارعة مع   ورات مت ن تط ك م ق ذل ه    راف ا تعاني شف م ذي آ ؤثر ال سبب االول والم ي ال ًا ه ًا ومعلوماتي رفي
ين وترهل تنظيمي وإداري األمر                   ة وروت مؤسساتنا وأجهزتنا اإلدارية الحكومية أو الخاصة من بيروقراطي
نوات            ذ س ر من ذي ظه داع ال وم اإلب ق مفه رورة تطبي ة ض ة والتنفيذي ادات اإلداري ى القي رض عل ذي ف ال

ه مترادف  صطلح ل رة آم ان آثي الفرد  , ات ومع ه ب اء يربط بعض العلم ة   , ف ه بالجماع ر يربط بعض االخ وال
ى أساس تنظيمي           , ومنهم من عرفه على أساس نفسي وتربوي        , والمنظمة ه عل نهم من    , ومنهم من عرف وم

ال  الفطرة      : ق د ب ة تول داع صفة موروث تعلم         . إن اإلب سبة من ال ه صفة مكت دعين بأن ا عارض آخرون م بينم
.يبوالتدر  

"فعلى المستوى الفردي عرف ابراهام سيلزنك Abraham Zalezniek ة  "  اإلبداع بأنه قدرة عقلي
شكل         ا ب تفادة منه سابقة واالس ة ال ات والمعرف ادات والمعلوم ول والع ار والحل ترجاع األفك ى اس ة عل فردي

.يكل اجتماعيتراآمي في التعامل مع المشاآل للوصول إلى أفكار أو طرق جديدة ألداء األعمال ضمن ه  
اع                    ادي واتب سياق الع تخلص من ال ى ال وعرفه سيمسون بأنه المبادرة التي يبديها الفرد في قدرته عل

.نمط جديد من التفكير  
"أما بيرز  Peers ة في تحقيق            "  ر تقليدي ى استخدام طرق غي رد عل درة الف فقد عرف اإلبداع بأنه ق

.إنجاز تتوفر فيه سمات االصالة واالبتكار  
داع حيث               أما علما  ء النفس والتربويون فقد آانوا أآثر تعصبًا للفطرة الشخصية والفردية لمفهوم اإلب

زة    ة المتمي درات الفردي بط الق ة تح رون أن الجماع ع   , ي ار الجم ي إط ضمحل ف ة ت سبات الفردي , وأن المكت
اج   : آما يقول مارليل وريفيز وآخرون , وتذوب معها الشخصية الخاصة لكل فرد   داع نت ة إن اإلب , روح فردي

وأن الطرق  . ألن االآتشافات واالختراعات التي تمت في الماضي والحاضر قد ارتبطت باسم شخص واحد     
سطحية          , الجماعية ال تحقق انجازات إبداعية     ى بحث الترابطات ال ًا عل يالً  , الن عمل الجماعة يرآز غالي وقل

.ما تذهب لبحث الترابطات العميقة  
"وفي دراسة قدمها ليبوتيه    Lepoteh يس إال        "  ه ل أشار أن اإلبداع قد يتم في إطار الجماعة إال إنه في حقيقت
.انتاج فرد معين أو انتاج روح فردية واحدة  

                                             
 115 ص– 101ص, الطبعة االولى, 2004, القاهرة , مرآز االسكندرية للكتاب  , استراتيجياتهمهاراته , التفكير , رجب , العويس .  د)1(
 63ص, بدون طبعه, م 1992, البحرين , دار الحكمة , الحلول االبتكارية للمشكالت , أحمد عبادة .  د)2(
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ة تمر من خالل مراحل                        ة أو جماعي ة فردي درة عقلي داع ق أن اإلب نج ب ويرى آل من اندرسون وآي
ا ف      تج عنه دة ين در من       متعددة يتم من خاللها اآتشاف عالقات أو مكونات جدي زان بق دان يتمي كر وعمل جدي

ة واألصالة والحساسية للمشكالت         ا              , الطالقة والمرون ا وتطويره ة من الممكن تنميته درة اإلبداعي ذه الق وه
.حسب قدرة وإمكانات األفراد والجماعات والمنظمات  

با               " Adam"ومن وجهة نظر آدم    ة إلش دة فعال ارًا جدي اول أفك ة تتن داع هو عملي ع وآخرون فأن اإلب
ة               , حاجات الزبائن  شمل آل المنظم د وتحديث مستمرة ت ة تجدي م من استراتيجية          , وهو عملي وهو جزء مه

ة           . األعمال والممارسات اليومية   ر المألوف دة غي اجح لألمور الجدي تثمار الن اج واالس ضًا االنت واإلبداع هو أي
 .)1(لغرض إيجاد حلول جديدة للمشاآل مما يلبي احتياجات األفراد والمجتمع

 :أما عساف فقد تناول مفهوم اإلبداع من خالل النقاط االتية
ساني  -1 داعي اإلن ر اإلب د نتيجة التفكي ة هي آل شيء جدي ة االبداعي دة , أن العملي ق فائ ى تحقي ؤدي إل وي

 .ترضي اآلخرين
ة -2 اد وحل المشكالت ذات القيم ى إيج ا إل سعى من خالله ي ن ة الت و العملي داع ه ذ الحول , أن اإلب وتنفي

دى                        ال ألوف ل ة في خدمات ومنتجات وإجراءات أفضل من الم رات متمثل ى تغيي ؤدي إل صالحة التي ت
 .المستفيدين أو المستهدفين

داع       , أن اإلبداع يحتاج إلى أشخاص أو أفراد في المنظمات االدارية          -3 نهم من اإلب لديهم سمات يعينها تمك
ة والحو         ة والمرون ل األصالة والطالق الهم مث ى     في وظائفهم وأعم ابرة واإلطالع المستمر عل ار والمث

 .جديد المعرفة والمعلومة
ل       -4 ي ح رين ف ى اآلخ ًا عل دعًا ومتفوق ون مب ي أن يك سه ف رد نف ة الف ة وثق ى رغب د عل داع يعتم أن اإلب

 .المشكالت
ر   -5 ة تفكي ى منهجي د عل ة تعتم ة عقلي داع عملي بعض   , أن اإلب ضها ال ع بع ة م ل مترابط دة مراح ر بع تم

 )2(تؤدي إلى حل مشكلة ما أو تطوير إجرائي أو تنظيمي أو قانوني, إبداعية جديدةللوصول إلى فكرة 
اد   ة إليج ة العالي نفس بالتحدي والثق ام ال ون من خالل إفع داع يجب أن يك رى أن اإلب اك من ي وهن

ى نطاق أوسع               , أفكار جديدة وخالقة   ر عل در يغلب      , تجعل الشخص يتحرك بصورة اسرع وتفكي ويعمل بق
 :اء والفطنة في الوظيفة أو المنظمة التي يعمل بها بما يؤدي إلىعليه الذآ

 .يطور أعمال وإجراءات الوظيفة والمنظمة, اآتشاف شيء جديد ومفيد -أ 
 .التطوير الدائم والقوي بهدف إيجاد ثقافة األفضل التي دائمًا ما يكون على بعد خطوات -ب 
ار      -ج  ع المستمر لألفك دة تدوين الممارسات االفضل من خالل التتب و يجب أن يكون جزءًا من     ,  الجدي

ة   ي المنظم د ف دير أو القائ ة الم ضل  . مهم كال االداء االف ك يجب البحث عن أش وق ذل ي . وف ة ف والرغب
أن      , االستمرار في التحسين والتطوير آأفضل وسيلة لتحقيق اإلبداع اإلداري في المنظمات              ك ف دون ذل وب

 )3(عبوضع ثقافة اإلبداع في مكانها الطبيعي أمر ص
: مفهوم اإلبداع اإلداري:1-9  

ة للتحول          في هذا السياق نفسه يمكن القول إن اإلبداع اإلداري هو التوصل إلى األفكار الجديدة القابل
ة         , إلى سياسات وتنظيمات وطرق جديدة     د ثقاف تسهم في تطوير األداء في المؤسسات العامة وبما يضمن تأآي

ا        , ل تواجدهم في الوظيفة العامة    االبتكار لدى القادة االداريين طوا     ة لكل م وذلك من خالل االستجابة الفوري
ادة  , يوجه نحو تحقيق االستجابة ألفضل الخدمات       , ألن االدارة تهدف الى نشوء واعي هادف      . هو جديد  وزي

ة           , األداء بشكل تدريجي   ا في دراسة العمل والحرآ ات العمل في     , وتحسين طرق العمل آم وتحسين عالق
ا        ,  العامة آما في مفاهيم فرق العمل والعمل الجماعي        المؤسسات ة مع بيئته تحسين عالقات المؤسسات العام
 )4(آما في مفاهيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات االدارة. الخارجية

                                             
 3ص, الطبعة االولى , م 2005القاهرة , المنظمة العربية للتنمية االدارية , ادارة االبداع التنظيمي , رفعت عبد الحليم , الفاعوري.  د)1(
 305ص,الطبعة االولى , م 1999,عمان , دار زهران , السلوك االداري والتنظيمي في المنظمات المعاصرة , عساف عبد المعطي.  د)2(
 22ص, م الطبعة االولى 2007الرياض , ترجمة مكتبة جرير , االجابات : الفوز, جاك وسوزي ديلش .  د)3(
 416ص, م الطبعة االولى 2011. عمان ,دار صفاء للنشر والتوزيع . القيادة االدارية في القرن الواحد والعشرين, نجم عبود نجم .  د)4(
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داع يتطلب   : لذلك يمكن القول أيضًا. فاإلبداع ليس إال رؤية الفرد لظاهرة ما بطريقة جديدة    إن اإلب
ا       توفر القدر  ر       , ة على اإلحساس بوجود مشكلة وضرورة معالجته ى التفكي درة عل وفر الق م ت م   , ومن ث ومن ث

 .إيجاد الحل المناسب
دي يتحدى         ر تقلي ي غي ور من خالل منظور عقل ار واألم ة األفك ي رؤي داع يعن أن اإلب الي ف وبالت

فاهيم وأساليب جديدة في التعامل مع    بحثًا عن حلول أو م. األفكار التقليدية أو المتفق عليها وأساليب تنفيذها     
ا من            ات يجب أن نتجاوزه ل         المشكالت التي تمثل عقب ذي يمث داعي ال ر اإلب خالل االستعانة بأسلوب التفكي

ك                 اتهم من حول اس واحتياج ه الن رى ب دين ت ر              .رؤية ومنظورًا جدي رى أن التفكي احثين من ي اك من الب وهن
ل  ية لك ارات األساس د من المه داعي يع اجحاإلب دير ن ديات والفرص ,  م ع التح وة نحو التعامل م سعى بق ي

ة            ادة أو المألوف ارات          . المتاحة بعيدًا عن الروتين المعتاد وانماط السلوك المعت درات ومه د من ق الي يزي وبالت
لعها  دماتها وس ن خ ستفيدين م ام الم ة ام معة المنظم ة وس ن مكان د م ا يزي دير مم داع , )1(الم ذا أصبح اإلب له

دى ال ة إح سات العام ل المؤس دمات داخ ال والخ ي إدارة االعم ية ف ارف . ضروريات األساس إذ أن المع
ا في نمو          , والمعلومات في تزايد مستمر  ى اختالف انواعه ة عل وعي والحاجات والطموحات االجتماعي وال

ة  فلم يعد آافيًا أو مرضيًا أداء األعمال والخدمات في المؤسسات العامة بالطرق الروتي         , واتساع ة والتقليدي , ني
ى التخلف  , ألن البقاء عليها والتمسك بها يؤدي إلى الوقوف  ى الخلف عن       . ومن ثم إل الي تراجع إل وهو بالت

د          ستقبل البعي ى الم د أغلب                  . الرآب المتسارع في الذهاب إل ذي يؤآ داع ال وم اإلب م مفه ة فه درك أهمي ا ن وهن
داعي في المستحيل              الباحثين على أنه عملية ثقافية معرفية توجب علينا أ         ر اإلب ى التفكي دراتنا عل ؤمن بق , ن ن

ال والخدمات                         ة في أداء األعم ة المألوف ة النمطي ا األساليب التقليدي يلة نتحدى به . واإليمان بالالمعقول آوس
ألوف                , وهذا يتطلب مديراً   د الم ى الجدي ال إل ألوف واالنتق ة للخروج من الم روح الخالق ة وال , لديه هذه الثقاف

م  ن ث ألوف  وم ر الم د غي ى الجدي دة"إل ار الجدي ى    , "األفك صل إل ل أن ي ستقبل قب ى الم ال إل م االنتق ن ث وم
 )2(وهنا تتجاوز الحاجات والطموحات المتنامية والمتسارعة لدى المجتمع. منظماتنا ومؤسساتنا العامة

:العالقة بين مفهوم اإلبداع والمفاهيم ذات العالقة: 1-10  
ة سوف ذه الدراس داعألغراض ه ة باإلب اهيم ذات العالق ى بعض المف و ,  نتطرق إل ى النح ك عل وذل

:التالي  
 :الذآاء واالبداع -أ  

راد وسلوآهم                     ى مالحظة األف سنين إل ر ال داع عب دة لإلب ة حال ال        , استندت األوصاف العدي ى أي وعل
داع  امل لإلب سيط وش د تعريف ب د , يوج ذآائنا اإلب اس ل و انعك داع ه ى أن اإلب ا إل النظرة هن دوره , اعيف وب

ه    الم وندرآ رى الع ف ن داعي آي ذآاء اإلب صف ال ية   , ي ا األساس س اعتقاداتن ا يعك صياتنا , آم ذلك شخ , وآ
ة      , ويختلف الذآاء اإلبداعي عما نطلق عليه عادة الذآاء العام إذ يترآز على آيف تفكر                  ا القوي ى رغبتن وعل

  )3(لتحقيق شيء جديد أو مختلف
 
:أنماط الذآاء اإلبداعي  

:هي, آاء اإلبداعي أربعة أنماطللذ  
ل              , ويرآز على النتائج    " الحدسي"النمط البدهي    -1 ه االداء وتحلي سابقة في توجي رات ال ى الخب ويعتمد عل

 .المشكالت
 .وهو نظمي ويعتمد على البيانات, ويرآز على حل المشكالت : النمط االبتكاري -2
ي -3 نمط التخيل رص  : ال ة الف ى رؤي درة عل و الق الي, وه و جم ة ,وه ألق بالكتاب ة  ,  ويت ى حري وم عل ويق

 .التفكير
ك                 : النمط اإللهامي  -4 اه ذل ذات تج ات ال ى معطي اعي وعل ر االجتم ى التغيي ي وصف      . ويرآز عل ا يل وفيم

وذجيين          , معمق ألنماط الذآاء اإلبداعي األربعة       ة عن أشخاص نم ون آل    , مع إعطاء بعض االمثل يمثل
 .نمط

                                             
 17م ص2002 , 3العدد  ’ 30المجلد , عالم الفكر , االبداع االداري في ظل البيرقراقية , الزهري رنده . د )1(
 24ص. م الطبعة االولى 2005بيروت , مكتبة لبنان ناشرون , التفكير االبداعي .  سلسلة االدارة المثلى )2(
ر آاف   عندما يكون االسرع واالنشط واالذآى غ      , آاترين  , آرامر  .  د )3( ا تري         , ي ق م وم       دست خطوات لتحقي الم محم ر   ,  في ع ة جري ة مكتبي , ترجم

 23ص, الطبعة االولى  , 2002, الرياض 
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):الحدسي(النمط البدهي   
ذا ا  ز ه ائج  ويرآ ى النت نمط عل رارات    , ل ه الق ي توجي رة ف ى الخب د عل ذا  , ويعتم ى ه ال عل وآمث

"االسلوب  Jackwelch رال الكتريك     ".  شرآة جن ذي ل رئيس التنفي "وال General Electric ذي انعش   " ال
دة  رآة هام ًا   , ش دًا آاريزمي ديرًا وقائ ان م ه آ يًا لكن ان قاس ًا   , آ سًا قوي ة ومناف ى عمل ًا عل ان منكب ا آ  ,آم

ه      ن أمثال ذيين م اء التنفي ن الرؤس د م الف العدي ائج   , وبخ ى اآلراء والنت ز عل ان يرآ فه  , آ م وص د ت ولق
ه مع الموظفين في         , ومن الناحية االخرى , "بالرجل الشديد الذي ال يرحم    " ة وقصص عن آرم توجد أمثل

ى المناف             , منظمته واهتمامه الشخصي بهم      يًا عل ان قاس ه آ ًا لكن اح         وآان عادًال دائم أن مفت ؤمن ب ان ي سين آ
رال            , األداء ومفتاح التجديد واالبتكار اإلبداعي هم البشر       ل جن ولقد تصرف وفقًا لهذه الفلسفة من أجل تحوي

ؤمن     , "آفاءة"ولم يحبذ استخدام  آلمة      , الكتريك إلى شرآة مبدعة وناجحة جدًا ذات ربحية عالية           ان ي بل آ
. لديه المقدرة على أن يكون مبدعًاوأن آل شخص, بأن اإلبداع جوهري وحتمًي   

:النمط االبتكاري  
ات  ى البيان شاآل وعل ى الم نمط عل ذا ال ز ه دًا , ويرآ ي ج و نظم راد , وه خاص أو األف واالش

.المبتكرون مستعدون لكي يعملوا بجد ويصروا على التجارب الدقيقة والتي تجري بحرص  
دس     الم والمهن ًا للع نمط نموذج ذا ال د ه ديرأو المخت, ويع اس    , رع والم ك توم ى ذل ة عل ن االمثل وم

سون "ادي Thomas Edison اري  "  لوب االبتك ى االس ر عل ال اخ وري, وآمث ري آ ة مي "العالم Marie 
Cherie وم  "  وم والبولوني شفت الرادي دما اآت ا عن ع زوجه ل م ت تعم ي آان ى  , الت ري عل ازت مي د ح ولق

ا      , جائزتي نوبل  دة وواجهت تحديات عد    , وقد واظبت على عمله ازة     , ي ذاآرة ممت ة   , وتمتعت ب ومع أن بيئ
راد       ة أداء األف ى آيفي ين     , العمل تؤثر عادة عل دعين الحقيقي أن المبتكرين المب ري آوري    -ف ال مي  - من امث

ا     ان نوعه ًا آ شكالت أي صعوبات والم اوزون ال م   , يتج دافهم ورؤاه ة أله ة حثيث ع متابع ت  , م ذلك  ظل ل
م                لسنوات عديدة تعمل في مختبر شديد      ه مه  البرودة وذي بناء متهدم من أجل متابعة العمل الذي شعرت بأن

درات                         , جدًا بالنسبة لها     ى ممارسة الق ان من أجل الوصول إل النفس مطلوب ة ب ابرة والثق أن المث لقد آمنت ب
)1 (.وفوق آل هذا فهي لم تفسدها الشهرة, ومن ثم تحقيق األهداف , االبداعية واالبتكارية  

:النمط التخيلي  
ة      ذين    , ويتصف بهذا النمط االشخاص ذوا الذوق الرفيع الذين يستمتعون بالكتاب زون ال ادة المتمي والق

ول           , باستطاعتهم رؤية الفرص     ولديهم القدرة االبداعية في حل المشكالت واالزمات والمواقف بأفكار وحل
ة     م               , غير نمطية أو مألوف ة له ة لآلخرين وجاذب ة ملهم ديهم شخصية آارزمي ى سبيل    -ومن هؤالء   , ول  عل

شرشل -المثال " ونستون ت Winston churchill م االخرين         "  ًا يله ًا وتخيلي دعًا وقوي دًا مب ان قائ ذي آ , ال
اريخ            , وآان رئيس وزراء بريطانيا خالل الحرب العالمية الثانية        د  , والذي آتب العديد من الكتب في الت فق

ه للنظر واإلعج            ة ملفت ات                , اب  آان مفكرًا فريدًا ذا حيوي ة في أوق ة وفكري وة عقلي حيث أظهر شجاعة وق
ى االخرين          , االزمات والمشكالت العظام     زم إل ة والع ل واآساب الثق ة في نق د   , ويمتاز بقدرة هائل ذا يع له

.تشرشل من أعظم قادة العالم  
بأن الحياة آلها عبارة عن صراع ومشكالت ومواقف          ", تشارلز دار دين  "آما فعل   , وأمن تشرشل   

ه   , وأن االآثر تكيفًا وتجاوبًا معها له االفضلية في فرصة القيادة والتميز عن االخرين    ,  شرشل بأن وادعى ت
)2(ال حدود للعبقرية واإلبداع إذا ما طبقت بشكل مناسب وفي ظل ظروف مالئمة  

:النمط االلهامي  
ذي يتصف       , ويرآز هذا النمط على إحداث التغيير االجتماعي         رد ال سعى الف نمط من    حيث ي ذا ال به

ك عن طيب خاطر                 ه ذل تم ل ارتن  , أنماط الذآاء اإلبداعي إلى تحقيق أهدافه وغاياته برغبة عالية حتى ي فم
"لوثر آنج  Martin Luther king ة     , الرجل الذي آمن بالمقاومة السلمية "  ًا في حرآ دًا آاريزمي آان قائ

 لديه قدرة خطابية جاذبة ومؤثرة في االخرين         حيث آانت , الحقوق المدنية في الستينات من القرن الماضي        
اعي                 ,  ر االجتم ة إلحداث التغيي درات إبداعي ارة وبق سلمية بمه يم        , استخدم المقاومة ال ى التعل د رآز عل ولق

ون         , باعتباره ضرورة من أجل التفكير المعمق الناقد         ادة الرئوي ا الق ة التي يتصف به ان يتصف بالحكم وآ

                                             
ة  ,سبعة علماء يغيرون عالمنا     : العلم الجسور , تيد  , ألتون.  د )1( راهيم فهمي   :ترجم ة    , مصطفى اب ومي للترجم اهرة  , المشروع الق دد  , الق , 513, الع

 38ص, ولىالطبعة اال, م 2003
(2) De Bono ,Edward(2000),master Thinkers Hand Book Intern ational center for creative Thinking Now- 
p.p.161- 181 
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ة  , "1964"زة نوبل للسالم في عاموقد منح جائ  , الحقيقيون   د  , ولقب رجل العام في مجلة التايم االمريكي وق
وخالف  , عليك أن تكون مستعدًا للموت من أجل قضيتك أو غايتك أو أهدافك     : قال قبل اغتياله بفترة قصيرة    

.ذلك فأنت لست أهًال لها  
رهم               سابق ذآ ًا في نمط      ومع أنه قد تم وصف آل واحد من هؤالء االشخاص العظام ال اره قوي  باعتب

داعي واحد               , ذآاء إبداعي محدد     ر من أسلوب إب دينا أآث ان مايكل            , فإن غالبيتنا ل د آ ال لق ى سبيل المث فعل
و  "انجل Michel Angelo رًا  "  اً "مبتك ًا وعالم ة      " مهندس ل عظيم ًا صنع تماثي دهيًا نحات ًا وب ًا فنان , وتخيلي

, ية األربعة توجد عدة مستويات من العمق لكل أسلوب على حدة           وعالوة على هذه األنماط اإلبداعية األساس     
اري                   نمط االبتك داعًا وهو ال وى اب و االق دهي       , وعليه آان نمط مايكل انجل ي والب نمط التخيل ه آل من ال يلي

  )1("الحدسي"
 آيف نتعرف على الذآاء اإلبداعي للفرد؟

س       م ال ى فه اج إل داعي نحت دعين   حتى نصل إلى فهم معمق للذآاء اإلب ة للمب , االصالة  "مات اإلبداعي
ا   , تحسس المشكالت   , المرونة, الطالقة   ين وغيره اني              , "والتمك ا في الفصل الث ل ووصف له ويوجد تحلي

.من هذه الدراسة  
ذآاء   , ويشير الذآاء اإلبداعي إلى الطريقة التي يستخدم فيها األفراد قدراتهم على اإلبداع              ويصف ال

داعي مظاهر الشخصية  رة اإلب ارزه ومبه ائج ب ق نت ى تحقي دفعنا إل ي ت داعي آيف , الت ذآاء اإلب شمل ال وي
ا        , ونستوعبه  , ننظر إلى العالم من حولنا       أ أو م آما يرتبط بقيمنا االساسية من حيث معايير الصواب والخط

)2(وأخير فهو يشمل استعدادنا ألخذ ومواجهة المخاطر, نعتبره جيدًا وسيئًا   
سيطة       إن أحد االعتبارات     , المهمة في تعريف الذآاء اإلبداعي هو أن نتائج اإلبداع يمكن أن تكون ب

داعي إذا    , أو شيء جديد أو فريد عن االشياء المشاهدة أو الممارسة           , مثل تحسين أداء شيء ما     ذآاء اإلب , فال
ذا العمل                    ا أ  , يشمل على الطريقة التي تعمل بها االشياء والنتائج المتحقق من خالل ه ضاً   وعلين درك أي ن ن
الهم     و أعم شغف نح دفعون ب رين من خاص المبتك شتاين , أن االش ظ اين د الح "فلق Einstein اة "  أن المعان

امج أو من هدف         , اليومية للتوصل إلى إجابات لألسئلة التي يطرحها تنبع من حاجة داخلية             يس من برن , ول
ى           نتجاهل أفرا , ففي غالب االحيان  , فعندما ننظر إلى من هو المبدع        وده عل شجع جن ذي ي رال ال ل الجن دًا مث

د       , والطبيب الذي يطور تقنية جديدة إلنقاذ الحياة        , األداء الشجاع    أو المدير الذي يقود منظمته نحو آل جدي
ي األداء     اليب ف رق واألس ي الط ف        , ف شكالت والمواق ة الم ن مواجه دة ع ار الجدي ول واالفك ي الحل وف

.واالزمات  
ة       فكل أصحاب المهن وآل األ       ال إبداعي ستطيعون أداء أفع راد ي درك أن باستطاعة آل     , ف م ن واذا ل
دعين        وا مب رة وفي بعض                       , األفراد أن يكون ة آبي ة ذات قيم درات إبداعي دان مواهب وق ى فق ا ننتهي إل فإنن

.الحاالت قدرات إبداعية ومواهب حاسمة  
دعين    أو غي , لقد آان يتم تصنيف الناس قديمًا إما على أساس أنهم مبدعون             ذا مسلك مأساوي في        , ر مب وه

ديريهم        داع         , حق األفراد من قبل م ى اإلب درة عل اس ق دى معظم الن ار      , فل دما نأخذ في االعتب وبخاصة عن
.الطرق السليمة والمشجعة التي تدفعهم بواسطتها أن يبادروا أو يعلنوا عن إبداعاتهم  

 :الذآاء العام والذآاء اإلبداعي -ب  
اء رى من العلم اك من ي ةهن ة جدلي داعي عالق ذآاء اإلب ام وال ذآاء الع ين ال ة ب د ,  أن العالق إذ يعتم

الم    "اإلبداع على    رى الع ة في التخصص المعني             " آيف ن ا المعرفي ى خلفيتن ى حب االستطالع      , وعل وعل
داع               , لدينا   واع اإلب يس بالضرورة أن       , ويرى التفكير المعاصره أن الذآاء العام يمكِّن من بعض أن ولكن ل

) 3(أو التأآيد على آل أنواع اإلبداع, ي إلى تنميته يؤد  
ًا    , من جهة اخرى    ًا واختراعي ًا وابتكاري سائد     , يعد الذآاء اإلبداعي تحرري ألوف أو ال د بالم ر مقي ل  , وغي ب

ذآاء            , وثوريًا ومتحررًا روحيًا    , جزئيًا وغير مكبوت     ه بحاصل ال شار الي ذي ي ام ال ذآاء الع ا ال "أم I,Q "
د آال                       فيتصف بأ  ادي  ومحافظ  ويعتم ي  ورصين واعتم نه مرآز ومؤطر ومنطقي ومقيد  وواقعي  وعمل

                                             
ة  المنظمة العربية, نعيم حافظ ابو جمعه . د.أ. و, عادل محمود الرشيد. د.ترجمة أ, االمكانات والقدرات : الذآاء االبداعي , روي. جي.آلن  .  د )1(  للتنمي

 8ص, الطبعة الثانية , 2008, القاهرة, االدارية بحوث ودراسات 
ل اندرسون .  د)2( نج  نيجل واني ر, آ ار والتغيي شطة االبتك ادي للمنظمات : ادارة ان ل انتق ة د, دلي ود حسن حسني . ترجم شر, محم ريخ للن , دار الم

 111ص, الطبعة االولى  , 2004, الرياض 
ة   . د.أ, عادل محمود الرشيد .د.أ.ترجمه , االمكانات والقدرات  : الذآاء االبداعي , ليرو, جي. آلن  .  د )3( ة    , نعيم حافظ او جمع ة للتنمي ة العربي المنظم

 10ص, مرجع سابق , االدارية 
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ى   سلكين عل الم  "الم اس الع رى الن ف ي شكالت    " آي ديات أو الم ات أو التح ستجيبون للحاج ف ي ى آي وعل
ا         وأ, )1(روالمواقف المتعددة وعلى  استعدادهم لمواجهة المخاط       الم الجين ة في ع ت ظهرت الدراسات الحديث

ة        , والذآاء أن للوراثة دورًا حسنًا في تحديد مستويات الذآاء العام            درات ادراآي ويزيد تأثير الجينات على ق
ام                       , محددة مع تقدم العمر      ددة في ع دراتنا المتع ات التي تحدد ق ون في الجين ذين يبحث اء ال ولقد أعلن العلم

ة    , ى األدراك عن اآتشاف أول جين مرتبط مباشرة بالقدرة العامة عل " 1998" ى العوامل الجيني عالوة عل
دماغ                    ,  ة  في ال ات الجزئي ل النيرون ة مث ات     , فلقد نظروا أيضًا إلى العوامل البيولوجي أثيرات الهرمون , وت

ا               شكل م داع ب ى اإلب درة عل اس ق دى معظم الن ى      , وتوصلوا إلى استنتاج أن ل رًا عل يس حك داع ل أن اإلب وب
.نخبه قليلة  

اً                  فاآتشاف المعنى أ   ران مهام ادات يعتب ار واالعتق و المغزى  وتفسير التجربة من خالل إطار لألفك
ر الرمزي                    , صعبة   شه من خالل التفكي ذي نعي الم ال ق الع ول   , فنحن ننحو إلى خل أن نق ذا الرسم     : "آ ا ه م
ع      " أو!"الجميل ذا الصديق الرائ ة استخدام آلمات وصور                  !" ما ه ا مع االخرين ومع البيئ ويتطلب تفاعلن

الوة اءات ع ات وايم ك , وأصوات وحرآ ى ذل ات  , عل سير المعلوم ى تف ًا عل ة غالب درتنا اإلبداعي د ق تعتم
.وتخزينها ذهنيًا واسترجاعها وتطبيقها في ظل ظروف جديدة على ذآائنا اإلبداعي  

يم الشخصية   "وفي دراسة تمت في      د تقي ","معه Institute of personality Assessment "
اء              وجد أن الذآاء ال    م حاصل ذآ ذين له راد ال د األف "عام عن I.Q ى     120"  مًا في      ,  أو أعل امًال حاس يس ع ل

داع داع    , اإلب ي اإلب وري ف صر مح ة عن ات أن الحافزي دت الدراس ذآاء   , ووج ف ال ع تعري ق م ذا يتف وه
.الذي يرى أن الشخصية تقرر الدافع المطلوب إلنجاز االشياء العظيمة, اإلبداعي   

م المشاآل                   فالذآاء اإلبداعي ي   تم فه دما ي ة والنظرة التمحيصية للمسائل عن ة االبداعي جسد الديناميكي
م معمق                 , فعلى سبيل المثال    , المرتبطة بها    زين من خالل حل ادة البن تم التوصل إلى الترآيبية الكيماوية لم

ّورة    اعي المك ول االف دور ح ام   , ي شكل ع داع الممحص ب ذي ي   , فاإلب ل ال ترخاء العق اج اس و نت ل ه جع
دة          شاآل            , باإلمكان النظر في احتماالت جدي دة للم ات الجدي ار أو االجاب ة ال يوجد سقف لألفك وفي الحقيق

ا                        ة له ول إبداعي اد حل ة من أجل إيج ا بدرجة آافي دعين أن       , المختلفة إذا ما تم تحفيزن ديرين المب ى الم وعل
ى        , لطة  وان يسالوا الس  , يكونوا على استعداد لمواجهة المسائل الخالفية        ذهاب إل ديهم الجرأة لل وأن تكون ل

ول           , أبعد مما هو متوقع منهم    ون عق رى بواسطة العي أن ت ا ب سمح له ذي ي ال ال ك الخي فالعقول المبدعة تمل
ى االطالق           , والناس  , الصور الذهنية   : أصحابها ي ال   , واالفكار االخرى غير الموجودة في الواقع عل والت

ال , تحصل اآلن  ستطيع الخي ع    وي ن الواق ة م صور الذهني سيطة لل تعادة الب ا وراء االس ى م ذهب إل , أن ي
ة                 ر عادي ة أو غي ات افتراضية وخيالي ل     , وباستطاعته أن ينخرط في إمكان ا العق دورها     , يخترعه ذه ب , وه

  )2(هي التي قادت إلى العديد من االختراعات االبداعية التي نستمتع بنتائجها اآلن
يمكن تصوير ذلك في , قي لإلبداع الممحص وعالقته بالحافزية لدى الفرد  وحتى نصل إلى تصور منط

:الشكل التالي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

 28ص, الطبعة الثانية, 1993, عمان , دار البشر , شحدة فارع / د. ترجمة , المبتكرون , جون ديبولد .  د)1(
درات      , روى, جي  . آلن  .  د )2( ة   , الذآاء االبداعي االمكانات والق يد     .د, ترجم ود الرش ه      .د.و,عادل محم و جمع يم حافظ اب ة    , نع ة للتنمي ة العربي المنظم

 20 ص– 9ص, مرجع سابق, الطبعة الثانية , 2008, القاهر , بحوث ودراسات , االدارية 
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  نموذج العالقة بين اإلبداع الممحص ودرجة الحافزية)7(الشكل 
 

  
   من التحديمستوى عاٍل

)أ(منطقة   

 االحباط والقلق
)ب(منطقة   

بداع ممحصإ  

اإلبداعقدرة عالية على   

 
منخفض من التحديمستوى   

)ج(منطقة    

 عدم االكتراث والنمطية
)د(منطقة   

اإلبداعقدرة على   
 جج  ج 

اإلبداعمستوى     

 منخفض جداً
اإلبداعمستوى   

  جداًعاٍل
2002, ترجمة مكتبة جرير, ست خطوات لتحقيق ما تريد في عالم محموم , كاثرين كرامر/ المصدر   

ان   ) 7(توجد في الشكل  ة   م–يوجد منطقت ة      " أ"نطق ق ومنطق اط والقل ة اإلحب وهي  " ج"وهي منطق
وفر                            دم ت ار نتيجة لع ى التحدي واالبتك ا إل رد فيه اطق ال يرغب الف ا من منطقة عدم االآتراث والنمطية وهم

ا       " ب"بينما في منطقة    , الحافزية نحو ذلك     ا العلي داع في درجاته ة التمحيص واالب ة  . وهي منطق ) د(ومنطق
ة                   . لى اإلبداع   وهي مطقة القدرة ع    دًا من الدافعي ة ج درجات عالي رد ب حيث نجد أن المنطقة ب يتمتع فيها الف

ك                           ا هو أجد من ذل ى م , والحافزية القوية  والتحدي واالبداع بما هو مألوف أو مشاهد في سبيل الوصول إل
ة      ذه المنطق درجات    إذ يتمت , وهنا تكون الخصوبة العالية في الخيال لدى األفراد الذين هم في ه رد ب ا الف ع فيه

بيل       ي س شاهد ف ألوف أو م و م ا ه ل م داع لك دي واالب و التح ة نح ة القوي ة والحافزي ن الدافعي دًا م ة ج عالي
ذه                , الوصول إلى ما هو أجد من ذلك         م في ه ذين ه راد ال دى األف ال ل ة في الخي ا تكون الخصوية العالي وهن

ذي           توجد حافزية لإلبداع    " د"بينما في منطقة    , المنطقة   لدى األفراد في هذه المنطقة لكن ليست بالمستوى ال
)1("ب"لدى من هم في منطقة   
ة                   ة إبداعي درات آافي ومن هذا المنطلق تؤآد غالبية الدراسات والبحوث في اإلبداع أن الفرد يمتلك ق

ة  ًا أو , مهول ديرًا أو مهندس ان م رد آ ذا الف شغيلها نتيجة توقف ه تثمارها أو ت ه يتوقف عن اس ًا أو لكن طبيب
أتي            ن ي ن أي دعوى م داع ب ز واالب ى التمي اه إل و االتج ه نح يط همت م تثب ن ث سعي وم ن ال ًا ع ًا عادي موظف

سبق عن االخرين         ز وال ه التميي ة التي تحقق ل ارات االبداعي ق       , بالمه خ القل رد في ف دير أو الف ع الم ا يق وهن
ة                , واالحباط راث والنمطي ة عدم االآت ى منطق ال إل م االنتق ة          ومن ث ة والحافزي دان الدافعي آنتيجة مباشرة لفق

ا الرضا              , نحو تحدي المشكالت والمواقف واالزمات       ة ويحل محله ة االبداعي ومن ثم تموت القدرات الكامن
)2(بالمألوف والسائد سواء آان ذلك في الحياة الوظيفية أو الحياة العامة أو الخاصة  

 :اإلبداع واالبتكار -ج  
اب لمف     سفة                  تطرق الباحثون والكت ًا للمدرسة والفل ة تبع ا مختلف داع من وجهات نظر وزواي وم اإلب ه

.الفكرية لكل واحد منهم ووفقًا لنظرته لإلبداع  
.وقد ميز بعضهم بين مفهوم اإلبداع وبين مفهوم االبتكار وطرقوا لكل مفهوم تعريفًا خاصًا به  

سبة ألندرسون     (فاإلبداع بالن Anderson ة           )  ة بحت ة بحثي ة علمي وهو استخدام ارتباطات    هو عملي
.غير مألوفة أو ممارسة بين المواضيع  والناس واالفكار  

ار              ار          , وهناك بعض الكتاب يعتقدون بأن اإلبداع يعتبر سببًا في االبتك اجح لألفك ي الن أي أن التطبيق العمل
ار    ة االبتك ه قيم د ذات ي ح و ف ات ه ي المنظم ة ف نغافورا )3(االبداعي يس وزراء س ك رئ د ذل د أآ ( وق Goh 

Chok Tono ار         ) ر أن األفك د التطبيق واعتب ط يع ر إيجابي فق ي تغيي ة تظهر ف ر أن االبداعي حيث اعتب

                                             
نفس وتنمي           ,  آاظم عبد نور   )1( م ال داعي      دراسات وبحوث في عل ر االب ع         , ة التفكي شر والتوزي و للطباعة والن ان   , ديبون ى   , 2005, عم ة االول , الطبع

 60 ص– 58ص
 43ص, الطبعة االولى, م 2001, الدمام , الدار السعودية  للنشر والتوزيع , التفكير االبداعي , فضل عبداهللا بابكر.  د)2(
 22ص, م 2000, القاهرة , مرآز الخبرات المهنية , اصدارات بميك, ترجمه , ألفكار فن االدارة با, حرب االبداع , آريستوف فردريك.  د)3(
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ة ر آافي دها غي ًا  , وح ارًا حقيقي اره ابتك ن اعتب ار يمك ذه األفك اجح له ق الن ار , ولكن التطبي ة االبتك ل وقم ب
.ويضيف أن االبتكار ظاهرة إجتماعية, الحقيقي  

ار          ويحدث عندما يفكر النا    ذه األفك م ه ًا إلدراك وفه ون مع , س بأفكار جديده ثم يتم قبول هذه األفكار ويعمل
ار          ببًا في االبتك ر س داع يعتب رى أخرون أن   , وهذا يؤآد ما طرحه بعض الكتاب الذين يعتقدون بأن اإلب وي

.االبتكار يولد أفكارًا إبداعية  
(أما فان دي فن Van deVen ار   فيؤآد على دور الفرد والمدير)  ول  ,  والمنظمة معًا في االبتك فيق

ع    املون م ذين يتع ديرين ال ل الم ن قب ة م دة المبدع ار الجدي ق األفك وير وتطبي و تط ار اإلداري ه أن االبتك
.بعضهم ضمن تنظيم مرتب  
رتين  د جب ين نج ي ح (ف Gurteen ي  )  ن ف دة ولك ات ع اك تعريف ار؟ وهن ا االبتك داع؟ وم ا اإلب ساءل م يت

ار       , ل بينهما الغالب ليس هناك فص    ق األفك ويضيف أن الطريقة االآثر فائدة هي توضيح اإلبداع آعملية لخل
ار             ذه األفك شعب           , بينما يبرز االبتكار لتمحيص وصقل وتطبيق ه ر المت دور حول التفكي داع ي ا  , فاإلب بينم

ارب   ر المتق ول التفكي ار ح دور االبتك ار  , ي ق لألفك و خل داع ه ساطة اإلب و و, وبب ار ه ذه واالبتك ضع ه
ع            ى الواق ا عل ة           , األفكار في مجال العمل وتطبيقه ار االبداعي ى األفك شأ ويبنى عل ار ين أن االبتك الي ف وبالت

ار ة االبتك ي عملي ر األساس ف ي تعتب و , الت ار اإلداري ه ى  أن االبتك رتين عل د جب ا يؤآ اره عن "وهن عب
ة ي المنظم ة ف ة أو الخالق ار االبداعي اجح لألفك ق الن ولمم" التطبي ار ا سبق يمكن الق داع واالبتك أن اإلب  ب

ة         , مصطلحان ومترادفان ومتداخالن   ل    , إذ يميل اإلبداع إلى المستوى الفردي وبداية العملية الذهني ا يمي بينم
رًا جذريًا في                ا تغيي ة ويتضمن آالهم ار االبداعي ي والمؤسسي في تطبيق األفك االبتكار إلى الجانب العمل

)1(يدية على المستوى الفردي والمؤسسياالساليب واالنماط التقل  
 :اإلبداع والموهبة -د 

يمكن ظهورها في أآثر من مجال من المجالت           , الموهبة هي قدرة فطرية واستعداد ذهني موروث      
ا         , العقلية االبداعية لدى الفرد      سانيًا وغيره ًا وإن ًا وإجتماعي ًا ورياضيًا ولغوي ًا فني إال . الذي قد يكون موهوب

ور  ة ظه ات          أن عملي صى درج ى أق ا إل ن توظيفه ى يمك ة حت شاف ورعاي ى اآت اج إل ة تحت ذه الموهب  ه
.التوظيف  

ستقلة ضمن عدة            , ويتضح أن هناك اختالفًا بين مصطلحي اإلبداع والموهبة        ة م درة عام داع ق فاإلب
ة  االت للموهب ة   , مج ات الموهب ن مكون ا م ست مكون ي , ولي داع بيئ سي لإلب ون الرئي ر , وأن المك إذ تظه

ز وخارق في أي مجال من المجاالت                    مج ى شكل أداء متمي ة مناسبة عل االت القدرة العامة إذا وجدت بيئ
ي  ي والتقن وق الفن ي  , التف ة وراث سي للموهب ون الرئي ا المك شاط  , بينم ة ون ة آامن ة طاق ة , والموهب وعملي

دع  , بة وليس العكس واالبداع ينطوي على وجود موه, اإلبداع قد تكون نتاجًا لهذا النشاط وتلك الطاقة        فالمب
ين       )2(وليس آل موهوب مبدًع, البد أن يكون موهوبًا    اك سمات مشترآة ب ك إال أن هن  وعلى الرغم من ذل

ر        , وهي التفكير االنتاجي  , اإلبداع والموهبة تستدعي مواهب التفكير اإلبداعي      ار متنوعه وغي اج افك واالنت
ة  م بع , مألوف ل أصدار الحك رار بتأجي اذ الق ار والتخطيط لوضع  واتخ ن األفك ن م در ممك ر ق اج أآب د إنت

شرية        , أساليب تنفيذيه لبعض األفكار    ة وب ات مادي ه من إمكان ا تتطلب ة    , وم واالحساس بالمشكالت المحتمل
)3(الوقوع  

:مكونات اإلبداع وعناصره:1-11  
المناخ الذي يقع فيه االبداع: أوًال  Press  

اع وع  اء االجتم اه علم ذه االتج اعي يطرح ه نفس االجتم اء ال سان وبعض علم اء اإلن داع . لم فاإلب
دع "وأن الفرد يصبح جديرًا بوصف   , عندهم ظاهرة إجتماعية   ى المجتمع حدود      " المب أثيره عل إذا تجاوز ت

ة  ايير العادي أثيره      . المع دع ت ا المب ارس فيه ي يم ادة الت كال القي ن اش شكل م داع آ ر لإلب ن النظ ا يمك وهن
.خرين على مستوى المنظمة أو الشارع أو المجتمع آكلشخصيًا بوضوح على اآل  

 
                                             

 10ص, مرجع سابق , ادارة االبداع التنظيمي, رفعت عبدالحليم الناعوري.  د)1(
 -48ص, الطبعة االولى, م 1999, دولة االمارات العربية المتحدة  , دار الكتاب الجامعي  , الموهبة والتفوق واالبداع    , فتحي عبدالرحمن جروان    .  د )2(

 52ص
يس الحروب .  د)3( وبين  , أن زين الموه ة المتمي ي تربي رامج ف ات وب ع, نظري شر والتوزي شروق للن ان , دار ال ة,م 1999, عم دون طبع  – 31ص, ب

 49ص
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:الشخص المبدع: ثانيًا  
ى                       ى الشخصية بهدف التعرف عل ذين يرآزون عل نفس ال ويمثل هذا االتجاه محور اهتمام علماء ال

االشخاص المبدعين عن طريق دراسة متغيرات الشخصية والظروف الفردية في المجال المعرفي ومجال               
ي          الدافعية والر  صعبة الت ات والمواقف ال غبة في التميز والتفوق على االخرين في المشكالت وتجاوز االوق

ال      , )1(قد يتعرض لها الشخص في الوظيفة أو في المنظمة أو على مستوى الحياة الخاصة               ى سبيل المث وعل
ورد   "يبرز جيلف Guilford ه           "  دع في تعريف دا : "المشهور سمات الشخص المب ة   سمات تضم طالق      عاإلب
ادة تعريف المشكلة وإيضاحها بالتفصيالت                  , التفكير ومرونة التفكير واالصالة والحساسية للمشكالت وإع

د             ر الناق ة التفكي صنيفها تحت مظل اه العلمي الكشف عن                , "وهي قدرات يمكن ت ذه االتج ائج ه ان من نت وآ
دف الكشف عن األ   ا به اييس الشخصية وتطويره ن مق ل م ر قلي دد غي دعين وضع ع دعينالمب راد المب , ف

)2(:وهي, ويتضمن وصف الشخص المبدع ثالثة مجالت رئيسية  
 :الخصائص المعرفية -أ  

دعين    ى أن االشخاص المب ًا عل احثون عموم ق الب داعهم -يتف ادين اب تالف مي ن اخ رغم م ى ال  - عل
.يشترآون في مجموعة من السمات والقدرات وأساليب وطرق رصد ومعالجة المشكالت والمعلومات  

"د لخص الباحثان تاردف واستيرنبيرغوق   Tardif & Sternbevg ة    "  ة العام الخصائص المعرفي
ر                            ى التفكي درة عل ال الواسع والق ان والخي وة البي ة ق ة اللفظي ع واالصالة والطالق ذآاء المرتف للمبدعين في ال

تقال ي واالس ر المنطق ى التفكي درة عل رارات والق اذ الق ي اتخ ارة ف ة والمه ي إصدار المجازي والمرون لية ف
ة        ى استيعاب المواقف المختلف االحكام والتكيف مع األوضاع المستجدة واستخدام الصور الذهنية والقدرة عل
دة            ار جدي د افك اس لتولي ودة آأس ة الموج تخدام المعرف ي واس ر اللفظ ل غي ضيل التواص شوشة وتف أو الم

ـ  دوءة ب ئلة المب تخدام االس اذا"واس ه للمواقف الجدي" لم ة أو  والتنبي درة الفني ة والق ي المعرف رات ف دة والتغي
.الجمالية على تحديد مشكالت جيدة للبحث والمتابعة  

 :الخصائص الشخصية والدافعية -ب  
وافر بعض                       د يت ة التي ق يتميز االشخاص المبدعين بمجموعة من الخصائص الشخصية والدافعي

ك الخصائ      , وال تتوفر لدى اخر     , منها لدى شخص مبدع    رز تل ة    ومن أب ة في    , ص الشخصية والدافعي الرغب
ل للبحث والتحقيق وحب االستطالع                         ابرة والمي ة والمث ام بالمخاطرة الذآي صعبة القي , التصدي للمواقف ال

ى    ز عل ة والترآي ة المرتفع ة الداخلي زام بالعمل والدافعي ضباط وااللت دة واالن رات الجدي ى الخب اح عل واالنفت
ة وعدم التخرج      ل االخرين والتنظيم          المهمات ذات االولوي ود المفروضة من قب ة القي من رفض أو مقاوم

ذاتي   ذهني ال شغال ال د االخرين  واالن اع قواع سلوك عوضًا عن اتب د خاصة لل ة وضع قواع ذاتي لدرج ال
)3(والتأثير على المحيط والتأمل واالنسحاب من المواقف الميؤوس من تطويرها أو تعديلها  

دعين     ومن أبرز الخصائص للشخصية وال      راد المب ة لإلف وع          : دافعي ى تحمل الغموض وتن درة عل الق
ة                           ذات والثق د ال ين نق ة والحد من الصراع ب ر تقليدي سلوك بصورة غي االهتمامات والميل للعب باألفكار وال
شجاعة والحماسية                        ة وال ام واالمان اء واالهتم دعم والثن ه والحاجة لل راف ب ة لإلنجاز واالعت بالنفس والدافعي

.ت االخريننحو مشكال  
"ومن القوائم التي تلخص االشخاص المبدعين قائمة الباحثة آالرك Clark :وتضمنت, "  

 .االنضباط الذاتي واالستقاللية وآراهية السلطة ∗
 .القدرة على مقاومة الضغوط االجتماعية ∗
 .القدرة العالية على التذآر واالنتباه للتفاصيل ∗
 .الميل للمغامرة ∗
 .تفضيل المسائل المعقدة ∗
 )4 (.ر قاعدة معرفية واسعةتوف ∗

                                             
 68ص, 3العدد, 30المجلد, م 2002, عالم الفكر , ةاالبداع االداري في ظل البيروقراطي, الزهري رندة.  د)1(
م .  د)2( م , نج ود نج ة   , عب ارب الحديث صائص والتج اهيم والخ ار والمف ع  , ادارة االبتك شر والتوزي ل للن ان, دار وائ ى, م 2003, عم ة االول , الطبع

 20 ص-16ص
 153 ص-144ص, ةبدون طبع, م 2005, القاهرة, دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع, ترجمة, الذآاء االنفعالي في العمل , داليب سنغ.  د)3(
يم            , جينس إبريك .  د )4( دماغ في التعل ة  , آيف توظف أبحاث ال ة   , ترجم ران األهلي دراس الظه ع     , م شر والتوزي وي للن اب الترب ـ  1422, دار الكت , ه

 90 ص– 82ص, الطبعة االولى
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 :الخصائص التطورية -ج  
ي أسرهم  ل ف د االوائ ًا من الموالي م غالب دعين أنه ة لألشخاص المب م الخصائص التطوري , ومن أه

ة   . أو آليهما  , وانهم عانوا من فقدان أحد الوالدين      ر عادي وعاشوا أجواء خصبة    , ومروا بمواقف حياتية غي
اس                 آما يوصفون بأنه  . ومشجعة ومتنوعة  ة بصحبة الن ر المتع ه بصحبة الكتب أآث ون  , م يجدون متع ويحب

ة  وا  , المدرس ون أن يعمل ذاتي  , ويحب وير ال ز والتط ون التمي ازة   , ويحب ل ممت ادات عم ورون ع ويط
ا   افظون عليه ل   , ويح ارج العم رات خ ن الخب رًا م ون آثي م   , ويتعلم رأون بفه رة ويق ات آثي ديهم هوي , ول

م وتخصصهم     ,  العاملين ويكونون عالقات متينة مع  دان عمله آما أنهم يحافظون على بذل جهد آبير في مي
.ومن اهم العوامل تأثيرًا في تكوين اتجاهاتهم وجود النموذج أو المعلم القدوة منذ فجر حياتهم المبكرة,   

العملية االبداعية : ثالثًا  Process 
ى الجو            اتهم وبحوثهم عل ة حل المشكالت          رآز علماء النفس المعرفون في دراس ة بعملي انب المتعلق

داع  ة اإلب ب عملي شكل ل ي ت ات الت ة المعلوم اط معالج ر أو أنم اط التفكي ذين وضعوا , وأنم احثين ال ن الب وم
ستلر      اه آوي ذه االتج ات تعكس ه "مؤلف Koestier ه   "  داع  "في آتاب ""فعل اإلب The Act of Creation "
"وجزلين Ghiselin ة  "  ة االبداعي "في آتابه العملي The Cvealion Process دة    "  ات المناش ومن التعريف
ل النفسي تعريف آريس         "بنظرية التحلي Kris ر                   "  اق التفكي ين اف ة تتحرك ب داع عملي أن اإلب ول ب ذي يق وال

ي          ع الالوع ة ودواف الم اليقظ شعور وأح ل ال ا قب يالت م واعي وتخ ي ال ورنس   , )1(العقالن ز ت ويرآ
"Torrance ة تحسس للمشكالت                على العملية االبداعية في     "  داع عملي أن اإلب ول ب تعريفه لإلبداع حيث يق

ا             نقص به افر وال ى      , والوعي بها وبمواطن الضعف والفجوات والتن دة والتوصل إل وصياغة فرضيات جدي
د         , ارتباطات جديدة باستخدام المعلومات المتوافرة       والبحث عن حلول وتعديل الفرضيات واعادة فحصها عن

.ائجاللزوم وتوصيل النت  
:ويصف تورنس العملية االبداعية وصفًا رائعًا بعبارات نلخصها فيما يأتي  

 .اإلبداع حفر في أعماق االرض ∗
 .اإلبداع غوص في اعماق البحار ∗
 .اإلبداع بناء قالع رملية ∗
 .اإلبداع مصافحة مع المستقبل قبل وصوله الينا ∗
 .اإلبداع محادثة واستماع وانصات لكل ما يقابلنا ∗
 .ج من وراء ابواب مغلقةاإلبداع خرو ∗
 .اإلبداع ارادة ورغبة في آشف االسرار والتعرف عليها ∗
 .اإلبداع االمعان بالنظر لعدة مرات ومرات ∗
 )2(اإلبداع شطب لإلخطاء ∗

الناتج اإلبداعي : رابعًا  Product 
واتج ملموسة مبدعة وبصور               ة يرى هذا االتجاه أن العملية االبداعية سوف توصلنا في النهاية إلى ن

دة في                            ة جدي شاف نظري ة أم اآت ة أو تقني واضحة ال غموض فيها سواء آانت على شكل أجراء أو لوحة فني
ث      . االدارة  ن حي ة م ال االبداعي يم االعم صائص ومواصفات لتقي د خ احثين تحدي ن الب ر م اول آثي د ح وق

ومن التعريفات التي    , نواتج  وغاليًا ما اتخذت االصالة والمالءمة معايير للحكم على ال        , مستوى اإلبداع فيها    
"تبرز الناتج اإلبداعي تعريف ولس      Wallace واتج اصلية    , الذي يرى أن اإلبداع عمل هادف"  ى ن يقود إل

"ومن التعريفات التي ترآز على الناتج اإلبداعي أيضًا تعريف ولك. وغير معروفة سابقًا  Wallach الذي " 
ز في العمل أو اال            دان                  يرى أن اإلبداع يعني التمي ة في مي ى الحدود المعروف شكل اضافة إل نجاز بصورة ت

  )3(معين
.وبدع الشيء أي أنشأ على غير مثال سابق" بدع الشيء"اإلبداع في اللغة العربية من   

"وفي اللغة االنجليزية Innovate وقد عرف اإلبداع بأنه تطبيق فكرة طورت . إحدث أو إيجاد شيء جديد " 
يلة أو النظام              داخل المنظمة أو تم استعار     ة أو الوس ق بالخدم تها من البيئة الخارجية للمنظمة سواء آانت تتعل

                                             
 17ص, م الطبعة االولى2002, القاهرة, لعربي دار الفكر ا, والتفوق العقلي واالبداع ,  الموهبهة عند القملأطفا, زآريا الشربيني  .  د)1(
 51ص,الطبعة , 2004, عمان , عدار السيرة للنشر والتوزي, تنميه قدرات التفكير االبداعي , الطيطي محمود حمد, . د)2(
 72ص, ثانية م الطبعة ال2004, عمان, دار الفكر ناشرون وموزعون , الموهبة والتفوق واالبداع , فتحي عبد الرحمن جروان.  د)3(
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ك                    ة أو تل ذه المنظم دة له ا    , أو العملية االدارية أو البرامج والخطط على أن تكون هذه الفكرة جدي تم تطبيقه في
)1 (.لتحقيق هدف التطوير اإلداري اإلبداعي  

ة     ة معين ة عقلي ه عملي داع بأن رف اإلب ه      ي, وع ه ومهارت تخدام قدرات ساني اس ل االن ا العق ن خالله اول م ح
ة                               دة تخدم العملي ارًا جدي تج افك رة ومتنوعة أن يطور أو ين ة آثي رات ادراآي ه من مثي التفكيرية وما يحيط ب
اعي                         ع االجتم ا يحقق النف ا وبم ة وخارجه ة داخل المنظم ة للبيئ االنتاجية أو الخدمية شريطة أن تكون موجه

)2 (.يش فيهالذي نحن نع  
ة                       ى مراقب سانية تهدف إل ة ان ة ذهني داع عملي ا ان اإلب وعليه يمكن االستنتاج  من التعريفات السابق وغيره

ألوف          ر م ي غي ودراسة الظواهر والمثيرات من مشكالت وأزمات ومعيقات للعمل واالنتاج من خالل منظور عقالن
رد    ين الف ل ب دث التفاع ث يح ي بحي دير"أو نمط ل " الم ة  والعم ة الخارجي ة والبيئ ة المنظم دير أو , وبيئ وم الم ليق

ين        ربط ب ل لل صاء والتحلي ث واالستق ة والبح ة بالدراس ة الخارجي ة والبيئ ة أو المنظم سة العام ة أو المؤس الجماع
ع                 ة تخدم المجتم ة اداري د ذي قيم شيء     , )3(الظواهر والمثيرات للوصول إلى شيء جدي ذا ال ؤدي ه د ي رة "وق " الفك

سيم                     الجديد إ  صميم وتق لى تطوير الخدمة أو االجراء اإلداري أو أسلوب عمل جديد للقيادة أو االشراف أو صنع أو ت
. وسعيًا وراء رغبات وتوقعات المجتمع, العمل أو الهيكل التنظيمي   

                                             
 25ص, الطبعة االولى, م1985, الكويت , دار السالسل للطباعة والنشر , مقدمة في منهج االبداع , زهير منصور .  د)1(
سعودية       , ناديا جيب ايوب  .  د )2( وك ال ديرين في قطاع البن ة   , العوامل المؤثرة على السلوك االبتكاري لدى الم ة االدارة العام د  , مجل , 1عدد  , 40مجل

 .8ص-5ص, م2000
(3) MCLEOD,F.86 Thomson,R.,Non-5tapvreativiby and innovation:How to een erate and Impiement Winning 
ideas, London. Megraw-Hell professional,2002,p,p,4-10 
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داريبداع اإلمقومات اإل  
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:أهمية اإلبداع:2-1  
ي ظ     رة ف ة المعاص زة اإلدارة العام ل أجه د     تعم ي التعقي ة ف ة غاي ة ومعلوماتي رات معرفي ل متغي

ي         ل والبحث العلم ن التأم ر م ى الكثي دعوها إل زة وت ذه األجه ى ه داعياتها عل ا وت ى بظالله سارع تلق والت
ة        زة اإلدارة العام ذي يتطلب من أجه لمواجهة التحديات والمشاآل المتنوعة التي لم تشهدها من قبل االمر ال

ديات   ذه التح راف به ة    االعت ة عالي اءة وفعالي سرعة وآف ا ب ذه    ,  ومواجهته دى ه وفر ل ب أن يت ذا يتطل وه
ة                       سد الفجوة المعرفي رات ل ذه المتغي االجهزة قيادات إدارية تملك قدرات ابداعية حتى تتمكن من استيعاب ه
شكالت    ديات والم ذه التح اوز ه ا تج ن خالله ستطيع م دة ت ار جدي ول وافك م تطوير حل ن ث ة وم والمعلوماتي

ات       وا ق متطلب سلع وف دمات وال ديم الخ ي تق و ف دم والنم و التق تمرار نح ة لالس ة والتنظيمي ات اإلداري لمعيق
)1(وتوقعات المستفيدين منها  

ديات       ل التح ي ظ ة ف ادات اإلبداعي داع اإلداري والقي ام بموضوع اإلب رز ضرورة االهتم ا تب وهن
اتي ومعرفي مهول وانفجار         المتنامية والكثيرة التي فرضتها ظاهرة العولمة وما صاحبه        ا من انفجار معلوم

سافات التواصل  رب م ي  ق وجي وتقني ارة  , تكنول شأن التج ة ب ات الدولي و االتفاق سبوق نح ر م سارع غي وت
ة                          ة والبطيئ ة المألوف ة اإلداري ة التقليدي دًا عن النمطي ائقتين بعي ة ف سرعة ودق , الحرة لتسريع التبادل النفعي ب

ر من ال د الكثي ذا أآ داع اإلداري له ة لإلب زة اإلدارة العام ى حاجة أجه احثين عل اب الب ك من خالل . كت وذل
سية         ة الرئي ادات اإلداري ائف القي م وظ د أه داع اإلداري أح ى أن اإلب دهم عل م    , تأآي ن أه بح م ث أص حي

ضرورة ملح      داع اإلداري آ ق اإلب ر لتحقي ة التغيي دير عملي ف ي تعلم آي دير أن ي د أو م ل قائ ات لك ه الواجب
ة زة اإلدارة العام ة ألجه اً , وحيوي رًا ثانوي ًا أو أم ست ترف اجز  , ولي ة ح زة اإلدارة العام اوز أجه ى تتج وحت

إلدارة                    ع أفضل ل المخاطرة أو السقوط البد لها من االستجابة الفورية لإلبداع آوسيلة فاعلة لالنتقال إلى مرب
ى م            ا          من خالل إعداد وتنفيذ سياسات شاملة لإلبداع اإلداري عل ا إذا م سلطة العلي رد والجماعة وال ستوى الف

)2 (.أرادت هذه االجهزة أن تصل إلى مربع األمان بدًال من مربع الخوف والتخلف اإلداري  
ة                  ة اإلبداعي اءات اإلداري ين واالستقطاب للكف وتحقيق اإلبداع اإلداري من خالل تنفيذ سياسات التعي

داع اإلداري      , دة  لالزدهار التنظيمي   سوف يسحب هذه االجهزة إلى خواص القوة الفري        ومنها إلى تحقيق اإلب
.في االعمال واالنشطة والخدمات المقدمة للمستفيدين  

داع                        ة لإلب دول االستجابة الفوري ة في بعض ال زة اإلدارة العام وفي ظل هذا التوجه استطاعت أجه
شاء اد                   ا بإن ك من خالل قيامه ة وذل ام والعناي داعي       وبدرجات متفاوتة من االهتم التطوير اإلب ارات خاصة ب

ى سلوك        , ألعمال وانشطة ونظم اإلدارة فيها     راد والجماعات عل ة واالف ادات اإلداري دريب القي آما قامت بت
ار            .. وثقافة التفكير اإلبداعي     دة لالزده وة الفري ى خواص الق دول إل ذه ال االمر الذي نقل هذه االجهزة في ه

)3(والنمو التنظيمي على النحو االتي  
شاطًا                   : أوًال   ر ن اليبها و أآث ارًا في اس ر إزده . أن هذه االجهزة اإلدارية في هذه الدول اصبحت أآث

ذي تتعرف                    ى الحد ال ة إل حتى وإن آانت افكارها اإلبداعية ادنى مما هو حاصل في العالم مؤقتًا إال انها فعال
.ي خططها قبل فوات االونفيه على نواقصها وتجعلها قادرة على اجراء التغييرات اإلبداعية ف  

ا                          داع اإلداري في نظمه ستجب لضرورة اإلب م ت ي ل دول الت في حين أن أجهزة اإلدارة العامة في ال
اهيم            نظم والمف ة في ال ة المألوف ة والنمطي يادة التقليدي ة نتيجة س ة واالبداعي ا الفكري ا تالشت مميزاته وقيادته

.ارية واالفراد والجماعةاإلدارية المعمول بها على مستوى القيادات اإلد  
نظم                        : ثانيًا   داع اإلداري في ال ذ سياسات اإلب رة والتي تعمل بضرورة تنفي ة المزده زة اإلدارة العام أن أجه

درك                   والقيادات اإلدارية هي أقل عرضة للمشكالت التي تواجه االجهزة اإلدارية غير المزدهرة أو التي ال ت
)4(اهمية الحاجة لإلبداع اإلداري  

                                             
ة   , م  2009, عمان  , للنشر والتوزيع   دار الحامد   , سلوك االفراد والجماعات في منظمات االعمال     : السلوك التنظيمي , حسين حزيم .  د )1( ة الثالث , الطبع

 355ص
ايمنق .  د)2( ادة  , ك.د.س داع والقي ة واألب صفور    , العبقري د ع د ومحم اآر عبدالحمي ة ش ة  , ترجم الم المعرف سلة ع ت , سل دد , الكوي , 176الع

 91ص,م1993
ة          , سيد عيد .  د )3( ة عمل مقد    , التحديات التي تواجه االدارة االبداعي ة            ورق شطة في المؤسسات الحكومي رامج واالن ة الب دوة االدارة االبداعي ة في ن م

ة      , تنمية المهارات االبداعية لقادة المنظمات العامة والخاصة         , والواردة ضمن آتاب    , م2008فبراير, القاهرة, والخاصة   ة للتنمي ة العربي المنظم
 .182 ص-181ص, م 2010, االدارية 

 70ص, الطبعة األولى, م2007, عمان , دار الحامد للنشر والتوزيع , لمنظمات منظور آمي إدراك ا, حسين حريم.  د)4(
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ى                        اما ف  ر من ضرورة ملحة وماسة عل داع اإلداري اصبحت أآث أن الحاجة لإلب ي وطننا العربي ف
ادين    االت والمي تى المج ي ش ة وف زة اإلدارة العام ي أجه راد والجماعات ف ة واالف ادات اإلداري ستوى القي م
.)1(لتحقيق التنمية الشاملة بجميع ابعادها  

ة في     ومع ذلك نجد أن عملية اإلبداع اإلداري أضحت ضر   ع المستويات اإلداري ورة تقتضي تنفيذها في جمي
:وهذه العملية يمكن تصويرها بالشكل التالي, المؤسسات العامة   

 
نموذج عملية اإلبداع اإلداري) 8(الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 
, لرياضا, ترجمة مكتبة العيكان  , استخدام قوة التفكير الجانبي لخلق أفكار جديدة      : اإلبداع الجاد , دي بونو : المصدر   

.م2005                
ر وآيينكي      ان آريتن رح الكاتب "وهذه العملية مقت Kreitner & Kinicki زة     "  داع في أجه ومستويات اإلب
:اإلدارة العامة يمكن تصويرها بالشكل التالي  

نموذج تنفيذ عملية اإلبداع اإلداري على آافة المستويات اإلدارية) 9(الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 30ص, الطبعة االولى, م 2003, عمان, دار صفا للنشر , االدارة الرائده, محمد اليرفي .  د)1(

العليا

يةالتنفيذ  

 الدنيا
 االبداع على مستوى االدارة -أ 

 االبداع على مستوى االدارة -ب 

 االبداع على مستوى االدارة -ج 
 على مستوى الفرد •

 

على مستوى الجماعة  •
 

 على مستوى المنظمة •
 على مستوى الفرد •

 

على مستوى الجماعة  •
 

 على مستوى المنظمة •
 على مستوى الفرد •

 

على مستوى الجماعة  •
 

 ظمةعلى مستوى المن •

 التركيز رصد المشكالت
 

التحقق 

 واالثبات
 االعداد

 

حتضاناال  
 

 الشروق 

 وااللهام

 المؤتمرات •

 الندوات •

التدريب بهدف  •

التعليم ومالحظة 

 المشكالت
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187ص, 2010, القاهرة, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية , التحديات التي تواجه االدارة االبداعية :  عيدسيد: المصدر   

اً              يئًا آمالي سألة ترف أو ش د م ا أصبح   . ومن الجدير باإلشارة إلى أن اإلبداع على مستوى المنظمة لم يع وإنم
ار   ضروريًا وملحًا وال غنى عنه إذا ما ارادت اجهزت اإلدارة ال           ك إذا     , عامة النمو واالزده ويمكن تحقيق ذل

ة       شروط االتي زة ال ذه االجه دى ه د لفيت     . ما توفرت ل ا الكاتب هارول "والتي أورده Harold Leavitt " ,
:على النحو التالي  

 .ضرورة إدراك أن اإلبداع والريادة تحتاج إلى آفاءات أو اشخاص ذوي تفكير عميق -1
 .ليب ابداعيةضرورة تعلم حل المشكالت بطرق واسا -2
شاف    -3 ا الآت شكالت وتعزيزه اد الم راد إليج ة لألف درات اإلبداعي ارات والق ة المه رورة تنمي ض

ة     ل حدوثها أو وصولها       , المشكالت الخفية أو العميق شامل لتقصي           . أو قب ق وال ر المطل ى التفكي ود عل والتع
 .ابعاد واسباب اية مشكلة

شكال  -4 ي صنع الم ة ف ارات اإلبداعي ة المه دم  ضرورة تنمي ن الع شكالت م صوير الم اء أو ت ت أو بن
ا                  . والعمل على حلها   ى حله شفها ونصنعها ونعمل عل , فالمشكلة اإلدارية ال تعلن عن نفسها بل نحن من نكت

 )1(ولعل اإلبداع اإلداري الحقيقي يتجسد في هذا الشرط
زة اإل        -5 وير أجه ستهدف تط شاريع ت رامج وم ط وب الل خط ن خ داعي م وير اإلداري اإلب دارة التط

ات              ة في عملي سمة الغالب العامة يقوم بها قيادات تطويرية تعمل بثقافة وسلوك اإلبداع اإلداري لتحل محل ال
بطء       ة وال ضعف المرون سمت ب ي ات ة الت ة البيروقراطي اليب التقليدي دت األس ي اعتم وير اإلداري الت التط

شل متكرر لخطط ومشاريع التطوير اإلداري أل                  ى ف ا أدى إل ة في بعض         والتكرار مم زة اإلدارة العام جه
دول  ألوف     , ال ن الم روج ع ة والخ د والمرون ضمن التجدي ذي ي داع ال ى اإلب ك يجب أن نتبن ل ذل ن اج وم

ًا                 والتقليدية في التعامل مع المشكالت والظواهر عند القيام بعمليات التطوير اإلداري مما يجعلها أآثر نجاح
راه        ذ خطط                 , نفي ظل المتغيرات المتسارعة في الوقت ال داد وتنفي الي يمكن أن نحقق سرعة في إع وبالت

 )2(ومشاريع التطوير اإلبداعي ألجهزة اإلدارة العامة
:اإلبداع اإلداري)عناصر(مقومات :2-2  

ة       . اإلبداع هو عملية فكرية تقود إلى حلول مبتكرة لمشكلة ما        اهج التطويري ذ للمن ك نب ي ذل حيث يعن
ا    شاف لوس ررة واستك اهزة والمتك ع اإلداري      الج شاآل الواق الج لم شخيص والع ي الت رة ف بل مبتك ئل وس

.المتجدد  
د االهداف              , فاإلبداع إذا  ؤدي       . يمكن أن يؤدي إلى تحديد الوسائل في ضوء تحدي ذلك يمكن أن ي وآ

د وفي           . اإلبداع إلى تحديد االهداف ذاتها عن طريق تجديد الوسائل         داع يتجسد في آل جدي أن اإلب وبالتالي ف
ال  راد  أي مج الل اف ن خ االت وم ن المج ديرين"م ي" م صدر اساس دعون آم رت . مب ك الب د ذل ويؤآ

"أينشتين A.Einstein ة                      "  ى حجم المعرف دمون اضافات إل ذين ال يق إلى الحاجة إلى المبدعين من اولئك ال
سب   ادة فح ة المعت سانية بالطريق صيرتهم      . االن اذ بب ستطيعون النف ق وي ة للتطبي ون المعرف ن يطوع ل مم ب

.ستخدامات غير الواضحة ألعمالهملال  
شتين   رت أين ر الب د آبي ى ح ق إل "ويتف A.Einstein ن أن صيانة   "  ورد م ه جيلف ذهب الي ا ي ع م م

ة                 دراتنا العقلي ة وق ا القومي م مواردن ى أه ان عل ستقبلنا يقوم ة   , طريقنا في الحياة وضمان م دراتنا اإلبداعي وق
ٍد لألفك        . على وجه الخصوص     ة تح ل عملي اهيم             التي تمث ول أو مف ًا عن حل ذها بحث اليب تنفي ة واس ار التقليدي

ة                 )3(واساليب جديدة    ة الحياتي رة للمشكالت اليومي ول مبتك .  قدمها المبدعون على مدار القرون الماضية آحل
تعد من االساسيات الضرورية لنجاح المنظمات        , فقدرة االنسان على البحث عن الحلول المبتكرة للمشكالت       

ا اةفع. وتطويره ة الحي اعي الفرصة لتحسين قيم داع الجم ا اإلب اعي يمنحن ى المستوى االجتم ي اطار . ل وف

                                             
 278 ,277ص,الطبعة األولى, م 2000 ,عمان , دار زهران, السلوك االداري التنظيمي في المنظمات المعاصرة, عساف عبد المعطي .  د)1(
ع        , دراسات معاصرة في التطوير االداري          , عاصم االعرجي  .  د )2( شر والتوزي ان  , دار الفكر للطباعة والن ة األولى  ,م 1995, عم  343ص, الطبع

,352 
 15ص , 5ص,بعة األولى الط, م2007, المنصور, مكتبة جزيرة الورد , تنمية المهارات الفكرية واالبداعية , سيد عليوه.  د)3(
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اءة المؤسسة            د استمرار آف الم   . المنظمات والمؤسسات يعد اإلبداع واالبتكار من االساسيات التي تؤآ في ع
  )1( الروتيناما على مستوى الفرد فاإلبداع يساعد الفرد على التخلص من. ,ملئ بالمتغيرات والتحديات

ا     ل به رة وتنفع ا المعاص ا أيامن وج به ي تم ة الت صادية واالداري ة واالقت المتغيرات االجتماعي ف
ذي يجعل   , يتسع تأثيرها ليشمل الكل االنساني عقًال وجسدًا وعاطفة         . افرادًا ومؤسسات : المجتمعات االمر ال

.بداع قاعدتها االساسية وقلبها النابضبل ويمثل اإل, من المرونة ضرورة تميز طبيعة المجابهة الفكرية   
اقص             ة أخذ في التن دي العامل ى االي سان      , وآما إن اعتماد المجتمع عل ل االن ى عق اد عل أن االعتم ف

ة       درات اإلبداعي ى الق ستقبل عل ي الم اد ف ع االعتم ا يتب ستمر مم د الم ي التزاي ذ ف ره أخ ى , وتفكي يس عل ول
ضلية  درات الع سألة اإل, الق د أن م ذلك نج ي   ل م اإلدارة وف اع وعل نفس واالجتم م ال ي عل دعين ف داع والمب ب

ام  ه ع ة بوج اة اليومي سية, الحي ٍة رئي ه مكان شكالت , ل بة للم ول مناس اد حل ي ايج داع تكمن ف ة اإلب الن مهم
ع وفي المؤسسات             )2(اإلدارية عمليًا ونظريًا في المؤسسات العامة للدولة       داعي في الواق  وتحقيق التفكير اإلب

ة            العا ف المعرف تغالل وتوظي ن اس نهم م ي تمك داع اإلداري الت ات اإلب ديهم مقوم ن ل ق اال م ن يتحق ة ل م
ا سبق               . المخزونة والمتراآمة لديهم في النظر إلى األشياء والظواهر والمشكالت بصورة مختلفة وجديدة عم

ة          ة ومتباين اء ا      . هذه المقومات يمتلكها االفراد بنسب متفاوت ون وعلم ان التربوي اء اإلدارة في       وآ نفس وعلم ل
ون أعظم                ذي يمثل راد ال النصف االخر من القرن الماضي عاآفين على البحث في هذه المقومات لهؤالء االف

:وقد تم تحديده على النحو اآلتي) 3(رأس مال للدولة ومؤسساتها اإلدارية وآذا المنظمة الخاصة  
 
 
:القدرات المعرفية  

رد              أن المتعمق في العملية اإلبداعية       دى الف ة ل ة اإلبداعي يجد أن المعرفة هي المكون االساسي للعملي
ى جل             ". المدير" ذلك يصل إل ه ب إذا ما اجاد عمليات إدارتها وخلقها وتبادلها ووضعها موضوع التطبيق فأن

داعي       . وقمه العملية اإلبداعية في المؤسسات العامة      . وبدون المعرفة ومكوناتها ال يمكن االرتقاء بالعمل اإلب
ل       لوب عم ًا وأس ًا تفكيري ه نمط سته وجعل ن مأس ر     . وال يمك وهر التفكي اس وج ة أس أن المعرف الي ف وبالت
:في) المديرين( وتتجسد القدرات المعرفية لديهم )4(اإلبداعي للمديرين المبدعين واساس تطورها  

 :ن خالل وذلك م, أو التعرف على معلومات قديمة  . القدرات المختصة باآتشاف معلومات جديدة -أ 
ذين يجب أن                 -1  القدرة على االحساس بالمشكالت أحد أهم القدرات االفتراضية لدى المدراء المبدعين ال

ى حل                      اج إل دة مشكالت تحت ى ع ا تنطوي عل ى أنه ة ضرورية        , يروا آل المواقف عل ذه هي بداي وه
ام            از إداري ع ديرين    ويتطلب االحساس بالمشكلة       , )5(لإلبداع ألي مدير في أي مؤسسة أو جه من الم

شكلة    اد الم ة الواضحة ألبع ى الرؤي درة عل دعين الق ًا , المب دًا دقيق دها تحدي باب . وتحدي د االس وتحدي
ار          , وتحديد اثارها ونتائجها المستقبلية    ى أفك وذلك من خالل الفهم والتحليل العميق بغرض الوصول إل

دة دة ومفي ديرين المب  )6(جدي ل الم ن قب شكلة م ارة التحسس بالم ن  , دعين ومه ة م ى مجموع اج إل تحت
 :ومنها, المتطلبات القبلية لتحقيق التفكير اإلبداعي لديهم

 .القدرة على االحساس والشعور والتنبؤ بالمشكلة •
 .الوعي واالعتراف بوجود مشكلة ضمن مجال محدد •
 .زيادة الوعي بأهمية الموقف أو مشكلة وضرورة التحكم والسيطرة عليها •
 .مباشرالقدرة على الترآيز ال •
 .زيادة الوعي بأهمية الموقف أو مشكلة وضرورة التحكم و السيطرة عليها •
 القدرة على الترآيز المباشر •

                                             
 12ص ,8ص, مرجع سابق , مكتبة لبنان ناشرون , التفكير االبداعي ,  سلسلة االدارة المثلى)1(
ى  , م2007, القاهرة  , دار الفاروق لالستثمارات الثقافية     ,  العامري   دخال. د, ترجمة  , قانون التفكير   , هويسيختون تي جي    .  د )2(  25ص, الطعبة األول

 31ص, 
ي        , محمد سليمان البلوشي  .  د )3( واد الدراس ة    ةالعالقة بين آل من قدرات التفكير االبداعي وعمليات العلم والتحصيل الدراسي في الم دى عين ة ل  المختلف

 21 المجلد 82العدد ’ جامعة الكويت , المجلة التربوية , من المتعلمات ذوات التحصيل الجيد والضعيف في الصف التاسع في سلطنة عمان 
 45ص, مرجع سابق , ادارة االبداع التنظيمي . رفعت عبد الحليم . الفاعوري.  د)4(
 46ص. الطبيعة االولى. م 2001, القاهرة . مرآز الخبرات المهنية لإلدارة , االبداع في السلم والحرب. سعد الدين خليل عبداهللا.  د)5(
 21 ص-20ص, المجلة التربوية مرجع سابق. س الثانوية الحكومية للبناتاالبداع االداري في المدار, صبريه بنت مسلم اليحيوي.  د)6(
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 )1(القدرة على التنظيم •
دعين                      ديرين المب دى الم داعي ل ر اإلب , وعلى هذا تعد الحساسية للمشكالت احدى أهم سمات القدرة في التفكي

رى               ونعني بهذا في هذه الدراسة قدرة المدير         د ال ي ذي ق على رؤية الكثير من المشكالت في الوقت الواحد ال
دع                      دير المب راه الم ذي ي فاإلحساس بالمشكالت   , به شخص آخر اية مشكالت أو هذا القدر من المشكالت ال

داً                       ذه المشكالت بعي ى حل ه ؤدي إل دة التي ت يتحدى المدير المبدع للوصول إلى التفسيرات أو األفكار الجدي
)2( مألوف أو ممارسعن ما هو  

 : القدرة على حل المشكلة ابداعيًا -2
:تتجسد قدرات المديرين المبدعين في حل المشكالت ابداعيًا من خالل ثالث مراحل هي  

 .إيجاد المشكالت •
 .تطوير حلول مبتكره لهذه المشكالت •
 .تنفيذ هذه الحلول على الواقع العملي •

داع  ًا من اإلب ًا مختلف ة نوع درة ,وتتطلب آل مرحل ة الق ا ضرورية لنجاح وفاعلي ا جميعه ا انه  آم
داع اإلداري                , اإلبداعية للمديرين    ة اإلب ان خطوات منفصلة تؤلف عجل ى ثم ثالث إل وتنقسم هذه المراحل ال

:ويمكن تصويرها مع المراحل الثالث في الشكل التالي, في حل المشكالت في أجهزة اإلدارة العامة   
املة لحل المشكالت ابداعيًا للمديرين المبدعينعجلة العملية الك) 10(الشكل  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
م 2007,مصر , القاهرة , كيف تجعل اإلبداع اسلوباً للحياة , بميك , خبراء مركز الخبرات المهنية لإلدارة : المصدر)3(

 , 

5الطبعة االولى ص              

                                             
ان , دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة , تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية     , عدنان يوسف العتوم  . د. أ )1( ة  , م 2011, عم الطبع

 145ص, الثالثة 
 57ص, بدون طبعه, م2003, الرياض , مطابع نجد التجارية , إلدارة االزمات والكوارث المدخل االبداعي , فهيد عايض الشمري. د)2(
زة                    : ايجاد المشكلة    * )3( يعني االستشعار والتوقيع والبحث عن المشكالت والتغييرات والتوجيهات والحاجات وفرص التحسين داخل وخارج االجه

 . افضل وجديد ولمبادرة ويرحب بالتغيير واالنتقال الى ما هان المدير المبدع هو الذي يقسم با, االدارية العامة 
ا                      : ايجاد الحقائق   *  ة به ة  الترابطي , يعني جمع المعلومات والممارسات والتجارب ذات العالقة بالمواقف او المشكلة دونما تسرع في ايجاد العالق

ويتوسع في البحث عن المعلومات      . ظور مختلف عن بعضها البعض   وهو يختبر المواقف من من    , المدير البارع تجنب االفتراضات غير الحذرة       
 .الخفيفة والعميقة المعاني والمفاهيم

ة               : تعريف المشكلة *  ائق جوهري ا      , يعني تجديدها بدقة ووضوح وفصلها عن المشكالت االخرى بناء على حق د التحديات التي عن طريقه وتحدي
 .ديدةيتم الوصول الى الطرق المؤدية الى الحلول الج

ار         , اي وضع اساليب متنوعة وجديد وغير مؤلوفة او تقليدية لحل المشكلة بهدف الوصول الى االفكار                : ايجاد االفكار * ك االفك حتى وان آانت تل
 ,مستحيلة فأن المدير المبدع بحلولها الى حلول غير مؤلوفة قابلة التنفيذ على الواقع

)1(المرحلة   

 ايجاد وتحديد المشكلة

)3(المرحلة   

 تنفيذ الحل

إيجاد الحل)2(المرحلة

عجلة العملية

 الكاملة

 لحل المشكالت 

 يرينابداعياً للمد

نيالمبدع  

يجادإ فعل  

 المشكلة
إيجاد

الحقائق
القبول

تسويق 

تخطيط

تقييم

واختيار

ايجاد

افكار

تعريف

 المشكلة
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داعي في            إعادة التنظيم أو إعادة التجديد يشير إلى قدرة المدير المبدع          -3 ر اإلب ى التفكي  من حيث القدرة عل
ر    , تحويل شيء موجود بالفعل إلى شيء آخر يختلف في التصميم أو الوظيفية أو االستعمال              د الكثي د أآ وق

ادة صياغة المشكلة                     من علماء النفس واالجتماع وعلماء التنظيم انه آثيرًا ما ينحصر حل مشكلة ما في اع
 )1(وهنا تكمن القدرة اإلبداعية للمديرين المبدعين, نفسها ثم حل المشكلة الجديدة 

ذه    ,   آما أن المدير المبدع يمتلك طاقات ابداعية تختلف في قوتها ونوعيتها عن المديرين االخرين                 ه ه تمكن
ذه    , المشكالت المتكررة  ,الطاقة من إعادة تحليل وتنظيم األفكار بحسب المواقف المتنوعة        ادة ربط ه واع

ذه                      األفكار بسهو  ة لحل ه ة المطلوب ار اإلبداعي ى األفك لة تبعًا إلجراءات عمل معينة تمكنه من الوصول إل
.المواقف والمشكالت بشكل مثالي وجديد تمامًا  

درة    ,   فالمديرون المبدعون هم من يخلقون المنظمات التي تعمل في العالم  تالآهم الق ى تحديثها   نظرًا الم عل
ًا    وتطويرها ار الجدي   ,  آلي ة وأوجدت منظمات                 فاألفك ة التي أطاحت بالمسلمات القديم رؤى المختلف دة وال

)2(ومؤسسات إدارية خالقة غيرت في مسيرة الحياة اإلنسانية بشكل مهول  
 :القدرات االنتاجية -ب  

دع   دير المب ة الشخصية للم ارات االنتاجي م المه ة من أه ار اإلبداعي د األفك ى تولي درة عل داع , إن الق فاإلب
د وانتاجه        قدرة عقلية تد   ة من                ,  فع المدير للبحث عن الجدي ة الكامن ه اإلبداعي ق طاقات دع هو من يطل فالمب

ا بالمعلومات والمعارف والممارسات                . عقالها وفتح المجال لها    ات ودعمه ذه الطاق والعمل على تطوير ه
ة   ة المختلف ات اإلداري ي المؤسسات والمنظم ة ف ة الناتج دى ال, اإلبداعي زز ل ذي يع ر ال دع االم دير المب م

)3(المقومات اإلبداعية االنتاجية االتية  
 Fluency:الطالقة -1

ل من أي              االنطالقوتعني   ر العق راد والظروف وتحري ان واالف ان والمك  بالتفكير خارج حدود الزم
ر               دع من التفكي دير المب درات الم ة التوقعات            , قيود ومحددات تحجم ق ة االتجاهات وآاف ى آاف ق إل فينطل

ة بال دوث   المتعلق ل الح دوث أو قب د الح دوث أو بع اء الح شكلة أثن دث أو الموقف أو الم ة , ح وطرح آاف
صان       ذف والنق ادة أو بالح افة أو الزي شتها باإلض ة ومناق ة ذات العالق دائل الممكن ل   . الب ي آ التفكير ف ب

دي ل للم نح العق ا يم اليين مم سابقين والح ر آل ال ة خارج اطار تفكي ا الممكن دع االتجاهات والزواي ر المب
ن خالل    تعماالت م صورات واالس ار والت ات واألفك دائل والمترادف ن الب ر م دد آبي د ع ى تولي درة عل الق

 )4(البحث الموسع في مخزون الذاآرة من معلومات ومعارف وتجارب وممارسات لها عالقة بالموضوع             
ة متف   , بهدف إنتاج أآبر عدد من األفكار اإلبداعية     درة عقلي دع ق ار      وللمدير المب ة األفك ه من حيث آمي وق

ين               ذا الموضوع أو المشكلة أو الموقف المب ة          )5(التي يقترحها عن ه ة اإلبداعي ة في الموهب  وسمة الطالق
أو يجب أن    , ال تعني هنا أن جميع المبدعين يجب أن يعملوا تحت ضغط الوقت                " المدير"لدى الشخص   

شخ     . ينتجوا بسرعة أو ال ينتجوا ابداً      اه أن ال ار وفي                 ولكن معن ر من األفك اج عدد آبي ى انت ادر عل ص الق
.فأنه إذا تساوت االعتبارات االخرى يكون صاحب حٍظ أآبر في إبداع أفكار ذات معنى, وحدة زمنية  

ة             و سية ابداعي زة تناف ر مي دد والكيف يعتب ار من حيث الع اج األفك زمن في إنت أن عامل ال الي ف بالت
زين  ديرين المتمي سبة للم ى  خصوصًا . بالن اج إل ر تحت شكلة موضوع التفكي ون الموقف أو الم دما يك عن

                                                                                                                                            
ار             تحويل االفكار المنتق  : التقييم واالختيار *  ين مجموعة االفك ارات والمفاصلة ب دع من اجراء االختي دير المب وم الم د ان يق اة الى حلول عملية بع

 .المطروحة بغرض الوصول الى الحول المثلى والجديدة آليًا 
ذ  *  ذه المشكالت                 : تخطيط التنفي شأن ه ذ الحول ب ى تنفي ؤدي ال صيلية ت ة وتف دع يوضح خطوات فعلي دير المب وم الم  والمواقف بنجاح   يعني ان يق

 .وفعالية وجودة عالية
ى                  : الفهم  *  د عل ار من فوائ ذه االفك يعني ان يقوم المدير المبدع يشرح االفكار لآلخرين بغرض مساعدتهم على فهمها ومن ثم شرح العوائد من ه

 .==المؤسسات العامة وعليهم
دع يتجنب االنقماس في التفاصيل       , ول واالفكار للمشكالت يعني االنشطة التفصيلية التي تحتوي عليها خطة تنفيذ الح      : الفعل==*  دير المب أن الم

 ..غير المهمة والمعوقات الثانوية التي قد يصادفها المنفذون على الطريق عند تنفيذ الحول
 46ص , مرجع سابق, ) يميك(مرآز الخبرات المهنية لإلدارة , االبداع في السلم والحرب , عبداهللا سعد الدين خليل..  د)1(
ل  . آين . روبنسون  .  د )2( دع       -صناعة العق ك المب شكيل عقل ة والتنظيم في ت ة ,  دور الثقاف ه موصللي  . د.ترجم وم    , رام شرة والعل م 2003, شعاع للن

 17 ص-16ص, الطبعة االولى
 21ص, م الطبعة االولى 1990, بيروت , دار ابن حزم للطباعة والنشر والوتزيع ,  طريقة لتوليد االفكار االبداعية 20,  الحمادييعل.  د)3(
ضان..  د)4( راهيم رم ديب اب ار , ال داع واالبتك تراتيجيات االب ة , اس دريب والتقني ة الت دد , مجل وفمبر , ) 106(الع سة , م 2007ن صادرة عن المؤس

 33ص , 32ص, السعودية , الرياض , العامة للتدريب التقني والمهني 
 352 ص– 343ص, دار الفكر للطباعة والنشر, ت معاصرة في التطوير االداري دراسا, عاصم . االعرجي .  د)5(
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ين    , فأن قياس الطالقة تكون في عدد األفكار مقارنة بالزمن          , أفكار أو بدائل فورية      وخصوبة المفاضلة ب
.هذه األفكار ودرجة خروجها على المألوف أو التقليدية السائدة في المؤسسة أو المنظمة  

:وهي, عل المدير المتميز بها صاحب قدرات ابداعية فذةللطالقة ثالثة عوامل تج  و   
سيطة                 : الطالقة الفكرية  -أ  د تكون ب ودة ق وهي عالقة مرتبطة بنسبة توليد آمية من األفكار والفكرة المول

وان قصة           , آكلمة مفردة  دة آعن ة معق د تكون مرآب دة    , أو ق ارًا موح ة تعطي افك ى   , أو جمل ادًا عل اعتم
  )1(شروط معينة في زمن محدد

وتعني قدرة الشخص على توليد أآبر عدد ممكن من الكلمات أو               : الطالقة اللفظية وطالقة الكلمات    -ب 
ة ددات معين ق مح اني وف اظ أو المع ن  . االلف ر م راء الكبي ي اللفظي والث راء المعرف ى الث دل عل ا ي وبم
شخص   ن ال ي تمك اني الت ات والمع دير"الكلم ة ذا " الم ة ومعرفي ه لفظي اطي بثق ن التع ع م اني م ت مع

دم           ي تخ اني الت ات والمع اظ والكلم ن االلف ه م سب متطلبات ًال بح ات آ ف واالزم شكالت والمواق الم
ك ن ذل شود م دف المن ى  , )2(الغرض أو اله درة عل ل الق نح العق ات تم ة الكمي ة وطالق ة اللفظي والطالق

ي يمكن ترآيب بعضها              ل بعضها     التحليل وطرح البدائل والتصورات المتعددة والمتنوعة والت  أو تحلي
شخص   صل ال دير"لي دم      " الم ي تخ ة الت ة االبتكاري اهيم اإلبداعي اني والمف ات والمع ة للكلم ي النهاي ف

 )3(المشكلة موضوع التفكير
دد         :طالقة االشكال    -ج   وهي قدرة الشخص على الرسم أو التصور الذهني لألشكال في رسوم سريعة بع

تجابة الذهن د االس صيالت عن ة والتف ن االمثل ورًا  م ه ف م إدراآ ر ت ة لمثي ة أو العقلي ن الواضح أن , ي فم
ى           , اإلبداع في أغلب االحيان يحدث بصورة تلقائية         داع النظر إل فمن طرق دراسة خطوات عمليه اإلب

ًا           , إبداعي  , االفراد المبدعين عندما يكونون في حالة تدفق       ة قلب ة اإلبداعي بمعنى أن يكونوا داخل العملي
ى س  ن عل ا يمك ال وقالب دى    , بيل المث ه إح اء إبداع ي أثن ام ف ة رس م ومالحظ الم الرس ي ع الخوض ف

ه       اته والوان دير "يحاول الشخص   , اللوحات ماسكًا فرش اء أن يبحث عن الخطوات       " الم ذه االثن في ه
 .المشابهة التي من الممكن أن تكون مفيدة له للوصول إلى الفكرة اإلبداعية المطلوبة داخل مؤسسته

ون               وبما إنه    فمن  ,  من الممكن تعلم اإلبداع في المؤسسات أو المنظمات من خالل دراسة اإلبداع في الفن
ن المؤسسات أو    , الممكن ايضًا دعم اإلبداع المؤسسي من خالل الخوض في عالم الفنون       د الف حيث يم

:المنظمات بالخصائص األتية  
 .يخدم الفن آًال من االهداف الفردية والجماعية ∗
 .حدوث مفاجآت سارة ويشجع على االنتعاش بعد تجربة الفشليرحب الفن ب ∗
 .يمنح الفن المديرين الفرصة للبدء في بناء الثقة في الحدس واالبداع لديهم ∗
ر          , يزيد الفن الثقة في استخدام أساليب جديدة أو التفكير بأسلوب جديد           ∗ م الكثي ه يمكن تعل الي فأن وبالت

داع         من مفاهيم اإلبداع وادارته في المؤسسات       واالجهزة اإلدارية والمنظمات من خالل دراسة اإلب
 )4(في الفنون

 : المرونة -2
ايزة                       ة والمتم ار المختلف ر عدد من األفك , ويقصد بها النظر إلى المشكلة من عدة روايات إلنتاج أآب

درة ع    , وعدم التفكير داخل الصندوق المغلق أو داخل حدود واخر ثابتة         ة هي الق أن المرون ى  وبالتالي ف ل
ين من الفكر                      وع مع توليد أفكار متعددة ومتنوعة وليست من نوعية األفكار المتوقعة عادة والتحول من ن

ين             د االستجابة لموقف مع ر الموقف                  , إلى نوع اخر عن ة بتغي ة الذهني ر الحال ى تغيي درة عل ا الق , أي انه
سهولة         وعليه فأن المر  , فهي عكس الجمود الذهني وتمثل الجانب النوعي لإلبداع          ى درجة ال شير إل ونة ت

ر      ب تغيي ا تتطل ف إذا م ذا الموق اه ه ة إتج ة معين ر عقلي ة نظ ا أو وجه ًا م شخص موقف ا ال ر به ي يعب الت
ار ألوف أو   , األفك دًا عن الم ى الموقف بعي سيطرة عل تحكم وال ى ال ؤدي إل ار أخرى ي ى أفك ال إل واالنتق

  )5(النمطية والجمود
                                             

 23 ص -20ص, م الطبعة االولى2007, لبنان المنصورية , آتابنا للنشر , االبداع ذروة العقل الخالق , انس شكشك.  د)1(
ان   , مليه مرجع سابق  نماذج نظريه وتطبيقات ع   , تنمية مهارات التفكير    , وآخرون,  يوسف العتوم  نعدنا.  د )2( ة  , م 2011,  االردن –عم ة الثالث , الطبع

 .141 ص– 140ص
 390ص, م الطبعة الثالثة 2005, عمان , دار وائل للنشر والتوزيع, السلوك التنظيمي في منظمات االعمال, محمود سلمان العميان )3(
ة   , ادارة االبداع   , بيتر  , آوك.  د )4( امري     . د, ترجم د الع ع    دار الف  , خال شر والتوزي زة  , اروق للن ى    , م 2008, الجي ة االول ة العربي  – 28ص, الطبع

