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 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 )إن أشكَر الناس هلل عز وجل أشكُرهم للناس(

معنا  اوعلى صبره اونصائحه اعلى مجهوداتهة بوروبة فهيمة نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدكتور

 إلنجاز هذا المذكرة.

 

على ما سيقدمونه من مالحظات وتوجيهات والتي لن  كما نتقدم بجزيل الشكر المسبق للجنة المناقشة

 تزيد هذا العمل إال إتقانا وجماال.

 

ذة كليتنا على دعمهم وتشجيعهم لنا، دون أن ننسى من مد لنا يد المساعدة من قريب أو و نشكر كل أسات

 من بعيد.

 

  



 

      
 

 

ي أول خطوات حياتي وكانت من علمتن إلىالتي سهرت وتعبت وربت،  إلىجتهادي هذا إهدي عملي وأ

التي ابتسامتها  إلىنبع الحنان وسر وجودي،  إلىدافعا لي دوما، وعلمتني أن الفشل بداية النجاح والتفوق، 

 أجمل ما يكون: أمي الغالية حفظها هللا وراعها وأدامها تاجا على رؤوسنا.

 

ه الذي تعب وشقى من عن وصف جميل لى من يعجز اللسانإى نور عيني وأعظم شخص في حياتي، لإ

لى أبي العزيز أطال هللا في عمره.إجلي وكان لي سراجا منيرا أ  

 

لى من أتمنى لهم كل الخير وكل ما هو جميل إأجمل أيام حياتي معهم، لى الذين ضحكت وبكيت وعشت إ

 في الحياة إخوتي األعزاء: منال، داليا، احمد، معتز باهلل، مازن محمد طيب، جيداء.

لم يذكرهم قلمي ولم ينساهم قلبي لى كل منإو



 الملخص
 

 

حديد  التوجه تداري  دور في إلهل لإلبداع ا "الدراسة لإلجابة على اإلشكالية التالية  قدمت هذه      

 تصاالت و الهاتف النقال؟ "ستراتيجي بمؤسسة موبيليس لإلاإل

تف ت والهايس لالتصاالتجاهات اإلطارات العاملة بمؤسسة موبيلإوهدفت الدراسة إلى التعرف على       

تراتيجي سجه اإلمستوى تحديد التوداري السائد والتعرف أيضا على بداع اإلنحو مستوى االهتمام اإل النقال

طارات تيجي لإلسترااده المختلفة في تحديد التوجه اإلعبأب داريبداع اإليهم، إضافة إلى ذلك معرفة دور اإللد

 العاملة بمؤسسة.

قبل ، الطالقة، تداري) األصالةبداع اإلذو داللة إحصائية لكل من بعدي اإلود دور بينت الدراسة وج      

ف الهاتوستراتيجي بمؤسسة موبيليس لالتصاالت ة المشكالت(  في تحديد التوجه اإلالمخاطرة، حساسي

 راتيجيستاال ود عدم دور ذو داللة  إحصائية لبعد المرونة في تحديد التوجهكما بينت وج -ورقلة  -النقال 

 ضرورة :اوقد قدمت الدراسة مجلة من التوصيات من بينه.بمؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقال

ارة ع اإلدداري في مؤسسة.ضرورة تشجيبداع اإلالوعي ومعرفة العاملين بموضوع اإلالعمل على زيادة 

 .ى تحقيقهلإبداع وتسعى لعمل على خلق أكثر مرونة تشجع اإلالعليا ألية أفكار جديدة.ا

ف صاالت والهاتستراتيجي، مؤسسة موبيليس لالتداري، التوجه اإلبداع اإلاإل :الكلمات المفتاحية

 .النقال

Abstract 

     This study was presented to answer the following problem, "Does administrative 

creativity have a role in determining the strategic direction of Mobilis Telecom and Mobile 

Phone?" 

    The study aimed to identify the trends of the tires operating at Mobilis Telecom and 

Mobile Phone towards the level of interest in the prevailing administrative creativity and also 

to identify the level of defining the strategic direction they have, in addition to knowing the 

role of administrative creativity in its various dimensions in determining the strategic 

direction of the working tires of the institution. 

    The study showed the existence of a statistically significant role for each of the two 

dimensions of administrative creativity (originality, fluency, risk-tolerance, problem 

sensitivity) in determining the strategic direction of Mobilis Telecom and Mobile Phone - 

Ouargla - as well as the absence of a statistically significant role for the flexibility dimension 

in determining the strategic direction of the institution Mobilis Communications and Mobile 

Phone. The study presented a magazine of recommendations, including: the need to work to 

increase awareness and knowledge of workers on the subject of administrative creativity in 

an organization. The need to encourage senior management to any new ideas. Work to create 

more flexibility that encourages creativity and seeks to achieve it. 

Key Words: Administrative Innovation, Strategic Direction, Mobilis Telecom and Mobile 

Phone 
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كانت  لوال اإلبداعات البشرية ماف ،هللا سبحانه وتعالى همنذ أن خلقاإلنسان بداع رافق اإل    

لذا يؤكد  ،انتظار وقادما سريعا دون اعتياديااإلبداع شيئا  أفقد بدعلى مر العصور،  لتتقدم الحضارات

جوء عل اللكافة المجاالت جالبعض على أن القرن الواحد والعشرون بما يضمنه من تقدم وتطور في 

رعة ت المتسابالمتغيرايتميز العصر الحالي أصبح  و، بداع أمرا ال مفر منه أمام المنظماتاإل إلى

ليها عتحتم يو، ... اسية أو اجتماعية أو ثقافيةالتي تعيشها المؤسسات، سواء كانت المتغيرات سي

 ذهه حل يتطلب بل والحاصلة  التطورات لمواجهة االستجابة لهذه المتغيرات بأسلوب إبداعي

  بتوفيرإال ذلك يتم وال واإلجراءات القديمة، الطرائق ونبذ إبداعية طرائق ستحداثإ المشكالت

 .ألهدافومناسبة لتحقيق ا سريعة إدارية حلول إلى التوصل تساعد على التي المناسبة الوسائل

توجه نظمات األعمال بتحديد "الومع دخول األلفية الثالثة بدأت األسس لنجاح إدارة م    

ار بتكواإل لتميزة والعاملين فيها على استراتيجي"  التي تعتمد بالدرجة األولى على قدرة المنظماإل

ذه هواجه بل المنظمات حيث تلتفكيـر بدراسـته مـن قواإلبداع، من هنا ظهرت أهمية اإلبداع وا

ائها ستوى أدمختالف أنواعها وأحجامها ومهامها تحديا مشتركا يتمثل في حاجتها لرفع إمع  األخيرة

 وتحدد توجهها.  غاياتهامن حتى يتسنى لها التأقلم مع متطلبات التغير السريع لتؤ

ن راد مبدعيأفوفير لقوى العاملة بها، وإنما يعتمد على تال يعتمد على مجرد ا المؤسساتمستقبل إن     

 ي تطويرهمار فستثاالبل إن  ن الفرد المبدع يعتبر ثروة تفوق الثروة المادية،في مختلف المجالت أل

ي أن ال ينبغ بداعتجاه المنظمات نحو االهتمام باإلصادر االستثمار. وبناء على ذلك فإن إنجح ميعتبر أ

وجهات تية في األدوات والتقنيات المتطورة، بل البد أن يشمل إحداث تغييرات فعليقتصر على إدخال 

 .وسلوكيات العاملين

جل أ من ،عاصرةستراتيجي المهمة األساسية األولى بالنسبة للمنظمات الماإليمثل تحديد التوجه     

أقلم الت اتعملي تخطيط ضرورة من تتطلبه وما األعمال بيئة في والتغيرات التطورات مالحقة

 لتفكيرمع ا تتوافق فاحصة رؤية توافر ضرورة عن يكشف فالواقع وتوجيهها، للمنظمات المستمرة

 جهود لتنسيق مؤثرة أساسية محورية أداة يعدّ  الذي ستراتيجياإل التوجه رسم في واإلبتكاري الخالق

تحث األفراد  وامل التييعتبر اإلبداع اإلداري من العإذ  األعمال، لمنظمة اإلدارية المستويات كل

ديدة جفكار ستخدام أإضل، من خالل العاملين على توظيف مهاراتهم و خبراتهم وقدراتهم على نحو أف

ل، لمشاكاوأساليب حديثة ووسائل متطورة تمكن المنظمات من مواكبة التطورات الحاصلة ومواجهة 

عاملين اع الالتي تؤثر على إبد ذلك يضمن نجاح العمل بالمنظمات حيث أن هناك العديد من العوامل

 فالتوجه ،المقصود هدفها نحو المنظمة حركة يقود الذي بداية التوجه تعد كمافي هذه المنظمات، 

 وآللية هة،ج من داخليا   وخصائصها المنظمة لتصميم المستقبلية يرسم الحركة الذي هو ستراتيجياإل

 قوي. نافسيت مركز وبناء التميز من حالة ادةإع على للعمل أخرى جهة من عناصر بيئتها مع تفاعلها

يصف  وختلف جوانبها، ستراتيجي هو الذي يعكس وضع المؤسسة في ميعتبر التوجه اإلإذن     

وكذا أعمالها التجارية وخطوط  ،وموقعها حيال النمو ها العامستراتيجي للمؤسسة توجهالتوجه اإل



 مقدمة
 

 ب

 

يعها، أو اإلبقاء على موقعها وحجم نشاطها الحالي، توسيع مشارا، إذ يوضح موقفها إتجاه نمو إنتاجه

برز التحديات التي يعد اإلهتمام بالتوجه اإلستراتيجي أحد أ لذا ،تقليص حجم أعمالهاوأو التراجع 

 .تواجه اإلدارة اإلستراتيجية

 



 الفصل األول: منهجية البحث والدراسات السابقة
 

1 

 

 تمهيد

 ةالرئيسي اإلشكالية بطرح نبدأ حيث ،هذا بحثنا منهجية توضيح الفصل هذا خالل من سنحاول 

دودها حبعد ذلك فرضيات الدراسة، منهجها، هيكلها،  الدراسة وأهدافها، أهمية إلىثم نتطرق 

جتمع الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة، م بعرض أداة الدراسة نقوم ذالك بعد ونموذجها، ثم

 إلىنتطرق وس المتعلقة بالمتغيرين محل الدراسة  السابقة الدراسات أهم كذلك نقوم بعرض، وعينتها

  ة:التالي المباحث كل هذا من خالل

  .الدراسة منهجية : األول المبحث

 .ومنهجها نموذجها ، الدراسة فرضيات : الثاني المبحث

 المبحث الثالث: أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة

  السابقة الدراسات الرابع: المبحث
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  الدراسة منهجية: األول المبحث

جل األساسية بالنسبة للمؤسسات، من أ ستراتيجي يمثل المهمةد أن تحديد التوجه اإلمن المؤك 

 تأقلممالحقة التطورات والتغيرات في بيئة األعمال وما تتطلبه من ضرورة تخطيط عمليات ال

عي اإلبدالمستمرة و توجهيها فالواقع يكشف عن ضرورة توافر رؤية فاحصة تتوافق مع التفكير ا

كل  جهود ستراتيجي الذي يعد أداة محورية أساسية مؤثرة لتنسيقي رسم التوجه اإلواإلبتكاري ف

الحركة  ي يقودكما تعد رؤية المبدعين اإلداريين بداية التوجه الذ المستويات االدارية للمؤسسات،

إلبداع االيب على أس االعتمادود، وليتحقق ذلك على المؤسسات المستقبلية للمؤسسة نحو هدفها المقص

كر ا عبر خطوات محددة باستخدام فتعزيز قدرتها للوصول ألهدافه إلىداري التي تهدف اإل

 ستراتيجي يتصف بالطالقة والمرونة واألصالة. إ

ي فلمختلفة دها اأبعاداري براز دور اإلبداع اإلفي هذا السياق تأتي إشكالية الدراسة التي تسعى إلب     

 ستراتيجي.تحديد التوجه اإل

  الدراسة إشكالية :ألولا المطلب

 ستراتيجيده المختلفة في تحديد التوجه اإلداري بأبعاإلبداع اإلادور الدراسة إلبراز هذه تسعى  

 من جوانب معينة، ليصاغ التساؤل الرئيسي للدراسة بالشكل التالي:

 ستراتيجي  ؟اإلداري في تحقيق التوجه اإل اإلبداعما دور 

 ساؤالت الفرعية التالية:وتندرج ضمن هذه اإلشكالية الت

 ري؟ وماهي متطلباته؟ادبداع اإلهو مفهوم اإل ما -

 ستراتيجي؟ وكيف يتم تحقيقه ؟ ما المقصود بتوجه اإل -

 تصاالت بورقلة؟ هتمام باإلبداع اإلداري بمؤسسة موبيليس لإلما مستوى اإل -

 ة؟بورقلتصاالت تيجي بمؤسسة موبيليس لإلستراهتمام بتحديد التوجه اإلمستوى اإل ما -

 ة؟للمؤسس دور في تحديد التوجه اإلستراتيجي (أبعاده) من خالل هل لإلبداع اإلداري -

ت  مؤسسة موبيليس لالتصاالل دور في تحديد التوجه اإلستراتيجي هل لإلبداع اإلداري -

 والهاتف النقال بورقلة؟

 وأهدافها الدراسة المطلب الثاني: أهمية

  أهمية الدراسة :أوال

والتوجه  اإلداري اإلبداعبين  دراسة مستوى اإلهتمامأهمية الدراسة تكمن أساسا في الشك أن     

االستراتيجي من جوانب محددة والمعبر عليها من خالل كل من المفهومين، فضال على طرح 

كشاف وتحليل أراء ستإضمن أدبيات الموضوع وكذا محاولة ومناقشة مختلف المفاهيم المتداولة 

ستراتيجي من زاويا داري في تحديد التوجه اإلاإل اإلبداعلميدانية حول دور مؤسسة االإطارات 

الدراسة فيما  . وكما تكمن أهميةاألصالة، الطالقة، المرونة، حساسية المشكالت وتقبل المخاطرة
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ستمرارية حياة إداخل المؤسسة، وما لها أهمية في دارية من مكانة رئيسية اإلتحتله اإلبداعات 

 ستراتيجي للتفوق على منافسيها.خالل تحديد توجهها اإلالمؤسسة من 

  ثانيا: أهداف الدراسة

 برز أهداف هذه الدراسة فيما يلي:وبشكل عام يمكن تلخيص أ

 مع إبراز متطلباتهه داري بمختلف أنواعإيضاح مفهوم اإلبداع اإل. 

 ققهى تحومد افستراتيجي خاصة من جوانب الرؤية، الرسالة، األهدلتوجه اإلمناقشة مفهوم ا. 

 راسةل الدفي مؤسسة مح ستراتيجيإبراز أدوار أبعاد اإلبداع اإلداري في تحديد التوجه اإل . 

 قتراحات الالزمة من خالل النتائج المتصل لها.تقديم بعض اإل 

 المطلب الثالث: التعاريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسة. 

 دارياإلبداع اإل 

اء رتقل اإلبها األفراد المبدعون من أج قومي واإلجراءات التيفكار والعمليات مجموعة من األ  

 بالمنظمة ومواجهة تحديات لتحقيق األهداف سواء على صعيد الفرد أو المنظمة.

 :يدةتعني أن الشخص المبدع ال يفكر بأفكار المحيطين به لهذا تكون أفكاره جد األصالة.  

 ير الموقف: القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغيالمرونة. 

 كبر قدر ممكن من األفكار حول موضوع معين في فترة زمنية معينة: إنتاج أالطالقة. 

  :خص فالش كتشاف المشكالت المختلفة في المواقف المختلفةقدرة الفرد على إحساسية المشكالت

يحس المبدع يستطيع رؤية كثير من المشكالت في الموقف الواحد فهو يعني نواحي القصور و

 كالت إحساسا مرهفا.بالمش

  :جاح، م النتتمثل بقدرة وشجاعة على تقبل المسؤولية وتعريض نفسه للخطر أو عدتقبل المخاطرة

 وتقديم مقترحات وحلول للدفاع عن األفكار المقترحة.

 ستراتيجيالتوجه اإل 

 ومدى ية،خارجختيار الموقع المستقبلي تبعا للتغيرات الحاصلة في بيئتها الهو عملية تحليلية إل

 تكيف المؤسسة معها.

 :المسار المستقبلي للمؤسسة الذي يحدد الوجهة التي ترغب في الوصول إليها، ونوعية  الرؤية

 القدرات واإلمكانيات التي تخطط لتنميتها.
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  :ا.ت من اجله، وتحدد من خالل نطاق عملها وعملياتهأنشأالغرض األساسي التي الرسالة 

  :رجات تج والمخلى تحقيقه، وترتكز األهداف على النواإؤسسة الوضع الذي تسعى الماألهداف

 ؤسسة.يم المه األهداف مع الرسالة ورؤية والقذنجازها، على أن تنسق هإلى إالتي تسعى المؤسسة 

 وك يد سلمبادئ والمعايير التي تحكم سلوك الفرد أو الجماعة تعمل على توحال: مجموعة القيم

 المختلفة.العاملين ضمن الظروف التنظيمية 
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 المبحث الثاني: فرضيات الدراسة، منهجها ونموذجها.

 وضع إلى ةإضاف فيها، المتبع المنهج ووضحنا للدراسة حاولنا فرضيات كما لمبحثا هذا في حاولنا

 والتوجه اإلبداع اإلداري بين العالقة صورة تعكس إلى للوصول ختبارهإو للدراسة مقترح نموذج

 اتيجي.اإلستر

 المطلب األول: فرضيات الدراسة 

 تقوم هذه الدراسة على الفرضيات التالية:     

   .تراتيجيسه اإلدور ذو داللة إحصائية لإلبداع اإلداري في تحديد التوج: ال يوجد الفرضية الرئيسية

 أما بالنسبة للفرضيات الفرعية فهي كما يلي:     

 تيجي. ستراإلاائية لألصالة في تحديد التوجه ر ذو داللة إحصال يوجد دوالفرضية الفرعية األولى: 

 راتيجي. ستاإل ائية للطالقة في تحديد التوجهال يوجد دور ذو داللة إحصالفرضية الفرعية الثانية: 

 راتيجي. ستاإل ائية للمرونة في تحديد التوجهال يوجد دور ذو داللة إحصالفرضية الفرعية الثالثة: 

وجه الت يدال يوجد دور ذو داللة إحصائية لحساسية المشكالت في تحدالرابعة:  الفرضية الفرعية

 ستراتيجي. اإل

ه التوج قبل المخاطرة في تحديدال يوجد دور ذو داللة إحصائية لتالفرضية الفرعية الخامسة: 

 ستراتيجي. اإل

 المطلب الثاني: منهج الدراسة وهيكلها. 

 أوال: منهج الدراسة

ع على الدراسات السابقة تبين بوضوح أن المنهج المناسب للدراسة هو من خالل االطال 

كونه سة ولالمنهج الوصفي لكونه منهجا مساعدا على التحليل الشامل والعميق للمشكلة قيد الدرا

ني ميداعيد الالمنهج الذي يمتاز بالوصف التفصيلي الدقيق للمعلومات ذات العالقة، فعلى الص

 ائيةإلحصالطرق استخدام كافة البيانات وإتماد على منهج دراسة حالة، مع تحليل عالتحليلي، فسيتم اإل

جراء إيتم سصفية، ستبانة المتخصصة لذلك. أما على صعيد الدراسة اللمعالجتها،  وسنعتمد على اإل

 ة.طالع على البحوث النظرية والميدانية لبناء اإلطار النظري للدراسإلامسح المكتبي و

 لدراسةثانيا: هيكل ا

 صول:فثالثة  إلىفي محاولة لتحليل ودراسة اإلشكالية المطروحة ثم تقسيم هذا البحث       



 الفصل األول: منهجية البحث والدراسات السابقة
 

6 

 

 ، تناولناحيث خصصنا الفصل األول لمنهجية البحث والدراسات السابقة من خالل أربعة مباحث    

، ذجهاوفي المبحث األول منهجية الدراسة، والمبحث الثاني يخص فرضيات الدراسة، منهجها ونم

مثل في ع فيتالمبحث الثالث فيضم أداة دراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة، أما المبحث الراب

وجه ي والتتخصيصه لإلطار النظري لإلبداع اإلدارالدراسات السابقة. أما الفصل الثاني فقد تم 

ع بداي لإلستراتيجي من خالل ثالث مباحث حيث تطرقنا في المبحث األول خاص بالجزء النظراإل

إلبداع اة بين لمبحث الثالث يضم العالقستراتيجي، أما اإلاي، والمبحث الثاني خاص بالتوجه داراإل

ؤسسة معلى  ستراتيجي. وأخيرا الفصل الثالث المخصص للقيام بدراسة تطبيقيةاإلداري والتوجه اإل

قديم ألول تافي المبحث  لى ثالثة مباحث، حيث تناولناإلالتصاالت بورقلة، وذلك بتقسيمه موبيليس 

 ث الثالثلمبحا لمؤسسة موبيليس لالتصاالت بورقلة، المبحث الثاني يضم عرض النتائج وتحليلها، أما

  ا.ختبار الفرضيات، وكذا تفسير النتائج على أساس المعلومات المتحصل عليهفهو مخصص إل

 ونموذجها المطلب الثالث: حدود الدراسة

I.  حدود الدراسة 

 الدراسة في:  تتمثل حدود

 ة.وتتمثل في اإلطارات العاملة بمؤسسة موبيليس لالتصاالت بورقلالحدود البشرية:  .1

وجه اإلبداع اإلداري في تحديد الت اقتصرت هذه الدراسة على دور الحدود الموضوعية: .2

 ستراتيجي بمؤسسة موبيليس لالتصاالت بورقلة.اإل

 تصاالت بوالية ورقلة.: أجريت هذه الدراسة بمؤسسة لالالحدود المكانية .3

 .2020-2019نجاز هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من السنة الجامعية إتم  :الحدود الزمنية .4

II.  نموذج الدراسة 

 الدراسة هما:  يوفقا للفرضيات السابقة فان متغيرا     

ة يسونة، حساالمر داري ويتضمن األبعاد التالية: األصالة، الطالقة،المتغير المستقل وهو اإلبداع اإل

 المشكالت، تقبل المخاطرة.

ألهداف، سالة، ارة، الستراتيجي ويتضمن األبعاد التالية: الرؤيتغير التابع فيتمثل في التوجه اإلأما الم

 الي يبين النموذج  المقترح للدراسة.القيم. والشكل الت
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 يب اإلحصائية المستخدمةالمبحث الثالث: أداة الدراسة واألسال

 المطلب األول: أداة الدراسة 

 تم االعتماد على االستبانة كأداة للدراسة وتتضمن قسمين:     

مي، عدد ل العليشتمل البيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثين )الجنس، العمر، المؤه القسم األول: 

 سنوات الخبرة( 

 ويحتوي على محورين: القسم الثاني: 

داع ى اإلبن عبارات تهدف الى التعرف علداري يتضمويتمثل في متغير اإلبداع اإلاألول:  المحور

مسة خحديد داري من وجهة نظر اإلطارات العاملة بمؤسسة موبيليس لالتصاالت بورقلة، قد تم تاإل

ذه زعت هأبعاد تم اختيارها بعد االطالع على العديد من المراجع الخاصة بهذا المجال، وقد و

 بارات كالتالي:الع

 .5الى  1بعد األصالة وتمثله العبارات من  -

 .11الى  6بعد الطالقة وتمثله العبارات من -

 .16الى  12بعد المرونة وتمثله العبارات من -

 .20الى  17بعد حساسية المشكالت وتمثله العبارات من -

 .25الى  21بعد تقبل المخاطرة وتمثله العبارات من -

ى ف عللتعرستراتيجي ويتضمن عبارات تهدف الى امتغير التوجه اإل ويتمثل في المحور الثاني:

 ت.عبارا 10 وبلغتستراتيجي بمؤسسة موبيليس لالتصاالت بورقلة، مستوى تحديد التوجه اإل

(: النموذج النظري للدراسة01الشكل رقم )  
 

 التوجه اإلستراتيجي

 

 

 اإلبداع اإلداري

 األصالة

 الطالقة 

 المرونة

 حساسية المشكالت 

 تقبل المخاطرة 

ةالرؤي  
 

 الرسالة

 

 الهدف

 

 القيم
 

ستنادا من إر: من إعداد الطالبة المصد

 الدراسات السابقة
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 ولقد تم تحديد أوزان عبارات االستبانة وفق لمقياس ليكرت الخماسي  على النحو التالي:    

 

 من إعداد الطالبة المصدر:    
 

 المطلب الثاني: مجتمع وعينة الدراسة

م لبالغ عددهاالدراسة من اإلطارات الموجودة بمؤسسة موبيليس لالتصاالت بورقلة  مجتمعيتكون     

وتم  38 وحداتها ددبلغ ع التي البحثينة ع ختبارإمدنا طريقة العينة العشوائية في عتأإطار، ولقد 386

منها  ستبعداستبانة وبعد فحصها أ 34 عليهم عبر زيارات ميدانية وإسترجاع توزيع االستبانة

 تبانة.سإ 32 ستبيانات الصالحة للتحليلها الشروط المطلوبة لتكون عدد اإلستفائلعدم إ ستبانتينإ

  نات: األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البياثالثالمطلب ال

ب سالياألم ها وإختبار صحة الفرضيات تم إستخداتجابة على تساؤالاإل، لتحقيق أهداف الدراسة   

 ..25SPSSجتماعية للعلوم االجتماعية ستخدام برنامج الحزم اإلالتالية وذلك بعد إ

على النسب  تماداإلعمجتمع الدراسة وإظهار خصائصه لوصف .مقياس اإلحصاء الوصفي: 1

، وكذلك ميتهات الدراسة حسب أهتكرارات، واإلجابة على أسئلة الدراسة، وترتيب متغيراالمئوية وال

 نحراف المعياري.ى متوسطاتها الحسابية واإلعتماد علاإل

هو والتابع  لمتغيرفي اداري تبار دور المتغير المستقل وهو اإلبداع اإلخإلنحدار: .تحليل التباين لإل2

 ستراتيجي.د على حدى في التوجه اإلر كل بعوودستراتيجي التوجه اإل

 : لمعرفة هل البيانات تتبع توزيع طبيعي أم ال.لتواء والتفلطح.معامالت اإل3

 : لقياس ثبات أداة البحث..معامل الثبات ألفا كرونباغ4

 وذلك لقياس صدق أداة الدراسة..معامل صدق المحك: 5

 .المبحث الرابع: الدراسات السابقة 

بة دليل حث، وبمثاالسابقة حيزا معرفيا للبحث العلمي، وبمثابة دليل يقتدي به الب تمثل الدراسات    

ه لتسنى ييقتدي به الباحث، حيث توفر له خبرات وتجارب ودراسات الباحثين السابقين وبالتالي 

 اسة التيالدر االستفادة منها، وفيما يلي سنقوم بتقديم مجموعة من الدراسات التي تناولت متغيرات

 ن بصددها وسنحاول التعليق عليها.نح

 دائما الباغ أحيانا نادرا أبدا ستجابةاإل

 5 4 3 2 1 الدرجة

(: مقياس ليكارت الخماسي01الجدول رقم )  
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 الدراسات المتعلقة باإلبداع اإلداري:أوال: 

س بيليبداع اإلداري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية لمؤسسة موإلابوسعدة سعيدة " دراسة: .1

ف على ماهية إلى: محاولة التعرهدفت الدراسة  .2018، الجزائر،3، جامعة الجزائر للهاتف النقال"

ى ف على مدالوقوداري وفهم الجوانب المتعلقة به التي تساعد على تحقيق ميزة تنافسية، وبداع اإلاإل

نافسية يزة تبداع اإلداري وتقديم مقترحات لعملية إكتساب مراك إدارة المؤسسة على ألهمية اإلإد

 تؤهلها البقاء واالستمرار في ظل منافسة الشديدة.

 بأذواق تأثر كثيراي أنه مفتوحة كما وآفاقه اقوي سوقا لنقالا الهاتف سوق أن وبما :توصلت الدراسة إلى

 روضع بتقديم النقطة هذه ستغاللإ موبيليس على مؤسسة يستوجب هذا فإن الجزائري، المستهلك

 مستوى على واءس اإلداري وتهيئة المناخ المالئم له اإلبداع وتطبيق نتهاجإ خالل من ومغرية مبتكرة

 عتمادهاإب كوذل السوق في التنافسية الميزة تحقيق من تتمكن حتى تدريبال أو التحفيز أو تصالاإل

 .رقيوال التفرد من تمكنها التي الميزة خلق على والقادرة المؤهلة البشرية على الكفاءات

راسة د مي"اإلبداع اإلداري وتأثيره في التطوير التنظي أميرة هاتف حمداوي الجنابي،" دراسة: .2

 الناجحة شركاتم لمنتجات األلبان والمواد الغذائية كربالء بوصفها إحدى التطبيقية في شركة الوسا

بداع اهيم اإلهدفت الدراسة إلى: بحث مف. 2014، العراق، 98، العدد 05في صناعة األلبان، المجلد 

عالقة  تبارخإاإلدراك في المنظمات العراقية، واإلداري وأثرها على تطور المنظمات لنشر الوعي و

ثة. لمبحوابداع اإلداري ومكونات التطوير التنظيمي للشركة ط والتأثير بين مكونات اإلرتبااإل

رة، لما لمعاصبداع اإلداري من الموضوعات المهمة واراسة إلى عدة نتائج منها: يعد اإلوتوصلت الد

ع بداإلاوقها في سوق الصناعة، و يعتبر له من تأثير بالغ في تحقيق نجاح وتطور المنظمة وتف

 ية.إلدارإلداري عملية تغيير في هيكل المنظمة وأنظمة ووظائف الموارد البشرية واألساليب اا

رة ، مذكين"رؤوسبداع اإلداري في األداء المتميز بين القادة والمتنمية اإلدراسة: بلهادي سعيدة " .3

 اسة إلى: يعددرهدفت ال .2008ماجستير في كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، الجزائر،

 الرأسمال ماه والمرؤوسين، ألن القادة البشرية؛ الموارد ومحاور أقطاب أحد المتناول، البحث هذا

 على فقط يقتصر وأال ةالبشري بالموارد أن يبدأ ينبغي اإليجابي فالتغيير لذلك اإلدارية؛ للتنمية الحقيقي

 :البديل قديمت وإنما اإلداري، الواقع في المنتشرة لألمراض البيروقراطية مخففة عيادية، تشخيصات

توصلت واإلداري.  اإلبداع تنمية أمام يقف من كل تحدي أجل من البشري والمعرفي المال الرأس

 زائريةالج الدولة إطار في مستوياته وتحديد لإلبداع واضحة معايير الدراسة إلى: ضرورة وضع

 نظماتالم بين ومعايره اإلبداع هذا جنتائ تطبيق على والعمل عموما، والدول العربية بخصوص

 التفكير ذوي ناإلداريي القادة انتقاء واالبتكار،ضرورة لإلبداع المحفزة التشريعات العربية،صياغة

 ستراتيجي.اإل

 ستراتيجي: الدراسات المتعلقة بالتوجه اإلثانيا: 

الجامعات  في العليا اإلدارة لدى ستراتيجياإل التوجه بين "العالقة مروان دهراد دراسة: .1

 الدراسة هدفت . 2006غزة"  قطاع جامعات على ميدانية دراسة"، التنافسية وميزتها الفلسطينية

 ستراتيجي، معدالتاإل مثل) التخطيط ستراتيجياإل التوجه متغيرات بين بعض العالقة تحليل إلى
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لى إسية، كما هدفت ساب الميزة التنافكتإكنولوجي( كمتغيرات مستقلة، وبين الت بتكار والتغيراإل

غزة،  ستراتيجي لدى اإلدارة العليا في المؤسسات الجامعية في قطاعالتعرف على حقيقة التوجه اإل

إلستراتيجية، ستغالل الموارد التي تمتلكها المؤسسة لتحقيق أهدافهم اإومحاولة تحسين قدراتهم في 

ائية بين جميع متغيرات ة إحصلى نتائج عدة أهمها: وجود عالقة ذات داللإوقد توصلت الدراسة 

 ستراتيجي والميزة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة.  التوجه اإل

وعة دراسة مجم ،والء الزبائن " تأثير التوجهات اإلستراتيجية فيحمزة فاضل عباس دراسة: .2

ة، لكوفمعة اكلية اإلدارة واالقتصاد، جا من المجمعات التجارية في المحافظة النجف االشرف"

ن مجموعة لى: قياس تأثير التوجهات اإلستراتيجية في والء الزبائن على مإهدفت الدراسة  2015

ت توجهاام بالهتملى نتائج من أهمها: تشجيع على اإلإالمجمعات التجارية المتواجدة، وتوصلت 

دة ديجوات ام أدستخدإاس في ديمومة بقائها في السوق، وعتبارها الجحر األسإاإلستراتيجية لها ب

 لتي تحفز زبائنها.افتعال األسباب إللترويج عن نشاطاتها من خالل 

 الدراسات المتعلقة بالمتغيرين معا:ثالثا: 

 حقيقتتقييم تأثير اإلبداع اإلداري في دراسة: نوفل عبد الرضا الكمري، علي عقيل صفر، " .1

 ألولى فيدرجة اقية لعينة من فنادق الدراسة تطبي للمنظمات السياحية، الميزة التنافسية المستدامة

 .2017مدينة بغداد"، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياحية، بغداد، العراق، 

 ة للقراءستدامبداع اإلداري والميزة التنافسية المة إلى تقديم فهم معمق لموضوعي اإلهدفت الدراس

قة بين لعالاراسة ة بصورة خاصة، ودبصورة عامة واألفراد العاملين في الفنادق والمنظمات السياحي

 لعالقة.اعية تلك يد نوبداع اإلداري وأبعاد الميزة التنافسية المستدامة في الفنادق وتحدعوامل تنمية اإل

ي صورة التلعليا بالتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: إيجاد فهم مشترك بين العاملين واإلدارة ا    

دخال افسة. وإالمن عية والمبتكرة التي من شانها إبقاء المنظمة في نطاقتؤدي إلى إيجاد الحلول اإلبدا

صفها هم بوسيدها من خاللبداع فيهم وتجدوريات نوعية لترسيخ مفهومات اإل األفراد العاملين في

ة التي الطريقبرتقائية على مستوى السلوك الوظيفي وكذلك تفعيل نظام المكافآت والحوافز إممارسات 

 ين إلى مستوى عال من األداء المستند إلى ما يوازيه من درجات رضا.تصل بالعامل

 ، "جيستراتيستراتيجي في تحسين األداء اإلثر أبعاد التوجه اإل"أ علي الضالعين،.دراسة: 2

عة الفيوم، المجلة ، كلية السياحة والفنادق، جام11دراسة ميدانية في خطوط الملكية األردنية، المجلد 

ثر ألى: معرفة إ هدفت الدراسة .2017والسياحة والضيافة المملكة العربية السعودية،  الدولية للتراث

لى إوتوصلت  خطوط الملكية األردنية، ستراتيجي فيستراتجي في تحسين األداء اإلأبعاد التوجه اإل

ر تطويالل خي من ستراتيجستراتيجي في أداء التوجه اإلثر ألبعاد التوجه اإلأالنتائج من أهمها: وجود 

 يجادإل على مهارات العاملين وتوفير رؤية إستراتيجية واضحة المعالم ، وتوصي بضرورة العم

 ستراتيجي.ستراتيجيات التوجه اإلإثقافة تنظيمية تعزز 
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 خالصة الفصل األول

حاولنا  كما وأهدافها، أهميتها الدراسة، إشكالية تناولنا حيث الدراسة منهجية الفصل هذا في عرضنا   

 للدراسة مقترح نموذج وضع إلى إضافة فيها، المتبع المنهج ووضحنا للدراسة فرضيات ياغةص

 ستراتيجي.اإل والتوجه دارياإلبداع اإل بين العالقة صورة تعكس إلى للوصول ختبارهإو
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 تمهيد:

تنمية  على قادرين وأكفاء مبتكرين مبدعين قادة إلى تحتاج والحديثة المعاصرة اإلدارة إن 

لى عساعد ستغاللها من خالل إتباع اتجاهات وأساليب إدارية حديثة تسمح وتإات العاملين ومهار

 نجاح ليوبالتا مشاركة العاملين في كل األنشطة اإلدارية للوصول إلى نتائج لم تحقق من قبل،

 همأهداف حقيقت خالل من زبائنها رضا يضمن بما اإلدارية باإلبدعات مرتبط اليوم وتقدمها المنظمات

  التي ياتاألساس من إذ يعد أجلها، من أنشأت التي األهداف تحقيق يضمن وبما رغباتهم إشباع في

ين من لعاملاتدرك مدى الحاجة لتحسين والتغيير في العمليات اإلدارية، وتوفير مناخ مالئم يمكن 

غيرات والتحديات متبال مليء عالم في المنظمة وفاعلية كفاءة إظهار ما لديهم من قدرات إبداعية  تؤكد

 في ظل المنافسة الشديدة المحتدمة والتميز السبيل الوحيد للبقاء. 

ستراتيجي داري و دوره في تحديد التوجه اإللمقاربة النظرية لإلبداع اإل إلىوسنتطرق  

 الية:ونحاول اإلحاطة بكل الجوانب لتتضح الصورة الشاملة له، من خالل تناول العناصر الت

 بداع اإلداري : اإلالمبحث األول 

 :ستراتيجيالتوجه اإل المبحث الثاني  

  :ستراتيجيإلبداع اإلداري والتوجه اإلاالعالقة بين المبحث الثالث 
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   لإلبداع اإلداري ماهية:   المبحث األول

نفجار المعرفي ت المتسارعة وثورة المعلومات واإليتميز عصرنا الحالي بالتغيرا 

يث حصرة، ر الذي نتج عنه العديد من المشكالت التي تواجهها المنظمات المعاوالتكنولوجي األم

ديمة، ية القستخدام طرق إبداعية جديدة ونبذ الطرق واإلجراءات التقليدإيتطلب حل هذه المشكالت 

اد طرق ى إيجوال يتم ذلك إال بإيجاد األشخاص المبدعين وتوفير الوسائل المناسبة التي تساعد عل

 ألساسيةاحد المكونات اإلدارية أاإلداري  عتبر اإلبداعألول إدارية سريعة ومن هنا يدة وحجد

 للمنظمات اإلدارية. 

 اإلطار العام اإلبداع  المطلب األول:

 ومعقدة يرةظروٍف متغ في تعيش المعاصرة المنظمة أن على اليوم والمديرون يجمع كتاب اإلدارة   

 األمر لخارجية،ا الخاصة ببيئتها والثقافية والسياسية جتماعيةواإل اإلقتصادية التغيرات بسبب وذلك

 .الظروف لمواجهة هذه ستعمالهإ في خيارا ال ضرورة   اإلبداع من جعل الذي

 بداع:تعريف اإل /أوال

 موجود لدى بداعاإل أن معناه الموهبة، وهذا ذوي على قاصرا وليس طبيعية إنسانية ظاهرة اإلبداع    

كــن لبــاحثين ويمن الكتــاب وامتنوعة تنــاول مفهــوم العديــد مــ وأساليب تفاوتةم بدرجات البشر

 مفاهيم كالتالي:  ىلإ ستعراض بعض من تلكإ

شي أو دع البلعربية مأخوذة من " بداع" في اللغة اإن أصل كلمة "اإل التعريف اللغوي لإلبداع: -1

نشأ على أعا" أي ديد غير مألوف، "وبدعه بدبشي جيضا اإلتيان أاعه" أي أنشأه وبدأه أوال ويعني بتدإ

 (2011،16غير مثال، وصياغة غير مسبوقة.)السكارنة، 

 منها:فقد جاءت كلمة اإلبداع في مواطن مختلفة تشير إلى نفس المعنى و القران الكريموفي 

 يع  د  ب  ((مبتدئ الشي من العدم وعلى غير السابق، مثال قال تعالىبمعنى جاءت بمعنى المبدع 

ْرض   األ  ات  و  او  إ ذ ا السم  ا ق ض ى و   .117سورة البقرة آية )) ف ي ك ون   ك ن ل ه   ي ق ول   أ ْمرا  فإ نم 

اأْلْرض  أ نى((وجاءت بمعنى الخالق لكل شي في قوله تعالى  ات  و  او  يع  السم  ل   ل ه   ي ك ون   ب د  ل مْ  د  و   ل ه   ت ك نْ  و 

ب ة   اح  ل ق  ك ل ص  خ   151سورة األنعام أية . ))ع ل يم ش ْيءٍ  هو ب ك ل  ش ْيٍء و و 

تالف خإب وذلك إبداع، مفهومل صطالحيةاإل التعريفات وتعددت تباينت لقد صطالحي:التعريف اإل -2

علماء ند العختالف المرجعية والهدف لهذه التعريفات، تنوع اآلراء إالمناهج األدبية والعلمية و

 :أهمها نذكر ، ومن والباحثون

 ( 2014،152فكرة أو سلوك أو شي جديد يختلف عن أشياء موجودة".)عبد الغني، :"هوع بدااإل
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تأتي للجديدة بأنه" التجديد بوصفه إعادة التشكيل أو إعادة عمل األفكار ا أيضا اإلبداعويعرف 

هو  عاإلبدا فكرة جديدة وتطبيقها، وان لىإخالصة حل مشكلة ما، أو  لىإبشيء جديد، ويتم التوصل 

الموسوعة  وبرأي  (2016،282،محمدلى المنتج".)إة زء المرتبط بالتنفيذ أو التحويل من الفكرالج

 ب جديد".أسلو ي أوثر فنأالبريطانية على أنه "القدرة على إيجاد الحلول لمشكلة أو أداة جديدة أو 

 (2019،179)المعموري،

 والثغرات الضعف اطنبمو والوعي للمشكالت تحسيس "عملية نه:أ ويعرف تورانس اإلبداع 

 ، جديدة فرضيات وصياغة والتنبؤ حلول عن والبحث ، المعلومات في والنقص وعدم االنسجام

 جديدة ترتباطاإ أو حلول إلى التوصل جلأ من تعديلها أو صياغتها ٕاعادة و ختبار الفرضياتإو

 (. 2009،11لآلخرين" )العجلة،  النتائج توصيل أو ونقل المتوافرة ستخدام المعطياتإب

 :مفاهيم مرتبطة باإلبداع /ثانيا 

 بعضو بداعاإلساهم في وجود خلط بين مصطلح  اإلبداعختالف اآلراء الباحثين حول مفهوم إإن      

حيث ، (Inventionختراع )( واإلInnovationبتكار )به كاإل والمرتبطة منه القريبة المفاهيم

 يلي: ضح في ماللداللة على نفس الشي. فنو ها األفراديستخدم

 ي حين  أنفما أو فكرة جديدة  حل خالق لمشكلة لىإبداع يتمثل في التوصل ن اإلأ يرى البعض    

ة في حين ة الجديدلفكربط بابداع هو الجزء المرتلذا فان اإل ،بتكار هو التطبيق الخالق أو المالئم لهااإل

ن إار فختصإبولى المنتج إل من الفكرة بالتنفيذ أو التحوي بتكار هو الجزء الملموس المرتبطأن اإل

بتكار له قيمة ذات إبداع هو إنتاج شي جديد له قيمة أي أن اإل بتكار هو عمليةاإل

 الكثير هاويعرف األساس، في اإلبداعية األفكار على بتكاراإل عملية ( وتبنى82،2018معنى.)حسن،

 توليد نهأ على بتكاراإل يعرف دة وكذلكالجدي لألفكار الناجح العملي التطبيق أنها على الباحثون من

 المؤسسة بها تعتقد التي الجديدة والتكنولوجيات والممارسات األفكار وتكيف مع

 ( 30، 2011المعنية.)براراوي،

ي أن:" بتكار واإلبداع يتمثل فالفرق بين اإلأن ( Carrier& Garandفي حين يرى كل من )    

ى تنفيذ علضع البتكار يتعلق بوضع هذه الفكرة موميزة، أما اإلكتشاف فكرة جديدة مإبداع يتعلق باإل

ن إص فألشخابداع متعلق باها المنظمة لزبائنها، إذا كان اإلشكل عملية، أو سلعة، أو خدمة تقدم

 (,6,3199Carrier& Garandبتكار يتعلق بالمنظمة وبنشاطها اإلنتاجي والتسويقي".)اإل

ا كملة لبعضهمبتكار هو عالقة بداع واإلن العالقة بين اإلإ( فأمبالي Amabileمن وجهة نظر)و     

أفكار تي بتأ بداع هو عملية عقلية خالقةبتكار شي أخر، حيث أن اإلبداع شي واإلولكن اإل بعضال

بني ناشي وم تكاربوعة الذين يعملون سويا، بينما اإللوفة من قبل الفرد أو المجمأمفيدة، جديدة غير م

  (83،2018دعة التي تعتبر الركيزة واألساس في العملية االبتكارية.)حسن،على األفكار المب
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 فإن صطالحاإ ماأ .،بتدعأ و أنشأه أي الشيء خترعأ الفعل من مشتق لغة فهو ختراعإللأما بالنسبة     

 و لمسه يمكن ذيال التقني العلمي الجانب في محصور أنه يبدو ولكن االبتكار أو هو اإلبداع ختراعاأل

 بتحقيقه يتميز يالذ و الملموس اإلبداعي الفعل أنواع من نوع هو ختراعاإل فإن لذا ، أو سماعه ؤيتهر

المجال  في إلبداعا يكون أن يمكن إذ ختراعاإل من شمولية أكثر اإلبداع فإن منه جتماعية، وللمنفعة اإل

 .المجاالت نم غيرها أو السياسي أو الفني أو األدبي المجال في يكون أن يمكن كما التقني العلمي

ه أن يسبق ل ختراع يعرفه خليل حسن بأنه:" إدخال شي جديد لهذا العالم لماإلف ،(2006،34)غضبان،

 (421،2000، وآخرونحد، ويسهم في إشباع بعض الحاجات اإلنسانية".)حسن أ إليهوجد أو سبق 

 ار فيعنيبتكإلاتكنولوجيا، أما ديدة ترتبط بالختراع يعني بلورة أفكار جن اإلإومما سبق نجد ب    

ن هناك ختراع لن يكوإنه بدون أمرهون بوجود االختراع، أي  هووتجسيد هذه األفكار، فتطبيق 

 بتكاراإل لىإرنا ع، وبالتالي إذا ما نظخترانه مجرد تطبيق لإلأبتكار على نه يحصر اإلأبتكار، كما إ

 في ،واوجيالتكن بتكار على الجانبفهوم اإلن هذا سيعني حصر مإختراع، فنه مجرد تطبيق لإلأعلى 

 (28،2007ني،بتكار واسع ويمتد لجميع حقول المعرفة واألنشطة اإلنسانية.)سليماحين أن مفهوم اإل

  :بداعإلاخصائص  /ثالثا

 (2009،19كالتالي: )العجلة، وهي اإلبداع بمفهوم ترتبط التي الخصائص من مجموعة يذكر    

 ردية ف عملية ليس وهو األفراد على حكرا   ليس فاإلبداع جماعيةو فردية ظاهرة اإلبداع

 .والمؤسسات الجماعات طريق عن ممارسته تتم قد حيث بالضرورة

 خر أ إلى شخص من تختلف ولكنها بأحد خاصة ظاهرة وليست عامة إنسانية ظاهرة اإلبداع

  .معها ويتعامل وسطها يعيش التي والظروف الفطرة حسب

 التنافسية القدرة لزيادة اإلبداعية اإلدارة إلى يفرض الحاجة الشرسة فسةالمنا حدة تزايد. 

 قائمة لمشكالت جديدة وحلول طرق بتكارإو والتجديد للتطوير وسيلة. 

 الذي  تطويروال التغيير يفرض الحديثة المنظمات داخل والتنظيمية اإلدارية المشكالت تزايد

  .إحداثه في اإلبداع يتطلب

صائصه خمن  مجموعة ذكر من البد غيره عن اإلبداع تمييز يتم حتىثون آخرون: حكما أضاف با   

 (122، 2008)بلهادي سعيدة،  كالتالي:

 المستقبل نحو التغيير والتوجه نحو نفتاحاإل. 

 المختلفة المواقف مواجهة أجل من التخطيط بأسلوب األخذ. 

 فيها يعيش التي البيئة في التحكم على القدرة. 
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 المسؤولية وتحمل اإلنجاز على غيره درةق في الثقة. 

 اآلخرين إنجازات الغير وتقدير ختياراتإ حترامإ.  

 الثقافة ستخدامإو التعلم نحو ندفاعإ. 