 31ص
 44ص, الطبعة الثالثة , م2002, عمان, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, االبداع , فتحي عبدالرحمن جروان.  د)5(
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:لك قدرة المرونة آأحد السمات اإلبداعية هي ومن أهم مميزات الشخص الذي يمت  
 .سرعة االستجابة والتكيف مع المتغيرات الجديدة ∗
 .التحول بالتفكير إلى بعد مكاني جديد ∗
 .التحول بالتفكير إلى بعد زماني جديد ∗
 .تقدير الذات ومراجعتها ∗
 .اجراء التعديل والتطوير الالزم إذا لزم االمر ذلك ∗
 )1(ى مسار نوعي اخراالرتقاء من مسار نوعي إل ∗

:للمرونة عامالن اثنان وهما: عوامل المرونة  
ة  -أ  ة التكيفي ي ينظر من  :المرون ة الت ة الذهني ر الوجه ى تغيي دير عل شخص أو الم درة ال ى ق شير إل  وت

ل للتصلب                   , خاللها إلى حل مشكلة محددة         ر الطريق الموجب المقاب ذا المعنى يمكن أن تعتب وهي به
ي  د , العقل ي ق ي تعن ة    وه يالت القديم سيرات أو التحل ل التف ر أو تحوي ى التغيي دير عل رد أو الم رة الف

دة               لمعلومات أخرى حديثة تهيء السبيل إلى استخدامات جديدة في طريقة االستعمال وبناء أساليب جدي
 .في التعامل مع المشكالت

ر عدد ممكن من                      :المرونة التلقائية  -ب  اج أآب ى سرعة انت رد عل درة الف ى ق شير إل ة من        وت واع مختلف  أن
ة وعامل        , األفكار التي ترتبط بموقف أو مشكلة معينة       ة التلقائي ين عامل المرون ا ب ط هن ويجب أالَّ نخل

ا              , الطالقة الفكرية التي تحدثنا عنها       اه افكارن ر اتج ة تغيي فبينما يرآز عامل المرونة التلقائية على أهمي
 .  فقطيرآز عامل الطالقة على آمية وآثرة هذه األفكار

اه          ر االتج وعلى ذلك فأن المرونة ماهي إال القدرة على التكيف مع التعليمات المتغيرة والسهولة في تغي
ذي يحدث   , أثناء القيام بأنواع بسيطة ومنظمة من األعمال التي تتطلب مثل هذه القدرة على التكيف    فال

ألوف ه                   شكل الم ديم أو ال شكل الق شكل الحالي أو ال ا        غالبًا هو أن ال ى تفكيرن سيطر عل ذي ي ونجد  , و ال
ات    ن المعلوم ذاتي م صور ال ر أو الق ي التفكي ذاتي ف صور ال ذا الق ة له ه نتيج تخلص من ي ال صعوبة ف

ألوف أو الحل النمطي            شدنا للحل الم ة    )2(والمعارف والممارسات الذي ي ة التلقائي  وان ممارسة المرون
وفر بنك                دع تتطلب ت ة للشخص المب ر من         بمهارة ابداعية مهم اهيم وبنك آبي ر من الكلمات والمف آبي

اء      دم االآتف ف الموضوع وع شكلة أو الموق ق الم ي عم ي الخوض ف ه ف ارف تؤهل ات والمع المعلوم
ار       , بالمعالجة العابرة أو المكررة أو السطحية        ًا عن األفك بهدف الوصول إلى أفكار جديدة تختلف تمام

دة في مجموعة               , المستهلكة أو المتداولة حاليًا أو قديمًا        وة وفائ ر ق وهنا يبحث المبدع عن األفكار االآث
شكل الحالي أو                       دًا عن ال ل بعي ر والتحلي األفكار المطروحة أو المتداولة من خالل تغير مسارات التفكي
)3(القديم  

ر  ة بتغي ة الذهني ر الحال ى تغيي درة عل ة تتجسد في الق ا العملي ي حقيقته ة ف د االعرجي أن المرون ويؤآ
ف ى  , الموق ضاه إل ذي يتجه الشخص بمقت ي ال سمى بالتصلب العقل ا ي ر عكس م ة تعتب أي إن المرون

)4(تبني أنماط فكرية محددة يواجه بها مواقف الحياة مهما تنوعت واختلفت  
 :االصالة -3

ة       , وتعني أن الشخص المبدع ال يكرر أفكار االخرين          ل األصالة    , فأفكاره جديدة مميزة غير مألوف وتمث
ا تختلف عن آل                       , ات سلم اإلبداع    أعلى درج  ة نجد انه ة والمرون واذا نظرنا اليها في ضوء آل من الطالق

.فهي, منهما  
ة                ∗ ى قيم د عل ل تعتم ة ب ا في الطالق ال تشير إلى آمية األفكار اإلبداعية التي ينتجها أو يعطيها الفرد آم

 .وهذا ما يميزها عن الطالقة, وجودتها , ونوعيتها , تلك األفكار 
ا           ,  تشير إلى نفور الفرد من تكرار تصوراته وافكاره هو شخصيًا            ال ∗ رار م وره من تك بل تشير إلى نف

ة       , يفعله االخرون    ا عن المرون دى                )1(وهذا ما يميزه ة ل ة آسمة ابداعي ا النهائي  إن االصالة في غايته

                                             
ي       , )1( د الزهران دعين         , سفر بن سعيد بن محم ين األصالة والمعاصرة     استراتيجيات الكشف عن الموجودين والمب ايتهم ب ه الخضراء   ,  ورع دار طيب

 63ص, الطبعة االولى , , م 2003, مكة, للنشر والتوزيع
 51 ص– 48ص,  سابق عمرج, مرآز الخبرات المهنية لإلدارة, االبداع في السلم والحرب , عبداهللا سعد الدين خليل. د)2(
ل      , ايمن ابو راس  .  د )3( وق في دراستك                    ! ثروة بين يديك اسمها العق نجح في حياتك وتتف ك لت د استخدام عقل ع    , آيف تجي شر والتوزي ع للن دار الطالئ

  41 ص– 30ص, بدون الطبعة, م2004, ةالقاهر, والتصدير
  57ص, مرجع سابق, دراسات معاصرة في التطوير االداري , عاصم , االعرجي .  د)4(
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د المدى   , الفرد تعني إنتاج ما هو غير مألوف حاليًا أو في الماضي     ا هو ذآي وحاذق     و, ما هو بعي م
دة إال إذا          : وهناك من العلماء من يقول    , من االستجابات أو االدراآات      إن الفكرة ال تكون أصلية وجدي

 .لم يسبق لها سابق وآانت غير عادية وبعيده المدى وذات ارتباطات بعيده وذآية
ًا                ة اجتماعي و   , وهناك مقياس شائع للفكرة االصلية وهو أن تكون نافع سير جلف رد لعامل األصالة     وتف

ة     ات اللفظي ع المعلوم ل م ي التعام ة ف ة تكييفي ه مرون و أن د   , ه اني توج ي المع ر ف د تغي ا يوج فحينم
)2(اذ تبدو األفكار هنا على أنها جديدة أو ماهرة أو غير مختارة, االصالة   

 : السير نحو الهدف -4
درة          أشار الدآتور عبد الستار إبراهيم إلى أن البحوث والدراسات العربي          شفت ق داع اآت ة في مجال اإلب

سير نحو الهدف     , أو سمٍة ابداعية إضافية من قدرات التفكير اإلبداعي        دع    , وهو ال بمعنى أن الشخص المب
ي نحو الهدف             ه العقل ه أو اتجاه ل في مجال اهتمام زمن طوي ز ل ى الترآي درة عل ه الق دع لدي دير المب أو الم

ات تقف أمام            شتتات أو معوق ة م ه   وتخطيه ألي ى              , ه أو طريق سير نحو الهدف وعل ده إصرارًا في ال ل تزي ب
ر مباشر       شكل مباشر أو غي سير نحو الهدف    , تتبعه والسير في اتجاهه بكل قوة ورغبة والوصول إليه ب وال
داعي            سلوك اإلب ستقبل ومن خالل ال ذا التمحور    , يتمحور حول الوعي واإلدراك والتوجه نحو الم وم ه ويق
: تلخيصها في اآلتيعلى عدة أبعاد يمكن  

رد                : المواصلة الخيالية  ∗ ؤي واالستبصاري للف د التنب شافية من خالل الجه وتتمثل في القدرة االستك
 .المبدع أو المدير المبدع

 وتتجسد في قدرة الفرد في الحفاظ على حيويته بما يضمن السير نحو الهدف         :المواصلة الوجدانية    ∗
 .بعيدًا عن اإلحباط أو اليأس

 . من خالل القياس واالستدالل واالستنتاج:ة العقلية المواصل ∗
ة  ∗ سالم    :المواصلة البدني ة دون االست ة قوي دف بدافعي و اله سير نح ي ال رد ف درة الف ي ق ل ف  وتتمث

 .لإلرهاق أو التعب الذي قد يصيبه
ه بكل                   : المواصلة الزمنية  ∗ اظ بالموضوع أو الهدف في ذهن وهي قدرة الفرد أو المدير على االحتف

 )3(بعاده وتعريفاته وتناقضاته بشكل منسق ألطول فترة زمنيةأ
سهم في أداء                   وتعد القدرة على مواصلة السيرة نحو الهدف أو االتجاه العقلي من القدرات االساسية التي ت

ه               , المبدع لعمله    اء من ل لالنته ال     , حيث يحتاج فيها العمل اإلبداعي المتداد زمني طوي ى سبيل المث , فعل
عن الفعل    " بافلوف"وإن أفكار   , ظل معنيًا بمشكلة العلمية الرئيسية لمدة سبع سنوات         " انشتاين "يقال أن 

)4(المنعكس الشرطي ترجع جذورها إلى سن مبكر عندما آان في الخامسة عشر  
م من                       وع مه إن االستمرار في السير نحو الهدف إنما هو سلوك الفرد أو المدير المبدع الذي يكشف عن ن

د    ,  وراء هدف ينشده     اإللحاح ه     " بيتردراآر "حيث يؤآ ذي   "في آتاب أثير التنفي ى ضرورة وجود      " الت عل
ى   ا سوف توصلنا إل ا إنه ة طالم ة طويل داف أزمن ذه األه ى وإن أخذت ه ا حت ى تحقيقه سعى إل داف ن أه
  )5(مبتغانا

 :التمكين  -5
شيء      ف, وفي مختار الصحاح هو مصدر للفعل مكَّن        , التمكين في اللغة العربية    أي , مكنه اهللا من ال

.أي تمكن منه , واستمكن الرجل من الشيء , أمكنه منه :   
تمكن    " المفردات"ويشار إلى المكان في آتاب     ة  أي ال شيء والمكن ول  , على أنه الموضوع الحاوي لل تق

ه فهو   وقد مكن مكان   ,وال يجمع جمع تكسير     , والجمع مكانات , أن سيده مكنه المنزلة عند الملك       : العرب  
ك        , وتمكن من الشيء واستمكن ظفر      , وتمكن   , وتمكين آمكن , والجمع مكناء   , مكين واالسم من آل ذل

.المكانة  

                                                                                                                                            
زان       دعب.  د )1( راهيم الجي ن اب داعي        لمحات عام   ,  االله ب ر االب ان          , ه عن التفكي ة البي سلة تصدر عن مجل ان سل اب البي ة     , آت د الوطني ك فه ة المل مكتب

 34 ص– 32ص, الطبعة االولى , الرياض , م 2002, ) 1423(, الرياض 
 25 ص– 24ص, مرجع سابق , مكتبه جزيرة الورد , تنميه المهارات الفكرية واالبداعية , سيد عليوه.  د)2(
 70 ص– 53ص’ الطبعة االولى, م 1997, القاهرة , آتاب التأصيل , جماعة التأصيل العلمي , االبداع وقضاياه وتطبيقاته , يم عبدالستارابراه. د)3(
  .48ص,مرجع سابق, لمحات عامه عن التفكير االبداعي , الجيزان عبداالله بن ابراهيم. د)4(
إلدارة   )5( ة    ا) بميك (,  خبراء مرآز الخبرات المهنية ل ر المكتوب د غي داع القواع ارعون   , الي دربون ب إلدارة     " 3"موسوعة م ة ل رات المهني مرآز الخب

 )130ص, بدون طبعة , م2003, القاهرة بميك(
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شيء          , ويتضح مما سبق أن التمكين يشار إليه بمفاهيم عديدة         ى ال درة عل ولكنها متقاربة تشير إلى الق
)1(واحتوائه والظفر به والمكانة المنزلة  

ي   ات التمك د       ومن أهم تعريف ا جاء عن "ن وأوضحها في األدب اإلداري هو م Bowen and Lawler "
ة الموظف   ي إطالق حري ل ف ين يتمث شكل  , التمك ويره ب ن تط ي ال يمك ياق إدراآ ة وس ه ذهني ذه حال وه

شية وضحاها  ين ع ارج ب ن الخ سان م ى اإلن بنٍ , يفرض عل ى ت اج إل ة يحت ة داخلي ة ذهني ين حال . والتمك
ة من قب        رد    وتمثيل هذه الحال ة       , ل الف ه الثق وافر ل ة           لكي تت درات معرفي ك من ق ا يمتل النفس والقناعة بم ب

)2(واختيار النتائج التي يريد أن يصل اليها, تساعده في اتخاذ قرارته   
ود   سان من القي ر اإلن ه تحري ى أن ه عل بعض ينظر الي دى ال ين ل زه ,   والتمك رد وتحفي شجيع الف وت

.ة واالبداعومكافأته على ممارسة روح المبادر  
ين                       دة بحيث ينظر أصحاب التمك وانين الجام والتمكين عند اخرين هو عدم القيام باألشياء على أساس الق

دافها            ة وأه زة اإلدارة العام ات المؤسسات وأجه ق غاي ة لتحقي ائل مرن ا وس ى أنه وانين عل ى الق ولكن , إل
ة            ا غاي ى انه وانين عل ى الق ًا   المدير البيروقراطي التقليدي ينظر إل يلة مع ة    , ووس ذلك تفعل البيروقراطي ل

ستقل        ر الم داع والتفكي اح اإلب بح جم ي آ ا ف صارمة        , فعله ة ال ن الرقاب رد م رر الف ين يح ن التمك ولك
ال            , والتعليمات الجامدة والسياسات المحددة      ويعطيه الحرية في تحمل المسؤولية عن التصرفات واألعم

ستغلةٍ       وهذا بدروه يحرر امكانات   , التي يقوم بها     ٍة وم ر مفعل تبقى غي ًا س الفرد ومواهبه الكامنة التي حتم
.في ظل البيروقراطية الجامدة واالدارات المستبدة  

ى          , فال يمكن االستفادة من مواهب الفرد وقدراته وإمكاناته          ؤدي إل ال للمؤسسة وال للفرد نفسه مما ي
.إهمال هذه القدرات وضياعها وموتها في النهاية  

ه                 والتمكين هو    ا هو مسؤول عن ام بم سئولية المناسبة للقي سان     : إعطاء الفرد مزيدًا من الم أي إعطاء االن
شكلة     ي الم صرف ف ة للت ة وحري سئولية آامل شكلة م رب للم رهم    , األق شكلة وأآث اس للم رب الن ه أق ألن

ذي                 ,)3(احتكاآًا وتأثيرًا بمشكلة   دير المسئول ال ة للم ة ذهني ستنهض    وهناك من يرى أن التمكين هو عملي  ي
ارات مرؤوسيه       ر في               , قدرات ومه ة في التصرف والتفكي ك من خالل اعطائهم مساحة من الحري وذل

ه   وع إلي ا دون الرج ي يواجهونه شكالت الت ف والم ة  , المواق ار اإلبداعي ناعة األفك الل ص ن خ أو م
ا  ون به ي يعمل سة الت ائفهم أو للمؤس ة لوظ ا )4(والتطويري " إم Knan ين ال"  رى أن التمك و في وظيفي  ه

.عالقة تشجع الثقة المتبادلة بين المديرين والمروؤسين من أجل التحسين المستمر في الجودة والخدمات  
زة اإلدارة      سات وأجه ي مؤس شري ف صر الب ي بالعن ي ترتق اهيم المعاصرة الت ن المف ين م وم التمك فمفه

ر     العامة المعاصرة إلى مستويات راقية من التعاون وروح الفريق الواحد و        داع والتفكي النفس واإلب ة ب الثق
ادرة   ستقل وروح المب اهيم  , الم ات والمف ت التعريف نح     , وإن اختلف ول م ز ح ين للمرآ وهر التمك أن ج ف

وم                      ذي يق ر بمعنى العمل ال الرؤوس حرية في أداء العمل ومشارآه أوسع في تحمل المسئولية ووعي أآث
.به  

:د البشريةالتمكين ومقومات القدرة اإلبداعية للموار: 2-3  
ه        دينو في آتاب ال اوج مان الم    "ق " أعظم معجزة في الع The Grea test in th world  إن المخ 

ٍة عصبية            , البشري هو أعقد هيكل مرآب تم خلقه على االطالق         ار خلي حيث إنه يحتوي على ثالثة عشر ملي
الى   - فطرنا اهللا  ولقد, وهذا يفوق أآثر من ضعفي عدد البشر الذين يعيشون على هذا الكوآب             ,   - سبحانه وتع

ا          , أجل النعم   , على التعلم واستخدام نعمة العقل       ى خالقن دي إل ستدل      , وأفضل استخدام به نهت ه ون نعرف آيات
ه      ان في سائر أعضاء الجسد              , بها على عظمت شاط يتحكم ة ون ل وظيف ل آأي عضو من      , وللعق وينمو العق

راح               ولكنه ينمو أيضًا بإآتساب الخ    , أعضاء الجسم    ة المشكالت واقت ا من خالل مواجه برات والتعامل معه
دة               , الحلول اإلبداعية المناسبة لها    يلة الوحي ويتفق العلماء على أنه ال يوجد تفكير بدون معرفة حيث إنها الوس

                                             
ع       , التمكين الوظيفي ودورة في تعزيز القدرات البشرية      , محمد جمال ابو المجد   . د )1( شر والتوزي روت , دار ابن حزم للطباعة والن ة  , م2008,بي الطبع

 35 ص– 34ص, الولىا
سية            , أحمد سيد مصطفى    .  د )2( شرية تناف وارد ب ة لم ادة ابداعي ة           , نحو قي إلدارة العربي ة التحديات المعاصرة ل ة في مواجه ادات االبداعي ؤتمر القي , م

 420 ص-415ص, م2001, مصر
ة     منشورات المنظمة العربية للتنم   , التمكين آمفهوم ادراي معاصر     , ميحيى سليم ملح  .  د )3( ة اإلداري اهرة   , بحوث  ودراسات      , ي ة   2009, الق م الطبع

 9 ص-6الثانية ص
Rubel.c.Empower your employees So you can Satsfy Cnstomers" , marketing news,1995,vol,29 no7,pp.15-18 )4(  
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ول          د الحل دة وتولي ارف الجدي اني والمع ردات والمع ب المف وين وترتي ن تك ه م ين عقل رد وتمك ه الف لتوجي
ل                 . مشاآل التي يواجهها    اإلبداعية لل  ات العق ؤثرًا في اطالق طاق اًال وم ولهذا آانت البيئة المحيطة عامًال فع

رة  دة ومثم ة مفي ستمرين   , بطريق د الم وير والتجدي داث التط ن إح ه م ة   , تمكن ون البيئ د تك س ق ى العك وعل
نظم      اإلجراءات وال دة ب دما تكون مقي ل عن ام استغالل ملكات العق ًا أم ي  المحيطة عائق دة الت ة الجام الروتيني

.وضعها اإلنسان أيضًا  
ى                    ساعد عل ة ي ا اإلداري إن قيام المؤسسات وأجهزة اإلدارة العامة بإطالق طاقات الموظفين من خالل قياداته
ة          ار اإلبداعي وع األفك اين وتن خلق موظف متفرد وغير نمطي يؤمن بأهمية تدفق المعلومات واستخدامها وتب

ر  ن االف ا م ة عنه ة   , اد الناتج ة واالتكالي ن النمطي تخلص م ى ال ساعد عل دوره ي ذا ب ك , وه ساعد ذل ضًا ي أي
رأ            سمع    , الموظف على ممارسة التفكير الناقد في آل ما يق شاهد    , أو ي ى          , أو ي درة عل دعم التمكين الق ا ي آم

.التعلم الدائم والذاتي حيث يصاحب هذا التعلم نمو معرفي معلوماتي مهني واسع  
رد من أن         , ا الموظف نتيجة اطالق طاقاته تطور آبير في شخصيته          ويطرأ على هذ   حيث يمكن الف

ا يضمن مصلحة العمل                ه بم سم المشاعر باالستقرار واألهداف          , يعبر عن اهتماماته وآرائه ودوافع ا تت آم
تمرار  سل واالس ة بالتسل راءا  , الوظيفي ذ االج ي تنفي ة ف سيطرة  والحرفي سلط وال ل للت ب المي ذلك نتجن ت وب

"وفي هذا االتجاه يقدم , )1(والنظم الروتينية دون تفكير Bowen and lawler معادلة التمكين التي تبرهن " 
ين في المؤسسات                        ة عوامل اساسية لنجاح التمك ر بمثاب على أهمية بعض المقدمات والمقومات التي قد تعتب

:وهذا المعادلة هي, وأجهزة اإلدارة العامة   
 

المكافآت× المعرفة× علومات الم×القوة = التمكين   
 

وحسب رأي اصحاب هذه المعادلة فأن حاصل ضرب هذه العوامل االربعة يبين انه إذا آان أي عنصر من                
صفر  ساويًا لل ذه العناصر م ون صفراً , ه ة سوف تك ين الكلي ة التمك أن نتيج دم , ف ديرين بع ذآر الم ذا ي وه

ا دعم الك ائهم ال ر دون إعط وة أآب وظفين ق ة إعطاء الم ذآاء وحكم ة ب ذه الحري وة وه ذه الق , في لممارسة ه
ات          إجراء الدراس اموا ب ي ق سات الت ن المؤس صوها م ي استخل اربهم الت اء وتج ؤالء العلم سب رأي ه وح

نح         , والبحوث عليها    آت تم ة والمعلومات والمكاف فأن الممارسات اإلدارية التي تعمل على بث القوة والمعرف
ة   ة خاص ة ذهني ة    وه, الموظف حال درة والقابلي ة والق ن االمكاني ة م ين المنبثق تمكن والتمك ة ال أن . ي حال ف

ة برضا             , توافرت تلك الممارسات اإلدارية توافر عندها التمكين         وافرت نتائجه المتعلق ين ت وافر التمك وإن ت
ائج من                    اء وبالعمل لتحقيق أفضل النت سئولية وباالنتم ة وباالستقاللية وبالم  حيث   الموظف وشعوره باألهمي

.وسمعة المؤسسة من خالل الجودة والنوعية, االنتاجية  
ة    -لهذا أصبح من الضرورة في هذا العصر       ر اقليمي ة وغي  - نتيجة ألحداث عالمية ومستجدات اقليمي

ة         ن العبودي شر م ر الب ى تحري ة إل ا اإلداري الل قياداته ن خ ة م سات اإلدارة العام زة ومؤس سعى أجه أن ت
ار                         المفرطة لقوانين وتعليمات   ة االختي ر الحر وحري ه من التفكي رد ويمنع د الف د يقي  ونظم وهيكل تنظيمي ق

ى مستوى استعباد               , والمفاضلة بين بدائل مختلفة      دول إل ة في بعض ال وقد تصل بعض الممارسات اإلداري
صالح شخصية    ق م ربح وتحقي ل ال ن أج تغالل م شع اس تغالله أب ات , الموظف واس ن أدبي ر م رى الكثي وت

ارة ومشارآات                 التمكين   ه جب ات عقلي ود وطاق رد من جه دى الف ا ل أنه من الصعوبة إمكانية تحقيق أفضل م
وم سياسات      , فاعلة وطاقات ابداعية متفجرة      ة آل ي زة اإلدارة العام في الوقت الذي تصنع المؤسسات واجه

ل        ى األق ال عل ون أو أطف صوص أو متهم م ل ى أنه ا عل ة أفراده ي معامل ن ف راءات تمع اول , )2(وإج ويح
"Deming ع   "  ي تمن ق الت ل العوائ ة آ ي إزال ديرين ف ي دور الم شاملة ف ودة ال وم ادارة الج المؤسس لمفه

م           , الموظف من ممارسة وظيفته بكفاءة وفاعلية        شكيل أدواره فيجب اعادة النظر في دور المديرين وإعادة ت
ك المما              ي عن تل د من أجل التخل ع الموظف من       واتجاهاتهم وصياغتها وبرمجتها من جدي رسات التي تمن

د     داع ويؤآ ة واإلب اءة والفاعلي ن الكف ى م ستويات أعل ى  م ول إل ه للوص ام ب ن القي ا يمك ل م ام بك القي
"Deming أن هذه العوائق تحرم الموظفين والعاملين الحق الطبيعي في االعتزاز والفخر بالعمل وحقهم , "

                                             
  , 57 ص– 54ص.  سابقمرجع, التمكين الوظيفي ودوره في تعزيز القدرات البشرية ,  جمال ابو المجددمحم.  د)1(

(2) Bowen D.H.and lawler. E.(1995) Empowening service fmployees,shoan managem ent review , sammer, 73,83 
, D.B. and lawler , .E.(1992) The Empowernm ent of servies workers:what .why .how .and when shoan 
management 
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م            داع في عمله ر واإلب أن   , الطبيعي في التفكي ذلك ف ة                ل ا وتمارس رقاب ى دعم أفراده  اإلدارة التي تعمل عل
.محدودة على تصرفاتهم فأنها تفرز روح اإلبداع لديهم وروح المبادرة والفاعلية  

راغ             راغ أو في ف شأ من ف ين ال ين د أن التمك ى مقومات أساسية      , آل ما سبق يؤآ اج إل ا يحت , وإنم
ة       ,  ومؤسسات اإلدارة العامة     وهذه المقومات تحتاج إلى تأصيل وتعميق داخل أجهزة        ة والمعرف , فأسس الثق

 ونشر القوة  والمشارآة في الرؤية والمعلومة 
ذه األسس                ى ه لكي تعمل آشروط أساسية        , تحتاج إلى تغيير نوايا الجميع ومعتقداتهم وسلوآياتهم لتبنى عل

)1(إلنجاح مفهوم التمكين  
:الثقة بالمديرين والتمكين: 2-4  

ديرين    الثقة هي أقوى س    دى الم م     , الح ل م له ال مه أن      , وهي رأس م ا ب رنيس توآوبام ول م ا يق وآم
ذا       , الثقة هي أهم رأس مال اجتماعي      ة "وأن العجز في رأس المال ه زان       " الثق د أخطر من العجز في مي يع

دول   دفوعات ال دير والمرؤوسين  , م ين الم ادل ب ة شعور متب ى  , والثق ل عل دير هي دلي اس في الم ة الن وثق
ة        , وهي إحدى أهم نتائج التمكين    , اجة  الح ادل المستمر للطاق ة يجب أن تكتسب        , وهذا ما يعرف بالتب , فال ثق

اآلخرين       , ولهذا تعد القيادة صناعة ينبغي إعادة اختراعها        ام ب ة يتحقق من خالل االهتم وأن , واآتساب الثق
ومهم ومشاآ     , تكون إلى صفهم فيما يحدث لهم من خير أو شر          شارآهم هم د           وت ي ق تهم الت لهم حتى تحظى ثق

ادل وسياسة                 ربح المتب ى ال ح    : تبنى آالبناء من خالل استمرار االهتمام والتواصل والعالقة القائمة عل ا أرب أن
..وانت تربح  

ل    ذي يجع ين ال وين التمك ى تك ؤدي إل ي ت ات الت م المقوم ن أه صدق والمصاحبة م ام وال أن االهتم
أنهم أصحاب الم        ا                    المرؤوسين يتصرفون وآ أنهم شرآاء فيه ل آ ى األق ة أو عل وزارة أو الهيئ , ؤسسة أو ال

ر والتطوير نحو االفضل                  ة من اجل التغيي ر عادي ة غي ة ابداعي ذل طاق , والتمكين بدوره يشكل دافعًا نحو ب
وع اخر  ن ن ع م ى داف ود إل ال يق ة الح ذا بطبيع ة  , وه م والمعرف ساب العل ذات من خالل اآت و تطوير ال وه

تمرارية ال  ات       , تعلمواس ديهم رغب ون ل ين تتك ين الممكن أن المرؤوس ة ب وث العلمي ات والبح د الدراس وتؤآ
دة         ل من                     , ودوافع أآبر نحو اآتساب معارف جدي در مماث ديهم ق وفر ل رانهم ممن ال يت وق أق شكل يف ك ب وذل

)2(الصالحيات أو التمكين  
شاآل  شكلة الم شر م ي الب ين بن ة ب صعوبة , والثق ي ال ة ف ون غاي اد تك ل وتك سبب عوام ق ب  والتطبي

ٍة          , متعددة ومتداخلة  سنوات طويل ًا ل ذين ارتبطوا مع اس ال ين الن ى ب أن   , فالثقة الحقيقية صعبة حت د ف وبالتأآي
ة مع الطرف              , الثقة بين المدير والمرؤوسين صعبة أيضًا        اء العالق وخاصة عندما يكون لكل طرف حق إنه

ه    ر بمحض ارادت باب و   , االخ ي اس ث ف دما نبح وانين      وعن ع الق ي وض وزارات ف سات وال ع المؤس دواف
:فإننا نجد أنها تعود إلى أحد أمرين, والتعليمات الصادقة والقيود  

. من أجل تأمين سير االمور بشكل منظم تالفيًا للفوضى:األمر االول   
. الثقةأي عدم: بطبيعة الحالة يكون تالفيًا الستغالل النظام واالساءة من قبل االخرين: األمر الثاني  

ة      , ومهما تكن االمور    زة اإلدارة العام ين أعضاء أجه ة ب ديرين  , فالثق وظفين أو م ة    , م د في غاي تع
رن الواحد والعشرين            ا من اجل ضمان           , االهمية لهذه االجهزة في الق ا هي العوامل التي يمكن توفيره فم

ة        الثقة بين أعضاء هذه االجهزة والفرقاء المهتمين والمتأثرين بنتائج عمل           ة الحكومي زة اإلداري ل  ,  االجه مث
.العمالء والمجتمع  
:أن أهم العوامل والمقومات التي يمكن أن تدعم الثقة وتعزرها بين المدير ومرؤوسين تتمثل بما يأتي  

ارة  : الكفاءة: العامل األول  ة    , أن يثق بعضنا ببعض من خالل ما تتمتع به من آفاءة ومه ستبدل آلم ًا ت وأحيان
ة      : فاءة أو مهارة الثقة بكلمة آ   اءة عالي ع بكف ا نثق      , فنقول الطبيب الفالني يتمت فنثق بتشخيصه للمرض آم

زم من تشخيص وعالج            ا يل إجراء م ه ب سمح ل ا فن دما أؤمن     : إذا, في العالج الذي يقدمه لن أمنحك ثقتي عن
 المؤسسات   فالثقة أصبحت ضرورية في مختلف        , وتتوقف ثقتي عندما أشك في مهارتك       , بكفاءتك وقدرتك 

ة                         ة الهرمي ديرون التحول عن المنظمات التقليدي ا اراد الم والدوائر الحكومية أآثر من اي وقت مضى إذا م

                                             
ات     ,  الطعامنه طارق شريف يونس  .د. أ )1( داع مقومات ومعوق ي                  -االب ة في اطار عرب ادات االداري ة من القي التحديات المعاصرة   ,  دراسة آلراء عين

 90 ص-88ص, بدون طبعه, مصر , م2006, القاهرة, المنظمة العربية للتنمية االدارية, ) القيادة االبداعية(لالدارة العربية 
(2) Rothstein .L.R.Hackman,J.r.Pasctlal,B.G.Mary.v.(1995),The Bmpowerment Efortcame Undone 
,Harvard,Business Review,73(1),20-31 
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ة المتخصصة   ن اي      , والوظيفي ر م درة أآب ارة وق ى مه رف وعل م ويع دير يعل ان الم بحكم التخصص آ ف
دير         , موظف في اإلدارة أو القسم     داعًا من             ولكن اآلن ليس شرطًا الزمًا أن يكون الم ر اب أ أو أآث م أو أآف  أعل

رن الواحد والعشرين         : إذا, فوظفية تنسيق مهاراتهم وابداعاتهم أآثر من اتقانها        . مرؤوسيه   دير الق ة م وظيف
م            , "بيتردراآر"وظيفة تنسيقية آما يؤآد ذلك       ة به ة ودور الثق سيق للتخصصات المختلف ة    , فهي تن زداد ثق فت

ه التي          , نسيقها بمقدار آفاءة المتخصصين فيها      بهذه التخصصات التي يعمل على ت      نحهم ثقت و يم ومن هنا فه
ا صرف  , يتبعه ي الت ة ف نجم حري تعلم     , فت ز وال ار والتمي داع واالبتك بًا لإلب ًا مناس تقاللية ومنح ًا واس وتمكين

)1(الدائم  
اءة          : االنتماء: العامل الثاني  ساندة للكف ى مدى          وال, يعد االنتماء من العوامل المساعدة والم د عل ا تعتم ة هن ثق

زة      ذه االجه داف ه ف أه وف خل ا للوق ن وزارات وغيره ة م زة اإلدارة الحكومي ي أجه املين ف تعداد الع اس
ذه االهداف               .. وغاياتها   واالنتماء ألهداف االجهزة اإلدارية وغاياتها لن يتحقق دون رؤية مشترآة ألهمية ه

رًا من ا       , من وجهة نظر العاملين      ا              والمشكلة أن آثي ذمر فيه اني وتت ة تع ة العام ات اإلداري لمؤسسات والهيئ
ائهم          ا تتجاهل عدم              , االدارات من عدم والء المرؤوسين وانتم ة أنه ا االدارات العام ع فيه ي تق والمشكلة الت

زة          ذه االجه ة نظر             , فهم واستيعاب وقناعة العاملين بأهداف وغايات ه ات من وجه ذه األهداف والغاي ألن ه
املين              العاملين هي فق   ى حساب الع ة المشترآة        , ط تحكم وتعني المديرين أو المساهمين عل فال تتحقق الرؤي

ة من وزارت                     زة اإلدارة الحكومي ات وأهداف أجه التي تعد متطلبًا أساسيًا النتماء العاملين ووقفهم خلف غاي
.وغيرها  

سجم    التها ين ة ورس زة اإلدارة العام داف أجه ات وأه شترك لغاي اء الم راد  أن االنتم ود اف ع وج ى م  ويتماش
ي       ا التنظيم ي هيكله ة ف سطٍة افقي كال منب ة بأش ات حكومي ادة ومنظم فات الري ون  , بمواص ديرين يعترف وم

ذه المنظمات        , بقدرات ومهارات العاملين اإلبداعية    ا في ه وفر الموظف صاحب          , ويثقون به سبب ت ك ب وذل
ى تح                ؤدي إل ين التي ت رامج التمك وافر ب رة وت ر             المعرفة والخب ة في مستويات االداء والتفكي ائج عالي قيق نت

.اإلبداعي  
ث ل الثال صال: العام ادل    : االت يهم بتب ديرين ومرؤوس ين الم ة ب ريس الثق شيط وتك و اداة تن صال ه االت

رات والمشورة والنصيحة             ادل الخب ديرين            , المعلومات والتغذية الراجعة وتب ين الم ة ب فال يمكن تحقيق الثق
ص راد دون االت ةواالف ة اإلداري ين أطراف العملي ة ب ائل متبادل ل , ال ودون رس ددة لتفعي ائل متع اك وس وهن

ا , عملية االتصال في المؤسسات والهيئات من خالل عدد من الوسائل              وح واالدارة    : منه اب المفت سياسة الب
ودة ات الج ى المكشوف وحلق التحول واإلدارة عل ي والع ,  ب صال االفق كال االت ل أش ى تفعي ودي إضافة إل م

ا                     ة في االتصال مفاده ه حديث اك مقول ستويات وهن ين مختلف الم دينا أسرار        "والقطري ب , "نحن ال يوجد ل
.وهذا الشعار أو المقولة تؤآد الشفافية والوضوح إضافة إلى تدريب الموظفين على فهم المعلومة واهميتها  

ة   ,  غاية االهمية    وبوداع المديرين لألنظمة البيروقراطية فأن عليهم استقبال موضوع في         , وهو موضوع الثق
.بل هي في غاية االهمية ايضًا للمجتمع المستقبل للخدمات والسلع, فالثقة ليست ضرورة للعاملين فحسب  

ة    , والثقة باألحرى هي الثقة بالقدران وتأخذ شكًال عامًا    ك الثق ؤثر تل آأن يثق المعلم بقدرات تلميذه دون أن ت
  )2(شرعلى مصلحة المعلم بشكل مبا

النفس وآيف          ,  الثقة قد تكون بالنفس وقد تكون بالغير         :الثقة بالنفس : العامل الرابع  ة ب وهنا نتحدث عن الثق
األخرين                , يمكن للمدير مثًال أن يصنع الثقة بمرؤوسيه       ة ب النفس وثق ة ب ديرين ثق دى الم ومن المهم أن يكون ل

. يقوموا بأعمالهم بكفاءة عالية واقتدارلكي, وخلق الظروف والبيئة المناسبة للثقة بالمرؤوسين   
افهم      , والثقة بالنفس ال تتحقق بالكالم والخطابات        ى اآت وال يمكن خلق الثقة بالناس من خالل أن نضرب عل

امهم بالعمل         ,  اء قي رتبط بالنجاح     , ونثني عليهم أثن ع انك ستنجح       , فهي ت دما تتوق ة التي        , فعن د الثق ا تتول فهن
.تحقيق النجاحتدعم الجهد الالزم ل  

اك   , دعم وتشجيع روح المبادرة في غاية االهمية        : دعم روح المبادرة وتشجيعها   : العامل الخامس  ولكن هن
ادرة       , من يقول من المديرين بأن طبيعته المنظمة روتيني        أن      , وال يتطلب روح المب ك ف رغم من ذل ى ال وعل

ة التي تح             وانين صارمه             روح المبادرة مهمة حتى في المنظمات البيروقراطي دة وق ا قواعد عمل جام , كمه
وال , مثلها مثل المباريات الرياضية حيث الفريق الفائز عادة فعل شيئًا تجاوز القواعد التي حددها المدرب         

                                             
(1) Stewart, T.A.,(2001) Trustme on This organizatlonal sapport for Trust in a world without Hierchies, chapter in 
a Book ,The future of leadership, jossy –Bass,C.A.PP.67-77 
(2) Kanter, R.(2004) confidence,how winning steark and losing streaks Begin and End. Crown Business,PP.402 
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وع من                       , يعني ذلك عدم االلتزام    وفر ن ى الخصم دون ت وز عل ل والف وإنما يعني أنها لن توفر لهم الحل االمث
ل    ف وتحم ادرة والتكي سئولية المب ل          , الم ة لك ي مهم دة ه ار جدي ق أفك داع وخل ى اإلب ود إل ادرة تق فالمب

.وهي مهمة اوًال واخيرًا للثقة بالنفس, المنظمات في هذا العصر   
شعور خصوصاً              ة من ال ذه الحال ة ه أن الشعور بالقدرة على الفعل والتأثير هو آل ما يحتاجه الموظف تقوي

ستمر   إذا جاءت بدعم من المديرين في اي م       روح وت ذه ال وم    , ساهمة أو نشاط لكي تتعزز ه تم بي ة ال ت فالعملي
المهم هو   , وانما تحتاج إلى تشجيع على االعمال الصغير حتى نصل إلى المبادرات الكبيرة والمؤثرة              , وليله

سيطة وصوًال                        ادرات ب دؤا بمب ى أن يب شجيع الموظفين عل ة المناسبة لت ى  قيام المديرين ببناء المناخ والبيئ إل
.المبادرات األآبر واالعظم  

ديرين    : العامل السادس  سر                 :الثقة والسر الحقيقي للم يس هو ال ديرين ل سبة للم النفس بالن ة ب ا  ,  أن الثق وانم
يالً       , ثقة المديرين باآلخرين ممن يعملون معهم هي السر الحقيقي للمديرين      ذي يعمل ل اجح هو ال دير الن فالم

وتهم       نهارًا في سبيل خلق مناخ يمنح        ويخلق من خالله الثقة بالموظفين ويخلق ثقة عالية بأنفسهم وبمصادر ق
د في اتجاهه الصحيح                          ,  ك الجه ه ذل د وتوجي ديهم من جه فالمدير هو الذي يحفز الموظفين ليبذل افضل ما ل

اتهم با               , والمنتج   ام بواجب شكل  والمديرون عليهم أن يدرآوا بأنهم قادرون على االعتماد على غيرهم في القي ل
سهم     , الصحيح   تهم بأنف املين يقوض ثق اط ضعف الع ى نق ز عل ارات  , وان الترآي درات ومه ل بق في المقاب

ا            ة وبنائه ار الثق ى ازده ؤدي إل املين يصبح أقرب من أي وقت من          , الموظفين ي ول الع دها بعق وز عن والف
.االوقات  

ق ع      د تطل وظفيهم وق ع م ل م ي التعام كالية ف وم اش ديرون الي ه م وة   ويواج دمه الفج كالية ص ذه االش ى ه ل
ة                               , المعرفية   ورة المعرفي ل الث ة قب ه الموظف من معرف ع ب ان يتمت ا آ ين م رق ب وهذه الفجوة ناتجة عن الف

دها    ة وبع ورة المعلوماتي وظفين       , والث ى ادارة الم تمرار عل ي االس ن ف راع اداري يكم و ص صراع ه وال
ر               بأساليب وادوات ما قبل الثورة المعلوماتية وعلى       ة وتتجاهل التغي ورة المعلوماتي ة تتجاهل الث  اسس تقليدي

ة  ة والمعلوماتي وظفين المعرفي ؤالء الم ات ه ي امكاني ا , الحاصل ف ل م ى االق ديهم أو عل وفر ل ا يت ع أن م م
ة في                             ة التقليدي ستدعي نسف آل الممارسات واالساليب اإلداري ة ومواهب ي ديهم من معرف اح ل يمكن أن يت

)1( الموظفين فتحدث اشكال متعددة من الصراعالتعامل مع هؤالء  
:نيأساليب التمك: 2-5  

:تطرقت الكتابات المعاصرة حول التمكين إلى عدة أساليب في التمكين ومنها  
زة                : أسلوب القيادة  • ة أجه ادة فاعلي بعد تمكين المرؤوسين من األساليب القيادية الحديثة التي تسهم في زي

ين الموظفين                  وأسلوب القي , اإلدارة العامة    دير في تمك د أو الم ى دور القائ وم عل ذا االسلوب    , ادة يق وه
سبة   , يشير إلى أن الجهاز اإلداري الذي يمنح التمكين هو الذي يتضمن نطاق اشراف واسع    بمعنى أن ن

وزارات         ات وال سات والهيئ ي المؤس سبة ف ذه الن ى ه اس إل ة بالقي سبة عالي ديرين ن ى الم وظفين إل الم
وزارات والمؤسسات                  , التقليدية   دنيا في ال ة ال ستويات اإلداري ر للم , وتتضمن ايضًا منح صالحيات أآب

 .وهذا االسلوب يرآز بشكل خاص على تفويض الصالحيات أو السلطات من أعلى إلى أسفل
راد • ين االف ذات: أسلوب تمك ين ال سمى تمك ا ي رد بم ذا االسلوب حول الف ا , يرآز ه ين هن رز التمك ويب

دأ ال  دما تب رار       عن اذ الق ي اتخ تقاللية ف سئولية واالس ول الم ه لقب رد بالتوج ة للف ل االدراآي د , عوام وق
تحكم في                 " Spretizer"توصلت   سيطرة وال ر من ال ستويات أآب إلى أن الموظفين المتمكنين يمتلكون م

ة   ات الوظيف رات       , متطلب ارف والخب ات والمع تثمار المعلوم ى اس ر عل درة أآب ى   , وق وارد عل والم
 . توى الفرديالمس

ق  • ين الفري لوب التمك ق    : أس ل الفري ل عم ى تجاه ؤدي إل د ت ردي ق ين الف ذلك راى بعض , إن التمك ل
ردي            د تتجاوز العمل الف الباحثين أهمية آبرى لتمكين المجموعة أو الفريق لما للعمل الجماعي من فوائ

سبعين                    ,  ر الجودة في ال ادرات دوائ اعي مع مب ين الجم رة التمك دأت فك رن       وقد ب ات من الق ات والثمانين
اون      , الماضي الل التع ن خ ا م ا وزيادته وة وتطويره اء الق ى بن وم عل اس يق ذا األس ى ه ين عل والتمك

ًا  ل مع شراآة والعم اعي وال املين , الجم ين الع ستخدم لتمك لوبًا ي ق اس ل الفري د عم سوغًا , حيث يع وم
سجم مع التغييرات الهيكلية في المؤسسات       وتمكين الفريق ين  , لتطوير قدراتهم وتعزيز االداء المؤسسي      

                                             
التمكن      , اراء المديرين من مستوى االدارة الوسطى في االردن      , .محمد القريوتي .  د )1( شعور ب رزة لل شأن العوامل المف ة   , ب , 2004, دراسة ميداني

 .1636 ص– 1607ص, اليرموك ابحاث 
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دًال من                       , والهيئات   سط ب ة والتنظيم المنب ة االفقي ى المنظم من حيث توسيع نطاق االشراف والتحول إل
ة   ات الهرمي ستويات االداء     , المنظم سين م ي تح ر ف ه دورًا أآب ق يعطي ين للفري نح التمك الن , وم

رد             االعتمادية المتبادلة بين أعضاء الفريق تؤدي      ر من االستقاللية للف ة أآب ة      ,  إلى قيم ا تتحقق القيم آم
ة بكل عضو من اعضاء                           ارة والمعرف دما تتحقق شروط المه اون اعضاء الفريق عن المضافة  من تع

اد                , الفريق   وعندما يقدم آل منهم مساهمة نوعية تضيف شيئًا جديدًا إلى القرار الجماعي بدًال من االعتم
 )1(يعد عرضة للخطأ والقصورعلى الرأي الفردي الذي 

سابقة                 : أسلوب األبعاد المتعددة في التمكين     • ين األساليب ال ى الجمع ب ذا االسلوب عل وم ه رفض  , يق وي
د من أن      , اعتماد بعد أحادي الجانب لتفسير مبدأ التمكين       فحتى تكون عملية التمكين فاعلة وناجحة فال ب

دعم          :وهذه االسس هي    , تقوم على جوانب وأسس متعددة       ة وال ة الفاعل التعليم  والقيادة الناجحة والمراقب
 .والتشجيع المستمر والهيكلة المناسبة والتفاعل بين هذه االسس جميعًا

رآاء  ون ش ع يعمل أن الجمي ا ف ق    , وهن ل الفري الل تفاع ن خ اعي م شكل جم ادرة ب ام المب ذون زم ويأخ
نظم  تراتيجية    , الم رارات االس نع الق ى ص ون عل ى ه , ويعمل عوراً   وعل يس ش التمكين ل اس ف ذا االس
صيًا دنا , شخ ول أح أن يق التمكين  : آ عر ب وم أش ا الي ل   " أن ة وعوام ات هيكلي ستحيل دون مقوم ذا م فه

ة  ة مالئم دعم   , تنظيمي ة وال ى أسس الثق ين عل ديرين والمرؤوس ين الم ات ب ة العالق ى مالءم اضافة إل
ر   , والتواصل  ضرورية وغي ات ال رين بالمعلوم د االخ ق   وتزوي رد والفري شعر الف ي ي ضرورية لك ال

ة      ائج االداء المرغوب اه نت سئولية تج ن الم شيء م ة    , ب ارة  والمعلوماتي ة والمه ة والمعرف ل الثق فعوام
ام االمور في العمل                      والدعم والحوافز والقوة من االسس المهمة في تكوين فريق وفرد متمكنين من زم
.وفي المؤسسة أو المنظمة بشكل عام  

:اءة القيادية للمديرالكف: 2-6  
ةٍ                 ود ممكن تتحقق الكفاء القيادية للمدير عندما يحقق أعلى مستوى من التأثير بالمرؤوسين باقل جه

ر            ,  ستخدمون  , فهناك مديرون يبذلون جهودًا آبيرة بسبب عدم الثقة بمرؤوسيهم فيراقبونهم بشكل آبي وي
د من سير               ة والتأآ ام الرقاب ه    انظمة بيروقراطية مشددة ألحك ديرون ال   , العمل بصورة دائم هؤالء الم

ة                 اة المنظم ون  , يترآون في حياتهم الوظيفية وقتًا آافيًا لألمور االستراتيجية المصيرية في حي وال يعمل
ة   , على خلق رؤية ونقلها ونشرها بين المرؤوسين       شفافية في المنظم ة   ,  وال يمكنهم العمل ب سود حال وت

ست        ين الم ة ب ة   بين الشك وعدم الثق ة المختلف دير        , ويات اإلداري ين فتعطي للم ادة من خالل التمك ا القي أم
ائل     , فهو ال يشغل نفسه آثيرًا في الرقابة والتفتيش والسيطرة        , آفاءة وفعالية قيادية آبيرة      ا وس وهي آله

ام بالعمل دون رق         , وسبب ذلك هو الثقة     , خارجية بالنسبة للعاملين   ة  فالثقة وقدرة المرؤوسين على القي اب
رغ للمصالح       ,  دير التف ى الم تم عل شفافية تح ستمر وال اجون واالتصال الم وافر المعلومات التي يحت وت

.العليا والترفع عن رقابة آل صغيرة وآبيرة في المنظمة  
الل      ن خ ة م ة ومتفوق ائج أداء عالي ق نت ة بتحقي اءة القيادي ن الكف ة م ستويات عالي دير م ق الم ا يحق وهن

ين    ل وف , مرؤوسين ممكن ة          , ي المقاب ا الوظيف م االمور التي تتطلبه ده مخصص أله دير وجه فوقت الم
.القيادية  

اد                           ا في أبع ادة المعاصرة ويلتقي معه واع القي م من أن وع مه وهذا النوع من المديرين يتماشى مع ن
.معية وهي القيادة التحويلية  

:مراحل عملية اإلبداع اإلداري:2-7  
ة             : رف بأنها   إن عملية حل المشكالت آانت ُتعّ      ل العوامل الكمي ى تحلي نظم يرآز عل , جهد منطقي م

ة حل المشكالت                        ة لعملي , وفي العصر الراهن فأن االعتماد على المدخل المنطقي ال يعكس الصورة الكامل
اليب العمل                ة لنجاح حل المشكالت وتحسين أس اد     , ألن اإلبداع أصبح ضرورة حتمي د من االعتم ذلك الب ل

)2(اإلبداعي الذي يرتكز على العوامل الكمية والكيفية في أن واحدعلى أسلوب الحل   

                                             
(1)Spreitzer,G.M.(1996)  Social structural Characteristlcs of Psyehological Empower-ment , Academy of 
management journal,39(2) 483-504 

ة اصدارات بميك       ,  طريقة ابداعية لحل المشكالت االدارية       100, جيمس هينجر .  د )2( رات ا    , ترجم إلدارة     مرآز الخب ة ل اهرة  , لمهين , م 2004, الق
 42ص, الطبعة الثانية 
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شاف المشكلة                    ل في اآت ات تتمث دة عملي ى ع شتمل عل ه ي ى أن احثين عل ويتفق العديد من الكتاب والب
)1(وتحديدها وانتاج وتنمية األفكار وتحليل األفكار وتقييم األفكار وتجريب األفكار  

ين    إن آل عملية تتبع االخرى بنظام        د يحدث               ,  مع ه ق رغم من أن ى ال ة عل ة ونهاي ة بداي ولكل عملي
سابقة               , تداخل بين هذه العمليات      ة ال ى العملي اثم عودة إل ة م د يحدث توقف في عملي ة في    , وق اك مرون فهن

.النظام الذي تسير عليه عملية الحل اإلبداعي  
ل ا   داعي والح ل اإلب ين الح رق االساسي ب ا أن الف ذآر هن دير بال سين  والج شكالت وتح يد للم ي الرش لمنطق

ة في       , أساليب العمل يتمثل في آيفية تناول آل عملية من هذه العمليات      ة وطالق ر مرون داعي أآث فالحل اإلب
ود                    , جمع البيانات وتعريف المشكلة وتنمية البدائل وفحص األفكار وتجربتها ألنه يقوم على التحرر من القي

)2(اصر غير المتشابهةودمج العن, ويتسم باالرتباط الحر  
:وتمر العملية التحليلية لإلبداع بخمس مراحل هي آالتالي  

:اآتشاف المشكلة وتحديدها: المرحلة االولى  
ا  ت ظهوره ث وق ن حي ة م شكلة المطروح ة الم د طبيع شخيص وتحدي ة ت ذه المرحل صد به ويق

.ومصدرها ومدى تكرارها والمدى الزمني للمشكلة ودرجة صعوبتها  
د مرحل  ة      وتع ة اإلداري ة اإلبداعي ل العملي م مراح ن أه دها م شكلة وتحدي شاف الم ك الن , ة اآت ذل

داعي         ر اإلب ي التفكي الة ف وهر االص د ج شكالت يع شاف الم ساس     , اآت داعي باإلح ل اإلب دأ العق ث يب حي
.وينتهي بتحديد واضح له, بانحراف أو نقص  

ي                 ة ب ى نحو صحيح التفرق دها عل ة    , ن الظواهر  ويتطلب تشخيص المشكلة وتحدي واالسباب الحقيقي
:للمشكلة واالجابة عن االسئلة االتية  

 ما هو االنحراف بالضبط؟ ∗
 ما هو حجم هذا االنحراف ؟ ∗
 أين لوحظ هذا االنحراف؟ ∗
 ومتى ظهر هذا االنحراف؟ ∗
 وما مصدر هذا االنحراف؟ ∗
 وما درجة صعوبة هذا االنحراف؟ ∗

ه            , نفتاح االدراآي    وتتطلب هذه المرحلة أن يتصف المدير المبدع باال        ا يحيط ب بحيث يكون حساسًا لم
رات  ًا بمجال تخصصه , من مثي ة , وملم اء مرحل ي تحدث أثن ة الت ات العقلي ددًا من العملي اك ع ا أن هن آم

)3(المعرفة والتذآير واالدراك والتقويم: وهي , اآتشاف المشكلة وتحديدها   
مرحلة انتاج وتنمية األفكار: المرحلة الثانية  

اج                وتش ير هذه المرحلة إلى وضع الفكرة في حالة االثارة والجهازية للتفكير في آافة االتجاهات إلنت
.أآبر قدر ممكن من األفكار حول المشكلة أو الموضوع المطروح في وحدة زمنية محددة  

ادة          " مقومات"ويستخدم المدير المبدع في هذه المرحلة سمات         ى زي اإلبداع آالطالقة التي تعمل عل
دة           , فكار الجديدة   األ اهيم المتول ار والمف ع األفك ى          , )4(والمرونة التي تعمل على تنوي م عل ل الحك تم تأجي ا ي آم

دة                    , األفكار المتولدة    ار الجدي ة األفك ى آمي ة يكون عل ذه المرحل ز في ه ه أو       , ألن الترآي ى نوعيت يس عل ول
اتج         ألنه آلما زاد عدد األفكار البديلة زادت احتماالت الو        , جودتها د يتفق مع صفات الن ى حل جدي صول إل

ة دة والمنفع اري وهي الج ل   , االبتك ي لح اء العقل وذج البن ى نم ة عل ذه المرحل ي ه دع ف دير المب د الم ويعتم
دائل للحل              ار والبحث عن ب د األفك ة تولي داعي في مرحل المشكالت حيث يستوعب هذا النموذج التفكير اإلب

ة    , في مخزون الذاآرة     ا أن العملي ذي يتطلب                    آم داعي ال ر اإلب ة في مختلف المراحل دور في التفكي  التقييم
فمن غير الممكن الوصول إلى حل للمشكالت        , تقليص البدائل بهدف الوصول لفكرة أصلية أو حل للمشكلة          

                                             
ان  .  د)1( ارول , جوم ي العمل   , آ داع ف داعي   : االب ر االب ل علمي للتفكي ة , دلي دالهادي  : ترجم اهر عب ة , م ة للتنمي شرية  , دار المعرف , الرياض , الب

 80ص, بدون طبعة , هـ 1422
(2)Moile .M.l. tothers. EEG.compiexity and performance measures Thinking . psyvhopfiysiology .(1999) 
.3u.(1).pp.95-104 

 44ص,مرجع سابق, ترجمة اصدارات بميك ,  طريقة ابداعية لحل المشكالت االدارية 100, جيمس , هينجر .  د)3(
إلدارة  , داعي وقرارات االدارة العليا التفكير االب, منهج االدارة العليا, خبراء مرآز الخبرات المهنية لإلدارة      .  د )4( اهرة  , مرآز الخبرات المهنية ل الق

 38ص, الطبعة الثالثة , 2002, 
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ة   ة ابداعي وات تفكيري شاطات أو خط اء    , دون ن ات البن واع عملي ع أن ى جمي شكالت عل ل الم شمل ح د ي وق
)1( يقتصر التفكير اإلبداعي على بعض منهابينما, العقلي   

ل      داعي مث ر اإلب اليب التفكي ع المعلومات من خالل استخدام أس ى جم اجي يعمل عل التفكير االنت : ف
ة        " المقلوب  واألدوار األربع ر ب ئلة   , "العصف الذهني والعصف الكتابي وقبعات التفكير والتفكي وطرح االس

شعار       االت واست ل االحتم ة                المباشرة وتحلي ا مختلف دة والنظر للمواقف من زواي ,  المشكالت والفرص الجدي
رار       : ويتأثر عدد األفكار البديلة في هذه المرحلة بعوامل عديده منها          طبيعة المشكلة والوقت المتاح التخاذ الق

ه               دير وجديت ة الم از اإلداري الحكومي ورغب دة وأسلوب العمل في الجه وتكلفة البحث عن حلول بديلة جدي
.ل المشكالتفي ح  
تحليل األفكار: المرحلة الثالثة  

ا يوجد                       تنباط م ل واس ار وتحلي ه من أفك م التوصل إلي ا ت وترآز هذه المرحلة على فحص وتحليل م
ة         , بين هذه األفكار من عالقة       ار المختلف حيث يسعى المدير المبدع إلى إيجاد ارتباطات غير عادية بين األفك

اط من أي                       ,  بهدف تكوين فكرة جديدة ونافعة     ا ارتب ان بينه سبق أن آ م ي ة ل ار مختلف ين أفك شابه ب وإيجاد الت
ول    ين ق أرجح ب ي تت ار الت وع ورفض األفك ا"ن شكلة   , "  أو-إم ة بالموضوع أو الم ا عالق ست له ي لي والت

ل          ف؟ في التحلي اذا؟ وآي اذا؟ ولم ى عدد من        , واستخدام االسئلة التي تتضمن م ة إل ذه المرحل اج ه ا تحت آم
. والعالقات التقويمية, عمليات العقلية منها عمليات التذآر ال  

:ويمكن ايضاح ذلك في الشكل التالي  
نموذج البناء العقلي لحل المشكالت) 11(الشكل  

 

 

 

 

 

 
"88ص , 2002, جروان "المصدر   

:تقييم األفكار: المرحلة الرابعة  
م التوص                  ة التي ت ار البديل تم إخضاع األفك ة ي دي             وفي هذه المرحل ويمي أو نق ر تق ة تفكي ا لعميل , ل اليه

:وذلك في ضوء المعايير االتية  
 .توافقها مع أهدف المؤسسة أو الجهاز اإلداري وفق سياساته المقررة ∗
 .الفوائد التي سوف تحققها هذه األفكار ∗
 .مالءمتها لإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمؤسسة أو الجهاز اإلداري المعنى ∗

رة موضع               ويتم في هذ   ه المرحلة التأآد من وضع قائمة بالخطوات وخطة العمل الالزمة لوضع الفك
دعم لتطبيق                  , التنفيذ   ة بمصادر ال رة ووضع قائم ة آل فك يم فعالي ايير الصحيحة لتقي ار المع وأنه قد تم اختي

)2(األفكار  
تجريب األفكار: المرحلة الخامسة  

ى واق داع إل ة اإلب ة ترجم ذه المرحل ي ه تم ف ل وي ة قب ى نطاق ضيق للتجرب اري ملموس عل ع ابتك
يم  ة التعم ى   ,مرحل ل عل سلبيات والعم دوين ال ا وت ات وتعزيزه دوين االيجابي ة وت ة المتابع واخضاعه لعملي

.التخلص منها  
                                             

ايتهم          , فتحي عبدالرحمن جروان  . د )1( وبين ورع ع          , اساليب الكشف عن الموه شر والتوزي ان , دار الفكر للطباعة والن ى   , 2002, عم ة االول ’ الطبع
 88ص

 78, مرجع سابق, باهر عبد الهادي , ترجمة , دليل علمي للتفكير االبداعي , بداع في العمل اال. آارول, جومان .  د)2(

االنتباه مصفاة  

مخزون الذاآرة

المعرفةواالدراك

 التقييم

المتشعب التفكير

 التقييم

المتقارب التفكير  

 التقييم

مدخالت
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ول           ى حل ة إل ار البديل وخالل هذه المرحلة المطلوب من المديرين وضع خطة للتطبيق وتحويل األفك
املين                   عملية ووضع خطوات إجرائي    ى الع ة عل ار البديل ي وعرض األفك ة لتطبيق األفكار ضمن جدول زمن

ة         , بعبارات مفهومة وغير معقده لضمان فهمها        ووضع  , والحصول على قبول ودعم العاملين لألفكار البديل
اجح في ضوء اهداف                ة لضمان التطبيق الن ار البديل د تطبيق األفك ا عن قائمة بالمعوقات المحتملة لمواجهته

)1(ياسات الجهاز اإلداري ووفق رسالتهوس  
:معوقات اإلبداع اإلداري:2-8  

ه               دفًا في حد ذات يلة لتحقيق      , يعد التفكير اإلبداعي في أجهزة اإلدارة الحكومية ه ر وس ه يعتب ا ان آم
داعي      , هدف اسمى  ام للعمل اإلب اخ الع اج وتحسين المن ادة االنت ة وزي راء العمل وتطوير الخدم أال وهو اث

.وذلك من خالل الكشف عن الطاقات الكامنة ومنح حرية الفكر للجميع, الجهاز اإلداري داخل   
ستوى      ى م واء عل ات س ن المعوق د م داع اإلداري العدي ه اإلب ان يواج ن األحي ر م ي آثي ه ف ر إن غي

ة     سة أو المنظم ة أو المؤس رد أو الجماع دع أو الف دير المب بعض   , الم ضها ال ع بع داخل م ي تت ا , الت ألن م
ا              ى            , ينطبق على الفرد قد ينطبق على الجماعة والمنظمة باعتباره جزءًا منه لبًا عل دروها س ؤثر ب م ت ومن ث

.وعلى حل مشكالت أجهزة اإلدارة العامة والخاصة بطريقة ابداعية, أداء المديرين ألعمالهم   
ى عدد                       م التوصل إل احثين وت اب والب ام الكت داع باهتم ات اإلب ائج    لهذا حظي موضوع معوق من النت

ات   ذه المعوق مات ه دد وس ق بع ا يتعل ة فيم ا  , المتباين ق بينه ا يتعل ل فيم اك تكام ان هن ن , وان آ ه يمك إال إن
:حصر معوقات اإلبداع في أربع مجموعات هي  

 .معوقات عقلية •
 .معوقات انفعالية  •
 ".والتردد, الخوف "معوقات دافعية  •
 .معوقات تنظيمية •

دها                    والدراسة التي نحن بقيد تنفي     م تحدي ات التي ت داع ضمن المعوق ات اإلب اول موضوع معوق ذها سوف نتن
.حيث يتضمن آل معوق عددًا من المعوقات التي اتفق عليها العديد من الكتاب والباحثين, أعاله   

المعوقات العقلية: أوًال  
ارف         ات والمع ذآر للمعلوم ترجاع والت ى االدراك واالس دير عل درة الم عف ق ي ض ل ف وتتمث

ة ال                    وال ر في حدود ثابت خبرات السابقة والعمل على تحليلها من حيث اتساع المدى والتنويع وانحصار التفكي
د حل             , يستطيع الخروج منها    أ عن ة بالصح والخط ى االحساس والبديه ديرين عل اد الم ك في اعتم دو ذل ويب

ا  شكلة م ة  , م ة ومنمط اليب مألوف تخدام أس ا , واس ة األفك ى ترجم درة عل ة  وضعف الق ى خطط تنفيذي ر إل
دة                 , بسيطة ومحددة للفعل االيجابي      ة معق ة عقلي ى عملي اج إل والشعور الدائم بأن حل المشكلة أو الموقف تحت

.وطويلة مع االعتقاد انها لن تؤدي إلى حل صحيح  
ة دون          رة آلي رى نظ شكالت الكب ى الم ر إل احبه ينظ ل ص ي يجع وق العقل ى أن المع افة إل باإلض

دة            تجزئتها أو تقسي   ار الجدي يم األفك يس  , مها إلى مشكالت صغرى واالعتماد المطلق على المنطق في تقي ول
)2(واالعتقاد المطلق ايضًا بأن هناك حًال وحيدًا صحيحًا ألي مشكلة آانت, على اختبارها وتحليلها عمليًا   

ذي                  ر ال شديد في التفكي ود ال :  يظهر بأسلوب    آما أن المعوقات العقلية تؤدي بالمدير إلى خاصية الجم
واالنتقال إلى االستنباط واالستنتاج دون اعطاء وقت للخيال ويدرس ويجرب آل         " دع القارب يسير بهدوء   "

:ويحدث المعوق العقلي عندما يكون هناك, األفكار المطروحة   
 .خطأ في االدراك ∗
 .أو خداع في االدراك ∗
 .ضيق في االدراك ∗
 .صعوبة عزل ومعرفة المشكلة الحقيقية ∗
 . محددات صناعية من جانب المديرإضافة ∗
 .وضع افتراضات زائدة إلى المشكلة ∗

                                             
 50ص,مرجع سابق, ترجمة اصدارات بميك ,  طريقة ابداعية لحل المشكالت االدارية 100, جيمس , هينجر .  د)1(
 48ص,مرجع سابق, دارات مرآز الخبرات المهنية لإلدارة ترجمة اص,  طريقة ابداعية لحل المشكالت االدارية 100, جيمس , هينجر .  د)2(
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 .عدم القدرة على رؤية المشكلة من زوايا مختلفة ∗
 )1(تسليم بوجود حل واحد صحيح ∗

المعوقات االنفعالية: ثانيًا  
ر في                              ى التفكي دراتنا عل ر وأصعب عائق يحد من ق ذين يمثالن أآب ردد الل وتتمثل في الخوف والت

ا                , إلبداعية للمشكالت التي تواجهنا   الحلول ا  دم العوائق التي واجهتن دًا من اق فهذا العائق االنفعالي يعد واح
ة  ة والعلمي ا العملي ي حياتن ين  , ف ي أع ًال ف اذجًا أو فاش دو س ا يرغب أو يرضى أن يب د من ه ال أح ث إن حي

ى تجنب طرح     , بحيث يكون موضوع التندر منهم  , االخرين   ل إل ا نمي اذة     لهذا فأنن دو ش د تب  اآلراء التي ق
)2(وغربية  

ة   ى صورتنا الذاتي اظ عل شديد بالحف ا ال ى اهتمامن ن رده إل ردد يمك ذا الخوف والت د , ه ي تعتم والت
شأننا               ه ب أ شيء             , بدرجة آبيرة على ما يشعر به االخرون أو يعتقدون أن ارتكاب الخط ًا ب درك جميع ا ن إنن

ذه          ,  أساليب التعليم نلجأ إليه      بل إنه يعد اسلوبًا من    , طبيعي في حياتنا   غير اننا نخاف ونتردد من ارتكاب ه
ذه            , ألننا نعتقد أن االخرين سوف لن يقدروا هذه االخطاء          , األخطاء   ى اساس ه ا عل بل إنهم سوف يقيمون

.االخطاء  
ديرين    ا آم ي نواجهه شكالت الت ي حل الم ة ف ة إبداعي ر بطريق ين التفكي ا وب ا يحول بينن ذا , مم وه

ا  ة في     الع ديرين أو اشخاص من مستويات مختلف دة م ع ع دما يجتم ئق من الممكن أن تلمسه بوضوح عن
ة يحاول أن                     . المنظمة لحل مشكلة ما    ة المشارك في الفريق أو اللجن ة العالي دير ذا المرتب حيث نجد أن الم

ة                      ك من أجل أن يحمي صورته الذاتي دة وذل ة الجدي د     يتجنب طرح الحلول الغربية أو اإلبداعي ان ق  التي آ
.بناها في السنوات السابقة بوصفه مديرًا ناجحًا  

ا     دم به آذلك فأنه يحجم في بعض االحيان عن الموافقة على الحل الغريب أو الفكرة الجديدة الذي يتق
)3(وذلك حتى ال يبدو أحمق بموافقته على هذا الحل الغريب, أحد مديري اإلدارة الدنيا في االجتماع  

ر داع أن الخوف والت ات اإلب ن معوق ًا م اره عائق شل باعتب ن الف ور  , دد م ر الظه ر غي ب أخ ه جان ل
ديرين          , بمظهر الشخص االحمق     ا في            , ذلك أن معظم االشخاص أو الم ة العلي ادات اإلداري يهم القي بمن ف

ع  ان , المجتم ع وبخاصة إذا آ ة من المجتم به المقبول شائعة أو ش ات النظر ال الفوا وجه ذون أن يخ ال يحب
ة في المجتمع                   م سياسية أو االجتماعي ك أن   , صدر وجهات النظر هذه أشخاصًا لهم مكانتهم العلمية أو ال ذل

)4(مخالفة وجهة نظر هؤالء االشخاص يمثل مصدر خطر  
ة                    سبب في إعاق لذلك يجب االبتعاد عن المغاالة في بعض االنفعاالت مثل الخوف والتردد حتى ال تت

ة  ة اإلبداعي ر   الن الم, العملي د التفكي ى تقيي ًا إل ؤدي حتم وف ت االة س ث وراء  , غ سعي الحثي ن ال ع م وتمن
النفس    , وتسبب االنطواء على النفس   , الجديد من األفكار والحلول      ة ب ك    , أو ضعف الثق , ومن مظاهر ذل

ة  ه من مخاطر مجهول ا يترتب علي د لم ديرين من التجدي ي , خوف الم ة ف اد أسلوب التبعي تم اعتم ذلك ي ل
ة االخرين             التفكي ة     , ر آنتيجة مباشرة للخوف من التعرض للسخرية والظهور ومواجه وم في حال ومن الل

)5(فشل الفكرة الجديدة أو الحل اإلبداعي  
معوقات دافعية: ثالثًا  

ون                   انبهم بحيث يكون أن ممارسة المديرين لعملية اإلبداع اإلداري يتطلب رغبة داخلية حقيقية من ج
دهم االيجابي المحقق                على درجة عالية من االس     ذلون جل جه تعداد ومدفوعين إلى الدرجة التي تجعلهم يب

داع  داع ضعف  , لإلب ديرين عن ممارسة اإلب ة الم ام دافعي ى احج ؤدي إل ي ت ات الت أن من المعوق ذلك ف ل
ة         ة المالئم دعين بالطريق ديرين المب شجيع الم ة ت ار وقل د واالبتك ي التجدي ديرين ف ة للم ة الداخلي , الرغب

ساندتهم              وض دير االخرين وم رام وتق ى احت ار          , عف الحصول عل ام األفك ات أم ووضع الحواجز والمعيق
)6(الجديدة  

                                             
المنظمة ,  واثرها على انماط واساليب القيادة في بناء فريق العمل وتفجير روح االبداع واالبتكار            ةالمستجدات العالمي , محمد المحمدي الماضي  , . د )1(

 86ص, مرجع سابق , العربية للتنمية االدارية 
 120 ص– 110ص, الطبعة االولى , 2000, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية , ية المتفوقين والموهوبين ترب,  السيدهماجد.  د)2(
 80 ص– 70ص, مرجع سابق , المدخل االبداعي إلدارة االزمات والكوارث , فهيد عايض , الشمري .  د)3(
 69ص– 68ص, الطبعة االولى  , 2005, القاهرة , )بميك(دارة مرآز الخبرات المهنية لإل, المهارات السبع للنجاح,  الرحمن توفيقدعب.  د)4(
 80ص, مرجع سابق , ترجمة اصدارات بميك ,  طريقة ابداعية لحل المشكالت االدارية 100, جيمس , هينجر .  د)5(
  30 ص– 28ص, بدون طبعه, 1985, الكويت , وآاالت المطبوعات , افاق جديدة في دراسة االبداع , معبد الستار إبراهي.  د)6(
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ا بعض المخاطر                ه      , آما أن عملية حل المشكالت ابداعيًا تحمل في طياته ه ان ك يترتب علي أن ذل ف
.البد من أن تكون لدينا الدوافع القوية لحل المشكالت اإلدارية ابداعيًا  

ة                   فيرى ا  آت مادي ا مكاف لبعض من الكتاب والباحثين أن مواصلة البحث عن حل المشكالت قد يترتب عليه
ة                  , أو معنوية  زة اإلدارة العام ي تواجه أجه ا تقف    , وغياب هذه المكافآت يعتبر من أهم المشكالت الت النه

.امام طرح أفكار وحلول ابداعية جديدة  
ذات         آما إن تأثير غياب الدوافع على اإلبداع يم    دة وبال دوافع الزائ ة االخرى وجود ال ه من الناحي اثل

داع        ق اإلب ن أن تعي ن الممك ي م اح والت ى النج ة عل ة المفرط آت المادي ذآر   , المكاف ا ي ب آم ن الغري فم
"Campbell 1985 داعيًا   "  ًال اب ر    , أنه عندما يطلب من االفراد حل مشكلة تتطلب ح ون أآث أنهم يكون ف

)1( الحلول عندما تكون الدوافع المادية معتدلةنجاحًا في الوصول إلى هذه  
المعوقات التنظيمية: رابعًا  

ة تحقيق                         ا وآيفي ام وأسلوب العمل فيه از اإلداري الع ة أو الجه ق بالمنظم ي تتعل وهي المعوقات الت
ي     اخ التنظيم ة المن دى مالءم يم اإلداري وم ي التنظ سائدة ف ة ال ة أو الالمرآزي ة المرآزي داف ودرج األه

رئيس للمرؤوسين مع                , ل واالبداع واالبتكار    للعم ل ال فكلما آانت اجراءات وخطوات العمل محددة من قب
ين    ى المرؤوس صيقة عل ة ل رض رقاب داع اإلداري    , ف رص اإلب ن ف د م ك يح إن ذل درة  , ف دم ق ة ع نتيج

سألة م                  ل   المرؤوس من قمة الهرم على تطبيق أسلوب عمل جديد لخوفه من الفشل وتعرضه للنقد والم ن قب
األوامر والتعليمات                , الرئيس والزمالء    ده ب رد نتيجة تقيي وظيفي للف ا  , مما يترتب عليه تجميد السلوك ال مم

)2(يحد بقوة من فرص اإلبداع واالبتكار والتجديد  
داع                  " العيسى"ويشير   ة اإلب ة في دعم أو اعاق ة التنظيمي ة البيئ ى اهمي ة       , إل ة التنظيمي حيث أن البيئ

اد  ضمن مب ي ت اء     الت ين الرؤس ه ب اذ قرارات راءات واتخ ل واج داف العم ع أه ي وض شارآة ف ئ الم
ادل                , والمرؤوسين   شة وتب ى المناق ووجود قنوات االتصال المفتوحة والواضحة  وتشجيع أفراد التنظيم عل

دعم                ادل ي  الراي وتوفر فرص التقدم والرقي للمجيدين والمبدعين وقيام العالقات على الثقة واالحترام المتب
ة      ة والمرآزي ة والديكتاتوري ى البيروقراطي ي تحرص عل ة الت ا البيئ ار اإلداري بينم داع واالبتك وة اإلب بق
ر عن  رارات أو مجرد التعبي اذ الق ي اتخ شارآة ف دم اتاحة فرص الم املين وع ى الع شديدة عل ة ال والرقاب

املين   رأي للع د        , ال ديدة تح رة وش غوط آبي شكل ض اهر ت ل والمظ ك العوام ان تل داع   ف رص اإلب ن ف م
)3(واالبتكار  

ة                ام يحد ويعيق عملي از اداري ع ة أو جه دي في اي منظم نمط اإلداري التقلي فليس هناك شك أن ال
ادة                    , اإلبداع   داد للماضي وان الق ستقبل امت والشك  ايضًا أن أهل النمط اإلداري التقليدي يفترضون أن الم

م   رم اإلداري ه ة اله ى قم ودين عل ديرين الموج م والم سكًا بالماضي وه ر تم ضًا -االآث روض" اي  -"المف
ستقبل     ول   , المسئولون عن التخطيط وادارة الم الغ أن أق د ال أب ذا     : وق ة وه ذه الثقاف إن االصالح اإلداري له

ويض ال  ة التف سلطة ومحدودي ة ال داع الن مرآزي ة اإلب سبيل االساسي لتنمي و ال دي ه نمط اإلداري التقلي ال
)4(إلبداع حيث يرى بعض المدراء التقليديين انه ليس في االمكان ابدع مما آانتهيء الفرصة لممارسة ا  

:الممارسات التي تعيق عملية اإلبداع اإلداري:2-9  
داعي                          ر اإلب ة التفكي سهم في ضعف وإعاق ي ت سلوآية الت ة وال فيما يلي عدد من الممارسات اإلداري

:كلوبالتالي في أجهزة اإلدارة الحكومية آ, لدى المديرين  
 :االفتقار للمرونة -1

                                             
ة   , المتغيرات التنظيمية وعالقتها بمستوى االبداع االداري , محمد بن عامر النتيفات .  د )1( زة االمني املين      , في االجه ضباط الع ى ال ة عل دراسة ميداني

شورة         , في شرطة مدينة الرياض      ر من الة ماجستير غي ة         , رس وم االمني ة للعل ايف العربي ة ن ة الدراسات العل  , جامع ا  آلي ة    , ي وم االدراي سم العل , ق
 47ص, م 2006 -هـ 1427

ة   , ) 25(العدد , مجلة االدارة العامة, أهميتها وعناصرها وسبل تنميتها : القدرات االبداعية للعاملين  ,  محمد عبدالوهاب  يعل.  د )2( د االدارة العام معه
 43ص , 1980, الرياض , 

اخ التنظ  ,  سعد عبداهللا العيسى    لغزي.  د )3( وظيفي          ييم المن ى الرضا ال ره عل شوره       ,  واث ر من الة ماجستير غي ة الملك سعود       , رس وم    , جامع ة العل آلي
 45ص, م 1996, الرياض , قسم ادارة االعمال , االدارية 

داع                       , محمد المحمدي الماضي  .  د )4( ر روح االب ق العمل وتفجي اء فري ادة في بن ار   المستجدات العالمية واثرها على انماط واساليب لقي ة  , واالبتك ورق
اب    2007مارس  , القاهرة" تنمية المهارات القيادية لمديري منظمات االعمال العامة والخاصة "عمل مقدمة في ندوة      واردة ضمن آت ة  , م وال تنمي

 88ص, بدون طبعة , 2010, المهارات االبداعية لقادة المنظمات العامة والخاصة المنظمة العربية للتنمية االدارية 
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القفز      , يعتبر التفكير التشعبي أو التباعدي من أساسيات توليد األفكار اإلبداعية            فمن خالله يقوم المدير ب
رة واحدة                     ح فك م تفل اذا ل دير    , من مجال ألخر لتوليد أفكاٍر متنوعة للمشكلة أو الموقف أو االزمنة ف وجد الم

ا نجد أن   , لبيئة اإلدارية في مواقفها المختلفة على توليد هذه البدائل   والبد أن تساعد ا   , لديه بدائل عديدة     لكنن
سؤال             , آثيرًا من المشكالت اإلدارية تخلو من هذه المرونة          ة واحده صحيحه لل أو , فالبحث غالبًا عن إجاب

شكلة دة لحل الموقف أو الم ة واح راء الحل , طريق دده إلج دير,أو خطوات مح ن الم ر م ل آثي ين وال يتقب
ا                    ادة العلي تهم أو التي يحددها النظام أو القي ات      , سوى الحل أو الطريقة التي في مخيل فأصبح الجو في البيئ

)1(اإلدارية للمنظمات الحكومية يسير في مسارات محددة يجد المدير صعوبة في الحياد عنها  
 :زيادة القلق -2

سية          داع اإلداري الرئي ق   , يعتبر القلق من عوائق اإلب رتبط           وعائق القل ديرين ي د بعض الم ه عن  وزيادت
فكلما آان أسلوب التعامل مع المعاملين أو المرؤوسين بأسلوب   , بالعائق السابق الخاص باالفتقار للمرونة  

فإذا آان العاملون مقتنعين أنه ال يوجد سوى حل        , البحث عن الحل الواحد الصحيح زاد معدل القلق لديهم          
ار            , ير أو المطلع على حل المشكلة       أو طريقة واحدة صحيحة تقنع المد      د أفك رًا في تولي رددون آثي إنهم يت ف

شكلة   ذه الم ل له دة للح ات أو  , أو طرق جدي ات أو التوجيه ام أو التعليم ي النظ ا ورد ف ذآروا م م يت واذا ل
.فإن معدل القلق يزداد لديهم, القرارات   

دة ال                   دماغ جام ار في ال د األفك ائن تولي ق تقف مك ا    ومع هذا القل ار       ,  حراك له ولعل تبني بعض األفك
داع    , "أنا غير مبدع  ", الخاطئة عن اإلبداع مثل      ى اإلب دون أن أدرب مرؤوسين عل سي   , وآيف تري ا نف وأن

ة      " وأنا ال استطيع أن أآون مثل فالن       ", ففاقد الشيء ال يعطيه     ! غير مبدع  ا من المحيطات الداخلي وغيره
)2(تمحورة حول علة عقيمة هي الفكرة الواحدة الصحيحةلإلبداع اإلداري هي نتاج تربية قلقة م  

 :التمرآز حول الذات -3
ل أراء االخرين  دم تقب ذات وع ز حول ال شكلة التمرآ ديرين من م ر من الم اني الكثي ذه , يع ر ه وتعتب

داع اإلداري          ات اإلب اه واحد من                 , المشكلة من معوق ى اتج د عل ي واالداري المعتم فأسلوب التفاعل العمل
سياً    , إلى المرؤوسين   المدير   ين اإلدارة             , ونادرًا ما يكون عك اون والتكامل ب ال أساليب التفاعل والتع وإهم

بعض  ع بعضهم ال املين م ا , والع زه حول ذاته وين شخصية متمرآ ي تك ر ف ه دور آبي ي , ل ومتحجرة ف
ى ان           , وال تقبل أفكار الغير     , آرائها   املين واالدارة إل ؤدي بهؤالء الع ستفيدة        االمر الذي ي ر م ار غي اج أفك ت

راتهم       دة                , من تجارب االخرين وخب ارًا جدي دوا أفك رة يحاولون أن يول أنهم في آل م دأون من      , وآ م يب فه
ا      , إن هؤالء العاملين والمديرين   , الصفر ة في مجتمعن زة الحكومي م  , والذين يملؤون المؤسسات واالجه ه

ار وتجارب االخرين            فقراراتهم تفتقر إلى  , عالة حقيقية على هذا المجتمع       ى آراء وأفك وفي  ,  االطالع عل
)3(اعتقادهم أن فكرتهم فقط هي الصحيحة  

 :االلتزام بالمألوف -4
داع بصورة                        روعهم نحو اإلب ا ف سنوات التي يظهر فيه تعتبر السنوات األولى في حياة العاملين هي ال

ويرجع  , ات في االختفاء شيئًا فشيئًا      وما إن تبدأ عمليات المباشرة ألعمالهم تبدأ هذه الطاق        , جلية وواضحة   
دة  ور ع ى أم ك إل ا, ذل ن أهمه ة    : م ل البيئ ام وعوام ي يفرضها النظ ددة الت ل المح ة العم روتين وطريق ال

املين            ر أو              , اإلدارية السائدة والتي تحد من طاقات المديرين أو الع وع طرق العمل أو طرق التفكي فال تتن
وائح فجميع  نظم والل راءات أو ال دة  االج ة واح صورة وطريق ؤدي ب ا ت ات   , ه ون عقلي روتين يكِّ ذا ال إن ه

ا       ول إليه ه للوص داع طريق د اإلب دة ال يج ة  وجام ة منمط ي    , تفكيري دما ترتق ات عن ذه العقلي ساعد ه وت
دة                       ة جام ى روتيني ة إل زة اإلدارة الحكومي ل مؤسسات وأجه ا في تحوي ا    , المستويات اإلدارية العلي ذا م وه
  )4(ح وجلينالحظه بشكل واض

 :عدم القدرة على تحمل الغموض -5
املون               ديرون أو الع ة للمشكالت التي يحاول الم ار إبداعي د أفك تكون بعض المواقف التي تتطلب تولي

ادرة                      ,  حلها غامضة ومعقدة   ار ق د أفك ا وتولي شرى من فك الغازه ل الب تمكن العق وتحتاج إلى صبر حتى ي

                                             
 58ص, بدون طبعه , م2005, عمان , دار الفكر  , دضرورة وجو: التربية االبداعية ,  حسين أبراهيم عبدالعال. د)1(
 15ص-10ص, م 2004يونيو "  عشعا"الشرآة العربية  لإلعالم العملي , التفكير خارج الصندوق,  المختار االداري )2(
 70ص, م 2004, عمان , دار الشروق , االبداعي تطبيقات عملية في التفكير , صالح محمد أبو جادو.  د)3(
وتي.  د)4( د القرب ي االردن , محم ستوى االدارة الوسطى ف ن م ديرين م زز, أراء الم ل المع شأن العوام ابق ةب ع س التمكين مرج شعور ب , م 2004,  لل

 1636 ص-1607ص
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ة  صورة ابداعي ا ب ل معه ى التعام س, عل سرعةفين ذا التحدي ب ديرين من ه ر من الم تم , حب آثي م ي ه ل ألن
ر في                        ة التفكي سببه عملي ذي ت ذهني ال تعويدهم في هذه المواقف أو المشكالت على التعامل مع فتره التنبه ال

ذه المشكالت                      , حل المشكالت     ألوف أو الجاهز لحل ه ديم الحل الم ى تق ديرين إل ا أسرع الم حيث ال   , وم
ة            يوجد تقدير للوقت   شكلٍة أو موقف أو أزم ا م ا واجهتن ذا   وقضاء ,  الذي يجب أن نوفره في التفكير إذا م ه

دير أن يقضيه في العمل                        ر هو أفضل وقت يمكن ألي م ة من          , الوقت في التفكي ر أهمي ا يكون أآث وربم
)1(الحل نفسه  

 : ضعف الحساسية للمشكالت -6
ا     تعتبر الحساسية نحو المشكالت من الدوافع المهمة للتفكي        ذه الحساسية    , ر المستمر إليجاد حلول له وه

داعي   ر اإلب ستمرة للتفكي ة م أتى إال بممارس شكالت , ال تت ل الم ق بح ا يتعل ن , خاصة فيم ه م الي فأن وبالت
ول              ار حل داعي وابتك ر اإلب المهم أن تتيح النظم والبيئات اإلدارية الحكومية فرصًا مفتوحة لممارسة التفكي

زة              وأن ت , متنوعٍة للمشكالت  ذه المؤسسات واالجه ستقبلي له رتبط هذه المشكالت بواقع العمل اليومي والم
  )2(اإلدارية

 :افتقاد آليات إثارة الفضول -7
شاف    ات االستك ر طاق ي تفج شرارة الت و ال ضول ه ر الف املين  , يعتب ديرين والع ن الم ر م إال أن الكثي

ه ال يوجد فضول       .الحاجة إلى ذلك  أصبحوا زاهدين في البحث عن المعرفة واستكشافها لعدم شعورهم ب          ألن
داخل  ن ال رآهم م ف , يح شاف للمواق ب االستك ضول وح زة الف ر غري ة تثي ة إداري د بيئ وال توج

)3(والمشكالت  
 :إهمال الخيال -8

ة متطورة          , يعتبر الخيال من أهم مولدات اإلبداع        ؤدي  , حيث إن الخيال العميق يعبر عن قدرة ابداعي ت
ق             إلى توليد العديد من األف     كار اإلبداعية نتيجة القدرة على تصورها ورؤيتها تتحرك وتنمو وتتطور وتنطل

رى      , في عالم الخيال   ا من أن ت ال هي تمكينه لذلك فأنه من المهم أن تكون مهمه من يبتكرها في عالم الخي
ة   لكن ملكة التخيل أصبحت مهمشة بصورة آبيره في المنظمات اإلدارية الحك          , النور في عالم الواقع      , ومي

ال   ق والخي درات التحلي ى حساب ق ارس عل ألوف والمم روتين والم ام وال ي النظ زًا ف ام رم وصار االهتم
)4(واالبداع  

:خصائص المديرين المبدعين: 2-10  
ين الخصائص الشخصية                 إن توفر مقومات اإلبداع اإلداري لدى المديرين يعني أن هناك ارتباطًا قويًا ب

داع اإل ة اإلب دعين وعملي احثين واصحاب   , داري للمب اب والب ين الكت وى ب به ق اق ش اك اتف ون هن اد يك ويك
:ومن أهم هذه الخصائص ما يأتي, الخبرات اإلبداعية الكبيرة على خصائص المديرين المبدعين   

دة في وقت محدد         :  الخصائص العقلية    -1 ار الجدي وتتمثل في القدرة على انتاج أآبر قدر ممكن من األفك
د بهدف      , لية التفكير   والمرونة في عم   دون تعقي سير وب سهولٍة وتي وآذا القدرة على تغيير اتجاه التفكير ب

دول         ى تنظيم             , )5(التكيف مع الظروف المتغيرة والمتجددة مع ال درة عل ة تعطي الق درة العقلي ا أن الق آم
ل  من خالل خصو    , األفكار في أنماط اوسع واشمل قبل التوصل إلى بناء نموذج التفكير الجديد            بة التخي

رة آسر االطار                          ألوف بتبني فك ادة التنظيم والخروج من الم ل  وإع اء والتحلي والتآلف والترآيب والبن
ستقبل                     ى الم ا إل والتفكير من خالل لماذا ؟ وآيف؟ وادراك العالقة المباشرة بين الطريقة التي ينظر اليه

ى         وهذا يتطلب االعتما  , وبين ما سيكون عليه هذا المستقبل فعليًا         وم عل ذي يق ر التباعدي ال د على التفكي
 )6(وأنه ليس هناك طريقة أو حل واحد صحيح للمشكلة أو الموقف, التشعب 

ل الغموض   , وتتمثل في الميل إلى سلوك المخاطرة        : الخصائص الشخصية الدافعية     -2 د    , وتقب وعدم التقي
ل االزمات    , الدعاية والمرح    وآسر القيود الذاتية بالميل إلى      , بالتعليمات واالنظمة والتوجيهات     وتحوي

                                             
ة     ,  عبدالفتاح ظنبيل عبد الحاف  .  د )1( ا مهارات التفكير االبداعي وعالقتها بعملي رارات  ذ اتخ ة االداري  ,  الق سنة  , مجل -49ص, 1995, 60عدد  , 17ال

 63ص
 .بدون طبعه, 79ص, م 2004, الرياض , مطابع الخالد لالوفست , التحديات االدارية في القرن الواحد والعشرين, فهد بن صالح السلطان .  د)2(
 .بدون طبعه, 53 ص– 50ص, م 2001, دمشق , دار الرضا , االبداع في حل المشكالت, حسين علي.  د)3(
 .بدون طبعه, 83 ص-71ص, م 2005, بيروت , ترجمة مكتبة لبنان  ناشرون , التفكير االبداعي , آيندر سلبي تورنغ .  د)4(
 .80 ص-72ص, ولىالطبعة اال, م2004, القاهرة , مجموعة النيل العربية, تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمة , مدحت ابو النصر .  د)5(
 , 53 ص-49ص, الطبعة االولى, م2002, بيروت , دار ابن حزم , مهارات التميز: اسرار التميز والنجاح , وفاء محمد مصطفى .  د)6(
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حتى ولو آانت وسط مجموعة من المتغيرات التي تبدو من           , إلى فرص والمشكالت إلى عمليات ايداع       
ه         ذي يضمن تحقيق                    , الوهلة االولى أنها تنذر بوقوع ازم ر ال در التفكي د بق ذل الجه ر في ب وعدم التفكي

ة  اح والتم  , النتيج ق النج ام بتحقي م االهتم ن ث شل   وم ب الف ن تجن ر م ز أآث ار  , ي ي االعتب ذ ف ع االخ م
ه اح بدق االت النج ل احتم ضرورة تحلي اه  , ب وي تج زام الشخصي الق ادرة وااللت ع بشخصية المب والتمت

ي           م داخل ة             , العمل والمنظمة وامتالك القوة ضبط وتحك ع بالثق م و والتمت اآلخرين وآرائه ام ب مع االهتم
ار   بالنفس وتحمل المسئولية والتحمس      ع       , لألفك ى الواق ذها عل ذات        , وتنفي ى االخرين وبال اع عل واالنتف
 )1(اصحاب الخبرات اإلبداعية الطويلة

راءة واالطالع           : الخصائص المعرفية    -3 ة نحو الق وي والرغب زوع الق ل في الن ى البحث    , تتمث ل إل والمي
دة و              ار جدي اج أفك ى التعامل مع        والتحقيق واستخدام المعرفة الموجودة والجديدة آأساس إلنت درة عل الق

ستمرة     ا ذات صفة م سم بأنه ة تت ة تطور المعرف أن عملي الي ف ردة وبالت ار المج ة واالفك نظم الرمزي ال
سابقة ارف ال ع المع ة م سانية  , ومترابط ارف االن ستمر للمع اء الم راآم والبن ى الت ل إل ا تمي ذا فأنه , وبه

 .لتطور االنسانيوصوًال إلى أرقى درجات الرقي والتقدم مما يخدم مسيرة ا
ط     ى رب سعى إل سياق ي ذا ال دع ضمن ه دير المب رد أو الم ل الف نظم يجع ر العلمي الم أن التفكي ذلك ف ول

يم للمعارف والخصائص     , المعرفة الحالية أو المستجدة بالمعارف السابقة       ادة تقي وأنها تنصرف إلى إع
دة         , العلمية في ضوء المعارف المستجدة          ه          آ , والتي تأخذ صيغًا عدي ابقة أو نظري ة س أن تلغى معرف

)2(أو استكمال معرفة بإضافة معرفة جديدة, قائمة بعد التأآد من بطالنها أو عدم جدواها   
دة           ا لع ى اخر طبق رد إل وهذه الخصائص التي تميز المديرين المبدعين تختلف في عمليات توفرها من ف

ايير ا , مع ن أهمه دير ودر     : م ا الم ل فيه شأ يعم ي ين ة الت ه    البيئ صي ل ذهني والشخ تعداد ال ة االس , ج
رات           , والمشكالت واالزمات والمواقف التي تعرض لها      ا والخب باإلضافة إلى فرق العمل التي عمل فيه

)3(التي عمل تحت اشرافها  

                                             
دالغني حسن هالل        .  د )1( اري       , محمد عب ر االبتك ارات التفكي دعًا      : مه ة   ,آيف تكون مب اهرة  , مرآز تطوير االداء والتنمي د ,م1997, الق ة ب , ون طبع

 90 ص-83ص
 17 ص-10ص, الطبعة األولى, م2010, صنعاء , المتفوق للطباعة والنشر , أصول البحث العلمي, شهاب رشيد البياتي.  د)2(
سعودية      , ناديا حبيب أيوب  .  د )3( ة ال وك التجاري ة االدار , العوامل المؤثرة على السلوك االداري االبتكاري لدى المديرين في قطاع البن ة مجل , ة العام

 231 ص-226ص, م 2000, ابريل , 32العدد , 51المجلد
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اً     : ابتداًء تجد االشارة إلى مالحظة مفادها      ديرين وفق ساعد اإلدارة          أن اختيار الم د ي داع ق ار اإلب  لمعي
د            , في الوصول إلى أداء متميز في العمل       ستثمر بع م ي دأ    , فقوة اإلبداع في داخله مصدر واسع ل ويمكن أن يب

شط واأل اليب األسرع واألن ى أس وق عل شغيلها لكي يتف ى فرص , ذآىفي ت ويمكن أن يحوِّل المشكالت إل
ع من فوضى وسر            أ    للتفوق على آل اشكال الواق ات وأخط دى            , عة وعقب ة ل وة االبداعي ادة للق ا تصبح م آله

ة التي هو في أمس                        , المدير   دخًال للمصادر الداخلي رد م فمن خالل العقلية االبداعية يكتسب المدير أو أي ف
ا  ة اليه د   , الحاج ى شيء مفي شكالت إل ل الم ا لتحوي ي يحتاجه ة الت ستثمر المرون دما ي اؤل , فعن ويفجر التف

شٍة                 والدافعية ا  ده مده دائل جدي د ب ى استخدام االخطاء لتولي ة          , لتي تساعد عل ه االبداعي ا يفجر قدرات ه هن فان
وتجعل  . الكامنة التي تجعل منه قوة إبداعية مسيطرة على المشكالت والمواقف واالزمات التي يتعرض لها               

ة         فالتحدي اال , عقله مصدرًا لكل القرارات الرشيدة والحلول االبتكارية الجديدة          سخر طاق ر واألعظم أن ت آب
  )1(التفكير بطريقة إبداعية لكي تكسبك المهارات

:القيادة االبداعية: 3-1  
سية           زة التناف ى امتالك المي القيادة االبداعية أضحت ضرورة وأحد أهم العوامل التي تقود المنظمات إل

ٍة            اءة وفاعلي ا بكف ا تواجه ت      , وتوظيف الفرص المتاحة أمامه ا        والسيما وأنه حديات ومشكالت شتى افرزته
:)2(والقيادة االبداعية وظيفة ومطلب استراتيجي لألسباب الرئيسية اآلتية, ظاهرة العولمة  

رق          • الل ف ن خ اعي م داعي الجم ل االب ر والتفاع ي التفكي صية ف ارات الشخ راآم المه ي وت ا تنم أنه
 .العصف الذهني