 بداعأنواع اإل /رابعا

 صنفه من بداع من مداخل مختلفة، فمنهملى عدد من أنواع اإلإباحثين اللقد تطرق العديد من  

 إلى ستعماالتهإل وفقا يصنف إن اإلبداع ذكر من ومنهم تكنولوجي إبداعو إبداع إداري إلى لمجاله وفقا

 الباحثين وهي كالتالي:  من وغيرهم العملية وإبداع إبداع المنتج

 : هما نوعين إلى لمجاالته وفقا اإلبداع صنف من الباحثين منوفق المجاالت:  -1

 والتعاون التنسيق قتحقي جلأ المنظمة من بها تقوم التي العمليةوهو  بداع التكنولوجي )التقني(اإل     

منتجات  تطويرل أو جديدة منتجات إنتاج جلأمن  جديدة أفكار تبني لغرض وذلك أنشطتها المختلفة بين

 رورةضاإلبداع  من النوع هذا لىإ جميع المجاالت، وأضافت في أفضل نتائج تحقيق لغرض قديمة

 ذلك إلى االمنظمة مضاف إنتاجية ةكفاء رفع على المبدعين يساعدون األفراد نأو للمنظمات تهحتم

يعتبر  و (2019،137،وأخرون )القاموسي.المجتمع لحاجات الحديثة ومواكبتهم لألساليب ستخدامهمإ

للمستهلكين  لسلعةا أو الخدمة وتسليم وتقديم نجازإ يمكن والتي بواسطتها اإلدارية العمليات في تغيير

 األساليبو البشرية الموارد وأنظمة ووظائف المنظمة هيكل في رتغيي االدارية اإلبداعات وتشمل

 (2011،218،وأخرون دارية. )العبيدياإل

 بداع:هناك نوعين لإل :ستعماالتوفق اإل -2

 في غييرالت وخدمات إحداث سلع شكل على تكون التي الشركة مخرجات في المنتج إبداع يتجسد    

 بداعإأما ، بكيفية أحسن الحاجيات بعض تشبع أو الرغبات تلبي بعض لكي أو خصائصه مواصفاته

 الحد كوني ما وتوزيعا. وغالبا إنتاجا تقديم الخدمات أو السلع تصنيع بطرق تغيير وهو العملية

 عمل ماليةحتإالنوعين و بين لعالقة لتداخل واضح غير العملية وإبداع المنتج بداعإ بين الفاصل

 كإبداع ءالدوا وكفاءة  عملية كإبداع يستخدم التشخيص هفأن للمرضى الطبيب كعالج معا النوعين

 ( 218-2010،217،وأخرون .)العبيدي منتج

 ي: لتدريجابداع ري، والثاني هو اإلبداع الجذيتضمن نوعين األول هو اإل :التغييروفق مدى  -3

يا أو تكنولوج جديدة أو خدمات سلع بشكل منتجات إنتاج عن عبارة وهو اإلبداعات الجذرية     

 تكنولوجيا أو جديدة في خدمات موجودة وتكنولوجيا وخدمات سلع محل لتحل المنظمة قبل من مطورة

 فيه تعمل الذي في القطاع وتكنولوجيا موجودة وخدمات سلع محل لتحل المنظمة قبل من مطورة

في  تكاراتبإ تغييرات أو إحداث على تعمل أساسية  والتي يقدم قفزات بداعاإل من النوع المنظمة وهذا
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 هو ما عن محسنه أو تكنولوجيا خدمة أو سلعة فهو بداع التدريجياإلوأما  ،الصناعات الواسعة

 التطبيقات وتوسيع التحسين ستمراريةإ أساس على ستمرار، ويستندإويتزايد ب متكرر ولكن موجود

 بالتحسينات رستمرااإل على المنظمات يجبر بداعاإل النوع من وهذا, الجذرية باإلبداعات الخاصة

-2010،218،وأخرون )العبيديالشركات بقية مع مواصلة التنافس تستطيع وبذلك بالمنتج الخاصة

219)  

 به، ات الصلةذ بالمفاهيم وعالقته تعريفه حيث من اإلبداع مفهوم المطلب على هذا خالل من تعرفنا  

 على دارياإل اإلبداع مفهوم ماذا عن لكن عموما ، اإلبداع يخص فيما هذا أنواعه، وكذا خصائصه،

 أهمب اإلحاطة سنحاول الموالية في المطالب ؟... مراحله وماهي مقوماته ماهي الخصوص؟ وجه

  .به المتعلقة الجوانب

 بداع اإلدارياإلماهية  المطلب الثاني: 

 نتفاق بيإ لنظر حول تحديد ماهيته فال يوجدبداع اإلداري وتختلف وجهات اتتعدد مفاهيم اإل    

لمجاالت تعدد اسها من جهة ولى تعقد الظاهرة اإلبداعية نفإاء حول تعريفه وماهيته يعود ذلك العلم

ة لموضوع ختالف المنطلقات النظريإلى إمن جهة أخرى مما أدى  اإلبداعنتشر فيها مفهوم أالتي 

افية ية والثقالعلم مهتماماتهم وكذلك مناهجهإختالف إجتهادات العلماء والباحثين وإبسبب تباين  اإلبداع

 ومدارسهم الفكرية.

 :بداع اإلداريمفهوم اإل /أوال

، حيث فسة الشديدةالمتطلبات األساسية لمواكبة التطور ومواجهة المنا أحدداري يعتبر اإلبداع اإل    

ه سوف هتماما كبيرا له نظرا ألهميته داخل المؤسسة، وبغرض تحديد مفهوم لإأعطى الباحثون 

هذا لاسية ن المفاهيم التي صاغها الباحثون في هذا المجال لتحديد المالمح األسنتطرق لجملة م

 المفهوم، ومن بين هذه التعاريف نجد:

 (2014،99لزبيدي،والتميز".)الدباغ، ا للتفوق الكامن "اإلستعداد :أنه على اإلداري اإلبداع عرف    

ستغالل إوت فريدة لمشكالت مطروحة م إجابانه: "عبارة عن القدرة على تقديأإلى  أيضا شيرأو  

 وسائلو أساليب بتكارإ على بأنه: "القدرة وعرف أيضا(  2011،17الفرص المتاحة". )السكارنه،

 لتحقيق بهمستثمار قدراتهم ومواهوتحفزهم إل العاملين من األمثل التجاوب تلقى أن يمكن وأفكار

 (   2018،288)بوسعدة، تنظيمية". أهداف

المديرون والعاملون  بداع اإلداري هو:" األفكار والممارسات التي يقدمهان اإلأول بويكمن الق     

نجاز أهداف الشركات إوأساليب أكثر كفاءة وفعالية في  لى إيجاد عمليات إدارية وطرقإوالتي تقضي 

 التي القدرات من : "مزيجوهو أيضا  .(2019،354والمؤسسات، أكثر خدمة للمجتمع".)غفران،

 أو قائم نظام تطوير أو مشكلة حل بهدف للتطبيق، قابلة متميزة، جديدة، إنتاج فكرة من فردال تمكن
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 بكفاءة األهداف تحقيق يكفل بشكل المنظمة، أعمال لتنفيذ عملي أو أسلوب مفهوم إيجاد

 .(2009،14.)العجلة،"وفاعلية

البشري  د على العنصر:" أسلوب إداري يعتميمثل بداع اإلداريأن اإلومن الباحثين من يرى     

ظل  العمل بأساليب وطرق جديدة فيبشكل أساسي من خالل طرح حلول مميزة للمشكالت، وأداء 

لحساسية اليل، ستخدام للعناصر التالية: األصالة، الطالقة، المرونة، المخاطرة، القدرة على التحإ

(  2004،35،بها".)العنزي للمشكالت، الخروج عن المألوف سواء للفرد نفسه أو للمنظمة التي يعمل

أساليب وقنيات : "إجراء تحسين فائق في االستراتيجيات اوالسياسات اواالجراءات واألدوات والتهو و

ء في العمل أو بعض هذه األشياء ومراجعتها بين وقت وأخر لضمان جودة األداء ورضا العمال

خرون وه اآلم شي مختلف عما قدمالمنشاة الداخلين والخارجين وذلك لتكيف مع العصر الجديد وتقدي

 (2018،147مما سبقوه". )الناصر،حسين، 

 (288، 2018التالية: )بوسعدة، العناصر مستوى على اإلداري اإلبداع ويظهر  

 التنظيمي. الهيكل تصميم إعادة .1

 الوظائف. في كافة اإلبداع دعم على يساعد .2

 اإلنتاج. عملية في مباشرة غير بصفة يدخل .3

 جديدة. مراقبة نظم حقتراإ على يعمل .4

 .جديدة تدريب برامج قتراحإ على يساعد .5

 :بداع اإلداريأهمية اإل /ثانيا

: قيما يليبداع اإلداري على مستوى المنظمة يمكن توضيح أهمية اإل    

 (152-2018،151)الناصر،حسين،

  كتشاف ودعم قدرات األفراد الذاتية وتوجيهها نحو التطوير.إعلى يساعد 

 ين خدمات التنظيم بما يعود بالنفع على الفرد والتنظيم.يساعد في تحس 

  لى الدخول في منافسات التحدي والتميز مع اآلخرين.إيدفع األفراد 

 ور ور بصفراد في تحديد أهدافهم وتصوراتهم عن العمل ومن ثم قدراتهم على الظهيساعد األ

 إبداعية متجددة ومستمرة.

 تطوراتال مع تتواكب علمية أساليب ستخدامإ طريق عن المالية للموارد األمثل اإلستغالل  

 الحديثة. 
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  م في ستفادة من قدراتهم عن طريق إتاحة الفرصة لهستغالل الموارد البشرية واإلإحسن

ات لتغيرالبحث عن الجديد في مجال العمل والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما ينفق مع ا

 الحاصلة.

 ة رامج المختلفة واإلمكانيات المادية والبشريالقدرة على إحداث التوازن بين الب

 (2019،354المتاحة.)حسين،

  ة ي ممارسلى نجاح كونه يحتل موقع القلب فإجزء ال يتجزأ من ثقافة أي منظمة تسعى يعتبر

 أنشطتها وعملياتها. 

  ة ات جديدالمناخ المالئم الذي يمكن المنظمة من القدرة على تطوير منتجفي المنظمة يخلق

ليها سعى إع حاجات العمالء في السوق من جهة والقدرة على تحقيق أهداف النمو التي تإلشبا

 (23-2009،21،نظمة من جهة أخرى.)الجعبريالم

 بداع اإلداري:مبادئ اإل /ثالثا

 مجال في دةالرائ اآلراء من مجموعة العالمية والمنظمات الشركات مدراء من الكثير وضع لقد     

 وخالقة مبدعة إدارتها لتكون وبأساليب الرقي بالمؤسسات أن على وأجمعوا واإلبداع، بتكاراإل

 (2011،122التالية: )السكارنه، األساسية المبادئ مراعاة يستوجب

 بخطئها بعد نقطع مل وما دمنا الصحيح... تجاهاإل في مادامت وتكبر وتنمو تولد أن فكرة ألية السماح -

لى إفيها   حتماالت النجاحإحقائق، وتحولت  إلى تحولت التي االحتماالت هي فكثيرة فشلها... أو

 موقفية..

 واألكثر واألفضل علنا األكبريج ورعايتهم بتنميتهم عتناءواإل المؤسسة، قوة أن األفراد مصدر -

 والمالئمة. والكفاءة الجدارة أساس المكافأة على ولتكن وربحا، بتكاراإ

 في القدم ثبات ساويت وهي اإلبداعية، القدرة تنمي لتعاملا في والالمركزية الروتين عن التخلي -

 والنجاح.. التقدم سبيل

 في متكامل بأنه لفردا شعر إذا إال يتحقق ال وهذا والطموحات.. المستمر للنفس والفكر التجديد -

 حقيقيا انك إذا الشعور وهذا أيضا، وشخصيته نفسه يبني فضاء فقط بل وظيفة ليس العمل وإن عمله،

 المنظمة. أهداف وتوظيفها لتحقيق بداخله، الكامنة اإلبداعية الطاقة لتفجير دفعهي

 ولية،مسؤ إلى النشاط حولنا ويكون كذلك إذا فحسب؛ وظيفة ال ممتع لى شيإالعمل  تحويل -

 ...طموح إلى والمسؤولية

 األهداف تحقيق سبيل في المزيد وبذل العمل الى األفراد يحرك أن شأنه من دائما األعلى إلى التطلع -

 المؤسسة. أو األفراد على مستوى سواء باستمرار األبعد
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 والفريدة، الرائدة النسخة كونت أن اإلبداع بل مكررة، أو ثانية نسخة تكون أن أو التقليد ليس اإلبداع -

 حون النطالقا نقطة تمثل التي اإليجابيات وأخد أيضا، وتقويمها اآلخرين مالحظة تجارب ينبغي لذلك

  .والريادة التميز

 بداع اإلداري:مقومات اإل /رابعا

 نتائج لىع والحصول األفضل إلى وترقيته اإلداري العمل تطوير في غايته اإلبداع يحقق حتى     

 لعلو اإلدارية المقومات من مجموعة توفر من الضروري المنظمة في تطبيقه خالل من إيجابية

  :يلي ما أهمها

 األصالة: -1

ل وتمثل لمشاكلعني أن الشخص المبدع ال يكرر أفكار اآلخرين وينفر من حلولهم التقليدية فهي ت    

يدة رة والمفالناد المقدرة على اإلتيان باألفكار الجديدة أيضاهي و ع،األصالة أعلى درجات سلم اإلبدا

 ثالثة لىع تشتمل وغير المرتبطة بتكرار أفكـار سابقة، وهي إنتاج غير المألوف وبعيد المدى. و

 رئيسية وهي: جوانب

  .نادرة أفكار إنتاج على القدرة أي الشائعة غير ستجابةاإل .1

  .مباشرة غير بعيدة تداعيات ذكر على القدرة أي البعيدة ستجابةاإل .2

 الجانب هذاو بالمهارة، عليها يحكم ستجاباتإ إنتاج على القدرة أي الماهرة ستجابةاإل .3

 .لها ككمح وحده الشيوع عدم على عتماداإل يمكن ال لألصالة، إذ جديدا   محكا   يعد

 (2015،183)علي، حاكم،

 المبدع الشخصف معنية، زمنية فترة في أفكار من كبير عدد إنتاج على القدرة بها يقصد :الطالقة -2

ره، أي بغي مقارنة ثابتة زمنية فترة معين في موضوع عن يطرحها التي حيث أفكار من متفوق

ي وفرة عنتها ( كما أن2017،375سيولة األفكار وسهولة توليدها.)احمد، لديه قدرة عالية على

 طرأ علىتفكرة  غلبها ال يصلح للتنفيذ، ولكن المهم إال يرفض المبدعأاألفكار، والتي ربما كان 

يمها كبر قدر من األفكار، ثم يبدأ في فحصها وتقيأيقع عليه مهمة تجميع  ذهنه، وإنما

 (2019،57وتصنيفها.)حاتم، تيسير،

ن لفرد مابداع، وتقاس بعدد أو كمية ما يقدمه تمثل الطالقة الجانب الكمي من اإلوحيث     

ن ثيف مفهي تعتمد على اإلنتاج الك كالمعلومات حول موضوع معين في مدة زمنية معينة، لذل

 ة: يداع عداألفكار والمعلومات، وغالبا ما يتم وصفها ببنك القدرة االبداعية، والطالقة أنو

ة د أو كميبر عدتعني قدرة الفرد على إنتاج أو تقديم اكالطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات:  .أ

ره، ستحضارها بمدة زمنية قصيرة مقارنة مع غيإن الكلمات والمرادفات السليمة، وم

 وبصورة تدعم التفكير اإلبداعي.
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 أو كمية ر عددكبأو تقديم قدرة الفرد على إنتاج أ تعنيالطالقة الفكرية أو طالقة المعاني:  .ب

هور من األفكار، والمعاني، والدالالت، والنتائج المرتبة على حصول تغير ما أو ظ

رة القدبالمشكالت، ومن ثم بلورتها بشكل مفهوم، حيث أن هذا النوع من الطالقة مرتبط 

 .ل(ستنباط، والتأمإلدراك، واالستيعاب، والحدس، واإل)ا العقلية للفرد من خالل:

جمل  م وفيتعني قدرة الفرد على الصياغة السريعة لألفكار بشكل سليطالقة التعبيرية: ال .ج

 مفيدة، وبعبارة أخرى سهولة التعبير أو وصف األفكار وصياغتها بقالب مفهوم.

ع مات متعني قدرة الفرد على ربط األفكار أو األحداث أو المعلوالطالقة الترابطية:  .د

 عضهابللخروج بنتائج ايجابية، وإكمال العالقات مع  بعضها البعض بشكل منطقي وسليم

 البعض.

ية لبصرامثلة تعني قدرة الفرد على رسم السريع لعدد من األطالقة األشكال والرسومات:  .ه

 ل أوستجابة لمثير بصري أو مرئي، باإلضافة لقدرته على التعديبتفصيالتها عند اإل

 اإلضافة عليها.

ظ ذات أللفاكبر كمية أو عدد من اأد على إنتاج أو تقديم قدرة الفر تعني طالقة التداعي: .و

 (42،2019المعنى الواحد.)الصفدي،

 المرونة:                                  -3

ل صبح في شكلترة تعني النظر إلى األشياء مـن عـدة زوايا، فقد يمكن الربط بين األفكار المتناف    

 ـف عـنوالتفكير بطرق مختلفـة أو بتصـنيف مختل ،ةتخاذ الطرق المختلفإجديد والمقدرة على 

 خص موقفا  ا الشالتصنيف العادي، والنظر للمشكلة من أبعاد مختلفة، وهي درجة السهولة التي يغير به

 لى:إبحد ذاتها. ويمكن تصنيف المرونة أو وجهـة نظـر معينة، وعدم التعصب ألفكار 

فئة أو لنتمي تعطاء معلومات متنوعة تلقائيا  ال : تتضمن قدرة الفرد على إالمرونة التلقائية .أ

ا تطلبهكما أنها تشير إلى المرونة التي تظهر عند الفرد دون حاجة ضرورية ي ،أصل واحد

 الموقف.

 لى حلإ: قدرة الشخص على تغيير وجهته الذهنية حين يكون بصدد النظر المرونة التكيفية .ب

مرن شخص الالطرف الموجب للتكيف العقلي، فالعتبارها إكلة معينة، ويمكـن النظر إليها بمش

 (2015،184من حيث التكيف العقلي مضاد للشخص المتصلب عقليا. )علي،حاكم،

 حساسية للمشكالت: -4

كتشاف المشكالت المختلفة في المواقف المختلفة فالشخص المبدع إقدرة الفرد على في تتمثل    

فهو يعي األخطاء، والنواحي القصور، ويحس  يستطيع رؤية كثير من المشكالت في الموقف الواحد
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تجاه إ(  إذ أن المبدع يمتلك حساسية مفرطة 2018،152بالمشكالت إحساسا مرهفا.)الناصر،حسين، 

قدر من غيره على رؤيتها والتعرف على أسبابها ويعرف بعمق لماذا يفكر في قضية أالمشاكل فهو 

 (  2017،375حمد،أؤمن بها.)التي دفعته للتفكير وي دون أخرى ويدرك األهداف

 قبول المخاطرة: -5

 حت ظروفتعني مدى شجاعة الفرد في تعريض نفسه للفشل أو النقد وتقديم تخمينات والعمل ت    

دة يب الجديألسالكما تعني أخد زمام المبادرة في تبني األفكار وا ،غامضة والدفاع عن أفكاره الخاصة

ن عاتجة ي يكون فيه الفرد قابال لتحمل المخاطر النوالبحث عن حلول لها، في الوقت نفسه الذ

ل دان العمفي ميستعداد لمواجهة المسئوليات المترتبة على ذلك، واألعمال التي يقوم بها، ولديه اإل

عية إلبداااإلداري يكون المديرون الواعدون واعين ألهمية عنصر المخاطرة في استثمار الطاقات 

ردد على الت لتغلبتنظيمي، ومدركين لحاجة العاملين للمساندة والدعم للدى العاملين وتحسين المناخ ال

ول لى قبعفي تحمل اآلثار المترتبة على المخاطرة مما يدفعهم الى وضع أنظمة ومكافآت تشجعهم 

 (30، 2009)العجلة،المخاطرة وتحمل المخاطرة. 

 بداع اإلداري اإل عملياتالمطلب الثالث: 

 قيقه إضافةوعوامل التي تساعد على تح اإلداري اإلبداعمعرفة مراحل  لسنحاو المطلب هذا في    

  .بها التعامل الواجب اإلداري وأهم اإلستراتيجيات اإلبداع تواجه التي المعيقات أبرز إلى

 :بداع اإلداريإلمراحل ا /أوال

ض ومنهم ل البعلى النتائج جعإختبارها، والتوصل إعتباره عملية صياغة الفرضيات وإبداع بإن اإل   

Wallas بها هذه حل تمرداع ودراسة تحليل المراحل التي تمر بها وقد حدد أربع مرابيهتم بعملية اإل 

 ( 22-2004،21)العساف، العملية وهي كمايلي:

تجمع ها، و(: وفي هذه المرحلة تحدد المشكلة وتفحص من جميع جوانبمرحلة اإلدراك )اإلعداد -1

 بصور ذاكرة ومن القراءات ذات العالقة ويربط بعضها ببعضالمعلومات من الخبرة ومن ال

 بداع وتحديد المشكلة. ة يمكن من خاللها تناول موضوع اإلمختلف

 األفكارما، فوفي هذه المرحلة يكون التفكير الواعي أو العقل ليس عامال مه حتضان:مرحلة اإل -2

، إن لسابقةمرحلة التحضير االجديدة تكون مختزنة تحت المستوى الوعي النفي أو العقلي منذ 

 .حل المشكلة سوف يحدث عندما يكون الشخص غير مشغول به

لة، للمشك تتضمن هده المرحلة إدراك الفرد العالقة بين األجزاء المختلفةمرحلة اإلشراق:  -3

ل حإلى ها بدور بداع، أي اللحظة التي تتولد فيها الفكرة الجديدة التي تؤدينبثاق شرارة اإلوا

  .مشكلة
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لفكرة ويتعين على الفرد المبدع أن يختبر ا اإلبداعوهي أخر مرحلة من مرحلة التحقق:  -4

ة لمرحلاولهده ، المبدعة ويعيد النظر فيها، وهي مرحلة التجريب للفكرة الجديدة المبدعة

لعمل اوظيفة مشابهة لمرحلة التحضير ففي مرحلة التحضير ومرحلة إثبات الحقيقة يتركز 

 .الواعي لحل مشكلة

 : اإلداري اإلبداعالعوامل المساعدة في تحقيق  /ثانيا

داري ما لم تتوفر فيه العوامل  التي يجب تواجدها في المنظمة بداع اإليصعب تطبيق اإل 

 (126-2014،125واألخذ بها ليتسنى لها تحقيق أهدافها وهي كالتالي: )الجنابي،

 ناسبة التي تتصل بخبراتهعن طريق تعيين الشخص المناسب في الوظيفة الم التحدي: 

ناسب ير المغكين في المكان بداع لديه، كما أن التسلى توقد شعلة اإلإومهاراته، وذلك يؤدي 

 لى اإلحباط والشعور بالتهديد. إيؤدي 

يه، لإندة بنفسه كيف ينفذ المهمة المس وتتمثل في إعطاء الموظف الفرصة لكي يقررالحرية:  

ألهداف ايرون د بعض المديرين يغة الملكية لديه، وفي الواقع نجفذلك ينمي الحافز الذاتي وحاس

أن  دعونسم فقط ويألهداف وآخرين يمنحون الحرية باإلستمرار أو أنهم يفشلون في تحديد اإب

 الموظفين ليس لديهم المقدرة على التوصل لحلول إبداعية.

قل صد من لى مزيإى ذلك مل متألقا وتكامال كلما أدكلما كان الفريق الع مالمح فرق العمل: 

 مهارات التفكير اإلبداعي وتبادل الخبرات ويكون ذلك من خالل:

 الرغبة األكيدة للعضو في تحقيق أهداف الفريق. *

 مساعدة اآلخرين وخاصة في الظروف الصعبة. إلىمبادرة كل عضو  *

ضرورة تعرف كل عضو على المعلومات المتخصصة التي يحضرها األعضاء اآلخرون  *

 للنقاش.

ليس تفتح وبعقل م اإلبداعيةالمفترض أن يقابل المدير أو المشرف األفكار تشجيع المشرفين:  

ة المهم نجازإحتى يتسنى للموظف  بداعر الرد أو بإظهار رد فعل يحطم اإلبالنقد أو بتأخي

ت كافآمبداع وبين ت الناجحة نادرا ما ترتبط بين اإلوالمؤسسا ،ويحرص عليها ويبدع فيها

  .الية محددةم

 مة الذينلمنظاقادة  هبداع يدعمبداع، وحقيقة أن اإلإن تشجيع المشرفين يبرز اإل دعم المنظمة: 

قمة  دع هوعتبار أن المبإو عليهم أن يضعوا نظاما أو قيما مؤكدة لتقدير المجهودات االبداعية

عى تي ترن القيم الوالتعاون م تخاذ القراراتإا أن المشاركة في المعلومات وفي األولويات كم

 بداع.اإل
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 داري:معوقات اإلبداع اإل /ثالثا

ثمار ستإد من وتح بداعمن العوائق التي تعرقل عملية اإل داري الى الكثيربداع اإلتتعرض عملية اإل    

بداع ملية اإلعهم الفرصة لإلبداع، إذن هناك مبدعون ال تتاح لأن الطاقات والكوادر البشرية، كما 

 (128-2008،127)بلهادي، مجموعة من المحددات ومن أهمها: لديهم تقيدها

 : اإلبقاء على العادات المألوفة -

مارسات، مل أو المعلمشكلة التخلي عن األساليب القديمة في التفكير أو ا األفراديجابه الكثير من     

د قيق مؤككتسبت هذه النتائج مستوى تحأان مستوى محدد من النتائج والتي عتادوا على  ضمأوقد 

 مخاطر أومل الوتظهر هذه القيود عند القادة المحافظين على الوضع القائم والذين ال يرغبون في تح

ة صيار خاالدخول في مراهنات تتطلب مستوى عالي من الجهد، ويغلب على الصفة القيادية في اإلط

 نضم ن السلوكإلب قدرا مهما من تحمل المخاطر، فبداع يتطالخوف من المجهول، ولما كان اإل

 بداع.التصرفات القديمة يتناقض مع اإل

 األحكام السابقة: -

ير قع ساكن غتظهر األحكام المسبقة على أساس تبني شعارات أو مقوالت تهيئ اآلخرين لقبول وا    

و ان" أكمتحرك فهناك على سبيل المثال من يريد عبارات مشهورة مثل" ليس باإلمكان أفضل مما 

ة في الفئ محكاقد تكون هذه العبارات مقصودة وموجهة لسلوك اآلخرين وتظهر هذه األهذا ما تعلمناه و

 .مصالحمدا لبداع تهديلذاتية أو المادية وبذلك يصبح اإلستمرار مصالحهم اإالقيادية التي تشعر ب

 الموقع إلىنتقال ود واإلف مستوياته يتطلب كسر الجمإن التحديث بمختلالجمود والكسل:  -

 ب التوسعق. يتطللى التوسع في النشاطات أو العمليات أو السلعة أو السوإن التجديد يقود أوالجديد، 

ى قيادة بة لدعلى هذا النحو عزما موازيا للمسؤوليات والمهام. وفي حال عدم وجود الدافع أو الرغ

 .اإلبداعالمنظمة تنعدم فرص 

دراتهم قرون الحماس لإلبداع، ولكن فقد يمتلك الكثي: القصور وعدم القدرة على إظهار الفكرة -

 .اإلبداع إلىتكفي للوصول  ال ةعلى التعامل معه محدودة، إذ أن والدة الفكر

ديد الرغبة في تقديم الجو اإلبداعن توفر الفكر اإلبداعي والقدرة على أحيث  غياب الفرصة: -

 ألساس هواهذا  بداع علىاإل التي تطرح فيها الفكرة، إذ أنوالتخلي عن التقليد، يتطلب توفر الفرصة 

 اع.بدحدهما يؤثر على نتيجة حصول اإلأن فقدان أتفاعل القدرة والرغبة والفرصة، وحصيلة 

فر ألغلب في البيئة التي تواى حيث تبرز الشخصية المبدعة عل: اإلبداعيةعدم توفر البيئة  -

 بداع ومقوماته.اإل
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  لييلك كما جتماعية وثقافية، وذإيمية، بيئة، شخصية، تنظ إلى اإلبداع معوقاتفيما قسم آخرون : (

 :(57-2007،56القحطاني، بن عبد هللا،

ر، بتكااع واإلبدإلشخصية الفرد وتبعده عن المجال ا وهي التي تؤثر في المعوقات الشخصية: -1

بداع اتية تتضافر فيما بينها لتعوق اإلومعوقات نفسية ومعوقات ذ وتتضمن معوقات ذهنية 

 ر.بتكاواإل

وتنحصر أهم المعوقات الشخصية فيما يلي:       

إصدار األحكام المسبقة غير المدروسة وغير المتأنية على األشخاص والمشكالت. -  

ة السطحية للمشكالت واألمور المهمة.ضعف المالحظة والنظر -  

إتباع عادات التفكير النمطية. -  

لحذر من تجريب كل جديد.احجام والتردد وإلا إلىالخوف من الفشل الذي يؤذي  -  

الخمول والتخاذل ونقص الثقة بالنفس. -  

لمشكالت والشعور بالعجز عن مواجهتها.اعدم الحساسية تجاه  -  

 ن أكثرعتماد على حل واحد لجميع المشكالت وتجاهل االستراتيجيات األخرى التي قد تكواإل -

 .مالئمة لمواجهة المشكلة

دافها تحقيق أه وقات التي تتعلق بالمنظمة وأسلوب عملها وكيفيةهي المع المعوقات التنظيمية:  -2

للعمل  ظيميناخ التنودرجة المركزية أو الالمركزية السائدة في التنظيم االداري ومدى مالئمة لم

ة رقاب مع فرض الرئيسبتكار، فكلما كانت إجراءات وخطوات العمل محددة من قبل واإلبداع واإل

ق تطبي بتكار، نتيجة عدم قدرة المرؤوس علىبداع واإلد من فرص اإلن ذلك يحإعلى المرؤوس، ف

جمد ليه تعأسلوب عمل جديد لخوفه من الفشل وتعرضه للنقد من قبل الرئيس والزمالء، مما يترتب 

 ر.بتكابداع واإلوامر والتعليمات ويجد من فرص اإلالسلوك الوظيفي للفرد نتيجة تقييده باأل

 (.54-53، 2007)القحطاني، بن عبد هللا، : نظيمية فيما يليوتنحصر أهم المعوقات الت -

 عدم وضوح أهداف المنظمة. -

 نعدام تفويض السلطة.إالمركزية والتسلط و -

 تصال الفعال بين المستويات االدارية.قيادات الفعالة المؤهلة وغياب اإلنقص ال -

 لى العمل الجماعي.إاالفتقاد  -

 نها. غرض ملألفكار الجديدة دون تفحص نتائجها وال نتقاد المبكرسوء المناخ التنظيمي واإل -

متثال المنطلق للرؤساء والمديرين دون ية التي تدعو للطاعة العمياء واإلجتماعسيادة القيم اإل -

 .نجاز العمل بالطريقة الرسمية المعتادة دون التجديد أو التطويرإو مناقشة ألوامرهم وتعليماتهم
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ن جملة بارة عالناتجة عن البيئة المحيطة بالفرد، كما أنها ع وهي المعوقات المعوقات البيئية: -3

 ثرأن أافه وتوجيه سلوكه، مع مالحظة الظروف الخاصة التي تحيط بالشخص وتؤثر في تحديد أهد

 البيئة على الفرد نسبي من ناحية وتكاملي من ناحية أخرى.

 ي،الحق بن عبد)القحطان بداع مايلي:المعوقات البيئية التي تحد من اإلومن أهم 

 (2007،52هللا،

 التدهور االقتصادي واالجتماعي. -

 داري.رداءة الجو اإل -

 عدم كفاية الموارد والمصادر. -

 نخفاض مستوى التعليم والثقافي.إ -

 املين ومقاومتهم للتطوير.الصراع التنظيمي بين الع -

 وقراطية.ظم البيرنتقادها لها والتمسك بالنإم اإلدارة على األفكار الجديدة وهجو -

 .رة.لط والسيطتجاهات السلبية لألسرة  وأسلوب التنشئة االجتماعية القائم على التساإل -

ائدة في د الساليتجاهات والتقعتقادات واإلقد تقف القيم واإل جتماعية والثقافية:لمعوقات اإلا -4

نه من أإذ  فراد.عية لدى األبدااإلقا أمام تنمية وتعزيز القدرات جتماعية عائالمجتمع والضغوط اإل

وما  ماعةتراه الج الممكن أن تضغط العادات والتقاليد على من يفكر، وتقسو على من بعيد عما

جنب لي يتن الفرد سيميل التصرف بالطريقة التي يتوقعه منه اآلخرون، وبالتاإتتوقعه منه، ف

  التفكير في أشياء جديدة تخرج عن نطاق توقعات اآلخرين.

 داري:أساليب تنمية اإلبداع اإل /رابعا

و داعية أبة اإلمن قبل المنظمات لخلق الحال عتمادهاإد من األساليب والطرق التي يمكن هناك العدي

 بأجهزة ةستعاناإلعتمدت المنظمات على قدراتها في تطبيق هذه األساليب أو ألتطوير الموجود منها، و

 (79-2014،78)شيحي، اإلبداعي ما يلي: أخرى، ومن أكثر األساليب شيوعا لتنمية السلوك

بر ، ويعتحل المشكلة إلىيقوم على توليد قائمة من األفكار التي تؤدي  أسلوب العصف الذهني: -1

مفلح العصف الذهني التحريك الحر لألفكار، وإطالق األفكار، أو حل المشكالت االبداعية.)

ا بشأنهلى حل إيهمهم التوصل كبر عدد ممكن أبمعنى طرح المشكلة على ( 472،2009واخرون،

 ه الحلولار تجاليه مع فتح باب تلقي اآلراء واألفكإداري الذين ينتمون بصرف النظر عن المستوى اإل

 جلأن مخرين دون أية قيود أو تحفظات المقترحة كال وفق وجهة نظره بصرف النظر عن أراء اآل

 لية:لى فكرة تحل هذه المشكلة وذلك وفق للخطوات التاإالوصول 
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 .الحصول على بدائل بهدف إثارة ذهن المشتركين 

 .تنقية بدائل الحل من قبل القائد 

 ختيار وتحديد خطة العمل من طرف القائد.إ 

 مقترحة.ئل الختيار أساليب البدائل من بين البداتحديد خطة العمل من طرف القائد إلختيار وإ 

أو في  لتدريبامها وتطبيقها سواء في مجال ستخداإسيلة من أكثر الوسائل التي يساء وتعتبر هذه الو

 مجال الحياة العلمية.

ي فيابيا غنة للمشكلة ومناقشتها وتعتمد هذه الطريقة على تحديد البدائل الممكأسلوب دلفي:  -2

 موجودين وجها لوجه، وتمر هذه الطريقة بالخطوات التالية: جتماع أعضاء غير إ

 .تحديد المشكلة تحديدا واضحا 

 ء االجتماع من الخبراء وذوي الرأي.تحديد أعضا 

  حل ئل البداتصميم قائمة أسئلة تحتوي على تساؤالت عن بدائل الحل وسلوك المشكلة وتأثير

 لى الخبراء كل على حده طلبا لرأيه.إعليه وإرسال القائمة 

 يري ختصارها وتجميعها في مجموعات تتشابه وكتابة ذلك في شكل تقرإتحليل اإلجابات و

 مختصر.

 لول ن الحرسال تقرير المختصر للخبراء مرة ثانية طالبين رد فعلهم بالنسبة لتوقعاتهم عإ

 المشكلة.

 .تعاد الخطوة الرابعة مرة أخرى وكذلك الخطوة الخامسة 

  .يتم تجميع اآلراء النهائية ووضعها في شكل تقرير نهائي عن أسلوب حل المشكلة 

د المشكالت المنظمية وإيجا صلوب لتشخييستعمل هذا األسو سمية:أسلوب المجموعة اإل  -3

، مشترك سمية" على الجماعة من األفراد تعمل في حضورإول االبداعية لها، ويطلق مصطلح" الحل

، يجلسون حول ( أفراد6،9وبدون التفاعل مع أعضائها، ويتراوح عدد األفراد الجماعة عادة ما بين )

ه وذلك ع غيرة الحل على بطاقة، دون المناقشة مطاولة وعندما تطرح المشكلة يطلب من كل فرد كتاب

شكلة بهدف خلق " الضغط اإلبداعي" حيث يالحظ كل منهم اآلخرين وهم يسجلون المقترحات للم

لى لها عويندفعون لطرح الحلول، ثم يطلب منهم يطلب بطلب منهم قراءة مقترحاتهم ويقوم بتسجي

ء اعة أثناالجم أحكام أو تعليقات من قبل األفراد لوحة أو ورقة كبيرة معلقة أمامهم دون إطالق أية

آلخرين راء اأعملية التسجيل، ويعد ذلك تتاح الفرصة لمناقشة المقترحات والدفاع عنها أو مهاجمة 

 وفي نهاية الجلسة.
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  ستراتيجيلتوجه اإلا ماهية :المبحث الثاني

 ، حيث يعدث اإلدارة اإلستراتيجيةستخدام في مجال بحولتوجه االستراتيجي مفهوم واسع اإلا    

 ، ويعتمديئتهامن المداخل التي تعتمده إدارة المؤسسة لتحقيق تفاعل متبادل بين المؤسسة وب اواحد

ارات بختإن ه المدراء في اإلدارة العليا منجاح المؤسسة وبقاؤها في األمد البعيد على ما يتخذ

خارجية يئة الستثمار فرص البإة نحو يأنظيمية مهستعدادات تإلتزام بإستراتيجية، فهو يعبر عن اإل

ح ل واضومواجهة ما تفرزه من تهديدات. إن عملية تحديد التوجهات اإلستراتيجية للمؤسسة بشك

جه ريف التول تعتناوودقيق تمثل المهمة األساسية واألولى لقيادتها العليا، ومن خالل هذا المبحث سن

 ه، ومحدداته.ستراتيجي للمؤسسة، أنواعه، أنماطاإل

 ستراتيجي وأهميتهالمطلب األول: مفهوم التوجه اإل

لية ن جهة، وآمستراتيجي الحركة المستقبلية لتصميم المؤسسة وخصائصها داخليا يرسم التوجه اإل    

 نية.تفاعلها مع بيئتها الخاصة والعامة والتي تشخص عبره موقعها االستراتيجي من جهة ثا

 تراتيجي:سمفهوم التوجه اإل أوال/

 األساسي لمستقبلادارية الحديثة التي تسهم في تحديد يعتبر التوجه اإلستراتيجي أحد المفاهيم اإل   

ه التوج الى تحقيقها، إذ يمارسللمؤسسة أهم الغايات العريضة واألهداف المحددة  التي تسعى 

ية ا الداخليئتهتلكها في بستراتيجي دور مهم في مساعدة المؤسسة على فهم طبيعة المكونات التي تماإل

 وكذلك فهم البيئة الخارجية التي تعمل ضمنها.

 تعددت تعريفات التوجه االستراتيجي وتنوعت من باحث ألخر، من دراسة ألخرى:  

صياغة وعلى أنه"عملية يتم من خاللها تشكيل  (Higgins)ستراتيجيفقد عرف التوجه اإل       

جيات ستراتيك يمكن القول أنه: "مجموعة من اإلوكذل(. 33ـ،2013إستراتيجية المنظمة")جندب،

ستقبل ة للمالعامة ذات التوجه الجوهري للمنظمة نحو وضع رسالتها )من نحن؟( بحيث تمدها بالرؤي

القيم سفة وستراتيجيات )فهم، وذكاء، وتفاهم( بفهم ماهية الفلهذه اإل بتكارإ)ماذا سنكون؟(، و

يجي ستراتإلاأيضا أن التوجه  البغدادي  ة لتحقيق أهدافها، ويرىومجموعة مقارنات مرجعية للمنظم

مستقبلي قع الهو "تخطيط طويل األمد يعتمد على صياغة اإلستراتيجية وعملية تحليلية الختيار المو

 للمنظمة تبعا للتغييرات الحاصلة في بيئتها الخارجية ومدى تكيف المنظمة معها"

  (.2015،07)فاضل،

اردها، ستثمار موطار الذي يؤفر للمؤسسة الحماية إلبأنه"اإل( Shunnaq&Reid)بينما عرفه    

ئة فضال عن إيجاد رؤية مناسبة للمديرين تحقق لهم المرونة في التكيف مع متغيرات البي

مسار على أنه" ال -ينسب بعض الباحثح -ويمكن أيضا تعريفه  (2015،144ومواجهتها".)احمد،

بيئة روف الظعتبار اإلة لتحقيق أهدافها العامة، وذلك مع األخذ بعين ختارته المنظمأالعام الذي 

، 2015،مقراش) الخارجية التي تنشط بها وكذلك مواردها المتاحة أي التقيد باإلمكانيات المتوفرة"

75 .) 



إلطار النظري للدراسة ا             :                                                               ثانيالفصل ال   
 

29 

 

يعكس  هنأتميز، ويقوم عليه األداء الم ستراتيجي حجر األساس الذيغالبا ما يعد مفهوم التوجه اإل   

 لتغيراتفعالهم للتطورات واأللبيئة المحيطة بمنظماتهم وردود توى إدراك مديري المؤسسات مس

المعارف  كتسابإنه" عملية أعلى  يضاأ ستراتيجيلتوجه اإل( وينظر ل15،ـ2012البيئية.)المجالي،

 ظماتالمن ستفادة من تجاربعمال في التحقق من مستقبلها واإلوالخبرات، التي تساعد منظمات األ

 ( 135،2016،يندارية فيها.)شة والتعرف على أفضل الممارسات اإلالمنافس

حرك على ة للتمما سبق يمكن استنتاج أن التوجه االستراتيجي المسار العام التي تختاره المؤسس   

روف ظتبار أساسه الى الوضع المستقبلي لكي تحقق رسالتها وأهدافها العامة مع اآلخذ بعين االع

     جية التي تنشط بها وكذلك ظروف البيئة الداخلية المتوفرة لديها.البيئة الخار

  ستراتيجيثانيا/ أهمية التوجه اإل

ت ودفعستراتيجي دة أمور زادت من أهمية التوجه اإلأن هناك ع إلى (Lau et al)يشير    

 امور مألهي التوجهات اإلستراتيجية، ومن بين هذه ا لى دراسة ماإالدراسات والبحوث الحديثة 

 (102، 2015:)مقراش،يلي

 ية، إذ لداخلستراتيجي يستند على فهم وإدراك وتفسير البيئة الخارجية والموارد االتوجه اإل

دف اله عتبارهإة المساهمين على المدى الطويل وبيمثل أولوية تخصيص الموارد لتنمية ثرو

 النهائي.

 لمالية ارد ات المختلفة، توزيع الموستثماراستراتيجي، إذ شمل اإلتطور التوجه في الفكر اإل

 وكذلك رأس المال الفكري. 

 لي بالتاوفسة في السوق، ستراتيجي يمثل كيف ترغب المؤسسة وبقوة المناكما أن التوجه اإل

 كتشاف وتطوير الكفاءات، المنتجات واألسواق.ستعداد إلكيفية اإل

 لية الما ت المناسب، المواردستثمارات في الوقت اإلستراتيجية المختلفة تشمل اإلالتوجها

علقة المت ورأس المال البشري على أساس هذا التوجه اإلدارة العليا تنظم وتفسر المعلومات

 بالبيئة ومستوى الموارد الضرورية التي يجب أن تمتلكها المؤسسة.

 موقفها ني تحسيفستراتيجي على فاعلية المؤسسة يد من الباحثين ألهمية التوجه اإلتطرق العدكما     

وعة من ل مجمستراتيجي من خالويل، حيث تتبلور أهمية التوجه اإلالتنافسي وأرباحها في األجل الط

 ( 2016،292)شنيتر، المنافع:

 ويل.التميز في األداء المالي وتطوير أو تحسين األداء الكلي للمؤسسة في األجل الط 

 ة وتغيراتها.جعل المديرين بصفة دائمة أكثر استجابة ووعيا بظروف البيئ 

  لى أين تتوجه المؤسسة.إتجديد توجهات المستقبل 

 ف جميع الجهود أو اإلدارات نحو األهداف وغايات واحدة.ألتوحيد وت 

 .توضيح األهداف والتوجيه الالزم لمستقبل المؤسسة ككل 

 .تنمية عادات التفكير في المستقبل 
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 الحافز جية وهم العالقة بين اإلنتامشاركة العاملين تساهم في تكوين اإلستراتيجية وتحسين ف

 وذلك في كل عملية تخطيط استراتيجي وهو ما يثير دافعيتهم للعمل واالنجاز.

ه يؤثر منظمات ألنستراتيجي يعد واحدا من أهم التغيرات التي تؤثر على أداء الن التوجه اإلأإذن     

ر شكل مستمجمع بال على المنظمة، ويفائدة ألنه يركز أو وفي كيفية وتفكير وعمل اإلدارة، كما يعد ذ

 ليد قيمةات لتوستخدم هذه المعلوميمعلومات عن حاجات الفئات المستهدفة وقدرات المنافسين، وثانيا 

 أهمية التوجه إلى)الكرخي(  أشار (. كما2013،15مضافة للمستفيدين بشكل دائم.)جندب،

تحديد ووتوجيه مسار عمل المؤسسة ستراتيجي في صياغة و تطوير رسالة المؤسسة وأهدافها، اإل

ة م المؤسسوتقد وصياغة الغايات وأهدافها اإلستراتيجية، وتوفير متطلبات تحسين األداء، وتحقيق نمو

ير ثية لتطود البحقتصادية، وتوجيه الجهوستخدامات اإللى اإلإد من توجيه الموارد واإلمكانيات والتأك

ما وأهدافها مة، ولتأكد من تحقيق الترابط بين رسالة المنظأداء المؤسسة وتدعيم موقفها التنافسي، وا

 (2009،133يتم وضعه من سياسات وقواعد وأنظمة العمل.)الكرخي،

 ستراتيجي ومعايير تقييمه فوائد التوجه اإلالمطلب الثاني: 

 ستراتيجيأوال/ فوائد التوجه اإل

 (2015،65ي ما يلي:)مقراش،نذكر أهمها فللمؤسسة ستراتيجي فوائد عدة إن للتوجه اإل     

  ا، كما راتيجيستراتيجي على التركيز الواضح في األمور والمسائل الهامة استاإليساعد التوجه

 يساهم في معالجة القضايا اإلستراتيجية التي تواجه المنظمات.

  جابة ستإراتيجي طويل المدى، وجعلهم أكثر ستإالمديرين على بلورة رؤية وتفكير يساعد

 روف البيئة وتغيراتها وبصفة دائمة.ووعيا بظ

 تحقيق الفهم الجيد للتغيرات البيئية السريعة وأثرها على أداء إدارة المنظمات. 

 ظمة.المن إعداد وتنفيذ االستراتيجيات التي من شانها تحقيق مصالح األطراف المستفيدة من 

 يل.آلجال الطوالتميز في األداء الملي وتطوير أو تحسين األداء الكلي للمنظمة في ا 

 تقبل.تحديد توجهات المستقبل الى أين تتوجه المنظمة، وتنمية عادات التفكير في المس 

 .توضيح األهداف والتوجيه الالزم لمستقبل المنظمة ككل 

 .توحيد ودمج جميع الجهود نحو األهداف وغايات واحدة 

 وعة من الفوائدعلى تحقيق مجم هاتبني المنظمة للتوجه االستراتيجي يساعد باإلضافة:

 (33،2017أهمها:)تبيدي،الطيب،

  .تحديد خارطة طريق للمنظمة تحدد موقعا ضمن جغرافية األعمال في المستقبل 

 ولية.يساهم في زيادة قدرة المنظمة على مواجهة المنافسة الشديدة المحلية منها والد 

 .يمنح المنظمة إمكانية امتالك ميزة تنافسية مستمرة 

 ستخدام موارد استخداما فعاال.إ يمكن المنظمة من 

 لمقاومةليل ايوفر فرص مشاركة جميع المستويات االدارية في العملية األمر الذي يؤدي الى تق 

ى ارية لددت اإليوفر تجانس الفكر والممارسا لى ذلكإث عند القيام بالتغيير باإلضافة التي تحد

 مديري المنظمة.  
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 تيجي.ستراثانيا/ معايير تقييم التوجه اإل

ستراتيجي الذي عتبار عند تقويم التوجه اإلساسية التي يجب أن تؤخذ بعين اإلتكمن المعايير األ 

 (66،2011تعتمده المنظمة في:)الريحان،

كيف مع والت ستراتيجي للظروف التي تعمل بها المنظمة وكيفية التعاملمدى مالئمة التوجه اإل 

 التوجهات التوقعات المستقبلية.

مكنة اطرة مقل مخألى إن يؤدي أي مقبوال لمختلف فئات العاملين وستراتيجتوجه اإلأن يكون ال 

 كبر عوائد متاحة.أو

ة اتيجيستراتيجي ممكننا أي لدى المنظمة المقدر على ممارسة اإلسترأن يكون التوجه اإل 

 وتنفيذها وتوفير الموارد و اإلمكانيات الالزمة لها.

 .لمنظمة وبيئتها الداخلية وثقافتها ومواردهاستراتيجي رسالة اتطابق التوجه اإل 

 ا.ستراتيجي مع البيئة الخارجية ومتغيراتها والفرص المتاحة فيهتوافق التوجه اإل 

 ستراتيجي وأبعاده ونتائجه.التوجه اإل أنماط المطلب الثالث:

 ستراتيجي وأبعاده، وكذا نتائجه.المطلب كل من األنماط التوجه اإل سنتناول في هذا

 ستراتيجي/ أنماط التوجه اإلأوال

ختلفت وجهات النظر من باحث ألخر، بحيث تم أت أنماط التوجهات اإلستراتيجية وتعددت وتباين     

 و ،Snow-Miles، حسب Morganتصنيفها حسب أشهر الباحثين وهم على التوالي: وفق 

Venkatrama  

 

 للتوجهات اإلستراتيجية:  Morganتصنيف  -1

نماط التوجهات اإلستراتيجية التي يمكن للمؤسسة تبنيها أل" Morganر"أشا 

 (2012،25وهي:)المجالي،

 بيئة : هو الذي يرتبط بتباطئ المؤسسات في التكيف مع الستراتيجي العدائيالتوجه اإل

 كبر من المنافسين.أالمؤسسة في تنمية الموارد بسرعة المحيطة بهم، وسرعة 

 ية الدفاع التوقع والسلوكيات إلستراتيجيةدماج بعدي نإ: هو ستراتيجي التحليليالتوجه اإل

 للمؤسسة.

 سسة.لى حماية الوضع التسويقي للمؤإ: هو سلوكيات تهدف ستراتيجي الدفاعيالتوجه اإل 

 ار بتكإلعال للمؤسسة، والمكون الرئيسي لهو السلوك الف ستباقي:ستراتيجي اإلالتوجه اإل

 ن قبل المؤسسة.والتجديد، فهو عبارة عن مبادرات متبناة م

 جهة ستعداد المؤسسة لمواإ: ويعبر عن مستوى جاهزية وستراتيجي المستقبليالتوجه اإل

 الظروف البيئية القادمة.