ى    أنها تزيد من جودة القرارات التي تصنع لمعالجة المش    • ة أو عل كالت والمواقف على مستوى المنظم
 )3(مستوى قطاعاتها وادارتها في المجاالت المختلفة الفنية واالدارية والمالية

ودة    • وير فرص وج املين وتط سين اداء الع ى بتح ستمرة تعن تراتيجية م ة اس أن ادارة االداء هي عملي
ستمرة        سين الم ي التح ل ف رق العم ي ف رادى وف هامهم ف د    وادارة ا, اس ل القائ وهر عم ي ج الداء ه

ا تعنى          , االبداعي   آما إنها عملية استراتيجية ضمن ادوار القادة المبدعين في أي منظمة من حيث انه
 .باالعتبارات االشمل في بيئة المنظمة واالتجاه االستراتيجي لها لبلوغ اهدافها طويلة االجل

سية       • دات تناف ل وتهدي ا آل من    أن منظماتنا العربية تواجه تحديات ب ة    :  افرزته ة للتعرف ة العام االتفاقي
ة التي رفعت وسترفع من                        ) الجات(والتجارة ة الفكري ة الملكي ات حماي ا تضمنته من اتفاقي والسيما م

ا                د وتطوير وتطور مع تكنولوجي درات تولي ا لق فاتورة التكنولوجيا المستوردة طالما افتقرت منظماته
ات              وآذل, محلية من خالل مواردها البشرية       اد االوربي اتفاقي ل االتح شطة مث ة الن ك التكتالت االقليمي

ة          شة اوربي ن مناق ي م ر العرب ستوى القط ى م شئه عل ا ستن ة وم ة االوربي شارآة العربي د , الم والم
ا                   ى منظماتن سية يصعب عل درات تناف التنافسي للشرآات متعددة الجنسيات في االسواق العربية آلها ق

 .وقيادة إبداعية محفزة تصلح لمواآبة تحديديات عالم جديدمواجهتها بدون ادارة جديده 
, أن اإلبداع اإلداري في المنظمات يعد قوة فاعلة للتحرك نحو تجاوز توقعات المجتمعات أو العمالء                   •

رامج          دة ضمن ب ار الجدي د األفك داع لتولي شجع اإلب ي ت شطة الت ة الن ادة االبداعي ه القي ا تهيئ ذا م وه
واف ضمن ح ات لالقتراحات تت رادًا وجماع زين اف ريم المتمي االت لتك تمرار , ز واحتف ضمن اس ا ن وهن

اً  الء مع زمن والعم سبق ال ًا لن ام دائم ى االم ود للتحرك إل دفق الوق داع اإلداري , )4(ت ذلك أصبح اإلب ل
 )5(بالنسبة للمنظمة آالمولدات الحيوية بالنسبة لإلنسان

:أهمية القيادة االبداعية: 3-2  
تنتاج أن أساليب              يقود العرض الموج   ى إس ز السابق للتحديات والتهديدات التي تواجهها المنظمات إل

د  وم والغ صلح إلدارة الي اليب , ادارة االمس ال ت أن أس صدد تقضي ب ذا ال ي ه ألداء ف ة ل وأن اإلدارة الفاعل
ار         دم باالعتب ا تق ل م ذ آ ف لتأخ ب أن تختل ادة يج داد الق ار وإع د    , اختي شكيل ق ادة ت و إع دف ه رات فاله

                                             
ة      , دور االبداع االداري في حل المشكالت االدارية في االجهزة االمنية بدولة البحرين           , عدنان جمعه الدوري  , .د) 1( ة  , جامعة نايف للعلوم األمني عملي

 71ص,م2001,الرياض, رة رسالة ماجستير غير منشو, قسم العلوم اإلدارية ,الدراسات العليا
 مرجع سابق, 183ص, ادارة االبداع التنظيمي , رفعت عبد الحليم الفاعوري  )2(
 .54ص, الطبعة االولى, م2001, القاهرة ). بميك(مرآز الخبرات المهنية لإلدارة, الذات أنت آما تفكر: االدارة والقيادة , ويتون  وآاميرون )3(
 .187ص, مرجع سابق , ادارة االبداع التنظيمي , رفعت عبد الحليم الفاعوري  )4(
 9ص, مرجع سابق , لمحات عامه في التفكير االبداعي , عبداالله بن ابراهيم الجيزان )5(
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ين                      داعيين ملهم ادة اب ى ق وا إل ا ليحول اليين في منظماتن ديرين والرؤساء الح اد   , وتوجهات ورؤى الم وأن يع
ادة من             ؤثرة تحقق اقصى إف ة م ادة تحويل صياغة سياسات االختيار والتطوير والمسار الوظيفي بما يهيئ قي

م ب    ن ث ري وم ال الفك ا راس الم ا باعتباره ي منظماتن شرية ف وارد الب ة  الم درة االبداعي رة الق ا ذخي اعتباره
.التنافسية للمنظمات  

ل أن المنظمات   , ولن يقتصر االمر فقط في الحاجة للقادة االآفأ المبدعين على الشرآات في قطاع االعمال            ب
ار        ى باالبتك إدارة تتحل ا ب د منه شائع في العدي دي ال شدة إلحالل االسلوب التقلي اج وب ة تحت ة والعام الحكومي

. لماذا؟,  تنميته في العاملين والعامالت وقد بات ذلك ضروريًا بل حتميًا وتعكف على  
ستثمرين                ى جذب الم افس عل تثمارات ال     , الن آافة دول العالم في العصر الراهن باتت تتن لكن االس

ار      ,تجيئ اال حيث تجد جهازًا حكوميًا رشيقًا صديقًا للمستثمر وميسرًا له             ديم  جهازًا حكوميًا يتحلى باالبتك لتق
ة    دمات قائم وير خ ده ولتط دمات جدي ار لخ اع الخاص   , أفك ن القط ط اإلدارة م ستعير نم ًا ي ازًا حكومي جه

سة            , مطورًا للخدمة محسنًا للجودة      اك مناف د  . مخففًا للتكلفة وساعيًا لتعزيز قدراته التنافسية حيثما آانت هن لق
ا   , ديد من المنظمات الحكومية انتقلت المنافسة بالوقت من قطاع االعمال الخاصة إلى الع  وال يمكن تجاهل م

ك ه ذل يؤدي الي ة   , س ات الحكومي ة المنظم تمرار فاعلي ة واس ن ديناميكي ط م يس فق اش  , ل ن انع ضًا م ل اي ب
.وتحسين االقتصاد القومي قطريًا واقليميًا  

مهام القائد االبداعي: 3-3  
ذي ن               داعي المعاصر ال د االب ال وتصرفات القائ ة المشكالت والتحديات        أن مهام واعم ده لمجابه ري

ة    ه والرقاب يم والتوجي يط والتنظ رد التخط ي مج ط ف ة ال تنحصر فق دات المعاصرة والقادم ة (والتهدي العملي
:يشمل, آإطار تقليدي بل يجب أن تتسع وتتكامل ليضمها اطار عريض) االدارية  

آيف سيكون وضع    : دًا مهمة مثلرؤية تستشرف أبعا, رؤية مستقبلية للصور االشمل للمنظمة وبيئتها    •
 االنجازات المستهدفة؟, مجاالت التميز , العمالء المستهدفين , المنظمة في المستقبل البعيد

ة              • رات البيئي شراف المتغي ة      , تصميم رسالة المنظمة تأسيسًا على قراءة واست متضمنة التزامات المنظم
 .تجاه عمالئها وعامليها

 .ظمة عبر المستويات التنظيمية والقطاعات األفقيةبناء ادراك مشترك لرسالة المن •
ار    • ة االبتك لوآيات     , زراع ة وس ات وثقاف ًا واتجاه ة    , قيم ة المنظم من ثقاف ة    , ض ذه الثقاف ة ه وتنمي

 .والسلوآيات بالتمكين والحفز لعزيز االيجابي
 .ذه االهدافخلق ثقافة تنظيمية تؤآد ارتباط اهداف الموظف بالمنظمة وااللتزام المشترك ببلوغ ه •
 .تقليل اعتماد العاملين على القادة الرسميين وتحفيزهم على المبادأة •
ى من                    • ستويات أعل وغ م ى بل ساعدًا عل ًا وم زًا وممتع رًا محف صميم العمل أن يكون مثي أن يراعى في ت

ة   ة واالنتاجي ى إشعال روح الم  , االبتكاري ه عل د وقدرات ة القائ ًة البتكاري ار دال ذا االعتب ل ه سة ويمث ناف
 .االبداعية واالبتكارية في مرؤوسيه

 .أن يطور قدرات القيادة في تابعيه ويثير دوافعهم للتنافس االيجابي والتفكير االبداعي الخالق •
 .أن يعمل من خالل اإلدارة بالمبادأة المتحمسة بدًال من اإلدارة برد الفعل •
ذ • ستمر وتنفي ر والتحسن الم ة للتغيي ة الهادف ة االنتقادي داع اإلداري الرؤي ر من خالل اإلب رامج التغيي  ب

ر والتطوير                   , والتحسين والتطوير المستمر      سارعة التغيي ة مت ة للنجاح في بيئ حيث إن فرصة المنظم
 .تتوقف على قدرة مديريها على اإلبداع اإلداري في التغيير آلما ظهرت الحاجة اليه

شاملة        تفهم وتبني مداخل ادارية معاصرة لتعزيز تنافسية المنظم        • ادة هندسة    , ة مثل ادارة الجودة ال واع
 .العمليات واالجراءات واالساليب والهدم الخالق

 .وليس باللجان التقليدية, اإلدارة بفرق العمل واساليب اإلبداع اإلداري الجماعية المحفزة  •
 .اإلدارة بالمبادأة والتفكير االبداعي بدًال من اإلدارة باللوائح •
 .حسوبة بدًال من إيثار السالمةاإلدارة بالمخاطر الم •
 .التمكين الفاعل للعاملين ضمن فرق عمل ذاتية اإلدارة مع اشراآهم في المعلومات وبشفافية عالية •
 )ليس باإلمكان أبدع مما آان(تبني مدخل التحسين والتطوير المستمر بدًال من  •
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: اإلبداع اإلداريومهارةالقائد المبدع : 3-4  
ة       القائد المبدع ادارياً  ة وتنمي ى تهيئ ذي يحرص عل ك ال  الذي نعنيه ونبحث عنه في المنظمات هو ذل

ار         ق                    , موارد بشرية تنافسية نحو اإلبداع واالبتك نجح في خل ة في ادة التحويلي ه سمات القي وفر في وهو من تت
داع اإلداري             ات اإلب ة لمتطلب ة وتلبي ة مواآب دد            , وتعزيز بيئة وثقاف وم بع ه أن يق ع من شكل خاص يتوق  من   وب

:ومنها ما يأتي, المهام من أجل خلق وتعزيز بثقافة اإلبداع اإلداري والتميز  
ار                       • ة األفك ار مع ترجم داع واالبتك ى اإلب اخ مشجع عل يعلن ويتحمل المسئولية الشخصية عن تطوير من

 .المبتكرة إلى واقع عملي مفيد
 .قدر جهود المبتكرين والمبدعينوي, يبحث عن أساليب جديدة لتشجيع العاملين على اإلبداع االبتكاري  •
 .ويسمح للموظفين بقدر من الحرية في تهيئة سبل بلوغها, يصمم أهدافًا واضحة •
 .يهيئ ادوارًا ومهامًا تمثل تحديًا وتغرس في العاملين االستماع بشعور االنجاز والتقدم الوظيفي •
 .يخصص مواردًا ووقتًا آافيًا لإلبداع االبتكاري لنفسه ولمرؤوسيه •
د • اس     ي ز آأس االت التمي نهم ومج ل م دى آ ضعف ل وة وال اط الق املين ونق ين الع ة ب روق الفردي رك الف

 .لتصميم المهام وتوزيع االعمال
ا تحديات                 • ى المشكالت باعتباره ى النظر إل يًال للتغلب          , يساعد مرؤوسيه عل اؤًال وم ر تف م اآث وتجعله

 .عليها ابداعيًا
س      • رون ت ذين يثي املين ال افئ الع شجع ويك ًال     , اؤالتي وًال وتحم ضمن قب دة تت ارًا جدي ون افك ويقترح

 .للمخاطرة
ي             • اء العمل الروتين ز     , يتأآد من أن العاملين المتميزين غير مثقلين بأعب ًا لترآي اجون وقت دعون يحت فالمب

 .التفكير االبداعي في نشاط محدد ومهمٍة محددٍة
ة والمعلوم     • ى المعرف صول عل ًة الح املين إمكاني د أن للع شكالت   يتأآ ة الم ا لمعالج ي يحتاجونه ات الت

 .والمواقف ابداعيًا
صير      • ال أو تق ن إهم يس ع اد ول ن اجته ت ع ا نجم اء طالم أ أو االخط سماح ازاء الخط زًا لل ئ حي , يهي

 .)1(فالعقاب عند أي خطأ سيجعل الموظف مياًال لطرق االداء التقليدية سعيًا للسالمة
ار االبد         • ا                  يسعى دائمًا للتأآد من أن األفك ى مستويات اإلدارة العلي سرعة إل د وصلت ب رة ق ة المبتك , اعي

 .وإال جفَّ نبع األفكار الجديدة, ويطلب معلومات مرتدة عن مدى قبولها
ؤتمرات               • يقدم تقديره الشخصي والمؤسسي لإلنجاز االبداعي المتميز مستخدمًا آل الوسائل لذلك مثل الم

 .االجتماعات الندوات العلمية وغيرها
دريب  • ة  ت ر االبداعي تراتيجيات التغيي ى اس املين عل ل  , الع ل وح اليب العم وير أس ن تط نهم م لتمك

 )2(المشكالت بطرق إبداعية جديدة وغير مألوفة
:المهارات االدارية اإلبداعية للمديرين:3-5  

يجب أن تتوفر لديه عدد من        , لكي يستطيع المدير إنجاز وظيفته االدارية ومهامه وادواره المختلفة          
ى النحو   , وحسب ما هو متفق عليه أن هذه المهارات يمكن تبويبها إلى خمس مجموعات       , لمهاراتا وهي عل

:االتي  
 :المهارات الفنية -أ  

ين               درة    , تشير المهارات الفنية إلى مستوى المعرفة الفنية المتخصصة المرتبطة بمجال مع وهي الق
ات         ات         حيث يتطلب م    , على التعامل مع االشياء المادية والعملي ة إلنجاز الفعالي ارات فني ديرين مه عظم الم

م  ة به ن اإلدارة         . المنوط دنيا م طى وال ستويات الوس ي الم ر ف شكل أآب ارات ب ذه المه ة ه ر أهمي , وتظه
م                , وبخاصة األخيرة  ة له ويقوم المدير هنا بتدريب مساعديه والعاملين معه في مجال ادائهم للمهمات الموآل

.لهيكل التنظيميوبشكل متعاقب ضمن مستويات ا,   
 :المهارات التفاعلية أو مهارات العالقات االنسانية -ب  

                                             
 193 ص– 185ص, مرجع سابق , ادارة االبداع التنظيمي , رفعت عبدالحليم الناعوري  )1(
  .73ص, مرجع سابق , فكير االبداعي تطبيقات عملية في تنمية الت, صالح محمد أبو جادو  )2(
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اء أم           انوا رؤس واء آ رين س ع االخ ل م ى العم درة عل دى الق ارات بم ن المه وع م ذا الن رتبط ه ي
د  -مرؤوسين از الجي ى االنج زهم عل ادتهم وتحفي راد والجماعات وقي ع االف ل م رتبط بالتعام ل من ي ,  أي آ

ديري ذلك يكرس الم ات   ول كل عالق ى ش ة عل ارج المنظم ع االشخاص داخل وخ ًا للتفاعل م ًا ملحوظ ن وقت
م                   , انسانية وبخاصة من خالل االجتماعات     ارات التفاعل مع االخرين واالتصال به ا مه دير هن ويتطلب الم
ارات ه             , والتفاهم معهم وتحفيزهم ألداء افضل       ذه المه دير له و وتشير البحوث المعاصرة إلى أن امتالك الم

.أحد اسرار نجاحه قياسًا باآلخرين ممن يفتقرون اليها  
 :المهارات االدراآية -ج  

ات          , تعتمد هذه المهارة على قدرة المدير للتفكير التجريدي          ة الستيعاب عالق ة الذهني أي على القابلي
ة  سبب والنتيج ي , ال ربط ب ل وال ق التكام سيق وتحقي ي التن ه ف دير وامكانيات درات الم ى ق ن وهي تنطوي عل

أنشطة المنظمة ومصالحها من خالل النظر إلى المنظمة بمنظور شمولي وفهم مدى اعتماد نشاط على اخر                  
.ومدى التأثير الخاص بتغير أي نشاط على المنظمة آكل  

شاط   ة الن ع طبيع ات م ى العالق ا إل ي نظرته ة ف مولية وأفاقي ون ش ارات أن تك ذه المه ل ه د لمث والب
ة                   والقطاع الذي تعمل فيه المنظ     ى التطورات المتنوعة والمتواصلة في بيئ سين وال ى تحرآات المناف مة وال

ة         , المنظمة على نحو يمكن المدير من اآتشاف واستخالص الفرص           ارات االدراآي ى المه وتزداد الحاجة إل
يهم   , آلما اتجهنا صعودًا إلى أعلى المستويات االدارية         ذه  ولهذا فأن مديري اإلدارة العليا يجب أن تتوفر ف  ه

ى  ة االدن ستويات االداري ي الم ديرين ف ة بالم رة مقارن صورة آبي ارات ب ادات , المه ار القي إن اختي الي ف بالت
.وليس على االقدمية, االدارية في هذا المستوى يجب أن يكون بناًء على الكفاءة وتوفر هذه المهارات  

 :المهارات التشخيصية -د 
اهر وا    شخيص مظ ارة ت ع بمه اجح يتمت دير الن ة   الم ات االبداعي د المعالج شكالت وتحدي باب الم س

ي ضوء خصوصياتها  ا ف ة له ي االداء , الالزم ة ف شخيص الجوانب االيجابي ى ت درة عل ع بالق ه يتمت ا إن آم
.لتعزيزها واالستفادة منها  

 :المهارات التحليلية -ه 
ة  ارات االدراآي ع المه شابه م ارات تت صية , وهي مه ارات التشخي ع المه ل وهي , وتتكامل م تتمث

ا      , بقدرة المدير على تحديد المتغيرات االساسية في المشكالت والمواقف           بقيات معالجته وآيفية ترابطها واس
.آما أنها تساعد المدير في اختيار االستراتيجية الممكنة في المواقف التي تواجهها المنظمة,   

ة       ة الثالث ستويات االداري ي الم ا ف و نظرن ذلك ل ا (ل طى, العلي د, الوس ارات  ) نياال ظ أن المه نالح
ا         ارات اإلدارة العلي ة           , االدراآية تتصدر مجموعة  مه ارات الفني ل انخفاض ملحوظ في المه في حين    , مقاب

.تبرز االخيرة في اإلدارة الدنيا مقابل انخفاض المهارات االدراآية  
ساٍو                در مت دير      ونالحظ أيضًا أن المهارات التفاعلية مطلوب توفرها لكافة المستويات بق ى اساس أن الم  -عل

ى        -بغض النظر عن مستواه التنظيمي       ة عل زهم والرقاب ادتهم وحف  يتعامل مع مرؤوسيه وهو مسؤول عن قي
ة                , تصرفاتهم   ارات الفني ة والمه ارات االدراآي ين المه ك من         ) 1(وتتوسط اإلدارة الوسطى ب ا يتضح ذل  آم

: الشكل التالي  

                                             
ى , م2008, صنعاء  ,المتفوق للطباعة والنشر والتوزيع   ,  الوظائف   – المهارات   -المبادئ, االدارة  , شهاب رشيد البياتي    . د )1(  – 38ص , الطبعة االول

 , 41ص 
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بداعية للمديرياإلالمهارات االدارية  ) 12( الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 
م2008 ,الوظائف, المهارات, المبادئ , اإلدارة , شهاب البياتي/ د: المصدر       

)1(: القدرات االبداعية ومهارة تحليل المشكالت: 3-6  
ا               , ال يوجد عمل بدون مشكالت       الي أساليب حله ذه المشكالت بالت ابين ه ذلك  , ولكن تختلف وتت وآ

ذه المشكالت                القائمون على حلها حسب    دة  في حل ه ة المعتم , )2( سلوآياتهم وشخصياتهم وانماطهم التفكيري
ة التمي                  سعادة ومتع , والشك أن امتالك المدير لمهارة تحليل وحل المشكالت سوف يساعده في االحساس بال

شكالت خاصة اذا تم حلها باستخدام التفكير االبداعي الذي يتميز بعدة مزايا واستخدامات في مجال حل الم                    
:التي يمكن تلخيصها فيما يأتي  

 .يساعد التفكير االبداعي بشكل آبير ومؤثر في زيادة إحساس المدير بالمشكلة •
 .يساهم التفكير االبداعي في تمكين المدير من تعريف وفهم المشكلة •
 .يمكن التفكير االبداعي المديرين من إيجاد وتحديد المشكلة بشكل دقيق جدًا •
درة                 يساعد التفكير اال   • د من الق بداعي المدير في إيجاد الحقائق وتوليد البدائل واألفكار الكثيرة التي تزي

 .على حل المشكلة
ى   • دير في التوصل إل داعي الم ر االب ساهم التفكي ار "ي سبق " األفك ق ال ي تحق ة الت ر التقليدي ول غي الحل

 .والتقدم على اآلخرين
ة حاالت             • ى مواجه دير إل داعي بالم ر االب ات استخالف               يؤدي التفكي ادة عملي د من خالل زي  عدم التأآ

 .العالقات غير المرئية وغير المألوفة
ل أدق للمشكلة نتيجة                        • ات تحلي ر في إجراء عملي شكل آبي أن استخدام المدير للتفكير االبداعي يساعد ب

رة   ارف الغزي ات والمع وفر المعلوم ة     , ت ودة أو حادث ر موج ات غي ق عالق ى خل ؤدي إل ا ي ك بم وذل
 . مباشرةبصورة

ة للمشكالت نتيجة اصالة                          • دة والجذري ة الجدي ول الفكري اد الحل دير من إيج داعي الم ر االب يمكن التفكي
 .واستخدام افضل للمهارات االبداعية الفردية, الفكر 

 )3(يساعد التفكير االبداعي المدير في استشفاف المشكالت قبل حدوثها ومعالجتها قبل وصولها •
رن ال  بعينات الق ذ س سي    ومن ي االدراك النف ام ف ور االهتم سيكولوجي"ماضي تمح م  " ال ة فه بمحاول

شغيل المعلومات       شري بت ام بالحاجة       , الطريقة التي يقوم من خاللها العقل الب امي االهتم رغم من تن ى ال وعل
ع            الم الواق ة                , إلى اختيار آيفية عمل االدراك في ع واحي التجريبي ى الن ستندة عل د ظلت معظم البحوث م فق

                                             
 145 ص– 143ص, مرجع سابق , مهارات الذآاء والقدرات لصالح حياتك وعملك,  محمود فريدةأسام.  د)1(
 41ص, الطبعة االولى , 2000, القاهرة , دار التوزيع والنشر االسالمية , ابجديات التفوق اإلداري , محمد  فتحي.  د)2(
 146ص, مرجع سابق , مهارات الذآاء والقدرات لصالح حياتك وعملك,  محمود فريدةأسام.  د)3(
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إلدراك النفسي                , لمعمليةوا ات المعاصرة ل سيكولوجي "وهناك مجاالن أساسيان في االدبي ا    " ال تحول اليهم
:وهما, الباحثون في مجال اإلبداع  

 حل المشاآل  •
 .التخيل العقلي •

ر حل المشكالت موضوعاً          , )1(ويعتبر التخيل العقلي تطورًا حديثًا نسبيًا في أدبيات اإلبداع           ا يعتب بينم
ذا المجال       رئيسيًا م  اريخ المبكر له ذ الت ر     , ن شكل آبي رؤى ب اين ال ى       , وتتب ين من ينظر إل راوح االمر ب ويت

داع آشكل خاص من حل المشكالت ات , اإلب ًا عن العملي اره منبثق داعي باعتب اج االب ى االنت ومن ينظر إل
أثروا بكتاب      , المعتادة لحل المشكالت د ت ى الوضع االول ق ون إل ات وآثير من الذين يميل Graham Walls 

فن الفكر " بعنوان 1926التي قدمها عام  The art of Thought" 
سارت  ال موت ارزين أمث دعين الب بعض المب ة ل سير الذاتي ى ال تنادًا إل ونكير  Moozantواس  وي

Poincare  اقترح واالس Wallas      داعي والتي أسماها ر االب ة التفكي داد   ,  وجود أربع مراحل لعملي اإلع
.وسوف يتم تناولها بالتفصيل ضمن هذا الفصل,   واالستثارة والتحقيق والحضانة  

ك   ى ذل شهيرة عل ة ال ن االمثل زين  , وم ل البن شاف هيك ة اآت زين"عملي زيء البن وين ج طة " تك بواس
"الكيميائي   Kakule وم                 "  ه الن م غلب زمن ث م أن     , فقد قام بالتفكير في المشكلة لفترة من ال د رأى في الحل وق

ى    , وهو يعتقد أن جزيء البنزين يأخذ شكل الدائرة     , ثم صحا فجأة  , نًا يأآل ذيله    هناك ثعبا  ك أخذ عل وبعد ذل
  )2(عاتقه مهمه العرض المنطقي لهذا االمر على زمالئه

داعي        ر االب ة التفكي ع أمثل ي جمي دث ف ا يح وذج لم ك آنم ار ذل ن اعتب ه يمك ي أن ك ف اك ش يس هن د , ول وق
ة   , ضمن قفزة فجائية في البصيرة آل جدل ونقاش  استمرت فكرة أن اإلبداع يت     فالبصيرة آانت نقطة محوري

اع مدرسة                   في تفسير عملية حل المشكالت من وجهة نظر رجال علم النفس المهتمين بعملية االدراك من أتب
"Gestale School ذه المدرسة  , في النصف االول من القرن الماضي "  أن الحل   , وطبقًا لوجهة نظر ه ف

دا شكلة االب تج"عي للم ر المن شخص " أو التفكي رى ال دما ي ائي , يحدث عن شكل فج شكلة , ب أن عناصر الم
ًال للمشكلة             سابقة في التعامل             , يمكن أن تتجمع بطريقة جديده بحيث تقدم ح رة ال ى الخب د عل ك ال يعتم إن ذل

ه  شكالت مماثل ع م دم , م داع عن ة لإلب د تحدث إعاق ه ق ة أن ذه المدرس د اعضاء ه ي ويعتق راط ف ا يحدث إف
رغم من تصدع       , االعتماد على استراتيجيات سبق تعلمها بشكل جيد بقصد التعامل مع المشكالت                ى ال وعل

"نظريات مدرسة    Geastale اهج                     , " اموا بتطوير من نفس المعاصرين ق م ال اك مجموعة من رجال عل فنه
داع     ا باإلب صيرة وعالقته دة للب د آل من    , جدي ويعتق Stemberg and Davidson   داعي  أن االنجاز االب

ا    ق عليه ة أطل درة معين ن ق ة م ستويات المرتفع ى الم ًا إل ود جزئي صيرة"يع ى الب ي عل ر المبن ذي " التفكي ال
:هي, يتشكل من ثالثة مكونات  

 .الترميز االنتقائي •
 .التوفيق االنتقائي •
 .المقارنة االنتقائية •

:والتي يمكن ايضاحها بالجدول التالي على النحو االتي  
مكونات التفكير المبني على البصيرة: )2(دولج  

 المقارنة االنتقائية التوفيق االنتقائي الترميز االنتقائي
ه مشكلة          د مواجهت درة عن وهي الق
ى أي     رف عل ى التع ده عل معق
أجزاء من المعلومات المحتمل أن    
 تكون مفيدة بالنسبة للحل النهائي

ى      رف عل ى التع درة عل ي الق وه
رق فعالي   ر الط ة اآث ة أو مالءم

ين    ق ب ا التوفي ن خالله تم م ي ي الت
ل      ل ح ن اج ات م زاء المعلوم اج
 المشكلة

ى      رف عل ى التع درة عل ي الق وه
ن     د م زء جدي ط أي ج ة رب آيفي
ة     ة القائم ع المعرف ات م المعلوم
ول    دد حل ى تع ؤدي إل ة ت بطريق
.المشكلة موضع االهتمام  

م2002,جروان: المصدر  

                                             
اني    , ير االبداعي   منهج االدارة العليا التفك   , ق الرحمن توفي  دعب.  د )1( إلدارة         , الجزء الث ة ل رات المهني اهرة  , مرآز الخب ى   , 2004, الق ة االول , الطبع

 88ص
 53ص, مرجع سابق , االبداع ,  عبدالرحمن جروانيفتح.  د)2(
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"وقد انتقد    Welsberg , لقائلة بأن اإلبداع يعتبر شكًال خاصًا من أشكال حل المشكالت        النظرة ا " 
ق بمدى        , واالستنارة الفجائية   , وخاصة تلك التي تتضمن الحصانة غير الواعية         فقد أثار شكوك خطيرة يتعل

تنارة                 ى عدد من الحسابات الكالسيكية لالس اد عل ى االعتم زات         , القدرة عل ى أن القف ًا عل يًال تجريبي دم دل وق
ة                       ال ة من التجرب ات اعتيادي ا تتضمن عملي واضحة البصيرة في عملية حل المشكالت يمكن النظر باعتباره

ة           , والخطأ   د دراستها بعناي رة عن شأ                   , والتعلم من الخب ى التبصر يمكن أن ين ائم عل ر الق أن التفكي لم ب ا س آم
زة     ه , آقدرة متمي رن الماضي            - )1(ولكن ات من الق ذ منتصف الثمانين  نمو في البحوث الخاصة          حدث  - ومن

ه                         ة ل وم الحليف سيًا للبحث في مجال سيكولوجيا االدراك والعل , بالتصور العقلي بحيث أصبح موضوعًا رئي
"وقد الحظ    Finke ة ادراك منفصلة                "  اره عملي وان  , أنه أصبح من المعقول اآلن النظر إلى التصور باعتب

ي     التصورات تختلف نوعيًا عن االشكال االخرى من التمث          ل العقل رين من         , ي زمنيين االخي دين ال ر العق وعب
رن الماضي  ال , الق ذا المج ي ه دثت ف ي ح وحظ التطورات الت ى البحوث  ,  ل صمات عل رك ب دأت تت د ب فق

داع  ة باإلب ى     , المتعلق درة عل ين الق ة ب اط موجب ة ارتب ود عالق ى وج ارت إل ات أش ن الدراس دد م اك ع فهن
.لسان واالصالة والتطوير وتوقف المقاومة غير الناضجةالتصور ترتبط ايجابيًا مع طالقة ال  

"وقد اقترح آل من  Finke Ward .And Simith ه اسم       "  ا علي داعي أطلق إلدراك االب ًا ل نموذج
"gencplore ًا       , " ر                 , ويلعب التصور العقلي جزءًا هام أن التفكي ة ب ا القائل سمية من حجتهم ذه الت شتق ه وت

ات  ن عملي ة م ضمن توليف الالوعي  الخالق يت الوعي وب ق ب ب تتعل ا جوان ل منهم شافيه لك ستولدة واستك ,  م
"وبالنظر إلى التصور على وجه الخصوص يصنف         Finke ة        "  ار الخالق أتي األفك ة "آيف ت من   " اإلبداعي

وعي              تحكم في ال د                   , التصور الذي ينبثق عن ال وعي والتعم ه من خالل ال تم في ذي ي ى التصور ال أن , وعل
ة                      التوليفة التي تصب   ا في نفس الوقت تتصف بالواقعي سر ولكنه ي تي وعين من التصور العقل ح بين هذين الن
: ويمكن تصوير قوة التصور العقلي لتيسير الوصول إلى حلول إبداعية في الشكل التالي)2(والمالءمة  

  قوة التصور العقلي لتيسير الوصول إلى حلول إبداعية)13(الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
م1989,اإلبداع العام والخاص, لكندر روشكاا: المصدر             

:القدرات االبداعية ومهارة اتخاذ القرارات الرشيدة : 3-7  
داعياً             حيث إن   , ترتبط مهارة اتخاذ القرارات الرشيدة ارتباطًا وثيقًا بمهارة تحليل وحل المشكالت اب

ال للمشكالت   تفجير القدرات االبداعية الكامنة لدى المدير يمنحه مهارة عالية في الت         , حليل السليم والحل الفع
سائدة في                          ة أو ال ر المألوف ائج غي يدة التي تحقق االهداف والنت وذلك عن طريق مهارة اتخاذ القرارات الرش
.هذين المجالين  

                                             
لى الملتقى الثامن إلدارة الجودة  دراسة مقدمة ا , نحو رؤية علمية لقياس االبداع في المؤسسات الخليجية في ظل قيم خالده             ,  جاسم بوحجي  دمحم.  د )1(

 .م2002 ابريل 30 -29هـ الموافق 1424 صفر 28 -27خالل الفترة من , االبداع الطريق الى التميز المنعقد في جده : الشاملة 
(2)Guilford,j.p.creative talents Their nature . uses and development New York-Bearly cimited .p.p.33-40 
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سيكولوجية    شئة ال دير والتن ن شخصية الم زء م رتبط بج رارات ت اذ الق ة اتخ ان ملك ا ب ع اقتناعن وم
ها   ي عاش ة الت اذ          إ, واالجتماعي ن اتخ ر م دير أآث درة الم ي ق ة تنم ة الكامن درات االبداعي ر الق ال أن تفجي

رارات الرشيد دة  , الق وة والجدي ائج المرج ى النت داف والوصول إل ق االه ي تحقي ة ف ساهمة فعال ساهم م , وت
يدة اذا        رارات الرش اذ الق ستويات اتخ ى م ى اعل سليم بالوصول إل داعي ال ر االب ار دور التفكي ن اظه ويمك

)1(والتي من اهمها, فرت مهارات القدرات االبداعيةتو  
 المرونة الفكرية  •
 الطالقة الفكرية  •
 .مواصلة االتجاه •
 .االصالة الفكرية •
 .تحسس المشكالت •
 .التمكين والتنظيم •
 .الخيال الخالق •
 )2(التحليل وقوة الربط بين المتغيرات •

درات      , آلها ومالبستها وبتحليل هذه المهارات وربطها بمتغيرات البيئة االدارية ومشا        د أن الق يمكننا التأآ
ي المجال اإلداري ل ضرورة قصوى ف دير تمث رد أو الم ة للف ة الكامن ذه المجاالت , االبداعي ى رأس ه وعل

.تخليق المشكالت واتخاذ القرارات آونهما يمثالن جوهر اإلدارة وأداؤهما  
ة في تحقيق اإلدارة             ساهمة فعال اليتين     بصورة رشيده وابداعية يساهم م ة ع اءة وفاعلي دافها بكف وبصفة  .  أله

:وهي, عامة يمكننا التمييز بين ثالث طرق للتفكير االبداعي في اتخاذ القرارات الرشيدة  
 :طريقة التجربة والخطأ -1

رار المناسب              ى الق تم التوصل إل ى أن ي ديل إل ر من ب ة اآث والشك أن  , وتعتمد هذه الطريقة على تجرب
ة                      هذه الطريقة تبتعد تماماً    ى اطال ؤدي إل وارد وت دد الم ا تب رارات ألنه اذ الق  عن االسلوب العلمي التخ

.وليس هناك ضمان للوصول إلى القرار المناسب والرشيد,  الوقت  
 :طريقة التحليل المنطقي -2

ق بالمشكلة بغرض                  وتعمد هذه الطريقة على استخدام المنطق في تحليل العالقات بين المتغيرات المتعل
ى اس     ا         , تنتاجات  الوصول إل اس أو آليهم ى االستقراء أو القي ادًا عل ادة      , اعتم تم ع ة ي ذه الطريق وفي ه

ديل بعض الخطوات آي تتناسب مع المشكلة أو                         ل مع تع ه للتحلي تطبيق اسلوب محدد ومتعارف علي
رار  ل الق ف مح ة أو       , الموق رارات الروتيني اذ الق شكالت واتخ ل الم ع ح صلح م ل ي ذا التحلي ن ه ولك

ول                    , المتكررة ى الحل ر المتكررة في الوصول إل دة وغي ولكنه يظل عاجزًا امام بعض المشكالت المعق
.االبداعية أو المناسبة لها  

 ":االبداعي"طريقة التحليل االبتكاري  -3
صلة بالمشكلة                     رات ذات ال ين المتغي دة ب ات جدي ق عالق اد وخل ة إيج ى محاول ة عل , وتعتمد هذه الطريق

ل           وتساهم في الوصول إلى حل       ه مث ى   , مبتكر وابداعي للمشكلة باستخدام ادوات متميزة خاصة ب درة عل الق
  )3(التحليل  والتوفيق والمقارنة بين األشتات وتوليد العديد من البدائل المبتكرة

ى      , وُيعد التفكير االبداعي اتجاهًا في التفكير اآثر منه مستوى في التفكير      اء عل ين العلم اع ب اك اجم فهن
اء              " الذآاء"تختلف عن   " على االبتكار أو اإلبداع   القدرة  "أن   دع ذا ذآ إذ ليس شرطًا أن يكون الشخص المب

ذآاء للشخص المبتكر             , خارق   ع من ال وفر مستوى مرتف والعكس صحيح ايضًا اال اننا نرى انه يجب أن يت
  )4(فما يزيد من قدراته على اإلبداع

                                             
دالحي    , االبداع العام والخاص    , الكسندر روشكا . د )1( ة     , ترجمة غسان عب الم المعرف ون واآلداب          , ع ة والفن وطني للثقاف , 1989,الكويت   , المجلس ال

 68ص, الطبعة االولى 
لملتقى الثامن إلدارة الجودة  دراسة مقدمة الى ا , نحو رؤية علمية لقياس االبداع في المؤسسات الخليجية في ظل قيم خالده             , محمد جاسم بوحجي  .  د )2(

 .م2002 ابريل 30 -29هـ الموافق 1424 صفر 28 -27خالل الفترة من , االبداع الطريق الى التميز المنعقد في جده : الشاملة 
 657ص, مرجع سابق , قرطبة للنشر والتوزيع , مهارات الذآاء والقدرات , اسامة محمود . فريد .  د)3(
 39ص. الطبعة االولى , م1991, القاهرة , نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع , ولوجيا النمطية اإلبداعية سيك, يوسف اسعد.  د)4(
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دعين  , الت غير المتكررةوللتفكير االبداعي فائدة مطلقة في مواجهة المشك   ذا  , بالنسبة للمديرين المب وآ
ل المنطقي              ة  –غير العادية أو بالغة التعقيد والتي يصعب على التحلي داعي         - آطريق ٍل رشيد واب  الوصول ح

.مناسب لها  
دع                  دير المب ولتفجير القدرات االبداعية الكامنة لدى المدير فوائد آثيرة في اآتساب عدة مهارات تفيد الم

:ويمكن تلخيص اهمها فيما يأتي, رًا في مراحل اتخاذ القراراتآثي  
رة          • تم   , اآتساب مهارات استخدام جلسات االنطالق الفكري في تصنيع القرارات بصورة مبتك حيث ي

 .جديدة آحلول بديلة في صناعة متميزة للقرار" أفكار"توليد عدة 
ين االش            • ة ب ر           اآتساب مهارة استخدام اسلوب التوفيق والمقارن دة غي ات جدي د لعالق تات الستقراء جي

 .مرئية وغير مألوفة من قبل بغرض الوصول إلى حل جديد مبتكر للمشكلة
رار                   • اذ الق د اتخ ات المحيطة عن فهم اهمية المرونة خصوصًا فيما يتعلق بالظروف والمالبسات والبيئ

 .ة عند اللزوم لذلك االبداعي أو االبتكاري القابل للتنفيذ على الواقع أو التعديل أو االضاف
داعي   • ر االب ن التفكي اري"يمك ع   " االبتك ل م ات للتعام ة والمعلوم درة المعرفي ن الق دع م دير المب الم

ة في        ة والبيروقراطي د النمطي ذي يعتم المتغيرات والمواقف والمشكالت غير المألوفة للفرد العادي ال
ى        وهذه القدرة االبداعية للمدير ال    , التعامل مع آل مايواجهه      مبدع تساهم بشكل حاسم في الوصول إل

ار                 ل المنطقي المخت ا استخدام التحلي ر والتي ال يصلح معه د الكبي حل أو قرار للمشكالت ذات التعقي
 .والمألوف

الة  • ساعد االص داعي    -ت ر االب دير ذي التفكي ة الم سمة إبداعي وهر    - آ ق وج ى عم ول إل ي الوص  ف
شكلة  ر ا   . الم ل غي ار الح ن ابتك ه م ا يمكن رى    مم رة اخ دوثها م ع ح ذي يمن ألوف وال التفكير , لم ف

 )1(وليس الترميم أو التسكين أو  التقليد والنمطية, االبداعي يؤدي إلى المعالجة الجذرية
ة أو                         ة أو النمطي ة أو الروتيني راهن جعل االساليب التقليدي وعلى ذلك فأن تشابه المشكالت في العصر ال

ارات الرشيدة غير صالحة خصوصًا في ظل تطور احتياجات ووعي             المألوفة أو المكررة في اتخاذ القر     
ة والخاصة           ين المنظمات والمؤسسات العام ى     , المجتمع وبروز المنافسة القوية ب ذي فرض عل االمر ال

ا        , المدير المبدع التحرر من القيود التي نفرضها على انفسنا في تفكيرنا           ى من . أو التي يفرضها من هم أعل
ذه المشكالت           , نظرة الشاملة والمتحررة  وذلك من خالل ال    رة له ده ومبتك ول جدي ى حل م اللجوء إل , ومن ث

)2(وهذا ال يتحقق اال من خالل التفكير االبداعي الخالق لدى المبدعين من المديرين  
ديل واحد                 ى ب ود إال إل ر المرن ال يق ر من المشكالت              . أن التفكير القالبي غي صاحبه الكثي ق ل د يخل ا ق مم

دى من       ,  عند التصرف أو التحرك أمام المواقف والمشكالت المتغيرة دائمًا           واألخطاء األمر الذي يخلق ل
م                     يعتمدون على هذا النمط أو األسلوب من التفكير القناعة بضرورة األخذ بما هو مألوف أو ممارس أو ت

دة       : تطبيقه من قبل وصوًال إلى ثقافة المستحيل       اً       ابتداع افكار أو حلول أو قرارات جدي ه دائم ا يواجهون  لم
. 

ة             دة يكسب صاحبه ثق بينما نجد أن التفكير الذي يعتمد على توليد أآبر آم من األفكار والبدائل الجدي
صعاب          ات أو ال ف أو االزم شكالت أو المواق ة الم ي مواجه ة ف درة عالي الي ق ل وبالت نفس والعق ي ال ف

ات  اً  , والعقب ا تمام سيطرة عليه تحكم وال الي ال, وال ور أو    وبالت ت األم ا آان ستحيل مهم ة الم د ثقاف  توج
.المشكالت التي يواجهونها صعبه  

رة االفق                    , وبالتالي   ر في توسيع دائ شكل آبي ساعد ب ددة ي اد المتع ر المرن ذي االبع فإن نمط التفكي
)3(العقلي لدى الفرد مما يؤدي إلى خلق الكم الكبير من األفكار والبدائل االبتكارية  

و     رار الرشيد      : لولذلك يمكن الق داعي "إن الق نا الخمس           " االب ر حواس ذي يمر عب ا    , هو ال حيث إنن
ذاقات  ح وم شاعر وروائ ي شكل صورة واصوات وم ا ف ي نجمعه ات الت زن المعلوم دينا , نخت ا أن ل آم

وهذه االشياء قد تمثل اشياء يتم استدعاؤها من       , آمديرين مبدعين مقدرة على ابتكار هذه االشياء الخمس         

                                             
 158ص, قرطبة للنشر والتوزيع , مهارات القدرات والذآاء ,  محمود فريدةأسام.  د)1(
 58ص, الطبعة االولى , 2002, القاهرة , مكتبة االنجلو المصرية , قضاياه وتطبيقاته : االبداع , ابراهيم عبد الستار .  د)2(
 159ص, قرطبة للنشر والتوزيع , مهارات القدرات والذآاء , فريد اسامه محمود .  د)3(
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ق        , ة أو من المكتبة أو ربما تمثل اشياء جديدة          الذاآر داع المطل ذه االشياء هي        , فهي مصدر لإلب م ه وأه
)1(أي استطاعتنا العقلية والدافعية نحو صناعة القرار الجديد والمفيد: التي نستخدمها لإلمكانيات  

:اإلبداع واتخاذ القرارات:3-8  
ة          مما الشك فيه أن المديرين يواجهون مشكالت متعددة        ة وتختلف نوعي  ومتنوعة في أعمالهم اليومي

سلمة من المسلمات         , وحجم هذه المشكالت من عمل آلخر        ذه م ا المسلمة االخرى       , وه ة   , أم فهي أن عملي
ربح                             ة لل ر هادف ربح أم آانت غي ة تهدف لل ا سواء آانت منظم إلدارة العلي أو , اتخاذ القرارات حق اصيل ل

ة    والقرار المتمي, شرآة أو منظمة   ى دراسة متأني ة     , ز والناجح هو القرار المبني عل ع البيئ م عميق لواق وفه
رة في تكوين                      التي تعمل من خاللها المنظمة أو المؤسسة العامة فضًال عن مشارآة أهل االختصاص والخب
.هذا القرار بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية  

ة               ة صعبة ومرآب ة عملي رارات االداري اذ الق ة أن تأخذ في             فال, وعملية اتخ ة االداري ذه العملي د له ب
رار اإلداري المتخذ                    ؤثر في الق أثر أو ت ؤ    , االعتبار البيئة الداخلية والخارجية التي سوف تت فضًال عن التنب

ذ    رار اإلداري المتخ ة الق ن فعالي د م ذ أو تح ق تنفي ه وتعي د تواج ي ق شكالت الت ل , بالم ن التعام ًا م وانطالق
د                 الفعال مع تلك المشكال    ي ق دير حجم المشكالت الت ت والتحديات والمعوقات يتوجب على متخذي القرار تق

.ومن ثم العمل على حلها نهائيًا, والقيام بتعريفها وتحليلها ووصفها بدقة, تواجههم   
دخلين ي حل المشكالت م ون ف رارات يتبع ا, ومتخذو الق ل , هم ى تقلي ز عل دي ويرآ دخل التقلي الم

ار          , ثر سلبًا على اإلبداع     عنصر المخاطرة مما يؤ    أما المدخل االبداعي فهو يرآز على عنصر الجدة واالبتك
.على حساب المخاطرة  

 :المدخل التقليدي لتعريف وتحليل وحل المشكالت -  أ
داع                  ى اإلب لبًا عل ؤثر س دخل      , يرآز المدخل التقليدي على تقليل عنصر المخاطرة مما ي ذا الم د ه ويعتم

:خاذ القرارات على الخطوات االتيةفي عملية حل المشكالت وات  
شكلة   -1 ف الم أمول        : تعري ع الم وس والواق الي الملم ع الح ين الواق اين ب تالف والتب ي االخ ذا , وه وه

ع       ى أرض الواق ذ عل ابقًا والمنف ط س ين المخط ا ب راف م ه انح تج عن تالف ين ة  , االخ ذه الحال ي ه وف
 . تعريفهاتستطيع اإلدارة أن تحدد طبيعة المشكلة وحجمها ومن ثم

ين المخطط       , وذلك من خالل تحليل الواقع القائم       : تحليل المشكلة    -2 سببات االنحراف ب ى م والتعرف عل
ه وحل المشكلة                        ستقبل أو التعامل مع ه في الم أ اإلدارة    ,والمنفذ وبما يمكن اإلدارة من تجنب أي , وتلج

 :في تحليلها للمشكالت إلى استخدام اتجاهين , متخذي القرارات
اه      , والذي يلجأ إليه متخذ القرار غالبًا       ,  يعتمد على االتجاه االنساني    :جاه االول االت ذا االتج حيث يؤثر ه

.بدرجة آبيرٍة على عملية حل المشكالت من حيث المدخل للتعامل مع تلك المشكالت   
اني اه الث رار  :االتج ذي الق ة لمتخ ة الثقافي دى الخلفي ى م د عل ن ,  يعتم ر م ة تعتب ذه الخلفي ل وه  العوام

ين                  , المحددة والفعالة في تحليل المشكالت       ة ب ا الثقاف ا وتفرزه ادئ التي تنتجه يم والمب حيث تختلف الق
.)2(بل بين أفراد المجتمع الواحد, المجتمعات المختلفة  

 :المدخل االبداعي إلدراك وتعريف وتحليل وحل المشكالت -  ب
ى           داعي      , حساب المخاطرة     يرآز المدخل االبداعي على عنصر الجدة واالبتكار عل دخل االب د الم ويبتع

دة                , عن الطرق التقليدية في التفكير       ار واالقتراحات الجدي ويرآز على إفراز أآبر عدد ممكن من األفك
دٍة                  د  , )3(مما يزيد من احتمال وجود حلول إبداعية آثيرة يختار من بينها االآثر فعالية ومناسبة وج ويعتم

:لمشكالت على الخطوات االتيةالمدخل االبداعي في تحليل ا  
شكلة  -1 الج  : ادارك الم ن الع ر م ة خي ون الوقاي درك  , يقول يم ي رار الحك ذ الق ي أن متخ اإلدراك يعن ف

ا          اك مشكلة م أن هن وحي ب ا في     ,  ويسعى إلى حل المشكلة من بدء ظهور اعراض ت ل م فظهور خل

                                             
ي      . د )1( دالرحمن الزهران ن عب اذج النجاح في العمل االداري          , عبدالناصر ب داعي         , نم ر االب ن حزم للطباعة      , " 105"اصدارات مرآز التفكي دار ب

 227 ص– 226ص, الطبعة االولى, 2005, بيروت , وزيع والنشر والت
ة    , المدخل اإلبداعي في حل المشكالت,  الرحمن أحمد الهيجان   دعب.  د )2( وم األمني ة للعل ايف العربي , الرياض , مرآز الدراسات والبحوث    , أآاديمية ن

 38ص,م1999, هـ1420
 85ص,م2001,الرياض , جريرمكتبة : ترجمة, اإلبداع في حل المشكالت , دونالدنووف. د)3(
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دقيق               ل ال ستوجب التحلي اذ , مكان ما في المنظمة أو المؤسسة ي ال         واتخ سريع حي داعي ال رار االب  الق
 .وذلك لتفادي تداعيات أخطر قد تحدث نتيجة عدم اإلدراك المبكر لهذه المشكلة, هذا الخلل 

ذه المشكلة                :  تعريف المشكلة     -2 ة ه رارات أن يحددوا هوي ى متخذي الق د إدراك المشكلة يجب عل بع
ذا التصنيف  , واألسباب التي ادت إلى ظهورها ومن ثم تصنيفها   د المشكلة ومن      وه ى تحدي ؤدي إل  ي

 .ثم يسهل تعريفها
شكلة    -3 ة بالم ات المرتبط ات والبيان ع المعلوم ب      : جم م جوان ي فه ك ف دون ش ساهم ب ة ت ذه المرحل ه

داعيًا    , المشكلة وأبعادها المختلفة   ا إب ات      , ومن ثم تساهم في حله ة جمع المعلومات والبيان تم عملي وت
 .في جمع مراحل تحليل وحل المشكالت

سابقة            : ليل المعلومات تح -4 , وفي جمع المرحلة تتفاعل وتتكامل المعلومات التي تم جمعها في الخطوة ال
املٍة وواضحة         , وذلك لوضعها في اطار واحد متكامل االحداث       م    , يوضح المشكلة بصورة ش ومن ث

 .تبدأ عملية تحليل المشكلة من خالل طرح االسئلة العديدة واالجابة عنها
 .مشكلةتحديد بدائل حل ال -5
 )1(اختيار البديل االبداعي الجديد من بين البدائل المطروحة -6

:أساليب وطرق تنمية المهارات االبداعية للمديرين:3-9  
ار                      د األفك ى تولي دريب عل ى الت راد إل دى االف وم  , تتجه معظم االساليب والطرق لتنمية اإلبداع ل وتق

ي أو علمي          على مجموعة من الخطوات واالجراءات لمواجهة أو حل الم          آتصميم  , شكالت ذات طابع عمل
.أو تطوير اسلوب معين في اإلدارة أو إيجاد خدمات جديده بأسلوب جديد, جهاز جديد   

ا هو موجود باألصل            ع          , واالبداع هو الكشف عم ين أمور موجودة في الواق ربط ب داع  , أو ال فاإلب
ة الموجودة     ليس عملية اختراع لشيء جديد فقط بقدر ما هو طريقة للتعامل م    وارد والطاق ع المعلومات والم

.أو يربط األفكار بعضها ببعض, أو في حل المشكالت , إليجاد طرق جديدة في العمل   
ل العمل                   دعاة لتعطي ا م ى أنه ا عل وفكرة اإلبداع قد تكون مفزعة بالنسبة للبعض الذين ينظرون اليه

ارب ي تج د ف ا , وإضاعة الوقت والجه ى عنه ي غن م ف الولكن آ, ه راء اإلدارة أمث اء وخب ن العلم ر م : ثي
سرعة مع العوامل                 " وبيتر دراآر , بيرز, آانتر" ى التكيف ب ادرة عل يؤآدون أن المؤسسات الناجحة هي الق

ة          , المحيطة المتغيرة والقيم التي تحكمها وتحكم مكان العمل         ارات في تطبيق العملي ذا التكيف يتطلب مه وه
)2(االبداعية في اإلدارة   

ة                    ومن ا  ا الباحث والتي تتوافق مع طبيع شهر هذه االساليب والطرق واآثرها شيوعًا اليوم التي اختاره
:وهي آالتالي, وليس بالضرورة أن تكون افضلها, الدراسة الحالية   

 .اسلوب العصف الذهني ∗
 .اسلوب العصف الكتابي ∗
 .اسلوب المجموعات الشكلية أو الصورية ∗
 .التفكير بالمقلوب ∗
 . الستطريقة القبعات ∗
 .اإلبداع بالحوار ∗

 
 
:أسلوب العصف الذهني Brainstorming: 

راد  ستوى األف ى م تخدامًا عل داع اس ة اإلب اليب لتنمي ذا األسلوب من أشهر الطرق واألس ر ه ويعتب
اعي         , أعلى مستوى القادة والمديرين     , والمنظمات   ه   , وهو من أفضل االساليب المعروفة لإلبداع الجم إال أن

)3(تخدم بالشكل الصحيح الذي يحقق أقصى فائدةنادرًا ما يس  

                                             
ة              , فاطمة محمود موسى .  د )1( دريب والتقني ة الت رارات ؟ مجل اذ الق ة اتخ أثير المشكالت في عملي ديرة ت دير او الم ة   , آيف يواجه الم المؤسسة العام

 م2010هـ الموافق فبراير 1431محرم " 133"العدد , الرياض , للتدريب التقني والمهني 
 98ص, الطبعة الرابعة , 2007, الرياض , قرطبة للنشر والتوزيع , مبادئ االبداع , محمد اآرم العدلوني. د. و, ويدانطارق محمد الس.  د)2(
داع        ", البكر  عبداهللا دمحم.  د )3( ادة واالب ة      , مدخل في القي د االدارة العام ا    , معه رامج العلي داع        , , ادارة الب ادة واالب ة القي ة في حلق ة عمل مقدم , "ورق

  هـ1419, ضالريا
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م                    اخ المالئ آما أن اسلوب العصف الذهني في نطاق العمل يعد أحد المبادئ االساسية المفضية إلى إيجاد المن
ى أقصى       , للعملية االبداعية    حيث يؤدي أسلوب العصف إلى توظيف قدرات التفكير والتحليل لدى االفراد إل

.ة والوظيفيةحد من طاقاتهم العملي  
وم العصف                        د توظيف مفه دير لمجموعات العمل عن وهناك العديد من الضوابط التي يجب أن يوضحها الم

)1(وأهم هذه الضوابط, الذهني في مناقشة وتحليل المشكالت   
 ".استبعاد أي نوع من الحكم أو النقد"ضرورة تجنب النقد والحكم على األفكار  ∗
 .كل األفكار مهما يكن نوعها أو مستواهااطالق حرية التفكير والترحيب ب ∗
 .المطلوب هو أآبر عدد ممكن من األفكار بغض النظر عن جودتها أو مدى عمليتها ∗
 .البناء على أفكار االخرين وتطويرها ∗
 .الشعور باألمان مما قد يعزز من عملية إثراء التفكير االبداعي لدى االعضاء ∗

:يمكن تلخيصها فيما يأتي, ة مراحلوتمر عملية إدارة جلسات العصف الذهني بعد  
 .طرح وشرح وتعريف المشكلة ∗
 .بلورة المشكلة وإعادة صياغتها ∗
 .اإلثارة الحرة لألفكار ∗
 .تقييم األفكار التي تم التوصل اليها ∗
 .اإلعداد لوضع األفكار في حيز التنفيذ ∗

: العوامل ما يأتيومن أهم هذه, وهناك مجموعة من العوامل المساعدة في نجاح أسلوب العصف الذهني  
 .أن يسود الجلسة جو من خفة الظل والمتعة ∗
 .يجب قبول األفكار غير المألوفة في اثناء الجلسة وتشجيعها ∗
 ".الترحيب بالكم والنوع, تجنب النقد "التمسك بالضوابط الرئيسية للعصف الذهني  ∗
 .يجب اتباع المراحل المختلفة إلعادة الصياغة ∗
 .لجلسة بجدوى هذا االسلوب في التوصل إلى حلول إبداعيةايمان المدير المسؤول عن ا ∗
 .أن يفصل المدير المسؤول عن الجلسة بين استنباط األفكار وبين تقييمها ∗
 .أن تكون الجلسة موضوعية بعيدة عن اآلراء والدفاعات الشخصية ∗
 .تدوين وترقيم األفكار المنشقة من الجلسة بحيث يراها جميع المشارآين ∗
 . العصف الذهني وعملية توليد األفكار حتى يجف سيل األفكارأن تستمر جلسة ∗
 . شخصًا12 -6يجب أن يكون عدد المشارآين في جلسات العصف ما بين  ∗
 )2(ضرورة التمهيد لجلسات العصف الذهني وعقد جلسات إلزالة الحواجز بين المشارآين ∗

دة لدرجة االستعجال في      وينبغي أن تكون جلسات العصف الذهني محددة الوقت بحيث ال تكون مقي           
ار واآلراء  رح األفك ل   , ط راد بالمل شعر االف ة أن ي ة لدرج رح   , وال طويل ق ط ذي يعي الخمول ال الي ب بالت

)3(األفكار  
:وتمر عملية ادارة جلسات العصف الذهني بعدة مراحل وذلك على االتي  

ى ة االول ة  : المرحل ة التجزئ ي مرحل شكلة   , وه ت الم دير بتفتي وم الم ث يق ى عناصره  حي أو الموضوع إل
ة ار   , االولي داعي األفك ى ت ذهني عل ات العصف ال ي اجتماع شارآين ف ساعد الم شكل ي ب العناصر ب وترتي

ارة           , واالنطالق إلى تصور الحلول أو المواقف الجديدة والمبتكرة          ى مه ة الموضوع عل ة تجزئ وتعتمد عملي
ة أو شخصية   , ا المدير أو القائم بريادة عملية العصف الذهني أو قيادته   أي يمارسها  , واذا آانت عملية فردي

.الشخص مع نفسه فعليه أن يقوم بتجزئة المشكلة وتسجيل ذلك آتابيًا  
ار        : المرحلة الثانية  رد أو            : وهي مرحلة توليد وعرض األفك ى اتاحة الفرصة للف ة عل ذه المرحل ز ه وترآي

انهم من افكار تمس الموضوع أو تقدم حلوًال يمكن أو           االفراد لالنطالق لتوليد وتقديم ما يجول بذهنه أو بأذه        
ديم المساعدة               , يصعب تنفيذها    اخ وتق ة المن ة تهيئ ه أن          , واهم ما في هذه المرحل رد يصعب علي حيث إن الف

                                             
يم                   , فهد بن عوض اهللا زاحم    ,  السلمي   )1( ة بتعل ة الثانوي دارس المرحل ديري م دى م داع االداري ل ارات االب ة مه ا في تنمي ممارسة ادارة الوقت واثره

 82ص, مرجع سابق , العاصمة المقدسة
 88ص.مرجع سابق, مبادئ االبداع , محمد اآرم العدلوني,  محمد السويدانقطار.  د)2(
 68ص,هـ1420, العدد االول , الرياض , "مجلة االدارة العامة , مقومات االبداع االداري في المنظمات السعودية "عبدالرحمن احمد الهيجان.  د)3(
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ة لتتالقى          , يقوم بعملية العصف الذهني بمفرده     اك طريق ى أن يكون هن اج إل ار تحت ذلك أن عملية توليد األفك
دة         فيها األفكار مع   ار جدي اج افك درباً      ,  افكار اخرى حيث تتراوح معها إلنت سة م دير الجل ويجب أن يكون م

ذه الجماعة          وب                    , على القيام بمهامه مع ه سلوك المطل سة أن يوضح العمل وال ة الجل ه في بداي إذ يجب علي
.الذي يحقق أهداف هذه الجلسة  

ار         :المرحلة الثالثة  ويم واالختي ة التق دة             ويؤخذ ف   :  وهي مرحل وين مجموعة العصف ع د تك ار عن ي االعتب
:وهي على النحو االتي, اعتبارات  

ة              ∗ ارات الالزم وفر المه ل ت يتم اختيار القائد لهذه الجلسة في ضوء مجموعة من الصفات االساسية مث
يط          ,  لخلق المناخ المناسب وإثارة االخرين لتقديم وعرض افكارهم        د والتثب ارات النق تخلص من عب وال

ال من موضوع آلخر                         وغيرها م  داع واالنتق ى اإلب ساعد عل ة ت ار بطريق ين األفك ربط ب ن العوائق وال
ذي      اه ال ى االتج صرًا إل شات ق ه المناق ه الشخصي أو توجي رض راي ب ف رج وتجني سهولة ودون ح ب

 .يريده
راد  ∗ ماء االف د اس ط دون تحدي ار فق شات واالفك سجل المناق ة م وم بوظيف ضاء ليق د االع ار اح اختي

د اراتهمالمتح دمون ابتك ذين يق ى  , ثين أو ال ستمر يجب عل شكل م ذهني ب ة العصف ال تم عملي ى ت وحت
ول    ى حل ة للوصول إل ود المجموع ة تق ة إبداعي سات بطريق ات أو الجل ذه االجتماع دير ه دير أن ي الم

 .)1(وافكار إبداعية خالقة
:سلوب العصف الكتابي أ "Brain writing": 

ه            العصف الكتابي شبيه بالعصف ال     ر إن ذهني غي ذهني وقواعده وقوانينه آقواعد وقوانين العصف ال
.وليس على الحديث والكالم, يعتمد على الكتابة  

:خطوات العصف الكتابي  
:لتنفيذ اسلوب العصف الكتابي يتم اتباع الخطوات االتية  

م يتم إخبار بالمشارآين في اجتماع العصف الكتابي بموضوع االجتماع أو المشكلة التي ستت ∗
 .من تاريخ عقد االجتماع" ولتكن اسبوعًا"وذلك قبل فترة آافية , مناقشتها 

آل مجموعة , يجتمع المشارآون في الوقت المحدد ومن ثم يتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة  ∗
 .أشخاص" 6 -4"تتكون من 

ويعطي آل واحد من اعضاء المجموعة ورقة , تجلس آل مجموعة فرعية حول طاولة مستديرة  ∗
آما أن الورقة مقسمة إلى , توب في أعالها الموضوع أو المشكلة التي سوف يتم التفكير فيهامك

 .ثالثة أو اربعة اعمدة
وفي حالة االنتهاء من الكتابة يضع ورقته , يطلب من آل مشارك آتابة فكرة واحدة في آل عمود ∗

 .مقلوبة وسط الطاولة المستديرة
تدور االوراق على أفراد المجموعة بحيث يأخذ آل مشارك , بعد انتهاء الجميع من آتابة األفكار  ∗

 .ورقة زميله
افكار زميله "يطلب من آل مشارك آتابة أفكار جديدة أو تطوير األفكار الموجودة في الورقة  ∗

وفي حالة انتهائه يضع الورقة مقلوبة وسط , بحيث يكتب فكرة واحدة في آل عمود " االخر
 .الطاولة

تدور االوراق مرة ثانية على أفراد المجموعة بحيث , ميع من آتابة األفكار في حالة انتهاء الج ∗
 .يأخذ آل مشارك ورقة زميله

 .وهكذا تدور االوراق حتى تمر جميع أوراق افراد المجموعة على آل فرد مشارك في المجموعة ∗
 .وإعطائهم فترة راحة, بعد ذلك يتم جمع جميع االوراق وفض المجموعات الفرعية  ∗
 فترة الراحة يتم آتابة وتصنيف جميع األفكار الواردة في جميع االوراق مع الغاء األفكار خالل ∗

 .المكررة

                                             
 105ص,مرجع سابق, مقومات االبداع االداري لدى مديرات المدارس الثانوية بمدينتي مكة المكرمة وجيزان,  علي محسن واصليةفاطم.  د)1(
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ويتم " بعد إلغاء المجموعات الفرعية"يجتمع المشارآون مرة اخرى في مجموعة واحدة آبيرة  ∗
 .بداعيةواختيار األفكار الجديدة واال, تقويم األفكار المكتوبة محاولة دمج األفكار المتشابهة 

ومن ثم جمع الدرجات , "10-1ولتكن "يمكن إعطاء درجات بكل فكرة : تقويم األفكار المكتوبة ∗
 .للحصول على أفضل فكرة أو افضل مجموعة افكار

"أسلوب المجموعات الشكلية أو الصورية Nominal Group:" 
يث يعتمد هذا ح" فان دوفان"و"دلييك"قدم هذا االسلوب من أساليب التفكير االبداعي آل من 
وذلك بهدف التخفيف من حدة سيطرة أفكار , االسلوب على استبعاد العالقات والتحدث بين أفراد المجموعة

:وتعتمد عملية التنفيذ على مجموعة من الخطوات من أهمها, أحد افراد المجموعة على افكار االخرين   
 .أن آل فرد يسجل افكاره على حدة حول المشكلة المراد معالجتها ∗
وال يتم مناقشتها مع افراد , يقوم آل فرد بعرض افكاره على رئيس الجلسة الذي يقوم بتدوينها ∗

 .المجموعة حتى ينتهي آل فرد من سرد افكاره
 .يتم فتح النقاش بعد اتمام العروض من آل أفراد المجموعة على أن يمنع النقد ∗
رئيس الجلسة األفكار التي استحوذت يقوم آل فرد سرًا بتقييم األفكار المعروضة ومن ثم يستعرض  ∗

على االهتمام االآبر ليعاد التصويت مرة ثانية للوصول إلى قرار نهائي حول افضل األفكار 
 .االبداعية

:أسلوب التفكير بالمقلوب  
المقلوب           العكس أو ب رة                   , ويقصد به أن تفكر ب د فك ة فلكي تول رة إبداعي ديك فك بمعنى اخر اذا آانت ل

:ومن امثلة ذلك ما يأتي, ا عليك إال أن تفكر عكس الفكرة أو الرأي البديل المطروحإبداعية أخرى فم  
ين   ∗ ى اليم سار إل ن الي ساعة تتحرك م ارب ال ت عق ة تتحرك  , اذا آان ساعة إبداعي ر ب تم التفكي َم ال ي ِفل

 ".وقد حدث ذلك!" عقاربها من اليمين إلى اليسار
الم               ∗ سابق يوضع خارج االق ر في ال رة الم"آان الحب الم             " حب وم فهو داخل االق ر الي ا الحب ر  "أم التفكي

 ".المقلوب
ات محبوسة في اقفاص                    ∗ ا الحيوان الم تكون فيه اس احرارٌا    . حدائق الحيوانات في معظم أنحاء الع والن

ون المقلوب, يتجول روا ب دعين وفك اء بعض المب الوا , فج اس : وق رارًا والن ات اح ل الحيوان َم ال نجع ل
ًال ق, محبوسين؟   ة وفع ات الطليق دائق للحيوان شاء ح ات أو سيارات , اموا بإن م في عرب اس فه ا الن أم

 )1(ينظرون إلى هذه الحيوانات المتجولة في الحديقة
:التفكير طبقًا لطريقة القبعات الست هي  

و   دآتور ادوارد دي بون "يذآر ال Edward De Bono ة لممارسة      "  ة القبعات الست طريق أن تقني
زاً                  , فكير ذاته   نوع واحد فقط من الت     ًا ممي و لون ر وأعطى دي بون واع التفكي وقد اختار القبعات للتمييز بين ان

:وهذه القبعات الست هي , لكل قبعة حتى يمكن تمييزها وحفظها بسهولٍة  
ائق واالشكال والمعلومات                 : القبعة البيضاء   ر بالحق ى التفكي ة عل ذه القبع دل ه ر استجابة      , وت ويكون التفكي

ى المعلومات                : مثل  لألسئلة من    ما المعلومات الموجودة؟ ما المعلومات التي تحتاج اليها؟ وآيف نحصل عل
ط                   ا فق ا يحتاجه منه ى م ذا يعني أن طرح       , التي تحتاجها؟ وينبغي على طالبها أن يرآز طلبه ليحصل عل وه

ة طلب المعلومات           إن من يطرح ا    , االسئلة المرآزة والمناسبة هو جزء اساسي من آلي ذا ف سؤال بهدف   ل ل
ر                    ضاء للتفكي ة البي ضًا القبع ستخدم هو اي ه أن ي ة علي ًا أن تحصل           , استخالص المعلوم فهل انت تحاول حق

ر بواسطة                             ذا يصبح التفكي رة موجودة في راسك في االساس؟ وهك دعم فك على الوقائع ام انك تحاول أن ت
شكل واضح        صل ب ى الف ر عل شجع المفك ضبطًا ي ًا من ضاء نظام ة البي ين    القبع ائع ب ام والوق ين االرق ا ب م

ديم      , إن هدف القبعة البيضاء هو أن يكون عمليًا        , التحليالت والتفسيرات    ى تق ادرين عل لذا يجب أن نكون ق
بة  ا النظرة المناس ات شرط أن ننظر اليه واع المعلوم ع ان ة , جمي ر حيادي ون اآث ى أن يك سعى إل المفكر ي ف

.يشير إلى الحيادية" أي انعدام اللون"القبعة فبياض , وموضوعية في تقديم المعلومات   
ة واالنطباعات                : القبعة الحمراء  ق باألحاسيس الداخلي ة والموضوعية وتتعل ,  هي نقيض المعلومات الحيادي

.وال تحتاج تبريرًا أو اسبابًا  
                                             

روت   , دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع     , " 4"سلسلة االبداع والتفكير االبتكارية     ,  طريقة لتوليد االفكار االبداعية      30, علي الحمادي   .  د )1( , بي
 24ص, الطبعة االولى, م 1999
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.والتفكير بالقبعة الحمراء يتعلق بالمشاعر واالنفعاالت وبكل ما هو غير عقالني في التفكير  
ة في        , ذا آانت المشاعر واالنفعاالت غير مسموح بها في إطار التفكير العملي والعقالني           فإ ا ستظل قابع فأنه

ة        , وستؤثر على التفكير بطريقة خفية      , خلفية العقل    ة قوي فالمشاعر واالنفعاالت واالحاسيس الخفية والداخلي
ز          , وحقيقية   ا حي ا ويعطيه ئلة من          , ًا  والتفكير بالقبعة الحمراء يعترف بوجوده ر استجابة لألس ويكون التفكي

:ما مشاعري نحو هذه القضية اآلن ؟ ومن أنماط التفكير بالقبعة الحمراء ما يأتي: مثل   
 .وهذا آل ما في االمر, انا ال أحبه وال أريد أن أتعامل معه  ∗
 .هذا التصميم بشع ولن يحقق لنا أي ربح ∗
 نا سمعة طيبة؟اشعر بأن هذه الطريقة لتقديم الخدمة لن تكسب ∗
ة   ∗ ة آالحاس شاعر أو عن االحاسيس الداخلي ر عن الم ميًا للتعبي ًا رس صاحبها إذن ة ل ذه القبع وتعطي ه

ا مشاعر وليست                      , السادسة مثًال    ى أنه دمها عل ه يق ا أن وهو ال يحتاج أن يبرر أو يشرح مشاعره طالم
 .افكارًا نابعة من خطوات عقالنية

ر ت       ة العواطف             فقوة تأثير المشاعر في التفكي وة خلفي ى مدى ق ادراك      , توقف عل تثارة العواطف ب واس
)1(واحتواء العواطف على مقدار آبير من المصلحة الذاتية, معين   

:وهذه القبعة ترمز إلى التفكير العاطفي وعندما ترتديها فأنت تمارس بعض االمور االتية  
ذه المش                ∗ رر له يس بالضرورة وجود مب ذه المشاعر        , اعراظهار المشاعر واالحاسيس ول رز ه ومن أب

 .والسرور والثقة واالستقرار والغضب والشك والقلق واالمان والحب والغيرة والخوف والكره
 .االهتمام بالمشاعر فقط بدون حقائق أو معلومات ∗
ا                    ∗ ى درجة جعله تبين الجانب االنساني غير العقالني وتتميز غالبًا بالتحيز أو بالتخمينات التي التصل إل

 .أي مشاعر ليس لها اساس سوى احساس الفرد بها في الغالب , فرضيات
 .المبالغة في تحليل الجانب العاطفي واعطاؤه وزنًا أآبر من المعتاد ∗
 .رفض الحقائق أو اآلراء دون مبرر عقلي بل على اساس المشاعر أو االحساس الداخلي ∗
 )2(لل من استعمالها في جلسات العملوعليه أن يق, يجب على المدير أن ينبه االخرين عند ارتدائهم لها ∗

:القبعة السوداء  
ل        , ومالءمة الحقائق   , وتدل هذه القبعة على التفكير الحذر والحكمة         : ويكون التفكير استجابة لألسئلة من مث

ه؟ هل يمكن                          ا؟ هل هي مأمون هل هذه الحقائق واالدلة مناسبة ؟ هل تعمل بشكل صحيح؟ هل تثبت فعاليته
أخوذ من العبوس والصرامة          تطبيقها؟ ما ال   أو إعطاء  , مخاطر والمشكالت المترتبة عليها؟ واللون االسود م

ا من ارتكاب االخطاء      . عالمة سوداء على عدم المعرفة   ة يمنعن ر     , والتفكير بهذه القبع ة هي اآث ذه القبع فه
)3(القبعات استخدامًا  

اً             الذي" أو النقدي "وترمز القبعة السوداء إلى التفكير السلبي        سير دائم شاؤم وال د والت  يقوم على المنطق الناق
ه ألوضاع ماضية                    ستقبلية أو تقييم دو    , على خط سلبي واحد سواء في تصوره لألوضاع الم ه يب ورغم أن

ى اشياء         , إنه تفكير غالبًا ما يقدم منطقًا يصعب آسره       . منطقيًا فأنه ليس عادًال باستمراره     ا يرآز عل وغالبًا م
ر                     لذ,  فرعية وصغيرة  وع من التفكي ذا الن ى ه ردود عل دائل وال , لك فأن المنطق االيجابي مطلوب إليجاد الب

ه             ليمة     , ولهذا البد من التأآد من اساسيات المنطق وتبريرات ستنبطة مباشرة وس وان , وان تكون القواعد الم
.تكون هناك محاولة االستنباط قواعد اخرى  

.و يحدد المخاطر التي يمكن أن تحدث عند االخذ بأي اقتراحفه, ولهذا النوع من التفكير جوانب ايجابية   
رافض                شاؤمي أو المنطق ال دير      , وهناك امور تميز هذه القبعة ذات التفكير السلبي أو الت ديها آم دما ترت وعن

:فأنت تفعل بعض ما يلي  
 .نقد اآلراء ورفضها باستعمال المنطق ∗
 .التشاؤم وعدم التفاؤل باحتماالت النجاح ∗
 .المنطق وتوضيح االسباب التي قد تؤدي لعدم النجاحاستعمال  ∗

                                             
ى   , 2002, القاهرة  , النشر االسالمية   دار التوزيع و  , زيارة معسكر االداريين نبحث عن آل جديد في عالم االدارة           , فتحي  محمد    .  د )1( ة االول , الطبع

 30 ص-28ص
 106ص, مرجع سابق , مبادئ االبداع , محمد اآرم العدلوني, طارق محمد السويدان.  د)2(
 31 ص-30ص, مرجع سابق, زياره  لمعسكر االداريين نبحث عن آل جديد في عالم االدارة , محمد, فتحي .  د)3(
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 .إيضاح نقاط الضعف في أي فكرٍة والترآيز على الجوانب السلبية لها ∗
 .الترآيز على احتماالت الفشل وتقليل احتماالت النجاح ∗
 .الترآيز على العوائق والمشاآل والتجارب الفاشلة ∗
 .توقع الفشل والتردد في االقدام ∗
 .انب السلبية آارتفاع التكاليفالترآيز على الجو ∗
 .عدم استعمال االنفعاالت والمشاعر بوضوح بل استعمال المنطق واظهار الراي بصورة سلبية ∗
 . حتى ال تبالغ في التفاؤل أو تغامر بدون حساب-أيها المدير-حاول أن ترتديها  ∗
 . أن تميز المتحدث عندما يرتديها- أيها المدير-حاول ∗
 .واقترح آيفية التغلب عليها,  اعترف بنقاط الضعف-المدير أيها -عندما ترتديها ∗
راي المضاد      , عندما تحاور من يرتديها ال ترفض المخاطر أو المشاآل بل قدم حلوًال لها             ∗ ين ال , أو ب

 .هنا يكون مدير مبدع
 )1(استعمالها مع القبعة الصفراء للتعرف على سلبيات وايجابيات أي اقتراح ∗

:القبعة الصفراء  
ل          , ذه القبعة على التفكير بالفوائد والمردود     وتدل ه  ئلة من مث اذا يمكن فعل      : ويكون التفكير استجابة لألس لم

ى      , هذا؟ ولماذا توجد فوائد؟ لماذا يعتبر هذا جيدًا؟ واللون االصفر مأخوذ من ضوء الشمس                ة عل وهو للدالل
ال         ذه اآلم داء األسباب له ه نظر         , اآلمال وإب ة في ذه القبع ر به د التي       والتفكي ة الفوائ ستقبل ورؤي ه طموحة للم

)2(ستتحقق من الفكرة المقترحة  
سلبي        ر ال ًا للتفكي اآس تمام صفراء مع ة ال ر من خالل القبع ذا التفكي يم اإليجابي  , وه ى التقي د عل ه , ويعتم إن

ذا   وقليل من المديرين يتبعون   , خليط من التفاؤل والرغبة في رؤية االشياء تتحقق والحصول على المنافع              ه
ر  ارهم     , التفكي ع افك شى م ة تتم ار المطروح ت األفك ددهم إذا آان د ع ديرين   , ويتزاي ن الم وع م اك ن وهن

,المتفائلين لدرجة التهور أحيانًا ويتخذون بعض القرارات على أساس نظره تفاؤلية مبالغ فيها  
ورغم أهميته في  , التخمين وهذا النوع من التفكير يحتاج إلى أسانيد وحجج قوية حتى ال ينقلب إلى نوع من              

.اال إنه ليس آافيًا ويحتاج إلى النقد السلبي ليحصل التوازن, طريقة التفكير   
راح التحسينات واستغالل الفرص                ى التخصص       , ومجاالته االساسية هي حل المشكالت واقت اج إل وال يحت

ضاً     الدقيق أو المهارة العالية بقدر ما يتطلب القدرة على الجمع بين العوامل              والمكونات للمشكالت والقدرة اي
.على فصلها بعضها عن البعض لكي يقدم حًال أو تصورًا  

:ومن يرتديها يهتم باالتي, وتعبر هذه القبعة عن التفكير االيجابي   
 .التفاؤل واالقدام وااليجابية واالستعداد والتجريب ∗
 .الترآيز على إبراز احتماالت النجاح وتقليل احتماالت الفشل ∗
 .يم اآلراء وقبولها باستعمال المنطق وإظهار األسباب المؤدية للنجاحتدع ∗
 .إيضاح نقاط القوة في الفكرة والترآيز على جوانبها االيجابية ∗
 .تهوين المشاآل والمخاطر وتبيين الفروق عن التجارب الفاشلة السابقة ∗
 .الخصوم والمنافسينالترآيز على الجوانب االيجابية آالربح والقوة الذاتية ونقاط الضعف في  ∗
 .االهتمام بالفرص المتاحة والحرص على استقاللها ∗
 .توقع النجاح والتشجيع على اإلقدام ∗
 .عدم استعمال المشاعر واالنفعاالت بوضوح بل استعمال المنطق وإظهار الرأي بصورة ايجابية ∗
 . يسيطر على صاحبها حب االنتاج واالنجاز وليس بالضرورة اإلبداع ∗
 .بير وأهداف طموحة يعمل نحوهايتمتع بأمل آ ∗
صفراء        ∗ دير    -حاول أن ترتدي القبعة ال ا الم راح ليحدث                - أيه شة أي اقت د مناق سوداء عن د ال ل وبع  قب

 )3(التوازن

                                             
 106ص, مرجع سابق , مبادئ االبداع , محمد اآرم العدلوني.د, ويدانطارق محمد الس.  د)1(
 31ص, مرجع سابق, زيارة لمعسكر االداريين نبحث عن آل جديد في عالم االدارة , محمد , فتحي .  د)2(
 109ص, مرجع سابق , قرطبة للنشر والتوزيع , مبادئ االبداع , محمد اآرم , طارق محمد العدلوني, السويدان .  د)3(
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:القبعة الخضراء  
دائل االجراءات                         دة وب ر االستكشافي  والمشاريع  والمقترحات واآلراء الجدي ى التفكي ة عل , وتدل هذه القبع

ر ا ون التفكي لويك ن مث ئلة م تجابة لألس ون  : س ة ؟ والل دة مختلف ار جدي اك أفك ه؟ هل هن ام ب ا القي اذا يمكنن م
ه            , االخضر مأخوذ من لون العشب واالشجار واالوراق واالغصان            داعي في ر إب ة تفكي ذه القبع ر به والتفكي

.النشاط والحيوية والمقترحات المبتكرة  
ار  د اخت و"وق زاً " دي بون ون رم ون االخضر ليك داع الل ة   ,  لإلب ن الغرس ر م ات الكبي و النب ل نم ه يمث ألن

)1(إنه النمو إنه التغيير والخروج من األفكار القديمة, الصغيرة   
ة    , وهناك أوقات نحتاج فيها أن ندخل في التفكير المبدع عن قصد           ر القبع تمامًا آما قلنا عن الدخول في تفكي

ر          وقد تكون اهمية ا   , الحمراء وعن التفكير السلبي      شرع    , لتفكير االبداعي اآثر من غيره من التفكي ا ن فحينم
صغيرة     , فنحن نستخرج افكارًا تتجاوز التفكير الموجود عادة        , في هذا التفكير عن قصد     ونحمي الغرسات ال

ا   اول تجفيفه ذي يح ر ال ن التفكي دة م ار الجدي ي هي األفك سوداء, الت ة ال ر القبع و تفكي ة . وه ر القبع إن تفكي
ضراء ي ابي  الخ ويم االيج ف التق دًا خل ضي بعي ك    , م ه تل ى ال تكبل ة حت ام العقلي دار االحك ن إص وانى ع ويت

وب                 . األحكام عن إيجاد الشيء الجديد     شيء المطل ى ال ؤدي إل انها تعنى بالحرآه وتمد أفقها إلى ما يمكن أن ي
: يتميز باالتيومرتديها, إن التفكير االبداعي أو اإلحاطي نعبر عنه بالقبعة الخضراء. بال قيود  

 .الحرص على الجديد من األفكار واآلراء والمفاهيم والتجارب والوسائل ∗
 .البحث عن البدائل لكل امر واالستعداد لممارسة الجديد منها ∗
 .ال يمانع في استغراق بعض الوقت للبحث عن األفكار والبدائل الجديدة ∗
و   "استعمال طرق اإلبداع ووسائله من مثل    ∗ اذا ل انبي  "أو " ؟....م ر الج ا للبحث عن    " التفكي وغيره

 .األفكار الجديدة
 .محاولة تطوير األفكار الجديدة أو الغريبة ∗
 .االستعداد لتحمل المخاطر واستكشاف الجديد ∗
ات        - أيها المدير-عندما تستعمل هذه القبعة   ∗ لبيات وايجابي ى تعرف س صفراء حت سوداء وال ا بال  اتبعه

 .الفكرة الجديدة
ديها ∗ اول أن ترت دير أ-ح ا الم دائًال  -يه ارًا أو ب د افك ك تج ة فلعل دائل المطروح ين الب ار ب ل االختي  قب

 .جديدة
 )2(حاول أن تنتبه عندما يرتديها الشخص المقابل وساعده على تطوير األفكار الجيدة ∗

 
:القبعة الزرقاء  

ه حتى اآلن      وتلخيص ما   , والتحكم بعملية التفكير وضبطها   , وتدل هذه القبعة على التفكير بالتفكير        وصلنا إلي
ل     , تمهيدًا لالنتقال إلى الخطوة الالحقة في التفكير       ئلة من مث ر استجابة لألس ا    : ويكون هذا التفكي ت؟ م ن أن أي

ار                   فكل القبعات    , موقعك؟ ما الخطوة التالية ؟ واللون االزرق للقبعة من لون السماء وسموها فوق آل األفك
اآلراء          ولك , يكون التفكير فيها بأشياء مادية       التفكير ب تم ب اء ته ر         , ن الزرق ر في التفكي ا تفكي وتلخيص  , ففيه

ر      " دي بونو" ويفرق )3(وتوجيه لسير الحوار والمناقشات والتعليقات   , لآلراء   د والمفكر غي ين المفكر الجي ب
ذا هو التفك  , والفرق عنده هو في القدرة على الترآيز فهناك التفكير بالمعنى الواسع  , الجيد د   وليس ه ر الجي ي

ى                     سألة المطروحة للبحث والوصول إل إنما التفكير الجيد هو القدرة على توجيه التفكير بشكل محدد نحو الم
.أحسن االجوبة  

زالق           , ومهمة تفكير القبعة الزرقاء      ى أي ان ه إل ى أن ينتب سواء آان المدير يفكر وحده أم ضمن مجموعة عل
. حولها البحث والتفكيرأو ابتعاد عن الموضوع أو المشكلة التي يدور  

:ويتميز صاحب هذه القبعة بما يأتي, أن القبعة الزرقاء توحي بالتفكير المنظم أو الموجه   
 .البرمجة والترتيب في خطوات التنفيذ واالنجاز ∗
 .توجيه الحوار والفكر والنقاش للخروج بأمور عملية جديدة ∗

                                             
 32ص, مرجع سابق , زيارة  لمعسكر االداريين نبحث عن آل جديد في عالم االدارة, فتحي محمد .  د)1(
 110ص, مرجع سابق , مبادئ االبداع, محمد اآرم , العدلوني. د, طارق محمد السويدان, . د)2(
 34ص, مرجع سابق , زيارة لمعسكر االداريين نبحث عن آل جديد في عالم االدارة , فتحي محمد .  د)3(
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 . المشكلةالترآيز على محور المشكلة وتجنب االطناب أو الخروج عن ∗
 .تنظيم عملية التفكير وتوجيهها ∗
 .أي إن صاحبها يرى قبعات االخرين بوضوح . تميز بين الناس وأنماط تفكيرهم ∗
 ".ومنع الجدل بينهم, وغالبًا بواسطة االسئلة "توجيه أصحاب القبعات االخرى  ∗
 .التلخيص المتقن لآلراء وتجميعها وبلورتها ∗
 .لو لم يكن رئيس الجلسةيميل صاحبها إلدارة االجتماع حتى و ∗
ين   , يميل لالعتراف بأن اآلراء االخرى جيدة تحت الظروف والمناسبة         ∗ ة ليب ثم يحلل الظروف الحالي

 .ما هو الرأي المناسب في هذه الحالة
 .يميل للتلخيص النهائي للموضوع أو تقديم االقتراح الفعال والمقبول والمناسب ∗
 )1( في نهاية الجلسةحاول أن ترتديها وخاصة عند نضج الموضوع ∗

:اسلوب األدوار االربعة  
ة         " م1989. روجر فون اويك  "ابتكر   درات االبداعي ة الق ى        , اسلوبًا جديد لتنمي رة عل وم أساس الفك ويق

روتين           بهم وتخرجهم من ال رأس تن ى ال ة عل أن المديرين في بعض االحيان بحاجة ماسة إلى صدمة أو لطم
د      والنمط الفكري الذي اعتادوا عليه       يمنحهم من النظر في االفاق وفي انفسهم ويبصرون األمور بمنظار جدي

دة  ة جدي دة , ورؤي ار جدي ولهم بأفك ن ح الم م شفون الع ر , فيكت شكل غي ا ب ار ويكونونه ذه األفك شكلون ه وي
ا لينتجوا    , ويحكمون عليها ويقومونها بقواعد وقوانين حديثة       , مألوف   ومن ثم يهرعون إلى تنفيذيها وتطبيقه

ع     سة أو المجتم دير أو المؤس ازات الم ى انج ضاف إل داعًا ي ا إب درات   , منه ة الق لوب لتنمي ذا االس وم ه ويق
:وهي آاالتي, االبداعية لدى المدير على فكرة تتقمص أربع شخصيات أو أدوار أساسية في الحياة  

 .والتي تقود إلى البحث عن الفكرة الجديدة: شخصية المستكشف  ∗
 .ي تقود إلى تكوين الفكرة الجديدةوالت: شخصية الفنان  ∗
 .والتي تقود إلى الحكم على الفكرة الجديدة: شخصية القاضي  ∗
 .والتي تقود إلى تطبيق الفكرة الجديدة: شخصية المحارب  ∗

:مراحل عملية التفكير االبداعي للمديرين: 3-10  
داعي؟ وهل   وماهي مراحل تطورها ونموها حتى تصل إلى الن , آيف تنشأ الفكرة االبداعية    اتج االب

سالة  ق؟ أم إن الم ز التطبي ى يصبح في حي دد من المراحل حت داعي بع ر العمل االب زم أن يم بالضرورة يل
 اشراقة أو إلهام يحدث في لحظة فتتقد شرارة اإلبداع؟

ة            ة االبداعي ددة للعملي ك في خطوة     , أن هناك قسمًا من العلماء ال يرى وجود مراحل متع ويختصر ذل
د  , في حين يرى اخرون أن اإلبداع يمر بخطوات ومراحل محددة        , هي لحظة إشراق أو إلهام      و, واحدة ويع

"تقسيم العالم واالس  Wailas داع من اشهرها     "  ر مراحل      , لمراحل اإلب تم عب داع ي رى واالس أن اإلب إذ ي
:أربع هي  

 .Preparationاإلعداد : المرحلة االولى ∗
 .Incubationاالحتضان : المرحلة الثانية ∗
 .Illuminationsاإللهام واإلشراق: المرحلة الثالثة ∗
 Verificationالتحقق : المرحلة الرابعة  ∗

ة      , وبالرغم من االنتقادات التي وجهت إلى هذا التقسيم     دتها العملي ا وفائ فأن هذه المراحل أثبتت فاعليته
.ارفي وصف البيانات المتجمعة من مصادر مختلفة عن عملية اإلبداع وبزوغ األفك  

:مرحلة االعداد  
ا              ة به ك عن    , وتعني هذه المرحلة بتعريف المشكلة وتحديدها وجمع األفكار والمعلومات المتعلق وذل

ئلة     , طريق تدوين المالحظات     اء االس شات      , وإلق ول والمناق سجيلها       , وإدارة الحل شواهد وت ا  , وجمع ال ومم
ار االخرين  يميز المبدع في هذه المرحلة قدرته على التحرر من األفكا     ه في   , ر الثابتة أو االرتباط بأفك وجعل

)2(حرآة إبداعية طليقة وأصلية  
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ة          , وفي هذه المرحلة فان األفكار عادة ما تكون غامضة المعالم          ا بصورة لفظي حيث إنه ال يعبر عنه
ز              , بل غالبًا ما تكون في نطاق التصور البصري         ,  ة الترآي ذه المرحل دير في ه ى   لذا فأنه يتطلب من الم  عل

شكلة  ى توضيح الم ساعده عل د ت ا ق رى أنه ي ي سه الت ى نف ئلة عل د من االس ة , طرح العدي إن المرون ذا ف له
ذلك    شكلة وآ ة الم ع طبيع ا يتناسب م ار بم ديل األفك ى تع درة عل ة للق ذه المرحل ي ه صبر ضرورتان ف وال

)1(ع للمشكلة التحفيف من حالة االحباط التي يمر بها المدير بسبب عدم الوصول إلى حل سري  
:مرحلة االحتضان  

رة      ع الفك وتر م ق والت ات القل صى درج دير أق دع أو الم اني المب ة يع ذه المرحل ي ه ل , ف ي تأآ فه
ه  شرب مع ه   , وت سه وقيام ي مجل ة الحضور ف ه , دائم ه ومنام ي يقظت ة   , ف ا بالعناي ك يحوطه ى ذل و إل وه

ذهن       وقد تطفو الفكرة االبداعية   , والرعاية والتهذيب والتنظيم     ى ال ين الحين واالخر عل دع  ,  ب  -ويصبح المب
"شخصًا يتأآل قلبه من فعل ظمئه الشديد للعمل" فان جوخ"آما عبر عن ذلك   

ة   , وبالرغم من االختالف المنطقي بين المرحلتين االولى         ًا         , والثاني يس قطعي ا ل أن تمييزهم ففي  , ف
دع عن           وفي ا , التقاط المبدع لألفكار يتجه ايضًا لبلورة بعضها       ثناء احتضان األفكار وتبلورها ال يتوقف المب

.وقد يقوده ذلك إلى تغيير مسار الفكرة تمامًا, القراءة وجمع المالحظات والمعلومات  
دودة          , وهذه المرحلة ال يمكن التنبؤ بمداها      ائق مع اد في     , فقد تمتد لعدة سنوات أو لبضع دق ا يعت ومم

ي شكلة الت ة صرف النظر عن الم ذه المرحل ى موضوع اخر ه ز عل ة والترآي ك ,  تحت الدراس د ذل ويتأآ
اء البحث عن الحل                 ول     , عندما يكّل الذهن أو عند الوصول إلى طريق مسدود أثن ى حل د الوصول إل أو عن

ات                       , غير مقنعة    ة جاءت خالل االوق داعاتهم العظيم دعين أن إب رة من االشخاص المب فقد دلت تجارب آثي
)2(أو االستحمام أو المشيءالتي يسترخون فيها آالنوم   

أن                               ل انتباهه عن المشكلة آ دة أساليب لتحوي ى ع دير إل رد أو الم أ الف د يلج ة ق لذلك في هذه المرحل
سياحة   ذهب لل شي أو ي ا  , يم ة واهمه ة االبداعي ي العملي ل ف ي ارأق المراح شهد  , وه ي ت ة الت ا المرحل ألنه

ا م   , عمليات التفاعل والتداخل والترابط    ة تفاعل        وتحدث خالله ا مرحل ة أي إنه ة الحقيق ة لمعرف حاوالت هائل
.ومرحلة تفريغ الحلول وبدائلها, بين شخصية المدير المبدع ومعلوماته والمشكلة  

: مرحلة البزوغ واإلشراق  
وم                   وتتجسد في هذه المرحلة حاالت أو خصائص اإلبداع الذاتية التي تمثل فاصًال بين ما يمكن أن يق

دير ترتيب     , به المديرون المبدعون  به أي باحث وما يقوم       وتعتبر مرحلة البزوغ الحالة التي يستطيع فيها الم
رات        , أفكاره وترابطاتها بما يسمح له بالوصول إلى الترتيب االمثل         ويتم ذلك بإعطاء العقل الظاهر بعض فت

اطن في                  ل الب ادة      الراحة بعدم التفكير أو الترآيز على المشكلة المحددة بحيث يحتويها العق تنفار إلع ة اس حال
اً                   ًال نموذجي ل ح ا يمث ى م ات حتى ينتهي إل ل            , ترتيب المعلومات والعالق ى العق رة أخرى إل دفق الحل م فيت

)3(الظاهر في صورة بزوغ ابداعي معين  
:مرحلة التحقق  

ديلها       قلها وتع د ص ة بع ي صورتها النهائي ا أو وضعها ف رة وتحقيقه ات الفك ة إثب ي مرحل ذه ه وه
.وقد يتطلب ذلك وقتًا طويًال ,  فبعد إلهام الفكرة تأتي آتابتها ومحاولة نشرها متكاملة,وتهذيبها   

.وفي هذه المرحلة يتم فيها اختبار صدق الفكرة الجديدة التي تأخذ فيها شكلها الدقيق  
دت          رة التي تول ة من أجل تحول الفك ويقوم المدير في هذه المرحلة باستخدام عملية التفكير المنطقي

ا               أث ى الحل        , ناء مرحلة اإلشراق إلى حل سليم وصحيح وجديد للمشكلة التي يتعامل معه ك أن التوصل إل ذل
رة              , أو الفكر الجديدة يعد بداية العمل الحقيقي في حل المشكلة                 ار الفك دير اختي ذا العمل يتطلب من الم وه

ام             ستحق االهتم أن الحل ي ه يتوجب ع      , الجديدة وإقناع االخرين ب ذلك فأن ة          آ دير أن يفكر في الطريق ى الم ل
ذ الحل                    نْ  , التي يمكن بها تنفيذ الحل مع األخذ في االعتبار الظروف التي يمكن توفرها لضمان نجاح تنفي وَم

وخصوصًا إذا اقتضى األمر وجود        , هم أهم االشخاص أو العاملين الذين سوف يعتمد عليهم في تنفيذ الحل             
)4(ة التنفيذ والحلعاملين ذوي مهارات خاصة متعلق بعملي  