 يامهاق: وهو يعبر عن معدل الخسارة واألرباح التي تجنيها المؤسسة بسبب توجه الخطورة 

 بسلوك معين.

 للتوجهات اإلستراتيجية: Snow-Milesنموذج   -2
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لتوجه أثير اتذا قيمة لدراسة  ستراتيجي قد أعطى إطارم مايلز وسنو تجاه التوجه اإلمفهوإن 

رئيسية  تيجيةستراتيجي على األداء التسويقي، إذ قام الباحثان بتعريف ثالث أنواع إسترااإل

وع نتعريف ا قاما بلى أنهمإ، المحلل والمدافع. باإلضافة المستكشفوأطلقوا عليها أسماء: 

 (2019،06عيطوي المواضية،:)ستجابي وهي كاألتياإل رابع أسموه

  يعد ستغالل الفرص، وإك مبادرة للكشف عن األسواق ألجل : وهو سلوستكشافياإلالتوجه

 كتشافإعي، فهو يعكس تصور المنظمة بشان هذا البعد عنصر أساسي بالنسبة للسلوك اإلبدا

ة نه قدرنافسي. كما يعرف على أستثمارها ومواجهة التغير في المحيط التإالفرص، وكيفية 

ها قدرت ستغالل الفرص المتاحة لتطوير عملياتها وزيادةالمؤسسات على تطوير عملياتها إل

 على المنافسة لتكون لها الريادة في األسواق المحلية.

 يساعد على تخصيص الموارد بشكل أفضل وموجه نحو هدف محدد في التوجه التحليلي :

تجنب ووتنفيذ إستراتيجية المنظمة بناءا على الفرص السوقية  البيئة من خالل الصياغة

تعزيز ويضا بأنه قدرة المؤسسات على إيجاد منظومة معرفية أويعرف  ،التهديدات البيئية

 وتطوير عمليات التعلم التنظيمي بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات.

 تجابة ي االساالستجابة لها، أهو التوجه الذي يعتمد على ردود األفعال وستجابي: التوجه اإل

ات لمتغيرانه قدرة المؤسسات على التعامل مع أيئة التي يتعامل بها. ويعرف على لظروف الب

 .في البيئة الداخلية والخارجية واالستجابة لها بما يعزز أدائها

  :ى ظة علافأن مستوى أعمال المنظمة يمكن أن يعتمد على قدرتها على المحالتوجه الدفاعي

درة نه قأى ج هذا المجال المحدد. ويعرف علقل بالتطور خارأهتمام إنتها من مجالها، مع هيم

ا زاياهالمؤسسات على تبني توجهات تسهم في زيادة قدرة على الدفاع عن منتجاتها وعرض م

 وخصائصها لتعزيز المزايا التنافسية في المؤسسة.

 :للتوجهات اإلستراتيجيةVenkatraman s  تصنيف  -3

ستراتيجي وهي تراتيجية لتطوير مفهوم التوجه اإل( ستة توجهات إسVenkatramanم )قد   

 (57-2016،56كاألتي:)شين،

صول على األرباح وكسب حصة ستراتيجي تستخدمه المؤسسة للحإهو توجه التوجه العدائي:  .أ

من خذه المؤسسة بخصوص الموارد، ولى الموقف الذي تتإكبر، ويشير التوجه العدواني أسوقية 

لى تنمية الموارد إوبسرعة تفوق منافسيها، إذ يهدف  جل الحصول على مركز سوقي مفضلأ

ستثمارات لتحسين الحصة القيام بتطوير السوق واإلمن بسرعة، ولتحقيق هذه األهداف البد 

بتكارات المنتج وذلك من خالل إجراء تغييرات إالمركز التنافسي فيكون من خالل  السوقية أمام

لى المؤسسة المرتكزة على الموارد، وكيفية إسسة، وهناك من الباحثين من أشار المؤفي بيئة 

ندماج مع المؤسسات أخرى أو التنوع ستحواذ، اإلاإل كسب المنظمة لألفضلية التنافسية من خالل

نه ليس من الضروري والمهم أن تكون العالقة مع إز على منافسيها، وفي هذا النوع فوالتمي

لة األجل، وذلك بسبب التغيرات الحاصلة في البيئة التي تختارها المؤسسات الموردين طوي
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العدوانية، حتى تتمكن من التغلب على منافسيها،  ومن المحتمل أن تكون التجديدات الجذرية نادرة 

في المنتجات هذا النوع من التوجه وذلك بسبب الرغبة بزيادة الحصة السوقية من خالل هذا 

 التوجه.

من  لقراراتتخاذ اإلى القدرات عل حل المشكالت وإويشير التوجه التحليلي التحليلي: التوجه  .ب

بين  كانهاملى إالمؤسسة التحليلية هنا ال تشير  قبل المؤسسة وعلى جميع المستويات، بمعنى أن

يد وم جدحث عن مفهلى ميول المؤسسة في البإستباقية، وإنما تشير ستكشافية واإلالمؤسسة اإل

تي قة التخاذ أي قرارـ إن التوجه التحليل حذر في ممارسته وذكي في الطريهمية إلكامل األ

وجه دي التوبالتالي سيؤلى أداء عالي االستقرار، إ تستخدمها في قرارات أعمالها، والتي تؤدي

تخاذ إ نإلي فل، وبسبب طبيعة البعد التحليلى تطوير عالقات مع الموردين طويلة األجإالتحليلي 

في  هذا التوجه تكمن جل الحصول على أفضل النتائج، وقوةأات هو أمر روتيني من القرار

ات بتكارإر ن تطويستباقية و التي تمكنه موازنا من التوجهات الفعالة و واإلنه أكثر تأإظهاره على 

ير لتطو وتجديدات جذرية عند الحاجة إليها، ومن المحتمل أن يقوم موردهم بتقديم المساعدة

  .والخدمات التي تقدمها المؤسسة المنتجات

صيرة عالة قيعمل هذا التوجه على مركز المؤسسة طويل األجل بدال من الفمستقبلي: التوجه ال .ج

معايير بديدة األجل، و بعبارة أخرى ما هو مؤثر وكفء على المدى البعيد، القيام بشراء معدات ج

هو  لمستقبلياتوجه ء الحالي، إن ما يميز الالعائد على االستثمار و ذلك مقابل زادة فورية في األدا

وجه ا أن التكم ل،تخاذ القرار يكمن في طول المدة أو اإلستراتيجية طويلة األجأن العمود الفقري إل

سوف  ستراتيجي سوف يقدم مؤسسة ذات نظرة بعيدة األجل أو مستقبلية وإالمستقبلي كتوجه 

يلة نسب قلعيد مع وجود خيار عدد من مرديها بجل بأتيبات الموردين لدى المؤسسة ذات تكون تر

   إذا كان ذلك ضروريا . 

حليلية ة والتفي هذا النوع تقوم المؤسسات بالجمع بين التوجهات العدوانيستباقي: التوجه اإل .د

ها، طويرتفرصة قبل  معا، فهي عدوانية في طرح  منتجات جديدة للسوق، وتقوم بتحليل نتائج كل

توعب ستراتيجي مطلوب حتى تكون هناك قوة في المؤسسة حتى تسجه اإلن التوأوهذا يتضمن ب

األمام  ا تسيرستراتيجيا أنهإستباقية ستباقي يهم المؤسسة اإلجه اإلالحاجات السوقية، وفي التو

مؤسسة قة البمشاريع جديدة، وأنها تريد أن تكون المؤسسة األول في السوق، وأما بالنسبة لعال

. وفي سوقيةالتغييرات الجه فإنها تكون على أساس قصير األجل وذلك بسبب بالمردين في هذا التو

ما السير قدو بائنستباقية يكون السوقي متطورا جدا حتى يمكنها من البقاء قريبة من الزالمنظمة اإل

  بتكارية.إوبسرعة نحو منتجات 

زيع لخطر في تو: تعكس المخاطرة أو المجازفة ميول المؤسسة لمواجهة االمخاطرة .ه

ب لمترتختيارها لألسواق والمنتجات، يبحث هذا التوجه بمستوى الخطر اإمخصصات الموارد، و

ا يكون عندم من قرارات عديدة، فعلى سبيل المثال: هناك دافع لمؤسسة في أن تكون األول بالسوق

ن هاتي ذلك ممكنا، بينما مؤسسة أخرى تنتظر تكنولوجيا معتمدة حتى تتبناها، كل واحدة من

 لمنظمتين تواجه مستوى معينا من المخاطرة تستطيع قبولها.ا
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 سسةركز المؤتنه االتجاه المضاد العدوانية وهنا أليه على إغالبا ما ينظر التوجه الدفاعي:  .و

اتها ن كفاءيمن المنافسة، ويتم هذا بحماية والحفاظ على قوتها الداخلية، أو تحس نفسها حماية

ى رتها على تحسين عالقاتها بالموردين والعمالء، وتحسين قدلإيضا أ أالداخلية، كما قد تلج

اجية نه يشير للسلوك الدفاعي للمؤسسة والتركيز على اإلنتأ( Choyالتفاوض معهم، ويرى)

سوق وال جوالكفاءة وتخفيض تكاليف العمليات، أن المؤسسات الدفاعية تركز على مجاالت المنت

ال لوجيا بدلتكنو، وتميل للدفاع عن منتجاتها وأسواقها واستقرار النسبيفي حيز ضيق والمتميز باإل

كيز التر من تطوير منتجات وأسواق جديدة، فهذا المجال يحفظ للمؤسسة شهرتها، كما يضمن لها

ت لتطوراستفادة من الفرص واستبعادها لإلإنتاج من حيث التكلفة، بالرغم من على كفاءة اإل

  (2015،85قراش،قت ذاته فهذا يقلل من تكييفها لقدراتها.)مالحاصلة في البيئة الخارجية، وفي الو

ون بها فهم متشاختالفات فيما بينهإستراتيجي ال يوجد ج التوجه اإلمما سبق نستنتج أن نماذ       

 لمضمون، افس بينما لها ن ختلفت في التسمياتإتجاهات سابقة الذكر ونوعا ما، إذ كل منهم درس اإل

ه تجاقد أضافا اإل Morganونموذج  Venkatramanكمن في أن نموذج ي اختالف بينهأما اإل

نقب تجاه المفقد أضاف اإل Miles and snowالمستقبلي والخطورة أو المخاطرة، أما نموذج 

 ستجابي.واإل

 ستراتيجي:التوجه اإل ثانيا/ أبعاد

 حسبولتصنيف ستراتيجي من حيث العدد والتوجه اإلتعددت وجهات النظر في تحديد أبعاد ا    

ؤية، ن )الرأنطلق منها الباحثين، إال أن هناك شبه إجماع على إاألدبيات التي ضمت اآلراء التي 

 وهي كالتالي:  الرسالة، الهدف، القيم( هي من األبعاد الرئيسية التي  يبني عليها

I.  الرؤيا 

 تعريف الرؤية: (1

لناتج عتبارها اإتراتيجيات مستقبلية بمجموعات اس هي تصور من قبل اإلدارة اإلستراتيجية أو       

ستراتيجي لإلدارة، ويصاغ بلغة أدبية تمتاز بما يلي: البساطة والوضوح، غير الملموس من التفكير اإل

لغة عاطفية ومؤثرة تخاطب القلب والروح، تشد وتجذب العاملين وتشحن الهمم لتحقيقها، تركز على 

ة متماسكة ومثيرة وجريئة في دعوتها للتغير نحو األفضل، الرغبة في التميز والتفوق واإلبداع، عبار

كما يمكن القول  ، (2018،9يجب أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق قدر اإلمكان. )لمى هادي خميس،

بأنها عبارة عن تصور المستقبلي الذي يحدد توجه ورغبة المؤسسة نحو تحقيق جوانب نجاح وتميز 

(  2014،58وتوضح ما يمكن أن تصبح عليه المؤسسة.)مرسي، مرغوبة مستقبال، وتصاغ بشكل عام

ختالف بينها وبين الرسالة، إالرؤية من زاوية وجود ( Harrison and Johnويعرف كل من )

فيؤكدان على وجود فارق بين الرؤية والرسالة من خالل التعريف الموالي: الرسالة هي تعبير عن 

ة فهي نظرة متقدمة لما ترغب أن تكون عليه المؤسسة حالة المؤسسة وواقعها الفعلي أما الرؤي

لى أن الرؤية ال تعني الهدف وإنما نقطة إ ويشار أيضا(. 2012،252مستقبال.)العيساوي واخرون،

تجاه معين، فهي توصيف لتوجهات المؤسسة المستقبلية تعتمد إموجهة تدل وترشد حركة المؤسسات ب

ستراتيجيون في التعامل مع التحديات التي تواجه مؤسساتهم على الخبرة التي يتمتع بها القادة اإل



إلطار النظري للدراسة ا             :                                                               ثانيالفصل ال   
 

35 

 

قتصاد والسياسة والثقافة وف التوجه العالمي الجديد، في اإلالمستقبلية بفعل التأثيرات التي تفرزها ظر

 (2018،10وبما يتالئم مع قدرات المؤسسة وإمكانياتها. )أبو نجم،

 رحلةم في ليس مهما دورا تمارس رؤيةال أن إلى اإلشارة يجدر سبق ومما  :الرؤية خصائص (2

 لمن الطريق يوضح معلم بمثابة الرؤية تعد إذ المؤسسة، حياة دورة جميع مراحل في بل فقط البداية

 الفعالة ةالرؤي أن إلى Kotler يشير وعليه .أين ستتجه وإلى المؤسسة هذه ماهية يفهم أن يحتاج

 (126،2007)حمدان، :التالية  المواصفات فيها تتوفر

 

 .خاللها من المستقبل هيئة تخيل يمكن التي الصورة أي :الخيالية .أ

 عبيرهات خالل من المتعاملين فئات عقول وتأسر قلوب تجتذب جذابة تكون ن: أالجاذبية  .ب

 طموحاتهم وأمانيهم. عن

 لىع القرارات وإتخاذ نحوها والموارد الجهود تركيز يمكن واضحة تكون أن: التركيز .ت

 .ددتر بدون أساسها

 بادراتلم كقاعدة ستخدامهاإب يسمح بما والحيوية والشمولية بالعمومية تتصف: المرونة .ث

 يسمح بما والحيوية والشمولية بالعمومية تتصف :نفسه المرونة الوقت وفي محددة

 نفسه  الوقت وفي محددة لمبادرات كقاعدة ستخدامهاإب

 إنهف )الراهنة األوضاع ظورمن من( واقعيتها عن النظر وبغض التحقق ممكنة :العملية .ج

 حقيقهات إلى للسعي المتعاملين فئات قدرات واستنهاض كهدف نبيل عليها المراهنة يمكن

  .البعيد المدى على

 (20،2012: تتمثل أهمية الرؤية بالنسبة للمؤسسة في األتي: )حسن،أهمية الرؤية (3

 ير فيافسية بشكل كبضرورة أن تراقب المؤسسة وتسيطر على مستقبلها في بيئة أصبحت تن 

 الوقت الحاضر، وهذا األمر يعطي معنى الحقيقي التجاهات تطرها المستقبلي.

   ؤسسة متالك المإلى مزايا تفوق حقيقة إستراتيجيات إبداعية مستندة إلى إتبرز الرؤية الحاجة

هم نظورزز ملزبائن، وتعستراتيجيات طيلة أمد وخاصة وإذا كانت تلبي التطلعات الحقيقية لإل

 تجاه المؤسسة.إااليجابي 

 متالك منظور أصيل لألعمال.إعن حاالت الفشل والمصاحبة لعدم  تبعد المؤسسة 

 ساسي تحث على إحداث تغيرات جوهرية مطلوبة في ثقافة المؤسسة وفي نماذج السلوك األ

لعمل اماذج سلوكية جديدة خاصة إذا كانت تطلب ظروف ن   وتعطي تبريرا مقبوال لتبني 

 ذلك.

 يز ز والتحفنجاإلبداع واالعاملين بالمؤسسة لذا عمليات اإليجابي بين تبني حالة من التفاعل اإل

 مختلفوالمرونة وبناء قوة المؤسسة تصبح مرتبطة بمدى قدرتها في إيصال هذه الرؤية ل

 العاملين ولجميع أعمال المؤسسة وأنشطتها.
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II. الرسالة 

 تعريف الرسالة: (1

 رض أو المبررستراتيجي على أن رسالة المنظمة توضح الغختصون بالفكر اإليتفق الكتاب والم       

مؤسسة رسالة ال تعد عملية تحديد كما( 2016،11األساسي لوجودها والغرض منها.)الطائي،فراس،

فرد بة للمرحلة مهمة وأساسية في صياغة الخطة، فهي بمثابة دستور المؤسسة وهي كالهوية بالنس

لغرض فالرسالة هي ا(. 2018،9يجيات وتشتق األهداف التشغيلية.)خميس،ومنها تصمم االسترات

 (2016،16مازن،.)جله وتحدد من خالق نطاق عملها وعملياتهاأت المؤسسة من أنشأاألساسي الذي 

سبب ظمة وستراتيجي وتعد في ضوء الرؤية، فهي غاية المنتبر بأنها ثاني مكونات التوجه اإلوتع

وتعطي  وم به،الرئيسي الذي تعمل فيه المنظمة حيث تفسر "من نحن؟،  ما نقوجودها، وبأنها المجال 

ترتكز  منظمةإن الصورة األولية لرسالة ال ،البعد الفلسفي لماذا نحن موجودون؟ وما معنى وجودنا

 رافيةالمنتجات، جغ على نظرة تحليلية عامة لعوامل عديدة مثل األسواق المستهلكين، نوعية

ات راتيجيستإتكون أكثر شموال في التركيز على الصناعة، مميزات المنظمة، نوعية الخدمات، وقد 

د هللا يد عب)سعوسياستها والتكنولوجيا المستخدمة والمتاحة واألهداف المطلوب تحقيقها.  اإلدارة

لى إقرب أتجعلها ي وضع رسالة تتسم بخصائص وتتجسد رغبة المنظمة ف(.2013،11محمد، 

ت سياسالى خطط وإارات كالبساطة وإمكانية تحويلها التطبيق العملي رغم أنها تبدو وكأنها شع

ل صما يح ن تكون متكيفة معأستراتيجي، ومنسجمة مع باقي مكونات التوجه اإلن تكون أوبرامج، و

ر وعناص من مكونات ختالف منظمات األعمال في تركيزها على أيإفي البيئة المحيطة، بالرغم من 

 (2016،17مازن،.)رسالة المنظمة

  (.2013،15أهمية الرسالة كاألتي:)عبد محمد،تتبين : المنظمة رسالةأهمية  (2

  تنمي اإلجماع على الغايات واألغراض األساسية وإعطاء تصور واضح لطبيعة عمل

 المنظمة.

  وحقيقية.تعطي تعريفا لألعمال يساعد على جعل األهداف اإلستراتيجية واضحة 

  نتماء وتنمي مناخا تنظيميا متكامال ومنسجما وموحدا.اإلتعزز 

 ضحة ة واتسهل تعامل األطراف الداخلية والخارجية مع منظمة األعمال نتيجة لوجود فلسف

 لها. 

 طرق تعطي شعورا للعاملين بجدية وإصرار اإلدارة العليا على تحقيق أهداف معينة ب

 واضحة ومحددة.

III. األهداف 

لى أهداف، تعرف األهداف بأنها مجموعة إلى ترجمة كل ذلك إسالة يأتي دور إعداد رؤية ور بعد    

غايات بعيدة المدى تمثل مستويات أداء مطلوب تحقيقها، وتكون مالئمة لقدرات المدراء ومعارفهم 

ستعدادات عن منظماتهم، فهي ترجمة لطموحات إم وما ينبغي أن تتوفر من موارد وومهاراته

ستجابة جيدة لها. ويشير بأنها تمثل النهاية العامة إالمساهمين في المنظمة وت مجموعات قوى وتوقعا

ن تكون األهداف قابلة للقياس والتحديد والبساطة والوضوح أغوبة والتي توجه الجهود نحوها، ووالمر
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( 2013،12)عبد هللا،في صياغتها، ويمكن تصنيفها بحسب المدة الزمنية )طويلة، متوسطة، قصيرة(.

واألهداف تعبير عن كل من الرؤية والرسالة في صورة مؤشرات أداء مستهدفة، وهي نتائج أو 

 (2016،17مازن،.) مخرجات ترغب المنظمة تحقيقها.

قال نة لالنتة معييمكن تعريف األهداف اإلستراتيجية بأنها نهاية ما يسعى إليه النشاط في مدة زمني

ة لماليستخدام الكفء لموارد المنظمة االل اإللمستهدف من خمن الموقف الحالي إلى الموقف ا

نظمة حققه للمتبما  والبشرية والمادية والمعلوماتية المتاحة والتي تحصل عليها مستقبال وتكمن أهميتها

 (.2013،17إيمان عبد محمد احمد،كالتالي:)

 ل، ت األعماستراتيجيات على مستوى المنظمة، وحداتساعد اإلدارة العليا على وضع اإل

 مستوى الوظائف.

 ون طية دتعد األهداف جوهر وظيفة التخطيط، إذ ال يستطيع المدير القيام بوظيفته التخطي

رات لى تحقيقها، وتعد دليال التخاذ القراإغراض وأهداف واضحة تسعى المنظمة وجود أ

 المالئمة.

 قسام األ السائدة بين توفر مقاييس كمية لقياس األداء التنظيمي وتسهم في تحديد العالقات

 واألفراد.

 ة إلدارتساعد في تحديد السلطات والمسؤوليات في كل مستويات الهيكل التنظيمي من قبل ا

 العليا.

 ن مبلية حتياجاتها المستقإنشاطاتها وتساعدها على التنبؤ ب تحدد شرعية وجود المنظمة و

تعريف  ضال عن، فمثلأستعماال إا ستعمالهإالمالية والبشرية والمعلوماتية والموارد المادية و

 المنظمة ببيئتها. 

اك تطلب إشرويرى أن نجاح صياغة أهداف المنظمة وتوفير الدافعية للعاملين من اجل تطبيقها ي   

، مما ياساتساإلدارة العليا في المنظمة لألفراد ولإلدارات في وضع أهداف المنظمة العامة ووضع 

تفاق عليه وإشراكهم له ق ما تم اإلع تجاه تحقيخلق شعورا بالمسؤولية لدى الجمي

 (2016،17مازن،)مسبقا.

IV. القيم 

تمثل القيمة حقيقة جوهرية مهمة في حياة منظمة األعمال وتشكل جزءا أساسيا من الثقافة     

التنظيمية التي تعتبر من المكونات األساسية وموردا يبنى خالل فترات زمنية طويلة وجهود عظيمة 

قدات واألفكار حول أنواع أهداف أعضاء المنظمة التي يجب متابعتها وأيضا حول األنواع كونها المعت

ستخدامها لتحقيق هذه األهداف.)إيمان عبد أة لسلوك أعضاء المنظمة التي يجب أو المقاييس المالئم

وهناك تباين في مفهوم القيم حسب طبيعة عمل المؤسسة أو المؤسسة  (.2013،18محمد احمد،

ها، فالقيم المادية: هي سعي المنظمة أو المؤسسة إلى أن يتحلى كافة العاملين فيها بسلوك قائم وأهداف

على تحقيق المردود المالي سواء في الحصول على األرباح أو تعزيز حصة المؤسسة في السوق، 

)جودة رتقاء بــــتصرف، ومن القيم المادية أيضا اإلرتباط ذلك باألخالق أو حسن السلوك والإدون 

تزامات أخالقية ومبادئ وأسس ترتبط بسلوك لعتبارية: فتتمثل باإلمنتج(. أما القيم المعنوية أو اإلال
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وتصرف األفراد وثقافة األعمال التي يجب تطبيقها في مجاالت األعمال ومنها التركيز على) العاملين 

العمل كفريق إلنساني، هم ركن أساسي، األخالق خير وسيلة لرقي المجتمعات، العلم، التعامل ا

 (.2018،10)لمى هادي خميس،نفتاح على المجتمع، قنوات االتصال...الخ(.تعاوني، اإل

 ستراتيجيعتماد التوجه اإلإنتائج ثالثا/ 

ه التوج ا معينا تجني ثمار ذلكستراتيجيإه أن المنظمات التي تعتمد توجها مما ال شك في    

تحقيق  يفيةجه وكختالف نوع التوإستراتيجي باإل ئج التوجهستراتيجي الذي تعتمده، وتختلف نتااإل

 (65،2015حمد،أستراتيجي تكمن فيما يلي: )جه اإلعتماد التوإأهدافه، ونتائج 

 .تكوين ثقافة جديدة في الشركة مبنية على الصراحة والصدق وعدم التحيز 

 التنفيذيةلى اإلدارة المتوسطة وإلبيروقراطية عن تفويض الصالحيات القضاء على ا. 

 .تطوير الهيكل التنظيمي وخلق جو عمل جديد من خالل تشجيع المبادرة الفردية 

 ستراتيجي للخيارات المطروحة.لتزام بالجانب اإلاإل 

 .فهم معدالت السوق الحديثة والمعقدة 

 قيقيين حركاء عتماد مبدأ شركة بال حدود حيث فتح المجال أمام الجميع للمساهمة بأفكارهم كشإ

 ين في مسار العملية اإلنتاجية.وفعال

 .التأقلم مع مستجدات ومعطيات الحضارة والتطور 
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 ستراتيجيالمبحث الثالث: العالقة بين اإلبداع اإلداري والتوجه اإل

اسية خمس أبعاد هي: األصالة، الطالقة، المرونة، حس فيداري بداع اإلاإل من خالل حصر   

التوجه واري دبداع اإللنظرية التي تربط بين اإلاطرة إذ سيتم شرح العالقة االمشكالت، قبول المخ

 اتيجي.سترإلاداري والتوجه بداع اإلح العالقة الموجودة بين أبعاد اإلستراتيجي عن طريق توضياإل

 ستراتيجي.بالتوجه اإل والطالقة عالقة األصالةالمطلب األول :

 عالقة األصالة بالتوجه اإلستراتيجي .1

لشخصية استعدادات والخصائص بداع بأنه مزيج من القدرات واإليعرف اإلمن خالل ما سبق       

أصلية  تاجاتلى نإن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي التي إذا ما وجدت بيئة إدارية مناسبة يمكن أ

كانت ا ، إذمومفيدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المؤسسة أو المجتمع أو العال

-2015،181،علي،حد ميادين الحياة اإلنسانية.)الحاكمأبداعية في ختراقات اإلالنتاجات من مستوى اإل

 لتي تقودعية ال الذاتية والموضوبداع بأنه الوحدة المتكاملة لمجموعة العواميضا اإلأ ( ويعرف182

ما بالنسبة (. أ2009،13لى تحقيق إنتاج جديد وأصيل ذي قيمة من قبل الفرد والجماعة.) الجعبري،إ

ر عبير أخت، أو بتعني تقديم نتاجات مبتكرة تكون مناسبة للهدف والوظيفة التي يعمل ألجلهافلألصالة 

( 2019،768،يتوافق مع الهدف المنشود.)الفهد وآخرون تخاذ سلوك جديدإرفض الحلول الجاهزة ، و

يدية في ق التقلالروتين العادي والطرنه قدرة الفرد على تجنب أبداع كناتج بتعريفه على ويعتبر اإل

حدة نه الويضا بأأتنفيذه أو تحقيقه. ويعرفه التفكير مع إنتاج أصيل وجديد أو غيره شائع يمكن 

من قبل  ي قيمةلى إنتاج جديد وأصيل ذإ المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتية والموضوعية التي تقود

س روح جتماعية عامال مهم في غربر القيم اإل( بحيث تعت2004،14الفرد أو الجماعة.)العساف،

بداع مشجعة لإلوؤيدة بتكار لدى أفراد المجتمع عندما تكون هذه العادات والتقاليد والقيم مبداع واإلاإل

اعية جتمإ هو عمل نوعي يتطلب ظروفا وقيما بداع إنمان اإلأومن ثم يمكن القول ب ،والعكس صحيح

جه ( وينظر للتو2011،23بداع ورعايته.)بديسي واخرون، تقوم على أساس تشجيع التفوق واإل

لى إى ة، وتسعاز األهداف اإلستراتيجينجإة التي سيتم بواسطتها نه عبارة عن الكيفيأستراتيجي اإل

اصر ليل العنلى تقإسسة في نفس الوقت الذي تؤدي فيه تعظيم العناصر االيجابية للكفاءة التشغيلية للمؤ

 (2006،50،رالمحيطة بعملها.)الدهداذات األبعاد السلبية و

ة لعاملاستراتيجي يعكس مدى أصالة األفكار واألساليب التي تنتجها األفراد فالتوجه اإل

 والمبدعة من خالل األهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها.

 ستراتيجيعالقة الطالقة بالتوجه اإل .2

ختلف هذه التنظيمات فيما بينها يطة، وتبداع بأنه تنظيمات عدد من القدرات العقلية البسيعد اإل   

بتكار وتتمثل هذه القدرات في الطالقة اللفظية والمرونة واألصالة والحساسية ختالف مجال اإلإب

( فالطالقة يقصد بها القدرة على إنتاج عدد كبير من األفكار والقيم 2004،14للمشكالت. )العساف،
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بداعية لذا من المرجح ال إن الطالقة بنك القدرة اإلويق (2009،21في وحدة زمنية معينة.) الجعبري،

ستجابات سة بعدد اإلان يتميز الشخص المبدع بالطالقة في التفكير، وتحدد في حدود الكمية مقأ

ستخدام أداري قدرة الفرد على بداع اإلن اإلأ( ويمكن القول ب2018،59وسرعة صدورها. )حسن،

ة من اإلمكانيات والموارد المتوفرة أو الممكنة لتقديم أداة أو إمكانياته الذهنية أو العقلية واالستفاد

داري ضائها وعمالئها ويجب أن يتميز اإلوسيلة أو فكرة أو منتج جديد المنافع ومفيد للمنظمة وأع

المبدع بالرؤية االبداعية التي تقوم على القدرة في التصور وتخيل البدائل المتعددة للتعامل مع 

والقدرة على طرح األسئلة الصحيحة وليس من الغريب أن يصرف الفرد المبدع  المشاكل الموجودة،

وقتا أطول في تحليل المعلومات أكثر من الوقت الذي يقضيه في جمعها، وهو ال يميل من تجريب 

 ( 26-2004،17. )العساف،الحلول، وال يفقد صبره بسرعة

 ستراتيجيالتوجه اإلعالقة المرونة بالمطلب الثاني :  

، بحيث لوب عملهتجاه تفكيره أو تفسيره أو فهمه أسإتعني قدرة الفرد على التغيير في المرونة      

(  2019،42،يستطيع الفرد رؤية المشكلة من زوايا عديدة، وهذا يعني تفسيرا جديد للهدف.)الصفدي

ستثمار إوماية ودا هادفة وبعيدة األمد لحستراتيجي بأنه يوفر وبدرجة متساوية جهويعرف التوجه اإل

وجههم ت فواموارد المنظمة وضمان قدر مناسب من الرؤية والمرونة المطلوبتين للمديرين، لكي يكي

طار الذي يوفر يضا بأنه اإلأ( يمكن القول 2015،146حتياجاتها.)البغدادي،عباس،إمع البيئة، وتلبية 

ونة في المر مديرين تحقق لهمستثمار مواردها، فضال عن إيجاد رؤية مناسبة للللمنظمة الحماية إل

 في يجيستراتاإل بالتوجه هتمام( فاإل2013،144حمد،أالتكيف مع متغيرات البيئة ومواجهتها. )

 في يسهمو والصالحية، المسؤولية خطوط التي توضح التنظيمية الهياكل تطوير في يسهم المنظمات

اإلجراءات  ةومراجع وجد، إن تعارضوال زدواجيةوإزالة اإل وتنفيذها، القرارات تخاذإ عملية تسريع

 واالستقاللية المرونة من المزيد وإتاحة التعقيد والبيروقراطية إزالة أجل من ختصارهاإو اإلدارية

)أبو  المتاحة الموارد من باالستفادة القرارات ذات العالقة، تخاذإ في اإلدارية للقيادات

 (2012،16طه،

واضحة  هاإنجاز المراد األهداف تكون أن هو ستراتيجيإلا للتوجه تميزا   األكثر الصفة وإن    

 المنافسة الحادةو المتغيرة، البيئة عتباراإل في تأخذ بحيث مرنة، تكون وأن للقياس، وقابلة ومحددة،

 نع المجادالتيم ألنة ضروريا،   يعدّ  األهداف تحديد وضع إن عليه، المتفق من أنه حيث األسواق، في

 للوقت لستخداما أقإ أقل وصراعا أكثر دافعيه ويعطي المنظمة أعضاء بين الفهم وسوء الدفاعية

 تجاهاتهإحقيق (. فالمبدع أثناء مواصلة ت2017،23الضالعين،(العاملين.  قبل من وإبداعا وابتكارا  

 ويظل دافه،أه عن يتنازل ال لكنه ممكنة صورة بأفضل اإلبداعية أهدافه يحقق لكي أفكاره من يعدل

 الهادية السبل كتشافإ له تتيح التي المناسبة بالمرونة لنفسه محتفظا    بنفس الوقت

طة مفهومة ستعمال لغة بسيإومن الضرورة أن تمتاز األهداف ب (2015،185ومعاينتها.)الحاكم،علي،

 وواضحة في صياغتها ذات مرونة بما يمكن بلوغ الهدف.  
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 ممكنةو واقعية تكون أن يجب فريد، وٍ نح على ن الرؤية الناجحة والمصاغةأويمكن القول ب    

 وتعكس جهبالتو اإلحساس من ومنبثقة المنظمة، في العاملين لكل التحدي من وتوفر حالة التطبيق

الزماني  األفق زاوية من وذلك النهاية محددة ولكنها المدى بعيدة ورسالتها، المنظمة كالمرآة غايات

بو )أ.والمرونة والتماسك، وباالنسجام، وح،بالوض تتسم أن يجب كما، التنظيمي وااللتزام

  (2018،11نجم،

 عالقة حساسية المشكالت وقبول المخاطرة بالتوجه االستراتيجيالمطلب الثالث: 

ى الهدف لإط يقودنا تاج اإلبداعي يبدو كوسين اإلنأبداع أنه: "حل لمشكلة ما واإلمن بين تعريفات      

رة وأداء ستراتيجي تأثير قوي في سلوك اإلداللتوجه اإل ( و2009،12وهو حل المشكلة")الجعبري،

ما مومات ستخدام المعلإاإلصرار،  المنظمة منها الميل نحو المخاطرة، العمل الحر، الموضوعية،

 المبدع الشخص ( فيمتاز2013،144سيكون له تأثير مباشر في ما تفعله المنظمة مستقبال. )احمد،

 أكثر لتمسغيره وي من أكثر المختلفة المواقف في والمشكالت تاألزما يدرك أن يستطيع يضا بأنهأ

 كافة أبعادل الدقيق التحديد على القدرة المبدع من بالمشكلة اإلحساس ويتطلب مشكلة، أو أزمة من

القصور  حيلنوا خاللها من يعي واضحة برؤية عنها المترتبة آثارها واستيعاب األزمة أو المشكلة

 أو األزمة لطبيعة العميق الفهم خالل من يجابياتاإل عيموتد وتالفيها واألخطاء

من غيره  قدرأتجاه المشاكل فهو إطة (. إذ إن المبدع يمتلك حساسية مفر2014،64المشكلة.)شيحي،

داف األه على رؤيتها والتعرف على أسبابها ويعرف بعمق لماذا يفكر في القضية دون أخرى ويدرك

 مهامها أديةت في كما يساعد التوجه اإلستراتيجي .(2017،375احمد،التي دفعته للتفكير ويؤمن بها.)

 العقلية إلمكاناتكتسخير ا المنظمة على تنعكس وفعّالة إيجابية مزايا من له لما وعملياتها، ووظائفها

بينهم  فيما رفالمعا وتقاسم المشاركة من األفراد  يمّكن كما المشكالت، حل في السلوكية والمهارات

 لتلبية بةستجااإل وعلى الصائب القرار تخاذإ على قدرة أكثر ليكونوا والخبرات لتجاربا وتبادل

لمخاطرة ( وتعد ا2012،285)خلف،.أفضل وبأداء عالية بكفاءة المجتمع من شريحة واسعة احتياجات

ي فليقين اعنصرا متأصال وجزء من الريادة، وتفترض عدم  وظيفة هامة للفرد والمنظمة. كما تمثل

التعرض بكبير ستقبل. وقد وصف قبول المخاطرة بأنها توجيه اتخاذ القرار نحو تقبل االحتمال الالم

يضا أمكن ي( كما 2017،12لى الخسارة عند مقارنتها بالحصول على المنافع المحتملة.)قاسم،محسن،إ

فسه الذي نوقت اخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واألساليب الجديدة والبحث عن حلول لها، في ال

جهة دات لمواستعدااألعمال التي يقوم بها، ولديه اإليكون فيه الفرد قابال لتحمل المخاطر الناتجة عن 

همية ين ألواع المسؤوليات المترتبة على ذلك وفي ميدان العمل االداري يكون المديرين الواعدون

كين ي، ومدرالمناخ التنظيمستثمار الطاقات االبداعية لدى العاملين وتحسين إعنصر المخاطرة في 

عهم ر مما يداطلمخالحاجة العاملين للمساندة والدعم للتغلب على التردد في تحمل اآلثار المترتبة على 

 (2018،61لى وضع أنظمة ومكافآت تشجعهم على قبول المخاطرة وتحمل نتائجها.)حسن،إ
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 :خالصة الفصل 

كي تتسم إدارة المنظمة بدرجة عالية من األصالة حد المداخل المهمة لاإلبداع اإلداري أ يعد      

بتكار في حل المشكالت، والتي تمكن اإلدارة ة وتحمل المخاطرة والقدرة على اإلوالمرونة والطالق

لى إيات إدارية يومية روتينية وصوال نتقال من مجرد عملات من توجيه منظماتهم بدءا من اإلالمنظم

 سيرينالفرصة للم ىعطتخارجية القادرة على تحقيق التغيير حيث رؤية مختلفة للعوامل الداخلية وال

يق األساليب وعمليات واألفكار بداعية عند تطبراتهم اإلولجميع العاملين داخل المنظمة في إطالق قد

ستراتيجي فعاال إإلدارة بما يساعد في تحديد توجه دارية التي تساهم في رفع فعالية وكفاءة ااإل

كالت التي هدافهم ذات رؤية جديدة ولتمثل األمل األكبر لحل العديد من المشلمنظماتهم ويحقق أ

ن تطوير مستقبلها يعتمد على توفير نوع متميز من العاملين مبدعين في جميع إتواجها المنظمة، لذا ف

المجاالت ال يتعامل  باألساليب التقليدية وإنما يبتكر أساليب غير مسبوقة لتكون تلك المنظمات أكثر 

                 جديدة. اطر والتحديات المستقبلية بأهدافقدرة على المنافسة ومواجهة المخ
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 : تمهيد

ختيار إقد تم ي فملفي هذا الفصل إسقاط ما تم تناوله في الجانب النظري على الواقع العنحاول     

النقال  لهاتفوا االتموبيليس لالتصل مديرية الجهويةالناشطة حديثا وهي ال إحدى المؤسسات الخدمية

 .ورقلة

قوم ي تليس، التمؤسسة موبيالمديرية الجهوية لدراسة حالة في تطبيق المفاهيم النظرية مدى نحاول    

ي في دارع اإلبداإلاختيار دور ختيارنا عليها اإلإداري، لذا فقد وقع بداع اإلبجهود معتبرة في مجال اإل

ن ذا نجد أين لهي قطاع يتميز بالمنافسة من طرف المتعاملستراتيجي، لكونها تنشط فتحديد التوجه اإل

ري من داإلبداع اق أساليب اإلكل متعامل يسعى إلى كسب أكبر حصة سوقية، ومنه تزداد أهمية تطبي

 .ستراتيجي هذه المؤسسات أهدافهاأجل تحقيق التوجه اإل

  :وعليه تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث رئيسية كاألتي

  مؤسسة موبيليس.ل: تقديم األولالمبحث  

 عرض وتحليل نتائج الدراسة التطبيقيةالمبحث الثاني :.  

 وتفسير النتائجختبار الفرضيات إ: المبحث الثالث. 
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  .موبيليساتصاالت الجزائر للهاتف النقال المبحث األول: نظرة عن مؤسسة  

التعريف  خالل من لها، عاما تقديما ثم منو موبيليس، مؤسسة لنشأة المبحث هذا في سنتعرض  

 التنظيمي. لهيكلها  والتعرض وأهدافها بالمؤسسة

 . المطلب األول: تعريف مؤسسة موبيليس وأهدافها

 سواءورات صاالت الجزائرية، عرفت مؤسسة " موبيليس" العديد من التطتفتاح سوق اإلإنمنذ      

  .على مستوى تنظيمها أو على مستوى مهامها

 :موبيليس بمؤسسةتعريف  /أوال 

 الشركة تعد دينار ون ملي بمائة مالها رأس يقدر باألسهم، شركة النقال للهاتف مؤسسة تعد     

 100.000.000جزائري دينار مليون بمائة مالها رأس يقدر باألسهم، شركة للهاتف النقال الجزائرية

 جانفي 31 بتاريخ عمالها عدد دج 100000 الواحد السهم قيمة سهم 1000على  مقسم وهو دج

 هيكلها لديها أصبح ،و 2003 سنة من أوت شهر في نشأتها عن . تم اإلعالنعامل460 ب 2005

 سنة من جويلية شهر في لها مركزية إدارة أول إنشاء تم ،و 2004 جانفي من بداية المستقل التنظيمي

وتسـمى كـذلك  ائريـة لالتصاالتشـركة مـوبيليس هـي فـرع مـن الجز عتبرتو .بالعاصمة 2004

المتعامـل التـاريخي وهـي أول محـول للهـاتف النقـال فـي الجزائـر تقـدم لزبائنهـا سلسـلة مـن 

 المنتجـات والخـدمات العاليـة.

ن خالل مالئها بداعية لعمواسعة من المنتجات والخدمات اإلتهتم مؤسسة موبيليس بتقديم  تشكيلة     

يوم ض التفر مسبقة الدفع والخدمات المختلطة والرسائل القصيرة والدفع البعدي.خدمات الدفع و

مفتاح  اسه وموبيليس نفسها كشركة حيوية ، مبدعة ، وفية و شفافة، في محيط جد تنافسي و سليم أس

 تصال المباشر. دية و المصداقية باإلضافة إلى اإلنجاحه يكمن في الج

 موبيليس مؤسسة أهداف /ثانيا

  :ومنها أهداف أساسية تحديد موبيليس منذ نشأتها  مؤسسة سعىت  

 .تقديم أحسن المنتجات 

  .التكفل الجيد بالمشتركين لضمان والئهم 

 بداع .اإل 

 ة م مهمتقديم الجديد بما يتماشى والتطورات التكنولوجية وهذا ما مكنها من تحقيق أرقا

 مليون مشترك. 20لى ضم إوتوصلها في وقت قصير 
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 كنتم نماأي " شعارها قوة ذلك وما زاد وعمالئها، شركائها من قربا أكثر كمتعامل وقعالتم" 

 إيجابية صورة عكس عمى دوما موبيليس تعمل بتكارواإل التغيير لسياسة وتبنيها ختيارهاإوب

 إلى ةباإلضاف ناجحة جد للمشتركين وخدمة عالية جودة ذات شبكة توفير على بالسهر وهذا

 .المقترحة والخدمات في العروض تكاربواإل التنويع

 فهي تطمح بذلك الى:

 سترجاع السريع لحصتها السوقية.اإل 

 .)كسب القابلية التنافسية على الدوام )سعر، جودة، خدمة 

 .خلق النمو وتحقيق األرباح 

 .المشاركة في التنمية الوطنية 

 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمؤسسة موبيليس 

 تنظيمي لمديرية الجهوية لمؤسسة موبيليسالهيكل ال /أوال

الزمن،  يتماشى الهيكل التنظيمي لمؤسسة ويستجيب للتغيرات الحاصلة في البيئة مع مرور     

لك ذعرفة موبفضل هذه المرونة تكتسب المؤسسة وتزيد من تنافسيتها، سيمكننا الشكل الموالي من 

 .بكل وضوح

 

 

:الهيكل التنظيمي لمؤسسة  02الشكل رقم 

موبيليس
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وكذا  لمؤسسة،ا لهذه المكونة واألقسام الوحدات يصور الذي اإلطار ةمؤسسلل التنظيمي الهيكليعتبر  

  ة.المؤسس داخل الرسمية تصاالتاإل وقنوات طرق أيضا يبين كما قسم، لكل الموكلة المهام

 المدير الرئيس إشراف تحت مسيرين في ممثال جزائري، مؤطر طرف من مؤسسةال تسيير ويتم     

  .الرئيسية النواة تمثل رئيسية مديريات سبعة من موبيليس لمؤسسة ميالتنظي الهيكل العام، ويتكون

من وثائق المقدمة من طرف المؤسسة  المصدر:  



انية واختبار الفرضياتالفصل الثالث:                                  عرض وتحليل نتائج الدراسة الميد  

47 

 

 

 لبشرية،ا الموارد تسيير نظم وتطوير بتنمية مكلفة المديرية هذه :البشرية الموارد مديرية .1

 العمال تأهيلو بتكوين تهتم كما العمال، وترقية األجور في المتبعة السياسات واألساليب وتحديد

 متطلبات المؤسسةحسب  مرمست بشكل واإلطارات

 جميعو المؤسسة خزينة تسيير المديرية هذه عاتق على يقع و المالية والمحاسبية: مديرية .2

 .بها الخاصة المالية العمليات

ثقة والوالء تعتبر صورة المؤسسة ومنتجاتها من أهم عوامل بناء ال :واالتصال العالمة مديرية .3

كن لى تحسين المؤسسة بشتى الوسائل التي يمولذلك تسعى المؤسسة من خالل المديرية ا

 يرها. ات وغاعتمادها لتحقيق ذلك، من خالل التلفزة والراديو والصحافة والملتصقات والمنشور

تحقيقها  دىومراقبة م األقسام باقي بمتابعة : وتهتماإلستراتيجية والبرمجة والكفاءة مديرية .4

 بالمرونة يريةالمد هذه وتتميز لمؤسسة، العامة اإلستراتيجية تخدم التي اإلستراتيجية، لألهداف

 سير أو السوق ظروف تمليه ما حسب مختلفا واتجاها منحنى تعرف قد التي في قرارتها

 .العمليات داخل المؤسسة

سة من لقد وضعت هذه المديرية الستجابة الى احتياجات المؤسالمعلومات:  النظام مديرية .5

معلومة قل النمتع باالستقاللية والمرونة، وتعمل على ضمان مختلف المعلومات، هذه المديرية تت

 ة.لمعنيالى الشركاء والعمالء وذلك من خالل جمع المعلومات وضمان توصيلها الى الجهات ا

 ركاتالش مع تبرم التي العقود أو الشراكة وعقود بالصفقات تهتم :الشركة صفقات مديرية .6

 األخرى 

 :وهي جهوية مديريات ثماني إلى موبيليس سسةمؤ تتفرع حيث :الجهوية المديريات .7

 المديرية العامة للوسط  -

 المديرية الجهوية بورقلة  -

 المديرية الجهوية بسطيف -

 المديرية الجهوية بقسنطينة -

 المديرية الجهوية بعنابة  -

 المديرية الجهوية بشلف -

 المديرية الجهوية بوهران -

 المديرية الجهوية ببشار -

  :يةالتال العملية األقسام على التنظيمي الهيكل ملتيش لسابقةا المديريات جانب إلى    
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 ةومديري الشبكة وتطوير الهندسة مديرية من على يحتوي والذي :والخدمات الشبكة قسم -

 لمديرية التقني مالدع تقديم وكذا وصيانتها، النقال، الهاتف شبكة بوضع القسم ويهتم هذا التنمية،

 .الترويجية روضوتنفيذ الع لتصميم التسويق

 خدمة مديرية التوزيع، مديرية التسويق، مديرية يضم الذيالتجارة والتسويق:  قسم -

بدراسة  قياموال الترويج، وأنشطة المبيعات حركة بتتبع عام القسم بشكل هذا ويهتم المشتركين،

 .الخ......السوق

 ويكلف النوعية،و المراقبة يةومدير العامة الشؤون مديرية على يشمل الذي قسم األعمال العامة:  -

 رتقاري وإعداد المقدمة، العروض لجودة الدورية والمراقبة للمؤسسة العامة الشؤون القسم بتسيير هذا

 من الرفعو االنحرافات لتصحيح الالزمة الحلول وإيجاد المطابقة عدم وتحليل وتشخيص المراجعة،

 .المقدمة العروض جودة

  :وهم المستشارين نم عدد على يحتوي :الديوان  -

 المستشار التقني 

  مستشار الموارد البشرية 

  مستشار القانوني 

 المساعد الرئيسي 

 حسب كل ةالمناسب القرارات اتخاذ على المديريات بمساعدة بمساعدة المستشارين هؤالء ويقوم   

 .تخصصه

 مديرية  موبيليسوقيم  المطلب الثالث: مبادئ

  :هي عملها في المبادئ من مجموعة على وتستند " ما كنتمأين " موبيليس مؤسسة شعار    

 التقدم  وبعث ثروات خلق أجل من العمل -

  .الجزائري المستهلك مصالح حماية -

 خالق،األ احترام االلتزامات، األمانة، الجماعة، روح الشفافية، النوعية، التضامن، -

 .الصدق االستحقاق، العمل المتقن، الجودة، اإلبداع،

 .عرض وتحليل نتائج الدراسة التطبيقية لثاني:المبحث ا

لى مدى بحيث سنتعرف أوال عسنحاول من خالل هذا المبحث عرض نتائج الدراسة الميدانية      

ثي مبحو صدق أداة الدراسة وثباتها في المطلب األول، وفي المطلب الثاني فسنتعرف على خصائص

 حاور االستبانة .بالنسبة للمطلب الثالث نقوم بتحليل مالدراسة و

 .صدق أداة البحثثبات و المطلب األول: 
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 أوال/ ثبات أداة الدراسة: 

يشير مفهوم الثبات إلى اتساق أداة القياس و إمكانية االعتماد عليها و تكرار استخدامها في القياس     

كرومباخ الدراسة تم حساب معامل  ت أداة ثباللحصول على نفس النتائج، و للتحقق من 

بصيغته النهائية، و لكل متغير بأبعاده، و تم قبول  التساق الداخلي( لCronbach's Alphaفا)آل

حدد مستوى القبول بالنسبة لهذا المعامل نشير إلى أنه ) %50الفقرات التي يكون معامل ثباتها يفوق 

 (.%60 في مراجع أخرى بـــــــــ

 :التالي ولكما هي موضحة في الجدوقد كانت النتائج  

 ثبات.ت الصدق والمعامال نتائج(: 02جدول رقم)

 Alphaمعامل الثبات عدد الفقرات المحور

cronbach 

 معامل الصدق

 

 

اإلبداع 

 داريإلا

 0.737 0.544 5 األصالة 

 0.909 0.828 5 الطالقة 

 0.872 0.762 5 المرونة 

حساسية 

 المشكالت 

4 0.842 0.917 

 0.920 0.847 5 قبول المخاطرة

 0.950 0.903 24 المجموع

 0.978 0.957 10 ستراتيجيالتوجه اإل

 0.966 0.94 34 االستبانة ككل
   .spssالطالبة باالعتماد على نتائج  إعداد: من  المصدر   

بداع ور اإللمح بالنسبة مرتفع  "كرونباخ ألفا" معامل أن يتبين (02) رقم الجدول خالل من      

لنسبة ا فكانت ستراتيجياإل التوجه محور إلى بالنسبة أما جيدة، نسبة وهي (0.903)داري اإل

 من تأكدنا دق نكون وبهذا مرتفعة، نسبة ( وهي0.94) بلغ ككل ستبانةاإل ثبات معامل بينما (0.957)

عكس درجة وت النتائجٍ  لتحليل وصالحيتها بصحتها ثقة كاملة على يجعلها مما الدراسة أداة ثبات

 هذا .يانالستباساق الداخلي بين العبارات المختارة لقياس كل محور مـــــن محــاور تالتجانس واإل

 هو كما ، "كرونباخ ألفا" لمعامل الثبات التربيعي الجذر أخذ خالل من المحك صدق حساب تم وقد

 معامل هو( و0.966بلغ ) الدراسة ألداة الكلي الصدق معامل نجد إذ ( ؛02رقم ) الجدول في موضح

 قمعامالت الصد جميع أن أيضا نالحظ كما الدراسة، هذه وأهداف ألغراض ومناسب جدا جيد

 .الدراسة هذه ألهداف ومناسبة جدا كبيرة وأبعادها الدراسة لمحاور

 :(Validityصدق أداة البحث )ثانيا/ 

ي مدى الذصدق االستبيان يعني أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه، والذي يعرف على أنه: " ال    

فات والص تقيس فيه األداة الصفة المراد قياسها وبمعنى أخر هل أن أداة القياس تقيس الخصائص

و هما  و قد تم إعتماد نوعين من الصدق في الدراسة لقياس صدق المحتوى،المراد قياسها؟ ". 