                                             
 188 ص– 187ص, مرجع سابق , السعودية, ع في المنظمات معوقات االبدا, عبدالرحمن بن احمد الهيجان.  د)1(
 30ص, مرجع سابق , لمحات عامة في التفكير االبداعي, عبداالله بن ابراهيم الجيران. د)2(
دالمعطي عساف. د)3( ات المعاصرة  , عب ي المنظم داع االداري ف ات االب ة االداري , مقوم سنة , مجل دد , ) 17(ال سقط , ) 62(,الع د ا, م الدارة معه

 40 ص– 39ص, العامة
 188 ص– 187ص, مرجع سابق , السعودية, معوقات االبداع في المنظمات , عبدالرحمن بن احمد , الهيجان .  د)4(
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:مرحلة العملية االبداعية على المستوى الجماعي  
ذ    دأ يأخ ث ب ذا العصر حي ي ه ًا ف ر الحاح اعي اآث ي أو الجم ستوى التنظيم ى الم داع عل ر اإلب يعتب

داع   ام باإلب ى حساب االهتم ون عل د يك ك ق ات المعاصرة وذل ر من المنظم ي آثي عًا ف ًا واس ه واهتمام مكانت
رات واالحتياجات التي               , على مفاهيم النزعة الفردية     الفردي القائم    رة الظواهر والمتغي ى آث وذلك يرجع إل

ود     ى جه اج إل ا تحت ردة ألنه ا بمف رد مواجهته ى الف صعب عل ث ي د بحي ة التعقي صورة بالغ داخل ب أخذت تت
)1(عظيمة وامكانيات ضخمه حتى يتمكن من التعامل معها والوصول إلى نتائج إبداعية تجاهها  

اعي في حل المشكالت نموذج                   و داع الجم ذي  " ويست "من أشهر النماذج التي تتحدث عن اإلب وال
داعات         , الجماعي والتنظيمي   : يتميز بإمكانية تطبيقه على المستويين     آما إنه ينطبق على افتراض أن آل االب

ودة حال ة الموج ة أو التنظيمي ة الجماعي ر لألنظم ًا من التغيي ا نوع ا يمكن اعتباره ًا ربم ذه , ي واء آانت ه س
:هي, من أربع مراحل" ويست"ويتكون نموذج , االنظمة تكنولوجية أم ادارية أم مزيجًا بينهما  

:مرحلة إدراك الحاجة إلى اإلبداع  
الي   ع واالداء الح ين االداء المتوق وة ب اك فج ون هن دما تك داع عن ة الحاجة لإلب درك الجماع أن , ت ف

درك الجماعة أو                  , ابة لهذا الفجوة   التفكير االبداعي قد يحدث آاستج     ا ت داع حينم ى اإلب رز الحاجة إل د تب أو ق
.المنظمة أهمية وفائدة بعض االبداعات بحد ذاتها آمطلب اساسي الستمرار وبقاء المنظمة  
:مرحلة المبادرة بطرح األفكار االبداعية  

ة    تشمل هذه المرحلة االقتراحات واألفكار االبداعية لآلخرين الذين يمثلون       جماعة العمل أو المنظم
ار المقترحة          , بغرض حل المشكلة أو تحسين الوضع الراهن         ادرات واألفك ذه المب ا إذا آانت ه ة م وفي حال

اً        , فهذا يعني اجهاضها والتخلي عنها      , التي تمثل ابداعًا ال تلقى قبوالً      وبذلك تفقد العملية االبداعية جزءًا مهم
.من وقودها  
:مرحلة التطبيق  

ة  تكمن  ار االبداعي ي وتوظيف األفك ة بتبن ة أو المنظم درة أعضاء الجماع ة بمق ذه المرحل ة ه أهمي
ة  ة   , المرغوب ي المنظم داعي ف ر االب ال التغيي رتبط بموضوع إدخ دٍة خصائص ت ة بع ذه المرحل سم ه , وتت

ا تحت شروط  ي تطبيقه اون ف ة أو التع رة االبداعي ة الفك ا مقاوم زءًا من مما, ومنه صبح ج رسات بحيث ت
ة    دمها المنظم ي تق دمات الت ات أو الخ راءات والمنتج ة أو االج ال اليومي ع أن تتعرض  , االعم ن المتوق وم

ا من التطبيق بنجاح                ديالت أو التطوير لتمكينه م يكتب   , الفكرة االبداعية في هذه المرحلة لبعض التع واذا ل
.لها النجاح فمن المحتمل أن يتم الغاؤها والتفكير في بديل اخر  
:مرحلة الثبات  

ة حيث           وهي المرحلة التي يصبح فيها العمل االبداعي أو الفكرة االبداعية جزءًا اعتياديًا في المنظم
ذي تعمل      , يرتبط بثقافة ومعايير واجراءات الرقابة بالمنظمة     اخ التنظيمي ال ًا للمن وتعتمد عوامل النجاح تبع

وفر الفرصة         , فيه الجماعة  ًا موضوعيًا وإدخال              فالمناخ الجيد هو الذي ي دة تقيم رة الجدي يم الفك ة لتقي المالئم
ستقبل                اق   . بعض التعديالت عليها إذا اقتضى األمر لتكن مقبولة وصالحة للتطبيق والتطوير في الم إن االخف

د                 دء من جدي م الب رة ومن ث ذه الفك اء ه ى إلغ في تطويع الفكرة الجديدة ودمجها في النظام الحالي قد يؤدي إل
)2(وهي إدراك الحاجة إلى اإلبداع, حلة االولى من المر  

:سمات وآليات بناء البيئة االبداعية للمديرين: 3-11  
ه                 داع وتدعم ز اإلب م    , يحتاج اإلبداع واالبتكار إلى بيئة ابتكارية صالحة تكتشف وتنمي وتحف ومن ث

املين في المؤسسات وا          ديرين الع ول الم ة في عق ة االبداعي ام    تفجر القدرات العقلي شكل ع در  , لمجتمع ب فبق
.صحة وسالمة وقوة هذه البيئة يكون حجم االنتاج العددي والنوعي من األفكار االبداعية آبيرًا بالتأآيد  

:ومن أهم السمات للبيئة االبداعية ما يأتي  
ر   -1 ة التفكي الن ثقاف دير وإع رام وتق ة واحت اآلراء المختلف ه ب ر عن ر والتعبي ة التفكي ة وطالق حري

 .االبداعي

                                             
ى الت   , دراسة مقدمة الى الملتقى الثامن االدارة الجودة الشاملة         , القيادة االبداعية طريق التميز     , علي العيدروس .  د )1( ق ال داع الطري ز  االب د  , مي المنعق

 15ص-7ص, م2003, ابريل  , 30 -29هـ الموافق 1424صفر  , 28-27في جده خالل الفترة من 
 254 ص– 250ص, مرجع سابق , السعودية, معوقات االبداع في المنظمات , عبدالرحمن بن احمد , الهيجان .  د)2(
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ة                      -2 د والطاق ذل الجه داعي وب ر االب ى التفكي ديرين عل ة للم زة والدافع توفير الدوافع والمحفزات المحف
 .في سبيل هذا الهدف

ة   , وحسن االستماع لها, وآيفما آانت, احترام اآلراء المختلفة والمتنوعة أيا آانت     -3 شة االيجابي والمناق
 .الجديدة منهالهذه اآلراء بشكل تبادلي بهدف الوصول إلى األفكار 

 .بيئة عمل يسودها روح الفريق الواحد وثقافة العمل الجماعي القائم على رغبة التعاون والتكامل -4
ات              -5 ى الكلي ى المصالح الخاصة وعل ة عل ة هي األساس ومقدم بيئة عمل تكون فيها المصلحة العام

 . والجزئيات
ة وت      -6 سة      بيئة يسودها ثقافة الشفافية والمحافظة على الحقوق الفكري ادئ المناف ي وتحفظ قواعد ومب عل

 .الشريفة
 .بيئة يسودها النظام وتعتمد االساليب والمناهج العلمية المنتظمة في التفكير والتخطيط والتنفيذ -7
رؤى                        -8 ة في التحدي وامتالك ال ة والرغب ة واالرادة القوي الي والهم الطموح الع بيئة يتسم أصحابها ب

 )1(واألهداف السامية
: البيئة االبداعيةآليات بناء: 3-12  

ه      : الحقيقة تقول  ن بيئت ة           , إن االنسان اب شر ثقاف ة في ن ساهمة فاعل ة م ذه البيئ د أن يكون له ذلك الب ل
ة                    , اإلبداع واالبتكار    ة المهم ذه الثقاف ق ه ا خل , هذا إذا ما قمنا بخلق البيئة االبداعية االبتكارية التي تضمن لن

اة من                وبالتالي تخرج لنا أآبر عدد ممكن من ال          ذين يجددون صناعة الحي رين وال دعين والمبتك ديرين المب م
د ضة , جدي ون النه رين   , ويحقق دعين والمبتك نة للمب ة الحاض ي البيئ ة ه ة االبداعي ى  , فالبيئ ل عل ي تعم وه

ة              ة المختلف الطرق العلمي تهم ب رين وتنمي ار           , اآتشاف المبدعين المبتك ة أدوات البحث واالبتك م آاف وفر له وت
نهم وتحصيل ثمرات                        وتحفزهم ع  ى م تفادة المثل تمكن من االس ة حتى ت ة والمعنوي ك باألساليب المادي ى ذل ل

اري      داعي االبتك ا                    , )2(ابداعهم وانتاجهم االب سلة من االجراءات يمكن تلخيصها فيم ك من خالل سل تم ذل وي
:يأتي  

اول        ∗ سة تتن ة المؤس ة بثقاف ة الخاص ات االبداعي ل باألدبي داد دلي ة "إع الة الر, الرؤي يم  , س ة الق , مدون
وظيفهم              " واالهداف لتكون مرجعًا مهمًا ودليًال علميًا وبرنامجًا تدريبًا اساسيًا والزاميًا لكل العاملين عند ت

بالمؤسسة وتنظيم سلسلة من الفعاليات التثقيفية والتدريبية التي تضمن الفهم والوعي الكامل به والتطبيق               
 .السلوآي الصحيح له

ات       تكوين ثقافة ا   ∗ ل أدبي لمشارآة لدى العاملين في المؤسسة وذلك من خالل طلب مشارآتهم في إعداد دلي
ار   داع واالبتك ة     , اإلب ة المهم ذه الثقاف نهم ه دد م ر ع سب أآب ضمان آ ائهم   , ل تهم وانتم سب ثق ذا آ وآ

ذها     , ووالئهم واعتزازهم بهذه الثقافة الخاصة بالمؤسسة   ا وتنفي زام به ى االلت ًا  ومن ثم الحرص عل  عملي
 .وسلوآيًا في المؤسسة

ه   ∗ ي المؤسسة وتطبيق يم االداء ف ام تقي ز نظ م مرتك د أه ة أح ة االبتكاري ار االبداعي ديم األفك ار أن تق اعتب
 .سيكون بجدية عالية على جميع العاملين

دوة ع             ∗ ة آنموذج وق ة االبتكاري ة االبداعي ذه الثقاف يم وه ذه الق ة  أن تلتزم القيادات االدارية للمؤسسة به ملي
 .مشاهدة يقتدي بها آافة العاملين 

ا في مجال العمل في                           ∗ ة وتطبيقاته ر المختلف اهج وادوات التفكي ى طرق ومن املين عل ل الع تدريب وتأهي
 .المؤسسة وتعريفهم المستمر باالبتكارات الجديدة ذات الصلة بأعمالهم وآيفية الوصول اليها

ار     ∗ ق االختي دارة لتحقي اءة والج ام الكف ق نظ ي     تطبي ل ف ي العم ب ف ذي يرغ شري ال صر الب د للعن الجي
سة  سة   , المؤس ة الخاصة بالمؤس ة االبداعي ن الثقاف ستوحاة م ايير خاصة م ق مع ك وف ي , وذل ذ ف وتأخ
ين   , تحسس المشكالت    , المرونة  , االصالة  , الطالقة  "االعتبار   ة لتطبيق أساليب        , التمك ة العالي والقابلي

 "ومناهج اإلبداع االبتكاري

                                             
ديب . د )1( ار    , ابراهيم رمضان ال داع واالبتك ة  مجل , استراتيجيات االب دريب والتقني دريب المهني والتقني      , ة الت ة للت دد  , الرياض  , المؤسسة العام الع

 هـ 1428) 106(
ة  , محاور لتنمية  التجارب اإلبداعية في استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري            ,  أبشر الطيب  نحس.  د )2( ة اإلدارة العام دد , الرياض , مجل , 59الع

 27ص-13ص,م1980
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 .يق االستقرار النفسي والمهني وتحقيق الرضا الوظيفي وتنفيذ سياسات تحفيز عالية الجودة للعاملينتحق ∗
االطالع المستمر على البيئات المهنية النوعية بهدف التواصل الدائم معها محليًا وعالميًا من خالل خطة                 ∗

ا و               ام لالطالع عليه تفادة      تعاقدات واتفاقيات وشراآات وزيارات مستمرة طوال الع ا واالس سيق معه التن
 .منها

ا               ∗ زام الكامل به ة عناصر العمل الفني واالداري بالمؤسسة وااللت ايير جودة لكاف , اعتماد سياسات ومع
 )1(والمتابعة الدورية والفجائية بهدف التأآيد من االلتزام بهذه المعايير والسياسات

اري               ∗ داعي واالبتك ز اإلب وفير أحدث أدوات التمي ات            , العمل على ت ك من خالل إحالل أحدث التقني وذل
ة والمعارض                       ات االبداعي دائم لكل الفعالي صلة بمجال عمل المؤسسة والحضور ال والتكنولوجيا ذات ال

 .العالمية بهدف االطالع واالستفادة من التوطين
اؤل                    ∗ ة والحماس والتف املون بالطاق ى الع يء بالتحديات أن يتخل ك  و, من الضروري في عالم اليوم المل ذل

اة وأن              ا في الحي من خالل إشاعة جو التفكير االيجابي الذي يستطيع به آل فرد أن يحصل على أفضل م
 )2(أول خطوة تجعل الكل أآثر إيجابية هي أن يكونوا واعين ومدرآين لمشاعرهم وأفكارهم ومعتقداتهم

:بداعية للمديرينالدوافع اإل: 3-13  
ول          ا يق شهد آل لحظة من                ": د اندرسون  هارول "ال تكمن أهمية اإلبداع آم اج ت ة انت ه عملي في آون

ة          ة أني داع ضرورة من                      , لحظاتها والدة جوهرة ذات قيم ة في آون اإلب ل تكمن االهمي ك فحسب ب يس ذل ل
.ضرورات الحياة  

ة          درات االبداعي دريب المناسب يحسن الق اج      , ولقد أثبتت الدراسات أن الت ادة االنت ة وزي يًال بتنمي ويكون آف
ا                    االبدا د عليه داع ونؤآ ع اإلب ى دواف , عي عند أصحاب القدرات االبداعية من المديرين إذ علينا أن نتطرق إل

و عرف                 . نتبعها بالتدريب المناسب الذي يحسن القدرات االبداعية       دعًا ل ى أن يكون مب ادر عل دير ق إن آل م
.واستطاع تنمية الدوافع التي تكمن وراء العمل االبداعي, الطريق إلى ذلك  

:ويمكن تصنيف هذه الدوافع إلى ما يأتي  
 :ويمكن تجسيدها ومشاهدتها من خالل النقاط االتية: الدوافع الذاتية الداخلية  -1

 "يجب أن أآون مفيدًا للمجتمع"الحماس في تحقيق األهداف الشخصية  ∗
 .الرغبة في تقديم مساهمة مبتكرة ∗
 .الرغبة في معالجة األشياء الغامضة والمعقدة ∗
 .تجريب أآثر من مجال في العملالرغبة في  ∗
 .الحصول على رضا النفس وتحقيق الذات ∗
ى                     ∗ ساعدنا عل سابق وي ة أحسن وأفضل من ال اإلبداع يعطينا مجاًال إلشباع الحاجات االنسانية بطريق

 )3(الوصول إلى أهدافنا وتحقيقها بطريقة أسهل وأفضل
 ":الخارجية"الدوافع البيئة  -2

انين وا داع الفن سليم بإب ة ت امين ثم اب والرس ائي , لكت الم الكيمي داع الع رارًا بإب اك إق ا أن هن آم
د             , والفيزيائي   ى حد بعي ًال إل زال مهم داع في مجاالت العمل اإلداري الي ادة    , غير أن اإلب رن ع و يقت فه

ذلك             , وال يعتبر المدير العادي نفسه مبدعاً     , بالشعارات الدعائية    ة حاجة ل ذا  , آما إنه ال يجد في الحقيق ه
"التفكير " مستودعات"االعتقاد بدأ يتغير مع ظهور إبداع مراآز أو  think lanks ا صاحبها من    "  و م

.دعاية  
شروع   ة إلدارة أي م داعي ضرورة ملح ر االب ث أصبح التفكي صدي , حي و ضرورة للت ة والنم فالحيوي

و        ة وتط ات العام دمات والعالق سين الخ ع وتح واطن وتنوي ة الم ة خدم ل سياس شكالت مث وى للم ير الق
اج          , العاملة ذلك في الهندسة واالنت ة               , آما إنه مهم آ ة والنوعي ل القيم إذ نتأمل في مشكالت العمل وتحلي

ول    ى حل ة الوصول إل سانية لمحاول ات االن دريب والعالق ي الت ار وف دى االختي وظفين ل ؤون الم ي ش وف
.جديدة غير مسبوقة  

                                             
راهيم رمض, . د)1( ديب اناب ة   , ال ساتنا العربي ي مؤس ة ف ة واالبتكاري ة االبداعي ز البيئ اء وتعزي ات بن ة , الي دريب والتقني ة الت ة , مجل سة العام المؤس

 35 ص– 30ص, م 2007الموافق ديسمبر , هـ  1428ذو القعدة ) 107(العدد , الرياض , للتدريب التقني والمهني 
 10 ص-6ص, الطبعة االولي  , 2005, بيروت , مكتبة لبنان ناشرون ,  االيجابيالتفكير,  سلسلة مهارات الحياة المثلى)2(
 33ص, الطبعة االولى, 2002, بغداد , جامعة  بغداد , الجزء االول , المبدعون والمبتكرون , جواد احمد علي.  د)3(



 

 
116

 
" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

ل أن مجال   : لتفكير االبداعيوهو من أبرز رواد تعليم ا ," ادوارد دي يونو  "يقول   أنا مقتنع منذ زمن طوي
ا    , الحياة العملية يستخدم التفكير أآثر مما يستحقه االخرون        ام به اك مشكالت   , فهناك امور ينبغي القي هن

د    ل الجدي ب الح ا   , تتطل شافها وتطويره وب اآت رص مطل اك ف ا  , وهن يط له ي التخط ات ينبغ , ومجازف
ا     ا        وتنب , ومشاريع  ينبغي تنظيمه ام به ك         , ؤات ينبغي القي ذه االمور من ذل وب له ر المطل ويختلف التفكي

.التفكير المألوف في العالم االآاديمي أو حتى العلمي حيث الوقت ال يكون ضاغطًا والنفقات يسيرة  
ا االخرون                   ا أو سخر منه شكك فيه م   . فعلينا أن ال نتهيب من طرح أفكارنا االبداعية مهما ت دعون له فالمب

.وطموحات تتعدى هذه االمورعزائم   
 :ويمكن تجسيدها في النقاط االتية : دوافع مادية  -3

 .الحصول على رضا اهللا سبحانه وتعالى ∗
 .الحصول على مكافآت مادية ∗
 .الحصول على تقدير وثناء وسمعة وشهرة ∗
 .الحصول على درجة وظيفية متقدمة ∗
 .الحصول على  مرتبة علمية مرموقة ∗
 .ضاهمالحصول على قبول الناس ور ∗
 .خدمة االمة والوطن ∗

ا                   : دوافع خاصة بالعمل االبداعي    -4 رة والحصول عليه اد الفك ة في إيج دوافع في الرغب ذه ال , وتتجسد ه
ول  ابلن"يق ارلي ش ي     ": ش شديدة ف ة ال الل الرغب ن خ أتي م ار ت شفت أن األفك وام اآت دى االع ى م عل

ا  تش ع         : إيجاده ة يف رج مراقب ى ب ل إل ل العق صلة بتحوي ة المت ر     الرغب سات التي تثي د في المالب ن الجدي
 .فقد يؤدي مشهد غروب الشمس إلى إلهام بفكرة جديدة, الخيال 

ة          , فعند والدة فكرة جديدة ينبعث السرور في النفس        تبعاد أي محاول وتنشأ رغبة قوية في االستمرار واس
دى الشخص                 , لإلحباط أو خيبة االمل      ى تحقيق االشباع ل م العمل عل ذ   ,ومن ث ر ه ذا     وتكب ة وه ه الرغب

)1(اإلبداع آلما تقدم الفرد في عمله  
ديرين              و   دى الم داع ل ة لإلب ة الدافع وة الذهني , يحدد الدآتور على السلمي مدخلين اداريين للتعامل مع الق

:هما   
دي  - أ دخل التقلي ل       : الم د اإلدارة مقاب ا تري سب م رك ح ة تتح رد آل سان مج ر االن دخل يعتب ذا الم وه

ا ى االجر الع ةالحصول عل ه  , دل لعمل وب من ر مطل ه اإلدارة وغي ر ب ا تفك ذ م ه اال تنفي يس علي ول
ديرين         , فهذه مهمة اإلدارة فقط     , التفكير   ع الم درات ودواف ل وآبت ق ى تعطي ؤدي إل دخل ي وهذا الم

ى         , ويصيبها بالتبلد والخمول  , الذهنية واالبداعية  ويحرم المنظمة من الطاقات االنسانية التي تقوم عل
 .االبداعالمبادرة و

 :المدخل الحديث - ب
ه  ي عقل ة ف سان الحقيقي وة االن ر ق دخل يعتب ذا الم ة , وه ة والذهني ه العقلي ة قدرات ى تنمي سعى إل , وي

وتشارك في حل المشكالت      , وتبدع, وذلك من خالل توفير المناخ المناسب آي تطلق هذه القدرات           
.واحداث عمليات التطوير المستمرة  

رامج وسياسات        , يات عمل خاصة به     ولكل من هذين المدخلين آل     رجم في شكل نظم وب ويمكن  , تت
:توضيح اهم مالمحها والفروق فيما بينها في الجدول التالي  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 20 ص– 10ص, الطبعة االولى, 2009, عمان  , عدار اسامة للنشر والتوزي, االبداع االداري ,جمال خير اهللا.  د)1(
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آليات العمل للمدخل التقليدي والمدخل الحديث في التعامل مع اإلبداع)3(جدول  
 

 المدخل الحديث المدخل التقليدي
 الترآيز على الحوافز المادية  •
 .جراءات والتوصيف الدقيقاال •
 .هيكل تنظيمي بيروقراطي جامد •
 .نظم رقابة لصيقة ودقيقة •
 .تهيئة المناخ المادي بمكان العمل •
 .تشجيع التميز الفردي وإثارة التنافس •
 .تحديد معدالت أداء فردية •
 نظم معلومات واتصاالت مغلقة •
 .قيادة مرآزية متسلطة •

 .الترآيز على الحوافز المعنوية •
 .دارة باألهداف والنتائج نظم اإل •
 .هيكل تنظيمي مرن ومتكيف •
 .نظم المشارآة والعمل الجماعي •
 .تهيئة المناخ الفكري لمكان العمل •
 .تشجيع التميز الجماعي •
 .تحديد اهداف جماعية •
 نظم معلومات واتصاالت مفتوحة •
 .قيادة المرآزية تشاورية •

.م2010,محمد المحمدي الماضي: المصدر  

:رة العليا في تنمية روح اإلبداع لدى المديريندور اإلدا: 3-14  
ك         ي ذل ة ف ون راغب ب أن تك الق يج ر الخ ة التفكي ي تنمي إلدارة دور ف ون ل ى يك ة  ,    حت ة ألهمي ومدرآ

ال المؤسسة  ي أعم ة ف ارهم االبداعي ديرون بأفك سهم الم ق , وضرورة أن ي ى خل ؤدي إل التفكير الخالق ي ف
ًا                وإلى  , األفكار الجديدة  الخالقة    ًا أو فكري ك مادي ان ذل اج سواء آ ذا       , اإلنجاز واالنت وحتى تحقق اإلدارة ه

:)1(الدور بكفاءة عالية يجب عليها توفر االمور اآلتية  
ا عسى أن تحقق سبق                     • دة واتاحة الفرصة لتجريبه ار الجدي تهيئة المناخ الذي يساعد على ظهور األفك

 ابداعي حقيقي
 .بل حثهم على المحاوالت وتكرارها, لفشل تشجيع االفراد على عدم الخوف من ا •
 .بل حثهم على المحاوالت وتكرارها, أن تستمع إلى األفراد على عدم الخوف من الفشل  •
 .أن تستمع إلى األفراد وتعطيهم الوقت الكافي لشرح افكارهم •
راد ح                      • ر لإلف رأي والتعبي داء ال ة في إب ة من الحري و    تحقيق قبضة اإلدارة والسماح بدرجة معقول تى ول

 .اختلفت آراؤهم مع آراء المدير
ة فيجب أن يراعي              • داع داخل المؤسسة أو من خالل وظيفي ة اإلب أما فيما يتعلق بدور المدير في عملي

 .النقاط االتية
 .قبول التغيير وعدم معاداة من ينادون بتغييرات في المؤسسة •
 .يء جامدًا على حالهإدخال عنصر من الحرآة في المؤسسة وعدم االصرار على إبقاء آل ش •
 .وإبداء الرأي بشأنها بصراحة, عدم التسويف أو المماطلة في االعالن عن االقتناع بفكرة جديده  •
ى تجارب                 • اق عل ة لإلنف ة الالزم ستلزمات المالي وفير الم داعي وت االستثمار في البحوث والتطوير االب

 .تطبيق األفكار االبداعية الجديدة
 .المحبطة لألفراد والداعية إلى اليأس والتشاؤم من أي نوع آانتتجنب األقوال أو الكلمات  •
ات                  • د من المعلومات والبيان دفق المزي تفويض الصالحيات وتنمية قنوات االتصاالت المفتوحة بهدف ت

 .إلى األفراد
 .تنمية الروح المعنوية لألفراد والضغط عليهم من أجل مزيد من التطوير االبداعي •

)2(:المدير في تنمية روح اإلبداع في الشكل التاليويتلخص دور اإلدارة و  
                                             

 38ص,الطبعة األولى,2006,بيروت,دارابن حزم, صناعة اإلبداع, علي الحمادي.  د)1(
ار                    , محمد المحمدي الماضي  .  د )2( داع واالبتك ر روح االب ق العمل وتفجي اء فري ادة في بن اليب لقي مرجع  ,المستجدات العالمية واثرها على انماط واس

 .81 ص-79ص, سابق
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دور اإلدارة والمدير في تنمية روح المبادرة واإلبداع لدى اآلخرين) 14(الشكل   

 

 

 

 
.2007,محمد المحمدي الماضي:     المصدر  

راد آأحد المصادر الحاسمة                        ة االف داع واهمي ة اإلب درآان اهمي دير ي  في   وهنا ندرك أهمية وجودة ادارة وم
ارة                   ة وس ال ايجابي ى ردود افع ائزة عل ا منظمات ح توليد األفكار االبداعية في المنظمات المعاصرة لتجعله
)1(من آل أطياف المجتمع المستقبل لخدماتها أو سلعها  

اد        تم اعتم ة ي سة أو المنظم ي المؤس ع ف ى أرض الواق داع عل ة اإلب دير ثقاف ق اإلدارة والم ى تحق وحت
:وذلك من خالل إشاعة الممارسة االتية, التي تجعل اإلبداع عمليًا منفذًا الممارسات االدارية   

ه                    : التحدي   -1 ه ومهارات ة المناسبة والتي تتصل بخبرات ين الشخص المناسب في الوظيف , عن طريق تعي
اط                  , وهذا يؤدي إلى توقد شعلة اإلبداع لديه         ى اإلحب ؤدي إل ر المناسب ي ان غي ين في المك آما إن التمك

 . بالتهديدوالشعور
فذلك ينمي   , وتمثل في إعطاء الموظف الفرص لكي يقرر بنفسه آيف ينفذ المهمة المسندة اليه            : الحرية   -2

ه         ة لدي رون األهداف باستمرار               , الحافز الذاتي وحاسة الملكي ديرين يغي ع نجد بعض الم أو , وفي الواق
ط  م فق ة باالس ون الحري داف وآخرين يمنحن د االه ي تحدي شلون ف م يف يس ,أنه وظفين ل دعون أن الم  وي

 .لديهم المقدرة على التوصل للحلول االبداعية
وارد -3 داع: الم ى اإلب وردين يؤشران عل م م ا , أه ة : هم ون بعناي ا يجب أن يك ال وتوزيعهم الوقت والم

ع    د الجمي داع عن ة إلطالق شرارة اإلب ى    , فائق ؤدي إل ر عادل ي شكل غي ا ب إن توزيعه ى العكس ف وعل
ال                           آ, تثبيط الهمم    ا حرآت الخي ا آانت واسعة آلم ه الموظف آلم ذي يعمل في ان ال ا إن مساحة المك م
 .المبدع اآثر

ر               : مالمح فرق العمل   -4 آلما آان فريق العمل متألقًا ومتكامًال آلما أدى إلى مزيد من صقل مهارات التفكي
 :ويكون ذلك من خالل , االبداعي وتبادل الخبرات

 .الفريقالرغبة االآيدة في تحقيق أهداف  ∗
 .مبادرة آل عنصر إلى مساعدة االخرين وخاصة في الظروف الصعبة ∗
رون    ∗ ي يحضرها االعضاء االخ ات المتخصصة الت ى المعلوم ل عضو عل رُّف آ ضرورة تع

 .للنقاش 
شرفين  -5 شجيع الم شغولون  , ت ًا م ديرين دائم م الم ث أن معظ شجيع  , حي وتهم ت ائج يف وتحت ضغط النت

ة الناج ودات االبداعي ة  المجه ر الناجح ة وغي ى الموظف   , ح ى يتبن ذاتي حت دافع ال ز ال ن تحفي د م فالب
ا          دع فيه ا ويب داع       , المهمة ويحرص عليه ين اإلب ربط ب ا ت ادرًا م آت   , والمؤسسات الناجحة ن ين مكاف وب

تح                 , ماليه محددة   ل منف ة بعق ار االبداعي دير أو المشرف األفك ل الم د أو     , والمفترض أن يقاب يس بالنق ول
 .رد أو بإظهار رد فعل يحطم اإلبداعبتأخير ال

ة          , أن تشجيع المشرفين يبرز اإلبداع      : دعم المنظمة  -6 ولكن اإلبداع حقيقة يدعم حينما يهتم به قادة المنظم
دع هو       الذين عليهم أن يضعوا نظامًا أو قيمًا مؤآدة لتقدير المجهودات  ار أن العمل المب ة واعتب االبداعي

                                             
املين    ,  حسن افندي  هعطي.  د )1( ة         , مدخل للتحسين والتطوير المستمر         , تمكن الع ة االداري ة للتنمي ة العربي اهرة   , المنظم ه     , م2003, الق دون طبع , ب

 90 ص– 82ص

 دور االدارة والمدير في تنمية روح االبداع

ــراد ذ ــشجيع االف  االســتعداديت

تاحة الفرصة لهم   إللتفكير الخالق و  

 لممارسة االنطالق الفكري

ــة   ــي المركزي ــد ف ــع التزاي من

ــيم  ــة وتحج ــداخالت االداري والت

 السلطة االدارية على االفراد
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ات  ة االولوي شا, قم ا أن الم اتآم ي المعلوم ي  رآة ف يم الت م الق اون من اه رارات والتع اذ الق ي اتخ وف
 )1(ترعى اإلبداع

                                             
ستقبل      , عمرو حامد .  د )1( ة الطريق للم دوة           , االدارة االبداعي ة في ن ة عمل مقدم شطة في الم    (ورق رامج واالن ة للب ة   االدارة االبداعي ؤسسات الحكومي

ة    ةالمنظم, تنمية المهارات االبداعية لقادة المنظمات العامة والخاصة    , وضمن آتاب   , 2007, ابريل  , القاهرة  ) والخاصة   ة االداري ة للتنمي  العربي
 142 ص-141ص,  م بدون الطبعة 2010, 
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 الجزء الثاني
  العمليالجانب
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ولالفصل األ  
 عرض البيانات
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خصائص عينة الدراسة : 1-1  
:تضمنت  خصائص أفراد عينة البحث ما يأتي   

ر   ) 172( أن  ) 4( يظهر الجدول  :   نوع الوظيفة    -1 ل       من أف ي تمث ام والت دير ع ة بدرجة م  60.4اد العين
.من العينة % 39.6بدرجة مدير إدارة والتي تمثل  ) 113( من العينة  و %   
توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفية: )4(جدول   

 % العدد الدرجة الوظيفية
إدارةمدير   172 60.4 

 39.6 113 مدير عام
 100.0 285 اإلجمالي

.اعداد الباحثمن :  المصدر     
ديهم مؤهل جامعي    ) 236( أن  ) 4( يظهر الجدول   :  المستوي التعليمي    -2 ل   , من أفراد العينة ل والتي تمث

ة    ) 49( من العينة و   % 82.8 ا  (لديهم مؤهالت أعلى من الجامع ل   ) دراسات علي من   % 17.2والتي تمث
.ينة العينة، وهذا يدل علي مستوى الوعي العلمي لدى أفراد الع  

توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي: )5(جدول   
 % العدد المؤهل
 82.8 236 جامعي

 17.2 49 دراسات عليا
 100.0 285 اإلجمالي

.من اعداد الباحث:  المصدر  
اث           % 15.4أن حوالي   ) 5(نالحظ من الجدول    :  توزيع العينة حسب النوع      -3 ة هن من اإلن راد العين من أف

% .84.6نسبة الذآور من أفراد العينة  في حين بلغت   
 
 

توزيع أفراد العينة حسب النوع: )6(جدول   
 النسبة العدد الجنس
 84.6 241 ذآر
 15.4 44 أنثى
 100.0 285اإلجمالي

.من اعداد الباحث:  المصدر      
: أفراد عينة البحث -4  

اراتاالستبيانات الموزعة علي مديري العموم ومديري االد: )7(جدول   
الدرجة 
 الوظيفية

العدد 
 الكلي

االستبيانات 
 الموزعة

االستبيانات 
 المستلمة

االستبيانات 
 المستبعدة

 االستبيانات الخاضعة للتحليل

مدير 
%81.9 172 8 180 210 210 إدارة  

  %80.7 113 4 117 140 140 مدير عام
  285 12 297 350 350 الكلي

.من اعداد الباحث:  المصدر          
ل  -5 ة العم ة حسب جه راد العين ع أف دول:  توزي شير الج ًا حسب  )8(ي وزعين تقريب ة م راد العين ى أن أف إل

.وهذا يشير إلى عدم وجود تحيز لجهة دون أخرى, جهات عملهم  
توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل: )8(جدول   

 % العدد الوزارة
 11.6 33 وزارة الصحة والسكان
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

ون الدوليوزارة التخطيط والتعا  27 9.5 
 8.8 25 وزارة المياة والبيئة
 11.9 34 وزارة التربية والتعليم

لتدريب المهنياوزارة التعليم الفني و  28 9.8 
 10.2 29 وزارة النفط والمعادن

 9.8 28 وزارة العدل
 9.8 28 وزارة الزراعة
 9.5 27 وزارة الداخلية
 9.1 26 وزارة االعالم
 100.0 285 اإلجمالي

.من اعداد الباحث:  المصدر     
) 9(نالحظ من الجدول :  توزيع أفراد العينة حسب الوزارة والدرجة الوظيفية والنوع والمؤهل العلمي-6

وأما في وزارة الصحة والسكان فحوالي ,  بدرجة مدير عام47%أن في وزارة التربية والتعليم حوالي 
 من الموظفين 33% في وزارة اإلعالم، بينما حوالي 42% من الموظفين بدرجة مدير عام وحوالي %46

 من آل من وزارتي التعليم الفني والزراعة، 39%في وزارة التخطيط، وأن حوالي , بدرجة مدير عام
. آل من وزارات المياه والنفط والعدل والداخلية36%ويوجد حوالي   

اخلية، بينما يوجد في وزارة المياه ويشير الجدول إلى عدم وجود موظفات في وزارة العدل ووزارة الد
.  21% و30% و36%ووزارة التخطيط ووزارة الصحة موظفات بنسبة على الترتيب حوالي   

توزيع أفراد العينة حسب الوزارة والدرجة الوظيفية والنوع والمؤهل العلمي: )9(جدول  
نوعال الدرجة الوظيفية   العلميالمؤهل 

مدير  الوزارة
دراسات  جامعي أنثى ذآردير عامم إدارة

 عليا
 اإلجمالي

 %100.0 %21.2 %78.8%21.2 %78.8%45.5%54.5 وزارة الصحة والسكان 33 7 26 7 26 15 18
وزارة التخطيط والتعاون  27 5 22 8 19 9 18

 %100.0 %18.5 %81.5%29.6 %70.4%33.3%66.7 الدولي
 %100.0 %24.0 %76.0%36.0 %64.0%36.0%64.0  والبيئةالمياهوزارة  25 6 19 9 16 9 16
 %100.0 %17.6 %82.4 %5.9 %94.1%47.1%52.9 وزارة التربية والتعليم 34 6 28 2 32 16 18
وزارة التعليم الفني  28 5 23 5 23 11 17

لتدريب المهنياو  60.7%39.3%82.1% 17.9%82.1% 17.9% 100.0% 
 %100.0 %13.8 %86.2%17.2 %82.8%37.9%62.1 وزارة النفط والمعادن 29 4 25 5 24 11 18
 %100.0 %14.3 %85.7 %0.%100.0%35.7%64.3 وزارة العدل 28 4 24 0 28 10 18
 %100.0 %17.9 %82.1%17.9 %82.1%39.3%60.7 وزارة الزراعة 28 5 23 5 23 11 17
 %100.0 %14.8 %85.2 %0.%100.0%37.0%63.0 وزارة الداخلية 27 4 23 0 27 10 17
اإلعالموزارة  26 3 23 3 23 11 15  57.7%42.3%88.5% 11.5%88.5% 11.5% 100.0% 

 %100.0 %17.2 %82.8%15.4 %84.6%39.6%60.4 اإلجمالي 285 49 236 44 241 113 172
 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

إلى أن حوالي نصف العينة خبراتهم )10(يشير الجدول : وات الخبرة  توزيع أفراد العينة حسب سن-7
 لديهم 15% من أفراد العينة لديهم خبرة عملية متوسطة، ويوجد حوالي 36%المهنية قليلة، بينما حوالي 

. ولكنها نسبة ضعيفة,خبرة عملية جيدة  
توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة: )10(جدول  

لعددا فئات سنوات الخبرة  النسبة 
 49.5 141  سنوات5=<

 35.7 102 سنوات 10=> - 5 <

 6.0 17 سنة 15=> - 10 <

 8.8 25  سنة15أآثر من 
 100.0 285 اإلجمالي

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
توزيع أفراد العينة حسب فئات سنوات الخبرة: )11(جدول  

 فئات سنوات الخبرة
 5=< الوزارة

 سنوات
> 5 - 
<=10 
 سنوات

> 10 - 
 سنة 15=>

أآثر من 
  سنة15

 اإلجمالي

 %100.0 %9.1 %6.1%30.3 %54.5 وزارة الصحة والسكان 33 3 2 10 18
 %100.0 %7.4 %0.%48.1 %44.4 وزارة التخطيط والتعاون الدولي 27 2 0 13 12
 %100.0 %0. %4.0%16.0 %80.0  والبيئةالمياهوزارة  25 0 1 4 20
لتربية والتعليموزارة ا 34 7 5 5 17  50.0% 14.7%14.7% 20.6% 100.0% 
لتدريب المهنياوزارة التعليم الفني و 28 3 0 14 11  39.3% 50.0%.0% 10.7% 100.0% 
 %100.0 %6.9 %13.8%41.4 %37.9 وزارة النفط والمعادن 29 2 4 12 11
 %100.0 %0. %7.1%32.1 %60.7 وزارة العدل 28 0 2 9 17
 %100.0 %25.0 %10.7%50.0 %14.3 وزارة الزراعة 28 7 3 14 4
 %100.0 %3.7 %0.%40.7 %55.6 وزارة الداخلية 27 1 0 11 15
اإلعالموزارة  26 0 0 10 16  61.5% 38.5%.0% .0% 100.0% 

 %100.0 %8.8 %6.0%35.8 %49.5 اإلجمالي 285 25 17 102 141
  .اعداد الباحثمن :  المصدر

ة                       نالحظ أنه ال يوجد في العينة موظفون لديهم خبرات عملية في آل من وزارتي اإلعالم والداخلي
ة                 50%والعدل والمياه، بينما يوجد حوالي       ة قليل رة عملي ديهم خب وظفين ل ر من الم ل    5( أو أآث )  سنوات فأق

اه         في آل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الداخلي            دل واإلعالم ووزارة المي ة ووزارة الع
%)80 .(  
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

ية تبانة خماس رات االس تجابات فق وزن , حيث إأن اس اء ال م إعط د ت تجابة 5فق ة " لالس وفر بدرج تت
ـ    3و  " تتوفر بدرجة آبيرة  "  لـ   4والوزن  , "آبيرة جداً  وفر بدرجة متوسطة     "  ل ـ    2و  " تت وفر بدرجة    "  ل تت
ى     "2.75"، وبذلك فإن الوسط الفرضي هو   "ًاال تتوفر إطالق " لـ   1و  " ضعيفة إن أي متوسط أعل ذلك ف ، وب

وفرة             ة أو المقومات مت ر أن الخدم ل              , من الوسط الفرضي يعتب م تحلي ك ت ى ضوء ذل والعكس صحيح، وعل
.الفقرات ومحاور الدراسة من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة  

  تحسس المشكالت–مستوى األهمية لمقومات اإلبداع اإلداري : 1-2
رة                           دا ظهر في الفق رة ج وفر بدرجة آبي ة تت راد العين ة  ألف تبيان     ) 1( أن أعلى مستوى من األهمي من االس

رة                     ) 5( وأدنى مستوى في الفقرة        وفر بدرجة آبي ة  تت ى مستوى من األهمي ، في حين أظهرت النتائج أعل
رة       )  3( في الفقرة    ا     ) 6( وأدنى مستوى في الفق وفر بدرجة متوسطة   "،  أم ى مستوى     "  تت د ظهر أعل فق

رة     ) 1( من األهمية ألفراد العينة  في الفقرة        ة  في الفق ائج    ) 4( وأدنى مستوى من األهمي ، وأظهرت النت
رة     ة        ,  )4( أعلى مستوى من األهمية لتتوفر بدرجة ضعيفة في الفق في حين ظهر أدنى مستوى من األهمي

ة       ) 6( تتوفر اطالقا  فقد أشار أفراد العينة الي الفقرة            ، أما ال     ) 1( في الفقرة    في أعلى مستوى من األهمي
  ) . 12( ألدنى مستوى من األهمية  ويوضح ذلك الجدول ) 7 , 4 ، 3 ، 2(و الفقرات 
التحسس للمشكالت:  مقومات اإلبداع اإلداري )  12(جدول   

التحسس للمشكالت  :  اإلداري اإلبداعمقومات   

تتوفر بدرجة   تتوفر اطالقاال
 ضعيفة

تتوفر بدرجة 
 متوسطة

تتوفر بدرجة 
 آبيرة

تتوفر بدرجة 
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

اد  أرى أبع
شكلة  الم
 .بوضوح

5 1.8%6422.5%13547.4%5117.9% 30 10.5% 285 100.0% 

واحي    دد ن أح
صور  الق

ر  ي  والثغ ات ف
.االفكار الشائعة

3 1.1%9533.3%12543.9%4716.5% 15 5.3% 285 100.0% 

حس بما يحدث    أ
ي  رات ف ن تغي م
ة    البيئة الخارجي
ى    ؤثر عل د ت ق
داف  األه
ة  التنظيمي
ي   واألداء ف
 .العمل

3 1.1%10336.1%11038.6%5218.2% 17 6.0% 285 100.0% 

 أرى  أنستطيع  أ
ن   د م العدي

شكالت ا ل م لعم
ي اإلداري  ف

.الموقف الواحد

3 1.1%12744.6%10035.1%4114.4% 14 4.9% 285 100.0% 

شعر  أست
شكالت  الم
ل  ة قب المتوقع
 .حدوثها

12 4.2%12042.1%12242.8%238.1% 8 2.8% 285 100.0% 

ة  عر بالراح أش
ف   و المواق  %100.0 285 %3.2 9 %176.0%10436.5%12543.9%10.5 30نح
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

التحسس للمشكالت  :  اإلداري اإلبداعمقومات   

تتوفر بدرجة   تتوفر اطالقاال
 ضعيفة

تتوفر بدرجة 
 متوسطة

تتوفر بدرجة 
 آبيرة

تتوفر بدرجة 
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

ا  رة اذا م المحي
 .وضعت فيها
ة  أدرك طبيع
ي   شكالت الت الم
شعرها  است
 .بشكل آبير

3 1.1%9734.0%12343.2%4515.8% 17 6.0% 285 100.0% 

سس  أتح
ة  شكالت دقيق م
ة ال  وعميق
درآها  ي
 .االخرون

11 3.9%9031.6%13447.0%3211.2% 18 6.3% 285 100.0% 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
الطالقة –مستوى األهمية لمقومات اإلبداع اإلداري : 1-3  

رة                        1(  تجدر االشارة إلى أن أعلى مستوى من األهمية  ألفراد العينة تتوفر بدرجة آبيرة جدا ظهر في الفق
رة       , من االستبيان )  ة           ) 6( وأدنى مستوى في الفق ى مستوى من األهمي ائج أعل " ، في حين أظهرت النت

رة    )  5 , 2( في الفقرتين   " ة آبيرة تتوفر بدرج  وفر بدرجة متوسطة     ) 1( وأدنى مستوى في الفق ا تت ,  ،  أم
رتين                 ة  في الفق راد العين ة  في           ,  )6 , 5( فقد ظهر أعلى مستوى من األهمية ألف ى مستوى من األهمي وأدن

في حين   ) 3( في الفقرة   " تتوفر بدرجة ضعيفة  " ، وأظهرت النتائج أعلى مستوى من األهمية         ) 3( الفقرة  
رة           رات              ) 1( ظهر أدنى مستوى من األهمية في الفق ي الفق ة ال راد العين د أشار أف ا  فق وفر اطالق ا ال تت ، أم

) . 13(ألدنى مستوى من األهمية  ويوضح ذلك الجدول ) 3( في أعلى مستوى من األهمية و الفقرة ) 8(  
قةالطال:  مقومات اإلبداع اإلداري )  13(جدول   

الطالقة  :  اإلداري اإلبداعمقومات   

ال تتوفر 
 اطالقا

تتوفر بدرجة 
 ضعيفة

تتوفر بدرجة 
 متوسطة

تتوفر بدرجة 
 آبيرة

تتوفر بدرجة 
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

صفة  ث ب أبح
دائمة عن التجديد   
ي  داع ف واالب
 .مجال عملي

6 2.1%3813.3%10536.8%3813.3% 98 34.4% 285 100.0% 

ى   ع عل أطل
ات  اتجاه
ي  ستقبل ف الم

ل   اإلداريالعم
ه   ومتغيرات
ا   تفادة منه لإلس
وير   ي تط ف
دمات واأل داء الخ

 اإلداري

7 2.5%7626.7%10436.5%4917.2% 49 17.2% 285 100.0% 
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

الطالقة  :  اإلداري اإلبداعمقومات   

ال تتوفر 
 اطالقا

تتوفر بدرجة 
 ضعيفة

تتوفر بدرجة 
 متوسطة

تتوفر بدرجة 
 آبيرة

تتوفر بدرجة 
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

صفة   عى ب أس
ساب   ة الآت دائم
دة  ارات جدي مه

ى   ساعد عل داء أت
اليب الع ل بأس م

 .مبتكرة

3 1.1%10637.2%9734.0%4014.0% 39 13.7% 285 100.0% 

ر   تخدام التفكي اس
دد   نظم والمح الم
ة   وات متتابع بخط
شكالت  ل الم لح
اليب   سين أس وتح

اإلداريالعمل  . 

4 1.4%10536.8%11339.6%4816.8% 15 5.3% 285 100.0% 

ي   ي عمل د ف أعتم
ار   رح افك ى ط عل

ددة بأ اظ متع لف
 .وجمل مختلفة

7 2.5%8830.9%12142.5%5117.9% 18 6.3% 285 100.0% 

د  تطيع تولي اس
ي   ددة ف ار متع افك
ة  دة زمني وح
ل  ة لح معين
المشكلة وتحسين   
اليب  أس
.واجراءات العمل

7 2.5%10336.1%12142.5%4114.4% 13 4.6% 285 100.0% 

دمج      ي ال أعمل عل
ار  ين االفك ب
ة  المختلف

ل الم ة لح طروح
المشكلة وتحسين   
ل  اليب العم أس
دة   ة جدي بطريق
رة   وين فك لتك
 .واحده مفيدة

8 2.8%9332.6%11841.4%4816.8% 18 6.3% 285 100.0% 

ي     أتقبل االفكار الت
دي   ا تح فيه
 .لقدراتي

8 2.8%6924.2%11741.1%4515.8% 46 16.1% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
االصالة –مستوى األهمية لمقومات اإلبداع اإلداري : 1-4  

ة               ى مستوى من األهمي دا أظهر في            ,   توضح استجابات أفراد عينة الدراسة أن أعل رة ج وفر بدرجة آبي تت
ى مستوى       ) 4 , 2( وأدنى مستوى في الفقرتين  , من االستبيان  ) 7( الفقرة   ائج أعل ، في حين أظهرت النت

وفر بدر ة لتت ن األهمي رة  م ي الفق رة ف ة آبي رة   )  7( ج ي الفق ستوى ف ى م ة  ) 1( وأدن وفر بدرج ا تت ،  أم
رة             ,  متوسطة ة  في الفق راد العين ة ألف ة       ) 5( فقد ظهر أعلى مستوى من األهمي وأدنى مستوى من األهمي

رة                        ) 7( في الفقرة    وفر بدرجة ضعيفة في الفق ة لتت ى مستوى من األهمي ائج أعل في  )  3( ، وأظهرت النت
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

رة   ,  ، أما ال تتوفر اطالقا ) 7( حين ظهر أدنى مستوى من األهمية في الفقرة   ي الفق فقد أشار أفراد العينة ال
ان            ) 5 (   ة و الفقرت ك الجدول                ) 7( في أعلى مستوى من األهمي ة  ويوضح ذل ألدنى مستوى من األهمي

)14 . (  
االصالة:   مقومات اإلبداع اإلداري )  14(جدول   

االصالة :   مات اإلبداع اإلداري مقو  

ال تتوفر 
 اطالقا

تتوفر بدرجة 
 ضعيفة

تتوفر بدرجة 
 متوسطة

تتوفر بدرجة 
 آبيرة

تتوفر بدرجة 
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

ن   ًا ع ث دائم أبح
دة  ار الجدي االفك
ة   ر التقليدي غي
ة   ر المألوف وغي

شك ل الم الت لح
وتحسين اساليب   
 .العمل اإلداري

5 1.8%7827.4%9332.6%3612.6% 73 25.6% 285 100.0% 

اً  رح دائم أط
ة   ارًا عميق  -افك

ن  ده ع بعي
سطحية  ل  -ال  لح

شكالت  الم
وتحسين اساليب   
 .العمل اإلداري

4 1.4%12042.1%10436.5%3813.3% 19 6.7% 285 100.0% 

ى   رص عل أح
ار   رح افك ط

ستق دم م له وع
د   ة والتقلي التبعي
اليب  ألس
سبقة  ة م مطروح
 .من االخرين

8 2.8%12543.9%8730.5%4114.4% 24 8.4% 285 100.0% 

اً  رص دائم أح
ون  ى أن تك عل
ار  االفك
ة ذات  المطروح
ة  زى ودالل مغ
شكالت  ل الم لح
وتحسين اساليب   
 .العمل اإلداري

9 3.2%10938.2%9332.6%5519.3% 19 6.7% 285 100.0% 

ى   رص عل أح
ار   رح افك ط
ر    م يفك ده ل جدي
.بها أحد من قبل

11 3.9%9433.0%10938.2%4214.7% 29 10.2% 285 100.0% 

ى  ل عل أعم
يع  توس
اهتماماتي واتقبل  
ل  الغموض وأعم
ه   ى فك ه عل بجدي

4 1.4%4616.1%8931.2%4917.2% 97 34.0% 285 100.0% 
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االصالة :   مات اإلبداع اإلداري مقو  

ال تتوفر 
 اطالقا

تتوفر بدرجة 
 ضعيفة

تتوفر بدرجة 
 متوسطة

تتوفر بدرجة 
 آبيرة

تتوفر بدرجة 
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

 .وتحليله
ي  سرع ف ال ات

ول ض قب  او رف
 .الفكرة

2 .7%155.3%6924.2%9332.6% 106 37.2% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
المرونة –مستوى األهمية لمقومات اإلبداع اإلداري : 1-5  

وفر بدرجة          ة تت راد العين ة  ألف   يتضح من خالل استجابات أفراد عينة الدراسة أن أعلى مستوى من األهمي
رة    من االستبيان وأدنى مستوى      ) 6( ر في الفقرة    آبيرة جدا ظه   ائج أن          )4(  في الفق ، في حين أظهرت النت

رتين           رة         )  5 ,1( أعلى مستوى من األهمية  تتوفر بدرجة آبيرة في الفق ا     ) 4( وأدنى مستوى في الفق ،  أم
رة                         ة في الفق راد العين ة ألف وأدنى مستوى     ) 1( تتوفر بدرجة متوسطة  فقد ظهر أعلى مستوى من األهمي

رة         وفر بدرجة ضعيفة في                       ) 5( من األهمية  في الفق ة لتت ى مستوى من األهمي ائج أن أعل ، وأظهرت النت
د أشار      ) 2( في حين ظهر أدنى مستوى من األهمية في الفقرة           ) 5 , 4( الفقرتين   ا  فق ، أما ال تتوفر اطالق

رات     ي الفق ة ال راد العين ن ا   ) 4(أف ستوى م ى م ي أعل ةف رتين , ألهمي والفق  
) . 15(ألدنى مستوى من األهمية  ويوضح ذلك الجدول  ) 6، 1(  

 
 
 

)المرونة: مقومات اإلبداع اإلداري ) (15(جدول  

المرونة  :   اإلداري اإلبداعمقومات   

ال تتوفر 
 اطالقا

تتوفر بدرجة 
 ضعيفة

تتوفر بدرجة 
 متوسطة

تتوفر بدرجة 
 آبيرة

تتوفر بدرجة 
لمجموعا آبيرة جدا   

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

ع   ل م أتعام
اهيم  المف
ر  والعناص
ل  ة بح المتعلق
المشكلة وتحسين   
ل   اليب العم أس

ة اإلداري  بحري
وال أخضع لما هو    
 .آائن

3 1.1%10135.4%11741.1%4616.1% 18 6.3% 285 100.0% 

تالف   ل االخ أتقب
 %100.0 285 %10.2 29 %3813.3%11640.7%9834.4%1.4 4 .الفكري

تح     أعمل بعقل منف
ار   ام االفك أم
ات  واالتجاه
ال      ي مج الجديدة ف

اإلداريالعمل  . 

4 1.4%11339.6%9834.4%4515.8% 25 8.8% 285 100.0% 
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ب  وم بتجري أق
ر   ارًا غي أفك

ة  رة -مألوف  مبتك
شكالت  ل الم لح
اليب   سين اس وتح

ل   اإلداريالعم
وف دون الخ 

رض  للتع
 .للسخرية

14 4.9%13246.3%9433.0%3512.3% 10 3.5% 285 100.0% 

ن    ًا م رر دائم أتح
ر    اط التفكي أنم
ث  ة وابح التقليدي
اليب   ن اس ع
سين  دة لتح جدي
ل   اليب العم أس
 .اإلداري

9 3.2%13146.0%8830.9%4616.1% 11 3.9% 285 100.0% 

أنظر الى المشكلة   
ا  دة زواي ن ع م

ا دد  إلنت ر ع ج اآب
ار    ن االفك م
ة  المختلف
 .والمتمايزة

3 1.1%10336.1%10737.5%4014.0% 32 11.2% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
مواصلة االتجاه نحو الهدف –مستوى األهمية لمقومات اإلبداع اإلداري : 1-6  

راد               دا ظهر           من خالل عرض البيانات نجد أن أعلى مستوى من األهمية  ألف رة ج وفر بدرجة آبي ة تت العين
ى أن مستوى      ) 7( وأدنى مستوى في الفقرة   , من االستبيان  ) 1( في الفقرة    ائج أعل ، في حين أظهرت النت

رة   ي الفق رة ف ة آبي وفر بدرج ة  تت ن األهمي رة   )  1( م ي الفق ستوى ف ى م ة  ) 7( وأدن وفر بدرج ا تت ،  أم
وأدنى مستوى من األهمية  في   ) 7( همية ألفراد العينة  في الفقرة   متوسطة  فقد ظهر أعلى مستوى من األ       

رتين                 ) 9( الفقرة   في    ) 7 ,4( ، وأظهرت النتائج أعلى مستوى من األهمية لتتوفر بدرجة ضعيفة في الفق
رة   ي الفق ة ف ن األهمي ستوى م ى م ر أدن ين ظه ي   ) 9( ح ة ال راد العين ار أف د أش ا  فق وفر اطالق ا ال تت ، أم

ك         ) 3( في أعلى مستوى من األهمية و الفقرة          ) 5 ,4(  لفقرات    ا ة  ويوضح ذل ألدنى مستوى من األهمي
) .16(الجدول   

)الهدف ( مواصلة االتجاه :   مقومات اإلبداع اإلداري )  16(جدول   

)الهدف ( مواصلة االتجاه  :   اإلداري اإلبداعمقومات   

وفر  ال تت
 اطالقا

ة  وفر بدرج تت
فةضعي  

ة  وفر بدرج تت
 متوسطة

ة   وفر بدرج تت
 آبيرة

ة  وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

أفتح المجال ألي    
ر ور ة فك للظه

ي  ت ف مادام
.االتجاه الصحيح

2 .7% 64 22.5%86 30.2%55 19.3% 78 27.4% 285 100.0% 

ا  ي اهتمام أعط
رة را ألي فك  آبي
ي  ي ف تبقين

1 .4% 76 26.7%98 34.4%45 15.8% 65 22.8% 285 100.0% 
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 االتجاه الصحيح
راً      دًا آبي أبذل جه
ار   ذ األفك لتنفي
ل  ة لح المطروح
شكالت  الم
وتحسين اساليب   

اإلداريالعمل  . 

  10737.5%10135.4%52 18.2% 25 8.8% 285 100.0% 

اً     أعطي وقتًا آافي
رة  ار المبتك لألفك

ي تظه ر آ
 .نتائجها بتميز

7 2.5%10938.2%10737.5%45 15.8% 17 6.0% 285 100.0% 

ا   ل م أتقب
ن   واجهني م ي
مشكالت لتحقيق   
ل   داف وأعم االه

. على حلهاةبقو

7 2.5%10035.1%11741.1%41 14.4% 20 7.0% 285 100.0% 

تمرار   ابع باس أت
ق  دى تحقي م
ن   داف م األه
ار   االفك
 .المطروحة

2 .7% 10235.8%11941.8%43 15.1% 19 6.7% 285 100.0% 

ع المشكالت  اتوق
ق  ة لتحقي المعيق
ل   داف واعم االه
ل   ا قب ى حله عل
 .وصولها

6 2.1%10938.2%12543.9%38 13.3% 7 2.5% 285 100.0% 

ى  افظ عل أح
ويتي  حي
شكل  ي ب ودافعيت
ق  وي لتحقي ق
ى   داف ال االه
 .النهاية

3 1.1%81 28.4%11239.3%50 17.5% 39 13.7% 285 100.0% 

ة  ع بحماس أتمت
اه   ة وانتب عالي
رة   وال فت ط
و   سير نح ال
دف او   اله
 االهداف

1 .4% 40 14.0%77 27.0%48 16.8% 119 41.8% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
مرحلة اآتشاف وتحديد المشكالت –اإلبداع اإلداري لمراحل عملية مستوى األهمية : 1-7  

دا                        رة ج من خالل استعراض البيانات يتضح أن أعلى مستوى من األهمية  ألفراد العينة تتوفر بدرجة آبي
رة  ي الفق ر ف رتين  ) 1(ظه ي الفق ستوى ف ى م تبيان وأدن ن االس ى ) 4, 3(م ائج أعل رت النت ين أظه ي ح ، ف

وفر بدرجة   "،  أما  ) 3(وأدنى مستوى في الفقرة     )  1(مستوى من األهمية  تتوفر بدرجة آبيرة في الفقرة           تت
وأدنى مستوى من األهمية  في       ) 8(فقد ظهر أعلى مستوى من األهمية ألفراد العينة  في الفقرة              "  متوسطة
رة   رة     )4(الفق وفر بدرجة ضعيفة في الفق ة لتت ى مستوى من األهمي ائج أعل في حين  ) 4( ، وأظهرت النت

رات               ,  ال تتوفر إطالقا  ، أما   ) 9(ظهر أدنى مستوى من األهمية في الفقرة         ى الفق ة ال راد العين د أشار أف (  فق
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رة   ) 7 , 6 ، 4 ، 3 ة و الفق ن األهمي ستوى م ى م ي أعل ك   )1( ف ة  ويوضح ذل ن األهمي ستوى م ى م ألدن
).17(الجدول   

اآتشاف وتحديد المشكالت: مراحل عملية اإلبداع اإلداري )  17(جدول   

اف وتحديد المشكالتاآتش : اإلداري اإلبداعمراحل عملية   

وفر  ال تت
 اطالقا

ة  وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة  وفر بدرج تت
 متوسطة

ة   وفر بدرج تت
 آبيرة

ة   وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

أحصر المشكالت   
ي  ة الت الهام
ل  ه العم تواج

ذي اإلداري  ال
 .أقوم به

4 1.4%50 17.5%10837.9%61 21.4% 62 21.8% 285 100.0% 

د    وم بتحدي أق
شكلة   -الم

ن   راف ع االنح
الهدف أو النتيجة   
ة  المرغوب
 .بوضوح

7 2.5%10436.5%10336.1%45 15.8% 26 9.1% 285 100.0% 

شكلة   يغ الم أص
ة  المطروح
ة   اليب مختلف بأس
ر  ى تظه حت
ة  الزاوي
صحيحة  ال
ى   ا عل لرؤيته
 .حقيقتها

8 2.8%13146.0%10135.4%32 11.2% 13 4.6% 285 100.0% 

ت   شف وق أآت
شكلة  ور الم ظه
 .بوضوح

8 2.8%13346.7%95 33.3%35 12.3% 14 4.9% 285 100.0% 

صدر   دد م أح
شكلة  ة (الم داخلي
 .) خارجية-

7 2.5%10938.2%10235.8%42 14.7% 25 8.8% 285 100.0% 

رار      أحدد مدى تك
شكلة  شكلة (الم م

ررة   أم -متك
دث ألول  تح
 .)مرة

8 2.8%10235.8%99 34.7%41 14.4% 35 12.3% 285 100.0% 

ة المدى  ين بدق اب
شكلة   ي للم الزمن

دى ( صيرة الم ق
.)أم أنها مستمرة

8 2.8%10235.8%11339.6%39 13.7% 23 8.1% 285 100.0% 

يح   تطيع توض أس
دة   دى ح م

عوبة( ) ص
 .المشكلة بدقه

5 1.8%99 34.7%12042.1%44 15.4% 17 6.0% 285 100.0% 
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ساسيه  ادرك بح
رات   ة المثي عالي
.المحيطة بالعمل

5 1.8%97 34.0%10637.2%42 14.7% 35 12.3% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
مرحلة انتاج االفكار –اإلبداع اإلداري مراحل عملية مستوى األهمية ل: 1-8  

ة       إ  رة                     ن أعلى مستوى من األهمي دا ظهر في الفق رة ج وفر بدرجة آبي ة تت راد العين تبيان    ) 1(  ألف من االس
رة   ي الفق ستوى ف ى م ة  ) 5( وأدن وفر بدرج ة  تت ستوى من األهمي ى م ائج أن أعل ي حين أظهرت النت ، ف

رة  ي الفق رة ف رة   )  7( آبي ي الفق ستوى ف ى م طة  ) 6( وأدن ة متوس وفر بدرج ا تت ى  ,  ،  أم ر أعل د ظه فق
رة        ) 2( من األهمية ألفراد العينة  في الفقرة           مستوى ة  في الفق ، وأظهرت   ) 7( وأدنى مستوى من األهمي

رة                  وفر بدرجة ضعيفة في الفق ة لتت ى مستوى من             ) 6( النتائج أعلى مستوى من األهمي في حين ظهر أدن
ي الف          ,  ، أما ال تتوفر اطالقا    ) 1( في الفقرة    األهمية ة ال راد العين د أشار أف رة   فق ى مستوى من        ) 1(ق في أعل

  ) . 18( ألدنى مستوى من األهمية  ويوضح ذلك الجدول ) 7( و الفقرتان , األهمية
 
 
 

انتاج االفكار: مراحل عملية اإلبداع اإلداري )  18(جدول   

انتاج االفكار : اإلداري اإلبداعمراحل عملية   

وفر  ال تت
 اطالقا

ة  وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة  وفر بدرج تت
طةمتوس  

ة  وفر بدرج تت
 آبيرة

ة   وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

اليب   تخدام اس اس
اج   ة إلنت مختلف
ل    ار مث االفك
 .العصف الذهني

9 3.2%48 16.8%11440.0%42 14.7% 72 25.3% 285 100.0% 

ى طرح      أعتمد عل
ئلة المباشرة  األس
ل  وتحلي

ماالت إلنتاج   االحت
ن  در م ر ق اآب
ن   ار م االفك
 .العاملين

8 2.8%73 25.6%12042.1%38 13.3% 46 16.1% 285 100.0% 

ة   يح الفرص أت
ر   املين للتعبي للع
ول   م ح ن أرائه ع
وع  الموض
دون  روح ب المط
 .قيود

5 1.8%90 31.6%11440.0%40 14.0% 36 12.6% 285 100.0% 

ار  تعمل افك اس
اس   املين آأس الع
ار   شاف افك الآت
ة   دة مبني جدي
 .عليها

6 2.1%11239.3%10536.8%36 12.6% 26 9.1% 285 100.0% 

أقوم بطرد االفكار   
ي   سيطرة الت  %100.0 285 %5.3 15 %11.6 33%11339.6%11640.7%2.8 8الم
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ام   ًا أم ف عائق تق
رة    ي لفك رؤيت
ل   دة مث جدي
.الخبرات السابقة
ة    ى آمي ز عل أرآ

مطروحة االفكار ال 
ى   يس عل ول
م  ا الن الك نوعيته
ا      يولد الكيف فكلم
ت   دد آان زاد الع
 .النتيجة أفضل

10 3.5%13045.6%10235.8%25 8.8% 18 6.3% 285 100.0% 

ل  وم بتأجي أق
م  دار الحك إص
ار  ى االفك عل
اج    المطروحة إلنت
ن    دد م ر ع أآب
 .االفكار

4 1.4%10135.4%99 34.7%43 15.1% 38 13.3% 285 100.0% 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
 

مرحلة تحليل االفكار – اإلبداع اإلداري لمراحل عمليةمستوى األهمية : 1-9  
ة                        راد العين ة  ألف ى مستوى من األهمي   اذا ما تم تناول البيانات التي أفاد بها أفراد عينة الدراسة نجد أن أعل

رة              دا ظهر في الفق رة ج رة             من ا   ) 7( تتوفر بدرجة آبي تبيان وأدنى مستوى في الفق ، في حين      ) 3( الس
رة       )  8( في الفقرة   " تتوفر بدرجة آبيرة  "أظهرت النتائج أعلى مستوى من األهمية          وأدنى مستوى في الفق

رة           "  تتوفر بدرجة متوسطة  "،  أما     ) 1(  ة  في الفق راد العين ة ألف  ) 3( فقد ظهر أعلى مستوى من األهمي
وفر بدرجة    "، وأظهرت النتائج أن أعلى مستوى من األهمية          ) 7( ألهمية  في الفقرة     وأدنى مستوى من ا    تت

د         ) 8( في حين ظهر أدنى مستوى من األهمية في الفقرة           ) 5( في الفقرة   " ضعيفة ، أما ال تتوفر اطالقا  فق
ان              ) 1(  أشار أفراد العينة الي الفقرات         ة و الفقرت ى مستوى من األهمي ى مستوى من     ) 8( في أعل ألدن

  ) . 19( األهمية  ويوضح ذلك الجدول 
تحليل االفكار:مراحل عملية اإلبداع اإلداري )  19(جدول   

تحليل االفكار :اإلداري اإلبداعمراحل عملية   

ة   ال تتوفر اطالقا وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة   وفر بدرج تت
 متوسطة

ة  وفر بدرج تت
 آبيرة

ة   وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

ار   جل االفك اس
ي   ة ف المطروح
اجتماع انتاج االفكار   
ام  ة أم ى لوح عل
 .العاملين

29 10.2%61 21.4%10837.9%29 10.2% 58 20.4% 285 100.0% 

ي   ار ف ب االفك أرت
سب  سام ح اق
 .الموضوعات

12 4.2% 10135.4%11540.4%38 13.3% 19 6.7% 285 100.0% 

ن     رة م ل فك ل آ أحل
ى   ار ال  %100.0 285 %3.2 9 %10.9 31%12744.6%11038.6 %2.8 8االفك
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 .متغيراتها الجزئية
رح   تخدم ط اس
ماذا؟ ) :االسئلة مثل
ن؟  ف؟ اي اذا؟ وآي لم

ى ؟ ل )مت ي تحلي ف
 .االفكار

8 2.8% 11138.9%96 33.7%46 16.1% 24 8.4% 285 100.0% 

اط أفحص مدى ا رتب
ار  االفك
وعات  بالموض
ن   دًال م ة ب المطروح
تنتاجات   ز لالس القف

سرعة  ه . (ب تعطي
 (وقته

4 1.4% 11841.4%10035.1%42 14.7% 21 7.4% 285 100.0% 

ار    ين االفك ع ب أجم
ة ايزة(المختلف ) المتم

ده  ره جدي وين فك لتك
 .مفيدة

5 1.8% 98 34.4%95 33.3%48 16.8% 39 13.7% 285 100.0% 

ي ا ار الت رفض االفك
ول  ين ق أرجح ب تت

أو , أما( ). 
5 1.8% 35 12.3%55 19.3%39 13.7% 151 53.0% 285 100.0% 

ي  ار الت تبعد االفك اس
ة   ا عالق يس له ل
 .بالموضوع

3 1.1% 12 4.2% 74 26.0%92 32.3% 104 36.5% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
مرحلة تقييم االفكار  – اإلبداع اإلداري ةمرحلة عمليمستوى األهمية ل: 1-10  

رة      من   ) 7(  من الواضح أن أعلى مستوى من األهمية  ألفراد العينة تتوفر بدرجة آبيرة جدا ظهر في الفق
ة                  ) 3( االستبيان وأدنى مستوى في الفقرة         ى مستوى من األهمي وفر  "، في حين أظهرت النتائج أن أعل تت

د ظهر أن                ) 1( وأدنى مستوى في الفقرة      )  4 (في الفقرة   " بدرجة آبيرة  وفر بدرجة متوسطة  فق ،  أما تت
رة                   ة  في الفق راد العين ة ألف رة               ) 1( أعلى مستوى من األهمي ة  في الفق ،  ) 4( وأدنى مستوى من األهمي

دنى  في حين ظهر أ       ) 4( في الفقرة   " تتوفر بدرجة ضعيفة  "وأظهرت النتائج أن أعلى مستوى من األهمية        
ى    ) 1( ، أما ال تتوفر إطالقا  فقد أشار أفراد العينة الي الفقرة                ) 7( مستوى من األهمية في الفقرة       في أعل

) . 20( ويوضح ذلك الجدول ,  ألدنى مستوى من األهمية ) 2( مستوى من األهمية و الفقرة   
تقييم االفكار: مراحل عملية اإلبداع اإلداري )  20(جدول   

تقييم االفكار : اإلداري اإلبداعة مراحل عملي  

وفر  ال تت
 اطالقا

ة  وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة  وفر بدرج تت
 متوسطة

ة  وفر بدرج تت
 آبيرة

ة   وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

اد  ب االعتم أتجن
ار     في انتقاء األفك
ى  ة عل البديل
د   ار واح معي

ه  ع خفي  ال ودواف
تتعلق بالموضوع  
 .المطروح

8 2.8%10938.2%10737.5%39 13.7% 22 7.7% 285 100.0% 
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ار   ار االفك أخت
البديلة التي تتفق    
مع أهداف العمل    
اته  وسياس
 .وموارده

1 .4% 10938.2%10235.8%50 17.5% 23 8.1% 285 100.0% 

ى  رص عل أح
ار  اء االفك انتق
ى   اء عل ة بن البديل
ن   ه م ا تحقق  م

ب  ودة (مكاس ج
 .(االفكار

4 1.4%10737.5%10235.8%51 17.9% 21 7.4% 285 100.0% 

ي       رة ف ل فك اقيم آ
بتها  وء مناس ض
ة    لإلمكانات المادي
شرية  والب
 .المتاحة

3 1.1%11640.7%85 29.8%58 20.4% 23 8.1% 285 100.0% 

ار   ار االفك أخت
البديلة التي يمكن   
ي  ذها ف تنفي
 .الواقع

3 1.1%11138.9%88 30.9%54 18.9% 29 10.2% 285 100.0% 

ار   ار االفك أخت
بة  ة المناس البديل
بناء على توافقها    
ت   ل الوق ع عام م
 .والسرعة

6 2.1%11038.6%93 32.6%50 17.5% 26 9.1% 285 100.0% 

ار   ار االفك أخت
ع   ق م ي تتواف الت
ة  روف البيئ ظ
 .الخارجية للعمل

4 1.4%88 30.9%10035.1%55 19.3% 38 13.3% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
مرحلة تنفيذ االفكار – اإلبداع اإلداري راحل عمليةمستوى األهمية لم: 1-11  

وف           ة تت رة             إن أعلى مستوى من األهمية  ألفراد العين دا ظهر في الفق رة ج تبيان   ) 10(ر بدرجة آبي , من االس
رة       ة          ،  ) 7( وأدنى مستوى في الفق ى مستوى من األهمي ائج أن أعل وفر بدرجة   "في حين أظهرت النت تت

رة         )  9( في الفقرة   " آبيرة ا      ) 8( وأدنى مستوى في الفق وفر بدرجة متوسطة     "،  أم ى      "  تت د ظهر أعل فق
رة        ي الفق ة  ف راد العين ة ألف ن األهمي ستوى م رة      ) 8( م ي الفق ة  ف ن األهمي ستوى م ى م ،  ) 10( وأدن

رة          وأظهرت الن  وفر بدرجة ضعيفة في الفق ة تت في حين ظهر أدنى      ) 4( تائج أن أعلى مستوى من األهمي
ا        ) 10( مستوى من األهمية في الفقرة       وفر اطالق ا ال تت رة             ,  ، أم ي الفق ة ال راد العين د أشار أف في   ) 8(  فق

. )21(ل ألدنى مستوى من األهمية  ويوضح ذلك الجدو ) 5( أعلى مستوى من األهمية والفقرة   
تنفيذ االفكار: مراحل عملية اإلبداع اإلداري )  21(جدول   

تنفيذ االفكار: مراحل عملية اإلبداع اإلداري   

وفر  ال تت
 اطالقا

ة  وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة  وفر بدرج تت
 متوسطة

ة   وفر بدرج تت
 آبيرة

ة   وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
عددال % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد  % 

ار  ول االفك  %100.0 285 %11.6 33 %19.6 56%11339.6%27.0 77%2.1 6أح
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البديلة الى حلول   
 .عملية
ار   رض االفك أع
ى  ة عل البديل
ي  املين ف الع
سيطة  ارات ب عب
م   ضمن فهمه ت
 . لها

9 3.2%88 30.9%11038.6%47 16.5% 31 10.9% 285 100.0% 

ى  رص عل أح
د  ول وتأيي قب

املين لأل ار الع فك
اة   ة المنتق البديل
 .للتنفيذ

8 2.8%10436.5%10235.8%48 16.8% 23 8.1% 285 100.0% 

وات   دد الخط أح
ي  ة الت االجرائي
دام   ي االق ينبغ
ذ   ا لتنفي عليه
من   ار ض االفك
 . جدول زمني

6 2.1%11440.0%10336.1%42 14.7% 20 7.0% 285 100.0% 

ى  رص عل أح
المة  س
راءات  االج
ائل  والوس
ذ   ة لتنفي الالزم
 .االفكار البديلة

4 1.4%11841.4%94 33.0%44 15.4% 25 8.8% 285 100.0% 

ة  ع قائم أض
ات  بالمعوق
ع  المتوق
د  ا عن مواجهته
ار   ذ االفك تنفي
 .البديلة

9 3.2%10436.5%11038.6%45 15.8% 17 6.0% 285 100.0% 

اليب  ع أس أض
ب  ة للتغل مختلف
ات   ى المعوق عل
ول د ي تح ون الت

ار   ذ االفك تنفي
 .البديلة

7 2.5%83 29.1%13447.0%46 16.1% 15 5.3% 285 100.0% 

ات   ر االمكان أوف
ة  المادي
شرية  والب
ذ   ة لتنفي الالزم
 .االفكار البديلة

12 4.2%98 34.4%12744.6%29 10.2% 19 6.7% 285 100.0% 

دة   دد الم أح
ي  ة الت الزمني
ذ  تغرقها بتنفي أس
 .آل نشاط

8 2.8%51 17.9%77 27.0%57 20.0% 92 32.3% 285 100.0% 

ذ   ابع تنفي ات
ة   ار البديل  %100.0 285 %40.4 115 %18.9 54%24.2 69%14.0 40%2.5 7االفك
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

تمرار  باس
ذ  ضمان التنفي ل
 .الناجح

.من اعداد الباحث:  المصدر  
معوقات عقلية –ات اإلبداع اإلداري قوعمستوى األهمية لم: 1-12  

رة                     إن أعلى  دا ظهر في الفق رة ج تبيان     ) 10(  مستوى من األهمية  ألفراد العينة تتوفر بدرجة آبي من االس
رة             ) 9( وأدنى مستوى في الفقرة        وفر بدرجة آبي ة  لتت ، في حين أظهرت النتائج أعلى مستوى من األهمي

وفر بدرجة متوسطة  ف           ) 1( وأدنى مستوى في الفقرة      )  8( في الفقرة    ى مستوى         ،  أما تت د ظهر أن أعل ق
رة    ) 9( العينة  في الفقرة      من األهمية ألفراد   ائج أن    ) 5( وأدنى مستوى من األهمية  في الفق ، وأظهرت النت

ة       ) 4( في الفقرة " تتوفر بدرجة ضعيفة "أعلى مستوى من األهمية      في حين ظهر أدنى مستوى من األهمي
رة  ي الفق ا ) 9( ف وفر اطالق ا ال تت د ,  ، أم رة   فق ي الفق ة ال راد العين ار أف ن  ) 9(  أش ستوى م ى م ي أعل ف

)22(ألدنى مستوى من األهمية  ويوضح ذلك الجدول  ) 2( األهمية و الفقرة   
معوقات عقلية: معوقات اإلبداع اإلداري )  22(جدول   

معوقات عقلية: معوقات اإلبداع اإلداري   

ة  ال تتوفر اطالقا وفر بدرج تت
 ضعيفة

وفر بدر ة تت ج
 متوسطة

ة  وفر بدرج تت
 آبيرة

ة   وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

ي  ر ف د التفكي عن
د   شكلة أج الم
ي   عوبة ف ص
صور    التذآر والت
 .والتخيل

16 5.6% 86 30.2%11440.0%33 11.6% 36 12.6% 285 100.0% 

ى   د عل أعتم
ساس  االح

صح والبديهة بال  
د حل      والخطأ عن
 .مشكلة ما

11 3.9% 81 28.4%11741.1%47 16.5% 29 10.2% 285 100.0% 

ري  ينحصر تفكي
دود  ي الح ف
ي  ة الت الثابت
ها  يفرض
روتين   ال
 .المألوف

15 5.3% 10035.1%94 33.0%50 17.5% 26 9.1% 285 100.0% 

ي      أجد صعوبة ف
ار   ة االفك ترجم
ط   ى خط ال
ددة  سيطة ومح ب

يجابيللفعل اال . 

21 7.4% 10938.2%86 30.2%44 15.4% 25 8.8% 285 100.0% 

ل   عر أن ح أش
ة   شكلة عملي الم
 .عقليه معقدة

27 9.5% 10135.4%84 29.5%44 15.4% 29 10.2% 285 100.0% 

ى  ر ال انظ
شكالت  الم
ره  رى نظ الكب

20 7.0% 97 34.0%92 32.3%51 17.9% 25 8.8% 285 100.0% 
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ه دون  آلي
محاولة تقسيمها  
شكالت   ى م ال
 .صغرى
يم  ي تقي د ف أعتم
دة  ار الجدي االفك
ق   ى المنط عل
ى  يس عل ول
ار  ار االفك اختي
 .عمليًا

13 4.6% 83 29.1%11038.6%48 16.8% 31 10.9% 285 100.0% 

اك      أن هن أعتقد ب
داً   ًال واح ح
حيحًا ألى  ص
 .مشكلة

24 8.4% 69 24.2%10737.5%53 18.6% 32 11.2% 285 100.0% 

شديد   ود ال الجم
ر  ي التفكي ف
ن   ي ُأؤم يجعلن

لوب  دع (بأس
سير   ارب ي الق
 .(بهدوء

30 10.5%68 23.9%11540.4%48 16.8% 24 8.4% 285 100.0% 

د  أعتم
تنتاجات  االس
رة دون  مباش
ت   اء الوق اعط
ال  الزم للخي ال
ار  ة االفك ودراس
ل  ة بك المطروح
 .حرية

24 8.4% 74 26.0%10135.4%49 17.2% 37 13.0% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
) التردد-الخوف (معوقات انفعاليه – اإلبداع اإلداريعوقاتمستوى األهمية لم: 1-13  

دا                                رة ج وفر بدرجة آبي ة تت راد العين ة  ألف ى مستوى من األهمي ات أن أعل  نجد من خالل استعراض البيان
رة      تبيان    ) 6( ظهر في الفق ى , من االس رة        وأدن ى         ) 1(  مستوى في الفق ائج أن أعل ، في حين أظهرت النت

ة      رة   "مستوى من األهمي وفر بدرجة آبي رة   " تت رة      )  7( في الفق وفر    ) 2( وأدنى مستوى في الفق ا تت ،أم
رة           ,  بدرجة متوسطة  ة  في الفق راد العين ة ألف ى مستوى من األهمي وأدنى مستوى من     ) 1( فقد ظهر أعل
وفر بدرجة ضعيفة في               ) 8 ,4( راتاألهمية  في الفق     ة لتت ى مستوى من األهمي ائج أن أعل ، وأظهرت النت

راد       ) 7( في حين ظهر أدنى مستوى من األهمية في الفقرة   ) 1( الفقرة   د أشار أف ا  فق وفر اطالق ، أما ال تت
رة            ) 2(  العينة الي الفقرة     ة و الفق ة  ويوضح   ألدنى مستوى من      ) 7( في أعلى مستوى من األهمي األهمي

).23(ذلك الجدول   
) التردد –الخوف ( معوقات انفعالية : معوقات اإلبداع اإلداري )  23(جدول   

) التردد –الخوف ( معوقات انفعالية  : اإلداري اإلبداعمعوقات   

ة   ال تتوفر اطالقا وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة   وفر بدرج تت
 متوسطة

ة  وفر بدرج تت
 آبيرة

ة  وفر بدرج تت
داآبيرة ج   المجموع 

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

د   اف التجدي  %100.0 285 %37.5 107 %14.7 42%23.9 68%13.7 39%10.2 29أخ
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) التردد –الخوف ( معوقات انفعالية  : اإلداري اإلبداعمعوقات   

ة   ال تتوفر اطالقا وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة   وفر بدرج تت
 متوسطة

ة  وفر بدرج تت
 آبيرة

ة  وفر بدرج تت
داآبيرة ج   المجموع 

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

ه    ا يترتب علي لم
اطر  ن مخ م
 .مجهولة
ال أجد في نفسي    
صناعة   ة ل الثق
 .افكار جديدة

50 17.5%34 11.9%42 14.7%41 14.4% 118 41.4% 285 100.0% 

تخدام  ضل اس اف
ة   لوب التبعي اس
في التفكير خوفاً   
ال  ن ردود أفع م
 .االخرين

48 16.8%29 10.2%24 8.4% 46 16.1% 138 48.4% 285 100.0% 

ن   اف م أخ
رض   التع
ن   سخرية م لل
د   رين عن االخ
ا    ى م دام عل االق
 .هو جديد

40 14.0%36 12.6%23 8.1% 46 16.1% 140 49.1% 285 100.0% 

اف  ن أخ م
ور  الظه
ة  ومواجه
ول   رين بحل االخ
 .جديدة

46 16.1%31 10.9%27 9.5% 43 15.1% 138 48.4% 285 100.0% 

وم من      أخشى الل
قبل القيادة العليا   
شل   ة ف ي حال ف
 .الفكرة الجديدة

22 7.7% 36 12.6%29 10.2%53 18.6% 145 50.9% 285 100.0% 

ذ  ضل تنفي أف
ي   ول الت الحل
ائج      ى نت تؤدي ال

ريع ذه س ة الن ه
ون   ائج تك النت
ة  ملموس
ا  يا عنه ومرض
ادة    ل القي ن قب م
 .العليا

10 3.5% 20 7.0% 46 16.1%71 24.9% 138 48.4% 285 100.0% 

أن   ة ب دي قناع ل
ان   يس باإلمك ل
 .أبدع مما آان

46 16.1%27 9.5% 23 8.1% 62 21.8% 127 44.6% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
معوقات دافعية – اإلبداع اإلداري عوقاتاألهمية لممستوى : 1-14  
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

رة       ) 24(  يوضح الجدول  ( أن أعلى مستوى من األهمية  ألفراد العينة تتوفر بدرجة آبيرة جدا ظهر في الفق
ة                ) 3( من االستبيان وأدنى مستوى في الفقرة          ) 5 ى مستوى من األهمي ائج أعل ، في حين أظهرت أن النت

ر     رة      لتتوفر بدرجة آبي رة          )  1( ة في الفق ى مستوى في الفق د              ) 5( وأدن وفر بدرجة متوسطة  فق ا تت ،  أم
رة          ) 6( ظهر أعلى مستوى من األهمية ألفراد العينة  في الفقرة              ة  في الفق  ) 4( وأدنى مستوى من األهمي

حين ظهر أدنى      في    ) 1( ، وأظهرت النتائج أن أعلى مستوى من األهمية لتتوفر بدرجة ضعيفة في الفقرة              
ى    ) 6( ، أما ال تتوفر اطالقا  فقد أشار أفراد العينة الي الفقرة                ) 5( مستوى من األهمية في الفقرة       في أعل

) . 24(ألدنى مستوى من األهمية  ويوضح ذلك الجدول  ) 5( مستوى من األهمية و الفقرة   
 

معوقات دافعية: معوقات اإلبداع اإلداري )  24(جدول   

معوقات دافعية : اإلداري اإلبداعمعوقات   

وفر  ال تت
 اطالقا

ة  وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة  وفر بدرج تت
 متوسطة

ة   وفر بدرج تت
 آبيرة

ة   وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

انعدام التشجيع أدى   
ة    عف الرغب ى ض ال
في التجديد واالبداع   
 .في العمل

5 1.8%14 4.9%22 7.7%68 23.9% 176 61.8% 285 100.0% 

ا  شجيع اإلدارة العلي دم ت ع
دعين   ديرين المب للم
 .بالطريقة المالئمة

3 1.1%11 3.9%21 7.4%76 26.7% 174 61.1% 285 100.0% 

ساندة   دم الم ع
ديرين  دعم للم وال
ال  ام باألعم للقي
 .اإلبداعية

4 1.4%10 3.5%23 8.1%76 26.7% 172 60.4% 285 100.0% 

بة   دم مناس ع
دم    ي تق وافز الت الح
ذين  ديرين ال للم

دمو  اراً نيق  أفك
ده  د  , جدي ع الجه م

 .المبذول

6 2.1%5 1.8%14 4.9%75 26.3% 185 64.9% 285 100.0% 

ي    ة ف دم العدال ع
وافز   ديم الح تق
ذين  ديرين ال للم

دمو  ارا نيق  أفك
 .جديده

2 .7% 4 1.4%15 5.3%48 16.8% 216 75.8% 285 100.0% 

دام  د اله النق
بط لأل ار والمح فك

ي  ة الت المبدع
نيقدمها المديرو . 