 الصدق الظاهري و الصدق البنائي، و فيما يلي توضيح لذلك:
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 وعين: يتعليضم ن صدق الظاهري:ال ( ق األول بالصدق االفتراضيAssumed Validity)  و

محكمين، دق الفتراض الباحث أن النموذج صالح بناءا على الدراسات السابقة، أما الثاني فهو صهو إ

لتدريس امحكمين من أعضاء هيئة مجموعة لتحقق من صدق األداة فقد تم عرضها على حيث و بغية ا

جال البحث ممن يشهد لهم بالكفاءة والدراية في م ،(02 قم)الملحق ر في جامعة محمد خيضر بسكرة

لى رات إنتماء الفقإللتأكد من مدى  ستبانات، وذلكإلشراف على الدراسات وتحكيم اإلالعلمي وا

ي هذا فخدمة مجاالتها والتأكد من صياغتها اللغوية ومدى مناسبتها، وللتأكد من أن األداة المست

 لتحكيم،اوآراء هيئة  إقتراحاتوأجريت التعديالت في ضوء ، اسهالدراسة تقيس فعليا ما يجب قي

 المسطرة. ألهدافلستبيان أكثر فهما وتحقيقا يصبح اإلل

 ن مالتأكد  التاليالبعد و بو يدعى أيضا بالصدق الذاتي،يقيس العالقة بين العبارة و البنائي: صدق ال

ل كبين  يجب حساب معامل االرتباط تساق بين كل عبارات البعد الواحد، و من أجل قياسهوجود إ

فقرة ائية فالة إحصفقرة و البعد الذي تنتمي إليه، و يرى بعض اإلحصائيين أنه إذا كانت لالرتباط دالل

الرتباط امل اتحقق الصدق البنائي، بينما يرى آخرون أن تحقق الداللة ال يكفي بل يجب أن يفوق مع

ب األبعاد و نبين الصدق البنائي لمتغيري الدراسة)حس . و%70قدرها آخرون بــــــــ وي، %50نسبة

 الفقرات( في الجدول التالي:

 : دارياإلبداع اإلالصدق البنائي لفقرات محور  -1

 (دارياإلبداع اإل(:الصدق البنائي لفقرات أبعاد المتغير المستقل)03جدول رقم)

 البعد

 الفقرات

 اإلحصائيات المؤشرات

 األصالة

 0.563 معامل بيرسون 01

 0.001 مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.556** معامل بيرسون 02

 0.001 مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.575** معامل بيرسون 03

 0.001 مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.548* معامل بيرسون 04

 0.001 مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.626** معامل بيرسون 05

 0.000 مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 الطالقة
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 0.586** مستوى الداللة 01

 0.000 حجم العينة 

 32 معامل بيرسون 

 0.544* مستوى الداللة 02

 0.001 حجم العينة 

 32 معامل بيرسون 

 0.601** مستوى الداللة 03

 0.000 حجم العينة 

 32 معامل بيرسون 

 0.642** مستوى الداللة 04

 0.000 حجم العينة 

 32 معامل بيرسون 

 0.556** مستوى الداللة 05

 0.001 حجم العينة 

 32 معامل بيرسون 

 المرونة

 0.652** معامل بيرسون 01

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.728** معامل بيرسون 02

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.599** معامل بيرسون 03

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.559* معامل بيرسون 04

 0.044 مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.566** معامل بيرسون 05

 0.007 مستوى الداللة 

 23 حجم العينة 

  حساسية المشكالت 

 0.735**                                    معامل بيرسون                 01

 0.000                                       مستوى الداللة              

 32                                            حجم العينة               
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02                                       

 

 

                

 0.700**                                معامل بيرسون                

 0.000          الداللة                            مستوى                 

 32                                        حجم العينة                

                  معامل بيرسون                       03

 مستوى الداللة               

 حجم العينة              

                   **0.689 
                      0.000 

                        32 

 0.613**                                  معامل بيرسون                              04

 0.000                                     مستوى الداللة                                 

 32                                         حجم العينة                                    

  تقبل المخاطرة

 0.632** معامل بيرسون 01

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.632** معامل بيرسون 02

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.718** معامل بيرسون 03

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.755** معامل بيرسون 04

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.597** معامل بيرسون 05

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

  SPSSنامج برتحليل االستبيان من خالل عتمادا على إمن إعداد الباحثة  :المصدر          

    

ن كل بي 0.755و 0.546رتباط بيرسون تراوحت بين حظ من خالل الجدول أن معامالت اإلنال    

ات الداللة حيث كانت مستوي %1عند مستوى داللة اإلبداع اإلداري  فقرة و البعد من أبعاد متغير

 .دارياإلبداع اإل، و هذا يؤكد أن هناك صدق بنائي لفقرات 0.01و هي أقل من  0,000

 ي:ستراتيجالتوجه اإلالصدق البنائي لفقرات بعد  -2
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 (ستراتيجيالتوجه اإل(: الصدق البنائي لفقرات أبعاد المتغير التابع)04جدول رقم )

    البعد

 الفقرات

 اإلحصائيات            المؤشرات                  

 التوجه اإلستراتيجي

 0.874** معامل بيرسون 01

 000, اللةمستوى الد 

 32 حجم العينة 

 0.890** معامل بيرسون 02

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.766** معامل بيرسون 03

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.841** معامل بيرسون 04

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.897** معامل بيرسون 05

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.888** معامل بيرسون 06

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.880** معامل بيرسون 07

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.850** معامل بيرسون 08

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 0.769** معامل بيرسون 09

 000, مستوى الداللة 

 32 العينةحجم  

 0.876** معامل بيرسون 10

 000, مستوى الداللة 

 32 حجم العينة 

 SPSSبرنامج تحليل االستبيان من خالل من إعداد الباحثة  اعتمادا على المصدر:     
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بين كل  0.897 و 0.766 نالحظ من خالل الجدول أن معامالت االرتباط بيرسون تراوحت بين    

نت مستويات حيث كا %1، عند مستويات داللة بعاد متغير التوجه اإلستراتيجي، في كل أفقرة والبعد

جه التو، و هذا يؤكد أن هناك صدق بنائي لفقرات أبعاد 0.01و هي أقل من  0,000الداللة 

 .ستراتيجياإل

 المطلب الثاني: خصائص مبحوثي الدراسة 

ت( سب المتغيرات )البياناسنتطرق فيما يلي الى دراسة خصائص مبحوثين عينة الدراسة ح  

 الشخصية والوظيفية وفق الجدول التالي:

 المعلومات الشخصية والوظيفية  عينة حسب أفرادتوزيع (: 05جدول رقم )

النسبة  Fiالتكرار الفئـــــات التعيــــــن

 %المئوية

 90.6 29 ذكـــــر الجنس

 9.4 3 أنثـــــى

 100 32 المجموع

 

 الســــــن

 9.4 3 سنة 30قل من أ

  40أقل من  لىإسنة  30من 

 سنة

17 53.2 

لى أقل من إ سنة 40من 

 سنة50

12 37.5 

 100 32 المجموع

 

 

 المؤهل العلمي

 3.1 1 ثانوي أو أقل

 87.5 28 ليسانس

 6.2 2 مهندس

 3.1 1 دراسات عليا

 100 32 المجموع

 

سنوات الخبرة 

 بالمؤسسة 

 9.4 3 سنوات  05أقل من 

لى أقل من إسنوات  05من 

 سنوات 10

7 21.9 

لى أقل من إسنوات  10من 

 سنة 15

15 46.9 

 20لى أقل من إسنة  15من 

 سنة

7 21.9 

 100 32 المجموع
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 المنصــــــب

 90.6 29 دائم

 9.4 3 مؤقت 

 100 32 المجموع

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج المصدر:         

 ( نالحظ مايلي :05ـن خالل الجدول رقم)م

ـــــرد ف 29ـــم ــددهـــــــحيــــــــث بلــغ عــــ الذكور هــــي نسبة أن النسبة العالية للمبحوثين       

 %9.4رد أي بنسبة)ف 3 في حين بلغ عدد اإلناث ،راد العينة( مــــن أفـــــــــ %90.6 (بنسبــــــة أي

 .المؤسسة ة العملعود ذلك لطبيعمما ي ي فئة الذكورالفئة أكثر سيطرة هــــ أن أية ( من أفراد العين

 الجنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع(: 03الشكل رقم)

 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

 spss برنامج خالل من االستبيان تحليل نتائج على اعتمادا الطالبة إعداد :المصدر                 

لى أقل إسنة  30بين) أعمارهم وحتترا العينة أفراد أغلب أن أعاله الجدول من فيتضح عمرلل بالنسبة  

سنة  40أعمارهم تتراوح بين )من ( %37.5في حين أن نسبة )( %53.2بنسبة ) ذلك سنة( 40من 

 سنة. 30كانت أعمارهم أقل من ( %9.4ٍسنة(، ونسبة ) 50لى أقل من إ

 مرالع حسب الدراسة ةعين فرادأ توزيع (:04م)رق الشكل

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

  spss برنامج خالل من االستبيان تحليل نتائج على اعتمادا الطالبة إعداد :المصدر                         
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 حيث الجامعي ىالمستو من العينة أغلبية أن فنالحظ للمبحوثين العلمي المؤهل لمتغير بالنسبة أما  

ما أقل نسبة ( نسبة المهندسين، أ%6.2(، مقابل )%87.5الليسانس ) شهادة الحاصلين على نسبة بلغت

ع طبيعة (وهي نسب تتماشى م%3.1المتماثلة وتقدر ب)كانت لفئتين الثانوي و الدراسات العليا 

 المؤسسة وأعمالها االدارية، وما تحتاجه من مسيرين ومهندسين و..الخ.

 حسب المؤهل العلمي الدراسة عينة أفراد توزيع (:05رقم) الشكل

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

  spss  برنامج خالل من اناالستبي تحليل نتائج على اعتمادا الطالبة إعداد :المصدر      

لى إ 10من )( منهم خبرتهم تتراوح %46.9لدى الباحثين نجد أن ) عند الدقيق في سنوات الخبرة   

ل من لى أقإسنوات  5تقع خبرتهم ضمن المجال )من ( %21.7)سنة(، في حين نجد أن  15أقل من 

سنوات فقد  5تي تقل خبرتهم عن سنة(، أما األفراد ال 20لى أقل من إسنة 15سنوات( و أيضا )من 10

 ( من مجموع أفراد عينة الدراسة.%9.4حددت نسبتهم ب)

 

 حسب سنوات الخبرة الدراسة عينة أفراد توزيع (:06رقم) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج خالل من ستبياناإل تحليل نتائج على عتماداإ الطالبة إعداد :المصدر

spss  
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 لغ عددهمحتلت أكبر نسبة للدائمين حيث بأفراد العينة حسب المنصب أن توزيع فإومن جهة أخرى 

(،أي أن فئة %9.4( من أفراد العينة، وبلغ عدد أفراد المؤقتين بنسبة )%90.6فــــــرد بنسبة) 29

 ــة.الدائمين هــي أكثر نسبـــــــــة فـــــــــــي العينــــــــة المستهدفـــــــ

 حسب المنصب الدراسة عينة أفراد توزيع (:07رقم) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختبار التوزيع الطبيعيإ: المطلب الثالث

 البد دراسةال محل بالمؤسسة ستراتيجياإل التوجه داري ومستوىبداع اإلاإل لمستوى التطرق قبل   

 ياتالفرض ختبارإ حالة في ضروري وهو الدراسة، لمتغيرات الطبيعي التوزيع نختبر أوال أن

 في اساتالدر بين ،  ومنSkewn و kurtosis والتفلطح  لتواءمعامل اإل خالل من بحسابه وسنقوم

 Kurtosis[ -3,3بين ] محصورة تكون أن يجب Skewnessأن  رىت دراسات نجد للمجاا هذا

يجب أن تكون محصورة  Skewness، بينما نجد دراسات أخرى تقول أن  [10,-10بين ] محصورة

 [.3,-3محصورة بين ] Kurtosis [ و1,-1بين ]

 متغيرات من متغير لكل المكونة فقراتال حول لإلجابات والتفلطح لتواءاإل قيمة حساب يلي وفيما  

 .رتليكا سلم هو الدراسة في المستخدم المقياس تدرج أن االعتبار مع األخذ بعين الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS برنامج خالل من ستبياناإل تحليل نتائج على عتماداإ البةالط إعداد :المصدر
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 .الدراسة لمتغيرات والتفلطح االلتواء معامالت (:06الجدول رقم)

Kurtosis Asymétrie المتغيرات 

 الخطأ

 المعياري

 الخطأ اإلحصائيات

 المعياري

 األبعاد اتاإلحصائي

 األصالة 0.544 0.414 0.417- 0.809

 الطالقة 0.747- 0.414 0.047 0.809

 المرونة 0.301- 0.414 1.290- 0.809

حساسية  0.458- 0.414 0.379- 0.809

 المشكالت

 تقبل المخاطرة 0.079 0.414 1.276- 0.809

 دارياإلبداع اإل 0.253- 0.414 0.535- 0.809

التوجه  1.395- 0.414 1.560 0.809

 ستراتيجياإل
 spss برنامج تحليل اإلستبيان من خالل على باالعتماد الطالبة إعداد:المصدر         

كانت  دهاأبعا بمختلف الدراسة لمتغيرات االلتواء معامالت أن يتضح أعاله الجدول خالل من    

غيرات تتبع التوزيع الطبيعي من المجال وبالتالي فالمتض( وهي 1.560 ,-1.290محصورة ما بين )

 حيث( 0.544,-1.395ونتأكد من ذلك أيضا من خالل معامالت التفلطح التي كانت محصورة بين )

ن تشير [ ، في حي10,-10بين  ] محصور أن يكون يجب األخير هذا أن إلى الدراسات بعض يشير

 [.3,-3دراسات أخرى أن يجب أن يكون محصور ]

 

 ستبانة حاور اإلتحليل مالمطلب الرابع: 

 تم حيث ،الدراسة أسئلة على اإلجابة بغية ستبانةاإل محاور بتحليل نقوم سوف العنصر هذا في  

 مقياس على( المعياري نحرافواإل الحسابي المتوسط ستخراجإب اإلحصاء الوصفي ستخدامإ

 الدراسة حوريبم المتعلقة ستبانةاإل عن عبارات الدراسة عينة أفراد إلجابات )5 -1ليكارت

 لإلجابات حسابيال المتوسط أن يكون تقرر وقد ستراتيجي،اإل والتوجه اإلبداع اإلداري في والمتمثلين

 .عبارة كل عن المبحوثين

 (: مقياس ليكارت للحكم على إجابات األفراد07الجدول رقم)

 درجة الموافقة فئات المتوسط الحسابي

 أبدا (1-1.79)

 نادرا (1.80 - 2.59)

 أحيانا (2.60 - 3.39)

 غالبا (3.40 - 4.19)

 دائما (4.20 - 5)

  :يلي كما النتائج تلك الجدوالن يظهر و



انية واختبار الفرضياتالفصل الثالث:                                  عرض وتحليل نتائج الدراسة الميد  

59 

 

 لهاتف مؤسسة موبيليس لالتصاالت وابداري باإلبداع اإل االهتمام مستوى ما: األول السؤال

 ؟ _ورقلة_ النقال

 .دولالج في الموضحة النتائج وتحليل دراسة يجب السؤال هذا على لإلجابة و

 أفراد اباتإلجنحرافات المعيارية واألهمية النسبية المتوسطات الحسابية واإل: (08) الجدول رقم

 داري.بداع اإللعينة الدراسة عن عبارات محور اإلا

تجاهات إ

 اآلراء

األهمية 

 النسبية

نحرااإل

ف 

المعيار

 ي

المتوسط 

 الحسابي

 الرقم البعد

.األصالة1 4.062 0.449 4 غالبا   

نجز األعمال الموكلة لي بأسلوب متجدد ومتطور.أ 4.357 0.751 1 دائما  

  

1 

.لالعمأتجنب تكرار في ما يفعله اآلخرون في  إجراءات  3.968 0.739 3 غالبا  2 

 3 أسعى لحل مشكالت بطرق بعيدة على الروتين والتكرار. 3.937 0.800 4 غالبا

المتخلفة وتقديم حال واقعيا  لدي القدرة على دمج اآلراء 3.906 0.734 5 غالبا

 جديدا.

4 

أستخدم مهارة النقاش والحوار وامتلك الحجة والقدرة  4.125 0.751 2 غالبا

 على اإلقناع.

5 

الطالقة.2 4.087 0.648 2 غالبا   

أمتلك القدرة على اقتراح الحلول السريعة لمواجهة  4.125 0.832 3 غالبا

 .مشاكل العمل

1 

34.34 0.745 1 دائما أحرص على استخدام مهارات النقاش والتعبير على  

 رأيي بشكل تام.

2 

أتمتع بالقدرة على تقديم أكثر من فكرة خالل فترة زمنية  3.718 0.812 5 غالبا

 قصيرة.

3 

أعبر عن أفكاري و أرائي بطالقة أو صياغتها في كلمات  4.156 0.883 2 غالبا

 مفيدة تناسب موقفا  معينا  

4 

.9280 4 غالبا  5 لدي القدرة على التفكير السريع في الظروف المختلفة. 4.093 

. المرونة3 4.143 0.666 1 غالبا   

لدي القدرة على تقديم أفكار جديدة لتطوير العمل بتلقائية  4.093 0.856 4 غالبا

 ويسر.

1 

امة.لدي القدرة على التعبير عن رأيي بحرية واستقاللية ت 4 1.135 5 دائما  2 

مادائ  3 أستفيد من اآلراء و االنتقادات الموجه للجميع. 4.187 0.895 2 

 4 .ال أتردد في تغيير موقفي عندما أقتنع بعدم صحته 4.25 0.879 1 دائما

 5 أتقبل المقترحات الجيدة وإن تعارضت مع وجهة نظري.  4.187 0.859 3 دائما

  حساسية المشكالت .4 4.078 0.626 3 غالبا

30.78 4 غالبا  1 أتنبؤ بوجود مشاكل في العمل قبل وقوعها. 3.656 

 2 أسارع إلى تهيئة حلوال للمشكالت العمل المتوقعة. 4.156 0.766 2 غالبا

 3 أستطيع في كثير من األحيان توقع حل لمشكالت العمل. 4.093 0.777 3 غالبا

لدي القدرة على ترتيب المشكالت وحلولها حسب  4.406 0.712 1 دائما

ولويةاأل  

4 

  .قبول المخاطرة5 4.018 0.726 5 غالبا
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 1 يمكنني التعبير عن األفكار المبدعة 4.125 0.870 1 غالبا

 2 أتقبل الفشل باعتباره تجربة التي تسبق النجاح. 3.968 1.092 3 غالبا

أحرص على تقديم أساليب حديثة ألداء العمل رغم علمي  4.125 0.707 2 غالبا

تبة عليهابالمخاطر المتر  

3 

أهتم بتقديم أفكار مستحدثة بالعمل حتى ولو لم تطبق  3.9375 0.948 5 غالبا

 حينها.

4 

أتحمل المسؤولية الكاملة في ما أقوم به في أعمالي  3.937 0.948 4 غالبا

 وأستعد لمواجهة النتائج.

5 

داري ككلداع اإلباإل 4.078 0.472  غالبا  
  spssبرنامج تحليل اإلستبيان من خالل  على نتائجعتماد : من إعداد الطالبة باإلالمصدر

 نستخلص ما يلي: (08رقم )من خالل الجدول 

ول من حيث جاء بالترتيب األ "المرونة" بعد ( نالحظ أن08: من خالل الجدول رقم )المرونة. 1

 (4.143) بعداألهمية النسبية المعطاة من قبل عينة البحث، إذ بلغ المتوسط الحسابي عن هذا ال

ت ، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكار(0.666)حراف معياري إنب

غالبا، حيث تتراوح المتوسطات  والذي يشير الى أن اآلراء اتجهت نحو (4.19-3.60)الخماسي

 (.4.25( و)4ما بين )

ي من حيث الثان جاء بالترتيب "( نالحظ أن بعد "الطالقة08من خالل الجدول رقم ) الطالقة: .1

( 4.087)لبعد ااألهمية النسبية المعطاة من قبل عينة البحث، إذ بلغ المتوسط الحسابي عن هذا 

رت ، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكا(0.648)نحراف معياريإب

و غالبا، حيث تتراوح تجهت نحإوالذي يشير الى أن اآلراء  (4.19-3.60)الخماسي

 (.4.343( و)3.718طات ما بين )المتوس

ء جا "( نالحظ أن بعد "حساسية المشكالت08من خالل الجدول رقم )حساسية المشكالت:  .2

ط لمتوسابالترتيب الثالث من حيث األهمية النسبية المعطاة من قبل عينة البحث، إذ بلغ 

ة الفئ، وهو متوسط يقع ضمن (0.626نحراف معياري)إ( ب4.087)الحسابي عن هذا البعد 

تجهت إي يشير الى أن اآلراء والذ (4.19-3.60)الرابعة من فئات مقياس ليكارت الخماسي

 (.4.406( و)3.656نحو غالبا، حيث تتراوح المتوسطات ما بين )

بع من حيث جاء بالترتيب الرا األصالة"( نالحظ أن بعد "08من خالل الجدول رقم )األصالة:  .3

( 4.062)لبعد اعينة البحث، إذ بلغ المتوسط الحسابي عن هذا من قبل األهمية النسبية المعطاة 

رت ، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكا(0.449حراف معياري)إنب

و غالبا، حيث تتراوح تجهت نحإوالذي يشير الى أن اآلراء  (4.19-3.60)الخماسي

 (.4.357( و)3.906المتوسطات ما بين )

الترتيب ( نالحظ أن بعد "قبول المخاطرة" جاء ب08خالل الجدول رقم ) منقبول المخاطرة:  .4

ط لمتوسالخامس واألخير من حيث األهمية النسبية المعطاة من قبل عينة البحث، إذ بلغ ا

ئة متوسط يقع ضمن الف، وهو (0.726نحراف معياري)إ( ب4.018)الحسابي عن هذا البعد 

يشير الى أن اآلراء اتجهت  والذي(4.19-3.60)الرابعة من فئات مقياس ليكارت الخماسي

 (.4.125( و)3.937نحو غالبا، حيث تتراوح المتوسطات ما بين )
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التصاالت لداري بمؤسسة موبيليس مستوى االهتمام باإلبداع اإلأن وبناءا على ما تقدم يتضح    

بعاد أن عن المبحوثيسط إجابات والهاتف النقال بدرجة "غالبا" وفقا لمقياس الدراسة، إذ بلغ متو

 (. 0.472نحراف معياري )إ( ب4.078داري مجتمعة ب)بداع اإلاإل

 ت والهاتف ستراتيجي بمؤسسة موبيليس لالتصاالبالتوجه اإل االهتمام مستوى ما ي:الثان السؤال

 _ورقلة_؟ النقال

 :الموالي الجدول في الموضحة النتائج وتحليل دراسة يجب السؤال هذا على لإلجابة

د أفرا باتإلجانحرافات المعيارية واألهمية النسبية (: المتوسطات الحسابية واإل09دول رقم)الج

 .ستراتيجية عن عبارات محور التوجه اإلالعينة الدراس

تجاهاإ

ت 

 اآلراء

األهمي

ة 

النسبي

 ة

نحرااإل

ف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 الرقم البعد

ستراتيجيالتوجه اإل       

24.31 0.931 2 دائما تمتلك المؤسسة التي أعمل فيها رؤية إستراتيجية  

 واضحة.