6 2.1%12 4.2%26 9.1%54 18.9% 187 65.6% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
معوقات تنظيمية – اإلبداع اإلداري عوقاتمستوى األهمية لم: 1-15  

رة         من الواضح أن أعلى مستوى من األهمية  أل  دا ظهر في الفق رة ج وفر بدرجة آبي من  ) 1(فراد العينة تت
وفر               ) 5( وأدنى مستوى في الفقرة       , االستبيان ة  لتت ى مستوى من األهمي ، في حين أظهرت النتائج أن أعل

رة     )  2( بدرجة آبيرة في الفقرة     د ظهر أن        ) 6( وأدنى مستوى في الفق وفر بدرجة متوسطة  فق ا تت ،  أم
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رتين           ) 6( ى من األهمية ألفراد العينة  في الفقرة      أعلى مستو  ة  في الفق ى مستوى من األهمي  , 1( وأدن
في حين ظهر     ) 5( ، وأظهرت النتائج أن أعلى مستوى من األهمية لتتوفر بدرجة ضعيفة في الفقرة          ) 2

في   ) 3(  راد العينة الي الفقرة       ، أما ال تتوفر اطالقا  فقد أشار أف         ) 2( أدنى مستوى من األهمية في الفقرة       
) . 25(ألدنى مستوى من األهمية  ويوضح ذلك الجدول  ) 1( أعلى مستوى من األهمية و الفقرة   

معوقات تنظيمية: معوقات اإلبداع اإلداري )  25(جدول   

معوقات تنظيمية : اإلداري اإلبداعمعوقات   

وفر  ال تت
طالقاإ  

ة   وفر بدرج تت
 ضعيفة

وفر بدر ة تت ج
 متوسطة

ة   وفر بدرج تت
 آبيرة

ة  وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

ي    سلطة ف ز ال ترآي
ا  د االدارة العلي ي
د  ن التجدي د م يح
 .واالبداع

2 .7% 16 5.6%19 6.7% 66 23.2% 182 63.9% 285 100.0% 

دير   زام الم ال
ى  الرجوع ال ب

عليا في آل  االدارة ال 
د     صغيرة وآبيرة يح
ار    د افك ن تولي م
 .جديده

6 2.1%11 3.9%19 6.7% 81 28.4% 168 58.9% 285 100.0% 

ار   ي اط ل ف نعم
وائح  شريعات ول ت

ل ةثابت  ال تقب
 .التجديد واالبداع

9 3.2%21 7.4%29 10.2%63 22.1% 163 57.2% 285 100.0% 

ة   سك باألنظم التم
راءات  واالج

صوص عل ا المن يه
ا   ن االدارة العلي م
ا    ار انه ى اعتب عل
الهدف الرئيسي في   
 .العمل

8 2.8%17 6.0%25 8.8% 68 23.9% 167 58.6% 285 100.0% 

دير    د ادوار الم تحدي
صل  شكل مف ب
وائح  من ل وض
ا  ات مم وتعليم
يؤدي الى قتل روح    
 .اإلبداع

6 2.1%22 7.7%31 10.9%70 24.6% 156 54.7% 285 100.0% 

ى أداء الرقاب ة عل
ل  ن قب ديرين م الم
اً   ا خوف اإلدارة العلي
ن    روج ع ن الخ م
 .المألوف

8 2.8%14 4.9%43 15.1%54 18.9% 166 58.2% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
الثقة –اإلبداع اإلداري لتمكين مستوى األهمية : 1-16  
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رة        نجد أن أفراد عينة الدراسة يؤآدون على أن أعلى مستوى من          وفر بدرجة آبي ة تت راد العين ة  ألف  األهمي
رة          ) 1( جدا ظهر في الفقرة      ائج        ) 8(من االستبيان وأدنى مستوى في الفق ى    أن ، في حين أظهرت النت  أعل

وفر بدرجة   ) 7(وأدنى مستوى في الفقرة )  9( مستوى من األهمية  لتتوفر بدرجة آبيرة في الفقرة     ،  أما تت
ة  في      ) 8(متوسطة  فقد ظهر أعلى مستوى من األهمية ألفراد العينة  في الفقرة           وأدنى مستوى من األهمي

وف         ) 1( الفقرة   رتين        ، وأظهرت النتائج أعلى مستوى من األهمية لتت في   ) 7 , 6( ر بدرجة ضعيفة في الفق
رة      ) 1( حين ظهر أدنى مستوى من األهمية في الفقرة   ي الفق ة ال راد العين ، أما ال تتوفر اطالقا  فقد أشار أف

).26(ألدنى مستوى من األهمية  ويوضح ذلك الجدول  ) 4( في أعلى مستوى من األهمية و الفقرة ) 3 (    
لثقةا: التمكين )  26(جدول   

الثقة: التمكين   

وفر  ال تت
 اطالقا

ة   وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة  وفر بدرج تت
 متوسطة

ة  وفر بدرج تت
 آبيرة

ة  وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

ر  أظه
ين  للمرؤوس
ي   ي ف رغبت
تماع  االس
ومهم  لهم
 .ومخاوفهم

4 1.4%37 13.0%72 25.3%41 14.4% 131 46.0% 285 100.0% 

دعم   ًا ب وم دائم اق
ين  ة المرؤوس ثق
ه   ون ب ا يقوم فيم
 .في العمل

3 1.1%48 16.8%10938.2%48 16.8% 77 27.0% 285 100.0% 

ة    دعم ثق وم ب أق
ي   ين ف المرؤوس
 .انفسهم

8 2.8%75 26.3%12443.5%47 16.5% 31 10.9% 285 100.0% 

ة    دعم ثق وم ب أق
 %100.0 285 %12.3 35 %17.2 49%11841.4%28.4 81 %7. 2 .المرؤوسين بي

لوب   د اس أعتم
سن   اح وح االنفت
ع   وار م الح
 .المرؤوسين

4 1.4%82 28.8%11841.4%40 14.0% 41 14.4% 285 100.0% 

ن  شى م ال أخ
النقد الموضوعي   
ن   صل م ا ح اذا م
 .المرؤوسين

4 1.4%83 29.1%12343.2%46 16.1% 29 10.2% 285 100.0% 

ي      ال أدخر جهدًا ف
يم    دريب وتعل ت
 .المرؤوسين

6 2.1%83 29.1%12443.5%39 13.7% 33 11.6% 285 100.0% 

شى  ال يخ
و ن المرؤوس ن م

واجهتي  م
 .بسلبيات العمل

5 1.8%80 28.1%13447.0%46 16.1% 20 7.0% 285 100.0% 

ي    ًا ف ب دائم أرغ
شارآة   %100.0 285 %10.5 30 %17.5 50%12945.3%24.6 70%2.1 6م
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الثقة: التمكين   

وفر  ال تت
 اطالقا

ة   وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة  وفر بدرج تت
 متوسطة

ة  وفر بدرج تت
 آبيرة

ة  وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

ع  اتي م معلوم
 .المرؤوسين
جع  أش
ى    المرؤوسين عل
شة   رح ومناق ط
ار  االفك
ات  والمالحظ
.التطويرية للعمل

5 1.8%80 28.1%11640.7%47 16.5% 37 13.0% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
الدعم – اإلبداع اإلداري لتمكينمستوى األهمية : 1-17  

رة        أن  ي الفق ر ف دا ظه رة ج ة آبي وفر بدرج ة تت راد العين ة  ألف ن األهمي ستوى م ى م أعل  
ة                  ) 7( من االستبيان وأدنى مستوى في الفقرة          ) 1 (  ى مستوى من األهمي ائج أعل ، في حين أظهرت النت

رة   ي الفق رة ف ة آبي وفر بدرج رة  )  5( لتت ي الفق ستوى ف ى م وأدن  
رة                          ،  أما تتوفر بدرجة متوس       ) 4 (  ة  في الفق راد العين ة ألف ى مستوى من األهمي د ظهر أعل  ) 4( طة  فق

رة             ة  في الفق وفر بدرجة            ) 5( وأدنى مستوى من األهمي ة لتت ى مستوى من األهمي ائج أعل ، وأظهرت النت
د            ) 5( في حين ظهر أدنى مستوى من األهمية في الفقرة           ) 9( ضعيفة في الفقرة     ا  فق وفر اطالق ا ال تت ، أم

ة        ) 2( في أعلى مستوى من األهمية و الفقرة         ) 4(  أشار أفراد العينة الي الفقرة       ألدنى مستوى من األهمي
) 27( ويوضح ذلك الجدول   

الدعم: التمكين )  27(جدول   

الدعم: التمكين   

وفر  ال تت
 اطالقا

ة  وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة  وفر بدرج تت
 متوسطة

ة  وفر بدرج تت
 آبيرة

ة  وفر بدرج تت
ة جداآبير   المجموع 

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

ول    ن ق ر م اآث
 %100.0 285 %54.7 156 %15.1 43%21.4 61 %7.0 20%1.8 5 .آلمة شكرًا

ول    ن ق ر م اآث
 %100.0 285 %51.9 148 %14.4 41%23.9 68 %9.1 26 %7. 2 .آلمة أحسنت

ة   تخدام آلم اس
ديك  ( ازال ل م

ضل  دالً ب ) االف
ن ذا اداء (م ه

 )ردئ

11 3.9%87 30.5%12744.6%40 14.0% 20 7.0% 285 100.0% 

اب   مح بارتك أس
ظ   اء واتحف االخط
س   رار نف د تك عن
 .االخطاء

24 8.4%97 34.0%12945.3%22 7.7% 13 4.6% 285 100.0% 

شة  د معاي أجي
املين  ار الع  %100.0 285 %54.0 154 %19.3 55%18.2 52 %6.3 18%2.1 6, افك
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رد  ال مج
 .االستماع لها
رق  تخدم ط أس
ز  ده للتحفي عدي
داع  ى اإلب , عل
ز  يس التحفي ول
 .المالي فقط

9 3.2%97 34.0%98 34.4%45 15.8% 36 12.6% 285 100.0% 

ل  وم بعم أق
ر  ات غي اجتماع
ع  مية م رس
رح   املين لط الع
ار او  االفك
 .التساؤالت

12 4.2%12644.2%97 34.0%40 14.0% 10 3.5% 285 100.0% 

ائد  أس
ين  المرؤوس
ًا  ًا وعلمي , عملي
اً   يس عاطفي ل
 .فقط

9 3.2%12644.2%95 33.3%41 14.4% 14 4.9% 285 100.0% 

ن   ا يمك م م اعل
ين  للمرؤوس
ي   ه ف تحقيق
ار   ناعة األفك ص
ا   دة إذا م الجدي
ين   وا التمك منح
 .الوظيفي

7 2.5%12945.3%90 31.6%41 14.4% 18 6.3% 285 100.0% 

ات  ر المعلوم اوف
اح  ة لنج الالزم
ي   ين ف المرؤوس
ار  رح االفك ط
 .الجديدة للعمل

7 2.5%10235.8%11440.0%42 14.7% 20 7.0% 285 100.0% 

ة  ى ازال ل عل أعم
العقبات الروتينية  
ق  ي تعي الت
شارآة  م
ي   ين ف المرؤوس
.السلطة واالبداع

8 2.8%10737.5%10637.2%48 16.8% 16 5.6% 285 100.0% 

ر  ًا اآث يح دائم ات
ة  ن فرص وال , م

اء  صيد األخط ات
ي االداء   ف
ار  واالفك
 .المطروحة

6 2.1%10436.5%10235.8%42 14.7% 31 10.9% 285 100.0% 

ه  ا اوج ًا م دائم
و  ين نح المرؤوس
ستقبل  الم
ودورهم في رسم    
ورتهم  ص
ومكانتهم فيه من    
ارهم  الل افك خ

10 3.5%89 31.2%11540.4%42 14.7% 29 10.2% 285 100.0% 
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ده  ة بعي االبداعي
 .المدى

.من اعداد الباحث:  المصدر  
اساليب اإلبداع الفردية – اإلبداع اإلداري ألساليبمستوى األهمية : 1-18  

وفر                         ة تت راد العين ة  ألف ى مستوى من األهمي رون أن أعل ة الدراسة ي راد عين ات نجد أن أف  من خالل البيان
رة            ) 11( رة جدا ظهر في الفقرة      بدرجة آبي  ، في حين أظهرت        )1( من االستبيان وأدنى مستوى في الفق

رة               رة          ) 7( النتائج أعلى مستوى من األهمية  لتتوفر بدرجة آبيرة في الفق ،   ) 11( وأدنى مستوى في الفق
ي الف    ة  ف راد العين ة ألف ن األهمي ستوى م ى م ر أعل د ظه طة  فق ة متوس وفر بدرج ا تت رة  أم ى  ) 1( ق وأدن

وفر بدرجة ضعيفة                    ) 8( مستوى من األهمية  في الفقرة        ة لتت ى مستوى من األهمي ائج أعل ، وأظهرت النت
رتين        ) 1( في الفقرة    ة في الفق د      ) 7 , 5( في حين ظهر أدنى مستوى من األهمي ا  فق وفر اطالق ا ال تت ، أم

ة     ) 10( من األهمية و الفقرة     في أعلى مستوى     ) 1( أشار أفراد العينة الي الفقرة       ألدنى مستوى من األهمي
).28( ويوضح ذلك الجدول   

اساليب اإلبداع الفردية: اساليب اإلبداع اإلداري )  28(جدول   

  الفرديةاإلبداعاساليب  : اإلداري اإلبداعاساليب 

ة   ال تتوفر اطالقا وفر بدرج تت
 ضعيفة

ة  وفر بدرج تت
 متوسطة

ة   وفر بدرج تت
 آبيرة

ة ت وفر بدرج ت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد

سمكة  ل العظمي لل تخدم الهيك اس
 %100.0 285 %26.7 76 %17.2 49 %26.0 74%17.9 51%3512.3 .عند تسجيل المشكلة

سجيل   وم بت شكلة  أاق باب الم س
 %100.0 285 %43.2 123 %21.1 60 %17.9 51%13.0 37 %144.9 . بدون مشارآة المرؤوسين

شكلة   باب الم ل اس وم بتحلي اق
 %100.0 285 %43.5 124 %23.2 66 %13.7 39%13.7 39 %176.0 .بدون مشارآة المرؤوسين

باب     ين االس ات ب دد العالق أح
 النسبية لكل  األهميةللوصول الى   

 .سبب
9 3.2% 24 8.4% 50 17.5% 81 28.4% 121 42.5% 285 100.0% 

ي   ل العظم لوب الهيك تخدم اس اس
ل     ى تحلي ساعدتي عل سمكة لم لل
 .المشكلة من جميع جوانبها

3311.6%14 4.9% 44 15.4% 75 26.3% 119 41.8% 285 100.0% 

باب    ط االس ع مخط وم بوض اق
 %100.0 285 %41.4 118 %32.3 92 %15.8 45 %7.4 21 %3.2 9 .المتتابعة للمشكلة

طريق اسجل اسباب المشكلة عن     
أداة       دأ ب ي تب استخدام االسئلة الت

لماذا؟(االستفهام  ) 
8 2.8% 14 4.9% 41 14.4% 107 37.5% 115 40.4% 285 100.0% 

ى           ئلة ال  أناستمر في طرح االس
ن   ة م ة آافي ى درج ل ال أص
شكلة     دد الم ي تح يل الت التفاص
 .واسبابها بدقة

6 2.1% 19 6.7% 31 10.9% 103 36.1% 126 44.2% 285 100.0% 

ة      استخدم اسلوب الخريطة الذهني
ن   دد ممك ر ع اج اآب يلة إلنت آوس
 من االفكار؟

124.2% 18 6.3% 45 15.8% 93 32.6% 117 41.1% 285 100.0% 

اليب   ة اس ال بأهمي ان ع دي ايم ل
داع ل  اإلب د وح ي تحدي ة ف  الفردي

 المشكالت
4 1.4% 16 5.6% 41 14.4% 88 30.9% 136 47.7% 285 100.0% 

ناد  ل  اس ل وح ة تحلي عملي
ؤدي      المشكالت الى المرؤوسين ي
 . الى مزيد من التفاقم للمشكلة

144.9% 29 10.2%42 14.7% 28 9.8% 172 60.4% 285 100.0% 
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.من اعداد الباحث:  المصدر  
اساليب اإلبداع الجماعية – اإلبداع اإلداري ألساليبمستوى األهمية : 1-19  

ن األه  ستوى م ى م د أن أعل ث نج رة     حي ي الفق ر ف دا ظه رة ج ة آبي وفر بدرج ة تت راد العين ة  ألف ن ) 1(مي م
وفر                    ) 4 , 3( االستبيان وأدنى مستوى في الفقرتين       ة  لتت ستوى من األهمي ى م ائج أعل ، في حين أظهرت النت

رة  ي الفق رة ف ة آبي رة  )  1( بدرج ي الفق ستوى ف ى م ى  )5(وأدن ر أعل د ظه طة  فق ة متوس وفر بدرج ا تت ، أم
رة      مستو ي الفق ة  ف رة        ) 7( ى من األهمية ألفراد العين ي الفق ة  ف ستوى من األهمي ى م ، وأظهرت   ) 4( وأدن

في حين ظهر أدنى مستوى من األهمية        ) 4( النتائج أعلى مستوى من األهمية لتتوفر بدرجة ضعيفة في الفقرة           
ة و          ) 4(ي الفقرة     ، أما ال تتوفر اطالقا  فقد أشار أفراد العينة ال           ) 10( في الفقرة    ستوى من األهمي ى م في أعل

). 29(ألدنى مستوى من األهمية  ويوضح ذلك الجدول  ) 8( الفقرة   
اساليب اإلبداع الجماعية: اساليب اإلبداع اإلداري )  29(جدول   

اساليب اإلبداع الجماعية: اساليب اإلبداع اإلداري   

وفر  ال تت
 اطالقا

ة  وفر بدرج تت
 ضعيفة

وفر بد ة تت رج
 متوسطة

ة  وفر بدرج تت
 آبيرة

ة   وفر بدرج تت
  المجموع آبيرة جدا

 
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

رح    وم بط أق
ف  رح وتعري وش
شكلة  الم
 .للمرؤوسين

7 2.5%10938.2%78 27.4%56 19.6% 35 12.3% 285 100.0% 

ن  ب م أطل
ين  المرؤوس
شكلة   ورة الم بل
.وإعادة صياغتها

8 2.8%12543.9%81 28.4%45 15.8% 26 9.1% 285 100.0% 

ارة   نع االث اص
دى   رة ل الح
ين  المرؤوس
رح    رض ط بغ
ن  د م المزي
 .االفكار

8 2.8%14249.8%72 25.3%44 15.4% 19 6.7% 285 100.0% 

ن  ب م اطل
المرؤوسين تقييم  
م   ي ت ار الت االفك
 .التوصل اليها

13 4.6%14450.5%64 22.5%45 15.8% 19 6.7% 285 100.0% 

م  ب الحك اتجن
ار     والنقد على افك
 المرؤوسين

10 3.5%14149.5%83 29.1%30 10.5% 21 7.4% 285 100.0% 

ة   ق حري اطل
ب  ر وأرح التفكي
ار  ل االفك بك
ن  ة م المطروح
المرؤوسين مهما  
 .يكن مستواها

8 2.8%11440.0%94 33.0%45 15.8% 24 8.4% 285 100.0% 

ى    اقوم ب  اء عل البن
افكار المرؤوسين  
 .وتطويرها

8 2.8%10536.8%10737.5%44 15.4% 21 7.4% 285 100.0% 
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ر    ان آبي دي ايم ل
اليب   دوى اس بج
.اإلبداع الجماعي

5 1.8%11540.4%93 32.6%38 13.3% 34 11.9% 285 100.0% 

شارآة   وم بالم اق
ين   ع المرؤوس م
ع  داد ووض باإلع
ز  ي حي ار ف االفك
يذالتنف  

10 3.5%11239.3%91 31.9%49 17.2% 23 8.1% 285 100.0% 

ين      الجمع ب اقوم ب
ة  ار المختلف االفك
ن  ب م واطل
المرؤوسين ابداء  
ارهم   م وافك آرائه
 حولها

10 3.5%98 34.4%10235.8%53 18.6% 22 7.7% 285 100.0% 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
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الثانيالفصل   
البياناتتحليل   
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مقومات اإلبداع اإلداري : المحور األول:2-1  
شكل                 ذا المحور ب اقش ه م نن دة ث ى ح ستعرضها آل عل هذا المحور يتكون من خمسة أبعاد رئيسية وسوف ن
.إجمالي  

مقومات اإلبداع اإلداري بالنسبة لتحسس المشكالت: البعد األول  
:هذا البعد يرتبط باإلجابة على التساؤالت التالية  

وم واإلدارات                ما مدى توفر مق    )1 ديرين العم دى م سبة لتحسس المشكالت ل ومات اإلبداع اإلداري بالن
 في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟

م                      م ت د، ث ذا البع رات ه لإلجابة على هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري لفق
).30( المرجح آما في الجدولترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي   

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد تحسس المشكالت لمقومات اإلبداع اإلداري:)30(جدول  
ط  الفقرة م الوس

 الحسابي
راف   االنح
 الترتيب المعياري

 1 94. 3.13 أرى أبعاد المشكلة بوضوح 1
 4 86. 2.90 أحدد نواحي القصور والثغرات في األفكار الشائعة 2
أحس بما يحدث من تغيرات في البيئة الخارجية قد تؤثر على األهداف            3

 2 91. 2.92 التنظيمية واألداء في العمل

 6 88. 2.78 استطيع ان أرى العديد من مشكالت العمل اإلداري في الموقف الواحد 4
 7 81. 2.63 أستشعر المشكالت المتوقعة قبل حدوثها 5
اقف المحيرة إذا ما وضعت فيهاأشعر بالراحة نحو المو 6  2.47 .88 8 
 3 88. 2.91 أدرك طبيعة المشكالت التي استشعرها بشكل آبير 7
اآلخرونأتحسس مشكالت دقيقة وعميقة ال يدرآها  8  2.85 .90 5 
  60. 2.83 اإلجمالي 

.من اعداد الباحث:  المصدر      
داع اإلداري لتحسس المشكالت    إلى أن المتوسط الكلي لمحور مقومات  30يشير الجدول     هو  , اإلب

ن  (2.83 ر م ذه     ) 2.75أآب ود ه ى وج شير إل ة ت راد العين تجابات أف ة اس إن غالبي ا ف د م ى ح ه إل ى أن بمعن
المقومات أو السمات لهذا المحور، ومن أهم المقومات أو السمات لمحور تحسس المشكالت حسب الوسط                    

ي الفق     ي ه ة األول ي المرتب رجح ف سابي الم م الح ديري   8 و 2 و 7 و 3 و 1رات رق ة م ى أن غالبي ، بمعن
داع اإلداري لتحسس   ات اإلب ة متوسطة من مقوم ون بدرج وزارات يتمتع ي ال ديري اإلدارات ف وم وم العم
.المشكالت اإلدارية  

سمح                ذه الدراسة ال ت ارة في ه وزارات المخت وربما يرجع ذلك إلى أن المناخ والبيئة التنظيمية السائدة في ال
شكالت  ب ق بتحسس الم ات المتعل ور المقوم ة الفرصة بظه درات(إتاح ة )الق ة االبداعي م للعملي , آأساس مه

ديري االدارات    وم وم ديري العم ا بعض م د يمتلكه ي ق وم   , والت ديري العم اء م ة إعط ي قل ك ف ل ذل ويتمث
ت العمل اإلداري  ومديري االدارات صالحيات تتالءم مع مسئولياتهم بإتاحة الفرصة لهم للبحث عن مشكال       

ة               ة والخارجي ة الداخلي رات في البيئ شعار المشكالت ورصد التغي دراتهم نحو است وذلك من خالل اطالق ق
وزارة           ي لل ى االداء الكل شكل      , التي قد تؤثر على االهداف التنظيمية وعل ة المشكالت ب م لطبيع ذا ادراآه وآ

ش ذه الم اد ه د حدود وأبع ؤهلهم نحو تحدي ا ي ق بم شكل واضحدقيق وعمي ستوى الموقف , كالت ب ى م وعل
.اإلداري الواحد  

شكالت ل      )2 سس الم د تح صائية لبع ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري ه ات اإلب زى مقوم  تع
 للمرآز الوظيفي أو المؤهل العلمي أو النوع؟

ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين سؤ ) وألن حج ى ال ة عل ه لإلجاب م فإن ال ت
(استخدام اختبار  t ).31(آما تظهر نتائجه في الجدول)   

(نتائج اختبار : )31(جدول t  لدارسة الفروق لبعد تحسس المشكالت لمقومات اإلبداع اإلداري حسب )
 المتغيرات الديمغرافية

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
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ز  61. 2.89 172 مدير إدارة المرآ
وظيفيال  046. 2.008 59. 2.74 113 مدير عام 

 المؤهل 62. 2.83 236 جامعي
 915. 107.- 55. 2.84 49 دراسات عليا العلمي

 024. 2.270- 64. 3.02 44 إناث النوع 59. 2.79 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر       
tتشير نتائج اختبار     ة          31دول   في الج    روق معنوي ى وجود ف ة إحصائية      ( إل روق ذات دالل ألن  , )ف

ة  ستوى الدالل ة م ن ) 0.046(قيم ل م ديري اإلدارات0.05أق صالح م روق ل ذه الف ط , ، وه ألن المتوس
. لفئات مديري العموم) 2.74(لهذه الفئة أعلى من المتوسط الحسابي ) 2.89(الحسابي   

وم           وربما يعود ذلك إلى أن مديري االدار       ديري العم ى من م ًا أعل ة وطموح ة واقعي ات يملكون رغب
ذي يقومون                   سارعة في العمل اإلداري ال ة مت بهدف التميز واثبات الجدارة والتفوق وتحقيق مسارات وظيفي

.لذلك هم يحافظون على ميزة تنافسية بهدف الترقي في السلم الوظيفي الذي يعملون به, به   
دول  شير ج رو 31ي ود ف دم وج ى ع ور  إل صائية لمح سس ق إح داع اإلداري لتح ات اإلب مقوم

t ألن قيمة المشكالت لمتغير المؤهل العلمي ، بمعنى 5%أآبر من ) 0.915( غير دالة حيث مستوى الداللة 
.  لدى أفراد العينة ال يتأثر بالمؤهل العلميمقومات اإلبداع اإلداري لتحسس المشكالتأن   

tوتشير نتائج اختبار     ة          31 في الجدول     روق معنوي ى وجود ف ة إحصائية      ( إل روق ذات دالل ألن  ) ف
ة       ل من     ) 0.024(قيمة مستوى الدالل اث      0.05أق ات اإلن صالح فئ روق ل ذه الف ألن المتوسط الحسابي   , ، وه

ديري اإلدارات أو            ) 2.79(لهذه الفئة أعلى من المتوسط الحسابي       ) 3.02( ك أن م ذآور، ومعنى ذل لفئات ال
.ناث يعملن على تحسس المشكالت في عملهن اإلداري أفضل من الذآورمديرين العموم من اإل  

اعي     وع االجتم ى أن الن ود إل ك يع رى الباحث أن ذل اث(وي ث   ) اإلن ن حي سبيٍة م ضلية ن ديهن أف ل
ال      ساب الرج ى ح ة عل دها بدق شكالت وتحدي د الم سس ورص ي تح ة ف ة والحافزي ى  . الرغب ود إل ك يع وذل

ساوى مع         , ت لهن ولآلخرين  رغبتهن في التفوق وإثبات الذا     وبالتالي آسب الثقة أن لديهن قدرات تفوق أو تت
.الرجال في مواقع العمل الحكومي  

داع اإلداري   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لبعد تحسس المشكالت ل          )3 ة     مقومات اإلب  تعزى لجه
 ؟)الوزارات(العمل 

).32(تظهر نتائجه في الجدول لإلجابة على السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما   
نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لبعد تحسس المشكالت لمقومات اإلبداع اإلداري حسب : )32(جدول

 الوزارات
ط العدد جهة العمل الوس

الحسابي
راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 68. 2.87 33 وزارة الصحة والسكان
ط والتعاون الدوليوزارة التخطي  27 2.67 .57 

 60. 3.06 25  والبيئةالمياهوزارة 
 55. 2.94 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 55. 2.70 28 المهني

 64. 2.80 29 وزارة النفط والمعادن
 58. 2.45 28 وزارة العدل
 80. 3.14 28 وزارة الزراعة

لداخليةوزارة ا  27 2.83 .23 
اإلعالموزارة   26 2.82 .46 

 60. 2852.83 اإلجمالي

3.106 .001 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
شير   ) 32(نالحظ من الجدول     أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذا المحور حسب جهة العمل ت

ل من وزارة الزراعة ووزارة       إلى توفر مقومات اإلبداع اإلداري لتحسس المشكالت لدى أفراد العينة في آ            
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نفط           م ال ألن متوسطاتها الحسابية   , المياه ووزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة اإلعالم ث
دل ووزارة      )2.75(أعلى من الوسط الفرضي      ، بينما تنخفض هذه المقومات في وزارة التخطيط ووزارة الع

روق        . ل من الوسط الفرضي   ألن متوسطاتها الحسابية أق   , التعليم الفني  وتشير نتائج تحليل التباين إلى وجود ف
ألن قيمة اختبار    , ذات داللة إحصائية   F أقل من   ) 0.001(وألن مستوى الداللة    , 0.05  معنوية أو دالة عند       

ة                      . %5 ة لتحسس المشكالت يختلف حسب جه راد العين وهذا يشير إلى أن مقومات اإلبداع اإلداري لدى أف
).زاراتالو(العمل   

ار ضنت                         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب صالح أي وزارة ت روق ول ذه الف ولمعرفة اختالف ه
) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).33(ألن البيانات غير متجانسة والتي يظهر نتائجها في الجدول)   

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )33(جدول Dunnett t3 عمل لدراسة الفروق بين جهات ال)   
مقوم تحسس المشكالتللمحور   

)جهات العمل(مصدر الفروق   مستوى الداللةالفروق بين المتوسطات 
وزارة العدل-وزارة المياه والبيئة  0.61 0.019 
وزارة العدل-وزارة الزراعة  0.69 0.024 

.من اعداد الباحث:  المصدر   

دول  سس ا   ) 33(الج داع اإلداري لتح ات اإلب ى أن مقوم شير إل ي    ي ة ف راد العين دى أف شكالت ل لم
ة      , وزارة المياه والبيئة أفضل من نظرائهم في وزارة العدل         د     ) 0.019(ألن مستوى الدالل ة عن  0.05معنوي

ل من ( ي )0.05أق ة ف راد العين دى أف داع اإلداري لتحسس المشكالت ل ات اإلب د أن مقوم ال نج ذلك الح ، آ
.0.05معنوية عند ) 0.024(ألن مستوى الداللة , دلوزارة الزراعة أفضل من نظرائهم في وزارة الع  

رمج              دريب اداري وفني مب ديهم ت ة ل اه والبيئ ًال من وزارة الزراعة ووزارة المي ى أن آ ك إل ا يرجع ذل ربم
ان      ن االلم انحين م ض الم ع بع اون م ذها بالتع تم تنفي ة ي ات تدريبي د احتياج ات تحدي ن دراس اتج ع ون

ديين ي الجو, والهولن ذات ف دها     وبال شكالت ورص ي تحسس الم دراتهم ف ى ق ا انعكس عل ة مم ب االداري ان
دريب اداري مبرمجةٍ                          ات ت ى عملي ر إل دل التي تفتق ى وزارة الع ة عل ر مطلق واستشعارها بأفضلية نسبٍة غي
صلة بالعمل                د المشكالت ذات ال وهادفٍة األمر الذي انعكس على إضعاف قدراتهم في تحسس ورصد وتحدي

.نعكس بدوره على أعمال القضاء بشكل سلبيمما ا, اإلداري   
ات    مقومات اإلبداع اإلداري    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لبعد تحسس المشكالت ل          )4 تعزى لفئ

 سنوات الخبرة؟
).34(لإلجابة على السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول   

ة الفروق لبعد تحسس المشكالت لمقومات اإلبداع اإلداري تعزى نتائج تحليل التباين لدارس: )34(جدول
 لفئات سنوات الخبرة

سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 
 51. 2.75 141  فأقلسنوات 5

 61. 2.79 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 85. 3.19 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 69. 3.21 25  سنة15أآبر من 
 60. 2.83 285 اإلجمالي

6.639 .000 

.من اعداد الباحث:  المصدر    

ات سنوات                   ) 34(نالحظ من الجدول       ذا المحور حسب فئ ة له راد العين أن متوسطات استجابات أف
الحسابية أعلى من الوسط   ألن متوسطاتها , الخبرة تشير إلى توفر مقومات اإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة 

نتائج تحليل التباين تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ألن قيمة اختبار . الفرضي F معنوية وعالية  
داع اإلداري        . 5%أقل من   ) 0.000( وألن مستوى الداللة     0.05أو دالة عند     وهذا يشير إلى أن مقومات اإلب

.ب فئات سنوات الخبرةلدى أفراد العينة لتحسس المشكالت يختلف حس  
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ار ضنت ت         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  3ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة ت
) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).35(ألن البيانات غير متجانسة والذي يظهر نتائجه في الجدول)   

 
 

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )35(جدول Dunnett t3   بين فئات سنوات لدراسة الفروق) 
  تحسس المشكالتبعدالخبرة ل

)جهات العمل(مصدر الفروق   مستوى الداللةالفروق بين المتوسطات 
سنوات فأقل5 - سنة 15أآثر من   0.46 0.021 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
رة عمل           ) 35(نالحظ من الجدول     ديهم خب ذين ل أن مقومات اإلبداع اإلداري لتحسس المشكالت وال

. سنوات فأقل5 سنة أفضل من نظرائهم والذين لديهم خبرة عمل 15أآثر من   
رة وتجارب                راآم للخب وهذا بطبيعة الحال أمر طبيعي نظرًا لما يمتلكه أصحاب سنوات الخبرة األطول من ت

ة             سبتهم الثق ا اآ اه تحسس                . ومواقف وازمات تعرضوا له اتهم تج دراتهم وامكان ى ق دة عل ا انعكس بالفائ مم
في حين إن أصحاب الخبرات االقل أآثر حذراً         , مشكالت ورصدها واستشعارها وتحديدها بدقة ووضوح       ال

شعار للمواقف أو المشكالت                              وة است نهم ق ذه المواقف التي تتطلب م ل ه د تعرضهم لمث ًا عن أو ترددًا وخوف
.ورصدها وتحديدها بدقة وتحمل المسؤوليات الناتجة عن ذلك  

اإلبداع اإلداري بالنسبة لألصالةمقومات : البعد الثاني  
:هذا البعد يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  

ديري اإلدارات في             )1 وم وم ديري العم دى م ما مدى توفر مقومات اإلبداع اإلداري بالنسبة لألصالة ل
 الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟

م                لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط         م ت د، ث ذا البع رات ه اري لفق الحسابي المرجح واالنحراف المعي
).36(ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول   

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور مقومات اإلبداع اإلداري لألصالة:)36(جدول  
ط  الفقرة م الوس

 الحسابي
راف   االنح
 الترتيب المعياري

ل   أبحث دا 1 ة لح ر المألوف ة وغي ر التقليدي دة غي ار الجدي ًا عن األفك ئم
.المشكالت وتحسين اساليب العمل اإلداري  3.33 1.18 3 

ار  2 ًا افك رح دائم ة ًاأط د– عميق سطحية ٍة  بعي ن ال شكالت -ع ل الم  لح
.وتحسين أساليب العمل اإلداري  2.82 .92 6 

ستقل     3 ار م رح افك ى ط رص عل ة وال ٍةأح دم التبعي اليب   وع د ألس تقلي
.مطروحة مسبقة من اآلخرين  2.81 1.00 7 

أحرص دائمًا على أن تكون االفكار المطروحة ذات مغزى وداللة لحل             4
.المشكالت وتحسين اساليب العمل اإلداري  2.88 .98 5 

.أحرص على طرح افكار جديدة لم يفكر بها أحد من قبل 5  2.94 1.02 4 
ه       أعمل على توسيع اهتماماتي      6 واتقبل الغموض وأعمل بجديه على فك

.وتحليله  3.66 1.15 2 

.ال أتسرع في قبول أو رفض الفكرة 7  4.00 .94 1 
  64. 3.21 اإلجمالي 

.من اعداد الباحث:  المصدر      
دول   شير الج و     ) 36(ي الة ه د األص داع اإلداري لبع ات اإلب ور مقوم ي لمح ط الكل ى أن المتوس إل

سمات               ) 2.75أآبر من    (3.21 ذه المقومات أو ال وفر ه ى ت شير إل ة ت راد العين بمعنى أن غالبية استجابات أف
لهذا البعد بدرجة متوسطة ، ومن أهم المقومات أو السمات لبعد األصالة حسب الوسط الحسابي المرجح في                  

م      رات رق ي الفق ي ه ة األول ديري اإلدارات ف     1 و 6 و 7المرتب وم وم ديري العم ة م ى أن غالبي ي ، بمعن
ول        سرعون في قب م ال يت الوزارات تتوفر لديهم مقومات اإلبداع اإلداري بدرجة متوسطة  لبعد األصالة، فه
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اتهم    يع اهتمام ى توس ون عل رة ويعمل ل     , أو رفض الفك سين العم دة لتح ار الجدي ن األفك ًا ع ون دائم ويبحث
ديري ا    , اإلداري   ديهم    ومن خالل االجابات من قبل أفراد عينة الدراسة نجد أن م ديري االدارات ل وم وم لعم

ر في المواقف الغامضة                             ام والتفكي رة االهتم ى توسيع دائ دة والعمل عل ار الجدي رغبة في البحث عن االفك
ار المطروحة            ل االفك تم نتيجة                 , والتأني في دراسة وتحلي ات ال ت ة والرغب ذه الثقاف ذ له ات التنفي إال أن عملي

د     , ب ما هو مألوف في مناطق وجهات أعمالهم        لسيادة االفكار التقليدية والعمل بحس     ى تولي ا أن العمل عل آم
وا في                       ردد حتى ال يقع افكار ابداعية جديدة من قبل مديري العموم ومديري االدارات قد يحبطه الخوف والت
.المجهول أو الفشل أو التعرض للمساءلة  

قليدية والمألوفة على حساب االصالة أو  وهذا يدفع مديري العموم ومديري االدارات إلى التمسك باألفكار الت         
.التفكير االبداعي المفضي إلى أفكار جديدة وغير مكررة أو مطبقة  

ور     )2 صائية لمح ة إح روق ذات دالل د ف ل توج الة ه داع اإلداري لألص ات اإلب ز  مقوم زى للمرآ  تع
 الوظيفي أو المؤهل العلمي أو النوع؟

ي     ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر و(حي ة آبي م العين م   ) ألن حج سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن
tاستخدام اختبار  ).37( آما تظهر نتائجه في الجدول   

نتائج اختبار : )37(جدول t لدارسة الفروق في محور مقومات اإلبداع اإلداري لألصالة حسب المتغيرات 
 الديمغرافية 

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
يالمعيار ستوى  tاختبار   م

 الداللة
ز  66. 3.21 172 مدير إدارة المرآ

 966. 043. 63. 3.21 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 65. 3.22 236 جامعي
 399. 846. 59. 3.14 49 دراسات عليا العلمي

 302. 1.043- 87. 3.33 44 إناث النوع 59. 3.19 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر  
ة إحصائية                      )37(نالحظ من الجدول   روق ذات دالل ه ال توجد ف وظيفي نجد أن سبة للمرآز ال ه بالن أن

وآذلك قيمة اختبار    , حيث نجد أن المتوسطين متساويان     t ومعنى   , )5%مستوى الداللة أآبر من     ( غير دالة    
داع اإل                  شير    . داريذلك أن نوع المرآز الوظيفي ليس له أثر على مقوم األصالة من مقومات اإلب والجدول ي

داع                د األصالة لمقومات اإلب وع، بمعنى أن بع ر الن سبة للمؤهل العلمي ومتغي سابقة بالن ى نفس النتيجة ال إل
.اإلداري ال يتأثر بالمؤهل العلمي أو النوع  

داع اإلداري لألصالة        هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمحور         )3 ة العمل      مقومات اإلب تعزى لجه
 ؟)الوزارات(

).38(جابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول لإل  
نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور مقومات اإلبداع اإلداري لألصالة حسب : )38(جدول

 الوزارات
ط العدد جهة العمل الوس

الحسابي
راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

صحة والسكانوزارة ال  33 3.26 .63 
 59. 3.31 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 72. 3.39 25 وزارة المياه والبيئة
 73. 3.08 34 وزارة التربية والتعليم

ي و يم الفن دريب اوزارة التعل لت
 57. 3.23 28 المهني

 83. 3.00 29 وزارة النفط والمعادن
 62. 3.01 28 وزارة العدل
 70. 3.38 28 وزارة الزراعة
 30. 3.15 27 وزارة الداخلية

1.487 .152 
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 51. 3.32 26 وزارة اإلعالم
 64. 2853.21 اإلجمالي

  

.من اعداد الباحث:  المصدر  
شير               )38(نالحظ من الجدول   ة العمل ت أن متوسطات استجابات أفراد العينة لبعد األصالة حسب جه

وفر مقومات اإلب ى ت ةإل راد العين دى أف وزارات ألن متوسطاتها , داع اإلداري بدرجة متوسطة ل ي آل ال ف
ى من الوسط الفرضي       روق ذات        )2.75(الحسابية أعل ى عدم وجود ف اين إل ل التب ائج تحلي شير نت ا ت ، بينم

ألن قيمة اختبار , داللة إحصائية F بر أآ) 0.152( حيث مستوى الداللة 0.05 غير معنوية أو غير دالة عند 
ة                  , 5%من   وهذا يشير إلى أن مقومات اإلبداع اإلداري لمقوم األصالة لدى أفراد العينة ال يختلف حسب جه

). الوزارات(العمل   
تعزى لفئات سنوات    مقومات اإلبداع اإلداري لألصالة     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمحور         )4

 الخبرة؟
).39(اين آما تظهر نتائجه في الجدوللإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التب  

 حسب لمقوم األصالةنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور مقومات اإلبداع اإلداري : )39(جدول
 فئات سنوات الخبرة

 مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد فئات سنوات الخبرة
 57. 3.13 141  سنوات فأقل5

 60. 3.25 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 1.04 3.43 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 79. 3.34 25  سنة15أآبر من 
 65. 3.08 285 اإلجمالي

1.896 .130 

.من اعداد الباحث:  لمصدر  ا  

وفر                       ى ت شير إل رة ت ات سنوات الخب نجد أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذا المحور حسب فئ
ة     م راد العين دى أف الة ل وم األص داع اإلداري لمق ات اإلب ط    , قوم ن الوس ى م سابية أعل طاتها الح ألن متوس

ة إحصائية             . الفرضي روق ذات دالل ى عدم وجود ف ار   , ولكن نتائج تحليل التباين تشير إل ة اختب ألن قيم F  
د   ة عن ر دال ة أو غي ر معنوي ة  0.05غي ستوى الدالل ث م ن ) 0.130( حي ر م ى أن  و. 5%أآب شير إل ذا ي ه

.مقومات اإلبداع اإلداري لمقوم األصالة لدى أفراد العينة ال يختلف حسب فئات سنوات الخبرة  
مقومات اإلبداع اإلداري بالنسبة للطالقة: البعد الثالث  

:هذا البعد يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  
وم الطال )1 سبة لمق داع اإلداري بالن ات اإلب وفر مقوم دى ت ا م ديري م وم وم ديري العم دى م ة ل ق

 اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟
م                        م ت د، ث ذا البع رات ه اري لفق لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعي

).40(ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  
لوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور مقومات اإلبداع اإلداري للطالقةا:)40(جدول  

ط  الفقرة م الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

. في مجال عمليواإلبداعأبحث بصفة دائمة عن التجديد  1  3.65 1.15 1 
ل      2 ي العم ه  اإلداريأطلع على اتجاهات المستقبل ف  لالستفادة  ومتغيرات

اإلداري واألداء تطوير الخدمات منها في  3.20 1.09 2 

ى أداء العمل                   3 ساعد عل دة ت ارات جدي ساب مه ة الآت صفة دائم أسعى ب
.بأساليب مبتكرة  3.02 1.05 4 

شكالت      4 ل الم ة لح وات متتابع دد بخط نظم والمح ر الم تخدام التفكي اس
.اإلداريوتحسين أساليب العمل   2.88 .89 7 

. متعددة بألفاظ وجمل مختلفةأفكاررح أعتمد في عملي على ط 5  2.95 .92 5 
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د   6 تطيع تولي اراس شكلة     أفك ل الم ة لح ة معين دة زمني ي وح ددة ف  متع
. العملوإجراءاتوتحسين أساليب   2.82 .87 8 

ين     7 دمج ب ي ال ل عل ارأعم شكلة    األفك ل الم ة لح ة المطروح  المختلف
. مفيدةةحدوتحسين أساليب العمل بطريقة جديدة لتكوين فكرة وا  2.91 .92 6 

. لقدراتي التي فيها تحٍداألفكارأتقبل  8  3.18 1.06 3 
  65. 3.08 اإلجمالي 

.من اعداد الباحث:  المصدر      
ة هو            )40(يشير الجدول  د الطالق داع اإلداري لبع  3.08إلى أن المتوسط الكلي لمحور مقومات اإلب

ر        ) 2.75أآبر من    ( ة استجابات أف ذا         بمعنى أن غالبي سمات له ذه المقومات أو ال وفر ه ى ت شير إل ة ت اد العين
ي    رجح ف ة حسب الوسط الحسابي الم د الطالق سمات لبع ات أو ال م المقوم ن أه ة متوسطة، وم د بدرج البع

م         رات رق ديري اإلدارات في       3 و8 و 2 و 1المرتبة األولي هي الفق وم وم ديري العم ة م  ، بمعنى أن غالبي
د                 الوزارات يتمتعون بدرجة     ًا عن التجدي ون دائم م يبحث ة، فه د الطالق داع اإلداري لبع سمات اإلب متوسطٍة  ب

داع ل اإلداري, واإلب ي العم ستقبل ف ات الم ى اتجاه ون عل دراتهم, ويتطلع ي تتحدى ق ار الت ون األفك , ويتقبل
.ودائما يسعون الآتساب مهارات جديدة لتحسين العمل اإلداري  

صائية    )2 ة إح روق ذات دالل د ف ل توج ة ل ه د الطالق داع اإلداري  لبع ات اإلب رات  مقوم زى للمتغي تع
 الديمغرافية؟

ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين م   , )وألن حج سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن
tاستخدام اختبار  ).41( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )41(جدول t لمقومات اإلبداع اإلداري تعزى للمتغيرات  لدارسة الفروق لبعد الطالقة 
 الديمغرافية

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز  66. 3.12 172 مدير إدارة المرآ

 157. 1.419 63. 3.01 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 67. 3.10 236 جامعي
راسات علياد العلمي  49 2.99 .53 1.208 .231 

 122. 1.571- 85. 3.26 44 إناث النوع 61. 3.05 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر  
ديري اإلدارات           41نالحظ من الجدول     صالح م روق ل ه يوجد ف ) 3.12(ألن المتوسط الحسابي      ,  أن

وم، لكن     ) 3.01(لهذه الفئة أعلى من المتوسط الحسابي          ديري العم ات م ار    لفئ ائج اختب شير نت ى عدم   t ت  إل
ة      , )عدم فروق ذات داللة إحصائية    (وجود فروق معنوية     ر من     ) 0.157(ألن قيمة مستوى الدالل . 0.05أآب

ديري               دى م ة ل د الطالق سبة لبع داع اإلداري بالن ى مقومات اإلب أثير عل ه ت يس ل بمعنى أن المرآز الوظيفي ل
ديري اإلدارات وم أو م ه ي . العم د أن ذلك نج امعي  آ ل ج ديهم مؤه ذين ل راد ال صالح األف روق ل د ف ألن , وج

سابي   ط الح سابي     ) 3.10(المتوس ط الح ن المتوس ى م ة أعل ذه الفئ ديهم    ) 2.99(له ذين ل راد ال ات األف لفئ
 غير دالة حيث t إلى أن هذه الفروق غير معنوية ألن قيمة tمؤهالت دراسات عليا، لكن تشير نتائج اختبار 

ة   مقومات اإلبداع اإلداري لمقوم الطالقة ، بمعنى أن    5%أآبر من   ) 0.231(مستوى الداللة    راد العين لدى أف
اث أفضل        بينما يشير الجدول إلى مقومات      . ال يتأثر بالمؤهل العلمي    د اإلن ة عن اإلبداع اإلداري لمقوم الطالق

اختبار ولكن نتائج , من الذآور t .غير معنوية تشير إلى أن هذه   
روق ذات   )3 د ف ل توج ور  ه ة إحصائية لمح ة  دالل د الطالق ق ببع ا يتعل داع اإلداري فيم ات اإلب  مقوم

 ؟)الوزارات(تعزى لجهة العمل 
).42(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

 يتعلق ببعد فيما نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور مقومات اإلبداع اإلداري: )42(جدول
لطالقة حسب الوزاراتا  
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ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 0.73 3.12 33 وزارة الصحة والسكان
 0.64 3.14 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 0.68 3.17 25  والبيئةالمياهوزارة 
 0.70 3.19 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 0.60 2.92 28 المهني

 0.81 2.97 29 وزارة النفط والمعادن
 0.63 2.97 28 وزارة العدل
 0.65 3.33 28 وزارة الزراعة
 0.17 2.93 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 3.03 0.65 
 0.65 2853.08 اإلجمالي

1.210 .289 

. من اعداد الباحث: المصدر  
شير   ) 42(نالحظ من الجدول     أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذا المحور حسب جهة العمل ت

ل              ي آ طة ف ة متوس ة بدرج راد العين دى أف ة ل وم الطالق سبة لمق داع اإلداري بالن ات اإلب وفر مقوم ى ت إل
ى         ، ب )2.75(ألن متوسطاتها الحسابية أعلى من الوسط الفرضي        , الوزارات اين إل ل التب ينما تشير نتائج تحلي

صائية   ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ار , ع ة اختب ألن قيم F د    ة عن ر دال ة أو غي ر معنوي ث 0.05 غي  حي
ة     ر من     ) 0.289(مستوى الدالل دى                  , 5%أآب ة ل وم الطالق داع اإلداري لمق ى أن مقومات اإلب شير إل ذا ي وه

). اتالوزار(أفراد العينة ال يختلف حسب جهة العمل   
ة        هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمحور          )4 وم الطالق داع اإلداري لمق ات     مقومات اإلب  تعزى لفئ

 سنوات الخبرة؟
).43(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

 حسب لعنصر الطالقةداري نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور مقومات اإلبداع اإل: )43(جدول
 فئات سنوات الخبرة

سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 
 57. 2.97 141  فأقلسنوات 5

 64. 3.07 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 63. 3.62 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 86. 3.37 25  سنة15أآبر من 
 65. 3.08 285 اإلجمالي

7.395 .000 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
ات سنوات                   ) 43(نالحظ من الجدول       ذا المحور حسب فئ ة له راد العين أن متوسطات استجابات أف

ة ألن متوسطاتها الحسابية                  راد العين دى أف ة ل وم الطالق داع اإلداري لمق وفر مقومات اإلب الخبرة تشير إلى ت
ة إحصائية           . الفرضيأعلى من الوسط     روق ذات دالل ألن , ونالحظ أن نتائج تحليل التباين تشير إلى وجود ف

Fقيمة اختبار    ل من   ) 0.000( حيث مستوى الداللة   0.05  معنوية وعالية أو دالة عند         شير   , 5%أق ذا ي وه
.لخبرةإلى أن مقومات اإلبداع اإلداري لعنصر الطالقة لدى أفراد العينة يختلف حسب فئات سنوات ا  

ار ضنت ت         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  3ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة ت
) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).44(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول , )  

 
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )44(جدول Dunnett t3 ات لدراسة الفروق بين فئات سنو)   

لطالقةا بعدالخبرة ل  
)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق   مستوى الداللةالفروق بين المتوسطات 

 0.004 0.65  سنوات فأقل5 سنة ، 15 سنوات إلى 10من 
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ن  ى 10م نوات إل ن 15 س ر م نة ، أآث  5 س
 0.018 0.55  سنوات10سنوات إلى 

.من اعداد الباحث:  المصدر      

رة عمل            ) 44(نالحظ من الجدول     ديهم خب ذين ل دى ال ة ل وم الطالق داع اإلداري لمق أن مقومات اإلب
ى     10من  (في الفئة    رة عمل               )  سنة  15 سنوات إل ديهم خب ذين ل ل حيث       5أفضل من نظرائهم ال  سنوات فأق

ذين   . 0.05دالة عند ) 0.004(مستوى الداللة    دى ال آذلك نجد أن مقومات اإلبداع اإلداري لعنصر الطالقة ل
ر  (أفضل من نظرائهم والذين لديهم خبرة عمل         )  سنة 15 سنوات إلى    10من  (م خبرة عمل في الفئة      لديه أآث
،  وهذه النتائج طبيعية تحسب  0.05دالة عند ) 0.018(حيث مستوى الداللة )  سنوات 10 سنوات إلى    5من  

.لألفراد الذين لديهم خبرة عمل أآثر من غيرهم  
اج عدد                 وذلك المتالآهم تجارب وممارسات م     ر في إنت ة أآب ديهم ثق ة بحيث أصبح ل درة الطالق تهم من ق كن

ل    رات األق ن أصحاب الخب ضل م سرعة أف دد وب ت مح ي وق ار ف ن االفك ر م ي , آبي سرعة ف ل ال الن عام
رة في العمل                         ل خب وى من االق سابقة أق استدعاء المعلومات والمعارف واستدعاء التجارب والممارسات ال

. الفضليةلهذا جاءت ا, اإلداري   
مقومات اإلبداع اإلداري بالنسبة للمرونة: البعد الرابع  

:هذا البعد يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  
ديري          )1 دى م ة ل وم المرون سبة لمق داع اإلداري بالن ات اإلب وفر مقوم دى ت ا م ومم ديري    العم وم

 اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟
م                        م ت د، ث ذا البع رات ه اري لفق لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعي

).45(ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور مقومات اإلبداع اإلداري للمرونة:)45(جدول  

ط  الفقرة م الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

أتعامل مع المفاهيم والعناصر المتعلقة بحل المشكلة وتحسين أساليب           1
.العمل اإلداري بحرية وال أخضع لما هو آائن  2.91 .90 3 

.أتقبل االختالف الفكري 2  2.96 .97 2 
ال العمل                    3 ي مج دة ف ار واالتجاهات الجدي ام االفك تح أم ل منف أعمل بعق

 4 98. 2.90 اإلداري

ار 4 ب أفك وم بتجري ة  أق ر مألوف شكالت وتحسين -غي ل الم رة لح  مبتك
.اساليب العمل اإلداري دون الخوف للتعرض للسخرية  2.63 .89 6 

دة   5 اليب جدي ة وابحث عن اس ر التقليدي اط التفكي ن أنم ًا م رر دائم أتح
.لتحسين أساليب العمل اإلداري  2.72 .91 5 

ة     أنظر إلى المشكلة من    6  عدة زوايا إلنتاج اآبر عدد من االفكار المختلف
.والمتمايزة  2.98 1.00 1 

  75. 2.85 اإلجمالي 
.من اعداد الباحث:  المصدر      

ة هو                )45(يشير الجدول  د المرون داع اإلداري لبع  2.85إلى أن المتوسط الكلي لمحور مقومات اإلب
ر من          ) 2.75أآبر من    ( إن أآث ا ف ى حد م ه إل ذه         بمعنى أن وفر ه ى ت شير إل ة ت راد العين نصف استجابات أف

ة حسب الوسط الحسابي                            وم المرون م المقومات أو العناصر لمق د، ومن أه ذا البع المقومات أو العناصر له
ديري اإلدارات           3 و   1 و   2 و   6المرجح في المرتبة األولي هي الفقرات رقم         وم وم ديري العم ، بمعنى أن م

ا    -في الوزارات  م ينظرون                  يتم - إلى حد م ة، فه د المرون داع اإلداري لبع سمات اإلب تعون بدرجة متوسطة ب
ا     دة زواي ن ع شكلة م ى الم ري  , إل تالف الفك ون االخ ي     , ويتقبل شكالت الت ل الم ي ح ة ف املون بحري ويتع

واجههم دة   , ت ار الجدي ع األفك ة م ول منفتح ون بعق رتين  . ويعمل د أن الفق ط  4 و 5ونج ى متوس صلت عل  ح
ديري اإلدارات ال يتحررون من                    حسابي أقل من ال     وم وم ديري العم ى أن م شيران إل ا ت وسط الفرضي فهم

اك                         النفس حيث أن هن ة ب شل وعدم الثق أنماط التفكير التقليدية اإلدارية، وربما يرجع ذلك إلى الخوف من الف
ة يتصرفون مع االحداث والمشكالت والمو          سلبية   قسمًا آبيرًا من العاملين في أجهزة االدارة الحكومي اقف ب



 

 
159
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ا                      , بدًال من التصرف بحكمة    تخلص منه ا وال دًال من أن يفكرون في حله ذه المشكالت ب , وهم يسيرون مع ه
ادات                      دي يخاف االنتق دير التقلي ي تجعل الم م االسباب الت النفس من أه ذي      , ففقدان الثقة ب ويهاب المجتمع ال

ه  ة أو ح , حول ه االبداعي ق بقدرات ه اليث ن آون اتج م ه ن ذا آل ة وه ة البحت ه العملي ه وخبرات ى بقدرات ذلك , ت ل
ي    داعي ف ر االب ى التفكي داعين إل ام ال ه أم ٍة ل سائدة آحج ة ال ألوف والتقليدي د الم ى تأآي دير إل ذا الم سعى ه ي

).الوزارات(المنظمات   
د     ه أح ة وتجعل ي المنظم دي ف رض اإلداري التقلي ي تف ة الت ط االدارة التقليدي يادة نم ى س ك إل ع ذل د يرج وق

داد للماضي     , عيقات اإلبداع م ستقبل امت ادة  , والشك أن أهل النمط اإلداري التقليدي يفترضون أن الم وان الق
ن           سؤولون ع ضًا الم م أي سكًا بالماضي ه ر تم م االآث رم اإلداري ه ة اله ى قم ودين عل ديرين الموج والم

ة المفرطة هي  الت           , التخطيط وادارة المستقبل فقط      ألوف    وهنا تكون درجة المرآزي ستبعد  , ي تفرض الم وت
ار  د واالبتك وم  , التجدي ديري العم دى م ده ل ار جدي ن تجريب افك دًال م ة ب ر التقليدي اط التفكي سود أنم ا ت وهن

.ومديري االدارات في الوزارات  
 تعزى للمرآز     مقومات اإلبداع اإلداري لمقوم المرونة    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمحور         )2

 لعلمي أو النوع؟الوظيفي أو المؤهل ا
ي     ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين م   ) وألن حج سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن

tاستخدام اختبار  ).46( آما تظهر نتائجه في الجدول  
نتائج اختبار : )46(جدول t لدارسة الفروق في محور مقومات اإلبداع اإلداري للمرونة حسب المتغيرات 

ةالديمغرافي  
 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز  78. 2.91 172 مدير إدارة المرآ

 114. 1.586 70. 2.77 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 78. 2.86 236 جامعي
 634. 477. 63. 2.81 49 دراسات عليا العلمي

 040. 2.101- 91. 3.11 44 إناث النوع 71. 2.81 241 ذآور
 

.من اعداد الباحث:  المصدر  

حيث نجد    , أنه بالنسبة للمرآز الوظيفي ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية          )46(نالحظ من الجدول  
tأن قيمة اختبار     ه              , )5%مستوى الداللة أآبر من      ( غير دالة     يس ل وظيفي ل وع المرآز ال ك أن ن ومعنى ذل

سبة             . رونة من مقومات اإلبداع اإلداري    أثر على مقوم الم    سابقة بالن ى نفس النتيجة ال والجدول يشير أيضًا إل
.للمؤهل العلمي  

ن     ضل م اث أف دى اإلن داع اإلداري ل ات اإلب ن مقوم ة م وم المرون وفر مق ى ت شير إل دول ي ونالحظ أن الج
ويؤآد ذلك نتيجة اختبار     , الذآور t روق     , ذآور واإلناث  حيث تشير إلى وجود فروق معنوية بين ال         ذه الف وه

.ألن متوسطها الحسابي أآبر من المتوسط الحسابي للذآور, لصالح اإلناث  
ا أو              ) االناث(وقد يرجع ذلك إلى أن النوع االجتماعي         اه موقف م لديهن سهولة في تغيير وجهة نظرهن اتج

اير          دة ومغ ة جدي ة وذهني ر    مشكلة طالما توفرت معلومات ومعارف أحدثت قناعة عقلي سابق أآث ة للموقف ال
.من الرجال  

ى حل                ) االناث(آما أن قدرة النوع  االجتماعي        ا إل أآثر استجابة لتغيير الذهنية العقلية التي ينظر من خالله
ي      , مشكلة محددة   ل للتصلب العقل وهي تعني ان   , وهي بهذا المعنى يمكن أن تعتبر الطرف الموجب المقاب

اعي  وع االجتم درة الن اث(ق ة فهي ) االن ات أخرى حديث ة لمعلوم سيرات القديم ل التف ر أو تحوي ى التغيي عل
ل اإلداري         ي العم ل ف ا الرج ن زميله ر م دة اآث تخدامات جدي ى اس سبيل إل وع    , ال ضلية للن ك االف ن تل لك

ة         ة أو المعقول و , االجتماعي لم نتجاوز الدرجة المتوسطة أي إنها التزال دون الحدود أو الطموحات المطلوب
. أفضل من الرجللكنها  

ور   )3 ة إحصائية لمح روق ذات دالل د ف ل توج ة ه د المرون ق ببع ا يتعل داع اإلداري فيم ات اإلب  مقوم
 ؟)الوزارات(تعزى لجهة العمل 

).47(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
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محور مقومات اإلبداع اإلداري لبعد المرونة حسب نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في : )47(جدول
 الوزارات

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 86. 2.94 33 وزارة الصحة والسكان
 79. 2.77 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 78. 3.05 25  والبيئةالمياهوزارة 
 66. 2.92 34  التربية والتعليموزارة

ي و يم الفن دريب اوزارة التعل لت
 63. 2.57 28 المهني

 80. 2.76 29 وزارة النفط والمعادن
 69. 2.54 28 وزارة العدل
 97. 3.33 28 وزارة الزراعة
 19. 2.80 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 2.85 .65 
 75. 2852.85 اإلجمالي

2.756 .004 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  

شير            )47(نالحظ من الجدول   أن متوسطات استجابات أفراد العينة لمقوم المرونة حسب جهة العمل ت
ي     يم الفن دا وزارة التعل وزارات  بدرجة متوسطة ع ة في آل ال راد العين دى أف ة ل وفر عنصر المرون ى ت إل

عيفة أل      ة ض ة بدرج وفر المرون ين تت دل اللت ي      ووزارة الع ط الفرض ن الوس ل م سابية أق طها الح ن متوس
).3.05(والمياه والبيئة ) 3.33(، ونجد أن هناك مرونة أآثر في آل من وزارتي الزراعة )2.75(  

ة إحصائية        روق ذات دالل ار   , وتشير نتائج تحليل التباين إلى وجود ف ة اختب ألن قيم F    د ة عن ة أو دال   معنوي
راد    , 5%أقل من  ) 0.004(وألن مستوى الداللة    , 0.05 دى أف داع اإلداري ل وهذا يشير إلى أن مقومات اإلب

).الوزارات(العينة فيما يتعلق بمقوم المرونة يختلف حسب جهة العمل   
ار ضنت                         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب صالح أي وزارة ت روق ول ذه الف ولمعرفة اختالف ه

) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).48(ات غير متجانسة والتي يظهر نتائجها في الجدولألن البيان, )  
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )48(جدول Dunnett t3   المرونة لبعدلدراسة الفروق بين جهات العمل) 

)جهات العمل(مصدر الفروق   مستوى الداللةالفروق بين المتوسطات 
ة وزارة -وزارة الزراع

 0.042 0.79 العدل

 0.049 0.76تعليم الفنيوزارة ال-وزارة الزراعة
.من اعداد الباحث:  المصدر     

ة في وزارة         )48(الجدول راد العين يشير إلى أن عنصر المرونة في مقومات اإلبداع اإلداري لدى أف
ة    دل ألن مستوى الدالل د  ) 0.019(الزراعة أفضل من نظرائهم في وزارة الع ة عن ل من  (0.05معنوي أق

ة في وزارة الزراعة           ، آذلك الحال نجد  مقوم     )0.05 راد العين   المرونة في مقومات اإلبداع اإلداري لدى أف
. 0.05معنوية عند ) 0.049(ألن مستوى الداللة , أفضل من نظرائهم في وزارة التعليم الفني  

ك      ا وممارسات وتجارب                 -حسب رأي الباحث    -وربما يرجع ذل ك رصيدا عملي ى أن وزارة الزراعة تمل  إل
دير    رة اآسبت م ة        آثي د المرون تهم من ممارسة بع رة مكن ة آبي رات تراآمي ديري االدارات خب وم وم ي العم

دريب المهني                     يم الفني والت دل ووزارة التعل ى      ,  بطريقة أفضل من نظرائهم في وزارة الع ذا باإلضافة إل ه
ى من نظرائهم في وزار               ة وصالحيات أعل ة تمتع مديري العموم ومديري االدارات في وزارة الزراعة بثق

ة      ي ممارس درتهم ف ن ق د م ة تح ة إداري ة ونمطي ة عالي ا مرآزي ين تحكمهم ي اللت يم الفن دل ووزارة التعل الع
ام        رارات أو االحك شكالت أو الق ف أو الم ي بعض المواق ة ف صر المرون صر    , عن ل عن ذي جع ر ال األم

وزارتين ضعيفًا    اتين ال دى ه داع اإلداري ل ات اإلب ن مقوم ة م ا يعك, المرون ذا ربم ة وه ة وتقليدي س نمطي
ا  سائد فيهم ل اإلداري ال وم  , العم ديري العم دى م داع اإلداري ل ات اإلب درات ومقوم ن ق د م ذي ح ر ال األم

.ومديري االدارات في هذه الوزارات  
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ديري االدارات في وزارة الزراعة      وم وم داً    , آما قد يرجع ذلك إلى تحرر مديري العم سيط ج شكل ب و ب , ول
ة   ار التقليدي ة من االفك ر   , والمألوف ة وتغيي د المرون ى درجة متوسطة في ممارسة بع نهم إل ذي مك األمر ال

دًا   دود ج شكل مح شكالت أو المواقف ولكن ب ة بعض الم ي مواجه ة ف ار التقليدي ين ان , بعض االفك ي ح ف
ار التقليدي     سكين باألفك ازالوا متم ي م يم الفن دل والتعل ي الع ي وزارت ديري االدارات ف وم وم ديري العم ة م

داَّ                    ا ح ستقبلية مم والمألوفة وعدم الرغبة في البحث عن الجديد في مواجهة المشكالت والمواقف اآلتية أو الم
.من ممارسة مقوم المرونة آأحد مقومات اإلبداع اإلداري المهمة في العمل اإلداري  

ور   )4 صائية لمح ة إح روق ذات دالل د ف ل توج د ال ه ق لبع ا يتعل داع اإلداري فيم ات اإلب ةمقوم  مرون
 تعزى لفئات سنوات الخبرة؟

).49(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
فيما يتعلق بعنصر نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور مقومات اإلبداع اإلداري : )49(جدول

لمرونة حسب فئات سنوات الخبرةا  
سنوات الخبرةفئات  دالعد   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي 

 62. 2.70 141  فأقلسنوات 5
 79. 2.83 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 1.01 3.47 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 68. 3.37 25  سنة15أآبر من 
 75. 2.85 285 اإلجمالي

10.732 .000 

 

.احثمن اعداد الب:  المصدر     

رة               )49(نجد في الجدول   ات سنوات الخب أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذا المحور حسب فئ
ى    , تشير إلى توفر مقوم المرونة من مقومات اإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة     ألن متوسطاتها الحسابية أعل

اين             5من الوسط الفرضي ما عدا فئة        ل التب ائج تحلي ل، ونجد أن نت روق ذات       سنوات فأق ى وجود ف شير إل  ت
ألن قيمة اختبار    , داللة إحصائية  F د        ة عن ة    0.05  معنوية وعالية أو دال ل  ) 0.000( حيث مستوى الدالل ٌأق

وهذا يشير إلى أن مقومات اإلبداع اإلداري بالنسبة لمقوم المرونة  لدى أفراد العينة يختلف حسب                 . 5%من  
.فئات سنوات الخبرة  

ار ضنت ت       ولمعرفة اختالف هذه ا  ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  3لفروق ولصالح أي فئة ت
) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).50(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول, )  

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )50(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات)   
  المرونةبعدالخبرة ل

)فئات سنوات الخبرة(لفروق مصدر ا ين   روق ب الف
 مستوى الداللة المتوسطات

 0.000 0.67  سنوات فأقل5 - سنة 15أآثر من 
 0.008 0.54  سنوات10 سنوات إلى 5 أآثر من - سنة 15أآثر من 

.من اعداد الباحث:  المصدر     

ذين ل          ) 50(نالحظ من الجدول     ر من         أن مقوم المرونة في يتوفر لدى األفراد ال رة عمل أآث ديهم خب
رة عمل                15 ديهم خب ذين ل ة أفضل                 5 سنة أفضل من نظرائهم وال ذه الفئ راد ه ذلك نفس أف ل، آ  سنوات فأق

. سنوات خبرة10 سنوات إلى 5مرونة من زمالئهم في الفئة أآثر من   
ديري          وم وم ديري العم دى م ل ل ال العم ي مج ة ف ارب الطويل ات والتج ى ان الممارس ع إل د يرج ك ق  وذل
ى اعطاء استجابات                      درة عل سبهم الق د أآ رة ق االدارات الذين يملكون رصيدًا آبيرًا من سنوات العمل والخب
ذه المشكالت                      ى ه درة في النظر إل متنوعة تجاه المشكالت أو المواقف التي يواجهونها بحيث أصبح لديهم ق

ة                ار المختلف ر داخل      والمواقف من عدة زوايا يهدف انتاج أآبر عدد ممكن من األفك ايزة وعدم التفكي  والمتم
ده في                          اء أساليب جدي ة االستعمال وبن ر طريق ك من خالل تغيي د وذل ى الجدي ة للوصول إل حدود وأطر ثابت
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أمول      وب أو الم داع اإلداري المطل ق اإلب طة ال تحق ة متوس ن بدرج ف ولك شكالت والمواق ع الم ل م التعام
.اب الخبرات االقلفي حين ُوجد العكس عند أصح, للوزارات والمجتمع   
مقومات اإلبداع اإلداري بالنسبة مواصلة االتجاه: البعد الخامس  

:هذا البعد يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  
ديري                        )1 وم وم ديري العم دى م اه ل ى مواصلة االتج سبة إل داع اإلداري بالن ما مدى توفر مقومات اإلب

  أفراد عينة الدراسة؟اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء
م                        م ت د، ث ذا البع رات ه اري لفق لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعي

).51(ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  
صلة االتجاهالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور مقومات اإلبداع اإلداري بالنسبة موا:)51(جدول  

ط  الفقرة م الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

.أفتح المجال ألي فكره للظهور مادامت في االتجاه الصحيح 1  3.50 1.14 2 
 3 1.11 3.34 أعطي اهتماما آبيرا ألي فكرة تبقيني في االتجاه الصحيح 2

ار المطروحة لحل المشكالت                 3 ذ األفك رًا لتنفي دًا آبي وتحسين  أبذل جه
.اساليب العمل اإلداري  2.98 .95 5 

.أعطي وقتًا آافيًا لألفكار المبتكرة آي تظهر نتائجها بتميز 4  2.85 .93 8 

ى                   5 وه عل واجهني من مشكالت لتحقيق االهداف وأعمل بق أتقبل ما ي
 7 93. 2.88 حلها

.أتابع باستمرار مدى تحقيق األهداف من االفكار المطروحة 6  2.91 .89 6 

ل    7 ا قب ى حله ل عل داف واعم ق االه ة لتحقي شكالت المعيق ع  الم اتوق
 9 80. 2.76 وصولها

ى          8 داف إل ق االه وي لتحقي شكل ق ي ب ويتي ودافعيت ى حي افظ عل أح
 4 1.02 3.14 النهاية

دف أو   9 و اله سير نح رة ال وال فت اه ط ة وانتب ة عالي ع بحماس أتمت
 1 1.12 3.86 االهداف

  66. 3.14 اإلجمالي 
 

.من اعداد الباحث:  المصدر      

دول  شير الج داع اإلداري      )51(ي ات اإلب ور مقوم ي لمح ط الكل ى أن المتوس ق ب إل ا يتعل وم فيم مق
ر من      (3.14مواصلة االتجاه هو      ذه           ) 2.75أآب وفر ه ى ت شير إل ة ت راد العين بمعنى أن معظم استجابات أف

ن أ  طة ، وم ة متوس د بدرج ذا البع سمات له ات أو ال اه  المقوم د مواصلة االتج سمات لبع ات أو ال م المقوم ه
م  رات رق ى هي الفق ة األول ي المرتب ة 8 و 3 و 1 و 9حسب الوسط الحسابي المرجح ف ى أن غالبي  ، بمعن

وم                        داع اإلداري لمق سمات اإلب وزارات يتمتعون بدرجة متوسطة ب ديري اإلدارات في ال وم وم مديري العم
ة   ون بحماس م يتمتع اه، فه لة االتج داف مواص و األه طة نح دة   ,  متوس ار جدي ور أفك رص لظه ون الف ويتيح

م   , آما يعطون اهتمامًا متوسطًا لألفكار التي تكون في االتجاه الصحيح , مادامت في االتجاه الصحيح  ا أنه آم
.يحافظون على حيويتهم ودوافعهم بشكل مقبول لتحقيق األهداف المطلوبة  

ة مت اه بدرج د مواصلة االتج وفر بع ذا  إال أن ت ق ه ة ال تحق ة الدراس راد عين ات أف ه إجاب ا أظهرت وسطة آم
ا        , المقوم بما يضمن تحقيق األهداف حتى النهاية         حيث أن التخلي عن الهدف أو االهداف تصبح سهلٍة إذا م

د                   ة التعقي د أو بالغ د    , اعترضت المدير المسؤول أية معوقات أو مواقف أو مشكالت متوسطة التعقي ا نفق وهن
درة                   , اإلبداع اإلداري لدى المدير   أهم مقومات    دير ق ذي يتطلب من الم اه نحو الهدف ال وهو مواصلة االتج

ة  ه ألي اه الهدف وتخطي ة اتج د واستمرار حماسة عالي ل االم اه طوي ز المصحوب باالنتب ى الترآي ره عل آبي
ازل عن الهدف واالصرا         , معوقات أو صعوبات أو مشكالت أو مواقف تقف في طريقه          ى   أي عدم التن ر عل

ا آانت الظروف واالزمات                     , تتبعه والسير في اتجاهه ومحاولة تحقيقه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مهم
ذي                             ى العمل ال ز عل دير الترآي اج من الم ة يحت ى النهاي وبالتالي فأن مواصلة االتجاه نحو تحقيق الهدف حت

ه    يقوم به بدرجة آبيرة جدًا ولفترات الحد لها وبصورة تمكنه من الو    سعى الي ذي ي د  , صول إلى الهدف ال وق
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وع من االلحاح وراء الهدف               "  سويف"حمل هذا المنظور وجهة نظر       في سلوك المبدع الذي يكشف عن ن
)1 (..عن هدفه مهما  صادفه من عقبات" المدير"فقلما يتنازل المبدع , الذي ينشده   

ور      )2 صائية لمح ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلدا ه ات اإلب لة   مقوم وم مواص سبة لمق ري بالن
  تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟االتجاه

ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين م   , )وألن حج سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن
tاستخدام اختبار  ).52( آما تظهر نتائجه في الجدول   

نتائج اختبار : )52(جدول t مواصلة االتجاه ب  فيما يتعلقبداع اإلداري لدارسة الفروق في محور مقومات اإل
لمتغيرات الديمغرافيةاحسب   

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز  68. 3.18 172 مدير إدارة المرآ

 128. 1.528 62. 3.06 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 68. 3.15 236 جامعي
 380. 878. 56. 3.06 49 دراسات عليا العلمي

 077. 1.804- 81. 3.33 44 إناث النوع 62. 3.10 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر   
ة إحصائية حيث نجد                 )52(نالحظ من الجدول   روق ذات دالل أنه بالنسبة للمرآز الوظيفي ال يوجد ف

tأن قيمة اختبار     ه              , )5% من    مستوى الداللة أآبر  ( غير دالة     يس ل وظيفي ل وع المرآز ال ك أن ن ومعنى ذل
ى نفس النتيجة                        شير الجدول إل ا ي داع اإلداري، آم أثر على مقوم مواصلة االتجاه في مقومات لمقومات اإلب
داع اإلداري ال                    اه لمقومات اإلب السابقة بالنسبة للمؤهل العلمي ومتغير النوع، بمعنى أن مقوم مواصلة االتج

. العلمي أو النوعيتأثر بالمؤهل  
اه         هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمحور         )3 د  مواصلة االتج  تعزى   مقومات اإلبداع اإلداري لبع

 ؟)الوزارات(لجهة العمل 
).53(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

بعنصر   فيما يتعلقحور مقومات اإلبداع اإلدارينتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في م: )53(جدول
 مواصلة االتجاه حسب الوزارات

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 66. 3.27 33 وزارة الصحة والسكان
 57. 3.36 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 57. 3.33 25  والبيئةالمياهوزارة 
 69. 3.09 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 53. 2.80 28 المهني

 83. 3.04 29 وزارة النفط والمعادن
 55. 2.90 28 وزارة العدل
 85. 3.49 28 وزارة الزراعة
 20. 3.02 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 3.08 .61 
مالياإلج  2853.14 .66 

3.308 .001 

.من اعداد الباحث:  المصدر   

شير        )53(نالحظ من الجدول   ة العمل ت ذا المحور حسب جه أن متوسطات استجابات أفراد العينة له
من  ) على الترتيب (إلى توفر عنصر مواصلة االتجاه في  مقومات اإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة في آل          

                                             
ور )1( رون, جوزيف أو آون ة, وأخ ر األنظم ن تفكي ل : ف داع وح ية لإلب ارات اساس شكالتمه ر, الم ة جري ه مكتب اض, ترجم ة , م2004, الري الطبع

 70ص-51ص, األولى
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ة ووزارة اإلعالم ووزارة            وزارة الزراعة ووزارة التخطيط      ثم وزارة المياه ووزارة الصحة ووزارة التربي
ى من         , النفط ووزارة الداخلية ثم العدل ووزارة التعليم الفني  بدرجة متوسطة             ألن متوسطاتها الحسابية أعل

بار ألن قيمة اخت, ، وتشير نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية)2.75(الوسط الفرضي 
F د          ة عن ة      , 0.05  معنوية أو دال ل من     ) 0.001(وألن مستوى الدالل ى أن مقومات          . 5%أق شير إل ذا ي وه

).الوزارات(اإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة فيما يتعلق بمقوم مواصلة االتجاه يختلف حسب جهة العمل   
ارات ا                 م استخدام االختب صالح أي وزارة ت روق ول ذه الف ار ضنت        ولمعرفة اختالف ه ة باستخدام اختب لبعدي

) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).54(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول, )  
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )54(جدول Dunnett t3   مواصلة االتجاه لعنصرلدراسة الفروق بين جهات العمل) 

)جهات العمل(مصدر الفروق  توى الداللةمسالفروق بين المتوسطات   
 0.019 0.56وزارة التعليم الفني-وزارة التخطيط 
وزارة التعليم الفني-وزارة المياه  0.53 0.046 
وزارة التعليم الفني-وزارة الزراعة  0.69 0.029 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
را               )54(الجدول دى أف داع اإلداري ل ة في     يشير إلى أن مقوم مواصلة االتجاه في مقومات اإلب د العين

ي   يم الفن ي وزارة التعل م ف ن زمالئه ضل م يط أف ة , وزارة التخط ستوى الدالل د ) 0.019(ألن م ة عن معنوي
ن  (0.05 ل م ن   )0.05أق ضل م ة أف ة ووزارة الزراع اه والبيئ ي وزارة المي ة ف راد العين د أن أف ذلك نج ، آ

ة      , نظرائهم في وزارة التعليم الفني     ى الترتيب    0.029 ،   0.046(ألن مستوى الدالل د     )  عل ة عن  0.05معنوي
ل من ( دولي  , )0.05أق اون ال ل من وزارة التخطيط والتع تالك آ ى ام ك إل ا يرجع ذل اه , ربم ووزارة المي

ة  ددة        , والبيئ حة ومح ستقبل واض ل للم تراتيجيات عم داف واس الة وأه ة ورس ى رؤي ة إل ووزارة الزراع
ي   لمديري العموم ومديري االدارات والعاملين في ه    يم الفن ا  , ذه الوزارات أفضل مما هو في وزارة التعل مم

اه نحو الهدف              ضلية لبست بالمستوى           , أعطهم أفضلية بدرجة متوسطة في مواصلة االتج ذه االف رغم أن ه
ة            ذه األهداف حتى  النهاي اه نحو         . المطلوب الذي يضمن تحقيق ه ه يوجد توجه نحو مواصلة االتج ا أن آم

.دراك والتوجه نحو المستقبل في هذه الوزراتالهدف نتيجة الوعي واال  
ا                               وم به ين يق دل اللت يم الفني ووزارة الع ة في آل من وزارة التعل ال والتصرفات االداري في حين أن االعم

ه في العمل                    , مديرو العموم    ر من ومي اآلتي أآث ومديرو االدارات في هاتين الوزارتين تعتمد على العمل الي
اه نحو                األمر الذي , المستقبلي    انعكس على إجاباتهم التي اتضح من خاللها ضعف قدرة مقوم مواصلة االتج

.الهدف حتى النهاية  
ور   )4 ة إحصائية لمح روق ذات دالل د ف ل توج د مواصلة  ه ق ببع ا يتعل داع اإلداري فيم ات اإلب مقوم

  تعزى لفئات سنوات الخبرة؟االتجاه
).55(ن آما تظهر نتائجه في الجدوللإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباي  

نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور مقومات اإلبداع اإلداري مواصلة االتجاه حسب : )55(جدول
 فئات سنوات الخبرة

سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 
 58. 3.00 141  فأقلسنوات 5

 66. 3.15 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 85. 3.67 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 64. 3.51 25  سنة15أآبر من 
 66. 3.14 285 اإلجمالي

9.260 .000 

.من اعداد الباحث:  المصدر    
وفر                      ى ت شير إل رة ت ات سنوات الخب نجد أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذا العنصر حسب فئ

ة                مقو راد العين دى أف اه ل وم مواصلة االتج سبة لمق ى       , مات اإلبداع اإلداري بالن ألن متوسطاتها الحسابية أعل
ة إحصائية                          روق ذات دالل ى وجود ف شير إل اين ت ل التب ائج تحلي ة   , من الوسط الفرضي، ونجد أن نت ألن قيم

Fاختبار   ة   0.05  معنوية وعالية جدًا عند        ل  ) 0.000( حيث مستوى الدالل ى أن    . 5%من  ٌأق شير إل ذا ي وه
رة                .مقومات اإلبداع اإلداري بالنسبة لمقوم مواصلة االتجاه لدى أفراد العينة يختلف حسب فئات سنوات الخب
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ار ضنت ت         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  3ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة ت
) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).56(ر متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدولألن البيانات غي, )  

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )56(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات )   
  مواصلة االتجاهبعدالخبرة ل

)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف
 مستوى الداللة المتوسطات

ل 5 نوات فأق ن - س ر م ى  10 أآث نوات إل  15 س
تسنوا  -0.67 0.032 

 0.005 0.51-  سنة15 أآثر من - سنوات فأقل 5
.من اعداد الباحث:  المصدر     

ديهم             ) 56(نالحظ من الجدول     ذين ل أن مقومات اإلبداع اإلداري لبعد مواصلة االتجاه نحو الهدف لل
ذلك    5 سنة أفضل من نظرائهم الذين لديهم خبرة عمل     15خبرة عمل أآثر من      ل، آ راد    سنوات فأق إن األف ف

رة عمل              15 سنوات إلى    10الذين لديهم خبرة عمل من       ديهم خب ذين ل  سنوات   5 سنة أفضل من نظرائهم وال
.فأقل  

ون      ى أن تك تهم إل ات أهل ارب والممارس ن التج ر م راآم آبي ديهم ت ة ل رات الطويل ك ألن أصحاب الخب وذل
ستقبل واضحة ديهم للم ة ل ه, الرؤي ل يجب ان ينجزمن خالل داف وأن أي عم ز ,  أه ا ان درجات الترآي آم

ل   رات االق ن أصحاب الخب ى م ديهم أعل ون ل داف تك ق األه ي تحقي تالآهم , واالصرار ف ى ام باإلضافة إل
رهم                ر من غي سيطة          , لمعلومات ومعارف عن األهداف المحددة في العمل أآث سبية ب ضلية ن ا أعطاهم أف مم

سبة ليست ب   , في مواصلة االتجاه نحو الهدف       داٍع لألهداف         لكنها ن ا تحقيق أب دة التي تضمن من خالله الجي
.حتى النهاية  

مقومات اإلبداع اإلداري لمجموع المقومات الخمسة السابقة: المحور األول  
:هذا المحور يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  

ديري             )5 وم وم ديري العم دى م سابقة ل ات ال ل المقوم داع اإلداري لك ات اإلب وفر مقوم دى ت ا م  م
 اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟

اد تحسس    ة لألبع ات المعياري ة واالنحراف سابية المرجح اط الح م تلخيص األوس سؤال ت ذا ال ة عن ه لإلجاب
راف            سابي واالنح ط الح ساب الوس م ح اه، وت لة االتج ة ومواص الة والمرون ة واألص شكالت والطالق الم

).57(ا المحور آما في الجدولالمعياري لهذ  
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور مقومات اإلبداع اإلداري:)57(جدول  

بعاداأل م  الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي 
 5 0.60 2.83 تحسس المشكالت 1
 3 0.65 3.08 الطالقة 2
 1 0.64 3.21 األصالة 3
 4 0.75 2.85 المرونة 4
 2 0.66 3.14  االتجاهمواصلة 5
  0.78 3.02 اإلجمالي 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
د                 رًا بع ة وأخي نالحظ أن بعد األصالة جاء في المرتبة األولى ثم مواصلة االتجاه ثم الطالقة والمرون

.قةتحسس المشكالت، ومن هنا تبرز مقومات اإلبداع اإلداري في بعد األصالة ومواصلة االتجاه ثم الطال  
 تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟مقومات اإلبداع اإلداري هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمحور  )6

ي     ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين م   ) وألن حج سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن
tاستخدام اختبار  ).58( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )58(جدول t دارسة الفروق في محور مقومات اإلبداع اإلداري حسب المتغيرات الديمغرافية ل  
 مصدر

ط  العدد البيان الفروق الوس
 الحسابي

راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
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 120. 1.561 54. 2.96 113 مدير عام المرآز الوظيفي 60. 3.07 172 مدير إدارة

 المؤهل 60. 3.04 236 جامعي
 476. 714. 47. 2.97 49 دراسات عليا العلمي

 062. 1.907- 73. 3.21 44 إناث النوع 54. 2.99 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر        
وظيفي أو المؤهل                  ) 58(نالحظ من الجدول    أثر المرآز ال داع اإلداري ال يت أن محور مقومات اإلب

ذات داللة إحصائية حيث نجد أن قيمة اختبار    ألن هذه الفروق ليست     , العلمي أو النوع   t ة   مستوى  ( غير دال
).5%الداللة أآبر من   

ور     )7 صائية لمح ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري  ه ات اإلب ل  مقوم ة العم زى لجه تع
 ؟)الوزارات(

).59(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور مقومات اإلبداع اإلداري حسب الوزارات: )59(جدول  

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 66. 3.10 33 وزارة الصحة والسكان
 53. 3.07 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

البيئة والمياهوزارة   25 3.20 .56 
 58. 3.05 34 وزارة التربية والتعليم

ي و يم الفن دريب اوزارة التعل لت
 45. 2.84 28 المهني

 70. 2.92 29 وزارة النفط والمعادن
 52. 2.78 28 وزارة العدل
 74. 3.34 28 وزارة الزراعة
 12. 2.95 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 3.02 .49 
 58. 2853.03 اإلجمالي

2.366 .014 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
شير        )59(نالحظ من الجدول   ة العمل ت ذا المحور حسب جه أن متوسطات استجابات أفراد العينة له

ة بدرجة متوسطة في آل من وزارة الزراعة ووزارة                         راد العين دى أف داع اإلداري ل إلى توفر مقومات اإلب
صحة ووزا اه ووزارة ال المالمي ة ووزارة اإلع ى , رة التخطيط ووزارة التربي سابية أعل طاتها الح ألن متوس

ة إحصائية                  )2.75(من الوسط الفرضي     روق ذات دالل ى وجود ف اين إل ل التب ائج تحلي ة   , ، وتشير نت ألن قيم
ار  Fاختب د   ة عن ة أو دال ة  0.05  معنوي ستوى الدالل ن  ) 0.001( وألن م ل م ى أن  , 5%أق شير إل ذا ي وه

).الوزارات(ت اإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة يختلف حسب جهة العمل مقوما  
ار ضنت                         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب صالح أي وزارة ت روق ول ذه الف ولمعرفة اختالف ه

) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).60(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول)   
ٍ) 3تائج اختبار دنت تن: )60(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين جهات العمل)   

 لمحور مقومات اإلبداع اإلداري
)جهات العمل(مصدر الفروق   مستوى الداللةالفروق بين المتوسطات 
وزارة العدل-وزارة الزراعة  0.55 0.010 

وزارة التعليم الفني-وزارة الزراعة  0.49 0.041 
. الباحثمن اعداد:  المصدر     
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ديهم                     )60(الجدول ة في وزارة الزراعة ل راد العين دى أف داع اإلداري ل يشير أن محور مقومات اإلب
ة     ستوى الدالل ي ألن م يم الفن دل ووزارة التعل ي وزارة الع رائهم ف ن نظ ضل م داع اإلداري أف ات اإلب مقوم

. 0.05معنوية عند )  على الترتيب0.041 ، 0.010(  
  تعزى لفئات سنوات الخبرة؟مقومات اإلبداع اإلداري إحصائية لمحور هل توجد فروق ذات داللة )8

).61(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور مقومات اإلبداع اإلداري حسب فئات سنوات : )61(جدول

 الخبرة
رةسنوات الخبفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 

 48. 2.91 141  فأقلسنوات 5
 57. 3.02 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 82. 3.48 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 66. 3.36 25  سنة15أآبر من 
 58. 3.03 285 اإلجمالي

8.811 .000 

.الباحثمن اعداد :  المصدر    

رة             ) 61(نجد في الجدول   أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذا المحور حسب فئات سنوات الخب
ة              راد العين دى أف ى       , تشير إلى توفر مقومات اإلبداع اإلداري بدرجة متوسطة ل ألن متوسطاتها الحسابية أعل

روق ذات ى وجود ف شير إل اين ت ل التب ائج تحلي د أن نت ة من الوسط الفرضي، ونج ة إحصائية ألن قيم  دالل
Fاختبار   ة   0.05  معنوية وعالية جدًا عند        ل من   ) 0.000( حيث مستوى الدالل ى أن    . 5%ٌأق شير إل ذا ي وه
.مقومات اإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة تختلف حسب فئات سنوات الخبرة  

ة       ارات البعدي م استخدام االختب ار ضنت ت   ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة ت  3باستخدام اختب
) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).62(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول)   

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )62(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات)   
 الخبرة لمحور مقومات اإلبداع اإلداري

)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ي  روق ب ن الف
 مستوى الداللة المتوسطات

 0.018 0.45  سنوات فأقل5 - سنة 15أآثر من 
.من اعداد الباحث:  المصدر     

رة عمل                    ) 62(نالحظ من الجدول     ديهم خب ذين ل راد ال د األف داع اإلداري عن أن محور مقومات اإلب
.  سنوات فأقل5 سنة أفضل من نظرائهم والذين لديهم خبرة عمل 15أآثر من   

سي                لدراس ا الرئي ا بمحوره محور مقومات    (ة مدى العالقة بين األبعاد الخمسة بعضها ببعض ومدى عالقته
.سوف نستخدم معامل االرتباط لبيرسون) اإلبداع اإلداري  

هل توجد عالقة ارتباط بين أبعاد محور مقومات اإلبداع اإلداري؟ : السؤال األول  
بعاد بمحور مقومات اإلبداع اإلداري؟ ما مدى عالقة االرتباط بين األ: السؤال الثاني  

نتائج معامل االرتباط لبيرسون بين أبعاد محور مقومات اإلبداع اإلداري ومحورها: )63(جدول  

لة  المرونة األصالة الطالقة األبعاد مواص
 االتجاه

ات    ور مقوم مح
 اإلبداع اإلداري

سس  **83. **67. **73. **59. **66. معامل االرتباط تح
 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة للمشكالت

 الطالقة **89. **78. **72. **75. معامل االرتباط
 مستوى الداللة

  
.000 .000 .000 .000 

 األصالة **85. **73. **68. معامل االرتباط
 مستوى الداللة

    
.000 .000 .000 
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 المرونة **88. **76. معامل االرتباط
ى الداللةمستو  

      
.000 .000 

لة  **91. معامل االرتباط مواص
 مستوى الداللة االتجاه

        
.000 

0.01دالة عند **   
اط استجابات                         ى مدى ارتب دل عل ذا ي ا وه ين المقومات بمحوره نالحظ أنه يوجد ارتباط قوي جدًا ب

د            أفراد العينة لهذا المحور، آذلك يظهر ارتباط جيد ودال بين مقو           ل تحسس المشكالت وبع مات المحور مث
د         شكالت وبع سس الم ين تح ط ب اط متوس د ارتب ا يوج اه، بينم لة االتج د مواص ة وبع د المرون ة وبع الطالق

).0.59(األصالة   
مراحل عملية اإلبداع اإلداري: المحور الثاني:2-2  

دة ى ح ًال عل ستعرضها آ سية وسوف ن ون من خمس مراحل رئي ذا المحور يتك م نن, ه ذا ث اقش ه
.المحور بشكل إجمالي  

  المشكالتاآتشاف وتحديد: المرحلة األول
:هذه المرحلة ترتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  

ديري      )1 دى م شكالت ل د الم شاف وتحدي سبة الآت داع اإلداري بالن ة اإلب ل عملي وفر مراح دى ت ا م م
  أفراد عينة الدراسة؟العموم ومديري اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء

م                     ة، ث ذه المرحل رات ه اري لفق لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعي
).64(تم ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  

ملية  اآتشاف وتحديد المشكالت لمراحل علمرحلةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري :)64(جدول
 اإلبداع اإلداري 

ط  الفقرة م الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

.أحصر المشكالت الهامة التي تواجه العمل اإلداري الذي أقوم به 1  3.45 1.06 1 

شكلة  2 د الم وم بتحدي ة  -أق ة المرغوب دف أو النتيج ن اله راف ع  االنح
.بوضوح  2.93 .99 4 

ا  3 ة بأس شكلة المطروح يغ الم ة  أص ر الزاوي ى تظه ة حت ليب مختلف
.الصحيحة لرؤيتها على حقيقتها  2.69 .88 9 

.أآتشف وقت ظهور المشكلة بوضوح 4  2.70 .90 8 
). خارجية-داخلية (أحدد مصدر المشكلة  5  2.90 .99 5 
). أم تحدث ألول مرة-مشكلة متكررة (أحدد مدى تكرار المشكلة  6  2.98 1.05 3 
).قصيرة المدى أم أنها مستمرة(لزمني للمشكلة  بدقة المدى اأبين 7  2.88 .96 7 
.المشكلة بدقه) صعوبة(أستطيع توضيح مدى حدة  8  2.89 .90 6 
. عالية المثيرات المحيطة بالعملبحساسيةادرك  9  3.02 1.03 2 
  73. 2.94 اإلجمالي 

.من اعداد الباحث:  المصدر      
ة              يشير إلى أن المتوسط الك     )64(لجدولا داع اإلداري لمرحل ة اإلب ي لمحور مراحل عملي شاف  ل اآت

شير                 , )2.75أآبر من     (2.94 هو   وتحديد المشكالت  ة ت راد العين ة استجابات أف ا غالبي ى حد م ه إل بمعنى أن
ة     ة  لمرحل ة للدراس راد العين ل اف ن قب طة م ة متوس تم بدرج ة ي ذه المرحل ة ه دى ممارس ى أن م شاف إل اآت

م           وحسب   وتحديد المشكالت  رات رق ي هي الفق  و 2 و 6 و 9 و 1الوسط الحسابي المرجح في المرتبة األول
وزارات يتمتعون بمدى ممارسة                            5 ديري اإلدارات في ال وم وم ديري العم ة م ا غالبي ى حد م ، بمعنى أنه إل

داع اإلداري، حيث يقومون بحصر شامل                    متوسطة لمرحلة اآتشاف وتحديد المشكالت لمراحل  عملية اإلب
ل،                 للمشكال رات المحيطة بالعم ت الهامة التي تواجه العمل اإلداري، آما أنهم يدرآون بحساسية مقبولة المثي

ا مصدرها ومدى صعوبتها إال أن                   رار المشكلة وم د مدى تك ويستطيعون بمدى متوسط من الممارسة تحدي
ى الحد االدنى لتحقيق                    م يصل إل داع اإلداري في      هذا المدى من الممارسة بحسب إجابات أفراد العينة ل  اإلب
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ة              , مراحل عملية اإلبداع اإلداري      ة االبداعي م مراحل العملي ألن مرحلة اآتشاف المشكالت وتحديدها من أه
داعي        , ذلك الن اآتشاف المشكالت يعد جوهر االصالة في التفكير االبداعي           , االدارية   ل االب دأ العق حيث يب

شاف وق        شكل               للمدير المبدع باإلحساس بالمشكلة واآت ى صياغتها بال ة والعمل عل ا بوضوح ودق ت ظهوره
ا           ى حقيقته ا عل ا الصحيحة لرؤوبته وفر اال بمدى ممارسة ضعيفة بحسب        , الذي يوضح الزواي م يت ذا ل وه

ة    ة الدراس راد عين ات أف صول      , إجاب د ح دير بع دى الم دث ل د يح رات ق شكالت وإدراك المثي صر الم فح
ة      آما أن ا  , المشكالت والمثيرات بزمن     د عملي لحصر واالدراك بدون احساس مبكر وصياغة واضحة ال يع

.ابداعية إدارية للمدير  
ة  )2 ة إحصائية لمرحل روق ذات دالل د ف د المشكالتهل توج شاف وتحدي داع  لاآت ة اإلب مراحل عملي

  تعزى للمتغيرات الديمغرافية ؟اإلداري
ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ة (حي م العين روألن حج م   ) آبي سؤال ت ى ال ة عل ه لإلجاب فإن

tاستخدام اختبار  ).65( آما تظهر نتائجه في الجدول  
نتائج اختبار : )65(جدول t  اآتشاف وتحديد المشكالت لمراحل عملية اإلبداع مرحلة لدارسة الفروق في 

 اإلداري حسب المتغيرات الديمغرافية
 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح

لمعياريا ستوى  tاختبار   م
 الداللة

ز  74. 3.00 172 مدير إدارة المرآ
 082. 1.743 71. 2.84 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 72. 2.94 236 جامعي
 765. 300. 75. 2.91 49 دراسات عليا العلمي

 064. 1.894- 94. 3.17 44 إناث النوع 67. 2.89 241 ذآور

.د الباحثمن اعدا:  المصدر   

ى من     )65(نالحظ من الجدول   ديري اإلدارات أعل د أن متوسط م وظيفي نج سبة للمرآز ال ه بالن أن
ذه                  شاف المشكالت ولكن نجد أن ه ديري اإلدارات أفضل في اآت ك أن م وم، معنى ذل ديري العم متوسط م

ة ر معنوي روق غي ار , الف ة اختب ألن قيم t ة  ر دال ن  ( غي ر م ة أآب ستوى الدالل وع معن, )5%م ك أن ن ى ذل
ة    ى مرحل ر عل ه أث يس ل وظيفي ل ز ال شكالت المرآ د الم شاف وتحدي داع اإلداري  لاآت ة اإلب ل عملي . مراح

دول ة     ) 64(والج ى أن مرحل وع، بمعن ر الن ي ومتغي ل العلم سبة للمؤه سابقة بالن ة ال س النتيج ى نف شير إل ي
.يضًا بالمؤهل العلمي أو النوع ال يتأثر أمراحل عملية اإلبداع اإلداري لاآتشاف وتحديد المشكالت  

ة  )3 ة إحصائية لمرحل روق ذات دالل د ف د المشكالتهل توج شاف وتحدي داع  لاآت ة اإلب مراحل عملي
 ؟)الوزارات( تعزى لجهة العمل اإلداري

).66(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
 اآتشاف وتحديد المشكالت لمراحل عملية اإلبداع لمرحلةين لدارسة الفروق نتائج تحليل التبا: )66(جدول

 اإلداري حسب الوزارات
ط العدد جهة العمل الوس

الحسابي
راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 80. 3.11 33 وزارة الصحة والسكان
 64. 3.05 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 77. 3.20 25  والبيئةالمياهوزارة 
 75. 2.96 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 61. 2.68 28 المهني

 75. 2.65 29 وزارة النفط والمعادن
 76. 2.84 28 وزارة العدل
 1.03 3.21 28 وزارة الزراعة
 19. 2.80 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 2.86 .47 

2.245 .020 
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   73. 2852.94 اإلجمالي
.من اعداد الباحث:  المصدر   

شير          ) 66(نالحظ من الجدول   أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذه المرحلة حسب جهة العمل ت
دى                        داع اإلداري ل ة اإلب د المشكالت لمراحل عملي شاف وتحدي ة اآت إلى توفر مدى ممارسة متوسطة لمرحل

ة               أفراد العينة في   م وزارة التربي اه ووزارة التخطيط ث  آل من وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة المي
ة دل ووزارة الداخلي الم ووزارة الع ي , ووزارة اإلع ط الفرض ن الوس ى م سابية أعل طاتها الح ألن متوس

دى  )2.75( ى م داع اإلداري إل ة اإلب ن مراحل عملي شكالت م د الم شاف وتحدي ة اآت نخفض مرحل ا ت  ، بينم
نفط                  ي ووزارة ال يم الفن ديري االدارات في وزارة التعل وم وم ديري العم ل م , ممارسة بدرجة ضعيفة من قب

ة                 . ألن متوسطاتها الحسابية أقل من الوسط الفرضي       روق ذات دالل ى وجود ف اين إل ل التب ائج تحلي شير نت وت
ار , إحصائية ة اختب ألن قيم F د  ة عن ة أو دال ستوى الدال, 0.05  معنوي ة وألن م ن ) 0.020(ل ل م . 5%أق

د             شاف وتحدي ة اآت سبة لمرحل ة بالن راد العين دى أف داع اإلداري ل ة اإلب ل عملي ى أن مراح شير إل ذا ي وه
).الوزارات(المشكالت يختلف حسب جهة العمل   

ار ضنت                         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب صالح أي وزارة ت روق ول ذه الف ولمعرفة اختالف ه
) (3 تأو دنت  (3ت Dunnett t3 روق          , ) م يظهر الف ار ضنت ل سة نجد أن اختب ر متجان ات غي ألن البيان

.بسبب أن الفروق بين المتوسطات صغيرة جدًا  
داع  )4 ة اإلب د المشكالت لمراحل عملي شاف وتحدي ة اآت ة إحصائية لمرحل روق ذات دالل د ف هل توج

 اإلداري تعزى لفئات سنوات الخبرة؟
).67(تخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدوللإلجابة عن السؤال تم اس  

 عملية من مراحل اآتشاف وتحديد المشكالت لمرحلةنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )67(جدول
 اإلبداع اإلداري حسب فئات سنوات الخبرة

سنوات الخبرةفئات  الداللةمستوى  Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد   
 63. 2.78 141  فأقلسنوات 5

 66. 2.92 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 94. 3.54 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 92. 3.47 25  سنة15أآبر من 
 73. 2.94 285 اإلجمالي

11.835 .000 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  

راد ال      )67(نالحظ من الجدول     د المشكالت          أن متوسطات استجابات أف شاف وتحدي ة اآت ة لمرحل عين
طة       ة متوس دى ممارس وفر م ى ت شير إل رة ت نوات الخب ات س داع اإلداري حسب فئ ة اإلب ل عملي ن مراح م

ة        ى من الوسط الفرضي            , لمرحلة اآتشاف وتحديد المشكالت لدى أفراد العين . ألن متوسطاتها الحسابية أعل
ة إحصائية    أما نتائج تحليل التباين تشير إلى وجود فروق          ار      , ذات دالل ة اختب ألن قيم F        ة أو ة وعالي   معنوي

د  ة عن ة , 0.05دال ستوى الدالل ن ) 0.000(وألن م ل م داع  , 5%أق ة اإلب ى أن مراحل عملي شير إل ذا ي وه
.اإلداري لدى أفراد العينة لمرحلة اآتشاف وتحديد المشكالت يختلف حسب فئات سنوات الخبرة  

ار ضنت ت       ولمعرفة اختالف هذه الفروق و  ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  3لصالح أي فئة ت
) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).68(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول, )  

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )68(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات)   
الت اآتشاف وتحديد المشكلمرحلةالخبرة   

)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف
 مستوى الداللة المتوسطات

 0.007 0.69  سنوات فأقل5 - سنة 15أآثر من 
سنوات10 إلى 5أآثر من - سنة 15أآثر من   0.55 0.046 

 0.026 0.76  سنوات فأقل5 - سنة15إلى 10أآثر من 
.من اعداد الباحث:  المصدر     
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دى              )68(نالحظ من الجدول   د المشكالت ل شاف وتحدي أن مراحل عملية اإلبداع اإلداري لمرحلة اآت
رة عمل            )  سنة 15أآثر من   (والذين لديهم خبرة عمل في الفئة        ديهم خب ذين ل  سنوات   5أفضل من نظرائهم ال

)  على الترتيب 0.046 ، 0.007(حيث مستوى الداللة    )  سنوات 10 إلى   5أآثر من   (ومن نظرائهم في    , فأقل
ذين           . 0.05 عند   دالة دى ال د المشكالت ل آذلك نجد أن مراحل عملية اإلبداع اإلداري لمرحلة اآتشاف وتحدي

ة       ى   10من  (لديهم خبرة عمل في الفئ رة عمل        )  سنة 15 سنوات إل ديهم خب ذين ل  5(أفضل من نظرائهم ال
ة      ) سنوات فأقل  د     ) 0.026(حيث مستوى الدالل ة عن ة تح       0.05دال ائج طبيعي ذه النت ذين   ،  وه راد ال سب لألف

ا                 . لديهم خبرة عمل أآثر من غيرهم      دير لم ة إدراك الم د المشكالت هي مرحل آما ان مرحلة اآتشاف وتحدي
رات   ه من متغي داع اإلداري , حول ة اإلب د لعملي ا التمهي تم فيه ي ي ة الت ديرون في , وهي المرحل ويختلف الم

ة     بل أن الشيء أو المشكلة أو الموقف ق       , ادراآهم لألشياء    ذه الطرق حسب        , د يدرك بطرق مختلف وتتحدد ه
ا          ه له الي ادراآ ذه    , طريقة المدير أو الفرد أو أسلوبه في النظر إلى االشياء من حوله وبالت ز في ه إن الترآي

دها    شكلة وتحدي ود الم رد بوج دير أو الف ى وعي الم د عل داع اإلداري يعتم ة اإلب ن مراحل عملي ة م المرحل
شعور      ,  ألن االمور ال تسير آما يجب من وجهة نظره        , وصياغتها أو شعوره بقلق    ويجب التوقف عند هذا ال

ه نظرة شمولية ,  دع ينظر من حول دير المب رى إال , فالم ذي ال ي الي ال شخص االتك زه عن ال ا يمي ذا م وه
.وهذا هو الفرق, األشياء الصغيرة التي حوله فقط  

إنتاج األفكار: المرحلة الثانية  
:ط باإلجابة عن التساؤالت التاليةهذه المرحلة ترتب  

وم                          )1 ديري العم دى م ار ل اج األفك ة اإلنت سبة لمرحل داع اإلداري بالن ة اإلب وفر مراحل عملي ما مدى ت
 ومديري اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟

م          لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف ا           ة، ث ذه المرحل رات ه اري لفق لمعي
).69(تم ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  

مراحل عمليةمن  ر إنتاج األفكالمرحلةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري :)69(جدول  
  اإلبداع اإلداري

ط  الفقرة م الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

.تلفة إلنتاج االفكار مثل العصف الذهنيستخدم اساليب مخأ 1  3.42 1.13 1 

عتمد على طرح األسئلة المباشرة وتحليل االحتماالت إلنتاج اآبر قدر          أ 2
.من االفكار من العاملين  3.14 1.06 2 

م حول الموضوع المطروح                3 ر عن أرائه أتيح الفرصة للعاملين للتعبي
.بدون قيود  3.04 1.02 3 

.لعاملين آأساس الآتشاف افكار جديدة مبنية عليهااستعمل افكار ا 4  2.87 .98 5 

دة    5 أقوم بطرد االفكار المسيطرة التي تقف عائقًا أمام رؤيتي لفكرة جدي
.مثل الخبرات السابقة  2.76 .89 6 

د               6 م يول ا الن الك أرآز على آمية االفكار المطروحة وليس على نوعيته
.جة أفضلالكيف فكلما زاد العدد آانت النتي  2.69 .92 7 

أقوم بتأجيل إصدار الحكم على االفكار المطروحة إلنتاج أآبر عدد من             7
.االفكار  3.03 1.05 4 

  64. 2.99 اإلجمالي 
.من اعداد الباحث:  المصدر      

بمعنى  , )2.75أآبر من     (2.99يشير إلى أن المتوسط الكلي لمرحلة إنتاج األفكار هو          )69(الجدول
اج                -حد ما إلى  -أنه   ة انت وفر مدى ممارسة بدرجة متوسطة لمرحل  غالبية استجابات أفراد العينة تشير إلى ت

ار     االفكار من مراحل عملية اإلبداع اإلداري، ومن أهم الفقرات لمرحلة            اج األفك حسب الوسط الحسابي      إنت
م          م    4 و   7 و   3 و   2 و   1المرجح في المرتبة األولي هي الفقرات رق ة      ، بمعنى  6 و 5 ث ا غالبي ى حد م ه إل أن

اج                         ة انت وزارات يتمتعون بدرجة متوسطة في مدى ممارسة مرحل مديري العموم ومديري اإلدارات في ال
ر                        املين للتعبي ئلة المباشرة وإتاحة الفرصة للع ة وطرح األس ستخدمون األساليب المختلف األفكار، فتجدهم ي

.صول على األفكار المناسبةعن آرائهم آما يتأنون بإصدار األحكام على األفكار للح  
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, اإل ان مدى الممارسة لمرحلة انتاج االفكار حسب إجابات افراد عينة الدراسة لم تتجاوز الدرجة المتوسطة      
ى المتوسطة             ا إل ضعيفة منه ى ال ة                , وهي نسبة أقرب إل اء عملي دنيا لبن وهو مدى ممارسة ال يلبي الحدود ال

وزارات       إبداعية إدارية قوية تمكن مديري العموم        ومديري االدارات من تنفيذ مراحل العملية االبداعية في ال
ى مدى ممارسة بدرجة                  , محل الدراسة    حيث إن مرحلة انتاج األفكار من مراحل العملية االبداعية تحتاج إل

ار                       ة االفك اج وتنمي ديري االدارات من إنت وم وم ديري العم ا م رة في      , آبيرة ليتمكن من خالله ووضع الفك
ار حول الموضوع أو             حالة اال  در ممكن من االفك ر ق اج اآب ثارة والجاهزية للتفكير في آل االتجاهات إلنت

ة محددة                دة زمني ستخدم               , المشكلة أو الموقف المطروح في وح ة ي ذه المرحل دع في ه دير المب حيث إن الم
ة , مقومات اإلبداع اإلداري آالطالقة التي تعمل على زيادة االفكار الجديدة            ع         والمرون ى تنوي  التي تعمل عل

دة  اهيم المتول ار والمف دة   , االفك ار الجدي ة االفك ى آمي م عل ل الحك تم تأجي ا ي ا  , آم ى نوعيته يس عل أو . ول
اتج              , جودتها   د يتفق مع صفات الن ى حل جدي ألنه آلما زاد عدد االفكار البديلة زادت احتماالت الوصول إل

اري ة , االبتك رة والمنفع ي الخب ن ي , وه ذا ل ة     وه دى الممارس ن م ى م ة أعل دى ممارس ود م وفر اال بوج ت
.المتوسطة التي أآدها افراد عينة الدراسة في إجاباتهم  

ل       ن مراح ار م اج األفك ة إنت صائية لمرحل ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري ه ة اإلب زى  عملي  تع
 للمتغيرات الديمغرافية؟

ي     ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر وألن(حي ة آبي م العين م   )  حج سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن
tاستخدام اختبار  ).70( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )70(جدول t  عملية اإلبداع اإلداري تعزى من مراحل إنتاج األفكار لمرحلة لدارسة الفروق 
 للمتغيرات الديمغرافية

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
را ف االنح

ستوى  tاختبار  المعياري م
 الداللة

ز  64. 3.06 172 مدير إدارة المرآ
 040. 2.067 64. 2.90 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 65. 3.00 236 جامعي
 575. 561. 63. 2.95 49 دراسات عليا العلمي

 080. 1.784- 73. 3.17 44 إناث النوع 62. 2.96 241 ذآور

.عداد الباحثمن ا:  المصدر   
ى من              ) 70(نالحظ من الجدول    ديري اإلدارات أعل وظيفي نجد أن متوسط م سبة للمرآز ال ه بالن أن

روق    ذه الف ث أن ه ار حي اج األفك ي إنت ضل ف ديري اإلدارات أف ك أن م ى ذل وم، ومعن ديري العم متوسط م
ة ار , معنوي ة اختب ألن قيم t ة  ة ( دال ستوى الدالل ن ) 0.040(م ر م ى ) 5%أآب اج ومعن ة إنت ك أن مرحل ذل

ار من مراحل أثر باألفك داع اإلداري يت ة اإلب وظيفي عملي وع المرآز ال ود . ن دم وج ى ع شير إل والجدول ي
ار من                          اج األفك ة إنت وع، بمعنى أن مرحل ر الن سبة للمؤهل العلمي أو متغي ة    فروق معنوية بالن مراحل عملي

ن قيمة اختبار أل,  ال تتأثر بالمؤهل العلمي أو النوعاإلبداع اإلداري t .  غير معنوية  
ل     )2 ن مراح ار م اج األفك ة إنت صائية لمرحل ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداريه ة اإلب   عملي

 ؟)الوزارات(تعزى لجهة العمل 
).71(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

مراحل عملية اإلبداع اإلداري من  إنتاج األفكار لمرحلةسة الفروق نتائج تحليل التباين لدار: )71(جدول
 حسب الوزارات

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 81. 3.10 33 وزارة الصحة والسكان
 64. 2.96 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 62. 3.24 25  والبيئةالمياهوزارة 
 57. 2.91 34 وزارة التربية والتعليم

دريب    ي ولت يم الفن  54. 2.90 28وزارة التعل

2.532 .008 



 

 
173

 
" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

 المهني
 72. 2.67 29 وزارة النفط والمعادن
 57. 3.02 28 وزارة العدل
 82. 3.33 28 وزارة الزراعة
 21. 2.92 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 2.92 .54 
إلجماليا  2852.99 .64 

  

.من اعداد الباحث:  المصدر   
شير            )71(نالحظ من الجدول   ة العمل ت أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذه المرحلة حسب جه

راد                    دى أف داع اإلداري ل إلى توفر مدى ممارسة بدرجة متوسطة لمرحلة إنتاج األفكار من مراحل عملية اإلب
دل ووزارة التخطيط ووزارة               العينة في آل من وزارة الزر       اه ووزارة الصحة ووزارة الع اعة ووزارة المي

ي يم الفن م التعل ة ث الم ووزارة التربي ة ووزارة اإلع ط , الداخلي ن الوس ى م سابية أعل طاتها الح ألن متوس
وزارات في                    . الفرضي بنسبه بسيطة جدًا      ذه ال ديرين في ه ات الم ذه النتيجة توضح مدى ضعف امكاني وه

نخفض مدى الممارسة                         عملية ا  ا ي ره للمشكالت، بينم دة ومبتك ول جدي ى حل ار بهدف الوصول إل نتاج االفك
ل  ) 2.67(ألن متوسطها الحسابية  , لمرحلة انتاج االفكار إلى درجة ضعيفة لدى المديرين في وزارة النفط    أق

اج     وتشير نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق ذات داللة إحصا          ). 2.75(من الوسط الفرضي   ة إنت ئية لمرحل
ألن قيمة اختبار    , األفكار F ة      0.05  معنوية أو دالة عند        ل من     ) 0.008( وألن مستوى الدالل ذا   . 5%أق وه

ة  ار يختلف حسب جه اج األفك ة إنت سبة لمرحل ة بالن راد العين دى أف داع اإلداري ل ى أن مراحل اإلب شير إل ي
).الوزارات(العمل   

صالح        روق ول ذه الف ار ضنت                 ولمعرفة اختالف ه ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  أي وزارة ت
) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 روق )  م يظهر الف ار ضنت ل سة نجد أن اختب ر متجان ات غي ألن البيان

.بسبب أن الفروق بين المتوسطات صغيرة جدًا  
ن     )3 ار م اج األفك ة إنت صائية لمرحل ة إح روق ذات دالل د ف ل توج ة اإله ل عملي داع اإلداريمراح  ب

 تعزى لفئات سنوات الخبرة؟
).72(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

مراحل عملية اإلبداع اإلداري من  إنتاج األفكار لمرحلةنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )72(جدول
 حسب فئات سنوات الخبرة

سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 
 56. 2.88 141  فأقلسنوات 5

 60. 2.97 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 90. 3.29 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 76. 3.55 25  سنة15أآبر من 
 64. 2.99 285 اإلجمالي

9.933 .000 

.ثمن اعداد الباح:  المصدر  
ار من مراحل                   ) 72(نالحظ من الجدول      اج األفك ة إنت ة لمرحل راد العين أن متوسطات استجابات أف

ة                      ار من مراحل عملي اج األفك ة إنت عملية اإلبداع اإلداري حسب فئات سنوات الخبرة تشير إلى وجود مرحل
ل    . يألن متوسطاتها الحسابية أعلى من الوسط الفرض      , اإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة     ائج تحلي ا أن نت آم

ار         ة اختب ة إحصائية ألن قيم روق ذات دالل Fالتباين تشير إلى وجود ف د      ة عن ة أو دال ة وعالي  0.05  معنوي
راد                 . 5%أقل من   ) 0.000(وألن مستوى الداللة     دى أف داع اإلداري ل ة اإلب ى أن مراحل عملي شير إل وهذا ي

.فئات سنوات الخبرةالعينة بالنسبة لمرحلة إنتاج األفكار يختلف حسب   
ار ضنت ت         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  3ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة ت

) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).73(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول, )  
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت):73(جدول Dunnett t3   فئات سنواتلدراسة الفروق بين) 

  إنتاج األفكارمرحلةالخبرة ل
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)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف
 مستوى الداللة المتوسطات

 0.001 0.68  سنوات فأقل5 - سنة 15أآثر من 
سنوات10 إلى 5أآثر من - سنة 15أآثر من   0.58 0.007 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
رة عمل في            أن مرح) 73(نالحظ من الجدول      ديهم خب ذين ل راد ال دى االف وفر ل ار تت اج األفك ة إنت ل

ة       ,  سنوات فأقل  5أفضل من نظرائهم الذين لديهم خبرة عمل        )  سنة 15أآثر من   (الفئة   ومن نظرائهم في الفئ
ة     )  سنوات 10 إلى   5أآثر من   ( ى الترتيب    0.007 ، 0.001(حيث مستوى الدالل د     )  عل ة عن ا  . 0.05دال ربم

رات              يرجع ذلك إلى    أن حاصل العمليات الذهنية واستدعاء التجارب والممارسات التي يمتلكها أصحاب الخب
ل              رات االق ى              , االآثر تكون بدرجة أفضل من أصحاب الخب سيطة عل سبية ب ضليه ن ذي أعطاهم اف األمر ال

ة                   ة االداري ة االبداعي ار لمراحل العملي اج االفك ذ   , غيرهم من المديرين في مرحلة انت م     إال أن ه ضلية ل ه االف
ة                  ار لحل المشكالت االداري ألن , تصل إلى الدرجة المطلوبة لتحقيق اإلبداع المطلوبة في مرحلة إنتاج األفك

ع  ى جم ل عل ذي يعم اجي ال ر االنت ى التفكي اج إل ة تحت ة االبداعي ق العملي ة لتحقي ذه المرحل ات ه متطلب
داعي     ر االب اليب التفكي تخدام اس الل اس ن خ ات م االت   وط, المعلوم ل االحتم رة وتحلي ئلة المباش رح االس

ة         , واستشعار المشكالت والفرص الجديدة      ا مختلف تم من خالل مدى            , والنظر للمواقف من زواي ن ي ذا ل وه
ار اج االفك ة أنت ي عكست , ممارسة متوسطة أو ضعيفة لمرحل ة الدراسة الت راد عين ات أف ادت إجاب ا اف آم

.وثين في حل المشكالت بحلول جديدة وابتكاريةرغبة غير جادة من قبل المديرين المبح  
مرحلة تحليل األفكار: المرحلة الثالثة   

:هذا المرحلة ترتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  
ديري      مرحلة تحليل األفكار من     ما مدى توفر     )1 وم وم مراحل عملية اإلبداع اإلداري لدى مديري العم

 ب أراء أفراد عينة الدراسة؟اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حس
م                        م ت د، ث ذا البع رات ه اري لفق لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعي

).74(ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  
مراحلمن  تحليل األفكار لمرحلةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري :)74(جدول  

ية اإلبداع اإلداري عمل  
ط  الفقرة م الوس

 الحسابي
راف   االنح
 الترتيب المعياري

ام  أ 1 ة أم ى لوح ار عل اج االفك اع انت ي اجتم ار المطروحة ف سجل االفك
.العاملين  3.09 1.24 3 

.قسام حسب الموضوعاتأأرتب االفكار في  2  2.83 .95 7 

.حلل آل فكرة من االفكار إلى متغيراتها الجزئيةأ 3  2.73 .81 8 

ل       4 ى ؟         :  (استخدم طرح االسئلة مث ن؟  مت ف؟ اي اذا؟ وآي اذا؟ لم ي  )م ف
.تحليل االفكار  2.88 1.00 5 

ز              5 دًال من القف ار بالموضوعات المطروحة ب اط االفك أفحص مدى ارتب
)تعطيه وقته. (لالستنتاجات بسرعة   2.85 .95 6 

. جديده مفيدةلتكوين فكره) المتمايزة(أجمع بين االفكار المختلفة 6  3.06 1.06 4 
).أو, إما (ارفض االفكار التي تتأرجح بين قول  7  4.04 1.17 1 
. التي ليس لها عالقة بالموضوعاألفكاراستبعد  8  3.99 .94 2 
  58. 3.19 اإلجمالي 

.من اعداد الباحث:  المصدر      
دول  ار م      ) 74(الج ل األفك ة تحلي ي لمرحل ط الكل ى أن المتوس شير إل داع   ن ي ة اإلب ل عملي مراح
وفر مدى ممارسة               ): 2.75أآبر من    (3.19 هو   اإلداري ى ت بمعنى أن معظم استجابات أفراد العينة تشير إل

ة ، ومن                وزارات المبحوث ديري االدارات في ال وم وم ديري العم ل م ار من قب متوسطة لمرحلة تحليل االفك
ار ل  ل األفك ة تحلي رات لمرحل م الفق ة اإلبأه ي  داع اإلداري مراحل عملي رجح ف سابي الم حسب الوسط الح

م       رات رق ي هي الفق ديري اإلدارات في       6 و 1 و 8 و 7المرتبة األول وم وم ديري العم ، بمعنى أن معظم م
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ار    ضون األفك دهم يرف ار ، فتج ل األفك ة تحلي ي مرحل طة ف ة متوس ة ممارس ون بدرج وزارات يتمتع ال
وع، آ     ة بالموض ا عالق يس له ي ل ة والت املين      المتأرجح ام الع ار أم ون األفك ستعرضون ويجمع م ي ا أنه م

دى           صون م ئلة ويفح رح األس ستخدمون ط م ي ا أنه وب، آم الغرض المطل ي ب دة وتف رة جدي روج بفك للخ
رات                    ا في الفق رة المناسبة آم ار الفك ار الختي ونالحظ أن    .  7 و   5 و   4االرتباط بين األفكار ويرتبون األفك

رة   ل   3الفق ى متوسط أق ل آل       حصلت عل ة تحلي من الوسط الفرضي أي أن مدى الممارسة ضعيف لعملي
ديري                    , فكرة من االفكار وتحديد متغيراتها وجزئياتها      وم أو م ديري العم ة من م اك فئ ى أن هن شير إل ذا ي وه

. اإلدارات ال يعملون على تحليل األفكار التي تعرض عليهم أو تخطر ببالهم  
ار                     على الرغم من أن مرحلة تحليل االفكار       م انتاجه من االفك ا ت ل م ى فحص وتحلي رة عل  تعتمد بدرجة آبي

م                             ة ل ار مختلف ين أفك شابه ب دة وايجاد الت دة ومفي ره جدي وين فك الستنباط ما يوجد بينها من عالقات بهدف تك
وع            وق                , يسبق أن آان بينها ارتباط من أي ن ر الموث ة وغي رة والمألوف ر المبتك ة غي ار التقليدي ورفض االفك

ف؟   , ولماذا؟  , ماذا ؟   : واستخدام االسئلة التي تتضمن     فيها   ل     , وآي اج         , في التحلي ة تحت ذه المرحل ا إن ه آم
ة                       ات التقويمي ذآر والعالق ات الت ا عملي زة منه ة المرآ ات العقلي تم اال بدرجة        , إلى عدد من العملي م ي ذا ل وه

ديرين       وهن, ممارسة متوسطة وضعيفة آما أفادت إجابات أفراد عينة الدراسة           ا تتضح إشكالية آبيرة لدى الم
داع                     ة اإلب ار من مراحل عملي تتمثل في محدودية االمكانات المهارية والفكرية في مرحلة عملية تحليل االفك
. اإلداري في الوزارات المبحوثة في هذه الدراسة  

ن    )2 ار م ل األفك ة تحلي ة إحصائية لمرحل روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلده ة اإلب  اريمراحل عملي
 تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟

ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين م   ) وألن حج سؤال ت ى ال ة عل ه لإلجاب فإن
tاستخدام اختبار  ).75( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )75(جدول t داري تعزى مراحل عملية اإلبداع اإلمن  تحليل األفكار لمرحلة لدارسة الفروق 
 للمتغيرات الديمغرافية

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز  59. 3.22 172 مدير إدارة المرآ

 265. 1.117 57. 3.14 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 59. 3.20 236 جامعي
 308. 1.022 56. 3.11 49 دراسات عليا العلمي

 062. 1.910- 75. 3.38 44 إناث النوع 54. 3.15 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر   
ديري اإلدارات ألن المتوسط الحسابي                 ) 75(نالحظ من الجدول      صالح م روق ل ه يوجد ف ذه  ) 3.22(أن له

ائج اخت       ) 3.14(الفئة أعلى من المتوسط الحسابي       شير نت وم، لكن ت ار  لفئات مديري العم ب t     روق دم وجود ف ى ع  إل
ة            . 0.05أآبر من    ) 0.265(معنوية ألن قيمة مستوى الداللة       ى مرحل أثير عل ه ت يس ل وظيفي ل ى أن المرآز ال بمعن

صالح        . تحليل األفكار من مراحل عملية اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم أو مديري اإلدارات             ًا ل ذلك نجد فروق آ
ى من المتوسط الحسابي            ) 3.20(ألن المتوسط الحسابي     , األفراد الذين لديهم مؤهل جامعي     ة أعل ذه الفئ ) 3.11(له

ار               ائج اختب tلفئات األفراد الذين لديهم مؤهالت دراسات عليا، لكن تشير نت ة       ر معنوي روق غي ذه الف ى أن ه ألن ,  إل
tقيمة   د   ، بمعنى أن  5%أآبر من  ) 0.3.08( غير دالة حيث مستوى الداللة        ة اإلب ة  مراحل عملي اع اإلداري لمرحل

ار لمراحل              .  لدى أفراد العينة ال يتأثر بالمؤهل العلمي       تحليل األفكار  ل األفك ة تحلي ى أن مرحل آذلك يشير الجدول إل
اختبار  عند اإلناث أفضل من الذآور ولكن نتائج عملية اإلبداع اإلداري t .غير معنوية تشير إلى أن هذه الفروق   

ة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائ    )3 ية لمرحلة تحليل األفكار من مراحل عملية اإلبداع اإلداري تعزى لجه
 ؟)الوزارات(العمل 

).76(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
اري حسب مراحل عملية اإلبداع اإلدمن  تحليل األفكار لمرحلةنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )76(جدول

 الوزارات

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري
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 57. 3.33 33 وزارة الصحة والسكان
 45. 3.36 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 60. 3.50 25  والبيئةالمياهوزارة 
 73. 3.03 34 وزارة التربية والتعليم

دريب   وزار ي ولت يم الفن ة التعل
 45. 3.09 28 المهني

 68. 2.80 29 وزارة النفط والمعادن
 44. 3.08 28 وزارة العدل
 66. 3.33 28 وزارة الزراعة
 24. 3.23 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 3.19 .54 
 58. 2853.19 اإلجمالي

3.658 .000 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
دول نالحظ م ل  ) 76(ن الج ة العم ة حسب جه ذه المرحل ة له راد العين تجابات أف أن متوسطات اس

دى                  تشير إلى توفر مدى ممارسة بدرجة متوسطة لمرحلة تحليل األفكار من مراحل عملية اإلبداع اإلداري ل
ن الوسط الفرضي     ى م سابية أعل طاتها الح وزارات ألن متوس ل ال ي آ ة ف راد العين ي)2.75(أف أتي ف  ، وت

يم                         م التعل ة واإلعالم ث م وزارة الصحة والزراعة والداخلي المرتبة األولى  وزارة المياه ووزارة التخطيط  ث
م                   ل الحك الفني والعدل، وهذا يشير إلى مدى تنفيذ مديري العموم ومديري اإلدارات لمرحلة تحليل األفكار قب

ة    روق ذا              . على فكرة معين ى وجود ف اين إل ل التب ائج تحلي شير نت ة إحصائية    وت ار      , ت دالل ة اختب ألن قيم F    
د   دًا عن ة ج ة وعالي ة 0.05معنوي ستوى الدالل ن ) 0.000( وألن م ل م ة  . 5%أق ى أن مرحل شير إل ذا ي وه

وزارات ( جهة العمل تحليل األفكار من مراحل اإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة يختلف حسب  ة   ).ال ولمعرف
صالح أي وزارة ت روق ول ذه الف ار ضنت تاختالف ه تخدام اختب ة باس ارات البعدي أو  (3م استخدام االختب

) (3دنت ت Dunnett t3 ).77(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول)   
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )77(جدول Dunnett t3   تحليل األفكارلمرحلةالوزارات  لدراسة الفروق بين) 

)جهات العمل(مصدر الفروق  وق بين المتوسطاتالفر   مستوى الداللة 
وزارة النفط-وزارة التخطيط   0.56 0.025 
وزارة النفط-وزارة المياه   0.70 0.008 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
ة              ) 77(الجدول   راد العين دى أف داع اإلداري ل ة اإلب ار من مراحل عملي يشير أن مرحلة تحليل األفك

ة   , لبيئة أفضل من نظرائهم في وزارة النفطفي وزارة التخطيط ووزارة المياه وا   0.025(ألن مستوى الدالل
ديرين في              ). 0.05أقل من    (0.05معنوية عند   ) 0.008،   دى الم داعي ل ربما يرجع ذلك إلى ان السلوك االب

وزارة االخرى            ة           , هاتين الوزارتين افضل من غيرهم في ال ى ان التجارب والممارسات العملي باإلضافة إل
اتين                , آثر من الوزارات االخرى     لديهم ا  ي في ه دعم دول وفر ب آما ان العملية التدريبة المخططة والهادفة تت

. الوزارتين مما انعكس ذلك على أفضلية بنسبة بسيطة غيرهم من المديرين في الوزارات االخرى  
داع اإلد    )4 ة اإلب ن مراحل عملي ار م ل األفك ة تحلي ة إحصائية لمرحل روق ذات دالل د ف ل توج اري ه

 تعزى لفئات سنوات الخبرة؟
).78(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

مراحل عملية اإلبداع اإلداري حسب من  تحليل األفكار لمرحلةنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )78(جدول
 فئات سنوات الخبرة

سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريط الحسابيالوس العدد 
 49. 3.13 141  فأقلسنوات 5

 54. 3.19 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 1.00 3.07 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 75. 3.57 25  سنة15أآبر من 
 58. 3.19 285 اإلجمالي

4.306 .005 
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.من اعداد الباحث:  المصدر     
دول  نال ن الج ظ م نوات     ) 78(ح ات س سب فئ د ح ذا البع ة له راد العين تجابات أف طات اس أن متوس

داع    ة اإلب ن مراحل عملي ار م ل االفك ة تحلي ة متوسطة لمرحل ة بدرج دى ممارس وفر م ى ت شير إل رة ت الخب
ة                , اإلداري لدى أفراد العينة    راد الفئ ر   (ألن متوسطاتها الحسابية أعلى من الوسط الفرضي، ونجد أن أف أآب

م              , حصلت على أعلى قيمة للمتوسط    )  سنة 15من   رة العمل فه سبة خالل فت وهذا يعود لسنوات الخبرة المكت
روق            . يعملون على تحليل األفكار قبل الحكم على فكرة معينة         ى وجود ف حيث أن نتائج تحليل التباين تشير إل

ألن قيمة اختبار    , ذات داللة إحصائية   F د     معنوية وعالية أو دالة        ة       0.05عن ) 0.005( وألن مستوى الدالل
ة                     . 5%أقل من    راد العين دى أف داع اإلداري ل ة اإلب وهذا يشير إلى أن مرحلة تحليل األفكار من مراحل عملي

.يختلف حسب فئات سنوات الخبرة  
ار ضنت ت         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  3ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة ت

) (3و دنت تأ( Dunnett t3 سبب       , ) روق ب م يظهر الف ار ضنت ل ألن البيانات غير متجانسة نجد أن اختب
.أن الفروق بين المتوسطات صغيرة جدًا  

تقييم األفكار: المرحلة الرابعة  
:هذه المرحلة ترتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  

دا           )9 ديري          ما مدى توفر مرحلة تقييم األفكار من مراحل عملية اإلب وم وم ديري العم دى م ع اإلداري ل
 اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟

م                     ة، ث ذه المرحل رات ه اري لفق لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعي
).79(تم ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  

مراحل عملية اإلبداع اإلداريمن  تقييم األفكار مرحلةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري :)79(دولج  

ط  الفقرة م الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

ع  1 د ودواف ار واح ى معي ة عل ار البديل اء األفك ي انتق اد ف ب االعتم أتجن
.خفيه ال تتعلق بالموضوع المطروح  2.85 .96 7 

.ار االفكار البديلة التي تتفق مع أهداف العمل وسياساته ومواردهأخت 2  2.95 .95 3 

ه من مكاسب                      3 ا تحقق ى م اء عل ة بن ار البديل اء االفك ى انتق أحرص عل
).جودة االفكار(  2.92 .95 6 

شرية    4 ة والب ات المادي بتها لإلمكان وء مناس ي ض رة ف ل فك يم  آ اق
.المتاحة  2.94 .99 4 

.ار البديلة التي يمكن تنفيذها في الواقعأختار االفك 5  2.98 1.02 2 

ت     6 ل الوق ع عام ا م ى توافقه اء عل بة بن ة المناس ار البديل ار االفك أخت
.والسرعة  2.93 1.00 5 

.أختار االفكار التي تتوافق مع ظروف البيئة الخارجية للعمل 7  3.12 1.04 1 
  78. 2.96 اإلجمالي 

.احثمن اعداد الب:  المصدر     
داع اإلداري      يشير إلى أن المتوسط الكلي لمرحلة تحليل األفكار من          )79(الجدول ة اإلب  مراحل عملي

و  ن  (2.96ه ر م دى      , )2.75أآب وفر م ى ت شير إل ة ت راد العين تجابات أف ة اس ا غالب د م ى ح ه إل ى أن بمعن
يم األ     ة تقي رات لمرحل م الفق ن أه ار، وم يم االفك ة تقي طة لمرحل ة متوس ة بدرج ط  ممارس سب الوس ار ح فك

م            رات رق م  6 و   4 و   2 و   5 و   7الحسابي المرجح في المرتبة األولي هي الفق ديري    1 ث ، بمعنى أن معظم م
ار                        يم األفك ة تقي العموم ومديري اإلدارات في الوزارات يتمتعون بدرجة متوسطة من حيث ممارسة مرحل

ار الت    ارون األفك دهم يخت داع اإلداري، فتج ة اإلب ل عملي ن مراح ة   م ة الخارجي روف البيئ ع ظ تالءم م ي ت
ار    ل اختي داف العمل وسياسته، وقب ع أه ي تتفق م ذها والت ي يمكن تنفي ار الت ون األفك م ينتق ا أنه ل، آم للعم
سرعة وأن تكون                      الفكرة فهم يقيمون آل فكرة ومدى مناسبتها لإلمكانات المتاحة ومدى مناسبتها للوقت وال

.مطلوبةاألفكار المنتقاة تحقق المكاسب ال  
ل              داع اإلداري من قب ة اإلب ار من مراحل عملي إال ان هذا المدى من الممارسة المتوسطة لمرحلة تقييم االفك
ستويات        مديري العموم ومديري االدارات في الوزارات المبحوثة ال تشكل درجة ممارسة مقبولة تقود إلى م

ا               يم االفك ة تقي ا مرحل ة              ادائية عالية في تقييم االفكار نحقق به ة المطلوب ة االبداعي ى العملي ود إل , ر بدرجة تق
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داع                   ات تحقيق اإلب ذلك إن اجابات افراد عينة الدراسة توضح ضعف االستعداد الذهني والعقلي للقيام بمتطلب
ة                     ار البديل اإلداري لمرحلة تقييم االفكار التي تحتاج إلى مدى ممارسة مرتفع تمكن المدير من اخضاع االفك

دي         التي تم التوصل     ويمي أو نق ق             , اليها لعملية تفكير تق ة ال تتعل ع خفي ار واحد ودواف اد معي دًا عن اعتم بعي
اته                   بالموضوع أو المشكلة المطروحة بهدف الوصول إلى االفكار البديلة التي تتفق مع اهداف العمل وسياس

ة وا    ع الظروف المحيط ا م دى توافقه ق وم رة للتطبي ة الفك دى مالءم ة وم وارده المتاح راد وم داف الم اله
.وايضًا مدى سهولتها في التطبيق, تحقيقها   

ام بكل             ة ال يؤهل للقي اال ان المتوسط الكلي إلجابات افراد عينة الدراسة من المديرين في الوزارات المبحوث
ة شبه      , وبالتالي ال يحقق عملية اإلبداع اإلداري في أعمالهم         , المتطلبات آنفة الذآر أعاله      ل مرحل  آونها تمث

.نهائية  
داع اإلداري هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمرحلة تقييم األفكار من        )1  تعزى  مراحل عملية اإلب

 للمتغيرات الديمغرافية؟
ي     ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين م   ) وألن حج سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن

tاستخدام اختبار  .)80( آما تظهر نتائجه في الجدول  
نتائج اختبار : )80(جدول t مراحل عملية اإلبداع اإلداري تعزى من  تقييم األفكار لمرحلة لدارسة الفروق 

 للمتغيرات الديمغرافية
 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز  78. 3.05 172 مدير إدارة المرآ

ر عاممدي الوظيفي  113 2.81 .75 2.613 .009 

 المؤهل 77. 2.99 236 جامعي
 134. 1.503 80. 2.80 49 دراسات عليا العلمي

 007. 2.814- 91. 3.30 44 إناث النوع 74. 2.89 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر  
tتشير نتائج اختبار     ة         )80( في الجدول   روق معنوي ى وجود ف ة إحصائية      (إل روق ذات دالل ألن  , )ف

ة  ستوى الدالل ة م ن ) 0.009(قيم ل م ديري اإلدارات0.05أق صالح م روق ل ذه الف ط , ، وه ألن المتوس
سابي  سابي   ) 3.05(الح ط الح ن المتوس ى م ة أعل ذه الفئ وم ) 2.81(له ديري العم ات م ي أن . لفئ ذا يعن وه

.  مديري اإلدارات يقومون بتقييم األفكار قبل اختيارها أفضل من مديري العموم  
ار من              داع اإلداري   آما يشير الجدول  إلى عدم وجود فروق إحصائية لمرحلة تقييم األفك ة اإلب  مراحل عملي

ي  ل العلم ر المؤه ة , لمتغي ألن قيم t ة   ستوى الدالل ث م ة حي ر دال ن ) 0.134( غي ر م ى أن 5%أآب ، بمعن
. يتأثر بالمؤهل العلمي لدى أفراد العينة ال مراحل عملية اإلبداع اإلداريمرحلة تقييم األفكار من   

ار       tآما تشير نتائج اختب ة     )80( في الجدول   روق معنوي ى وجود ف ة إحصائية   (إل روق ذات دالل ة  ) ف لمرحل
داع اإلداري      تقييم األفكار من     ة اإلب وع      مراحل عملي ر الن سبة لمتغي ة        ,  بالن ة مستوى الدالل ) 0.007(ألن قيم

ن  ل م اث 0.05أق ات اإلن صالح فئ روق ل ذه الف سابي أل, ، وه ن  ) 3.30(ن المتوسط الح ى م ة أعل ذه الفئ له
اث                     ) 2.89(المتوسط الحسابي     وم من اإلن ديري العم ديري اإلدارات أو م ك أن م ذآور، ومعنى ذل ات ال لفئ

. يعملن على تقييم األفكار قبل اختيار الفكرة أفضل من زمالئهن الذآور  
داع اإلداري ن هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمرحلة تقييم األفكار م       )2  تعزى  مراحل عملية اإلب

 ؟)الوزارات(لجهة العمل 
).81(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

مراحل عملية اإلبداع اإلداري من  تقييم األفكار لمرحلةنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )81(جدول
 حسب الوزارات

لجهة العم ط العدد  الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 89. 3.08 33 وزارة الصحة والسكان
 72. 2.94 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

1.876 .560 
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 92. 3.13 25  والبيئةالمياهوزارة 
 78. 2.95 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل

لمهنيا  28 2.75 .82 

 76. 2.85 29 وزارة النفط والمعادن
 72. 2.68 28 وزارة العدل
 97. 3.36 28 وزارة الزراعة
 12. 2.85 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 2.98 .61 
 78. 2852.96 اإلجمالي

  

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
شير        أن متوسطات ا  ) 81(نالحظ من الجدول   ستجابات أفراد العينة لهذه المرحلة حسب جهة العمل ت

وزارات  بمدى                إلى ممارسة مراحل عملية اإلبداع اإلداري بالنسبة لتقييم األفكار لدى أفراد العينة في آل ال
دًا من الوسط الفرضي , ممارسة متوسطة ل ج ى بقلي دا وزارة ) 2.75(ألن متوسطاتها الحسابية أعل ا ع م

دل ط, الع ة ضعيفة     فمتوس تم بدرج ة ت دى الممارس أن م الي ف ضة وبالت ة منخف ذه المرحل ى أن ه شير إل ها ي
ل    ائج تحلي شير نت ا ت وزارة، بينم ن وزارة ل ف م ذه المتوسطات تختل ار ، ونالحظ أن ه يم االفك ة تقي لمرحل

ألن قيمة اختبار    , التباين إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لهذه المرحلة          F ة      د    غير معنوي   0.05عن
ر من     ) 0.560(حيث مستوى الداللة     ار من                . 5%أآب يم األفك ة تقي ى أن مرحل شير إل ذا ي ة    وه مراحل عملي

).الوزارات( لدى أفراد العينة ال يختلف حسب جهة العمل اإلبداع اإلداري  
داع اإلداري هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمرحلة تقييم األفكار من        )3  تعزى  مراحل عملية اإلب

 فئات سنوات الخبرة؟ل
).82(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

مراحل عملية اإلبداع اإلداري من نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لمرحلة تقييم األفكار : )82(جدول
 حسب فئات سنوات الخبرة

سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 
 70. 2.77 141  فأقلسنوات 5

 75. 2.92 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 86. 3.53 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 60. 3.75 25  سنة15أآبر من 
 78. 2.96 285 اإلجمالي

16.771 .000 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
ن الج نوات  )82(دولنالحظ م ات س ة حسب فئ ذه المرحل ة له راد العين تجابات أف أن متوسطات اس

دى           داع اإلداري ل ة اإلب ار من مراحل عملي يم االفك ة تقي الخبرة تشير إلى توفر مدى ممارسة متوسط لمرحل
راد الفئ                        , أفراد العينة  دًا، ونجد أن أف سبة ضعيفة ج ى من الوسط الفرضي بن ة ألن متوسطاتها الحسابية أعل

سبة خالل            , )3.75(حصلت على أعلى قيمة للمتوسط      )  سنة 15أآبر من   ( رة المكت سنوات الخب ود ل ذا يع وه
ة    , فترة العمل  شير       . فهم يعملون على تقييم األفكار قبل الحكم على فكرة معين اين ت ل التب ائج تحلي ا نجد نت بينم

اختبار  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمرحلة تقييم األفكار ألن قيمة             F            د ة عن ة أو دال ة وعالي   معنوي
ل من     ) 0.000(وألن مستوى الداللة    , 0.05 ار         . 5%أق يم األفك ة تقي ى أن مرحل شير إل ذا ي من مراحل   , وه

.عملية اإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة يختلف حسب فئات سنوات الخبرة  
ارات     م استخدام االختب ار ضنت ت    ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة ت ة باستخدام اختب  3 البعدي

) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).83(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول)   
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )83(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين)   

  تقييم األفكارمرحلةفئات سنوات الخبرة 
)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ن المتوسطاتالفروق بي   مستوى الداللة 
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 0.000 0.97  سنوات فأقل5 - سنة 15أآثر من 
سنوات10 إلى 5أآثر من - سنة 15أآثر من   0.83 0.000 

 0.001 0.76  سنوات فأقل5 - سنة15 سنوات إلى 10أآثر من 
سنوات10 إلى 5 أآثر من - سنة15 سنوات إلى 10أآثر من   0.610 0.017 

 

.عداد الباحثمن ا:  المصدر       
ر من                ) 83(نالحظ من الجدول     رة عمل أآث ديهم خب  سنة أفضل     15أن مرحلة تقييم األفكار للذين ل

ى    5أآثر من   ( سنوات فأقل واألفراد الذين لديهم خبرة عمل         5من نظرائهم الذين لديهم خبرة عمل         سنوات إل
ر من     (، آما نجد أن األفراد في فئة خبرة العمل          ) سنوات 10 ار      )  سنة  15ى   إل  10أآث يم األفك أفضل في تقي

ل    5(من زمالئهم في الفترة      رة     )  سنوات فأق ر من     (وفي الفت ى    5أآث ة       ) سنوات  10 إل ذه النتيجة طبيعي ، وه
.بحكم الخبرة الطويلة في العمل اإلداري  

تنفيذ األفكار: المرحلة الخامسة  
:هذه المرحلة ترتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  

وفر م     )1 ديري                    ما مدى ت وم وم ديري العم دى م داع اإلداري ل ة اإلب ار من مراحل عملي ذ األفك ة تنفي رحل
 اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟

ذه           رات ه اري لفق راف المعي رجح واالنح سابي الم ط الح ساب الوس م ح سؤال ت ذا ال ن ه ة ع لإلجاب
).84(وسط الحسابي  المرجح آما في الجدولالمرحلة، ثم تم ترتيب الفقرات حسب ال  

مراحل عملية اإلبداع اإلداريمن  تنفيذ األفكار لمرحلةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري :)84(جدول  

ط  الفقرة م الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

.أحول االفكار البديلة إلى حلول عملية 1  3.12 1.00 3 

ار البديل   2 رض االفك ضمن      أع سيطة ت ارات ب ي عب املين ف ى الع ة عل
.فهمهم لها   3.01 1.02 4 

.أحرص على قبول وتأييد العاملين لألفكار البديلة المنتقاة للتنفيذ 3  2.91 .98 6 

أحدد الخطوات االجرائية التي ينبغي االقدام عليها لتنفيذ االفكار ضمن           4
.جدول زمني   2.84 .94 9 

راء 5 المة االج ى س رص عل ار أح ذ االفك ة لتنفي ائل الالزم ات والوس
.البديلة  2.89 .98 7 

.أضع قائمة بالمعوقات المتوقع مواجهتها عند تنفيذ االفكار البديلة 6  2.85 .93 8 

ذ    7 ول دون تنفي ي تح ات الت ى المعوق ب عل ة للتغل اليب مختلف أضع أس
.االفكار البديلة  2.93 .87 5 

. الالزمة لتنفيذ االفكار البديلةأوفر االمكانات المادية والبشرية 8  2.81 .92 10 
.أحدد المدة الزمنية التي يستغرقها بتنفيذ آل نشاط 9  3.61 1.19 2 
.اتابع تنفيذ االفكار البديلة باستمرار لضمان التنفيذ الناجح 10  3.81 1.18 1 
  68. 3.08 اإلجمالي 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر      
داع اإلداري   ى أن المتوسط الكلي لمرحلة تنفيذ األفكار من يشير إل ) 84(الجدول   ة اإلب  مراحل عملي

وفر مدى ممارسة متوسطة         ) 2.75أآبر من    (3.08هو   ى ت شير إل ة ت بمعنى أن غالبة استجابات أفراد العين
ار من  ذ األفك ة تنفي رات لمرحل م الفق ار، ومن أه ذ االفك ة تنفي داع اإلداري لمرحل ة اإلب  حسبمراحل عملي

م         رات رق ي هي الفق ة األول ديري    2 و 1 و 9 و 10الوسط الحسابي المرجح في المرتب ، بمعنى أن معظم م
ار ، فتجدهم                 ذ األفك ة تنفي العموم ومديري اإلدارات في الوزارات يتمتعون بدرجة ممارسة متوسطة لمرحل

ة باستمرار       ذها         , يتابعون تنفيذ األفكار البديل ة لتنفي رة الزمني ة          ويحددون الفت ار البديل ون األفك م يحول ا أنه آم
ى تجنب                             ساعد عل ة ت املين، ويضعون أساليب مختلف ى الع ار تعرض عل ذ األفك ل تنفي ة وقب إلى حلول عملي
.العقبات، وقبل هذا يحرصون على انتقاء األفكار المناسبة من خالل تأييدها أو رفضها من قبل العاملين  

وم              لكن يتضح من خالل المتوسط الحسابي العام آل        ديري العم راء افراد عينة الدراسة حول مدى ممارسة م
داع      ومديري االدارات لعملية اإلبداع اإلداري في الوزارات المبحوثة في الدراسة أ           نهم  يمارسون عملية اإلب
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داع                  , اإلداري بمدى ممارسة متوسطة        ة اإلب ذ عملي وب لتنفي داع اإلداري المطل وهي ممارسة ال تحقق اإلب
ديرين            , وبالذات لمرحلة تنفيذ االفكار     , لكل مراحله  ة للم درات العقلي ق بالق وربما يرجع ذلك إلى عوامل تتعل

ي حل المشكالت  أ ف ة بالصح والخط ى االحساس والبديه ديرو االدارات عل وم وم ديرو العم د م حيث يعتم
وزارات             ر في أطر ثا       , والمواقف وتحسين اساليب العمل اإلداري في ال ى التفكي ود عل ى    والتع وم عل ة تق بت

ذ ووضع خطة               , المألوف   ة للتنفي بدًال من ترجمة االفكار الهامة والجديدة أو البديلة إلى إجراءات مفيدة وقابل
ه من خالل              , للتنفيذ   ار الحل أو التوصل الي ديرون باختي وم الم ا أن يق وهذا العملية تحتاج قبل الوصول اليه

دقيق وال ل والت ا بالتحلي ار وتناوله رز االفك ل ف ى الحل االمث ار للتوصل إل ذه االفك ين ه م , مفاضلة ب ومن ث
اً                          املين تجنب ساندة من الع د والم ذا الحل وحشد التأيي العمل على ازالة آل العوائق والصعاب التي قد تعيق ه

داع   شجيعًا لإلب ات وت ة والمعوق ذ    , للمقاوم داعي ينف لوك اب ى س اج إل ة تحت ة المنهجي ة االبداعي ذه العملي وه
. عملية اإلبداع اإلداري بمدى ممارسة آبيرة وآبيرة جدًا من قبل المديرين في الوزاراتمراحل  

  تنفيذ األفكار من مراحل عملية اإلبداع اإلداريهل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمرحلة )2
 تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟

ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين م   )وألن حج سؤال ت ى ال ة عل ه لإلجاب  فإن
tاستخدام اختبار  ).85( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )85(جدول t مراحل عملية اإلبداع اإلداري تعزى من  تنفيذ األفكار لمرحلة لدارسة الفروق 
 للمتغيرات الديمغرافية

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ر اختبا المعياري t  ستوى م

 الداللة
ز  69. 3.10 172 مدير إدارة المرآ

 477. 712. 66. 3.04 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 66. 3.08 236 جامعي
 920. 101.- 75. 3.09 49 دراسات عليا العلمي

 130. 1.539- 88. 3.26 44 إناث النوع 63. 3.04 241 ذآور
 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
روق ذات              مرحلة تنفيذ األفكار  أن  ) 85(حظ من الجدول    نال ه ال يوجد ف وظيفي أن  بالنسبة للمرآز ال

tداللة إحصائية حيث نجد أن قيمة اختبار         ر من     ) 0.477(مستوى الداللة   ( غير دالة     ك     , )5%أآب معنى ذل
دا     مرحلة تنفيذ األفكار  أن نوع المرآز الوظيفي ليس له أثر على          والجدول  . ع اإلداري  من مراحل عملية اإلب

وع، بمعنى أن                       ر الن سبة للمؤهل العلمي ومتغي سابقة بالن ار     يشير إلى نفس النتيجة ال ذ األفك ة تنفي  من   مرحل
.مراحل عملية اإلبداع اإلداري ال يتأثر بالمؤهل العلمي أو النوع  

داع اإل هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمرحلة       )3  تعزى  داري تنفيذ األفكار من مراحل عملية اإلب
 ؟)الوزارات(لجهة العمل 

).86(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
 اإلداري  عملية اإلبداعمن مراحل تنفيذ األفكار لمرحلةنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )86(جدول

 حسب الوزارات
ط العدد جهة العمل الوس

الحسابي
راف  اال نح

 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 71. 3.22 33 وزارة الصحة والسكان
 40. 3.24 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 73. 3.27 25  والبيئةالمياهوزارة 
 79. 3.03 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 76. 3.02 28 المهني

ة النفط والمعادنوزار  29 2.65 .76 
 49. 2.95 28 وزارة العدل
 73. 3.46 28 وزارة الزراعة

3.597 .000 
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 18. 3.11 27 وزارة الداخلية
اإلعالموزارة   26 2.84 .61 

 68. 2853.08 اإلجمالي

  

.من اعداد الباحث:  المصدر   
شير      أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذه       )86(نالحظ من الجدول   ة العمل ت المرحلة حسب جه

وزارات                    ة في آل ال راد العين دى أف داع اإلداري ل ة اإلب ار من مراحل عملي ذ األفك ة تنفي إلى ممارسة مرحل
نفط  دا وزارة ال طة ع ة متوس ة ممارس ن الوسط الفرضي  , بدرج ل م سابية أق طاتها الح ، )2.75(ألن متوس

ار من               ذ االفك ة  تنفي ائج         وبالتالي فأن مدى ممارسة مرحل شير نت داع اإلداري ضعيفة وت ة اإلب  مراحل عملي
ار            ذ األفك ار   , تحليل التباين إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمرحلة تنفي ة اختب ألن قيم F   د ة عن   معنوي

راد              . 5%أقل من   ) 0.000(وألن مستوى الداللة    , 0.05 دى أف داع اإلداري ل ى أن مراحل اإلب وهذا يشير إل
).الوزارات(حلة تنفيذ األفكار يختلف حسب جهة العمل العينة بالنسبة لمر  

ار ضنت                         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب صالح أي وزارة ت روق ول ذه الف ولمعرفة اختالف ه
) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).87(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول, )  

ٍ) 3تنتائج اختبار دنت : )87(جدول Dunnett t3   تنفيذ األفكارلمرحلةالوزارات  لدراسة الفروق بين) 
)جهات العمل(مصدر الفروق   مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات 
وزارة التخطيط-وزارة النفط  -0.59 0.028 
وزارة الزراعة-وزارة النفط   -0.81 0.006 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
ة             يشير إلى أن مرح   )87(الجدول راد العين دى أف داع اإلداري ل ة اإلب لة تنفيذ األفكار من مراحل عملي

نفط  ي وزارة ال رائهم ف ن نظ ضل م ة أف ة بدرج ة ممارس ي وزارة التخطيط ووزارة الزراع ستوى , ف ألن م
).0.05أقل من   (0.05معنوية عند )  على الترتيب0.006 ، 0.028(الداللة   

وم                  هذا يعني ان مستوى المعرفة لمرحلة تنف       ديري العم د م داع اإلداري عن ة اإلب ار من مراحل عملي يذ االفك
.ومديري االدارات في وزارة الزراعة ووزارة التخطيط أفضل منها في وزارة النفط  

ل واالطالع  دريب والتأهي ال والت وع األعم ر وتن ة التفكي نح الصالحيات وحري ستوى م ى ان م باإلضافة إل
ن   ل م ي آ ارب والممارسات ف ى التج اون  عل ات التع م اتفاقي ضل بحك ة اف وزارة التخطيط ووزارة الزراع

ا     , الدولي بين هذه الوزارات والدول المانحة ومنظمات الدعم اإلداري والفني            نفط ربم في حين إن وزارة ال
شريعات في                         وائح والت ه الل ا تنص علي ألوف أو حسب م تحكمها النمطية في االعمال والعمل حسب ما هو م

. افة إلى أن عملية التصرف أو االبتكار محكومة فقط للسلطة العليا أو مرتبطة بهاالوزارة باإلض  
داع اإلداري هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمرحلة       )4  تعزى   تنفيذ األفكار من مراحل عملية اإلب

 لفئات سنوات الخبرة؟
).88(جدوللإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في ال  

مراحل عملية اإلبداع اإلداري من  تنفيذ األفكار لمرحلةنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )88(جدول
 حسب فئات سنوات الخبرة

سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 
 61. 2.96 141  فأقلسنوات 5

 63. 3.07 102  سنوات10إلى  5أآبر من 
 1.07 3.28 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 62. 3.64 25  سنة15أآبر من 
 68. 3.08 285 اإلجمالي

8.231 .000 

.من اعداد الباحث:  المصدر    

ار من مراحل                   ) 88(نالحظ من الجدول       ذ األفك ة تنفي ة لمرحل راد العين أن متوسطات استجابات أف
ي حسب فئات سنوات الخبرة تشير إلى ممارسة متوسطة لمرحلة تنفيذ األفكار لمراحل              عملية اإلبداع اإلدار  

ة راد العين دى أف داع اإلداري ل ة اإلب ن الوسط الفرضي , عملي ى م سابية أعل طاتها الح ائج . ألن متوس ا نت أم
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ار  تحليل التباين فتشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمرحلة تنفيذ األفكار ألن قيمة اختب                F     ة   معنوي
ة      0.05وعالية عند    ل من     ) 0.000( وألن مستوى الدالل داع             . 5%أق ة اإلب ى أن مراحل عملي شير إل ذا ي وه

.يختلف حسب فئات سنوات الخبرة, اإلداري لدى أفراد العينة بالنسبة لمرحلة تنفيذ األفكار  
ارات البعدي      م استخدام االختب ار ضنت ت   ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة ت  3ة باستخدام اختب

) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).89(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول)   
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )89(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين)   

  تنفيذ األفكارلمرحلةفئات سنوات الخبرة 
)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  وسطاتالفروق بين المت   مستوى الداللة 

 0.000 0.68  سنوات فأقل5 - سنة 15أآثر من 
سنوات10 إلى 5أآثر من - سنة 15أآثر من   0.56 0.001 

.من اعداد الباحث:  المصدر       
دول ن الج ظ م ار  )89(نالح ذ األفك ة تنفي ق بمرحل ا يتعل داع اإلداري فيم ة اإلب ل عملي أن مراح

رة عمل            )  سنة 15أآثر من   (في الفئة   للمديرين الذين لديهم خبرة عمل       ديهم خب ذين ل أفضل من نظرائهم وال
ل5( نوات فأق ة  )  س ي الفئ رائهم ف ن نظ ن (وم ر م ى 5أآث نوات10 إل ة  )  س ستوى الدالل ث م  0.000(حي
د     )  على الترتيب   0.001، ة عن رة             0.05دال رة عمل آبي ديهم خب ذين ل ديرين ال ة الن للم ذه نتيجة طبيعي ، وه

.د وتنفيذ االفكار لمراحل عملية اإلبداع اإلداري من زمالئهم قليلوا الخبرة في العملأفضل  في اعدا  
ديرين اعطاهم أفضلية             ى من الم رات االعل وهذا يعني ان مستوى التجارب والممارسات لدى أصحاب الخب

ة ا                   ار من مراحل عملي ذ االفك ة تنفي داع  نسبية غير مطلقة عن نظرائهم أصحاب الخبرات االقل في مرحل إلب
.اإلداري  

مراحل اإلبداع اإلداري لمجموع المراحل الخمسة السابقة: المحور الثاني  
:هذا المحور يرتبط باإلجابة على التساؤالت التالية  

ديري             )10 وم وم ديري العم دى م سابقة ل ل ال ل المراح داع اإلداري لك ل اإلب وفر مراح دى ت ا م م
 أفراد عينة الدراسة؟اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء 

شاف                   ة للمراحل واآت ات المعياري لإلجابة عن هذا السؤال تم تلخيص األوساط الحسابية المرجحة واالنحراف
ار   , وتحديد المشكالت  اج األفك ار   ,  وإنت ذ األفك ار   ,  وتنفي يم األفك م حساب الوسط          ,  وتقي ار، وت ل األفك وتحلي

).90(في الجدولالحسابي واالنحراف المعياري لهذا المحور آما   
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور مراحل اإلبداع اإلداري:)90(جدول  
بعاداأل م  الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي 

د   1 شاف وتحدي اآت
 5 73. 2.94 المشكالت

 3 64. 2.99 إنتاج األفكار 2
 2 68. 3.08 تنفيذ األفكار 3
 4 78. 2.96 تقييم األفكار 4
 1 58. 3.19 تحليل األفكار 5
  58. 3.03 اإلجمالي 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
ار وفي                اج األفك م إنت ار ث ذ األفك م تنفي ى ث ة األول نالحظ أن مرحلة تحليل األفكار جاءات في المرتب

د       شاف وتحدي ة اآت أتي مرحل رض أن ت ن المفت ي فم ر طبيع ذا غي شكالت، وه د الم شاف وتحدي ر اآت األخي
ار         ال ار     , مشكالت في المرتبة األولى ثم إنتاج وتحليل وتقييم االفك ذ األفك م تنفي يادة          , ث ى س ك إل ا يرجع ذل ربم

ول والمشكالت التي                ار والحل النمطية التقليدية للعمل اإلداري الذي يعتمد على المألوف والممارس من االفك
ار , يتم تداولها دون تحديث أو تطوير   ور       فكل مشكلة لها حل ولها افك ى الف ذها عل ا وتنفي تم تحليله ,  جاهزة ي

ا    ستطيع الخروج منه ٍة ال ن دود ثابت ي ح ر ف الي انحصار التفكي شكالت , وبالت ة لم اليب مألوف تخدام اس واس
.مألوفة  
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ع   ن أن توق شعور م ة ال ة وتقوي ف المتوقع شكالت أو المواق شعور بالم ساسية ال ضعف ح ذي ي ر ال األم
دة    المشكالت واالحساس بها والعمل      ة معق ود  , على حلها من خالل عملية اإلبداع اإلداري عملية عقلي وال تق

ة والتخطيط لهؤالء         , إلى افضل ما نحن فيه   درات االبداعي ل في ضعف الق ك يتمث وأغلب الظن أن سبب ذل
دي           نمط اإلداري التقلي اد ال ة العمل من خالل اعتم دوا أهمي ذين أآ ديرين وال دين     , الم ى مؤي سمون إل م ينق فه

داع                         , منفذينو ة اإلب ائج ترتيب مراحل عملي ه نت د أظهرت ذا التأآي م وه رين في عمله وليسوا مبدعين أو مبتك
داع                 ) 90(اإلداري في الجدول   ة اإلب وزارات لمراحل عملي وفر من الممارسة في ال التي حددت المدى المت

.اإلداري آما هي سائدة في الواقع العملي  
ى              حيث ان مدى الممارسة لعملية اإلبد      ة عل يادة النمطي اع اإلداري حسب إجابات افراد عينة الدراسة تدعم س

.حساب عملية اإلبداع اإلداري في هذه الوزارات  
ور      )11 صائية لمح ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري  ه ل اإلب رات  مراح زى للمتغي تع

 الديمغرافية؟
ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ة آبي (حي م العين م   , )روألن حج سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن

tاستخدام اختبار  ).91( آما تظهر نتائجه في الجدول  
نتائج اختبار : )91(جدول t لدارسة الفروق في محور مراحل اإلبداع اإلداري حسب المتغيرات 

 الديمغرافية
 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز ال 59. 3.08 172 مدير إدارة مرآ

 055. 1.929 55. 2.95 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 58. 3.04 236 جامعي
 478. 711. 58. 2.98 49 دراسات عليا العلمي

 027. 2.272- 735. 3.26 44 إناث النوع 536. 2.99 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر  
وظيفي أو أن) 91(نالحظ من الجدول  المرآز ال أثر ب داع اإلداري ال يت ة اإلب  محور مراحل عملي

حيث نجد أن قيمة اختبار      , ألن هذه الفروق ليست ذات داللة إحصائية      , المؤهل العلمي  t ة      مستوى   ( غير دال
ر من  ة أآب داع اإلداري ). 5%الدالل ة اإلب ة إحصائية لمحور مراحل عملي ًا ذات دالل اك فروق د أن هن ونج

ار      , ة لمتغير النوع  بالنسب ة اختب ألن قيم t د     ة عن ة ومعنوي صالح     )0.027 (5% دال روق ل ذه الف ، ونجد أن ه
.مديري العموم أو مديري اإلدارات من اإلناث  

ور       )12 صائية لمح ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري  ه ل اإلب ل   مراح ة العم زى لجه تع
 ؟)الوزارات(

).92(يل التباين آما تظهر نتائجه في الجدوللإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحل  
نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور مراحل اإلبداع اإلداري حسب الوزارات: )92(جدول  

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 66. 3.17 33 وزارة الصحة والسكان
يط والتعاون الدوليوزارة التخط  27 3.12 .47 

 56. 3.27 25  والبيئةالمياهوزارة 
 61. 2.98 34 وزارة التربية والتعليم

ي و يم الفن دريب اوزارة التعل لت
 52. 2.89 28 المهني

 66. 2.72 29 وزارة النفط والمعادن
 48. 2.92 28 وزارة العدل
 75. 3.34 28 وزارة الزراعة

 10. 2.99 27  الداخليةوزارة
اإلعالموزارة   26 2.95 .47 

3.245 .001 
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   58. 2853.03 اإلجمالي
 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
شير      ) 92(نالحظ من الجدول   ة العمل ت أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذا المحور حسب جه

دا وزارة      إلى وجود ممارسة متوسطة لمراحل عملية اإلبداع اإلداري لدى أفراد العي         وزارات ع ة في آل ال ن
نفط ن الوسط الفرضي  , ال ى م سابية أعل طاتها الح ة  , )2.75(ألن متوس ستوى الممارس د أن م ين نج ي ح ف

ل من الوسط الفرضي ،            , لمراحل عملية اإلبداع اإلداري في وزارة النفط ضعيفة        ألن متوسطها الحسابي أق
داع اإلداري        وتشير نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق ذات دال         ة اإلب ألن , لة إحصائية لمحور مراحل عملي

Fقيمة اختبار    وهذا يشير إلى أن مراحل       . 5%أقل من   ) 0.001(وألن مستوى الداللة    , 0.05  معنوية عند     
).الوزارات(عملية اإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة يختلف حسب جهة العمل   

صالح أي وزارة        ار ضنت               ,ولمعرفة اختالف هذه الفروق ول ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  ت
) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 روق  , ) ألن , ألن البيانات غير متجانسة ولكن اختبار ضنت لم تظهر الف

. الفروق بين المتوسطات صغيرة جدًا  
داع اإلداري    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمحور         )13 ات سنوات      مراحل اإلب  تعزى لفئ

 ة؟الخبر
).93(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور مراحل اإلبداع اإلداري حسب فئات سنوات : )93(جدول
 الخبرة

سنوات الخبرةفئات  لةمستوى الدال Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد   
 49. 2.91 141  فأقلسنوات 5

 52. 3.02 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 87. 3.34 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 64. 3.59 25  سنة15أآبر من 
 58. 3.03 285 اإلجمالي

13.091 .000 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر    
س     ور ح ذا المح ة له راد العين تجابات أف طات اس د أن متوس ى    نج شير إل رة ت نوات الخب ات س ب فئ

ة  لممارس ةمراح راد العين دى أف طة  ل ة متوس ة ممارس داع اإلداري بدرج ة اإلب طاتها ,  عملي ألن متوس
روق                             ى وجود ف شير إل اين ت ل التب ائج تحلي دًا، ونجد أن نت ٍة ج سبٍة قليل الحسابية أعلى من الوسط الفرضي بن

ار   , ع اإلداري عملية اإلبدامراحلذات داللة إحصائية لمحور     ة اختب ألن قيم F د     ة عن ة وعالي  0.05  معنوي
راد                 . 5%ٌأقل من   ) 0.000(حيث مستوى الداللة     دى أف داع اإلداري ل ة اإلب ى أن مراحل عملي شير إل وهذا ي

.العينة تختلف حسب فئات سنوات الخبرة  
ة باس   , ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة  ارات البعدي ار ضنت ت  تم استخدام االختب  3تخدام اختب

) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).94(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول,)  
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )94(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات)   

 الخبرة لمحور مراحل اإلبداع اإلداري
)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف

متوسطاتال  مستوى الداللة 

 0.000 0.68  سنوات فأقل5 - سنة 15أآثر من 
سنوات10 إلى 5أآثر من - سنة 15أآثر من   0.57 0.001 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
دول  ن الج رة  ) 94(نالحظ م ديهم خب ذين ل راد ال داع اإلداري لألف ة اإلب ل عملي ة مراح أن  ممارس

ة   ي الفئ ل ف ن (عم ر م ل   ) نة س15أآث رة عم ديهم خب ذين ل رائهم ال ن نظ ضل م ل5(أف نوات فأق ن )  س وم
ة     ر من     : (نظرائهم في الفئ ى    5أآث ة       , ) سنوات  10 إل ى الترتيب    0.001 ، 0.000(حيث مستوى الدالل )  عل

ذ وممارسة                , ، وهذه نتيجة طبيعية   0.05دالة عند    رة أفضل في تنفي ألن المديرين الذين لديهم خبرة عمل آبي
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ة ل عملي ل  مراح ي العم رة ف ي الخب م قليل ن زمالئه داع اإلداري م تالآهم   ,  اإلب ة ام ي نتيج ر طبيع ذا أم وه
.لممارسات وتجارب عملية أآثر من نظرائهم األقل خبرة  

سي     ا الرئي ا بمحوره دى عالقته بعض وم ضها ب سة بع ل الخم ين المراح ة ب دى العالق ة م ور ( ولدراس مح
. االرتباط لبيرسونسوف نستخدم معامل) مراحل اإلبداع اإلداري  

هل توجد عالقة ارتباط بين أبعاد محور مراحل اإلبداع اإلداري؟ : السؤال األول  
ما مدى عالقة االرتباط بين األبعاد بمحور مراحل اإلبداع اإلداري؟ : السؤال الثاني  

  اإلبداع اإلداري ومحورهاعملية محور مراحلنتائج معامل االرتباط لبيرسون بين : )95(جدول

اج  األبعاد أنت
 األفكار

ل   تحلي
األفكارتقييم  األفكار ل  تنفيذ األفكار  ور مراح مح

اإلداري اإلبداع  
شاف ا **87. **65. **71. **58. **70. معامل االرتباط آت

د  وتحدي
 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة المشكالت

اج **85. **67. **62. **69. معامل االرتباط  إنت
 مستوى الداللة األفكار

 
.000 .000 .000 .000 

ل   **79. **66. **52. معامل االرتباط تحلي
 مستوى الداللة األفكار

  
.000 .000 .000 

يم  **83. **65. معامل االرتباط تقي
 مستوى الداللة األفكار

   
.000 .000 

ذ  **87. معامل االرتباط تنفي
 مستوى الداللة األفكار

    
.000 

0.01دالة عند **   
.من اعداد الباحث:  المصدر       

ا            ين المراحل بمحوره اط استجابات            , نالحظ أنه يوجد ارتباط قوي جدًا ب ى مدى ارتب دل عل ذا ي وه
شاف              ة اآت ل مرحل ور مث ل المح ين مراح دًا ودًال ب ًا جي ر ارتباط ذلك يظه ور، آ ذا المح ة له راد العين أف

اط متوسط            المشكالت ومرحلة إنتاج األفك    ا يوجد ارتب ار، بينم ذ األفك ة تنفي ار ومرحل يم األفك ة تقي ار ومرحل
ار             ل األفك ة تحلي د المشكالت ومرحل ار           )0.58(بين مرحلة اآتشاف وتحدي ل األفك ة تحلي ين مرحل ذلك ب ، وآ

).0.52(ومرحلة تقييم األفكار   
معوقات اإلبداع اإلداري: المحور الثالث: 2-3  

دة               هذا المحور يتكون من أرب     ى ح ًال عل ستعرضها آ سية وسوف ن ذا المحور        , عة  معوقات  رئي اقش ه م نن ث
.بشكل إجمالي  

المعوقات العقلية: المعوق األول  
:هذا المعوق يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  

ة   )1 دواوين العام ي ال ديري اإلدارات ف وم وم ديري العم دى م ة ل ات العقلي وفر المعوق دى ت ا م م
 ء أفراد عينة الدراسة؟للوزارات حسب أرا

م             لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري لفقرات هذا المعوق، ثم ت
).96(ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  

إلبداع اإلداريللمعوقات العقلية لالوسط الحسابي واالنحراف المعياري :)96(جدول  

قرةالف م ط   الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

.عند التفكير في المشكلة أجد صعوبة في التذآر والتصور والتخيل 1  2.95 1.07 5 
.أعتمد على االحساس والبديهة بالصح والخطأ عند حل مشكلة ما 2  3.01 1.01 1 

.ينحصر تفكيري في الحدود الثابتة التي يفرضها الروتين المألوف 3  2.90 1.05 6 

ل          4 ددة للفع سيطة ومح ط ب ى خط ار إل ة االفك ي ترجم عوبة ف د ص  10 1.07 2.80أج
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.االيجابي  
.أشعر أن حل المشكلة عملية عقليه معقدة 5  2.81 1.12 9 

ى     6 سيمها إل ة تق ه دون محاول ره آلي رى نظ شكالت الكب ى الم ر إل انظ
.مشكالت صغرى  2.87 1.07 8 

ار ا   7 يم االفك ي تقي د ف ار    أعتم ى اختي يس عل ق ول ى المنط دة عل لجدي
.االفكار عمليًا  3.00 1.04 3 

.أعتقد بأن هناك حًال واحدًا صحيحًا ألى مشكلة 8  3.00 1.10 3 

ي ُأؤمن بأسلوب              9 ر يجعلن ي التفكي سير     (الجمود الشديد ف ارب ي دع الق
).بهدوء  2.89 1.08 7 

ال ودراسة     أعتمد االستنتاجات مباشرة دون اعطاء الوقت الالز       10 م للخي
.االفكار المطروحة لكل حرية  3.00 1.14 3 

  80. 2.92 اإلجمالي 
.من اعداد الباحث:  المصدر      

) 2.75أآبر من     (2.92 هو   لإلبداع اإلداري يشير إلى أن المتوسط الكلي للمعوقات العقلية        )96(الجدول
رات التي              بمعنى إنه إلى حد ما غالبية استجابات أفراد العينة تشير إلى           م الفق ة، ومن أه ات عقلي  وجود معوق

ة   ات العقلي ود المعوق د وج داع اإلداري تؤآ ي    لإلب ي ه ة األول ي المرتب رجح ف سابي الم ط الح سب الوس ح
م     انون         10 و  8 و   7 و   2الفقرات رق وزارات يع ديري اإلدارات في ال وم وم ديري العم ، بمعنى أن معظم م

د            , بداع اإلداري بدرجة متوسطة من المعوقات العقلية لإل      ة عن ى البديه ادهم عل ويؤآدون ذلك من خالل اعتم
ق      ى المنط دة عل ار الجدي يم األفك ى تقي ادهم عل شكلة، واعتم ل الم حيحًا ألي   , ح دا ص ًال واح اك ح وأن هن

م                       ا نالحظ من الجدول أنه ال، آم تنتاجات المباشرة دون إعطاء وقت للخي ى االس دون عل ا يعتم مشكلة، آم
انون صعوبة ال شكلة يع ل الم ي ح ر ف د التفكي ذآر عن شكلة , ت ساس بالم دارآهم لإلح عون م م ال يوس ل , فه ب

داع  , .9 و 3 و   2يترآون حل المشكالت للصدفة وهذا ما نالحظه من الفقرات           وتحدث المعوقات العقلية لإلب
ارب         تدعاء للتج ي االس عوبة ف ي االدراك  وص داع ف ي اإلدراك أو خ أ ف اك خط ون هن دما يك  اإلداري عن

ل          , والممارسات السابقة    ى صعوبة التصور والتخي ي             , باإلضافة إل ى ضيق في االدراك العقل ؤدي إل ا ي مم
ة              ود الفكري              , للمشكالت أو صعوبة في عزل المشكالت الحقيقي ضًا نتيجة الجم ات أي ذه المعوق وتحدث ه

ؤدي       وسيادة النمطية االدارية التقليدية التي تحصر القدرة االدراآية للعقل في حدو           ذي ي د الروتين المألوف ال
وأنه ال يوجد إال حل واحد صحيح ألي مشكلة          , وليس على اختيار االفكار عمليًا      , إلى االعتماد على المنطق   

ة في                      ,  ايير واسس واضحة ومعلن وهذا ناتج عن قلة االدراك لمفاهيم وأسس ادارة اإلبداع أو عدم وجود مع
ا تطوير النمو            رامج           الوزارات يمكن من خالله اب الب ديرين نتيجة لغي دى الم داع اإلداري ل في تطوير اإلب

ل                         ذآر والتخي اليب االستدعاء والت نهم من أس ارات التي تمك ديرين بالمه د الم ى تزوي التدريبية التي تهدف إل
اب النظرة واالهداف المشترآة في                         ى غي ع باإلضافة إل ى الواق ا عل وبناء االفكار واساليب تحليلها وتطبيقه

ستقبلية رغم امتالك                      الوزا ة المواقف والتحديات الم ق االحاسيس المشترآة بطبيع ى خل رات التي تعمل عل
تراتيجيات ى اس وزارات إل ذه ال داع وتطوير , معظم ه ى إدارة اإلب ي ترمي إل داف الت دة عن االه ا بعي لكنه

ا   املين فيه ديرين الع درات للم ارات والق اهري , المه ول الحل الظ ذي يفرض قب ر ال م األم شاآل والحك  للم
ا تكمن مشكلة    , السريع على األفكار االبداعية ورفضها وسيادة االعتقاد بوجود حل واحد فقط للمشكلة              وهن

اد             , تفشي المعوقات العقلية وتأثيرها على إخافة العقل البشري        ى اعتم ؤدي إل ا ي وده مم ه وجم وبالتالي تعطيل
ة          ا واستخدام أساليب                المديرين في هذه الوزارات على اإلحساس والبديه د حل مشكلة م أ عن بالصح والخط

.وبالتالي ضعف القدرة على ترجمة األفكار إلى خطط بسيطة ومحدده للفعل االيجابي, مألوفة   
صائية ل     )2 ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري  ه ة لإلب ات العقلي رات  لمعوق زى للمتغي  تع

 الديمغرافية؟
ع ال   ا التوزي ة له ات العين ث إن بيان ي حي ر (طبيع ة آبي م العين م   , )وألن حج سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن

tاستخدام اختبار  ).97( آما تظهر نتائجه في الجدول  
نتائج اختبار : )97(جدول t إلبداع اإلداري تعزى للمتغيرات الديمغرافيةل لدارسة الفروق المعوقات العقلية   

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح

اريالمعي ستوى  tاختبار   م
 الداللة

 784. 275.- 78. 2.91 172 مدير إدارة
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ز  78. 2.91 172 مدير إدارة المرآ
 784. 275.- 84. 2.94 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 80. 2.89 236 جامعي
 138. 1.488- 83. 3.08 49 دراسات عليا العلمي

 317. 1.010 93. 2.80 44 إناث النوع 78. 2.95 241 ذآور

.لباحثمن اعداد ا:  المصدر   
دول    ن الج ظ م زى      ) 97(نالح داع اإلداري تع ة لإلب ات العقلي ة للمعوق روق معنوي د ف ه ال يوج أن

tللمتغيرات الديمغرافية ألن قيمة اختبار  .  غير معنوية  
صائية ل  )3 ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري ه ة لإلب ات العقلي ل  لمعوق ة العم زى لجه  تع

 ؟)الوزارات(
).98(استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدوللإلجابة عن السؤال تم   

إلبداع اإلداري حسب الوزاراتللمعوقات العقلية لنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )98(جدول  
ط العدد جهة العمل الوس

الحسابي
راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 84. 2.77 33 وزارة الصحة والسكان
 65. 2.70 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 63. 2.73 25  والبيئةالمياهوزارة 
 84. 3.53 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 68. 2.88 28 المهني

 83. 3.07 29 وزارة النفط والمعادن
 59. 2.80 28 وزارة العدل
 69. 2.48 28 وزارة الزراعة
 29. 2.57 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 3.62 .95 
 80. 2852.92 اإلجمالي

7.946 .000 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
شير             ) 98(نالحظ من الجدول     أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذا المعوق حسب جهة العمل ت

م         إلى وجود معوقات عقلية لإلبداع اإلداري لدى أفرا        ة ث م وزارة التربي د العينة في آل من وزارة اإلعالم ث
صحة م وزارة ال دل ث ي ووزارة الع يم الفن م وزارة التعل نفط ث ن , وزارة ال ى م ألن متوسطاتها الحسابية أعل

نخفض         )2.75(الوسط الفرضي    ات م ذه المعوق ل من     , ، أما بقية الوزارات فإن وجود ه حيث متوسطاتها أق
ة حسب             الوسط الفرضي، وتشير     ات العقلي ة إحصائية للمعوق روق ذات دالل نتائج تحليل التباين إلى وجود ف

ألن قيمة اختبار , الوزارات F . 5%أقل من ) 0.000(وألن مستوى الداللة , 0.05  معنوية وعالية جدًا عند 
ل         ة العم سب جه ف ح ة يختل راد العين دى أف داع اإلداري ل ة لإلب ات العقلي ى أن المعوق شير إل ذا ي وه

).الوزارات(  
صالح أي وزارة        ار ضنت              , ولمعرفة اختالف هذه الفروق ول ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب ت

) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).99(ألن البيانات غير متجانسة وتظهر نتائجه في الجدول, )  
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )99(جدول Dunnett t3 لمعوقات العقليةلت الوزارا لدراسة الفروق بين)   

)جهات العمل(مصدر الفروق   مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات 
وزارة العدل-وزارة التربية  0.72 0.009 
وزارة الزراعة-وزارة التربية  1.05 0.000 
وزارة الداخلية-وزارة التربية  0.96 0.000 
وزارة الصحة-وزارة التربية  0.76 0.020 
 0.003 0.82  التخطيطوزارة-وزارة التربية

المياهوزارة -وزارة التربية  0.80 0.005 
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وزارة الصحة-وزارة اإلعالم  0.85 0.034 
وزارة التخطيط-وزارة اإلعالم  0.91 0.009 

المياهوزارة -وزارة اإلعالم  0.89 0.013 
وزارة الداخلية-وزارة اإلعالم  1.05 0.000 

وزارة العدل-وزارة اإلعالم  0.81 0.025 
وزارة الزراعة-وزارة اإلعالم  1.14 0.000 

.من اعداد الباحث:  المصدر   
ات ) 99(الجدول ود المعوق انون من وج ة واإلعالم يع ي وزارة التربي ة ف راد العين ى أن أف شير إل ي

دل                           ة والع اه والصحة والداخلي م في آل من وزارة التخطيط والمي ر من زمالئه العقلية لإلبداع اإلداري أآث
).0.05أقل من  (0.05، ألن مستوى الداللة  معنوية عند والزراعة  

يم                          ة والتعل ُل من وزارة التربي ات أو ممتلكات آ ق بإمكان ة والتي تتعل ات المادي وربما يرجع ذلك إلى المعوق
اآن             , ووزارة االعالم  داع اإلداري والمهني من اساليب وأم ة اإلب ات عملي اء بمتطلب ى اإليف درة عل وعدم الق

ى الحد من                  خاصه وحواف  ة التي تعمل عل وانين واألنظم ى سيطرة الق ا باإلضافة إل ر مادية اضافية وغيره
ى المنطق      , اإلبداع والمبادرة وتعميق النمطية السائدة والمألوف الممارسة منذ سنوات          اد عل م االعتم ومن ث

ان                       يس باإلمك أن ل اد ب ًا و االعتق ا عملي ى اختياره يس عل دة ول ار الجدي ائن          في تقييم االفك ا هو آ ,  أفضل مم
وزارات                    ذه ال املين في ه ة   (األمر الذي يؤدي إلى الجمود الفكري في التفكير لدى المديرين الع وزارة التربي

ر والتطوير اإلداري             , )ووزارة االعالم  دي في االدارة واساليب التفكي هذا باإلضافة إلى سيطرة الفكر التقلي
ر         ارات                 غير الحديثة اللذين تسببا في خروج الكثي درات والمه وزارتين من أصحاب الق اتين ال وادر ه  من آ

ي      نهم ف ة م اظرة رغب سات المن ى المؤس شروعات الخاصة أو إل ى الم اع الخاص أو إل ى القط ة إل االبداعي
.إشباع حاجاتهم االبداعية وحاجاتهم المادية على السواء  

ة إحصائية          )4 داع         هل توجد فروق ذات دالل ة لإلب ات العقلي د المعوق ات سنوات       اإلداريلبع  تعزى لفئ
 الخبرة؟

).100(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
إلبداع اإلداري حسب فئات سنوات للمعوقات العقلية لنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )100(جدول

 الخبرة
سنوات الخبرةفئات  نحراف المعيارياالالوسط الحسابي العدد   مستوى الداللة Fاختبار  

 85. 3.07 141  فأقلسنوات 5
 73. 2.78 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 85. 2.94 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 71. 2.71 25  سنة15أآبر من 
 80. 2.92 285 اإلجمالي

3.218 .023 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر    
ات سنوات                   )100(نالحظ من الجدول     ذا المعوق حسب فئ ة له راد العين أن متوسطات استجابات أف

ألن متوسطاتها الحسابية أعلى من      , الخبرة تشير إلى وجود معوقات عقلية لإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة          
ا يعني            )  سنوات فأقل  5(الوسط الفرضي، ونجد أن المديرين في الفئة         ة للمتوسط مم ى قيم حصلت على أعل

ائج                             أنه ا نت ة للعمل اإلداري، أم رة الكافي وفر الخب دم ت ذا لع ود ه د يع ات، وق م أآثر فئة تعاني من هذه المعوق
رة            ة حسب سنوات الخب ات العقلي ة  , تحليل التباين تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية للمعوق ألن قيم

Fاختبار   ة   , 0.05  معنوية عند   ل من   ) 0.023(وألن مستوى الدالل ات     .5%أق ى أن المعوق شير إل ذا ي  وه
.العقلية لإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة يختلف حسب فئات سنوات الخبرة  
ار ضنت ت         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  3ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة ت

) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).101(ي الجدولوتظهر نتائجه ف, ألن البيانات غير متجانسة, )  
 

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )101(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات)   
لمعوقات العقليةلالخبرة   
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)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف
 مستوى الداللة المتوسطات

 0.031 0.28  سنوات10 إلى 5 أآثر من - سنوات فأقل5 
 

.باحثمن اعداد ال:  المصدر     
دول  شير الج رتهم    ) 101(ي نوات خب ذين س ديري اإلدارات ال وم أو م ديري العم ى م نوات 5(إل  س

راتهم                ) فأقل ذين سنوات خب م ال ر من زمالئه داع اإلداري أآث ة لإلب ر  (يعانون من وجود المعوقات العقلي أآث
ى    5من   ات حسب المحسوبية                   ) سنوات  10 إل ود للتعيين ة تع ذه نتيجة طبيعي أو للواسطة وعدم     ، ونجد أن ه

.مراعاة المعايير والشروط الوظيفية  
ز                      دفع والترآي وة ال وفر ق دام والتحدي واالنجاز نتيجة عدم ت دام روح االق ادأة وإنع باإلضافة إلى إنعدام المب

ل ال                  , والمثابرة والقدرة على تحدي المصاعب     رات األق دى أصحاب الخب ة ل دام الهم الي ضعف أو إنع وبالت
زون م يتمي داميجعله روح اإلق ادرات  ,  ب م أي مب ون له ضلون أن يك امش  , وال يف ى اله اء عل ضلون البق ويف

ل  ة للعق ة النمطي سك بالتقليدي ذه  , والتم ن ه سئوليتهم م ي م ذي يخل د ال الهم بالح وا أعم ضلون أن يمارس ويف
ال والتصرفات  وزير, االعم ى أو ال دير األعل ه الم ق علي دون أي رأي ال يواف الي ال يب ل , وبالت تم قت ا ي وهن

ذا التصرف     , ومن ثم قتل اإلبداع وسيادة التقاليدية المألوفة في هذه الوزارات           , العقل ذي   -ويظنون أنهم به  ال
.وبالتالي يحصلون على الحوافر واألمان الوظيفي,  أنهم يحصلون على رضا رؤسائهم-يعطل عقولهم  

انفعالية الخوف والتردد: المعوق الثاني  
:باإلجابة عن التساؤالت التاليةهذا المعوق يرتبط   

ة                           )1 دواوين العام ديري اإلدارات في ال وم وم ديري العم دى م ة الخوف ل وفر معوق انفعالي ما مدى ت
 للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟

م             لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري لفقرات هذا المعوق، ثم ت
).102(فقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدولترتيب ال  

إلبداع اإلداريل انفعالية الخوف لمعوقالوسط الحسابي واالنحراف المعياري :)102(جدول  

ط  الفقرة م الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

.أخاف التجديد لما يترتب عليه من مخاطر مجهولة 1  3.56 1.37 7 
.سي الثقة لصناعة افكار جديدةال أجد في نف 2  3.50 1.54 8 

ال          3 ن ردود أفع ًا م ر خوف ي التفكي ة ف لوب التبعي تخدام اس ضل اس اف
.االخرين  3.70 1.55 4 

و    4 ا ه ى م دام عل د االق رين عن ن االخ سخرية م ن التعرض لل أخاف م
.جديد  3.74 1.51 3 

.أخاف من الظهور ومواجهة االخرين بحلول جديدة 5  3.68 1.54 6 
.أخشى اللوم من قبل القيادة العليا في حالة فشل الفكرة الجديدة 6  3.92 1.35 2 

ائج      7 ذه النت ريعة الن ه ائج س ى نت ؤدي إل ي ت ول الت ذ الحل ضل تنفي أف
.تكون ملموسة ومرضيا عنها من قبل القيادة العليا  4.08 1.11 1 

.لدي قناعة بأن ليس باإلمكان أبدع مما آان 8  3.69 1.51 5 
  1.28 3.74 اإلجمالي 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر      
ردد               ) 102(يشير الجدول    ة الخوف والت ي لمعوق انفعالي داع اإلداري    إلى أن المتوسط الكل  من اإلب

ر من      (3.74هو   ة الخوف                    ) 2.75أآب ات انفعالي انون من معوق ة يع راد العين بمعنى أن معظم استجابات أف
ذا المعوق حسب الوسط الحسابي المرجح في                         والتردد لإلبداع اإلداري   رات ه م فق ة، ومن أه  بدرجة عالي

م         رات رق م    8 و 2 و   4 و   6 و   7المرتبة األولي هي الفق ديري            2 و   1 ث وم وم ديري العم ى أن معظم م ، بمعن
ا     ادات العلي رة  (اإلدارات في الوزارات يميلون إلى تنفيذ الحلول التي تملى عليهم من القي قى  حتى ال يل ) 7فق

يهم  اللوم عل رة (ب ضلون أن , )6فق م يف دة، فه ار الجدي ى األفك دام عل د اإلق سخرية عن افون من ال راهم يخ وت
د                   ديم أفضل من الجدي ديهم قناعة أن الق ا أن ل ابعين، آم ى           , يكونوا ت ة اآلخرين عل ى مواجه درون عل وال يق
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ر      فهم غير واثقين من صناعة أفكار جديدة ومفيدة لما          , أفكارهم الجديدة  ارهم غي ائج ألفك ا من نت يترتب عليه
.مرضيه لهم من قبل رؤسائهم  

ه في المجتمع أو                          ا هو متعارف علي ة لكل م ي اشياء مخالف ا تعن داع اإلداري في حد ذاته ذلك أن فكرة اإلب
وزارة  د         , ال ادات والتقالي ى الع افظ عل سان مح و إن ا ه ى عليه ي ترب ه الت دير بطبيعت سان أو الم وألن االن
صاحبه                       , والتراث   سخرية ل اد وال سبب االنتق ا ي ر مم ساطه بعض التغيي ي بب الن , لذلك آل عمل إبداعي يعن

داً                       ر ج ى حد آبي أثرون إل نهم يت دعون م د يحدث    , الكثير من الناس أو المديرين يخافون االنتقاد حتى المب وق
داعي من                       ع أي  عمل اب ذي يمن ى الحد ال دير أحيانًا ان تكثر االقاويل واالنتقادات إل ا وسط      , الم ه يحي ويجعل

.حالة يفتقد فيها الرغبة في إنتاج األفكار الجديدة خشية النقد والسخرية من االخرين  
داع في                ة اإلب بالتالي فأن المغاالة في بعض االنفعاالت مثل الخوف والتردد لدى المديرين قد يتسبب في إعاق

وزارات  ر    , ال د التفكي ى تقيي ؤدي إل ا ت ن مح , ألنه ع م د   وتمن ار والتجدي و االبتك سعي نح ة ال سبب , اول وت
ة الخوف من المجهول       , االنطواء على النفس وضعف الثقة في الذات      ى إشاعة ثقاف وهذا بدوره قد يؤدي إل

سلطات       ل ال ن قب تهجان م د واالس سخرية والنق شية التعرض لل وزارات خ ي ال ديرين ف دى الم اطرة ل ومخ
ة         لذ, األعلى في حالة فشل الفكرة الجديدة      دراتهم العقلي ى حساب ق ر عل ة في التفكي لك يفضلون اسلوب التبعي

ة  ن    , االبداعي شية م ردد خ ن خوف وت االت م ن االنفع ة ع دع الناتج ل المب ة العق از إعاق دث بامتي ا تح وهن
.األخرين أصحاب السلطات األقوى واألعلى  

وق      )2 صائية لمع ة إح روق ذات دالل د ف ل توج دا   ه ردد لإلب وف والت ة الخ زى ع اإلداري انفعالي  تع
 للمتغيرات الديمغرافية؟

ي   ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث إن بيان ر(حي ة آبي م العين م  , )وألن حج سؤال ت ى ال ة عل ه لإلجاب فإن
tاستخدام اختبار  ).103( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )103(جدول t اإلداري تعزى إلبداع ل لدارسة الفروق لمعوق انفعالية الخوف والتردد 
 للمتغيرات الديمغرافية

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز  1.32 3.50 172 مدير إدارة المرآ

 000. 3.989- 1.13 4.09 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 1.33 3.72 236 جامعي
 566. 576.- 1.02 3.82 49 دراسات عليا العلمي

 019. 2.419 1.42 3.27 44 إناث النوع 1.23 3.82 241 ذآور
 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
وم     ) 103(نالحظ من الجدول     ديري العم ديري اإلدارات وم أن هناك فروقًا معنوية بين متوسطي م

ردد       ة الخوف والت ار      , لمعوق انفعالي ة اختب ألن قيم t ة     رو   ) 0.000( دال ذه الف وم،       وه ديري العم صالح م ق ل
داع                      ديري اإلدارات في اإلب م م ر من زمالئه ة الخوف أآث انون من انفعالي وم يع ديري العم وهذا يعني أن م
.اإلداري  
ذآور                 ديري اإلدارات من ال وم أو م ديري العم صالح م , آما نجد أن الجدول يشير إلى وجود فروق معنوية ل

tألن  قيمة اختبار  وهذا يعني أن الذآور أآثر معاناة النفعالية الخوف والتردد من ، 5%عند ) 0.019( دالة 
.اإلناث  

.يشير إلى عدم وجود فروق معنوية بالنسبة للمؤهل العلمي) 103(ونالحظ أن الجدول  
داع اإلداري         هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمعوق       )3 ردد لإلب ة الخوف والت ة      انفعالي  تعزى لجه

 ؟)الوزارات(العمل 
).104( السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدوللإلجابة عن  

إلبداع اإلداري حسب لنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لمعوق انفعالية الخوف  والتردد : )104(جدول
 الوزارات
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ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

صحة والسكانوزارة ال  33 3.46 1.44 
 1.36 3.54 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 1.20 3.49 25  والبيئةالمياهوزارة 
 1.12 3.62 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 1.08 4.22 28 المهني

 1.19 3.85 29 وزارة النفط والمعادن
دلوزارة الع  28 3.80 1.29 

 1.39 2.73 28 وزارة الزراعة
 60. 4.57 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 4.17 1.09 
 1.28 2853.74 اإلجمالي

4.935 .000 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
دول  ن الج ظ م ة  ) 104(نالح ن وزارة الداخلي ل م ي آ ديري اإلدارات ف وم وم ديري العم أن م

انون      ووزارة التعليم ا   لفني ووزارة اإلعالم ثم وزارات النفط والعدل والتربية والتعليم والتخطيط والصحة يع
ى                     ى الترتيب ألن متوسطاتها الحسابية أعل ردد عل ة الخوف والت  من الوسط     بدرجة آبيرة من معوق انفعالي

وزارات               ).2.75(الفرضي   ذه ال دًا     وربما يرجع ذلك إلى أن مستوى النقد لألفكار الجديدة في ه اٍل ج ا  , ع مم
ديرين في                       ل الم رفع مستوى االنفعاالت من الخوف والتردد من طرح أي افكار أو تقديم أي مبادرات من قب

ى أو ممن حولهم            سلطات األعل سخرية واالستهجان من ال د  , هذه الوزارات خشية المحاسبة أو خشية ال وق
ة في ا            د            يرجع ذلك إلى المعوقات الفردية لدى المديرين المتمثل ادات والتقالي شل والتمسك بالع لخوف من الف

ى            أثير عل ة في ممارسة الت ال وعدم الرغب المألوفة والتبلد الذهني والتخصص الضيق أو المحدود في االعم
ه                    , االخرين بهدف آسب ودهم ورضاهم       ى شخص سلبي نظرًا لحاجت دير إل زمن يتحول الم ع مرور ال وم
رة     , ها له العادات والتقاليد المتبعة   إلى الراحة والهدوء التي يمكن أن تؤمن       وإذا حدث أن مرت في خاطره فك

دي                        , إبداعية نمط اإلداري التقلي صالح ال ع المعاش ول صالح الواق سيانها ورفضها ل ا يحاول ن فأنه سرعان م
ر هذه الوزارات والذي يؤآد على ان القادة االداريين الموجودين على قمة الهرم اإلداري هم األآثالممارس في 

رهم                 دة دون غي ار الجدي ق األفك ق معوق        , قدرة على التفكير في المستقبل واألآثر قدرة على خل ذي خل األمر ال
.االنفعاالت و الخوف والتردد ضد عملية اإلبداع اإلداري لدى المديرين في هذه الوزارات  

ي وزارة الزراعة               ضًا ف ون منخف ا يرجع إ      , )2.73(ونالحظ أن هذا المعوق يك ذا ربم ي        وه د ف ستوى النق ى م ل
وزارة الزراعة أقل مما انعكس على مستوى الثقة في الذات في خلق أو طرح افكار جديدة من قبل المديرين في 
. هذه الوزارة بشكل أفضل من نظرائهم في الوزارات االخرى  

ار  ألن قي, وتشير نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمعوق انفعالية الخوف   مة اختب F 
ة الخوف     . 5%أقل من ) 0.000( وألن مستوى الداللة 0.05 معنوية وعالية عند     ى أن انفعالي شير إل وهذا ي

).الوزارات(لدى أفراد العينة يختلف حسب جهة العمل   
ار ضنت                         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب صالح أي وزارة ت روق ول ذه الف ولمعرفة اختالف ه

) (3ت تأو دن (3ت Dunnett t3 ).105(وتظهر نتائجه في الجدول, ألن البيانات غير متجانسة)   
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )105(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين)   

  والترددنفعالية الخوفا لمعوقالوزارات 
)جهات العمل(مصدر الفروق   مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات 
 0.010 1.11  الصحةوزارة-وزارة الداخلية
وزارة المياه-وزارة الداخلية  1.08 0.012 
وزارة التربية-وزارة الداخلية  0.95 0.004 
وزارة الزراعة-وزارة الداخلية  1.86 0.000 
وزارة الزراعة-وزارة التعليم الفني  1.48 0.002 
وزارة الزراعة-وزارة اإلعالم  1.44 0.004 

 



 

 
193

 
" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

.احثمن اعداد الب:  المصدر         
ة                    )105(الجدول اة من انفعالي ر معان ة أآث ديرين في وزارة الداخلي ة من الم راد العين يشير إلى أن أف

ة ووزارة الزراعة،                    اه ووزارة التربي م في آل من وزارة الصحة ووزارة المي الخوف والتردد  من زمالئه
يم الفني ووزارة اإلعالم         ديرين في وزارة التعل ة الخوف      آما أن أفراد العينة من الم اة من انفعالي ر معان  أآث

د     ة عن ة  معنوي ستوى الدالل ة، ألن م ي وزارة الزراع م ف ن زمالئه ردد م ن  (0.05والت ل م د ).0.05أق وق
شريعات         وانين والت ة والق ة لألنظم سيادة المطلق ى ال ك إل ع ذل ن     , يرج دًا ع ًا بعي ذها حرفي رورة تنفي وض

. وزارة الداخلية واالعالم ووزارة التعليم الفنياالجتهادات الشخصية من قبل المديرين في آل من  
ات التطوير                              ا يخص عملي وزارات فيم ذه ال ا في ه سلطات العلي ر في ال ة التفكي يادة مرآزي ى س باإلضافة إل

رهم  د دون غي ار والتحدي ر واالبتك ن   , والتغيي ردد م ن الخوف والت االت م ستوى االنفع ع م ذي رف ر ال األم
سئولية        طرح أي فكرة أو مبادرة من        وانين          , قبل المديرين خوفًا من تحمل الم وائح والق ديس الل تم تق دما ي فعن

ة       شجيع مرؤوسيهم      , والتشريعات والتعليمات والتوجيهات في بعض المراآز القيادي ى ت دون إل أنهم ال يعم ف
ى الترا                       وزارات إل ذه ال ديرون في ه ا يضطر هؤالء الم جع  من المديرين للتحمس للتفكير بطريقة خالقة مم

ل   ن تحم ًا م روتين خوف د وال ة القواع سكون بحرفي ذين يتم اء ال ؤالء الرؤس ود ه ام جم ردد ام والخوف والت
ر   اتق الغي ى ع ا عل ي إلقائه ة ف سئولية ورغب ات  , الم وائح والتعليم وانين والل ة والق ذه االنظم ت ه ا آان فكلم

ردد         والتوجيهات واالرشادات آثيرة ضاقت دائرة اإلبداع آنتيجة مباشرة لزيا         دة االنفعاالت من الخوف والت
.اآثر من نظرائهم في الوزارات االخرى  

داع اإلداري     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمعوق       )4 ردد لإلب ات    انفعالية الخوف والت  تعزى لفئ
 سنوات الخبرة؟

).106(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
إلبداع اإلداري حسب فئات لنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لمعوق انفعالية الخوف : )106(جدول

 سنوات الخبرة
سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 

 1.07 4.16 141  فأقلسنوات 5
 1.30 3.64 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 1.00 2.40 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 1.06 2.61 25  سنة15أآبر من 
 1.28 3.74 285 اإلجمالي

22.209 .000 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر    
ديري ) 106(نالحظ من الجدول  ى م رة عل ر بدرجة آبي ه أث ردد ل ة الخوف والت أن معوق انفعالي

ر           ديهم سنوات خب ة  العموم أو مديري اإلدارات الذين ل ر من     5(ة قليل ل ، أآب ى  5سنوات فأق )  سنوات 10 إل
ة للعمل اإلداري                     رة الكافي وفر الخب ألن متوسطاتها الحسابية أعلى من الوسط الفرضي، وقد يعود هذا لعدم ت
ة إحصائية لمعوق             روق ذات دالل وعدم القدرة على اتخاذ القرار، أما نتائج تحليل التباين فتشير إلى وجود ف

وف ة الخ رةانفعالي نوات الخب سب س ار ,  ح ة اختب ألن قيم F د  ة عن ة 0.05  معنوي ستوى الدالل  وألن م
ن ) 0.000( ل م راد    . 5%أق دى أف داع اإلداري ل ردد  لإلب ة الخوف والت وق انفعالي ى أن مع شير إل ذا ي وه

.العينة  من مديري العموم ومديري اإلدارات يختلف حسب فئات سنوات الخبرة  
ار ضنت ت       ولمعرفة اختالف هذه الفر  ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  3وق ولصالح أي فئة ت

) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).107(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول, )  
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )107(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات)   

نفعالية الخوفأ لمعوقالخبرة   
)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف

 مستوى الداللة المتوسطات

 0.006 0.52  سنوات10 إلى 5 أآثر من - سنوات فأقل5 
 0.000 1.76  سنوات15 إلى 10 أآثر من - سنوات فأقل5 
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 0.000 1.55  سنة15 أآثر من - سنوات فأقل 5
 0.001 1.24  سنة15ى  إل10 أآثر من - سنوات 10 سنوات إلى 5أآثر من 

سنة15 أآثر من - سنوات 10 سنوات إلى 5أآثر من   1.03 0.001 
 

.من اعداد الباحث:  المصدر         
رتهم           ) 107(يشير الجدول  ذين سنوات خب ديري اإلدارات ال وم أو م ديري العم  سنوات  5(إلى أن م

ذين سنوات     يعانون من وجود معوق انفعالية الخوف والتردد من اإلبداع ا  ) فأقل م ال إلداري أآثر من زمالئه
ر من        15 إلى   10 سنوات، أآثر من     10 إلى   5أآثر من   :(خبراتهم ذه نتيجة        ) سنة  15 سنة، أآث ، ونجد أن ه

و                        م قليل ة فه شروط الوظيفي ايير وال اة المع طبيعية تعود للتعيينات حسب المحسوبية أو للواسطة وعدم مراع
دير وم أو م ديري العم ا أن م رة، آم رتهم الخب نوات خب ذين س ن (ي اإلدارات ال ر م ى 5أآث نوات10 إل )  س

نوات       ذين س م ال ن زمالئه ر م داع اإلداري أآث ن اإلب ردد م وف والت ة الخ وق انفعالي ود مع ن وج انون م يع
). سنة15 سنة، أآثر من 15 إلى 10أآثر من (خبراتهم   

خ    , افقدهم الثقة في النفس   الذي  , وذلك نتيجة المغاالة في بعض االنفعاالت مثل الخوف والتردد         وأوقعهم في ف
اب                       ى غي نهم باإلضافة إل ى م الخوف من التجديد لما يترتب عليه من مخاطر ومسؤولية أمام رؤسائهم األعل
شل                          أ والف دة وعدم الخوف من الخط ى تجريب االشياء الجدي ا عل ون فيه ي يعمل وزارات الت , التشجيع من ال

.لتفكير التقليدية على حساب اساليب التفكير االبداعياألمر الذي ادى إلى تفضيلهم اساليب ا  
المعوقات الدافعية: المعوق الثالث  

:هذا المعوق يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  
ي            )1 ديري اإلدارات ف وم وم ديري العم دى م داع اإلداري ل ة لإلب ات الدافعي وفر المعوق دى ت ا م م

 نة الدراسة؟الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عي
م             لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري لفقرات هذا المعوق، ثم ت

).108(ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  
إلبداع اإلداريللمعوقات الدافعية  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري:)108(جدول  

ط الوس الفقرة م
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

.انعدام التشجيع أدى إلى ضعف الرغبة في التجديد واالبداع في العمل 1  4.39 .95 6 
.عدم تشجيع اإلدارة العليا للمديرين المبدعين بالطريقة المالئمة 2  4.43 .87 3 

.عدم المساندة والدعم للمديرين للقيام باألعمال اإلبداعية 3  4.41 .89 5 

د نعدم مناسبة الحوافز التي تقدم للمديرين الذين يقدمو     4  , ٍة أفكارًا جدي
.مع الجهد المبذول  4.50 .84 2 

.ة أفكارا جديدنعدم العدالة في تقديم الحوافز للمديرين الذين يقدمو 5  4.66 .71 1 
.نوالنقد الهدام والمحبط لألفكار المبدعة التي يقدمها المدير 6  4.42 .97 4 
  68. 4.47 اإلجمالي 7

.من اعداد الباحث:  المصدر      
أآبر من   (4.47 هو لمعوقات الدافعية لإلبداع اإلداري إلى أن المتوسط الكلي     ) 108(يشير الجدول   

ود      ) 2.75 ى وج اتهم إل دًا لمعان رة ج ة آبي شير بدرج ة ت راد العين تجابات أف م اس ى أن معظ ات بمعن المعوق
داع اإلدا ة لإلب يم     . ريالدافعي الل ق ن خ ديرين م دى الم وح ل اهرة بوض ات ظ ذه المعوق ظ أن ه ونالح

ديم الحوافز                  ة في تق دام العدال وعدم تناسبها مع      ) 4.66(المتوسطات، وهذه المعوقات الدافعية تعود إلى انع
ة   ار المبذول د        ) 4.50(األفك ديرون للنق رض الم دعين، وتع ا للمب ن اإلدارات العلي شجيع م وفر الت دم ت وع

ا                  ال ة مم محبط خصوصًا إذا ماتم عرض أفكار جديدة من قبلهم، باإلضافة إلى عدم المساندة لألعمال اإلبداعي
ا    ي انخفض فيه وزارات الت ذه ال ي ه ل اإلداري ف ي العم داع ف د واإلب ي التجدي ة ف ى ضعف الرغب ؤدي إل ي

ه         ة ل ه ال قيم ه وشعوره بأن ذي يؤ  , إحساس المدير أو الفرد بأهميت ة    وأن العمل ال ر ذي قيم ه غي وأن أي , دي
وزارات يتطلب              , شخص اخر يستطيع القيام به       ذه ال داع في ه ديرين لإلب ك ان ممارسة الم باإلضافة إلى ذل

داع اإلداري           , رغبة حقيقية  دهم لتحقيق اإلب , بحيث يكونون مدعومين للدرجة التي تجعلهم يبذلون قصار جه
ى وأد اإل   ؤدي إل ي ت ات  الت ن المعوق إن م ذلك ف داع   ل ة اإلب ن ممارس ديرين ع ام الم و إحج داع اإلداري ه ب
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وزارات                       ذه ال ار في ه د واالبتك تهم في التجدي ة     , اإلداري والناتجة عن قلة دافعيتهم وضعف رغب ا ان قل آم
دير االخرين            رام وتق تشجيع ومساندة المديرين المبدعين بالطريقة المالئمة والمثلى وعدم الحصول على احت

ة والحوافز     ومساندتهم ووضع ا   لحواجز أمام االفكار الجديدة تعد من العوامل التي تؤدي إلى إضعاف الدافعي
.لدى المديرين نحو اإلبداع اإلداري في هذه الوزارات  

صائية     )2 ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري  ه ة لإلب ات الدافعي رات  لمعوق زى للمتغي  تع
 الديمغرافية؟

ع    ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ي حي ر (الطبيع ة آبي م العين م   ) وألن حج سؤال ت ى ال ة عل ه لإلجاب فإن
tاستخدام اختبار  ).109( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )109(جدول t إلبداع اإلداري تعزى للمتغيرات ل لدارسة الفروق لمعوقات الدافعية 
 الديمغرافية

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح

لمعياريا ستوى  tاختبار   م
 الداللة

ز  73. 4.40 172 مدير إدارة المرآ
 042. 2.041- 59. 4.56 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 69. 4.45 236 جامعي
 494. 685.- 60. 4.53 49 دراسات عليا العلمي

 364. 915. 85. 4.36 44 إناث النوع 64. 4.49 241 ذآور

. الباحثمن اعداد:  المصدر  
وم     ) 109(نالحظ من الجدول     ديري العم ديري اإلدارات وم أن هناك فروقًا معنوية بين متوسطي م

ألن قيمة اختبار    , لمعوقات الدافعية لإلبداع اإلداري    t وم،        , )0.042( دالة    ديري العم وهذه الفروق لصالح م
ة من زمالئه                   ات الدافعي ر تعرضًا للمعوق وم أآث ديري العم ديري اإلدارات في ممارسة        وهذا يعني أن م م م

تهم في                    , اإلبداع اإلداري  تهم ودافعي ى رغب لبًا عل وهذا ربما يرجع إلى ضعف الحوافز المادية مما أنعكس س
ساندة     , وإلى ضعف مقومات اإلبداع اإلداري لديهم, ممارسة عملية اإلبداع اإلداري    شجيع والم ى عدم الت وال

ذي    , ن فيها أو من القيادات االدارية االعلى في هذه الوزارات           المثلى من البيئة التنظيمية التي يعملو      األمر ال
ي         وزارات الت ي ال داع اإلداري ف و اإلب ة نح ة والحافزي ن ضعف الدافعي رة م ة آبي انون وبدرج م يع جعله
.يعملون فيها  

سبة للمؤهل الجامعي أو متغ                  وع    آما يشير الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية لمعوقات الدافعية بالن ر الن ي
tألن قيمة اختبار  . غير دالة  

صائية   )3 ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداريه ة لإلب ات الدافعي ل لمعوق ة العم زى لجه  تع
 ؟)الوزارات(

).110(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
إلبداع اإلداري حسب الوزاراتلالمعوقات الدافعية نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )110(جدول  

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 75. 4.38 33 وزارة الصحة والسكان
 51. 4.66 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 57. 4.47 25  والبيئةالمياهوزارة 
ة والتعليموزارة التربي  34 4.24 .70 

دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 31. 4.72 28 المهني

 69. 4.47 29 وزارة النفط والمعادن
 60. 4.45 28 وزارة العدل
 98. 3.91 28 وزارة الزراعة
 55. 4.80 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 4.67 .42 

4.754 .000 
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   68. 2854.47 اإلجمالي
.من اعداد الباحث:  صدرالم   

ى الترتيب في وزارة               ) 110(نالحظ من الجدول     رة عل أن المعوقات الدافعية تكون أآثر بدرجة آبي
نفط             ) 4.80(الداخلية   اه ووزارة ال م وزارة المي م وزارة التخطيط ث ثم وزارة التعليم الفني ووزارة اإلعالم ث

.ًا وزارة الزراعةثم وزارة العدل وزارة التربية ووزارة الصحة وأخير  
ار     , وتشير نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لبعد المعوقات الدافعية             ألن قيمة اختب F  

د  ة عن ة وعالي ة , 0.05 معنوي ستوى الدالل ن ) 0.000(وألن م ل م ات  ,. 5%أق ى أن المعوق شير إل ذا ي وه
دي            ة من م راد العين ة العمل              الدافعية لإلبداع اإلداري لدى أف ديري اإلدارات يختلف حسب جه وم وم ري عم

).الوزارات(  
ار ضنت                         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب صالح أي وزارة ت روق ول ذه الف ولمعرفة اختالف ه

) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).111(وتظهر نتائجه في الجدول, ألن البيانات غير متجانسة, )  
ٍ) 3دنت تنتائج اختبار : )111(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين)   

 الوزارات للمعوقات الدافعية
)جهات العمل(مصدر الفروق   مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات 
وزارة الزراعة-وزارة التخطيط  0.75 0.040 
وزارة الزراعة-وزارة التعليم الفني  0.81 0.010 
وزارة الزراعة-وزارة الداخلية  0.88 0.007 

وزارة الزراعة-ارة اإلعالموز  0.76 0.026 
وزارة التربية-وزارة الداخلية  0.56 0.039 
وزارة التربية-وزارة التعليم الفني  0.48 0.029 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر        
ل عرضة        ) 111(نالحظ من الجدول   ديري اإلدارات في وزارة الزراعة أق وم أو م ديري العم أن م
ة ووزارة                     للمعوقات الدافعية  يم الفني ووزارة الداخلي  من زمالئهم في آل من وزارة التخطيط ووزارة التعل

ة من                          ات الدافعي ل عرضة للمعوق ة أق ديري اإلدارات في وزارة التربي وم أو م اإلعالم، آما أن مديري العم
.زمالئهم في وزارة الداخلية ووزارة التعليم الفني  

صائية      )4 ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري  لمعوه ة لإلب ات الدافعي نوات   ق ات س زى لفئ  تع
 الخبرة؟

).112(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
إلبداع اإلداري حسب فئات سنوات لنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق المعوقات الدافعية : )112(جدول

 الخبرة
سنوات الخبرةفئات  لعددا   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي 

 47. 4.64 141  فأقلسنوات 5
 75. 4.46 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 73. 4.07 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 83. 3.81 25  سنة15أآبر من 
 68. 4.47 285 اإلجمالي

14.472 .000 

.احثمن اعداد الب:  المصدر    

دول  ن الج ظ م رة ) 112(نالح ة آبي ة بدرج ر عرض ديري اإلدارات أآث وم وم ديري العم أن م
ة، ونالحظ أن                        راتهم قليل دما تكون سنوات خب ديري اإلدارات عن وم أو م للمعوقات الدافعية من مديري العم

ة    المعوقات الدافعية تتناقص بزيادة سنوات الخبرة، وتشير نتائج تحليل التباين إلى وجود            ة عالي روق معنوي ف
ألن قيمة اختبار    : لمعوقات الدافعية حسب سنوات الخبرة     F ة       ة وعالي ة     ( معنوي ل   ) 0.000(مستوى الدالل أق

).5%من   
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ار ضنت ت     , ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة  ة باستخدام اختب ارات البعدي  3تم استخدام االختب
) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).113(وتظهر نتائجه في الجدول, متجانسةألن البيانات غير )   

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )113(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات)   
 الخبرة لمعوقات الدافعية

)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف
 مستوى الداللة المتوسطات

 0.034 0.57  سنوات15 إلى 10 أآثر من- سنوات فأقل5 
 0.000 0.82   سنوات15 أآثر من - سنوات فأقل5 

سنوات15 أآثر من - سنة10إلى 5أآثر من   0.65 0.007 
.من اعداد الباحث:  المصدر     

دول   ن الج د م نوات   ) 113(نج ديهم س ذين ل ة وال ي العين ديري اإلدارات ف وم أو م ديري العم أن م
رة  ن (خب ر م نة15أآث ن   )  س ة م ات الدافعي ل عرضة للمعوق ة   أق راتهم قليل نوات خب ذين س م ال  5(زمالئه

ر من          ل ، أآث ى    5سنوات فأق ة            ) سنوات  10 إل ديري اإلدارات في العين وم أو م ديري العم ذلك نجد أن م ، آ
رة       ر من   (والذين لديهم سنوات خب ى    10أآث ذين              )  سنة  15 إل م ال ة من زمالئه ات الدافعي ل عرضة للمعوق أق

). سنوات فأقل5(سنوات خبراتهم قليلة   
المعوقات التنظيمية: لمعوق الرابعا  

:هذا المعوق يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  
ي        )1 ديري اإلدارات ف وم وم ديري العم دى م داع اإلداري ل ة لإلب ات التنظيمي وفر المعوق دى ت ا م م

 الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟
م     لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط ال        حسابي المرجح واالنحراف المعياري لفقرات هذا المعوق، ثم ت

).114(ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  
إلبداع اإلداريلالوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمعوقات التنظيمية :)114(جدول  

ط  الفقرة م الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

.لطة في يد االدارة العليا يحد من التجديد واالبداعترآيز الس 1  4.44 .90 1 

الزام المدير بالرجوع إلى االدارة العليا في آل صغيرة وآبيرة يحد من             2
.توليد افكار جديده  4.38 .93 2 

.نعمل في اطار تشريعات ولوائح ثابته ال تقبل التجديد واالبداع 3  4.23 1.10 5 

ة وا  4 سك باألنظم ا    التم ن االدارة العلي ا م صوص عليه راءات المن الج
.على اعتبار انها الهدف الرئيسي في العمل  4.29 1.04 3 

ؤدي                5 ا ي وائح وتعليمات مم تحديد ادوار المدير بشكل مفصل وضمن ل
.إلى قتل روح اإلبداع  4.22 1.05 6 

ًا من الخروج   6 ا خوف ل اإلدارة العلي ديرين من قب ى أداء الم ة عل الرقاب
. المألوفعن  4.25 1.06 4 

  80. 4.30 اإلجمالي 
.من اعداد الباحث:  المصدر     

ات ) 114(يشير الجدول   داع اإلداري  إلى أن المتوسط الكلي للمعوق ة لإلب ر   (4.30 هو   التنظيمي أآب
ن  ة   , )2.75م شير بدرج ديري اإلدارات ت وم وم ديري العم ن م ة م راد العين تجابات أف م اس ى أن معظ بمعن

رة  ود  آبي ى وج اتهم إل دًا لمعان داع اإلداريج ة لإلب ات التنظيمي اهرة  . المعوق ات ظ ذه المعوق ونالحظ أن ه
ا             د اإلدارة العلي سلطة في ي ز ال ى ترآي بوضوح من خالل قيم المتوسطات، وهذه المعوقات التنظيمية تعود إل

ة واإلجراءات    والت) 4.38(وإلزام المديرين بالرجوع إلى اإلدارة العليا في آل شيء    ) 4.44( مسك باألنظم
د               م تحدي ة ث المنصوص عليها من اإلدارة العليا آذلك مراقبة أداء المديرين والعمل في إطار التشريعات الثابت

ر   دل أو يغي ستطيع أن يع ة ال ي وائح معين ق ل دير وف سك  , أدوار الم ديرين التم ى الم ذي يفرض عل ر ال األم
دة          باألنظمة واالجراءات المنصوص عليها على اع      تبار أنها الهدف الرئيسي في العمل ورفض االفكار الجدي

.أو التطويرية التي تخرج عن المألوف  



 

 
198

 
" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

صائية ل  )2 ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداريه ة لإلب ات التنظيمي رات لمعوق زى للمتغي  تع
 الديمغرافية؟

ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين ه لإل, )وألن حج م  فإن سؤال ت ن ال ة ع جاب
tاستخدام اختبار  ).115( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )115(جدول t إلبداع اإلداري تعزى للمتغيرات ل لدارسة الفروق للمعوقات التنظيمية 
 الديمغرافية

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز 84. 4.24 172 مدير إدارة  المرآ

 121. 1.554- 74. 4.39 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 79. 4.29 236 جامعي
 670. 427.- 85. 4.35 49 دراسات عليا العلمي

 189. 1.318 84. 4.16 44 إناث النوع 79. 4.33 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر   
داع اإلداري تعزى                أنه ال ) 115(نالحظ من الجدول     ة لإلب ات التنظيمي ة للمعوق روق معنوي  يوجد ف

tللمتغيرات الديمغرافية ألن قيمة اختبار  .  غير معنوية  
صائية ل    )3 ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري  ه ة لإلب ات التنظيمي ل   لمعوق ة العم زى لجه  تع

 ؟)الوزارات(
).116(آما تظهر نتائجه في الجدوللإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين   

إلبداع اإلداري حسب الوزاراتلنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق للمعوقات التنظيمية : )116(جدول  

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 87. 4.10 33 وزارة الصحة والسكان
التعاون الدوليوزارة التخطيط و  27 4.31 .70 

 86. 4.28 25  والبيئةالمياهوزارة 
 86. 4.06 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 69. 4.57 28 المهني

 68. 4.26 29 وزارة النفط والمعادن
 68. 4.56 28 وزارة العدل
 1.02 3.76 28 وزارة الزراعة

اخليةوزارة الد  27 4.80 .48 
اإلعالموزارة   26 4.44 .60 

 80. 2854.30 اإلجمالي

4.293 .000 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
دول  ن الج ة  ) 116(نالحظ م ي وزارة الداخلي رة ف ة آبي ر بدرج ون أآث ة تك ات التنظيمي أن المعوق

شريعات  ) 4.80(  والعمل بحسب التوجيهات    وهذا ربما يرجع إلى ان قدسية التمسك بالقوانين واالنظمة والت
وزارات                   ا من ال ى من غيره وزارات أعل ذه ال ا في ه يم           , والتعليمات العلي والي وزارة التعل ى الت أتي عل م ت ث

ة     م وزارة التربي الفني ثم وزارة العدل ثم ووزارة اإلعالم ثم وزارة التخطيط ثم وزارة المياه ووزارة النفط ث
.ووزارة الصحة وأخيرًا وزارة الزراعة  

ار                ة اختب ة ألن قيم ات التنظيمي ة إحصائية للمعوق روق ذات دالل ى وجود ف   Fوتشير نتائج تحليل التباين إل
د    ة عن ة وعالي ة  0.05معنوي ستوى الدالل ن  ) 0.000( وألن م ل م ات    . 5%أق ى أن المعوق شير إل ذا ي وه

.)الوزارات(التنظيمية لإلبداع اإلداري لدى أفراد العينة يختلف حسب جهة العمل   
ار ضنت                         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب صالح أي وزارة ت روق ول ذه الف ولمعرفة اختالف ه

) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).117(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول)   
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ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )117(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين)   
عوقات التنظيميةالوزارات للم  

)جهات العمل(مصدر الفروق   مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات 
وزارة الزراعة-وزارة التعليم الفني  0.80 0.048 
وزارة الزراعة-وزارة الداخلية  1.04 0.001 
وزارة التربية-وزارة الداخلية  0.74 0.004 

.من اعداد الباحث:  المصدر       
ل عرضة )117(نالحظ من الجدول ي وزارة الزراعة أق ديري اإلدارات ف وم وم ديري العم  أن م

وم                           ديري العم ا أن م ة، آم يم الفني ووزارة الداخلي م في آل من وزارة التعل للمعوقات التنظيمية من زمالئه
 ومديري اإلدارات في وزارة التربية أقل عرضة للمعوقات التنظيمية من زمالئهم في وزارة الداخلية،

ر     )4 ة إحصائية ل      هل توجد ف داع اإلداري        وق ذات دالل ات اإلب ة لمعوق ات التنظيمي ات     لمعوق  تعزى لفئ
 سنوات الخبرة؟

).118(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
ئات سنوات إلبداع اإلداري حسب فلنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق للمعوقات التنظيمية : )118(جدول

 الخبرة
سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 

 67. 4.47 141  فأقلسنوات 5
 76. 4.33 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 1.08 3.63 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 94. 3.67 25  سنة15أآبر من 
 80. 4.30 285 اإلجمالي

12.835 .000 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
دول  ن الج ظ م رة    )118(نالح ة آبي ة بدرج ر عرض ديري اإلدارات أآث وم وم ديري العم أن م

ة، ونالحظ أن                    راتهم قليل للمعوقات التنظيمية من مديري العموم أو مديري اإلدارات عندما تكون سنوات خب
ر       ادة سنوات الخب اقص بزي ة تتن ات التنظيمي ة       المعوق روق معنوي ى وجود ف اين إل ل التب ائج تحلي شير نت ة، وت

رة     نوات الخب سب س ة ح ات التنظيمي ة للمعوق ار  , عالي ة اختب ألن قيم F ة   ة وعالي ة  ( معنوي ستوى الدالل م
).5%أقل من ) 0.000(  

ار ضنت ت     , ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة  ة باستخدام اختب ارات البعدي  3تم استخدام االختب
) (3و دنت تأ( Dunnett t3 ).119(تظهر نتائجه في الجدول, ألن البيانات غير متجانسة)   

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )119(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات)   
 الخبرة للمعوقات التنظيمية

)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف
 مستوى الداللة المتوسطات

 0.002 0.81  سنة15أآثر من -ل سنوات فأق5
سنوات15 إلى 10 أآثر من - سنوات فأقل 5   0.85 0.031 

سنة15 أآثر من -سنوات10 إلى 5أآثر من   0.66 0.014 
 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
رة       ) 119(نجد من الجدول   ديهم سنوات خب ذين ل ة وال أن مديري العموم ومديري اإلدارات في العين

ذين سنوات      )  سنة15 إلى 10سنة ، أآثر من   15أآثر من   ( م ال ة من زمالئه أقل عرضة للمعوقات التنظيمي
ة  راتهم قليل ن  5(خب ر م ل ، أآث نوات فأق ى 5 س نوات10 إل ديري  ) س وم أو م ديري العم د أن م ذلك نج ، آ

رة  ديهم سنوات خب ذين ل ة وال ر من (اإلدارات في العين نة15أآث ة)  س ات التنظيمي ل عرضة للمعوق  من أق
). سنوات10 سنوات إلى 5أآثر من (زمالئهم الذين سنوات خبراتهم قليلة   

معوقات اإلبداع اإلداري لمجموع المعوقات األربعة السابقة: المحور الثالث  
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:هذا المحور يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  
ديري    ما مدى توفر محور معوقات اإلبداع اإلداري لكل المعوقات السابقة لدى مدي            )14 ري العموم وم

 اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟
ة                        ات العقلي ة للمعوق ات المعياري م تلخيص األوساط الحسابية المرجحة واالنحراف سؤال ت لإلجابة عن هذا ال

 حساب الوسط الحسابي     والمعوقات االنفعالية الخوف والتردد والمعوقات التنظيمية والمعوقات الدافعية، وتم        
).120(واالنحراف المعياري لهذا المحور آما في الجدول  

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور معوقات اإلبداع اإلداري:)120(جدول  
بعاداأل م  الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي 
 4 80. 2.92 المعوقات العقلية 1
 1 68. 4.47 المعوقات الدافعية 2
 2 80. 4.30 المعوقات التنظيمية 3
 3 1.28 3.74 انفعالية الخوف 4
  69. 3.72 اإلجمالي 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
ات           )120(نالحظ من الجدول   أن مديري العموم ومديري اإلدارات أآثر عرضة بدرجة آبيرة لمعوق

ات ا  ك أن المعوق ى ذل ة الخوف، معن م انفعالي ة ث م التنظيمي ة ث ي الدافعي داع اإلداري ف ة اإلب ق عملي ي تعي لت
ة    , الوزارات في الدرجة األولى هي عدم وجود دوافع ثم المعوقات التنظيمية             ات العقلي دل    . ثم المعوق ذا ي وه

رة                   ديرين بدرجة آبي دى الم وفر ل داع اإلداري تت ات اإلب رون أن معوق ا  ,على أن أفراد عينة الدراسة ي وربم
سمح بإتاحة الفرصة بظهور المقومات أو        يرجع ذلك إلى ان المناخ التنظي   وزارات ال ي ذه ال مي السائد في ه

ديرين الصالحيات   , القدرات االساسية لإلبداع التي قد يمتلكها بعض المديرين    والتي تمثل في قلة إعطاء الم
وزاري                   م للبحث عن المشكالت في العمل ال راح أف , التي تتالءم مع مسئولياتهم بإتاحة الفرصة له ار  واقت ك

ا      ا           , عملية اجرائية جديدة ومفيدة لحله ة واالستجابة لم ة الروتيني ال اليومي ديرين في االعم وحصر ادوار الم
وزارات                    ذه ال ا ه ة والتي تقره ة الممارسة والمألوف د  , يحدث من مشكالت باإلعتماد على الطرق التقليدي وق

ة            ار التقليدي سهم باألفك ديرين انف ى تمسك الم ضًا إل ة في       والميرجع ذلك أي ى الرغب ارهم إل ة نتيجة الفتق ألوف
ة          ة المطلوب درات االبداعي ديرين بالق ع الم دم تمت ة لع شل أو نتيج ن الف ًا م ار خوف د واالبتك ث والتجدي البح
ار واالتجاهات             ى االفك اح عل دام االنفت وزارات نتيجة لضعف أو انع ألعمالهم ومواقعهم الوظيفية في هذه ال

م اإلدارة الحديث      الجديدة في مجال     ارات            , عل ة مه سهم في تنمي ة التي ت ة االبداعي رامج التدريبي درة الب أو ن
.وقدرات المديرين االبداعية في هذه الوزارات  

ات   )15 ور معوق صائية لمح ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري ه رات  اإلب زى للمتغي تع
 الديمغرافية؟

ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين م   , )وألن حج سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن
tاستخدام اختبار  ).121( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )121(جدول tلدارسة الفروق لمحور معوقات اإلبداع اإلداري تعزى للمتغيرات الديمغرافية  
 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ر اختبا المعياري t  ستوى م

 الداللة
ز  70. 3.64 172 مدير إدارة المرآ

 006. 2.775- 65. 3.86 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 71. 3.70 236 جامعي
 241. 1.182- 59. 3.82 49 دراسات عليا العلمي

 057. 1.945 83. 3.51 44 إناث النوع 66. 3.76 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر  
وم     ) 121(حظ من الجدول    نال ديري العم ديري اإلدارات وم أن هناك فروقًا معنوية بين متوسطي م

وظيفي       اإلبداع اإلداري    لمحور معوقات  ر المرآز ال ار      , تعزى لمتغي ة اختب ألن قيم t ة     ذه   , )0.006( دال وه
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ات                    ر تعرضًا لمعوق وم أآث ديري العم ذا يعني أن م وم، وه داع  الفروق لصالح مديري العم من   اإلداري    اإلب
.زمالئهم مديري اإلدارات عند الشروع في عملية اإلبداع اإلداري  

تعزى للمؤهل الجامعي أو       اإلبداع اإلداري    آما يشير الجدول إلى عدم وجود فروق معنوية لمحور معوقات         
ألن قيمة اختبار , متغير النوع t . غير دالة  

ات       )16 ور معوق صائية لمح ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داه ل   ع اإلداري  اإلب ة العم زى لجه تع
 ؟)الوزارات(

).122(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور معوقات اإلبداع اإلداري حسب الوزارات: )122(جدول  

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 77. 3.54 33 وزارة الصحة والسكان
 64. 3.64 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 55. 3.59 25  والبيئةالمياهوزارة 
 71. 3.80 34 وزارة التربية والتعليم

ي و يم الفن دريب اوزارة التعل لت
 55. 3.94 28 المهني

ادنوزارة النفط والمع  29 3.80 .63 
 58. 3.75 28 وزارة العدل
 82. 3.09 28 وزارة الزراعة
 32. 3.99 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 4.14 .66 
 69. 2853.72 اإلجمالي

5.688 .000 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
دول   ن الج ظ م ات ) 122(نالح ور معوق داع اإلداريأن مح أثيراً  اإلب ر ت ون أآث ديري   تك ى م  عل

ة              م الداخلي ا يرجع   , )4.80(العموم أو مديري اإلدارات بدرجة آبيرة على الترتيب في وزارة اإلعالم ث ربم
شريعات والعمل               وانين والت نظم والق ة ال زام بحرم ذلك إلى ارتفاع مستوى المرآزية االدارية وضرورة االلت

م ووزارة          . دارية العليا وفق التعليمات والتوجيهات واالرشادات من قبل القيادات اال        ي ث يم الفن م وزارة التعل ث
رًا وزارة                       اه ووزارة الصحة وأخي م وزارة المي م ووزارة التخطيط ث دل ث النفط ثم وزارة التربية ووزارة الع

وتشير نتائج اختبار    . الزراعة F ,  اإلبداع اإلداري تعود لجهة العمل       أن هناك فروقًا معنوية لمحور معوقات      
).0.000 (5% مستوى الداللة أقل من وذلك ألن قيمة  

ار ضنت                         ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب صالح أي وزارة ت روق ول ذه الف ولمعرفة اختالف ه
) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).123(وتظهر نتائجه في الجدول, ألن البيانات غير متجانسة)   

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )123(جدول Dunnett t3 راسة الفروق بينلد)   
 الوزارات لمحور معوقات اإلبداع اإلداري

)جهات العمل(مصدر الفروق   مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات 
وزارة الزراعة-وزارة التعليم الفني  0.85 0.002 
وزارة الزراعة-وزارة الداخلية  0.91 0.000 
وزارة الزراعة-وزارة التربية  0.71 0.031 
ارة الزراعةوز-وزارة النفط  0.71 0.028 
وزارة الزراعة-وزارة العدل  0.66 0.047 
وزارة الزراعة-وزارة اإلعالم  1.05 0.000 

.من اعداد الباحث:  المصدر         
ل عرضة        ) 123(نالحظ من الجدول   ديري اإلدارات في وزارة الزراعة أق وم أو م ديري العم أن م

داع اإلداري ات اإلب ل لمعوق ي آ م ف ن زمالئه ة   م ة ووزارة التربي ي ووزارة الداخلي يم الفن ن وزارة التعل  م
ى    , ووزارة النفط ووزارة العدل ووزارة اإلعالم      اخ عمل إل وربما يرجع ذلك إلى امتالك وزارة الزراعة من
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ا                املين فيه ديرين الع دى الم داع اإلداري ل ات اإلب باإلضافة  , حِد ما مالئم خفف بنسبة بسيطة من حدة معوق
.رغبة لإلبداع أفضل مما هو حاصل في الوزارات االخرىإلى توفر   

ات    )17 ور معوق صائية لمح ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداريه نوات   اإلب ات س زى لفئ  تع
 الخبرة؟

).124(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
 
 
 

ة الفروق في محور معوقات اإلبداع اإلداري حسب فئات سنوات نتائج تحليل التباين لدارس: )124(جدول
 الخبرة

سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 
 59. 3.95 141  فأقلسنوات 5

 68. 3.66 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 64. 3.16 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 66. 3.10 25  سنة15أآبر من 
 69. 3.72 285 اإلجمالي

19.496 .000 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
ى وجود            شير إل رة ت نجد أن متوسطات استجابات أفراد العينة لهذا المحور حسب فئات سنوات الخب

ديري إدارات              ن متوسطاتها   أل, معوقات اإلبداع اإلداري بدرجة آبيرة لدى أفراد العينة من مديري عموم وم
ات                ى من الوسط الفرضي، ونالحظ أن محور معوق داع اإلداري   الحسابية أعل ادة سنوات        اإلب اقص بزي  يتن

صائية    ة إح روق ذات دالل ود ف ى وج شير إل اين ت ل التب ائج تحلي د أن نت رة، ونج ار , الخب ة اختب ألن قيم F  
داع          و. 5%ٌأقل من   ) 0.000( حيث مستوى الداللة     0.05معنوية وعالية عند     ات اإلب ى أن معوق شير إل هذا ي

.اإلداري لدى مديري العموم ومديري اإلدارات في العينة تختلف حسب فئات سنوات الخبرة  
ار ضنت ت     , ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة  ة باستخدام اختب ارات البعدي  3تم استخدام االختب

) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).125(وتظهر نتائجه في الجدول, ألن البيانات غير متجانسة)   
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )125(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات)   

 الخبرة لمحور معوقات اإلبداع اإلداري
)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف

 مستوى الداللة المتوسطات

سنوات10 إلى 5أآثر من - سنوات فأقل  5  0.3 0.003 
 0.000 0.86  سنة15أآثر من - سنوات فأقل5

سنوات15 إلى 10 أآثر من - سنوات فأقل5   0.79 0.001 
15 إلى 10 أآثر من -سنوات10 إلى 5أآثر من   0.5 0.044 

15 أآثر من -سنوات10 إلى 5أآثر من   0.56 0.003 
.من اعداد الباحث:  المصدر     

دول   ن الج د م وم أو م ) 125(نج ديري العم نوات  أن م ديهم س ذين ل ة وال ي العين ديري اإلدارات ف
داع  أقل عرضة لمعوقات    )  سنة 10 إلى   5 سنة، أآثر من     15 إلى   10 سنة ،أآثر من     15أآثر من   (خبرة   اإلب

ة           اإلداري راتهم قليل ل    5( من زمالئهم الذين سنوات خب ر من      )  سنوات فأق ى    5، أآث ذلك   ) سنوات  10 إل ، آ
 سنة ،  15 إلى 10أآثر من(اإلدارات في العينة والذين لديهم سنوات خبرة نجد أن مديري العموم أو مديري      

ر من   ( من زمالئهم الذين سنوات خبراتهم قليلة      اإلبداع اإلداري أقل عرضة لمعوقات    )  سنة 15أآثر من    أآث
). سنوات10 سنوات إلى 5  

ا بمحوره   دى عالقته بعض وم ضها ب ة بع ات األربع ين المعوق ة ب دى العالق ة م سي ولدراس ور (ا الرئي مح
.سوف نستخدم معامل االرتباط لبيرسون) معوقات اإلبداع اإلداري  
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هل توجد عالقة ارتباط بين معوقات اإلبداع اإلداري؟ : السؤال األول  
ما مدى عالقة االرتباط بين معوقات اإلبداع اإلداري؟ : السؤال الثاني  

اإلبداع اإلدارينتائج معامل االرتباط لبيرسون بين معوقات : )126(جدول  

ة  األبعاد انفعالي
 الخوف

ات  معوق
 الدافعية

ات  المعوق
 التنظيمية

داع  ات  اإلب معوق
 اإلداري

ات  **676. **171. **178. **431.معامل االرتباط المعوق
 000. 004. 003. 000.مستوى الداللة العقلية

ة  **898. **537. **567.معامل االرتباط انفعالي
الداللةمستوى  الخوف

 
.000 .000 .000 

ات  **686. **600.معامل االرتباط معوق
مستوى الداللة الدافعية

  
.000 .000 

ات  **683.معامل االرتباط معوق
مستوى الداللة تنظيمية

   
.000 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر         
ة        أنه يوجد ارتباط إلى حد ما جيد بين ال        )126(نالحظ من الجدول   ة والدافعي ات العقلي محور والمعوق

.والتنظيمية، بينما يوجد ارتباط قوي جدًا بين المحور ومعوق انفعالية الخوف  
تمكين اإلبداع اإلداري: المحور الرابع: 2-4  

سيين          دين رئي شكل                    , هذا المحور يتكون من بع ذا المحور ب اقش ه م نن دة ث ى ح ستعرضهما آل عل وسوف ن
.إجمالي  

ثقةال: البعد األول  
:هذا البعد يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  

دواوين                   )1 ديري اإلدارات في ال ما مدى توفر بعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم وم
 العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟

اري               م          لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعي م ت د، ث ذا البع رات ه لفق
).127(ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداري:)127(جدول  
ط  الفقرة م الوس

 الحسابي
راف   االنح
 الترتيب المعياري

.خاوفهمأظهر للمرؤوسين رغبتي في االستماع لهمومهم وم 1  3.91 1.16 1 
.ن فيما  يقومون به في العملواقوم دائمًا بدعم ثقة المرؤوس 2  3.52 1.09 2 

.أقوم بدعم ثقة المرؤوسين في انفسهم 3  3.06 .99 7 

.أقوم بدعم ثقة المرؤوسين بي 4  3.12 .98 3 
.أعتمد اسلوب االنفتاح وحسن الحوار مع المرؤوسين 5  3.11 1.03 4 
.من النقد الموضوعي اذا ما حصل من المرؤوسينال أخشى  6  3.05 .96 8 
.ال أدخر جهدًا في تدريب وتعليم المرؤوسين 7  3.04 .99 9 
.ال يخشى المرؤوسين من مواجهتي بسلبيات العمل 8  2.99 .89 10 
.أرغب دائمًا في مشارآة معلوماتي مع المرؤوسين 9  3.09 .96 6 

رح وم   10 ى ط ين عل جع المرؤوس ات  أش ار والمالحظ شة االفك ناق
.التطويرية للعمل  3.10 1.01 5 

  75. 3.20 اإلجمالي 
 

.من اعداد الباحث:  المصدر      
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داع اإلداري    يشير إلى أن المتوسط الكلي لبعد       ) 127(الجدول ر من     (3.20 هو    الثقة لتمكين اإلب أآب
ذا               , )2.75 ى وجود ه شير إل ة ت راد العين وفره بمدى ممارسة بدرجة           بمعنى أن معظم استجابات أف د وت  البع

ديري اإلدارات يظهرون  وم وم ديري العم داع من خالل أن م ين اإلب ة لتمك د الثق ر بع متوسطة، ويظهر أث
يهم      وم مرؤوس تماع لهم ي االس طة ف ة متوس تهم بدرج ة     ) 3.91(رغب دعم ثق ا ب د م ى ح ون إل م يقوم وأنه

وم أو        )3.52(مرؤوسيهم في عملهم     ديرو العم يهم        ، ويقوم م ة مرؤوس دعم ثق ديري اإلدارات ب من خالل    , م
ون                 ديري اإلدارات يعمل اعتمادهم على أسلوب االنفتاح والحوار مع مرؤوسيهم، ونجد أن مديري العموم وم
ديري  وم وم ديري العم د أن م ل، ونج ى العم ئلة والمالحظات عل ى طرح األس يهم عل شجيع مرؤوس ى ت عل

يهم     اإلدارات يرغبون في مشارآة المعلومات        د مدى ممارسة              ). 3.09(مع مرؤوس م تتع ة ل ذه الثق اال ان ه
طة   ة  متوس ي      , بدرج ة أو الت ة أو المطلق صالحية الكامل ة وال ين الحري ي المرؤوس ة ال تعط ي ممارس وه

ى                  تمكنهم من اطالق طاقاتهم الفكرية واالبداعية والمهنية تجاه ما يواجهونه من مشكالت أو مواقف تحتاج إل
سائدة أو الممارسة في حل                   انتاج وتوليد    افكار جديدة لحلها بدًال من الحلول واالساليب المألوفة أو التقليدية ال

ى الدرجة                     , المشكالت والمواقف في هذه الوزارات     م تصل إل ديرين ل ل الم ة في المرؤوسين من قب الن الثق
ة من أن المرؤوسين يمتلكون من ا                  ديهم القناعة والثق ة    الكبيرة جدًا التي توفر ل ارات االبداعي درات والمه لق

لذلك فهم يتحفظون    , الكافية في حل المشكالت واتخاذ القرارات واختبار النتائج التي يريدون الوصول اليها             
دًا   رة ج رة أو آبي ة آبي دى ممارس ة وبم ين بثق نح التمك ى م ة  , عل نح الثق ن م ى الخوف م ك إل ود ذل د يع وق

ًا نحو            , سلطات االعلى   والتمكين للمرؤوسين خشية المساءلة من ال      شكل دافع أو أنهم ال يدرآون أن التمكين ي
دى               , بذل طاقة غير عادية من أجل التغيير والتطوير نحو األفضل          ع اخر ل ى داف ود إل ة الحال يق وهذا بطبيع

ارات             ساب المه تعلم الآت ة واستمرارية ال م والمعرف ساب العل , المرؤوسين وهو تطوير الذات من خالل اآت
دة               حيث تبين   الدراسات بأن المرؤوسين الممكنين تكون لديهم رغبات ودوافع اآبر نحو اآتساب معارف جدي

شكل                         ك ب ات وذل ا من التقني ا المعلومات وغيره ة وتكنولوجي ى دورات الحاسوب واللغ من خالل االقبال عل
ة الكبيرة يفوق أقرانهم ممن ال يتوفر لهم قدر مماثل من الصالحيات أو التمكين من خالل منح الثق  

  حسب المتغيرات الديمغرافية ؟بعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداري هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ل
ي   ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر(حي ة آبي م العين م  , )وألن حج سؤال ت ى ال ة عل ه لإلجاب فإن

tاستخدام اختبار  ).128( آما تظهر نتائجه في الجدول  
t نتائج اختبار :)128(جدول   لدارسة الفروق لبعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداري حسب المتغيرات

 الديمغرافية
 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز  75. 3.24 172 مدير إدارة المرآ

 238. 1.183 74. 3.13 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 74. 3.20 236 جامعي
لعلميا  845. 195.- 80. 3.22 49 دراسات عليا 

 040. 2.107- 95. 3.47 44 إناث النوع 70. 3.15 241 ذآور
 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
وم     ) 128(نالحظ من الجدول     ديري العم ديري اإلدارات وم أن هناك فروقًا معنوية بين متوسطي م

ين ة لتمك د الثق وعداع اإلداري  اإلبلبع ر الن زى لمتغي ار , تع ة اختب ألن قيم t ة  روق ) 0.040( دال ذه الف وه
ديري اإلدارات            وم أو م ديري العم ذا يعني أن م اث، وه ديري اإلدارات من اإلن وم أو م لصالح مديري العم

ذ         اإلبداع اإلداري    من اإلناث أآثر ثقة لتمكين     آور في  من زمالئهم مديري العموم أو مديري اإلدارات من ال
.تمكين اإلبداع اإلداري لمرؤوسيهم  

ين        ة لتمك د الثق ة لبع داع اإلداري  آما يشير الجدول إلى عدم وجود فروق معنوي وظيفي     اإلب تعزى للمرآز ال
tأو للمؤهل الجامعي ألن قيمة اختبار  . غير دالة  

ة إحصائية        )2 داع اإلداري    هل توجد فروق ذات دالل ين اإلب ة لتمك د الثق ة العمل    حسب تعزى ل  لبع جه
 ؟)الوزارات(

).129(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
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نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لبعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداري حسب الوزارات: )129(جدول  

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
وى الداللةمست Fاختبار  المعياري  

 82. 3.29 33 وزارة الصحة والسكان
 90. 3.61 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 70. 3.43 25  والبيئةالمياهوزارة 
 74. 3.13 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 67. 3.16 28 المهني

 83. 3.05 29 وزارة النفط والمعادن
 69. 3.17 28 وزارة العدل
 72. 3.51 28 وزارة الزراعة
 26. 2.75 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 2.90 .63 
 75. 2853.20 اإلجمالي

3.760 .000 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
ر بدر بعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداريأن ) 129(نالحظ من الجدول   جة   حسب الوزارات تكون أآث

ة              , )3.61(آبيرة في وزارة التخطيط       نح الثق ين وم ه التمك ة بأهميت ى ان مستوى المعرف ك إل ود ذل ا يع وربم
وزارات االخرى                        ى من نظرائهم في ال وزارة أعل ذه ال ديرين في ه ى   , للمرؤوسين من قبل الم باإلضافة إل

ل بعض         ثقتهم في قدرات مرؤوسيهم الناتجة عن التدريب والتأهيل المعتمد من قبل ا            ة من قب لوزارة والممول
اه                 , الدول ومنظمات الدعم اإلداري والفني     م وزارة المي يم والزراعة ث م وزارة التعل ة ث تأتي في المدينة الثاني

داع      ووزارة الصحة، وتشير نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ل              ين اإلب ة لتمك د الثق بع
ار    ألن قيم  ,  حسب الوزارات  اإلداري ة اختب F د          ة عن ة وعالي ة       0.05  معنوي ) 0.000( وألن مستوى الدالل

 حسب الوزارات لدى أفراد العينة يختلف        بعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداري    وهذا يشير إلى أن     , .5%أقل من   
).الوزارات(حسب جهة العمل   

صالح أي وزارة        ارات البعد      , ولمعرفة اختالف هذه الفروق ول م استخدام االختب ار ضنت        ت ة باستخدام اختب ي
) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).130(ألن البيانات غير متجانسة والتي تظهر نتائجه في الجدول)   

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )130(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين)   
 الوزارات لبعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداري

)جهات العمل(مصدر الفروق  وسطاتالفروق بين المت   مستوى الداللة 
وزارة الصحة-وزارة الداخلية  -0.55 0.035 

ة وزارة -وزارة الداخلي
 0.002 0.86- التخطيط

وزارة المياه-وزارة الداخلية  -0.68 0.003 
ة وزارة -وزارة الداخلي

 0.000 0.76- الزراعة
 

.من اعداد الباحث:  المصدر   
ين         أن مديري العموم أو مد    ) 130(نالحظ من الجدول   يري اإلدارات في وزارة الداخلية أقل ثقة لتمك

م وزارة  اه ث يط والمي صحة والتخط ن وزارة ال ل م ي آ م ف ن زمالئه يهم م دى مرؤس داع اإلداري ل اإلب
ة ة          . الزراع نح الثق ة م درآون أهمي ون ال ي ة اليزال ي وزارة الداخلي ديرين ف ى أن الم ك إل ع ذل ا يرج ربم

ستقبلية            لمرؤوسيهم إلطالق قدراتهم ومهارات    ة أو م د    , هم الذاتية تجاه ما يواجهونه من مشكالت يومي ك ق وذل
وظفيهم    ارات م درات ومه رفتهم بق دم مع ى ع ود إل يهم  , يع نهم ومرؤوس ا بي ة فيم دان الثق م  , أو لفق ذلك ه ل

شكل الصحيح                          اتهم بال ام بواجب ى القي ادرون عل ر ق ادهم من أن مرؤوسيهم غي ين العتق , يفضلون عدم التمك
ا            وبالتالي   ادة بتابعيه ة القي رد من                  , فأن ثقة القيادة بنفسها هي من ثق ة في آل ف د للثق اء القائ ة بن ل بكيفي وتتمث

.افراد الوزارة   
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ي          ات الت ائل والمعلوم ي الرس ور ف ة تتبل ايير عالي اقهم لمع املين باعتن وس الع ي نف ة ف زون الثق ادة يع فالق
دوة لآلخرين ومثالً               يتبادلونها مع االخرين ويتمثلون تلك المعايير في تص        وا ق الهم لكي يكون رفاتهم وفي افع

.يحتذى في الوزارة  
وم اشكالية في التعامل مع                               ديرو الي ة حيث يواجه م دمير الثق الخوف وت ى االدارة ب ضًا إل وقد يرجع ذلك اي

ا   , وقد اطلق على هذه االشكالية صدمٍة الفجوة المعرفية        , موظفيهم ين م رق ب ان  وهذه الفجوة ناتجه عن الف  آ
والصراع هو صراع اداري  , يتمتع به الموظف من معرفة قبل الثورة المعرفية والثورة المعلوماتية وبعدها          

ة    ى اسس تقليدي ة وعل ورة المعلوماتي ل الث ا قب اليب وادوات م ي ادارة الموظف بأس تمرار ف ي االس ن ف يمك
ات هؤ         ,تتجاهل الثورة المعلوماتية     ة    وتتجاهل التغيير الحاصل في امكان ة والمعلوماتي الء الموظفين المعرفي

ل            سف آ ستدعي ن ب ي ة ومواه ن معرف ديهم م اح ل ن ان يت ا يمك ل م ى االق ديهم أو عل وفر ل ا يت ع أن م م
دراتهم          ي ق ة ف إطالق الثق ين ب ؤالء المرؤوس ع ه ل م ي التعام ة ف ة التقليدي اليب االداري ات واالس الممارس
.ومهاراتهم فيحدث اإلبداع اإلداري  

  تعزى لفئات سنوات الخبرة؟لبعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداريروق ذات داللة إحصائية هل توجد ف )3
).131(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

 نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لبعد الثقة لتمكين اإلبداع اإلداري حسب فئات سنوات: )131(جدول
 الخبرة

سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 
 65. 3.05 141  فأقلسنوات 5

 77. 3.24 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 89. 3.55 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 88. 3.60 25  سنة15أآبر من 
 75. 3.20 285 اإلجمالي

5.906 .001 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
داع اإلداري         ) 131(نالحظ من الجدول     ين اإلب ة لتمك أن مديري العموم أو مديري اإلدارات أآثر ثق

د     داع اإلداري يتزاي ين اإلب ة لتمك د الثق رة، ونالحظ أن بع راتهم آبي نوات خب ون س دما تك رة عن ة آبي بدرج
رة  نوات الخب ادة س ة طردي : بزي اك عالق داع    أي أن هن ين اإلب ة لتمك د الثق رة وبع نوات الخب ادة س ين زي ة ب

داع        ين اإلب ة لتمك د الثق ة لبع روق معنوي ود ف ى وج اين إل ل التب ائج تحلي شير نت ديرين، وت دى الم اإلداري ل
ألن قيمة اختبار , اإلداري حسب سنوات الخبرة F ).5%أقل من ) 0.001(مستوى الداللة ( معنوية   

ار ضنت ت       ولمعرفة اختالف هذه الفرو  ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  3ق ولصالح أي فئة ت
) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).132(وتظهر نتائجه في الجدول, ألن البيانات غير متجانسة, )  

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )132(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات)   
  اإلداريالخبرة لبعد الثقة لتمكين اإلبداع

)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف
 مستوى الداللة المتوسطات

 0.033 0.55-  سنة15 أآثر من - سنوات فأقل 5
.من اعداد الباحث:  المصدر     

دول   ن الج د م نوات   ) 132(نج ديهم س ذين ل ة وال ي العين ديري اإلدارات ف وم أو م ديري العم أن م
ى سنوات                      أآ)  سنة 15أآثر من   (خبرة   ود إل ك يع داع اإلداري لمرؤوسيهم وذل ين اإلب ة لتمك د الثق ة لبع ثر ثق

بعض                 ارات بعضهم ال درات ومه ات وق رفتهم إلمكان بعض ومع ى   , العمل الطويلة مع بعضهم ال ا أدى إل مم
.زيادة نسبة الثقة بالتالي إلى إعطاء التمكين لمرؤوسيهم  

الدعم: البعد الثاني  
:ة عن التساؤالت التاليةهذا البعد يرتبط باإلجاب  

دواوين              )1 ما مدى توفر بعد الدعم لتمكين اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم ومديري اإلدارات في ال
 العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟
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م                        م ت د، ث ذا البع رات ه اري لفق لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعي
).133(يب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدولترت  

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد الدعم لتمكين اإلبداع اإلداري:)133(جدول  

ط  الفقرة م الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

.اآثر من قول آلمة شكرًا 1  4.14 1.09 2 
.اآثر من قول آلمة أحسنت 2  4.08 1.09 3 

).هذا اداء ردئ(بدًال من) مازال لديك االفضل(استخدام آلمة  3  2.90 .93 7 

.أسمح بارتكاب االخطاء واتحفظ عند تكرار نفس االخطاء 4  2.66 .91 13 
.ال مجرد االستماع لها, أجيد معايشة افكار العاملين  5  4.17 1.07 1 
.تحفيز المالي فقطوليس ال, أستخدم طرق عديده للتحفيز على اإلبداع 6  3.01 1.06 4 

ار أو         7 رح االفك املين لط ع الع مية م ر رس ات غي ل اجتماع وم بعم أق
.التساؤالت  2.68 .89 12 

.ليس عاطفيًا فقط, أسائد المرؤوسين عمليًا وعلميًا  8  2.74 .92 11 

ا                  9 دة إذا م ار الجدي ي صناعة األفك ه ف اعلم ما يمكن للمرؤوسين تحقيق
.ن الوظيفيمنحوا  التمكي  2.77 .95 10 

دة          10 ار الجدي اوفر المعلومات الالزمة لنجاح المرؤوسين في طرح االفك
.للعمل  2.88 .93 8 

ة التي تعيق مشارآة المرؤوسين                  11 ات الروتيني ة العقب ى ازال أعمل عل
.في السلطة واالبداع  2.85 .93 9 

ر من فرصة  12 ًا اآث يح دائم ي اال, ات اء ف صيد األخط ار وال ات داء واالفك
.المطروحة  2.96 1.02 6 

ي رسم صورتهم              13 دائمًا ما اوجه المرؤوسين نحو المستقبل ودورهم ف
.ومكانتهم فيه من خالل افكارهم االبداعية بعيده المدى  2.97 1.00 5 

  62. 3.14 اإلجمالي 
 

.من اعداد الباحث:  المصدر      
ر من    (3.14 هو   الدعم لتمكين اإلبداع اإلداري   عد  يشير إلى أن المتوسط الكلي لب     ) 133(الجدول أآب
وفره بمدى ممارسة بدرجة                          ). 2.75 د وت ذا البع ى وجود ه شير إل ة ت راد العين بمعنى أن معظم استجابات أف

ار          الدعممتوسطة ، ويظهر أثر بعد       ديري اإلدارات ألفك وم وم  لتمكين اإلبداع من خالل معايشة مديري العم
املين  داع واتاحة وبتق) 4.17(الع ى اإلب زهم عل دة لتحفي تخدام طرق عدي يهم واس اء عل م والثن شكر له ديم ال

سبقًا، ونالحظ          دعوا م ز المستمر لمن أب الفرص وعدم تصيد األخطاء أوصدهم عن اإلبداع واستخدام التحفي
ل متوسط        4أن الفقرة    ا               , )2.66( حصلت على أق سيطة وال تتكرر أو أن االعم ك أن األخطاء ب ل ومعنى ذل

ة ومتكررة       وزارات ال                     , روتينية مألوف ذه ال ديرين في ه ل الم دعم بدرجة متوسطة من قب إال أن ممارسة ال
يهم    دى مرؤوس ادرة ل شجيع روح المب م وت ى دع ؤدي إل داع    , ي ق اإلب ين لتحقي ى التمك ؤدي إل الي ال ت وبالت

وزا            رة روتيني وال يتطلب روح   اإلداري في أعمالهم أو وظائفهم حتى وأن قال المديرون بأن طبيعة عمل ال
داع   ادرة واالب ي          , المب ى ف داع اإلداري حت ق اإلب ادرة وتحقي ق روح المب ة لخل م للغاي دعم مه ول إن ال نق

ى          , المنظمات البيروقراطية التي تحكمها قواعد عمل محددة وقوانين صارمة         درة عل شعور بالق ه يعزر ال ألن
.الفعل واالبداع وخلق أفكار جديدة  

ة ف ذا غاي ل  وه ى الفع درة عل شعور بالق ز ال ذا الوقت وتعزي ي ه وزارات ف ات أو ال ة لكل المنظم ي االهمي
شاط لكي تعزز            اه مرؤوسيهم في آل مساهمة أو ن ادة تج يحتاج إلى درجة ممارسة آبيرة للدعم من قبل الق

ى درجة ممارسة        , فالعملية ال تتم بدعم ضعيف أو متوسطة        , هذه الروح وتستمر     اج إل رة من     وانما تحت  آبي
ادة     ل الق ن قب ين م دعم للمرؤوس ى        , ال صل إل ى ت صغيرة حت ال ال ى االعم شجيع عل الل الت ن خ ك م وذل

.المبادرات الكبيرة والمؤثرة  
ى أن                    رة عل املين بدرجة آبي شجيع الع دعم وت ة المناسبة ل اخ والبيئ اء المن ديرين ببن ام الم ا هو قي  والمهم هن

تج   , أن هذه الخطوات لها أهمية ومساهمة       وأن يشعروا ب  , يبدأوا بخطوات بسيطة     وهذا مهم في خلق نظام من
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ة         , لألفكار وثقة عالية بالنفس      ادرات العظيم فهي  , فلمرؤوسون ال يستطيعون الجلوس واالنتظار للقيام بالمب
ذا ال يكفي ل  , ال تأتي بشكل دائم ومستمر وإن جاءت فهي قد تأتي من القمة إلى القاعدة              اء  ال من القاعدة وه بن

دى الرؤساء                               دعم ل ة وال و صرح الثق ادرات حتى يعل ع في المب د من مشارآة الجمي مناخ عام من الثقة فالب
. والمرؤوسين  

د    )2 صائية لبع ة إح روق ذات دالل د ف ل توج دعمه داع اإلداري ال ين اإلب رات لتمك زى للمتغي  تع
 الديمغرافية ؟

ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان م ا(حي روألن حج ة آبي م   , )لعين سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن
tاستخدام اختبار  ).134( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )134(جدول t حسب المتغيرات الديمغرافية  لدارسة الفروق لبعد الدعم لتمكين اإلبداع اإلداري  
 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
س tاختبار  المعياري توى م

 الداللة
ز  63. 3.14 172 مدير إدارة المرآ

 946. 068. 61. 3.14 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 62. 3.14 236 جامعي
 951. 061.- 60. 3.14 49 دراسات عليا العلمي

 333. 978.- 83. 3.25 44 إناث النوع 57. 3.12 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر   
ن ا دولنالحظ م زى    ) 134(لج داع اإلداري تع ين اإلب دعم لتمك د ال ة لبع روق معنوي ود ف دم وج ع

tللمتغيرات الديمغرافية حيث نالحظ أن قيمة اختبار  ).5%مستوى الداللة أآبر من ( غير معنوية   
د       )3 صائية لبع ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري  ه ين اإلب دعم لتمك ل   ال ة العم زى لجه  تع

 ؟)الوزارات(
).135(ابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدوللإلج  

حسب الوزارات نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لبعد الدعم لتمكين اإلبداع اإلداري: )135(جدول  

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

لسكانوزارة الصحة وا  33 3.26 .64 
 70. 3.29 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 57. 3.27 25  والبيئةالمياهوزارة 
 69. 3.00 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 46. 3.17 28 المهني

 82. 3.05 29 وزارة النفط والمعادن
 56. 3.06 28 وزارة العدل
 67. 3.47 28 وزارة الزراعة
 17. 2.73 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 3.10 .37 
 62. 2853.14 اإلجمالي

3.248 .001 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
 حسب الوزارات تكون أآثر بدرجة       بعد الدعم لتمكين اإلبداع اإلداري    أن  ) 135(نالحظ من الجدول  

ي وز  ب ف ى الترتي طه عل ة متوس رى ) 3.47(ارة الزراع وزارات االخ ع ال ة م يط ,  مقارن م وزارة التخط ث
ة                       ضًا في وزارة الداخلي دعم منخف د ال شير  , ووزارة المياه ثم الصحة والتربية والتعليم، في حين يكون بع وت

صائية ل        ة إح روق ذات دالل ود ف ى وج اين إل ل التب ائج تحلي داع اإلداري   نت ين اإلب دعم لتمك د ال سب بع  ح
ألن قيمة اختبار    , راتالوزا F وهذا يشير . 5%أقل من ) 0.001(وألن مستوى الداللة  , 0.05  معنوية عند     

ى أن  داع اإلداري إل ين اإلب دعم لتمك د ال ل   بع ة العم ف حسب جه ة يختل راد العين دى أف وزارات ل  حسب ال
).الوزارات(  
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صالح أي وزارة        ارات       , ولمعرفة اختالف هذه الفروق ول م استخدام االختب ار ضنت        ت ة باستخدام اختب البعدي
) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).136(والتي تظهر نتائجه في الجدول, ألن البيانات غير متجانسة)   

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )136(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين)   
 الوزارات لبعد الدعم لتمكين اإلبداع اإلداري

)جهات العمل(مصدر الفروق  ن المتوسطاتالفروق بي   مستوى الداللة 
وزارة الصحة-وزارة الداخلية  -0.53 0.002 
وزارة التخطيط-وزارة الداخلية  -0.57 0.014 

وزارة المياه-وزارة الداخلية  -0.55 0.003 
وزارة الزراعة-وزارة الداخلية  -0.75 0.000 
ة  يم -وزارة الداخلي وزارة التعل

 0.001 0.44- الفني

زارة اإلعالمو-وزارة الداخلية  -0.37 0.002 
.من اعداد الباحث:  المصدر          

دول  ن الج ظ م اً    ) 136(نالح ل دعم ة أق ي وزارة الداخلي ديري اإلدارات ف وم أو م ديري العم أن م
م وزارة الزراعة                    اه ث لتمكين اإلبداع اإلداري من زمالئهم في آل من وزارة الصحة والتخطيط ووزارة المي

م       ي ث ة                       . اإلعالم والتعليم الفن ة ذات طبيع ال وزارة الداخلي ديرين من أن أعم اد الم ى اعتق ك إل د يرجع ذل وق
ات     ادات وتعليم ات وإرش راءات وتوجيه وائح واج وانين ول شريعات وق ة تخضع لت ة مألوف ة وتقليدي روتيني

.ال تحتاج إلى دعم روح المبادرة وتشجيع اإلبداع لدى المرؤوسين , محددة   
ة            وعند سيادة هذا االع    تقاد والعمل بموجبه يعكس عجز االدارة وعدم قدرتها على مواآبة التطورات المعرفي

ة      , المعاصرة  سياسات االداري دي في الممارسات وال ع التقلي ذه التطورات وتكريس الواق ة ه فتحاول مقاوم
سق  , والقانونية التي تستخدم معها االدارة بالخوف واالدارة بالترهيب      ة وت دعم   وهنا نفقد روح الثق ة ال ط عملي

ديرين     داع اإلداري         , للمرؤوسين من قبل الم وة وأدوات اإلب د ق الي نفق ة في       , وبالت ألوف والتقليدي ونكرس الم
. هذه الوزارات  

د     )4 صائية لبع ة إح روق ذات دالل د ف ل توج داع اإلداري ه ين اإلب دعم لتمك نوات  ال ات س زى لفئ  تع
 الخبرة؟

).137(ل التباين آما تظهر نتائجه في الجدوللإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحلي  
نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق لبعد الدعم لتمكين اإلبداع اإلداري: )137(جدول  

  حسب فئات سنوات الخبرة
سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 

 53. 3.06 141  فأقلسنوات 5
 55. 3.14 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 96. 3.46 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 90. 3.37 25  سنة15أآبر من 
 62. 3.14 285 اإلجمالي

3.556 .015 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
دول    ن الج ظ م داع       ) 137(نالح ين اإلب ًا لتمك ر دعم ديري اإلدارات أآث وم أو م ديري العم أن م

ر من   (ري عندما تكون سنوات خبراتهم     اإلدا ى  10أآث ى وجود       ) سنة 15 إل اين إل ل التب ائج تحلي شير نت ، وت
رة               داع اإلداري حسب سنوات الخب ار      , فروق معنوية عالية لبعد الدعم لتمكين اإلب ة اختب ألن قيم F    ة  معنوي

).5%أقل من ) 0.001(مستوى الداللة (  
ار ضنت ت       ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئ  ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب  3ة ت

ت ت( ) (3أو دن Dunnett t3 روق  )  ر الف م تظه ار ضنت ل ائج اختب سة ولكن نت ر متجان ات غي ألن البيان
.بسبب أن الفروق صغيرة  

تمكين اإلبداع اإلداري لمجموع البعدين الثقة والدعم: المحور الرابع  
:ن التساؤالت التاليةهذا المحور يرتبط باإلجابة ع  
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ديري   )18 وم وم ديري العم دى م سابقين ل دين ال داع اإلداري للبع ين اإلب ات تمك وفر مقوم دى ت ا م م
 اإلدارات في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟

دين        ة للبع ات المعياري ة واالنحراف سابية المرجح اط الح م تلخيص األوس سؤال ت ذا ال ن ه ة ع ة لإلجاب الثق
).138(وتم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذا المحور آما في الجدولوالدعم،   
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور تمكين اإلبداع اإلداري:)138(جدول  

بعاداأل م  الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي 
 1 75. 3.20 الثقة 1
 2 62. 3.14 الدعم 2
الياإلجم   3.17 .63  

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
دول  ن الج ظ م ي )138(نالح دعم ف ة وال ون الثق ديري اإلدارات يمارس وم أو م ديري العم أن م

ة            , الوزارات مع مرؤوسيهم بدرجة ممارسة متوسطة      د إعطاء الثق وبالتالي نجد أن هذا المحور تكوَّن من بع
.ثم دعم هذه الثقة بدرجة متوسطة  

د ف  )19 ل توج ور  ه صائية لمح ة إح داع اإلداري  روق ذات دالل ين اإلب ات تمك رات مقوم زى للمتغي تع
 الديمغرافية؟

ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين م   , )وألن حج سؤال ت ن ال ة ع ه لإلجاب فإن
tاستخدام اختبار  ).139( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )139(جدول t ة الفروق لمحور مقومات تمكين اإلبداع اإلداري حسب المتغيرات  لدارس
 الديمغرافية

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز  65. 3.18 172 مدير إدارة المرآ

 510. 660. 62. 3.13 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 63. 3.16 236 جامعي
 897. 130.- 65. 3.18 49 دراسات عليا العلمي

 84. 3.34 44 إناث النوع 59. 3.13 241 ذآور
-
1.593 .117 

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
دول  ن الج ظ م زى  ) 139(نالح داع اإلداري تع ين اإلب ور تمك ة لمح روق معنوي ود ف دم وج ع

tللمتغيرات الديمغرافية حيث نالحظ أن قيمة اختبار  ).5%مستوى الداللة أآبر من (ر معنوية  غي  
داع اإلداري        هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمحور         )20 ين اإلب ة العمل      مقومات تمك تعزى لجه

 ؟)الوزارات(
).140(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

 

 
روق لمحور مقومات تمكين اإلبداع اإلداري حسب الوزاراتنتائج تحليل التباين لدارسة الف: )140(جدول  

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 67. 3.27 33 وزارة الصحة والسكان
 74. 3.43 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 58. 3.34 25  والبيئةالمياهوزارة 
لتربية والتعليموزارة ا  34 3.06 .69 

3.729 .000 
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دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 52. 3.17 28 المهني

 75. 3.05 29 وزارة النفط والمعادن
 56. 3.11 28 وزارة العدل
 66. 3.49 28 وزارة الزراعة
 17. 2.74 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 3.01 .46 
 63. 2853.16 اإلجمالي

  

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
ر ممارسة    اإلبداع اإلداري ببعديه الثقة والدعمأن محور تمكين) 140(نالحظ من الجدول   تكون أآث

م   ي وزارة اإلعالم ث ى الترتيب ف ة متوسطة عل ة ممارس ديري اإلدارات وبدرج وم أو م ديري العم دى م  ل
ياه ووزارة الصحة ووزارة التعليم الفني ووزارة        ثم وزارة الم  ) 3.43(ثم وزارة التخطيط    ) 3.49(الزراعة  

ديرين في                  دى الم العدل ثم وزارة التربية ثم ووزارة النفط وأخيرًا يكون التمكين ببعديه الثقة والدعم ضعيفًا ل
اً        , وزارة الداخلية  ة مع ل من الوسط الفرضي       ) 2.74(ألن الوسط الحسابي لبعد الدعم والثق ائج    . أق شير نت وت

Fاختبار   ة مستوى                 هناك فروقًا معنوية لمحور تمكين     أن    ك ألن قيم ة العمل وذل ود لجه  اإلبداع اإلداري تع
).0.000 (5%الداللة أقل من   

صالح أي وزارة        ار ضنت              , ولمعرفة اختالف هذه الفروق ول ة باستخدام اختب ارات البعدي م استخدام االختب ت
) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).141(وتظهر نتائجه في الجدول, ألن البيانات غير متجانسة, )  

ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )141(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين)   
 الوزارات لمحور مقومات تمكين اإلبداع اإلداري

)جهات العمل(مصدر الفروق   مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات 
وزارة الصحة-وزارة الداخلية  -0.54 0.003 
ارة التخطيطوز-وزارة الداخلية  -0.69 0.002 

وزارة المياه-وزارة الداخلية  -0.6 0.001 
وزارة الزراعة-وزارة الداخلية  -0.75 0.000 

وزارة التعليم الفني-وزارة الداخلية  -0.43 0.009 
 

.من اعداد الباحث:  المصدر             
ل ممارسة    أن مديري العموم أو مديري اإلدارات في و    ) 141(نالحظ من الجدول        ة أق زارة الداخلي
اه         لتمكين اإلبداع اإلداري ببعديه الثقة والدعم من زمالئهم في آل من وزارة الصحة والتخطيط ووزارة المي
.ثم وزارة الزراعة والتعليم الفني ثم اإلعالم  

  تعزى لفئات سنوات الخبرة؟تمكين اإلبداع اإلداريهل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمحور  )21
).142(بة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدوللإلجا  

نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور مقومات تمكين اإلبداع اإلداري حسب فئات : )142(جدول
 سنوات الخبرة

سنوات الخبرةفئات  لةمستوى الدال Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد   
 54. 3.06 141  فأقلسنوات 5

 60. 3.18 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 
 90. 3.50 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 87. 3.47 25  سنة15أآبر من 
 63. 3.16 285 اإلجمالي

5.173 .002 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
دول  ن الج ظ م ديري اإلدار )142(نالح وم أو م ديري العم داع   أن م ين اإلب ة لتمك ر ممارس ات أآث

ى    10أآثر من   (اإلداري عندما تكون سنوات خبراتهم       م   )  سنة  15 إل ر من     (ث اقص مع      , ) سنة  15أآث م يتن ث
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ة لمحور         تناقص سنوات الخبرة في العمل اإلداري، وتشير نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق معنوية عالي
F ألن قيمة اختبار ,تمكين اإلبداع اإلداري حسب سنوات الخبرة    أقل من  ) 0.002(مستوى الداللة ( معنوية 

%5.(  
ار ضنت ت     , ولمعرفة اختالف هذه الفروق ولصالح أي فئة  ة باستخدام اختب ارات البعدي  3تم استخدام االختب

) (3أو دنت ت( Dunnett t3 ).143(وتظهر نتائجه في الجدول, ألن البيانات غير متجانسة)   
ٍ) 3ار دنت تنتائج اختب: )143(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين فئات سنوات)   

 الخبرة لمحور تمكين اإلبداع اإلداري

)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف
 مستوى الداللة المتوسطات

 0.025 0.41  سنوات فأقل 5 - سنة15أآثر من 
.من اعداد الباحث:  المصدر     

دول   ن الج د م ديري ) 143(نج نوات   أن م ديهم س ذين ل ة وال ي العين ديري اإلدارات ف وم أو م العم
رة  ن (خب ر م نة15أآث ين )  س ة لتمك ر ممارس داع اإلداريأآث نوات اإلب ذين س م ال ن زمالئه يهم م  لمرؤوس

ل             ).  سنوات فأقل  5(خبراتهم قليلة    وهذا يعود إلى ارتفاع نسبة المعرفة بقدرات ومهارات المرؤوسين من قب
يهم             , لخبرات الطويلة   المديرين أصحاب ا   اه مرؤوس م تج , األمر الذي رفع لديهم معدل الثقة وسقف الدعم له

ا                ارات مرؤوسيهم مم درات ومه ة بق ديهم المعرف في حين نجد العكس لدى المديرين االقل خبرة الذين ليس ل
.يقلل من نسبة الثقة وتقديم الدعم لهم  

دعم ب            د ال ة وبع سي             ولدراسة مدى العالقة بين بعد الثق ا الرئي ا بمحوره بعض ومدى عالقته محور  (عضها ب
.سوف نستخدم معامل االرتباط لبيرسون) تمكين اإلبداع اإلداري  

هل توجد عالقة ارتباط بين أبعاد تمكين اإلبداع اإلداري؟ : السؤال األول  
ما مدى عالقة االرتباط بين األبعاد تمكين اإلبداع اإلداري؟ : السؤال الثاني  

نتائج معامل االرتباط لبيرسون بين أبعاد: )144(جدول  
 تمكين اإلبداع اإلداري ومحورها

 مقومات  تمكين اإلبداع الدعم األبعاد
 الثقة **93. **76. معامل االرتباط
 000. 000. مستوى الداللة
 000.  مستوى الداللة الدعم **94. معامل االرتباط

0.01دال عند **                         
.من اعداد الباحث:  المصدر      

دول  ن الج ظ  م داع    )144(نالح ين اإلب اد تمك ين أبع د ب اط جي د ارتب ه يوج أن
).0.94، 0.93(، وآذلك يوجد ارتباط قوي جدًا بين المحور وأبعاده )0.76(اإلداري  

:أساليب اإلبداع اإلداري: المحور الخامس: 2-5  
شكل                 وسوف ن  , هذا المحور يتكون من أسلوبين رئيسيين      ذا المحور ب اقش ه م نن ى حدة ث ستعرضهما آل عل

.إجمالي  
:أساليب اإلبداع الجماعية: األسلوب األول  

:هذا االسلوب يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  
ة                     )1 دواوين العام ديري اإلدارات في ال وم وم ديري العم ما مدى توفر أساليب اإلبداع الجماعية لدى م

 نة الدراسة؟للوزارات حسب أراء أفراد عي
م                        م ت د، ث ذا البع رات ه اري لفق لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعي

).145(ترتيب الفقرات حسب الوسط الحسابي  المرجح آما في الجدول  
ساليب اإلبداع الجماعيةألالوسط الحسابي واالنحراف المعياري :)145(جدول  

ط  الفقرة م راف  الوس  الترتيباالنح
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 المعياري الحسابي
.أقوم بطرح وشرح وتعريف المشكلة للمرؤوسين 1  3.01 1.08 1 
.أطلب من المرؤوسين بلورة المشكلة وإعادة صياغتها 2  2.85 1.03 7 

.اصنع االثارة الحرة لدى المرؤوسين بغرض طرح المزيد من االفكار 3  2.73 .98 8 

.التي تم التوصل اليهااطلب من المرؤوسين تقييم االفكار  4  2.69 1.01 9 
 10 97. 2.68 اتجنب الحكم والنقد على افكار المرؤوسين  5
ا يكن         6 ار المطروحة من المرؤوسين مهم اطالق حرية التفكير والترحيب بكل االفك

.مستواها  2.87 1.00 5 
.اقوم بالبناء على افكار المرؤوسين وتطويرها 7  2.88 .96 4 
.ير بجدوى اساليب اإلبداع الجماعيلدي ايمان آب 8  2.93 1.04 2 
 6 1.01 2.86 اقوم بالمشارآة مع المرؤوسين باإلعداد ووضع االفكار في حيز التنفيذ 9
ارهم                  10 م وافك داء آرائه اقوم بالجمع بين االفكار المختلفة واطلب من المرؤوسين اب

 3 99. 2.92 حولها
  85. 2.84 اإلجمالي 

.من اعداد الباحث:  المصدر       
ر من     (2.84 الجماعية هو     ساليب اإلبداع اإلداري  يشير إلى أن المتوسط الكلي أل     )145(الجدول أآب
وفره بدرجة                        ) 2.75 د وت ذا البع ى وجود ه شير إل ة ت بمعنى أن حوالي أآثر من نصف استجابات أفراد العين

طة طة ، ويظه  , متوس ى المتوس ا إل ضعيفة منه ى ال رب إل ة أق ي ممارس ر وه داع اإلدارير أث اليب اإلب  أس
ذه  ) (3.01(الجماعية من خالل أن مديري العموم ومديري اإلدارات يقومون بطرح وشرح المشكلة أوًال            ه

رًا بجدوى              ) الفقرة الوحيدة التي حصلت على أعلى متوسط       ًا آبي ديهم إيمان رة أن ل داع   ثم تأتي فق اليب اإلب أس
رأي   الجماعية، آذلك القيام بالجمع  اإلداري داء ال ام      ,  بين األفكار المختلفة إلب م القي ذا خطوة ضرورية، ث وه

وهي  ) 2.75أقل من  ( أقل متوسط   5،  4 ،   3بالبناء على أفكار المرؤوسين وتطويرها، ونالحظ أن للفقرات         
ر حسب المتوسط          , فقرات مهمة ألساليب اإلبداع الجماعية     ى      , وقد حصلن على الترتيب األخي دل عل ذا ي وه

دي ة ضعيفة ان الم ة بدرج داع اإلداري الجماعي اليب اإلب ستخدمون اس وزارات ي ي ال ون , رين ف م ال يقوم فه
ة    دة أو االبتكاري ار الجدي د وتكثيف االفك دف تولي ين به دى المرؤوس رة ل ارة الح ز واالث ة التحفي وال , بعملي

ى تق                    ا والعمل عل م التوصل اليه ار التي ت ا بهدف الوصول     يطلبون من المرؤوسين االطالع على االفك ييمه
ل   رة االمث ى الفك ون وال    , إل ا المرؤوس ي يطرحه ار الت ام لألفك ون أي اهتم ديرين ال يعط إن الم الي ف وبالت

ر                    , يتعرضون لها بالتحليل والتقييم      درات المرؤوسين في التفكي ة في ق دان الثق سبب فق أو , وقد يكون ذلك ب
صندوق التي تفرض    , داعي لعدم ايمانهم بكفاءتهم وقدراتهم في التفكير االب      وايمانهم بطريقة التفكير داخل ال

.على المرؤوسين الخضوع للنظم التقليدية بطريقة استسالم سلبية ال تخدم اساليب اإلبداع اإلداري الجماعي  
سبب ضعف      , آما أن ممارسة اساليب اإلبداع اإلداري الجماعية بدرجة ضعيفة من قبل المديرين              قد يكون ب

ساواة                      ثقتهم في ال   اون والم ين الجماعة من التع شترآة ب وفر شروط وعوامل م عمل الجماعي الذي يتطلب ت
ارف                    ات وتع ام عالق ى ضرورة قي شترآة باإلضافة إل والتعاضد والتكامل والهموم والطموحات واآلمال الم

ستمرة  وزارات , وصالت م ي ال وفر ف ات وشروط ال تت تخدام , وهي متطلب رة اس ذي أضعف فك ر ال األم
.اساليب التفكير االبداعي الجماعي لدى المديرين  

رق     ,وقد يكون ذلك ناتجًا عن ضعف في مهارات تشكيل فرق العمل من قبل المديرين              ك تجارب ف د ذل ويؤآ
ين                              سة ب ر من المشاآل والعيوب من خالل المناف ابها الكثي ة التي ش ة الحكومي العمل في المؤسسات العربي

صراعات ووج ة لل شلليةاالعضاء ونتيج ز وال ل والتحي م , ود التكت وب وت ذه العي تخلص من ه م ال ا ت واذا م
ة            , تشكيل فرق العمل بشكل متجانس ومتحد ومتوافق ومتعاون ومتكامل           ة المتبادل ى الثق ك سيؤدي إل أن ذل ف

ة                 , بين اعضاء الفريق      رق المختلف ين الف ديرين والفريق والمرؤوسين وب ين الم ذلك ب ى      , وآ ؤدي إل ذا ي وه
سياب المعلومات               تفعيل  عملية التعليم والتجديد وانتاج المعرفة والمشارآة في المعلومات وتبادل المعرفة وان

ديرين                   ين المرؤوسين والم ة ب , بشكل حر يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية في طرح االفكار والحلول االبتكاري
داع اإلداري وذلك الن اللقاءات والمنافسات الجماعية في فرق العمل أو مع المرؤوسين           ,  تعتبر ضرورة لإلب

ة         رد دراي دى الف الن تصادم االفكار وتعارضها يؤدي إلى اثرائها والى تفتح الذهن عن افكار جديدة لم يكن ل
رة         , وألن الجماعة أو المرؤوسين تستوعب المشكالت اآثر      ,بها   سع دائ وفي اطار الجماعة أو المرؤوسين تت

.الرؤية  
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

  تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟ساليب اإلبداع الجماعيةائية ألهل توجد فروق ذات داللة إحص )2
ي    ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين م   ) وألن حج سؤال ت ى ال ة عل ه لإلجاب فإن

tاستخدام اختبار  ).146( آما تظهر نتائجه في الجدول  
نتائج اختبار : )146(جدول t جماعية حسب المتغيرات الديمغرافيةساليب اإلبداع الأل لدارسة الفروق   

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز  86. 2.90 172 مدير إدارة المرآ

 203. 1.276 84. 2.77 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 84. 2.84 236 جامعي
 985. 018.- 90. 2.85 49 دراسات عليا العلمي

 218. 1.248- 1.08 3.03 44 إناث النوع 80. 2.81 241 ذآور

.من اعداد الباحث:  المصدر   
دول  ن الج ظ م زى     )146(نالح ة تع داع اإلداري الجماعي اليب اإلب ة ألس روق معنوي ود ف دم وج ع

tللمتغيرات الديمغرافية حيث نالحظ أن قيمة اختبار  ).5%مستوى الداللة أآبر من ( غير معنوية   
 ؟)الوزارات( تعزى لجهة العمل ساليب اإلبداع الجماعيةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية أل )3

).147(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
ساليب اإلبداع الجماعية حسب الوزاراتألنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )147(جدول  

ة العملجه ط العدد  الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 90. 2.94 33 وزارة الصحة والسكان
 99. 2.90 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 86. 2.99 25  والبيئةالمياهوزارة 
 83. 3.01 34 وزارة التربية والتعليم

ي ولت   يم الفن دريب وزارة التعل
 76. 2.66 28 المهني

 91. 2.64 29 وزارة النفط والمعادن
 84. 2.88 28 وزارة العدل
 88. 3.29 28 وزارة الزراعة
 25. 2.30 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 2.79 .83 
 85. 2852.84 اإلجمالي

2.821 .003 

.من اعداد الباحث:  المصدر   
دول  ن الج ظ م داع اإلداريأسأن ) 147(نالح صالح  اليب اإلب ون ل وزارات تك ة حسب ال  الجماعي

يم     ة والتعل م التربي ة ث ب 3.01 ، 3.29(وزارة الزراع ى الترتي صحة   )  عل اه ووزارة ال م وزارة المي ث
ة إحصائية ل              روق ذات دالل ى وجود ف اين إل داع اإلداري   والتخطيط، وتشير نتائج تحليل التب د أساليب اإلب  بع

ألن قيمة اختبار    , اراتالجماعية حسب الوز   F ة       0.05  معنوية عند      ل من     ) 0.003( وألن مستوى الدالل أق
ة يختلف حسب      أساليب اإلبداع اإلداري  وهذا يشير إلى أن     , %5 راد العين  الجماعية حسب الوزارات لدى أف

).الوزارات(جهة العمل   
صالح أي وزارة        ارات ا      , ولمعرفة اختالف هذه الفروق ول م استخدام االختب ار ضنت        ت ة باستخدام اختب لبعدي

) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).148(وتظهر نتائجه في الجدول, ألن البيانات غير متجانسة)   
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )148(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين)   

ساليب اإلبداع الجماعيةألالوزارات   
)جهات العمل(مصدر الفروق  وى الداللةمست الفروق بين المتوسطات   
وزارة الصحة-وزارة الداخلية  -0.64 0.017 
وزارة التربية-وزارة الداخلية  -0.71 0.001 
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

وزارة المياه-وزارة الداخلية  -0.69 0.024 
ة وزارة -وزارة الداخلي

 0.000 0.98- الزراعة

.من اعداد الباحث:  المصدر   
ديري اإلدار  ) 148(نالحظ من الجدول   ل استخداماً     أن مديري العموم أو م ة أق ات في وزارة الداخلي

م وزارة الزراعة     أساليب اإلبداع الجماعية   اه ث ,  من زمالئهم في آل من وزارة الصحة والتربية ووزارة المي
وزارات                      ا من ال اٍل عن غيره ى    , وقد يعود ذلك إلى أن مستوى المرآزية في وزارة الداخلية ع باإلضافة إل

ة التقل يادة الممارسات االداري ا  س ول به شريعات واالجراءات المعم وانين والت نظم والق دس ال ي تق ة الت , يدي
ين      ى المرؤوس ديرين إل ن الم صادرة م ات ال ات والتعليم ق التوجيه ل وف م العم ن ث ل  , وم ذي جع ر ال األم

.مستوى ممارسة اساليب اإلبداع اإلداري الجماعي ضعيفة وغير ممارسة إلى حد آبير في هذه الوزارة  
ر  )4 د ف ل توج صائية أل ه ة إح ة وق ذات دالل داع اإلداري الجماعي اليب اإلب نوات  س ات س زى لفئ  تع

 الخبرة؟
).149(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

ساليب اإلبداع الجماعية حسب فئات سنوات الخبرةألنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق : )149(جدول  
سنوات الخبرةت فئا  مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 

 71. 2.67 141  فأقلسنوات 5
 83. 2.83 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 

 1.03 3.46 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 1.08 3.49 25  سنة15أآبر من 

 85. 2.84 285 اإلجمالي

10.811 .000 

.من اعداد الباحث:  رالمصد  
داع )149(نالحظ من الجدول اليب اإلب تخدامًا ألس ر اس ديري اإلدارات أآث وم أو م ديري العم أن م

رة              راتهم آبي دما تكون سنوات خب ر    10(اإلداري الجماعية عن ، ونالحظ أن ممارسة أساليب     ) سنوات وأآث
رة         أي أن ه   -اإلبداع اإلداري الجماعية يتزايد بزيادة سنوات الخبرة       ناك عالقة طردية بين زيادة سنوات الخب

ة                      روق معنوي ى وجود ف اين إل ل التب ائج تحلي شير نت ة، وت وأساليب اإلبداع اإلداري الجماعية لدى أفراد العين
ألن قيمة اختبار , عالية ألساليب اإلبداع اإلداري الجماعية حسب سنوات الخبرة       F ة   ( معنوية  مستوى الدالل

ن ) 0.000( ل م ة    ولم).5%أق ارات البعدي تخدام االختب م اس ة ت صالح أي فئ روق ول ذه الف تالف ه ة اخ عرف
) (3أو دنت ت (3باستخدام اختبار ضنت ت Dunnett t3 وتظهر نتائجه في   , ألن البيانات غير متجانسة) 

).150(الجدول  
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )150(جدول Dunnett t3 يب الخبرة ألسال لدراسة الفروق بين فئات سنوات) 

 اإلبداع الجماعية
)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف

 مستوى الداللة المتوسطات

 0.035 0.79-  سنوات15 إلى 10 أآثر من - سنوات فأقل5 
 0.006 0.82-  سنة15 أآثر من - سنوات فأقل 5

ن   ر م ن أآث ى  5م نوات إل نوات 10 س ن  - س ر م  أآث
سنة15  -0.67 0.041 

 

. من اعداد الباحث: المصدر     
دول   ن الج د م نوات   ) 150(نج ديهم س ذين ل ة وال ي العين ديري اإلدارات ف وم أو م ديري العم أن م

ة         ساليب اإلبداع الجماعية  أآثر استخدامًا أل  )  سنة 15أآثر من   (خبرة   راتهم قليل  من زمالئهم الذين سنوات خب
دير       ) سنوات 10 إلى   5 سنوات فأقل ، أآثر من       5( ا نجد أن م ة           ، آم ديري اإلدارات في العين وم أو م ي العم

رة   نوات خب ديهم س ذين ل ن (وال ر م ى 10أآث نة15 إل تخدامًا أل)  س ر اس ة أآث داع الجماعي اليب اإلب ن س  م
). سنوات فأقل5(زمالئهم الذين سنوات خبراتهم قليلة   

أساليب اإلبداع الفردية: االسلوب الثاني  



 

 
216

 
" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

: التاليةهذا األسلوب يرتبط باإلجابة عن التساؤالت  
ة                )1 دواوين العام ديري اإلدارات في ال وم وم ديري العم دى م ة ل داع الفردي وفر أساليب اإلب ما مدى ت

 للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟
م                        م ت د، ث ذا البع رات ه اري لفق لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعي

).151(سابي  المرجح آما في الجدولترتيب الفقرات حسب الوسط الح  
ساليب اإلبداع الفرديةألالوسط الحسابي واالنحراف المعياري :)151(جدول  

ط  الفقرة م الوس
 الحسابي

راف   االنح
 الترتيب المعياري

.استخدم الهيكل العظمي للسمكة عند تسجيل المشكلة 1  3.28 1.36 11 
.رؤوسين اقوم بتسجيل اسباب المشكلة بدون مشارآة الم 2  3.84 1.25 9 

.اقوم بتحليل اسباب المشكلة بدون مشارآة المرؤوسين 3  3.85 1.28 8 

.أحدد العالقات بين االسباب للوصول إلى االهمية النسبية لكل سبب 4  3.99 1.11 7 
ع            5 ل المشكلة من جمي استخدم اسلوب الهيكل العظمي للسمكة لمساعدتي على تحلي

.جوانبها  3.82 1.34 10 
.اقوم بوضع مخطط االسباب المتتابعة للمشكلة 6  4.01 1.07 5 
تفهام         7 أداة االس دأ ب ي تب ئلة الت تخدام االس ق اس ن طري شكلة ع باب الم جل اس اس

)لماذا؟(  4.08 1.00 4 

ي تحدد                           8 ة من التفاصيل الت ى درجة آافي ى ان أصل إل استمر في طرح االسئلة إل
.المشكلة واسبابها بدقة  4.14 1.00 2 

 6 1.10 4.00 استخدم اسلوب الخريطة الذهنية آوسيلة إلنتاج اآبر عدد ممكن من االفكار؟ 9
 1 97. 4.18 لدي ايمان عال بأهمية اساليب اإلبداع الفردية في تحديد وحل المشكالت 10
اقم                      11 د من التف ى مزي ؤدي إل ى المرؤوسين ي ل وحل المشكالت إل اسناد عملية تحلي

.للمشكلة   4.11 1.26 3 
  92. 3.94 اإلجمالي 

.من اعداد الباحث:  المصدر      
ر من     (3.94 هو    لألساليب الفردية لإلبداع اإلداري   يشير إلى أن المتوسط الكلي      )151(الجدول   أآب

ل                ) 2.75 ة من قب داع اإلداري الفردي ى ممارسة اساليب اإلب بمعنى أن معظم استجابات أفراد العينة تشير إل
داع اإلداري      بيرة، ويظهر أثر    المدير بدرجة آ   ة لإلب ديري            األساليب الفردي وم وم ديري العم  من خالل أن م

داع اإلداري في حل المشكالت              اإلدارات لديهم إيمان عاٍل بأهمية       ة لإلب م    , )4.18(األساليب الفردي ا أنه آم
شكلة  باب الم د وأس ن تحدي ون ع تم  , يبحث الل االس ن خ بابها م د أس ى تحدي ًا إل سعون دائم رح وي ي ط رار ف

رة         ى               ) 4.11 (11األسئلة حول المشكلة، ونجد أن الفق ل وحل المشكالت إل ناد تحلي م يرفضون إس د أنه تؤآ
 فنجدهم ال    وال يريدون المشارآة مع أحد،    , األساليب الفردية لإلبداع اإلداري   فهم يعتمدون على    , مرؤوسيهم

شكلة    د الم ي تحدي د ف شارآون أح تخدام أدوات  , ي ون باس م يقوم سببية فه تفهام ال اً  ,  االس ضعون مخطط وي
ذ          ار وأخ ن األفك د م اج العدي ة إلنت ة الذهني لوب الخريط ستخدمون أس ذلك ي شكله آ ة للم باب المتتابع لألس

ودهم                         سبب خوفهم من سرقة مجه ا ب ذا يكون إم ا دون مشارآة أحد، وه أو , العالقات بين األسباب وتحليله
ى       , وال يريدون أن يشارآهم أحد    , ديةأنهم يريدون االستحواذ على المكافآت الما      وقد يكون سبب ذلك راجع إل

زة        , ثقافتهم الفكرية عن مفهوم اإلبداع     سبات   , حيث يرون أن الجماعة تحبط القدرات الفردية المتمي وان المكت
رد           , الفردية تضمحل في أطار الجماعة     اج روح        , وتزول معها الشخصية الخاصة بكل ف داع نت ك أن اإلب ذل

ة  ة, فردي ازات ابداعي ق انج ة ال تحق رق الجماعي ث , وأن الط ى بح ًا عل ز غالب ة يرآ ل الجماع الن عم
ة          ون             , الترابطات السطحية وقليًال ما تنصرف لبحث الترابطات العميق ديرين يؤمن ى ان الم ك إل ود ذل د يع وق

ون بضرورة الت          , فقط بقدراتهم وال يثقون في قدرات مرؤوسيهم         د يؤمن م ق ر المرآزي    باإلضافة إلى انه فكي
.بالتالي ال يجوز اشراك االخرين أو التنازل عنه للمرؤوسين, آونه حقًا أصيًال للمديرين فقط  

  تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟أساليب اإلبداع الفرديةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية لبعد  )2
ي     ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر (حي ة آبي م العين ه ) وألن حج م   فإن سؤال ت ن ال ة ع لإلجاب

tاستخدام اختبار  ).152( آما تظهر نتائجه في الجدول  
نتائج اختبار : )152(جدول t ساليب اإلبداع الفردية حسب المتغيرات الديمغرافيةأل لدارسة الفروق في   
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" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز  97. 3.76 172 مدير إدارة المرآ

فيالوظي  000. 4.311- 76. 4.20 113 مدير عام 

 المؤهل 90. 3.95 236 جامعي
 512. 657. 98. 3.86 49 دراسات عليا العلمي

 90. 4.01 241 ذآور
 001. 3.385 88. 3.51 44 إناث النوع

.من اعداد الباحث:  المصدر   
وم       أن هناك فروقاً ) 152(نالحظ من الجدول   ديري العم ديري اإلدارات وم ين متوسطي م ة ب  معنوي

اليب ة ألس داع اإلداري الفردي وع اإلب ر الن زى لمتغي ار , تع ة اختب ألن قيم t ة  روق , )0.001( دال ذه الف وه
ديري اإلدارات                        وم أو م ديري العم ذا يعني أن م ذآور، وه لصالح مديري العموم أو مديري اإلدارات من ال

تخد    ر اس ذآور أآث ن ال اليبم ة   امًا ألس داع اإلداري الفردي ديري      اإلب وم أو م ديري العم يالتهم م ن زم م
وم ألساليب                 . اإلدارات من اإلناث   ديري العم ديري اإلدارات وم ين متوسطي م  آما أن هناك فروقًا معنوية ب

ة  داع اإلداري الفردي ار  اإلب ة اختب وظيفي ألن قيم ز ال ر المرآ زى لمتغي تع t ة  ر) 0.000( دال ذه الف وق وه
ديري                           ة من م داع الفردي ر أستخدامًا ألساليب اإلب وم أآث ديري العم ي أن م ذا يعن لصالح مديري العموم، وه
.اإلدارات  

ة ألساليب            روق معنوي ة       آما يشير الجدول إلى عدم وجود ف داع اإلداري الفردي تعزى للمؤهل الجامعي       اإلب
tألن قيمة اختبار  . غير دالة  

 ؟)الوزارات( تعزى لجهة العمل ساليب اإلبداع الفرديةية ألهل توجد فروق ذات داللة إحصائ )3
).153(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق ألساليب اإلبداع  اإلداري الفردية حسب الوزارات: )153(جدول  

ط العدد جهة العمل الوس
يالحساب

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 76. 3.86 33 وزارة الصحة والسكان
 89. 4.06 27 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 1.13 3.73 25  والبيئةالمياهوزارة 
 87. 3.55 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 68. 4.29 28 المهني

 93. 3.73 29 وزارة النفط والمعادن
 1.03 4.07 28 وزارة العدل
 85. 3.50 28 وزارة الزراعة
 19. 4.79 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 3.89 .89 
 92. 2853.94 اإلجمالي

5.666 .000 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
دول  ن الج ظ م داع اإلداري أن ) 153(نالح اليب اإلب ة    الفرأس ون ممارس وزارات تك سب ال ة ح دي

دل                   م الع م التخطيط ث  4.06 ، 4.07 ، 4.29 ،  4.79(بدرجة آبيرة جدًا في وزارة الداخلية ثم التعليم الفني ث
ة إحصائية أل                  ) على الترتيب  روق ذات دالل ى وجود ف اين إل ل التب ائج تحلي داع اإلداري    وتشير نت اليب اإلب  س

وزارات    ة اخ   , الفردية حسب ال ار   ألن قيم تب F د      ة عن ة   ,0.05  معنوي ل من   ) 0.000(وألن مستوى الدالل أق
ى أن . %5 شير إل ذا ي داع اإلداريوه اليب اإلب ديري أس وم وم ديري العم دى م وزارات ل ة حسب ال  الفردي

).الوزارات(اإلدارات في العينة تختلف حسب جهة العمل   
صالح أي وزارة        م استخدام االخ    , ولمعرفة اختالف هذه الفروق ول ار ضنت          ت ة باستخدام اختب ارات البعدي تب

) (3أو دنت ت (3ت Dunnett t3 ).154(وتظهر نتائجه في الجدول, ألن البيانات غير متجانسة, )  
ٍ) 3نتائج اختبار دنت ت: )154(جدول Dunnett t3 لدراسة الفروق بين)   
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ساليب اإلبداع الفرديةألالوزارات   
)جهات العمل(مصدر الفروق  سطاتالفروق بين المتو   مستوى الداللة 
وزارة الصحة-وزارة الداخلية  0.93 0.000 
وزارة التخطيط-وزارة الداخلية  0.73 0.010 

وزارة المياه-وزارة الداخلية  1.06 0.004 
وزارة الزراعة-وزارة الداخلية  1.29 0.000 
ة  يم -وزارة الداخلي وزارة التعل

 0.034 0.50 الفني

وزارة اإلعالم-وزارة الداخلية  0.90 0.001 
وزارة النفط-وزارة الداخلية  1.06 0.000 
وزارة التربية-وزارة الداخلية  1.24 0.000 
وزارة العدل-وزارة الداخلية  0.71 0.047 
وزارة التربية-وزارة التعليم الفني  0.75 0.015 

ي يم الفن وزارة -وزارة التعل
 0.014 0.79 الزراعة

 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
ر استخداماً           ) 154( من الجدول  نالحظ أن مديري العموم أو مديري اإلدارات في وزارة الداخلية أآث

وزارات      ساليب اإلبداع الفردية  أل ديري اإلدارات             .  من زمالئهم في بقية ال وم أو م ديري العم ذلك نجد أن م آ
تخدامًا   ر اس ي أآث يم الفن ي وزارة التعل ةف داع الفردي اليب اإلب ي وألس م ف ن زمالئه ة ووزارة  م زارة التربي

.الزراعة  
  تعزى لفئات سنوات الخبرة؟ساليب اإلبداع الفرديةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية أل )4

).155(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  
دية حسب فئات سنوات الخبرةنتائج تحليل التباين لدارسة الفروق ألساليب اإلبداع الفر: )155(جدول  

سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 
 82. 4.14 141  فأقلسنوات 5

 90. 4.02 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 

 69. 3.01 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 72. 3.07 25  سنة15أآبر من 

جمالياإل  285 3.94 .92 

19.153 .000 

.من اعداد الباحث:  المصدر    
داع )155(نالحظ من الجدول اليب اإلب تخدامًا ألس ر اس ديري اإلدارات أآث وم أو م ديري العم أن م

ة  راتهم قليل نوات خب ون س دما تك رة عن ة آبي ة بدرج ر من 5(اإلداري الفردي ل ، أآث نوات فأق ى 5 س  10 إل
رة           ، ونالحظ أن أساليب اإلب      )سنوات ادة سنوات الخب اقص بزي ة تتن ة      : داع اإلداري الفردي اك عالق أي أن هن

ائج                         شير نت ة، وت ديرين في العين دى الم ة ل داع اإلداري الفردي عكسية بين زيادة سنوات الخبرة وأساليب اإلب
رة؛ ألن                        ة حسب سنوات الخب داع اإلداري الفردي ة ألساليب اإلب ة عالي  تحليل التباين إلى وجود فروق معنوي
Fقيمة اختبار    صالح أي          ).5%أقل من   ) 0.000(مستوى الداللة   ( معنوية    روق ول ذه الف ولمعرفة اختالف ه

ة ار ضنت ت   , فئ تخدام اختب ة باس ارات البعدي تخدام االختب م اس ت ت (3ت ) (3أو دن Dunnett t3 ألن , )
).156(وتظهر نتائجه في الجدول, البيانات غير متجانسة  
ٍ) 3نت تنتائج اختبار د: )156(جدول Dunnett t3 ساليب ألالخبرة  لدراسة الفروق بين فئات سنوات) 

 اإلبداع الفردية
)فئات سنوات الخبرة(مصدر الفروق  ين   روق ب الف

 مستوى الداللة المتوسطات

 0.000 1.13  سنوات15 إلى 10 أآثر من - سنوات فأقل5 
 0.000 1.08  سنة15 أآثر من - سنوات فأقل 5

ر من     ى   سن 5من أآث ر من   - سنوات  10وات إل ى  10 أآث  0.000 1.01 15 إل
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 سنة
سنة15 أآثر من - سنوات 10 سنوات إلى 5من أآثر من   0.95 0.000 

.من اعداد الباحث:  المصدر         
رة               )156(نجد من الجدول   ديهم سنوات خب ذين ل أن مديري العموم أو مديري اإلدارات في العينة وال

ة    دامًا أل أآثر استخ )  سنوات فأقل  5( داع الفردي رة              ساليب اإلب راتهم آبي ذين سنوات خب م ال ر  ( من زمالئه أآث
ذين             ) سنة 15 إلى   10 سنة، أآثر من     15من   ة وال ديري اإلدارات في العين وم أو م ، آما نجد أن مديري العم

ذين    من زمالئ   ساليب اإلبداع الفردية  أآثر استخدامًا أل  )  سنوات 10 إلى   5أآثر من   (لديهم سنوات خبرة     م ال ه
). سنة15 إلى 10 سنة، أآثر من 15أآثر من (سنوات خبراتهم   

أساليب اإلبداع اإلداري لمجموع األساليب الفردية والجماعية: المحور الخامس  
:هذا المحور يرتبط باإلجابة عن التساؤالت التالية  

د             )22 وم وم ديري العم دى م سابقين ل وعين ال داع اإلداري للن يري اإلدارات ما مدى توفر أساليب اإلب
 في الدواوين العامة للوزارات حسب أراء أفراد عينة الدراسة؟

ة لأل                   ات المعياري م تلخيص األوساط الحسابية المرجحة واالنحراف ة    لإلجابة عن هذا السؤال ت اليب الفردي س
).157(وتم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذا المحور آما في الجدولوالجماعية،   
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور أساليب اإلبداع اإلداري:)157(جدول  
بعاداأل م  الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي 
 1 92. 3.94 أساليب الفردية 1

 2 85. 2.84 أساليب الجماعية 2
  52. 3.39 اإلجمالي 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
دول   ن الج ظ م ديري العم )157(نالح تخدام     أن م ضلون اس ة يف ي العين ديري اإلدارات ف وم أو م

ة واستخداماً       ) 3.94(حيث جاء في المرتبة     , األساليب الفردية لإلبداع اإلداري  بدرجة آبيرة       ر أهمي فهو أآث
داع اإلداري        ة            . على االطالق من األساليب الجماعية لإلب داع اإلداري الفردي ونالحظ أن محور أساليب اإلب

صل ع ة ح ط والجماعي ى متوس ديري اإلدارات   , 3.39ل وم وم ديري العم م م ى أن معظ شير إل ذا ي وه
ل                    , يستخدمون أساليب اإلبداع اإلداري    ر في حل المشكالت والمواقف من قب ات االستخدام االآث لكن عملي

مديري العموم ومديري اإلدارات في الوزارات هو استخدام اساليب اإلبداع اإلداري الفردية اآثر بكثير من                
داع اإلداري      ا وزارات                 , الساليب الجماعية لإلب تم استخدامها بدرجة متوسطة وضعيفة في ال ذا  , التي ي وه

ة               ة االداري ر من الالمرآزي ة اآث ي           , ربما يعود إلى سيادة ثقافة المرآزي ة الحل المنطقي أو التحليل ي ثقاف وال
ذا الحل يف    , الذي يؤدي إلى الوصول إلى حل متوقع واحد        ل واحد ورجل     وللوصول إلى ه ضل استخدام عق
وهذه الثقافة تؤدي إلى سيادة المألوف من خالل تطبيق طرق    , واحد هو المدير فقط دون اشراك المرؤوسين      

ة الحل     زم بطريق ذي ال يلت ة ال ر االبداعي ى حساب طرق التفكي وزارات عل ي ال ة ف ة الفردي ر التقليدي التفكي
دروب     فهو متعدد االتجاهات متفرق   , الواحد المتوقع    ول بهدف            ,  المسالك وال ى مجموعة من العق د عل يعتم

.الوصول إلى الحلول غير المتوقعة بدًال من الحل الواحد  
 تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟ ألساليب اإلبداع اإلداري هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  )23

ي   ع الطبيع ا التوزي ة له ات العين ث أن بيان ر(حي ة آبي م العين م  فإن, )وألن حج سؤال ت ى ال ة عل ه لإلجاب
tاستخدام اختبار  ).158( آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج اختبار : )158(جدول t لدارسة الفروق في محور أساليب اإلبداع اإلداري حسب المتغيرات 
 الديمغرافية

 مصدر
ط  العدد البيان الفروق الوس

 الحسابي
راف  االنح
ستوى  tاختبار  المعياري م

 الداللة
ز المرآ 55. 3.35 172 مدير إدارة

 006. 2.791- 47. 3.52 113 مدير عام الوظيفي

 المؤهل 49. 3.42 236 جامعي
 631. 483. 67. 3.38 49 دراسات عليا العلمي
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 48. 3.44 241 ذآور
 153. 1.449 70. 3.28 44 إناث النوع

.من اعداد الباحث:  المصدر  
اك   )158(نالحظ من الجدول   وم        أن هن ديري العم ديري اإلدارات وم ين متوسطي م ة ب ًا معنوي فروق

داع اإلداري     لمحور أساليب  وظيفي        اإلب ر المرآز ال ار      , تعزى لمتغي ة اختب ألن قيم t ة     ذه   , )0.006( دال وه
داع اإلداري من                        ر استخدامًا ألساليب اإلب وم أآث ديري العم الفروق لصالح مديري العموم، وهذا يعني أن م

ة لمحور أساليب           ) 157(آما يشير الجدول  . تمديري اإلدارا  روق معنوي ى عدم وجود ف داع اإلداري  إل  اإلب
ألن قيمة اختبار , تعزى للمؤهل الجامعي أو للنوع t . غير دالة  

 ؟)الوزارات(تعزى لجهة العمل ساليب اإلبداع اإلداري هل توجد فروق ذات داللة إحصائية أل )24
).159(حليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدوللإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار ت  
 

نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور أساليب اإلبداع اإلداري حسب الوزارات: )159(جدول  

ط العدد جهة العمل الوس
الحسابي

راف   االنح
 مستوى الداللة Fاختبار  المعياري

 46. 3.42 33 وزارة الصحة والسكان
 61. 3.51 27  التخطيط والتعاون الدوليوزارة

 61. 3.38 25  والبيئةالمياهوزارة 
 61. 3.29 34 وزارة التربية والتعليم
دريب    ي ولت يم الفن وزارة التعل
 20. 3.52 28 المهني

 64. 3.21 29 وزارة النفط والمعادن
 64. 3.51 28 وزارة العدل
 49. 3.40 28 وزارة الزراعة
 16. 3.60 27 وزارة الداخلية

اإلعالموزارة   26 3.37 .49 
 52. 2853.42 اإلجمالي

1.463 .161 

.من اعداد الباحث:  المصدر  
.عدم وجود فروق معنوية لمحور أساليب اإلبداع اإلداري حسب الوزارات)159(يشير الجدول  

 سنوات الخبرة؟ تعزى لفئات ساليب اإلبداع اإلداريهل توجد فروق ذات داللة إحصائية أل )25
).160(لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين آما تظهر نتائجه في الجدول  

نتائج تحليل التباين لدارسة الفروق في محور أساليب اإلبداع اإلداري حسب فئات سنوات الخبرة: )160(جدول  
سنوات الخبرةفئات   مستوى الداللة F اختبار االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد 

 49. 3.44 141  فأقلسنوات 5
 45. 3.45 102  سنوات10 إلى 5أآبر من 

 77. 3.23 17  سنوات15 إلى 10أآبر من 

 73. 3.27 25  سنة15أآبر من 

 52. 3.42 285 اإلجمالي

1.676 .172 

.من اعداد الباحث:  المصدر     
ي العموم أو مديري اإلدارات أآثر استخدامًا ألساليب         أن األفراد من مدير   )160(نالحظ من الجدول  

رة ة آبي ردي بدرج داع اإلداري الف ذا المحور , اإلب غ متوسط ه اليب 3.42حيث بل ، ونالحظ أن محور أس
رة          : اإلبداع اإلداري الفردية تتناقص بزيادة سنوات الخبرة       أي أن هناك عالقة عكسية بين زيادة سنوات الخب

روق        ومحور أساليب اإلبدا   ى عدم وجود ف ع اإلداري الفردية لدى أفراد العينة، وتشير نتائج تحليل التباين إل
ار    ة اختب رة ألن قيم نوات الخب داع اإلداري حسب س اليب اإلب ور أس ة مح Fمعنوي ة  ر معنوي ستوى ( غي م

  ).5%أآبر من ) 0.172(الداللة 
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بعض ومدى       ولدراسة مدى العالقة بين أساليب اإلبداع الفردية  وأساليب اإل          بداع الجماعية بعضها ب
.سوف نستخدم معامل االرتباط لبيرسون) أساليب اإلبداع اإلداري(عالقتها بمحورها الرئيسي   

هل توجد عالقة ارتباط بين أساليب اإلبداع اإلداري؟ : السؤال األول  
ما مدى عالقة االرتباط بين ألساليب اإلبداع اإلداري؟ : السؤال الثاني  

 
أساليب اإلبداع اإلداري ومحورها تائج معامل االرتباط لبيرسون بينن: )161(جدول  

 مقومات  أساليب اإلبداع أساليب جماعية األبعاد

 أساليب فردية **67. **31.- معامل االرتباط
 000. 000. مستوى الداللة
اليب  **49. معامل االرتباط أس

 مستوى الداللة جماعية
 

.000 
0.01 دال عند**          

.من اعداد الباحث:  المصدر  
وي        )161(نالحظ من الجدول   اد المحور      ) عكسي (أنه يوجد ارتباط ضعيف وسلبي ومعن ين أبع (ب -

0.31 ة  ) اليبه الجماعي ور وأس ين المح وي ب اط متوسط معن د ارتب ذلك يوج ع ) 0.49(، وآ د م اط جي وارتب
).0.67(أساليبه الفردية   

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
222

 
" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

الثالثالفصل   
توصياتالنتائج وال  
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:نتائج الدراسة:3-1  
ديري                   وم وم ديري عم ة المبحوثين من م راد العين ل أف ئلة الدراسة من قب ة عن اس في ضوء االجاب

ارة      وزارات المخت ة بحسب آل                    , ادارات في ال ائج اآلتي ى النت شتها توصلت الدراسة إل ا ومناق د تحليله وبع
.محور على حدة  

:مقومات االبداع االداري: اوًال   
 .رو العموم أن آل مقوم من مقومات االبداع االداري آانت متوفرة بدرجات متوسطةيرى مدي -1
داع االداري   -2 ات االب وم واالدارات ان مقوم ديرو العم رى م ديهم  , ي وفر ل ات تت ن المقوم وم م ل مق وآ

 .بدرجة متوسطة
ات ا  -3 ر المقوم ى أن اآث ة إل ة الدراس ي عين ديري اإلدارات ف وم وم ديري العم ات م داع أشارت إجاب إلب

ى      ة األول ي المرتب اء ف ذي ج الة ال وم االص و مق ديهم ه وافرا ل م  , االداري ت اه ث لة االتج ه مواص وتلي
 .وجاء مقوم تحسس المشكالت في المرتبة األخيرة, الطالقة وبعدها المرونة

ة   -4 روق معنوي اك ف صائية (هن ة اح روق ذات دالل شكالت ) ف وم تحسس الم صالح  , لمق روق ل ذه الف وه
ات  ) 2.74(لهذه الفئة أعلى من المتوسط الحسابي     ) 2.89(ارات؛ ألن المتوسط الحسابي     مديري االد  لفئ

وم ديري العم ة , م روق معنوي ود ف ى وج ائج إل شير النت ة احصائية(وت روق ذات دالل ات ) ف صالح فئ ل
ى من المتوسط الحسابي           ) 3.02(ألن المتوسط الحسابي  , اإلناث ة أعل ذه الفئ ذآور   ) 2.79(له ات ال , لفئ
ى تحسس المشكالت في عملهن                    وه ذا يعني أن مديري العموم ومديري االدارات من اإلناث يعملن عل

 .اإلداري أفضل من الذآور
وم تحسس المشكالت حسب جهات العمل -5 ة لمق ًا معنوي اك فروق ديري , إن هن صالح م روق ل ذه الف وه

 .زارة العدلالعموم ومديري االدارات في وزارتي الزراعة والمياه مقابل نظرائهم في و
رة  -6 نوات الخب ات س وم تحسس المشكالت حسب فئ ة لمق ًا معنوي اك فروق صالح , إن هن روق ل ذه الف وه

ر من                  رٍة عمل أآث ديهم خب ذين ل رٍة           15مديري العموم ومديري االدارات ال ديهم خب ذين ل ل ال  سنة مقاب
 . سنوات فأقل5عمل 

 .يفي والنوع االجتماعي والمؤهل العلميال توجد فروق معنوية لمقوم االصالة بالنسبة للمرآز الوظ -7
 .ال توجد فروق معنوية لمقوم االصالة حسب جهات العمل -8
 . ال توجد فروق معنوية لمقوم االصالة حسب سنوات الخبرة -9

اعي و           -10 وع االجتم وظيفي والن ز ال سبة للمرآ اه بالن لة االتج وم مواص ة لمق روق معنوي د ف ال توج
 .المؤهل العلمي

ة ل  -11 روق معنوي اك ف ل  هن ات العم اه حسب جه لة االتج وم مواص ديري  , مق صالح م روق ل ذه الف وه
ل نظرائهم في     , العموم ومديري االدارات في وزارة الزراعة   ووزارة المياه ووزارة التخطيط في مقاب

 .وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
ر                 -12 ات سنوات الخب روق    , ةهناك فروق معنوية لمقوم مواصلة االتجاه تجاه الهدف حسب فئ ذه الف وه

ر من       رة عمل اآث ديهم     15لصالح مديري العموم ومديري االدارات الذين لديهم خب ذين ل ل ال  سنة مقاب
ل   5خبرة عمل   رة          ,  سنوات فاق ديهم خب ذين ل ديري اإلدارات ال وم وم ديري العم روق لم ذه الف ذلك ه آ

 . سنوات فأقل5 سنه مقابل الذين لديهم خبره من 10 سنوات إلى 5اآثر من 
ل     -13 ات العم سب جه ة ح وم المرون ة لمق ًا معنوي اك فروق وم   , هن ديري العم صالح م روق ل ذه الف وه

دريب    ي والت يم الفن دل والتعل ي الع ي وزارت رائهن ف ل نظ ة مقاب ي وزارة الزراع ديري اإلدارات ف وم
 .المهني

د    , هناك فروقًا معنوية لمقوم المرونة بالنسبة للنوع االجتماعي          -14 وم   وهذه الفروق لصالح م يرات العم
 .ومديرات االدارات من االناث في مقابل نظرائهم من الذآور

رة  -15 نوات الخب ة حسب س وم المرون ة لمق ًا معنوي اك فروق وم  , هن ديري العم صالح م روق ل ذه الف وه
ره عمل        15ومديري االدارات الذين لديهم خبرة عمل اآثر من    ديهم خب ذي ل ل نظرائهم ال  5 سنة مقاب

 .سنوات فأقل
 . فروق معنوية لبعد الطالقة حسب جهة العملال توجد -16
ل          -17 اعي او المؤه وع االجتم وظيفي والن ز ال سبة للمرآ ة بالن وم الطالق ة لمق روق معنوي د ف ال توج

 .العلمي
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وم      -18 ديري العم صالح م روق ل ذه الف رة وه نوات الخب ة حسب س وم الطالق ة لمق روق معنوي د ف توج
ر من        رة عمل أآث ديهم خب ذين ل ديري االدارات ال رة عمل       5 وم ديهم خب ذين ل ل ال  سنوات  5 سنة مقاب

 . سنوات10 سنوات إلى 5وأفضل من الفئة الذين لديهم خبرة عمل أآثر من 
 .مقوم االصالة ومواصلة االتجاه والطالقة اآثر المقومات اهمية بالنسبة لمقومات االبداع االداري -19
سبة        -20 داع االداري بالن ات االب ور مقوم ة لمح روق معنوي د ف وع   ال توج وظيفي والن ز ال للمرآ

 .االجتماعي او المؤهل
داع االداري حسب جهات العمل          -21 ة لمحور مقومات االب روق معنوي اك ف صالح    , هن روق ل ذه الف وه

ي   يم الفن ي التعل ي وزارت ل نظرائهم ف ي مقاب ة ف ي وزارة الزراع ديري االدارات ف وم وم ديري العم م
 .والعدل

دا -22 ات االب ة لمحور مقوم ًا معنوي اك فروق رةهن ات سنوات الخب روق , ع االداري حسب فئ ذه الف وه
ر من       رة عمل اآث ديهم     15لصالح مديري العموم ومديري اإلدارات الذين لديهم خب ذين ل ل ال  سنة مقاب

 . سنوات فاقل5خبرة عمل 
داع          -23 اط استجابات         , هناك عالقة ارتباط قوية بين أبعاد محور مقومات اإلب ى مدى ارتب دل عل ذا ي وه

ل تحسس المشكالت                 ,  لهذا المحور  أفراد العينة  اد المحور مث ين ابع آذلك تظهر الدراسة ارتباطًا قويًا ب
اه  د مواصلة االتج ة وبع د المرون ة وبع د الطالق ين تحسس  , وبع اط متوسطة ب ة ارتب د عالق ا توج بينم

 .المشكالت وبعد االصالة
:مراجل عمليات االبداع االداري: ثانيًا   

ة من            يرى مديرو العموم ومديري ا     -1 إلدارات انهم يمارسون مراحل عمليات االبداع االداري وآل عملي
 .العمليات بدرجة ممارسة متوسطة

ث        -2 ن حي داع االداري م ات االب ل عملي ر مراح ى أن اآث ديري اإلدارات عل وم وم ديري العم اق م اتف
 .وأقلها ممارسة وهي اآتشاف وتحديد المشكالت, الممارسة لها هي تنفيذ االفكار

د المشكالت حسب جهات العمل           هناك فر  -3 شاف وتحدي ة اآت ة لمرحل شير استجابات    , وق معنوي حيث ت
د المشكالت في                  شاف وتحدي ة اآت أفراد عينة الدراسة إلى توفر مدى ممارسة بدرجة متوسطة لمرحل
ة ووزارة     م وزارة التربي يط ث اه ووزارة التخط ة ووزارة المي صحة ووزارة الزراع ن وزارة ال ل م آ

, )2.75(ألن متوسطاتها الحسابية أعلى من الوسط الفرضي          , ارة العدل ووزارة الداخلية   االعالم ووز 
نفط               دريب المهني ووزارة ال يم الفني والت نخفض في وزارة التعل ل    , فيما ت ألن متوسطاتها الحسابية أق

 .أي أن مدى الممارسة تتم بدرجة ضعيفة لمرحلة اآتشاف وتحديد المشكالت, من الوسط الفرضي 
صالح    , اك فروق معنوية لمرحلة اآتشاف وتحديد المشكالت تعزى السنوات الخبرة          هن -4 روق ل ذه الف وه

ر من                 رة عمل أآث ديهم خب رة           15مديري العموم ومديري االدارات الذين ل ديهم خب ذين ل ل ال  سنة مقاب
 ). سنوات10 إلى 5أآثر من (والفئة ) سنوات فأقل5(عمل في الفئة 

ة  -5 ة لمرحل روق معنوي اك ف وظيفي  هن ز ال زى للمرآ ار تع اج االفك ديري  ,  إنت صالح م روق ل ذه الف وه
 .االدارات في مقابل مديري العموم

ل  -6 ات العم زى لجه ار تع اج االفك ة إنت ة لمرحل روق معنوي اك ف ة , هن راد عين تجابات أف شير اس حيث ت
ذه الدرا                  د ه ارة قي وزارات المخت وفر مدى ممارسة بدرجة متوسطة في آل ال ألن , سة الدراسة إلى ت

ألن متوسطها الحسابي    , فيما عدا وزارة النفط   ) 2.75(متوسطاتها الحسابية أعلى من الوسط الفرضي       
ن الوسط الفرضي ل م وزارة   , أق ذه ال ي ه تم ف ار ي اج االفك ة إنت ة لمرحل دى الممارس أن م الي ف وبالت

 .بدرجة ضعيفة
زى    -7 داع االداري تع ات االب ار لعمي اج االفك ة إنت روق لمرحل اك ف رة هن سنوات الخب روق , ل ذه الف وه

ديهم   )  سنة 15أآثر من   (لصالح مديري العموم ومديري االدارات الذين لديهم خبرة عمل           مقابل الذين ل
 ). سنوات10 إلى 5أآثر من (والفئة )  سنوات فاقل5(خبرة عمل في الفئة 

داع االداري تعزى للمر -8 ات االب ار لعملي يم االفك ة تقي ة لمرحل روق معنوي اك ف وظيفي هن ز ال ذه , آ وه
 .الفروق لصالح مديري اإلدارات في مقابل مديري العموم

وع      -9 ر الن زى لمتغي داع االداري تع ات اإلب ار لعملي يم االفك ة تقي ة لمرحل روق معنوي اك ف هن
 .وهذه الفروق لصالح مديري االدارات او مديري العموم من االناث في مقابل الذآور, االجتماعي
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ة   -10 روق معنوي اك ف يس هن زى     ل داع االداري تع ات االب ل عملي ن مراح ار م يم االفك ة تقي  لمرحل
 .لجهات العمل

سنوات                        -11 داع االداري تعزى ل ات اإلب ار من مراحل عملي يم االفك ة تقي ة لمرحل هناك فروق معنوي
ر من    (وهذه الفروق لصالح مديري العموم ومديري االدارات الذين لديهم خبرة عمل             , الخبرة    15أآث
 ). سنوات10 إلى 5أآثر من (والفئة )  سنوات فأقل5(ذين لديهم خبرة عمل مقابل ال) سنة

زى     -12 داع االداري تع ات االب ل عملي ن مراح ار م ل االفك ة تحلي ة لمرحل روق معنوي اك ف يس هن ل
 ).النوع, المؤهل العلمي , المرآز الوظيفي(للمتغيرات الديمغرافية 

ل    -13 ن مراح ار م ل االفك ة تحلي ة لمرحل روق معنوي اك ف ات  هن زى لجه داع االداري تع ات االب عملي
اه               , العمل   ديري االدارات في وزارة التخطيط ووزارة المي وم وم ديري العم صالح م روق ل , وهذه الف

 .في مقابل نظرائهم في وزارة النفط
سنوات                 -14 داع االداري تعزى ل ات االب ار من مراحل عملي هناك فروق معنوية لمرحلة تحليل االفك

ر من    (ق لصالح مديري العموم ومديري االدارات الذين لديهم خبرة عمل            وهذه الفرو , الخبرة    15أآث
 ).سنة

رات      -15 زى للمتغي داع االداري تع ات االب ار لعملي ذ االفك ة تنفي ة لمرحل روق معنوي اك ف يس هن ل
 )النوع االجتماعي, المؤهل العلمي , المرآز الوظيفي (الديمغرافية 

ا   -16 ذ االفك ة تنفي ة لمرحل روق معنوي اك ف ل  هن ات العم زى لجه ديري  , ر تع صالح م روق ل ذه الف وه
 .العموم ومديري االدارات في وزارتي التخطيط والزراعة في مقابل نظرائهم في وزارة النفط

:معوقات االبداع االداري: ثالثًا   
وم في ممارسة                            -1 ديري العم ة تواجه م رة وبدرجة عالي ات آبي اك معوق ة الدراسة ان هن يرى أفراد عين

 .إلدارياإلبداع ا
 .يرى أفراد عينة الدراسة أن ممارسة مديري االدارات لإلبداع االداري تواجهه معوقات بدرجة عالية -2
داع االداري                         -3 ات لإلب ر المعوق ديري إدارات أن من أآث وم وم ديري عم يرى أفراد عينة الدراسة من م

 .هي معوقات تتعلق بالمعوقات الدافعية وأقلها المعوقات العقلية
راد  -4 رى أف ات   ي رة للمعوق ة آبي م عرضة بدرج ديري ادارات انه وم وم ديري عم ن م ة م ة الدراس عين

ة    صلة باالنفعالي ات ذات ال م للمعوق ة ث ات التنظيمي م للمعوق ة ث ردد(الدافعي ي  ) الخوف والت أتي ف م ت ث
 .االخير المعوقات العقلية

ل    -5 ات العم زى لجه داع االداري تع ة لإلب ات العقلي ة للمعوق روق معنوي د ف وزارات(يوج ذه , )ال وأن ه
ذين                    ة ووزارة اإلعالم ال ة في وزارة التربي الفروق تكون لمديري العموم او مديري اإلدارات في العين
ي آل من وزارة التخطيط   ر من نظرائهم ف داع االداري أآث ة لإلب ات العقلي انون من وجود المعوق يع

 .وزارة الزراعةووزارة المياه ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل و
رة     -6 سنوات الخب وم    , توجد فروق معنوية للمعوقات العقلية لإلبداع االداري تعزى ل ديري العم حيث أن م

ره   ديهم سنوات خب ذين ل ديري االدارات ال ل 5(وم داع )  سنوات فاق ة لإلب ات العقلي انون من المعوق يع
 ).سنوات 10 إلى 5أآثر من (االداري أآثر من نظرائهم الذين سنوات خبراتهم 

وظيفي                    -7 داع االداري تعزى للمرآز ال ردد لإلب ة الخوف والت ات انفعالي وأن , يوجد فروق معنوية لمعوق
ديري          ن م ردد م وف والت ة الخ وق انفعالي ة لمع ر عرض وم أآث ديري العم روق توضح أن م ذه الف ه

 .االدارات
ذآور                    -8 ديري االدارات من ال وم او م ديري العم صالح م ة ل ذ , وجود فروق معنوي ذآور      وه ا يعني أن ال

 .أآثر عرضه لمعوقات انفعالية الخوف والتردد لإلبداع االداري من نظرائهم من االناث
وجود فروق ذات داللة إحصائية لمعوق انفعالية الخوف والتردد لإلبداع االداري تعزى لجهات العمل                 -9

وزارات( ة أآث , )ال ي وزارة الداخلي ديري االدارات ف وم وم ديري العم د أن م وق فنج ن مع اة م ر معان
اه  صحة ووزارة المي ي آل من وزارة ال داع االداري من نظرائهم ف ردد من اإلب ة الخوف والت انفعالي

ة ة ووزارة الزراع ي  , ووزارة التربي يم الفن ي وزارة التعل ديري اإلدارات ف وم وم ديري العم ا أن م آم
ردد من            ه الخوف والت داع االداري من نظرائهم في     ووزارة االعالم أآثر معاناة من معوق إنفعالي اإلب

 .وزارة الزراعة
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رة                -10 سنوات الخب وجود فروق دالله احصائية لمعوق انفعالية الخوف والتردد لإلبداع االداري تعزى ل
ره                  ,  ديهم سنوات خب ذين ل ديري االدارات ال وم وم ديري العم ل    5(فنجد أن م انون من    )  سنوات فأق يع

راتهم          معوق انفعالية الخوف والتردد من اإلبد      ذين سنوات خب ر من    (اع االداري أآثر من نظرائهم ال أآث
ى 5 نوات 10 إل ن ,  س ر م ى 10أآث نة15 إل ن ,  س ر م نة15أآث ديري ,  س وم وم ديري العم ا أن م آم

راتهم  نوات خب ذين س ن (االدارات ال ر م ى 5أآث نوات10 إل ة الخوف  ))  س وق انفعالي ن مع انون م يع
ر  ,  سنة    15 إلى   10أآثر من   (ن نظرائهم الذين سنوات خبراتهم    والتردد من اإلبداع االداري أآثر م      أآث

 ). سنة15من 
داع    -11 ة لإلب وق الدافعي ا يخص مع وم وفيم ديري العم ديري االدارات وم ين م ة ب روق معنوي اك ف هن

 .حيث أن مديري العموم أآثر تعرضًا لمعوقات الدافعية من زمالئهم مديري االدارات, االداري 
وزارات (لة احصائية لمعوق الدافعية لإلبداع االداري تعزى لجهات العمل     وجود فروق ذات دال    -12 ) ال

ن  ,  ة م ات الدافعي ل عرضة لمعوق ة أق ي وزارة الزراع ديري االدارات ف وم وم ديري العم حيث أن م
ة ووزارة                   دريب المهني ووزارة الداخلي يم الفني والت نظرائهم في آل من وزارة التخطيط ووزارة التعل

ة               آ, االعالم   ات الدافعي ل عرضة لمعوق ة أق ديري االدارات في وزارة التربي وم وم ديري العم ا أن م م
 .من نظرائهم في وزارة الداخلية ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني

رة            -13 سنوات الخب داع االداري تعزى ل ة لإلب حيث  , وجود فروق ذات داللة احصائية لمعوقات الدافعي
ديري اال   وم وم ديري العم ره   أن م ديهم سنوات خب ذين ل ة وال ر من  (دارات في العيني ل )  سنة15أآث أق

ة          راتهم قليل ذين سنوات خب ل   5(عرضة لمعوقات الدافعية من نظرائهم ال ر من   ,  سنوات فأق ى  5أآث  إل
 ). سنوات 10

وزارات   -14 داع االداري لل ة لإلب ات التنظيمي صائية للمعوق ة اح روق ذات دالل ود ف ث أن ,  وج حي
م في              مديري العموم   ومديري االدارات في وزارة الزراعة أقل عرضة للمعوقات التنظيمية من زمالئه

ة       ي ووزارة الداخلي دريب المهن ي والت يم الفن ن وزارة التعل ل م ديري    , آ وم وم ديري العم ا أن م آم
 .االدارات في وزارة التربية أقل عرضة للمعوقات التنظيمية من نظرائهم في وزارة الداخلية

روق -15 ود ف رة  وج نوات الخب ة حسب س ات التنظيمي ة للمعوق ة عالي وم ,  معنوي ديري العم ث أن م حي
ره  ديهم سنوات خب ذين ل ة وال ي العين ديري االدارات ف ر من (وم نة 15أآث ر من ,  س ى 10أآث  15 إل

ه          ) سنة راتهم قليل ل   5(أقل عرضة للمعوقات التنظيمية من نظرائهم الذين سنوات خب ر  ,  سنوات فأق أآث
 ). سنوات10  إلى5من 

راتهم  -16 نوات خب ذين س ة وال ي العين ديري االدارات ف وم وم ديري العم ن (أن م ر م نة15أآث ل )  س أق
ه   راتهم قليل نوات خب ذين س م ال ن زمالئه ة م ات التنظيمي ن (عرضة للمعوق ر م ى 5أآث نوات إل  10 س

 ).سنوات
:تمكين االبداع االداري: رابعًا   

لتمكين لتحقيق االبداع االداري لمرؤوسيهم وخاصة المقومات         وفقًا آلراء عينة الدراسة فإن ممارسة ا       -1
 .تتم بدرجة ممارسة متوسطة) بالثقة والدعم(ذات العالقة 

دى       -2 داع االداري ل ق االب ين لتحقي ون التمك م يمارس ديري االدارات أنه وم وم ديري العم اق م اتف
 .بدرجة متوسطة) ثقة ودعم(مرؤوسيهم وآل مقوم من مقوماته

داع                       يتفق مديرو ا   -3 ين لتحقيق االب ين مقومات التمك ى من ب ة االول أتي المرتب لعموم على ان منح الثقة ت
 ويليه تقديم الدعم في المرتبة الثانية, االداري لدى مرؤوسيهم

وزارات (وجود فروق ذات داللة إحصائية لمقوم الثقة لتمكين االبداع االداري حسب جهات العمل                -4 ) ال
ديري ,  وم وم ديري العم ث أن م يهم  حي ي مرؤوس ة ف ة للثق ل ممارس ة أق ي وزارة الداخلي االدارات ف

م                          اه ث لتمكين االبداع االداري من نظرائهم في آل من وزارة الصحة ووزارة التخطيط ووزارة المي
 .وزارة الزراعة

دما                       -5 ديهم عن داع االداري ل ين االب ة في مرؤوسيهم لتمك أن مديري العموم او مديري االدارات أآثر ثق
د             , ات خبراتهم آبيره    تكون سنو  دى المرؤوسين يتزاي ونالحظ أن مقوم الثقة لتمكين االبداع االداري ل
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رة  نوات الخب ادة س ين     : بزي ة لتمك وم الثق رة ومق نوات الخب ادة س ين زي ة ب ة طردي اك عالق أي أن هن
 .االبداع االداري لدى أفراد عينة الدراسة

رة       وجود فروق معنوية عالية لمقوم الثقة لتمين االبد        -6 ديري   , اع االداري حسب سنوات الخب حيث أن م
ره   نوات خب ديهم س ذين ل ة وال ي العين ديري االدارات ف وم وم ن (العم ر م نة15أآث ة ) س ر ممارس أآث

ة       راتهم قليل نوات خب ذين س رائهم ال ن نظ يهم م دى مرؤوس داع االداري ل ين االب ة لتمك وم الثق  5(لمق
 ).سنوات فأقل

ة إحصائية  -7 روق ذات دالل وزارات وجود ف داع االداري حسب ال ين االب دعم لتمك وم ال حيث أن , لمق
داع            ين االب دعم لتمك وم ال ة لمق ل ممارس ة أق ي وزارة الداخلي ديري االدارات ف وم وم ديري العم م
ي ووزارة       دريب المهن ي والت يم الفن ن وزارة التعل ل م ي آ رائهم ف ن نظ يهم م دى مرؤوس االداري ل

 .االعالم
ديري  -8 وم وم ديري الع يهم    أن م دى مرؤوس داع االداري ل ين االب دعم لتمك ة لل ر ممارس  االدارات أآث

 ). سنة15 إلى 10أآثر من (عندما تكون سنوات خبراتهم
وم               -9 ديري العم دى م ر ل ممارسة إعطاء الثقة والدعم لتمكين االبداع االداري لدى المرؤوسين آانت اآث

 .ومديري االدارات في آل من وزارة االعالم ووزارة الزراعة
حيث  , )الوزارات(هناك فروق معنوية لمحور تميكن االبداع االداري للمرؤوسين تعود لجهة العمل            -10

دى  داع االداري ل ين االب ل ممارسة لتمك ة أق ي وزارة الداخلي ديري االدارات ف وم وم ديري العم أن م
اه ووزارة الز         راعة  مرؤوسيهم من زمالئهم في آل من وزارة الصحة ووزارة التخطيط ووزارة المي

 .ووزارة التعليم الفني والتدريب المنهي ووزارة االعالم
ر من             -11 رات أآث أآثر    15-10أن مديري العموم الذين لديهم خب داع          ,  سنة ف ين االب يًال لتمك ر م م اآث ه

 .االداري لدى مرؤوسيهم
رة               -12 حيث أن   , وجود فروق معنوية عالية لمحور التمكين لتحقيق االبداع االداري حسب سنوات الخب

د ره  م نوات خب ديهم س ذين ل ة وال ي العين ديري االدارات ف وم وم ن (يري العم ر م نة15أآث ر )  س أآث
ة                 راتهم قليل ذين سنوات خب  5(ممارسًة وتمكينًا لتحقيق االبداع االداري لدى مرؤوسيهم من نظرائهم ال

 ).سنوات فأقل
:أساليب االبداع االداري: خامسًا   

 .ساليب االبداع االداري الفردية بدرجة آبيرةأن مديري العموم في العينة يمارسون ا -1
 .أن مديري االدارات في العينية يمارسون اساليب االبداع االداري الفردية بدرة آبيرة -2
رة                     -3 داع االداري ممارسة بدرجة آبي ر أساليب االب أتفاق مديري العموم ومديري االدارات على أن أآث

ردي   داع الف اليب االب ي أس ة  , ه ين أن ممارس ي ح طة   ف ة متوس تم بدرج ة ت داع الجماعي اليب االب أس
 .وضعيفة

ى الترتيب في وزارة                    -4 ر ممارسة عل وزارات تكون أآث ة حسب ال أن أساليب االبداع االداري الجماعي
 .الزراعة ثم وزارة التربية ثم وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

وزارات (اعية حسب جهات العمل    وجود فروق ذات داللة إحصائية ألساليب االبداع االداري الجم         -5 , )ال
اليب           تخدامًا ألس ة واس ل ممارس ة أق ي وزارة الداخلي ديري االدارات ف وم وم ديري العم ث أن م حي
م     اه ث ة وزارة المي صحة ووزارة التربي ن وزارة ال ل م ي آ م ف ن زمالئه ة م داع االداري الجماعي االب

 .وزارة الزراعة
داع االد -6 اليب االب تخدام أس رةأن ممارسة واس ادة سنوات الخب د بزي ة يتزاي اك : اري الجماعي أي أن هن

 .عالقة طردية بين زيادة سنوات الخبرة وأساليب االبداع االداري الجماعية لدى أفراد عينه الدراسة
حيث أن مديري , وجود فروق معنوية عالية ألساليب االبداع االداري الجماعية حسب سنوات الخبرة  -7

أآثر ممارسة )  سنة15أآثر من (ي العينة والذين لديهم سنوات خبرةالعموم ومديري االدارات ف
 سنوات فأقل 5(واستخدامًا ألساليب االبداع االداري الجماعية من زمالئهم الذين سنوات خبراتهم قليلة

 ). سنوات10 إلى 5أآثر من , 
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ى  10أآثر من  (أن مديري العموم ومديري االدارات في العينة والذين لديهم سنوات خبرة           -8 )  سنة 15 إل
راتهم        نوات خب ذين س رائهم ال ن نظ ة م داع االداري الجماعي اليب االب تخدامًا ألس ة واس ر ممارس أآث

 ). سنوات فأقل5(قليلة
ة           -9 داع االداري الفردي هناك فروق معنوية بين متوسطي مديري االدارات ومديري العموم ألساليب االب

 .الح مديري العموم ومديري االدارات من الذآوروهذه الفروق لص, تعزى لمتغير النوع االجتماعي 
داع          -10 اليب االب وم ألس ديري العم ديري االدارات وم طي م ين متوس ة ب ًا معنوي اك فروق ا أن هن آم

 .االداري الفردية تعزى لمتغير المرآز الوظيفي وهذه الفروق لصالح مديري العموم
ة العمل           -11 وزارا (أن أساليب االبداع االداري الفردية حسب جه ر ممارسة واستخدامًا        ) تال تكون أآث

 .بدرجة آبيرة على الترتيب في وزارة الداخلية ثم وزارة التعليم ثم وزارة التخطيط ثم وزارة العدل
ة العمل      -12 وزارات (وجود فروق ذات داللة احصائية ألساليب االبداع االداري الفردية حسب جه , ) ال

ي وزارة ال    ديري االدارات ف وم وم ديري العم ث أن م اليب    حي ة ألس تخدامًا وممارس ر اس ة أآث داخلي
وزارات             ة ال م في بقي ديري االدارات في         , االبداع االداري الفردية من زمالئه وم وم ديري العم وأن م

م                     ة من زمالئه داع الفردي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني أآثر استخدامًا وممارسه ألساليب االب
 .في وزارة التربية ووزارة الزراعة

ة      أن -13 ة بدرج داع الفردي اليب االب ة ألس تخدامًا وممارس ر اس ديري االدارات أآث وم وم ديري العم  م
 ). سنوات10 إلى 5أآثر من ,  سنوات فأقل5(آبيرة عندما تكون سنوات خبراتهم قليله

ة                           -14 راد عين دى أف ة ل داع االداري الفردي رة واساليب االب ادة سنوات الخب ين زي سية ب ة عك هناك عالق
 .الدراسة

ره      أ -15 نوات خب ديهم س ذين ل ة وال ة الدراس ي عين ديري االدارات ف وم وم ديري العم نوات 5(ن م  س
رة               )فأقل راتهم آبي ر  (أآثر استخدامًا ألساليب اإلبداع اإلداري الفردية من زمالئهم الذين سنوات خب أآث
 ). سنة15 إلى 10أآثر من ,  سنة 15من 

ض   -16 ة يف ي العين ديري االدارات ف وم وم ديري العم داع  أن م ة لإلب اليب الفردي تخدام األس لون اس
 .اإلداري

داع            -17 اليب االب ور اس وم لمح ديري العم ديري االدارات وم طي م ين متوس ة ب روق معنوي اك ف هن
 .وهذه الفروق لصالح مديري العموم, االداري تعزى لمتغير المرآز الوظيفي

:التوصيات:3-2  
:للتوصيات والمقترحات على النحو االتييمكن تقديم عرض , في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها  

ديري ادارات      : أوًال  وم وم ديري عم ن م ة م ة الدراس راد عين تنتاجاتها أن أف ة واس ائج الدراس رت نت أظه
ديهم بدرجة متوسطة وضعيفة                     وفر ل ذلك  , يرون أن مقومات االبداع االداري وآل مقوم من المقومات تت ل

:يوصي الباحث باالتي  
ادات االدا -1 ى القي وم    عل ديري العم شجيع م ضمن ت ذي ي ل ال دعم الكام ديم ال وزارات تق ي ال ا ف ة العلي ري

والعمل  , ومديري االدارات على استخدام االساليب غير التقليدية في التعامل مع المشكالت او المواقف        
ة أو أساليب                      دًال من اساليب العمل التقليدي وزارات ب  على تطوير وتحسين أساليب العمل اإلداري في ال

ألوف      اد                        , التفكير الشكلي الم ر وإيج دريب التفكي ة وت ى الفكر وتنمي ل عل ز العق ك في حف سهم ذل ا ي وبم
ة          , روح االبداع واالبتكار لدى هذا العقل        ليكون أآثر أصالة وطالقة ومرونة وتحسسًا للمشكالت ورؤي

شمولية             , لألهداف   ى المشكالت والمواقف ب بابها الكام    , بحيث ينظر إل ة خارج      ويتقصى اس ة والخفي ن
وزارات      ي ال ارس ف ألوف أو مم و م ا ه دود م ارج ح صندوق وخ دود ال ده  , ح ول جدي روج بحل والخ

ة  ديرين   , وابتكاري ه للم داع ومقومات ي االب دريب ف تعلم والت ات ال ف عملي ب تكثي ذا يتطل ف , وه وتكثي
ة      ة االبداعي ات االداري ي الممارس دوات وف ؤتمرات والن ي الم شارآة ف ات الم ديهم  عملي صبح ل ي ت لك

اش والمشارآة وتحقق                 المعرفة والمهارة بأفكار وأساليب جديدة تترسخ من خالل مهارات وقدرات النق
 .وتزرع الثقة في النفس وااليمان بقدراتهم االبداعية في مواجهة المشكالت وحلها

ي مواجه       -2 ة ف دراتهم االبداعي ار ق وزارات إظه ي ال ديري االدارات ف وم وم ديري العم ى م ل عل ة وح
شكالت والمواقف  م  , الم ي وزارته ل االداري ف اليب العم وير اس ي  , وتط ادرة ف ن خالل المب ك م وذل

ادة        , البحث عن المشكالت والتنبؤ بها   ألوف والع التفكير الم ر مرتبطة ب ررة وغي ر مك وطرح أفكار غي
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الخبرة   ز ب داف    , وتتمي ة لأله ل االداري ومالئم دة للعم ون ذات فائ ل عل , وتك ار  والعم ل االفك ى تقب
دراتهم      ٍد لق ا تح ي فيه ف الت شكالت والمواق ة     , والم ة والتقليدي دم التبعي تقاللية وع دأ االس ز مب وتعزي
ار             , لآلخرين او ألساليب مطروحة أو ممارسة مسبقًا         ة االختالف الفكري وإظه والعمل من خالل ثقاف

ي االدا      دة ف ات الجدي ار واالتجاه ى االفك تح عل ل المنف ية العق ب   خاص ى تجري ل عل ة والعم رة الحديث
سخرية                  وم او ال ابرة    , االفكار غير المعتادة دون خوف او ترد من التعرض للنقد او الل واالصرار والمث

افي                على تنفيذ االفكار غير المألوفة لحل المشكالت وتطوير اساليب العمل اإلداري واعطائها الوقت الك
ار                 للتنفيذ حتى تحقق نتائج متميزة ومبهرة وعدم       ذه االفك ا ه د تتعرض له ي ق ات الت  التوقف امام المعوق

ار     ذه االفك ذ ه ة لتنفي اس والمتابع ن الحم ة م ة عالي ى درج ة عل وة والمحافظ ا بق ى تجاوزه ل عل والعم
 . الجديدة وتحقيق االهداف المنشودة من خاللها

ديري ادارات                : ثانيًا   وم وم ديري عم ة      أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد لعينة من م يمارسون مراحل عملي
:لذلك يوصي الباحث بما يأتي, االبداع االداري بدرجة متوسطة   

ا   -1 د المشكالت بم شاف وتحدي ال اآت ي مج ديري االدارات ف وم وم ديري العم دريب لم رامج الت تكثيف ب
ة      ة االداري ه العملي ي تواج ة الت شكالت المهم صر الم ارات ح سبهم مه ياغة   , يك ن ص نهم م ا يمك وبم

ًا             , ورؤيتها على حقيقتها من مختلف الزوايا     المشكلة   ان داخلي ا آ د وقت المشكلة ومصدرها اذا م وتحدي
رة             : وتحديد مدى تكرار المشكلة   , أم خارجيًا    د  , أي إذا ما آانت مشكله متكررة ام تحدث ألول م وتحدي

د مدى صعوبة او تعق   , المدى الزمني للمشكلة هل هي قصيرة األجل أم أنها مستمرة         د المشكلة   وتحدي ي
 .بدقة

ار          -2 د االفك ة وتولي ال تنمي ي مج ديري االدارات ف وم وم ديري العم تعلم لم دريب وال رامج الت ف ب تكثي
ة                    , االبداعية   ار االبداعي د االفك اج وتولي ة إلنت ارات استخدام االساليب المختلف سابهم مه وذلك بهدف إآ

ذهني       سبقاً         , مثل العصف ال دة م ة المع ة والقائم ين االشتات       ,   والخارطة الذهني وتوجهات  , والتوفيق ب
ر ة , التفكي االت, ومخطط االسباب المتتابع ل االحتم ئلة , وتحلي ة ادارة الحوار وطرح االس ى آيفي وعل

ة                       وين رؤي ًا لتك امهم عائق ي تقف أم وغيرها من االساليب التي تضمن تخليهم عن االفكار المسيطرة الت
سابقة  رات ال ل الخب دة مث ار جدي ة وتجع, ألفك ار المطروح ة االفك ى آمي زون عل م يرآ ى , له يس عل ول

ا ن         , نوعيته ن م در ممك ر ق اج اآب ة إلنت ار المطروح ى االفك اآم عل دار االح ات إص ون عملي ويؤجل
 .االفكار

ار المطروحة              -3 ل االفك ة تحلي ارات آيفي ى مه ل  , تدريب وتأهيل مديري العموم ومديري االدارات عل مث
اج اال   اع إنت ارات ادارة اجتم ار مه وعات و       , فك سب الموض سام ح ي اق ار ف ب االفك ارات ترتي ومه

ة             ا الجزئي اذا؟           , ومهارات تحليل آل فكرة من االفكار إلى متغيراته ل م ئلة مث ارات استخدام االس , ومه
ول       , ولماذا؟ وآيف؟ في تحليل االفكار       ين ق أرجح ب ا  (ومهارات رفض االفكار التي تت تبعاد  ) أو.إم واس

 .لها عالقة بالموضوع المطروح للتفكيراالفكار التي ليس 
اء       -4 ي انتف ادهم ف ن اعتم دًال م ار ب يم االفك ارات تقي ى مه ديري االدارات عل وم وم ديري العم دريب م ت

ار واحد          ى معي وزارات وسياستها               , االفكار البديلة عل ي تتفق مع اهداف ال ة الت ار البديل ار االفك واختي
شرية المتاحة              وف , وعلى ما تحققه من مكاسب        , ومواردها   ة والب ات المادي , ي ضوء مناسبتها لإلمكان

 .وامكانية تنفيذها في الواقع
ع  -5 ى ارض الواق ار عل ذ االفك ارات تنفي ى مه ديري االدارات عل وم وم ديري العم دريب م ك من , ت وذل

ة        ول عملي ى حل ة إل شكالت المطروح ة للم ار البديل ل االفك ارات تحوي سابهم مه الل اآ سابهم , خ وإآ
ارا دد   مه ي مح دول زمن ة ضمن ج ار البديل ذ االفك ة لتنفي ذ الخطط االجرائي داد وتنفي سابهم , ت إع وإآ

ة                  ات المتوقع ع للمعوق ارات التوق سابهم مه املين واآ ى الع ة عل ار البديل ديم لألفك مهارات العرض والتق
ا             تخلص منه ي     , عند تنفيذ االفكار البديلة وآيفية تجنبها او ال ارات التقي سابهم لمه ة لضمان     وإآ م والمتابع

 .التنفيذ الناجح لألفكار البديلة
ًا  تهم     : ثالث رون أن ممارس ديري ادارات ي وم وم ديري عم ن م ة م راد العين ة أن أف ائج الدراس رت نت أظه

:لذلك يوصي الباحث باالتي, لعملية اإلبداع االداري في الوزارات تواجه معوقات بدرجة عالية  
يم      , ومن خالل قياداتها العليا   , زاراتيجب على الو  : المعوقات العقلية    -1 تصميم برامج تدريبية خاصة بتعل

وترآز  , التفكير وتنمية المهارات االبداعية العقلية للمديرين بحيث تمكنهم من ممارسة االبداع االداري             
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ذآر او                   ى الت وزارات عل ديري االدارات في ال هذه البرامج على تقوية وتنمية قدرات مديري العموم وم
 .بدًال من االعتماد على االطر التقليدية الثابتة في التفكير, تدعاء والتصور والتخيل االس

ر            : معوقات انفعالية الخوف والتردد    -2 أطر التفكي يجب على مديري العموم ومديري االدارات عدم التقيد ب
سخرية من اآل                       د او ال ساءلة او النق خرين او من     التقليدية أو السائدة او الممارسة  وعدم الخوف من الم

ارات لحل المشكالت والمواقف                        , حولهم ار وابتك د من أفك ادرة وطرح آل جدي روح المب وأن يتحلوا ب
م          ول التحدي وعدم              , وتطوير اساليب العمل االداري في وزاراته ة وقب ديهم روح المجازف وان تكون ل

دراتهم  الخوف من المجهول او اللوم في حالة فشل هذه المبادرة او تلك الفكرة الجدي  دة لتعزيز الثقة في ق
 .وأنفسهم

 :معوقات دافعية -3
:حتى يتجاوز مديرو العموم ومديرو االدارات معوق الدافعية لإلبداع االداري عليهم القيام بما يأتي  

داع                      -أ   د واالب ة في التجدي ة الحقيقي ديهم الرغب وفر ل ديري االدارات أن تت , , يجب على مديري العموم وم
أ                 وان يقوموا بالمحاوالت   د الخط  الجادة لتحقيق االبداع االداري وذلك من خالل التجريب المتكرر لتحدي

 .والصواب
سائدة                   -ب   ة ال الحلول الجاهزة او الروتيني وان ال  , يجب على مديري العموم ومديري االدارات أالَّ يسلموا ب

 .يجعلوها مبررًا لعدم االبداع او التفكير االبداعي في أعمالهم
ذين            ينبغي على القيادات   -ج   ديرين ال ة للم ة مجزي ة ومعنوي  االدارية العليا في الوزارات إعطاء حوافز مادي

ذول                 , يقومون بأعمال ابداعية     داعي المب د االب ة مع الجه سم   , على ان تكون هذه الحوافز متالئم وأن يت
ؤتمرات لعرض          , نظام الحوافز االبداعية بالعدالة واالنصاف       د الم ا بعق ار   وان تقوم القيادات العلي  االفك

شرها في الصحف والمجالت                         ام االخرين ومن خالل ن ا أم ادة به ة واالش ال االبداعي االبداعية واالعم
ة       ة الدوري داعي                      , والنشرات العلمي وم او المصادرة للحق االب د او الل ة النق وعدم العمل من خالل ثقاف

 .ديم االفكار االبداعيةالذي يؤدي إلى سيادة ثقافة االحباط وبالتالي عدم المبادرة في طرح وتق
اخ التنظيمي             : معوقات تنظيمية    -4 وفير المن ى ت وزارات أن تعمل عل ا في ال ة العلي ادات االداري على القي

داع االداري       ة الممارستين لتحقيق االب ة التنظيمي ى       , والبيئ ديرين عل ساعد الم ذي ي در والمستوى ال وبالق
ى الحد       , ممارسة العملية االبداعية     ذا العمل عل داع االداري    وآ ات االب نح     ,  من معوق ك من خالل م وذل

اراتهم          , المديرين صالحيات تتناسب مع حجم مسؤولياتهم        دراتهم ومه والحد  , وتعزيز الثقة بالنفس في ق
ذ                  صميم اجراءات تنفي ادة ت من التمسك باألنماط واالساليب البيروقراطية إلنجاز االعمال والعمل على اع

ا         االعمال بما يضمن  حرية       ة العلي ادات االداري ى القي , اآبر للمديرين لإلبداع في اعمالهم دون الرجوع إل
د                        ة ذات العوائ ال االبداعي شجيع االعم وائح العمل في سبيل ت شريعات ول والتخفيف من قدسية النظم والت

 .والفوائد الكبيرة على الوزارات والمجتمع
ة يمارسو         : رابعًا راد العين دى مرؤوسيهم            أظهرت نتائج الدراسة أن أف داع االداري ل ين لتحقيق االب ن التمك

:من خالل منح الثقة وتقديم الدعم بدرجة متوسطة لذلك يوصي الباحث باالتي  
ك من خالل      , ينبغي على مديري العموم ومديري االدارات تنمية روح المبادة لدى مرؤوسيهم              -1 وذل

ب          , منحهم الثقة    ة               فالمدير الناجح هو الذي يعمل ليل نهار في س ه الثق اخ يمنح ويخلق من خالل ق من يل خل
ذلوا   , بالمرؤوسين ليخلق لديهم ثقة عالية بأنفسهم وبمصادر قوتهم       والمدير هو الذي يحفز المرؤوسين ليب

تج               اه الصحيح والمن د في االتج ك الجه ه ذل د وفكر وتوجي ديهم من جه ا ل يهم أن   , افضل م ديرون عل فالم
شكل الصحيح            يدرآوا ويعتقدوا بأنهم قادرون على       ة بال االعتماد على غيرهم في القيام بواجباتهم االبداعي

 .بالتالي فأن ثقة المديرين بأنفسهم انما هي من ثقة المديرين في تابعيهم, 
ساندة للمرؤوسين  -2 دعم والم ديم ال ديري االدارات تق وم وم ديري العم ى م ك من خالل , ينبغي عل وذل

ادرة ل ز روح المب شجيع وتعزي اون وت رة او التع ة إلنجاز فك ارات الالزم دهم بالمعلومات والمه ديهم وم
ر       , والمدح والثناء لهم على هذه الفكرة او العمل , عمل ابداعي    ك بكثي ديهم االفضل من ذل ازال ل , وأنه م

اه                   ة تج دراتهم االبداعي فتعزيز الشعور بالقدرة على الفعل والتأثير هو آل ما يحتاجه المرؤوسون لتقوية ق
و ا يقوم ه في وظائفهم م ل , ن ب شاط من قب ساهمة أو ن ة في أي م ي االهمي ة ف ديرين غاي دعم من الم فال

ستمر           روح وت ذه ال ة            , المرؤوسين لكي نعزز ه وم وليل تم بي ة ال ت ذه العملي شجيع        , وه ى ت اج إل ا تحت وانم
ؤثرة          رة والم ادرات الكبي ى المب دي    , على االعمال الصغيرة حتى نصل إل درك الم ذلك يجب ان ي رون أن ل
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سيطة          وات ب دؤوا بخط ين أن يب شجيع المرؤوس دعم وت بة ل ة المناس اخ والبيئ اء المن و بن م ه وان , المه
 .يشعروا بأن هذه الخطوات لها أهمية ومساهمة في انجاز االهداف الكلية للوزارات

وع واالختالف والمرون                -3 ة والتن سم بالطالق ة يجب على المديرين تمكين مرؤوسيهم من توليد حلول تت
ة في العمل               ى المشكالت المختلف ة       , واالصالة للتغلب عل ر جوهري في المسلمات التقليدي وإحداث تغيي

وير          ديل أو التط ر أو التع ه للتغيي ر قابل ا غي ون أنه رى المرؤوس ي ي رف     , الت ارة تع ك المه يح تل وتت
 .المرؤوسون الى المراحل التي يمر بها تفكير ونمده بالدعم لنخلق عنده الثقة

اليب      : سًاخام ون اس ديري ادارات يمارس وم وم ديري عم ن م ة م راد العين ة أن أف ائج الدراس رت نت أظه
رة     ة وآبي ة عالي ة بدرج داع االداري الفردي ة       , االب ة بدرج داع الجماعي اليب االب ون اس ين يمارس ي ح ف

:لذلك يوصي الباحث باالتي, متوسطة وضعيفة  
ديري االدارات أن ي -1 وم وم ديري العم ى م ة ينبغي عل ي حصر المشكالت المهم يهم ف شارآوا مرؤوس

 .وأن يشارآوهم في تحديد المشكالت وصياغتها, التي تواجه العملية االدارية في الوزارات
اج                     -2 ة إلنت داع االداري الجماعي وا باستخدام اساليب االب ديري االدارات أن يقوم وم وم ديري العم على م

ع المرؤوسين             , االفكار   ذهني م ل غرف العصف ال ل االحتماالت       , مث ئلة المباشرة وتحلي وطرح االس
ول        م ح ن آرائه ر ع م للتعبي ة الفرصة له ين واتاح ن المرؤوس ار م ن االفك ن م در ممك ر ق اج اآب إلنت

ود      دون قي ة ب وعات المطروح شكالت او الموض ار      , الم ن االفك ي ع ى التخل ين عل ث المرؤوس وح
ات االد    ر والممارس ة للتفكي اط المألوف سيطرة واالنم دراتهم      الم ام ق ًا أم ف عائق ي تق ة الت ة التقليدي اري

 .ومهاراتهم العقلية
ى لوحة                          -3 ار عل اج االفك اع إنت ار المطروحة في اجتم ة االفك  ينبغي على المديرين استخدام اسلوب آتاب

ار حسب الموضوعات                ات ترتيب االفك ات      , أمام المرؤوسون واشراآهم في عملي واشراآهم في عملي
ار بمشارآة المرؤوسين          , كار لتحديد متغيراتها وجزئياتها     تحليل آل فكرة من االف     وأن يتم فحص االفك

ين                لتحديد مدى ارتباطها بالمشكالت والموضوعات المطروحة في اجتماع إنتاج االفكار بهدف الجمع ب
 .االفكار المختلفة التي يطرحها المرؤوسين لتكوين فكرة جديدة ومفيدة للعمل االداري

ديرين   -4 ى الم ار   يجب عل اء االفك دًا عن اسلوب انتق ة بعي ار البديل اء االفك شارآة المرؤوسين في انتق م
 .البديلة على معيار واحد او وجهة نظر واحدة

سيطة           -5 ارات ب ي عب ين ف ى المرؤوس ة عل ار البديل رض االفك وزارات ع ي ال ديرين ف ى الم ي عل ينبغ
ذا اشراك المرؤوسين في     , ار والحصول على تأييدهم وقبولهم لهذه االفك    , وواضحة لضمان فهمها     وآ

ات           ؤ بالمعوق ًا للتنب ل مع ة والعم ار البديل ذ االفك ا لتنفي ب اتباعه ي يج ة الت وات االجرائي د الخط تحدي
 .المتوقعة لتجنبها عند التنفيذ

ة       -6 ة االهمي ي غاي ة ف درآوا حقيق وزارات أن ي ي ال ديرين ف ى الم ي عل داع  , ينبغ اليب االب ي أن أس وه
اج      , تحدث التفاعل وتبادل االفكار بين المرؤوسين مما يؤثر ايجابياً        االداري الجماعية    ى االنت ز عل ويحف

ديرين ومرؤوسيهم في االجتماعات او              , ألآبر قدر ممكن من االفكار     ين الم شات ب وان اللقاءات والمناق
ار    , في فرق العمل او مع االخرين تعتبر ضرورة لإلبداع االداري          ؤ   , ألن تصادم االفك دي وتعارضها ي

ا     ة به اك دراي ن هن م يك دة ل ار جدي ن افك ذهن ع تح ال ى تف ا وال ى اثرائه ستوعب , إل ة ت ا أن الجماع آم
ة      رة الرؤي سع دائ اج        , المشكالت أآثر في إطار الجماعة تت ين أعضائها في إنت سية ب رة التناف سع دائ وتت

 .وتوليد االفكار
ساندة        أن عملية االبداع االداري تحتاج إلى عمل جماعي من مصادر بشر           -7 شرية م رة ومصادر ب , ية خبي

ة وسطى                 , ومصادر بشرية واعدة      ة بمستويات مختلف ادات اداري ع قي ًا م ا   , تعمل جميع دور  , وعلي وال
ا         اختالف انواعه وادر ب , الرئيسي لإلدارة العليا يكمن في ادارة االبداع الجماعي من خالل العمل مع الك

 .تغمرها الثقة والتفاهم والوضوحعمًال تعاونيًا تسوده اجواء تواصلية ايجابية 
:توصيات عامه  

:في ضوء ما جاء من نتائج في هذه الدراسة نستطيع الخروج بالتوصيات العامة اآلتية  
 .على الوزارات وضع أنظمة تقييم إداء موضوعية تتضمن معايير دقيقة لتقييم إداء المديرين -1
وذلك من خالل إشاعة وترسيخ   , ع اإلداريأن تقوم الوزارات بدعم التوجيهات اإليجابية نحو اإلبدا      -2

ة لحل                 ر مألوف دة وغي ارات جدي ار أو ابتك ادر بأفك ثقافة الدعم والثقة والتشجيع لكل من يحاول او يب
 .او تطوير اساليب العمل اإلداري في الوزارات, المشكالت او الموقف
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ودا         و, على الوزارات إدراك ان الرقابة بكل تفاصيلها وجزئياتها الروتينية         -3 م يع د ل د والوعي أن التهدي
ة              , وسيلة فاعلة لضمان جودة العمل     ر من الحري در آبي وأن تحمل وأطالق المسئولية الفردية وفق ق

ة          , في العمل والتصرف   ذ الحرفي لإلجراءات النمطي ة لجودة        , وليس وفق التنفي ا ضمانات مهم هم
 .العمل وتطوير اساليبه واجراءاته اإلدارية

وزارات   -4 ز ال ديرين    أن ترآ درات الم وير ق ة وتط ة تنمي ى عملي اء  , عل صيد األخط ى ت يس عل , ول
 .والعمل على إعطاء المبادرات اإلبداعية حيزًا من الوقت في التجريب والتنفيذ

سائدة           -5 ة واساليب العمل االداري ال ا   , على الوزارات ان تعمل على تطوير هياآلها التنظيمي ك بم وذل
د              يضمن إيجاد مناخات عمل تشجيع على        ة دون خوف من النق ار االبتكاري ادرات واألفك طرح المب

 .او السخرية من اآلخرين
ديري اإلدارات     -6 وم وم ديري العم ين م ي تعي دارة ف اءة والج ة الكف ى أنظم وزارات عل د ال , أن تعتم

داع اإلداري       ة األب ؤمن بأهمي ي ت ة الت درات االبداعي اءات والق ى أصحاب الكف دف الوصول إل به
 .آثقافة وعمل معًا

دة                   -7 ة المعتم ررات التعليمي اهج والمق , على الجامعات والمعاهد وآليات المجتمع إعادة النظر في المن
 .وذلك بهدف تضمينها موضوعات وتمارين في مجال االبداع االداري

:توصيات بحثية  
ديري االدارات                    وم وم ديري العم دى م داع االداري ل هدفت الدراسة الحالية إلى معرفه مستوى االب

ة في ا  ديرين      , الدارة العام دى الم داع ل وفر مقومات االب داع   , من حيث مدى ت ه االب دى ممارستهم لعملي وم
ديرين       , االداري داع االداري          , وعن مدى توفر مقومات األبداع لدى الم ة االب وعن  , ومدى ممارستهم لعملي

وزارات  ي ال داع االداري ف ات االب وفر معوق دى ت ق ا, م ين لتحقي ة التمك دى ممارس ن وم داع االداري م الب
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 .الطبعة االولى, م2009, الكويت , عالم المعرفة 
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ع      , القيادة االدارية في القرن الواحد والعشرون        , نجم عبود نجم      شر والتوزي ان  , دار صفاء للن , عم
 .الطبعة االولى, م 2001
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 .م2006, هـ1426 ,رسالة ماجستير غير منشورة,والتخطيط 

اني     داهللا القحط ن عب ق ب اض     , الح ة الري ام بمدين ن الع ي األم ه ف داع ومعوقات ايف  , االب ة ن جامع
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 .معهد االدارة العامة, مسقط , ) 62(العدد, )17(

ة     , ي في المنظمات السعودية     مقومات االبداع االدار  , عبدالرحمن احمد الهيجان    ة االدارة العام مجل
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مالحقال  
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 جدول بأسماء السادة المحكمين ألداة الدراسة
 الوظيفة االســـــــــــــــمم
محمد صالح عبداهللا مسعود/ د1 . جامعة عمران-عميد آلية التربية   
أحمد محمد سيف الشعبي/د2 .ئون اإلدارةنائب عميد المعهد الوطني للعلوم اإلدارية لش   
قائد عقالن/ د3 . جامعة صنعاء–نائب عميد المعهد الوطني للعلوم اإلدارية لشئون التدريب    
أحمد شمسان/ د4 .المعهد الوطني للعلوم اإلدارية, رئيس مرآز تدريب اإلدارة العامة   
عبداهللا الخوالني/د5 .المعهد الوطني للعلوم اإلدارية, رئيس مرآز البرامج الخاصة   
محمد المقبلي/ د6 .المعهد الوطني للعلوم اإلدارية, مدير مشروع تطوير اإلدارة العامة   
محمد عبداهللا القباطي/أ7 .المعهد الوطني للعلوم اإلدارية, رئيس مرآز نظم المعلومات   
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 اخي الكريم  
دي   ة     يتشرف الباحث ان يضع بين ايديكم  استبانة تقيس االبداع االداري لدي م دواوين العام وم في ال ري العم

ة            دآتوراه من جامع ي درجة ال في الوزارات في الجمهورية اليمنية   دراسة مسحية الستكمال الحصول عل
. سانت آليمنتس العالمية  ولتحقيق الهدف من االستبانة فقد صممت من ستة  اجزاء   
( امل التكرم بقراءة آل محور ووضع عالمة          تراها انت مناسبة  مع العلم ان اجابتك        امام االجابة التي   ) 

ات التي                           ة   وان البيان ة  وايجابي ائج دقيق ي  نت ر المباشر في الوصول ال ا االث بدقة  وموضوعية  سيكون له
ي    ات الت ل البيان م ان آ ع العل ل الباحث م ن قب ل م ام آام ور اهتم تكون مح تبانة س ذه االس ي ه تقدمونها ف س

سرية التامة وستكون لالستخدام العلمي فقط تتضمنها االستبانة ستحظى بال  
 لكم مني آل الشكر والتقدير علي تعاونكم

 
 
 

 الباحث 

 صالح بن محمد الكليبي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

البيانات الشخصية : الجزء االول   

..........................................جهة العمل   

ذآر                     انثي :   النوع   
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: الدرجة الوظيفية    
 

:المؤهل    

  اقل من جامعي -1
 

  جامعي -2
 

  دبلوم عالي -3
 

  ماجستير -4
 

  دآتوراه-5
 

)يرجي تحديدها  ( ىاخر-6   
 

: ...................................................................  التخصص -7  

 

)سنة : ..................... (ة عدد سنوات الخبرة في الدرجة الوظيفي  

)سنة  : ......................................( العمر   
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدى التوافر

 مقومات االبداع االداري م
تتوفر 
بدرجة 
آبيرة 
 جدًا

تتوفر 
بدرجة 
 آبيرة

تتوفر 
بدرجة 
 متوسطة

تتوفر 
بدرجة 
 ضعيفة

تتوفر 
بدرجة 
ضعيفة 
  جدًا

 :التحسس للمشكالت -أ 
.أرى أبعاد المشكلة بوضوح 1       
.أحدد نواحي القصور والثغرات في االفكار الشائعة 2       
ى   3 ؤثر عل د ت ة ق ة الخارجي ي البيئ رات ف ن تغي ا يحدث م      أحس بم
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 مدى التوافر

 مقومات االبداع االداري م
تتوفر 
بدرجة 
آبيرة 
 جدًا

تتوفر 
بدرجة 
 آبيرة

تتوفر 
بدرجة 
 متوسطة

تتوفر 
بدرجة 
 ضعيفة

تتوفر 
بدرجة 
ضعيفة 
  جدًا

.األهداف التنظيمية واألداء في العمل  
ي الموقف  4 د من مشكالت العمل االداري ف استطيع ان أرى العدي

.الواحد  
     

.أستشعر المشكالت المتوقعة قبل حدوثها 5       
.أشعر بالراحة نحو المواقف المحيرة اذا ما وضعت فيها 6       
.أدرك طبيعة المشكالت التي استشعرها بشكل آبير 7       
.أتحسس مشكالت دقيقة وعميقة ال يدرآها االخرون 8       
 :الطالقة -ب 

.داع في مجال عمليأبحث بصفة دائمة عن التجديد واالب 1       
ه      2 ل االداري ومتغيرات ي العم ستقبل ف ات الم ى اتجاه ع عل أطل

 لإلستفادة منها في تطوير الخدمات واالداء االداري 
     

ى أداء         3 ساعد عل دة ت ارات جدي ساب مه ة الآت صفة دائم عى ب أس
.العمل بأساليب مبتكرة  

     

متتابعة لحل المشكالت     استخدام التفكير المنظم والمحدد بخطوات       4
.وتحسين أساليب العمل االداري  

     

.أعتمد في عملي على طرح افكار متعددة بألفاظ وجمل مختلفة 5       
ة لحل المشكلة                  6 ة معين ددة في وحدة زمني ار متع د افك استطيع تولي

.وتحسين أساليب واجراءات العمل  
     

ة الم       7 ار المختلف ين االفك دمج ب ي ال طروحة لحل المشكلة    أعمل عل
.وتحسين أساليب العمل بطريقة جديدة لتكوين فكرة واحده مفيدة  

     

.أتقبل االفكار التي فيها تحدي لقدراتي 8       
 : األصالة -ج 

ة لحل               1 ر المألوف ة وغي أبحث دائمًا عن االفكار الجديدة غير التقليدي
.المشكالت وتحسين اساليب العمل االداري  

     

سطحية      –ائمًا افكار عميقة    أطرح د  2  لحل المشكالت     – بعيده عن ال
.وتحسين اساليب العمل االداري  

     

د ألساليب                  3 ة والتقلي ستقله وعدم التبعي ار م ى طرح افك أحرص عل
.مطروحة مسبقة من االخرين  

     

زى     4 ة ذات مغ ار المطروح ون االفك ى أن تك ًا عل رص دائم أح
.ساليب العمل االداريوداللة لحل المشكالت وتحسين ا  

     

.أحرص على طرح افكار جديده لم يفكر بها أحد من قبل 5       
ى         6 ه عل أعمل على توسيع اهتماماتي واتقبل الغموض وأعمل بجدي

.فكه وتحليله  
     

.ال اتسرع في قبول او رفض الفكرة 7       
 :المرونة -د 

ل الم      1 ة بح ر المتعلق اهيم والعناص ع المف ل م سين أتعام شكلة وتح
.أساليب العمل االداري بحرية وال أخضع لما هو آائن  

     

.أتقبل االختالف الفكري 2       
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 مدى التوافر

 مقومات االبداع االداري م
تتوفر 
بدرجة 
آبيرة 
 جدًا

تتوفر 
بدرجة 
 آبيرة

تتوفر 
بدرجة 
 متوسطة

تتوفر 
بدرجة 
 ضعيفة

تتوفر 
بدرجة 
ضعيفة 
  جدًا

ال       3 ي مج دة ف ات الجدي ار واالتجاه ام االفك تح أم ل منف ل بعق أعم
.العمل االداري  

     

ة    4 ر مألوف ارًا غي ب أفك وم بتجري شكالت  –أق ل الم رة لح  مبتك
.اري دون الخوف للتعرض للسخريةوتحسين اساليب العمل االد  

     

دة              5 اليب جدي أتحرر دائمًا من أنماط التفكير التقليدية وابحث عن اس
.لتحسين أساليب العمل االداري  

     

ار    6 ن االفك دد م ر ع اج اآب ا إلنت دة زواي ن ع شكلة م ى الم أنظر ال
.المختلفة والمتمايزة  

     

 ):الهدف(مواصلة االتجاه  -ه 
.جال ألي فكره للظهور مادامت في االتجاه الصحيحأفتح الم 1       
      أعطي اهتمام آبير ألي فكرة تبقيني في االتجاه الصحيح 2
أبذل جهد آبير لتنفيذ االفكار المطروحة لحل المشكالت وتحسين             3

.اساليب العمل االداري  
     

.زأعطي وقتًا آافيًا لألفكار المبتكرة آي تظهر نتائجها بتمي 4       
ى             5 وه عل أتقبل ما يواجهني من مشكالت لتحقيق االهداف وأعمل بق

.حلها  
     

.أتابع باستمرار مدى تحقيق األهداف من االفكار المطروحة 6       
ل                7 ا قب ى حله اتوقع  المشكالت المعيقة لتحقيق االهداف واعمل عل

.وصولها  
     

وي لتحق   8 شكل ق ي ب وتي ودافعيت ى حي افظ عل ى  أح داف ال ق االه ي
.النهاية  

     

دف او         9 و اله سير نح رة ال وال فت اه ط ة وانتب ة عالي ع بحماس أتمت
 االهداف

     

 
 

 مدى الممارسة

  مراحل عملية االبداع االداري م
تتوفر 
بدرجة 
آبيرة 
 جدًا

تتوفر 
بدرجة 
 آبيرة

تتوفر 
بدرجة 
 متوسطة

تتوفر 
بدرجة 
 ضعيفة

تتوفر 
بدرجة 
ضعيفة  
 جدًا

 :تشاف وتحديد المشكالتاآ -أ 
.أحصر المشكالت الهامة التي تواجه العمل االداري الذي أقوم به 1       
ة       –أقوم بتحديد المشكلة     2  االنحراف عن الهدف أو النتيجة المرغوب

.بوضوح  
     

ة     3 ر الزاوي ى تظه ة حت اليب مختلف ة بأس شكلة المطروح أصيغ الم
.الصحيحة لرؤيتها على حقيقتها  

     

.أآتشف وقت ظهور المشكلة بوضوح 4       
). خارجية-داخلية (أحدد مصدر المشكلة  5       
شكلة   6 رار الم دى تك دد م ررة (أح شكلة متك دث ألول –م  أم تح

).مرة  
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 مدى الممارسة

  مراحل عملية االبداع االداري م
تتوفر 
بدرجة 
آبيرة 
 جدًا

تتوفر 
بدرجة 
 آبيرة

تتوفر 
بدرجة 
 متوسطة

تتوفر 
بدرجة 
 ضعيفة

تتوفر 
بدرجة 
ضعيفة  
 جدًا

).قصيرة المدى أم أنها مستمرة(ابين بدقة المدى الزمني للمشكلة  7       
.ة بدقهالمشكل) صعوبة(أستطيع توضيح مدى حدة  8       
.ادرك بحساسيه عالية المثيرات المحيطة بالعمل 9       
 :أنتاج االفكار -ب 

.استخدام اساليب مختلفة إلنتاج االفكار مثل العصف الذهني 1       
اج      2 االت إلنت ل االحتم رة وتحلي ئلة المباش رح االس ى ط د عل اعتم

.اآبر قدر من االفكار من العاملين  
     

ة   3 يح الفرص وع    أت ول الموض م ح ن أراءه ر ع املين للتعبي للع
.المطروح بدون قيود  

     

.استعمل افكار العاملين آأساس الآتشاف افكار جديدة مبنية عليها 4       
رة               5 ام رؤيتي لفك ًا أم ار المسيطرة التي تقف عائق أقوم بطرد االفك

.جديدة مثل الخبرات السابقة  
     

م      أرآز على آمية االفكار المط    6 ا الن الك ى نوعيته يس عل روحة ول
.يولد الكيف فكلما زاد العدد آانت النتيجة أفضل  

     

ر   7 اج أآب ار المطروحة إلنت ى االفك م عل ل إصدار الحك وم بتأجي أق
.عدد من االفكار  

     

 : تحليل االفكار -ج 
ة    1 ى لوح ار عل اج االفك اع انت ي اجتم ة ف ار المطروح جل االفك اس

.أمام العاملين  
     

.أرتب االفكار في اقسام حسب الموضوعات 2       
.أحلل آل فكرة من االفكار الى متغيراتها الجزئية 3       
ل    4 ئلة مث رح االس تخدم ط ف؟  :  (اس اذا؟ وآي اذا؟ لم ل  )م ي تحلي ف

.االفكار  
     

ن   5 دًال م ة ب ار بالموضوعات المطروح اط االفك دى ارتب أفحص م
)تعطيه وقته. (القفز لالستنتاجات بسرعة   

     

.لتكوين فكره جديده مفيدة) المتمايزة(أجمع بين االفكار المختلفة 6       
).أو, إما (ارفض االفكار التي تتأرجح بين قول  7       
.استبعد االفكار التي ليس لها عالقة بالموضوع 8       
 :تقييم االفكار -د 

ع     أتجنب االعتماد في انتفاء االفكار البديلة على         1 معيار واحد ودواف
.خفيه ال تتعلق بالموضوع المطروح  

     

اته    2 ل وسياس داف العم ع أه ق م ي تتف ة الت ار البديل ار االفك أخت
.وموارده  

     

ه من مكاسب               3 أحرص على انتقاء االفكار البديلة بناء على ما تحقق
).جودة االفكار(  

     

ات ال    4 بتها لإلمكان ي ضوء مناس رة ف ل فك يم  آ شرية اق ة والب مادي
.المتاحة  

     

.أختار االفكار البديلة التي يمكن تنفيذها في الواقع 5       
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 مدى الممارسة

  مراحل عملية االبداع االداري م
تتوفر 
بدرجة 
آبيرة 
 جدًا

تتوفر 
بدرجة 
 آبيرة

تتوفر 
بدرجة 
 متوسطة

تتوفر 
بدرجة 
 ضعيفة

تتوفر 
بدرجة 
ضعيفة  
 جدًا

ا مع عامل الوقت                  6 ى توافقه اء عل أختار االفكار البديلة المناسبة بن
.والسرعة  

     

.أختار االفكار التي تتوافق مع ظروف البيئة الخارجية للعمل 7       
 :تنفيذ األفكار -ه 

.االفكار البديلة الى حلول عمليةأحول  1       
سيطة تضمن                2 ارات ب املين في عب ى الع أعرض االفكار البديلة عل

 فهمها
     

.أحرص على قبول وتأييد العاملين لألفكار البديلة المنتقاة للتنفيذ 3       
ار                4 ذ االفك ا لتنفي دام عليه ي ينبغي االق أحدد الخطوات االجرائية الت

.ي ضمن جدول زمن  
     

ار              5 ذ االفك ة لتنفي أحرص على سالمة االجراءات والوسائل الالزم
.البديلة  

     

.أضع قائمة بالمعوقات المتوقع مواجهتها عند تنفيذ االفكار البديلة 6       
ذ              7 أضع أساليب مختلفة للتغلب على المعوقات التي تحول دون تنفي

.االفكار البديلة  
     

.المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ االفكار البديلةأوفر االمكانات  8       
.أحدد المدة الزمنية التي يستغرقها بتنفيذ آل نشاط 9       
.اتابع تنفيذ االفكار البديلة باستمرار لضمان التنفيذ الناجح 10       

 
 

 المعوقات المتوقعة
  لممارسة االبداع االداري

افق مو معوقات  االبداع االداري م
بدرجة 
آبيرة 
 جدًا

موافق 
بدرجة 
 آبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 ضعيفة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة  
 جدًا

 :معوقات عقلية -أ 
صور      1 ذآر والت ي الت عوبة ف د ص شكلة أج ي الم ر ف د التفكي عن

.والتخيل  
     

.أعتمد على االحساس والبديهة بالصح والخطأ عند حل مشكلة ما 2       
صر 3 روتين       ينح ها ال ي يفرض ة الت دود الثابت ي الح ري ف  تفكي

.المألوف  
     

سيطة ومحددة للفعل          4 ى خطط ب ار ال ة االفك أجد صعوبة في ترجم
.االيجابي  

     

.أشعر أن حل المشكلة عملية عقليه معقدة 5       
ى         6 سيمها ال ة تق ه دون محاول انظر الى المشكالت الكبرى نظره آلي

.مشكالت صغرى  
     

ار                   7 ى اختي يس عل ى المنطق ول دة عل ار الجدي يم االفك أعتمد في تقي
.االفكار عمليًا  
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 المعوقات المتوقعة
  لممارسة االبداع االداري

افق مو معوقات  االبداع االداري م
بدرجة 
آبيرة 
 جدًا

موافق 
بدرجة 
 آبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 ضعيفة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة  
 جدًا

.أعتقد بأن هناك حًال واحدًا صحيحًا الي مشكلة 8       
سير     (الجمود الشديد في التفكير يجعلني ُأمن بأسلوب          9 ارب ي دع الق

).بهدوء  
     

ت 10 اء الوق رة دون اعط تنتاجات مباش د االس ال أعتم الزم للخي  ال
.ودراسة االفكار المطروحة لكل حرية  

     

 ) التردد-الخوف (انفعالية  -ب 
.أخاف التجديد لما يترتب عليه من مخاطر مجهولة 1       
.ال أجد في نفسي الثقة لصناعة افكار جديدة 2       
ال                   3 ًا من ردود أفع ر خوف ة في التفكي افضل استخدام اسلوب التبعي

.االخرين  
     

ا هو          4 ى م أخاف من التعرض للسخرية من االخرين عند االقدام عل
.جديد  

     

.أخاف من الظهور ومواجهة االخرين بحلول جديدة 5       
.أخشى اللوم من قبل القيادة العليا في حالة فشل الفكرة الجديدة 6       
ائج               7 ذه النت تكون  أفضل تنفيذ الحلول التي تؤدي الى نتائج سريعة الن ه

.ملموسة ومرض عنها من قبل القيادة العليا  
     

.لدي قناعة بأن ليس باإلمكان أبدع مما آان 8       
 : معوقات دافعية -ج 

داع في                   1 د واالب ة في التجدي ى ضعف الرغب شجيع أدى ال انعدام الت
.العمل  

     

.عدم تشجيع االدارة العليا للمدراء المبدعين بالطريقة المالئمة 2       
.عدم المساندة والدعم للمدراء للقيام باألعمال االبداعية 3       
ده              4 ار جدي , عدم مناسبة الحوافز التي تقدم للمدراء الذين يقدموا افك

.مع الجهد المبذول  
     

.عدم العدالة في تقديم الحوافز للمدراء الذين يقدموا افكار جديده 5       
. المبدعة التي يقدمها المدراءالنقد الهدام والمحبط لألفكار 6       
 :معوقات تنظيمية -د 

.ترآيز السلطة في يد االدارة العليا يحد من التجديد واالبداع 1       
رة  2 ا في آل صغيرة وآبي ى االدارة العلي الرجوع ال دير ب زام الم ال

.يحد من توليد افكار جديده  
     

. التجديد واالبداعنعمل في اطار تشريعات ولوائح ثابته ال تقبل 3       
ا           4 التمسك باألنظمة واالجراءات المنصوص عليها من االدارة العلي

.على اعتبار انها الهدف الرئيسي في العمل  
     

ا     5 ات مم وائح وتعليم صل وضمن ل شكل مف دير ب د ادوار الم تحدي
.يؤدي الى قتل روح االبداع  

     

ًا من الخروج     الرقابة على اداء المدراء من قبل اال    6 ا خوف دارة العلي
.عن المألوف  
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 مدى الممارسة
بدرجة  التمكين م

آبيرة 
 جدًا

بدرجة 
 آبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة  
 جدًا

 :الثقة -أ 
.أظهر للمرؤوسين رغبتي في االستماع لهمومهم ومخاوفهم 1       
.ن في ما يقومون به في العملاقوم دائمًا بدعم ثقة المرؤوسي 2       
.أقوم بدعم ثقة المرؤوسين في انفسهم 3       
.أقوم بدعم ثقة المرؤوسين فيني 4       
.أعتمد اسلوب االنفتاح وحسن الحوار مع المرؤوسين 5       
.ال أخشى من النقد الموضوعي اذا ما حصل من المرؤوسين 6       
.عليم المرؤوسينال أدخر جهدًا في تدريب وت 7       
.ال يخشى المرؤوسين من مواجهتي بسلبيات العمل 8       
.أرغب دائمًا في مشارآة معلوماتي مع المرؤوسين 9       
ات   10 ار والمالحظ شة االفك رح ومناق ى ط ين عل جع المرؤوس أش

.التطويرية للعمل  
     

 :الدعم  -ب 
.اآثر من قول آلمة شكرًا 1       
.ل آلمة أحسنتاآثر من قو 2       
).هذا اداء ردئ(بدًال من) مازال لديك االفضل(استخدام آلمة  3       
.أسمح بارتكاب االخطاء واتحفظ عند تكرار نفس االخطاء 4       
.ال مجرد االستماع لها, أجيد معايشة افكار العاملين  5       
داع          6 ى االب ز عل ده للتحفي ز     , أستخدم طرق عدي يس التحفي الي  ول الم

.فقط  
     

ار او                 7 املين لطرح االفك ر رسمية مع الع أقوم بعمل اجتماعات غي
.التساؤالت  

     

.ليس عاطفيًا فقط, أسائد المرؤوسين عمليًا وعلميًا  8       
دة من                9 ار الجدي اعلم ما يمكن للمرؤوسين تحقيقه في صناعة االفك

.التمكين الوظيفي لهم  
     

ات  10 ر المعلوم ار    اوف رح االفك ي ط ين ف اح المرؤوس ة لنج  الالزم
.الجديدة للعمل  

     

أعمل على ازالة العقبات الروتينية التي تعيق مشارآة المرؤوسين      11
.في السلطة واالبداع  

     

ة    12 ن فرص ر م ًا اآث يح دائم ي االداء  , ات اء ف صيد األخط وال ات
.واالفكار المطروحة  
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 مدى الممارسة
بدرجة  التمكين م

آبيرة 
 جدًا

بدرجة 
 آبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة  
 جدًا

ه المرؤ 13 ا اوج ًا م م  دائم ي رس م ف ستقبل ودوره و الم ين نح وس
.صورتهم ومكانتهم فيه من خالل افكارهم االبداعية بعيده المدى  

     

 
 

 مدى الممارسة
بدرجة  أساليب االبداع اإلداري م

آبيرة 
 جدًا

بدرجة 
 آبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة  
 جدًا

 :أساليب االبداع الفردية -أ 
.عظمي للسمكة عند تسجيل المشكلةاستخدم الهيكل ال 1       
.اقوم بتسجيل اسباب المشكلة بدون مشارآة المرؤوسين  2       
.اقوم بتحليل اسباب المشكلة بدون مشارآة المرؤوسين 3       
ل     4 سبية لك ة الن ى االهمي باب للوصول ال ين االس ات ب دد العالق أح

.سبب  
     

سمك   5 ي لل ل العظم لوب الهيك تخدم اس ل  اس ى تحلي ساعدتي عل ة لم
.المشكلة من جميع جوانبها  

     

.اقوم بوضع مخطط االسباب المتتابعة للمشكلة 6       
أداة                 7 دأ ب ئلة التي تب اسجل اسباب المشكلة عن طريق استخدام االس

)لماذا؟(االستفهام   
     

ن   8 ة م ة آافي ى درج ل ال ى ان أص ئلة ال رح االس ي ط تمر ف اس
.دد المشكلة واسبابها بدقةالتفاصيل التي تح  

     

ر عدد ممكن                 9 اج اآب يلة إلنت ة آوس استخدم اسلوب الخريطة الذهني
 من االفكار؟

     

د وحل    10 ي تحدي ة ف داع الفردي اليب االب ة اس ال بأهمي ان ع دي ايم ل
 المشكالت

     

ى    11 ؤدي ال ين ي ى المرؤوس شكالت ال ل الم ل وح ة تحلي ناد عملي اس
.مزيد من التفاهم  

     

 :األساليب الجماعية -ب 
.أقوم بطرح وشرح وتعريف المشكلة للمرؤوسين 1       
.أطلب من المرؤوسين بلورة المشكلة وإعادة صياغتها 2       
ن   3 د م ين بغرض طرح المزي دى المرؤوس رة ل ارة الح اصنع االث

.االفكار  
     

.اطلب من المرؤوسين تقييم االفكار التي تم التوصل اليها 4       
      اتجنب الحكم والنقد على افكار المرؤوسين  5
ن   6 ة م ار المطروح ل االفك ب بك ر والترحي ة التفكي الق حري اط

.المرؤوسين مهما يكن مستواها  
     

.اقوم بالبناء على افكار المرؤوسين وتطويرها 7       
.لدي ايمان آبير بجدوى اساليب االبداع الجماعي 8       
ز            اقوم ب  9 ار في حي      المشارآة مع المرؤوسين باإلعداد ووضع االفك
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 مدى الممارسة
بدرجة  أساليب االبداع اإلداري م

آبيرة 
 جدًا

بدرجة 
 آبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة  
 جدًا

 التنفيذ
داء   10 ن المرؤوسين اب ب م ة واطل ار المختلف ين االفك الجمع ب وم ب اق

 آرائهم وافكارهم حولها
     

 
 



 

 
255

 
" مختارة من الوزارات في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية لعينة"  

Abstract  
 
Title: Administrative Creativity of General Managers and 
Department Managers in the General Department: An Applied Study 
of a Selected Sample in Ministries, Republic of Yemen. 
 
Researcher: Saleh bin Mohammed Ali Al Kulaibi 
Degree: PhD in General Administration Philosophy 
 
Date of Viva:29/12/2011 
 
Study Objectives:  
The current study aims at identifying the availability of creativity 
elements in general managers and department managers as well as 
their application of such elements during the administrative creativity 
process. It also recognizes and studies the methods of used 
administrative creativity and the extent of allowing their subjects to 
reach administrative creativity. 
 
Study Method: the analytical and descriptive method  
 
Study Sample: all general managers and department managers in 
the ministry under the study amounting to 350 managers. 
 
Statistical Analysis: To analyze and interpret the study data, the 
researcher used frequencies, percentage, contrast analysis, T-test, 
averages, deviation, in addition to Sefi effe tests.   
 
Vital Results: The study revealed a number of results summarized 
by the researcher as follows:  

3. Administrative creativity elements are averagely found in the 
managers. 

4.  The most common element among them is the originality, then 
direction persistence and fluency and flexibility. Challenge 
identification element comes last.   

3. They averagely practice the administrative creativity process. 
4. The most commonly applied step of administrative creativity is 
implementation of ideas, the least is identification of challenges.  
5. They suffer hindrances of administrative creativity of which the 
most common is motivation, the least is mental hindrance. 
6. They averagely enable their subjects to practice administrative 
creativity.  
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7. They practice individual styles of administrative creativity to a 
large extent, whereas they poorly practice group work styles of 
administrative creativity.  
 
Essential Recommendations:  

6. The top leadership in ministries ought to give full support which 
encourages general managers and department managers to 
use untraditional methods to deal with challenges and 
situations, and to take initiative to improve administration work 
in ministries.   

7. It is important to implement intensive training programs to 
general managers and district managers to apply 
administrative creativity process in order to be able to identify 
challenges, to gain skills of evaluating concepts and skills to 
implement ideas. These skills are crucial to reach 
administrative creativity.  

8. Ministries represented by its top leadership should work to 
lessen hindrances of administrative creativity in order to enable 
managers to practice such creativity. This can be done through 
less centralization, provision of training to develop motivation, 
and enabling managers to practice new ideas without criticizing 
or mocking.  

9. Managers should encourage the spirit of initiative in their 
subjects through giving support and confidence. 

10. Managers are supposed to practice group work styles of 
administrative creativity more which enables their subjects to 
participate in identifying, dealing with, and resolving problems 
by using new ideas and methods.     

  
 
 