1 

تسعى مؤسستنا لتجسيد رؤيتها من خالل أهداف  4.375 0.870 1 دائما

 واقعية

2 

تشرك مؤسستنا مسيريها العاملين في عملية  3.843 1.080 10 غالبا

 تطوير الرؤية

3 

را واضحا تمتلك المؤسسة التي أعمل فيها تصو 4.218 0.792 5 دائما

 ودقيقا على الرسالة التي تؤديها.

4 

تقوم  مؤسستنا بتوضيح رسالتها بين عامليها/  3.906 0.995 9 غالبا

 لتحفيزهم على تحقيق األهداف

5 

تلبي المؤسسة متطلبات البيئة الخارجية وتتكيف  4.156 0.883 6 غالبا

 معها.

6 

أهدافها في حدود تضع المؤسسة التي أعمل فيها  4.125 0.832 8 غالبا

 اإلمكانيات المتاحة لها.

7 

تعتبر رسالة مؤسستنا اإلطار العام الذي تنبثق  4.281 0.812 3 دائما

 منه أهدافها.

8 

مؤسستنا أبعاد أخالقية محددة تسعى للحفاظ  4.156 0.846 7 غالبا

 عليها.

9 

.تتعامل المؤسسة بمصداقية وشفافية مع زبائنها  4.25 1.016 4 دائما  10 

ستراتيجي ككلالتوجه اإل 4.162 0.772  غالبا  
     spssبرنامج  نتائج تحليل االستبيان من خالل عتماد على: من إعداد الطالبة باإلالمصدر

  ( نستخلص ما يلي: 09من خالل الجدول رقم)  

( و 3.843بنسب تتفاوت بين ) تـحـصلت عـلى متـوسطـات حسـابيـةأن كل العـبـارات قـد  نالحظ    

( 4.162بمتـوسط حسـابـي قدره ) غالبية( ، كمـا أن المتـوسط العـام لإلجـابـات يمـيـل الى 4.375)
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وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكارت  (0.772بـ ) درقبإنـحراف معـيـاري 

مؤسسة تمتلك رؤية الالتي تقوالن بان  01و  02، كما نالحظ أن العبارة رقم (4.19-3.60)خماسي 

 .إستراتيجية تسعى لتجسيدها من خالل أهداف واقعية 

ليس ستراتيجي بمؤسسة موبييتضح مستوى االهتمام بالتوجه اإل وبناءا على ما تقدم أن    

مبحوثين ت السط إجابالالتصاالت والهاتف النقال بدرجة "غالبا" وفقا لمقياس الدراسة، إذ بلغ متو

 (. 0.772نحراف معياري )إ( ب4.162داري مجتمعة ب)بداع اإلعن أبعاد اإل
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  وتفسير النتائج ختبار الفرضياتالمبحث الثالث: إ

 ج.لنتائختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية التابعة لها وكذلك تفسير اإسنقوم ب   

 ختبار الفرضية الرئيسية إالمطلب األول: 

: H0  توجهال تحديد في المختلفة بأبعاده دارياإلبداع لإل إحصائية داللة ذو دور اليوجد 

عند مستوى  _ورقلة_ستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقال اإل

 ( α=0.05الداللة)

 عتمدنا قاعدة القرار التالية:أوقد 

 (0.05ة الصفرية: إذا كانت قيمة مستوى الداللة أكبر من )قبول الفرضي -

 (0.05)ية: إذا كانت قيمة مستوى الداللة أقل من رفض الفرضية الصفر -

يمكن ويسية، ختبار الفرضية الرئباين للتأكد من صالحية النموذج إلستخدام نتائج تحليل التإوتم 

 توضيح نتائج التحليل في الجدول الموالي:

ضية لفراختبار إنحدار للتأكد من صالحية النموذج ال(: نتائج تحليل تباين اإل10الجدول رقم )

 الرئيسية

مصدر 

 التباين

مجموع 

 مربعات

متوسط  درجة الحرية

 المربعات

 Fقيمة 

 محسوبة

مستوى 

 Fالداللة 

 0.000 7.084 2.133 5 10.666 نحداراإل

 0.301 26 7.829 الخطأ

المجموع 

 الكلي

18.495 31 

     spssامج برن ستبيان من خاللنتائج تحليل اإل عتماد على: من إعداد الطالبة باإلالمصدر   

 (0.05*ذات داللة إحصائية عند المستوى)

 2R  = 0.577معامل التحديد 

 = R  0.759 طرتبامعامل اإل

 الفرضية رختباإل النموذج صالحية ثبات يتبين أعاله الجدول في الواردة النتائج خالل من      

توى قل من مسهي أو (0.000)حتماليةإوبقيمة  (7.084)المحسوبة (F)قيمة بلغت حيث الرئيسية

 بداعوهو )اإل المستقل بشكله اإلجمالي ، ويتضح من نفس الجدول أن متغير(α=0.05)الداللة المعتمد 

المتمثل في  من التباين في المتغير التابع2R  0.577  داري( في هذا النموذج يفسره ما مقدارهاإل

حصائية إاللة دلى أن هناك دور ذو ، مما يدل عنسبيا ستراتيجي، وهي قوة تفسيرية مقبولةإلالتوجه ا

  .  ستراتيجياده المختلفة في تحديد التوجه اإللإلبداع اإلداري بأبع

 أين لفة،المخت بفروعها الرئيسية الفرضية ختبارإ نستطيع النموذج صالحية ثبات على وبناءا   

 .المتعدد الخطي نحدارعلى اإل ذلك في اعتمدنا

 الفرعية اتالفرضي ختبارإ : الثاني المطلب

بداع أبعاد اإل أو المستقلة المتغيرات دور ختبارإل المتعدد نحداراإل تحليل (: نتائج11الجدول رقم)

المخاطرة( في تحديد التوجه  ، المرونة، حساسية المشكالت، تقبلداري )األصالة، الطالقةاإل

 ستراتيجي.اإل
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المتغيرات 

 المستقلة

B  الخطأ

 المعياري

Beta قيمةTالداللة  مستوى المحسوبة

sig 

 0.019 2.499 0.424 0.058 0.146 األصالة

 0.048 2.074 0.393 0.045 0.094 الطالقة

 0.636 0.479- 0.084- 0.041 0.019- المرونة

حساسية 

 المشكالت

0.168 0.060 0.544 2.808 0.009 

 0.003 3.144 0.595 0.227 0.172 المخاطرة  تقبل
                                                                                         (  0.05الداللة ) مستوى عند ةيئإحصا داللة ذات         *

 spssبرنامج  نتائج تحليل االستبيان من خالل : من إعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر

جود لنا و : من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتضحالفرضية الفرعية األولى نتائج .1

اتيجي سترلة في تحديد التوجه اإل( لألصاα=0.05) دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 معتمدوهو أقل من مستوى الدالة ال (0.019)بلغ مستوى الداللة  إذبالمؤسسة محل الدراسة، 

(0.05=α وقد بلغ معامل )beta (0.424)  مع قيمةT  الل ما ، وبالتالي من خ(2.499)المحسوبة

 ي تحديدلة فلألصا إحصائيةلة يوجد دور ذو دالال سبق نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على:" 

لداللة  عند مستوى ا -ورقلة– ي مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقالستراتيجي فالتوجه اإل

(0.05=α)ي فصالة ائية لأل"،  ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على:" يوجد دور ذو داللة إحص

مستوى  عند -رقلةو–لهاتف النقال ستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت واتحديد التوجه اإل

 ".(α=0.05)الداللة  

جود دور وح لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتض. نتائج الفرضية الفرعية الثانية: 2

بالمؤسسة  ستراتيجيفي تحديد التوجه اإل لطالقة (α=0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( وقد بلغ α=0.05) وهو أقل من مستوى الدالة المعتمد (0.048)الداللة  بلغ مستوى إذمحل الدراسة، 

لفرضية ، وبالتالي من خالل ما سبق نرفض ا(2.074المحسوبة ) Tمع قيمة  beta (0.393)معامل 

يجي في ستراتتحديد التوجه اإلفي  لطالقة الصفرية التي تنص على:" ال يوجد دور ذو داللة إحصائية

"،  ونقبل (α=0.05)ند مستوى الداللة  ع -رقلةو–تصاالت والهاتف النقال مؤسسة موبيليس لال

ي ستراتيججه اإلفي تحديد التو لطالقة الفرضية البديلة التي تنص على:" يوجد دور ذو داللة إحصائية

 ".(α=0.05)ند مستوى الداللة  ع -رقلةو–في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقال 

 لنا عدم وجودمن خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتضح : الفرعية الثالثةنتائج الفرضية .3

ستراتيجي في تحديد التوجه اإل لمرونة (α=0.05) دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 من مستوى الدالة المعتمد وهو أكبر (0.636)بالمؤسسة محل الدراسة، إذ بلغ مستوى الداللة 

(0.05=αوقد ب ) لغ معاملbeta (0.479- ) مع قيمةT  وبالتالي من خالل ما (-0.479)المحسوبة ،

حديد في ت لمرونة الفرضية الصفرية التي تنص على:" ال يوجد دور ذو داللة إحصائية سبق نقبل

عند مستوى الداللة   -ورقلة–ستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقال التوجه اإل

(0.05=α)،" في  لمرونة الفرضية البديلة التي تنص على:" يوجد دور ذو داللة إحصائية ونرفض
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عند مستوى  -ورقلة–ستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقال تحديد التوجه اإل

 ".(α=0.05)الداللة  

جود ولنا  حمن خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتض. نتائج الفرضية الفرعية الرابعة: 4

وجه سية المشكالت في تحديد الت( لحساα=0.05) دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

وى الدالة وهو أقل من مست (0.009)ستراتيجي بالمؤسسة محل الدراسة، إذ بلغ مستوى الداللة اإل

لي من ، وبالتا(2.808)المحسوبة  Tمع قيمة  beta (0.544)( وقد بلغ معامل α=0.05) المعتمد

ة حساسيلخالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على:" ال يوجد دور ذو داللة إحصائية 

 -ورقلة–ل المشكالت في تحديد التوجه االستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقا

و داللة ذ"،  ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على:" يوجد دور (α=0.05)عند مستوى الداللة  

ت إحصائية لحساسية المشكالت في تحديد التوجه االستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاال

 ".(α=0.05)لة  عند مستوى الدال -رقلةو–والهاتف النقال 

جود وح لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتض. نتائج الفرضية الفرعية الخامسة: 5

ستراتيجي اإل المخاطرة في تحديد التوجه تقبل (α=0.05) توى الداللةدور ذو داللة إحصائية عند مس

 معتمدوهو أقل من مستوى الدالة ال (0.003)بالمؤسسة محل الدراسة، إذ بلغ مستوى الداللة 

(0.05=α وقد بلغ معامل )beta (0.595)  مع قيمةT  الل ما ، وبالتالي من خ(3.144)المحسوبة

ة في خاطربول الملتي تنص على:" ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لقسبق نرفض الفرضية الصفرية ا

عند مستوى  -ورقلة–ستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقال تحديد التوجه اإل

ول بحصائية لق"،  ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على:" يوجد دور ذو داللة إ(α=0.05)الداللة  

 -ورقلة–ل ستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقاتوجه اإلالمخاطرة في تحديد ال

 ".(α=0.05)عند مستوى الداللة  

ة، حساسية الطالق ،األصالةمن ) لكل دور يوجد ال أنه اتضح المتعدد حدارناإل نموذج دراسة وبعد

ستوى م لغبسة حيث ستراتيجي للمؤسسة محل الدرا( في تحديد التوجه اإل تقبل المخاطرة ،المشكالت

بلغ مستوى  إال بعد المرونة 0.05أقل من على الترتيب و( 0.037 ،0.009، 0.048 ،0.019)الداللة 

لى إمتعدد مما يستوجب تحويل النموذج من ال 0.05أكبر من مستوى الداللة  وهو (0.636)داللتها 

 البسيط وهو ما يوضح في الجدول الموالي:  

ي تحديد ف والطالقة وحساسية المشكالت وتقبل المخاطرة دور األصالة ختبارإ(: 12الجدول رقم )

 نحدار الخطي البسيطستراتيجي من خالل اإلالتوجه اإل

المتغير 

 المستقل

(B) T 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

Fالمحسوبة R معامل

 االرتباط

R2 معامل

 التحديد

 0.157 0.397 5.607 0.025 2.368 0.136 األصالة

 0.275 0.525 11.390 0.002 3.375 0.125 الطالقة

حساسية 

 المشكالت

0.202 4.738 0.000 22.446 0.654 0.428 
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تقبل 

 المخاطرة 

0.556 3.436 0.001 11.805 0.664 0.215 

 برنامج ستبيان من خاللنتائج تحليل اال : من إعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر (  0.05الداللة ) مستوى عند ةيإحصائ داللة *ذات

spss     

 (α=0.05)من خالل الجدول أعاله يتضح لنا وجود دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة    

، هذا ورقلة في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقالستراتيجي لألصالة في تحديد التوجه اإل

وى داللة بمست (2.368) البالغة (T)وكذلك قيمة  (5.607)المحسوبة البالغة  (F)ما دعمته قيمة 

، (0.397)رتباط متوسطة بين المتغيرين بنسبة إلى قوة إ، إضافة (α=0.05)وهو أقل من  (0.025)

خالل ما سبق  بالتالي من( 0.136) ( التي بلغت قيمتهB)نحدار لك القيمة المتوسطة لمعامل خط اإلكذ

يد ي تحدائية لألصالة فلة إحصنرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه" ال يوجد دور ذو دال

لداللة  عند مستوى ا -ورقلة–ستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقال التوجه اإل

(0.05=α)ي صالة ف"، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على:" يوجد دور ذو داللة إحصائية لأل

عند مستوى  -ورقلة–هاتف النقال ستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والجه اإلتحديد التو

 ".(α=0.05)الداللة  

 (α=0.05) وجود دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللةأيضا  من خالل الجدول أعاله يتضح   

ذا ما هرقلة، وفي مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقال ستراتيجي لطالقة في تحديد التوجه اإل

داللة  بمستوى (3.375)البالغة  (T)وكذلك قيمة  (11.390)لغة المحسوبة البا (F)دعمته قيمة 

، (0.525)رتباط متوسطة بين المتغيرين بنسبة إلى قوة إ، إضافة (α=0.05)وهو أقل من  (0.002)

ن خالل ما بالتالي م(. 0.125) التي بلغت قيمته (B)نحدار لك القيمة المتوسطة لمعامل خط اإلكذ

حديد في ت لطالقة التي تنص على أنه" ال يوجد دور ذو داللة إحصائيةسبق نرفض الفرضية الصفرية 

لداللة  عند مستوى ا -ورقلة–ستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتف النقال التوجه اإل

(0.05=α)ي ف قةلطال "،  ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على:" يوجد دور ذو داللة إحصائية

عند  -ورقلة–والهاتف النقال  الجزائر تيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالتستراتحديد التوجه اإل

 "(α=0.05)مستوى الداللة  

 (α=0.05)من خالل الجدول أعاله وجود دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة كما نالحظ   

ال ف النقتفي مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاستراتيجي اإللحساسية المشكالت في تحديد التوجه 

 (4.738)البالغة  (T)وكذلك قيمة  (22.446)المحسوبة البالغة  (F)ورقلة، هذا ما دعمته قيمة 

تغيرين تباط متوسطة بين المإرلى قوة إ، إضافة (α=0.05)وهو أقل من  (0.000)بمستوى داللة 

 بالتالي(. 0.202) التي بلغت قيمته (B)حدار نسطة لمعامل خط اإل، كذلك القيمة المتو(0.654)بنسبة 

 صائيةمن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه" ال يوجد دور ذو داللة إح

–نقال تف الستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاسية المشكالت في تحديد التوجه اإللحسا

ذو  لى:" يوجد دور"،  ونقبل الفرضية البديلة التي تنص ع(α=0.05)عند مستوى الداللة   -ورقلة

الت التصاستراتيجي في مؤسسة موبيليس لسية المشكالت في تحديد التوجه اإلداللة إحصائية لحسا

 ".(α=0.05)لة  عند مستوى الدال -رقلةو–والهاتف النقال 
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 (α=0.05) من خالل الجدول أعاله يتضح لنا وجود دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة    

ل النقا في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتفستراتيجي ة في تحديد التوجه اإلقبل المخاطرلت

 (3.436)البالغة  (T)وكذلك قيمة  (11.805)المحسوبة البالغة  (F)ورقلة، هذا ما دعمته قيمة 

تغيرين رتباط متوسطة بين المإلى قوة إ، إضافة (α=0.05)وهو أقل من  (0.001)بمستوى داللة 

 بالتالي(. 0.125) التي بلغت قيمته (B)كذلك القيمة المتوسطة لمعامل خط االنحدار  ،(0.644)بنسبة 

 صائيةمن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه" ال يوجد دور ذو داللة إح

–ال النق ستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالتصاالت والهاتفقبل المخاطرة في تحديد التوجه اإللت

التي تنص على:" يوجد دور ذو  "،  ونقبل الفرضية البديلة(α=0.05)د مستوى الداللة  عن -ورقلة

ت تصاالستراتيجي في مؤسسة موبيليس لالقبل المخاطرة في تحديد التوجه اإلداللة إحصائية لت

 ".(α=0.05)لة  عند مستوى الدال -رقلةو–والهاتف النقال 

 المطلب الثالث: تفسير نتائج الدراسة 

 من مكتسبةال المعلومات على بناءا الفرضيات ختبارإ خالل عليها المتحصل النتائج تفسير مسيت  

 .الموضوع هذا دراسة

افقة على عبارات المو نحو توجهت األصالة ببعد المتعلقة اإلجابات كل أن تبين النتائج خالل من -

يث يسعى العمال حتفع باألصالة مرهتمام إما يدل على مؤسسة موبيليس لديها   وهذا االستبيان )غالبا(

دام ستخإو تتصف بالتميزالتي بعيدا على الروتين والتكرار ولى القيام بأعمالهم بأسلوب متجدد إ

ن أي نالحظ بالتالمن معرفة أراء اآلخرين وعمل بها. و واالستفادةأساليب النقاش والحوار في التعامل 

 ي.ستراتيجصالة له دور في تحديد التوجه اإلبعد األ

على عبارات  الموافقة نحو توجهت الطالقة ببعد المتعلقة اإلجابات كل أن تبين النتائج خالل من -

ين يث أن المبحوثحما يدل على مؤسسة موبيليس لديها اهتمام مرتفع بالطالقة   وهذا االستبيان )غالبا(

لك وكذ دسلوب متجدنجاز أعمالهم بأإوالظروف المختلفة ورغبتهم في  يؤكدون على قدرتهم التكيف

طالقة ن بعد الأالحظ . وبالتالي نمتالك الحجة والقدرة على اإلقناع والقدرة على تعبير األفكار بطالقةإ

 ستراتيجي.له دور في تحديد التوجه اإل

افقة على عبارات المو نحو توجهت المرونة ببعد المتعلقة اإلجابات كل أن تبين النتائج خالل من -

لتوجه تحديد ا لبعد المرونة فينه أتضح عدم وجود دور ذو داللة إحصائية أ إال(، االستبيان )غالبا

أفراد  إجابات هتمام المؤسسة ببعد المرونة الذي أكدتهإبالرغم من وستراتيجي بمؤسسة موبيليس. اإل

ة بعبار تيجي ،سترااإل نه تبين عدم وجود عالقة واضحة بين بعد المرونة وتحديد التوجهأ إالالعينة 

 تيجي.ستراله دور في تحديد التوجه اإللى أن يكون إيمكن القول أن هذا البعد لم يصل أخرى 

الموافقة على  نحو توجهت حساسية المشكالت  ببعد المتعلقة اإلجابات كل أن تبين النتائج خالل من -

سية المشكالت اهتمام مرتفع بحسإيدل على مؤسسة موبيليس لديها ما  وهذا ستبيان )غالبا(عبارات اإل

والقدرة على ترتيب المشكالت وحلها  وتحرص على معرفة أوجه القصور والضعف في العمل

 جي.ستراتيشكالت له دور في تحديد التوجه اإل. وبالتالي نالحظ أن بعد حساسية المبمهارة

على  الموافقة نحو توجهتتقبل المخاطرة  ببعد المتعلقة اإلجابات كل أن تبين النتائج خالل من -

 يليس لديها اهتمام مرتفع بتقبل المخاطرةما يدل على مؤسسة موب  وهذا عبارات االستبيان )غالبا(
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ستعداد لمواجهة في العمل مع تحمل المسؤولية واإل بتعبير باألفكار المبدعة وتقديم أساليب حديثة

 ستراتيجي.له دور في تحديد التوجه اإل النتائج. وبالتالي نالحظ أن بعد تقبل المخاطرة

اللة دور ذو دالفرضية الرئيسية التي تنص على أنه:" ال يوجد  عدم إثباتومما سبق نستنتج أنه تم 

لة و دالذثبات أنه: " يوجد دور إستراتيجي". وداري في تحديد التوجه اإلإحصائية لإلبداع اإل

 األصالة،بعة )عاد األروهذا ما أكده األبستراتيجي" ي تحديد التوجه اإلداري فاإل إحصائية لإلبداع

 د التوجهتحدي ن ليس له دور فيالطالقة، حساسية المشكالت، قبول المخاطرة( ماعدا بعد المرونة فكا

  ستراتيجي.اإل
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 :خالصة الفصل

االت موبيليس التص مؤسسة" الدراسة محل المؤسسةعلى  بداية الفصل هذا خالل من تعرفنا   

 هذا إنجاز في عتمدناأ ولقد وفقه تسير الذي ظيميالتن الهيكل وكذا ،" -ورقلة -الجزائر للهاتف النقال

 قسمين على ويتحت والتي بالمؤسسة العاملة اإلطارات على وزعناها ستبانة التياإل طريقة على العمل

 محاورب الخاص الثاني القسم أما الوظيفية، الشخصية و البيانات تضمن األول القسم :رئيسين

 في يتمثل الثاني ورالمح أما داري،اإلبداع اإل وهو المستقل المتغير في يتمثل األول المحور ة،ستباناإل

 دور" التالية بحثنا إشكالية على اإلجابة إلى خاللها من وقمنا ستراتيجي،اإل التوجه وهو التابع المتغير

 ه بالبرنامجمعالجت متت ستبيانإ سترجاعإ وبعد ،" ستراتيجياإل التوجه تحديد في داريبداع اإلاإل

 نحرافإلا الحسابي، المتوسط المئوية، كالنسب إحصائية أساليب ستخدامإب ،spss.25)ي )اإلحصائ

 االنحدار ختبارإ ،نحداراإل تباين تحليل الطبيعي، التوزيع ختبارإ المتعدد، نحداراإل المعياري، تحليل

 ما ضوء لىوع الفرضيات، ختبارإو انيةالميد الدراسة نتائج وتحليل وتفسير بعرض قمنا ثم البسيط

  :مايلي يتضح ذكره سبق

 األصالة، الطالقة، حساسية المشكالت، قبول  ( من لكل إحصائية داللة ذو دور وجود

 الداللة مستوى عند الدراسة، محل بالمؤسسة ستراتيجياإل التوجه تحديد في )المخاطرة

(a=0.05) 

  بالمؤسسة محل ستراتيجياإل التوجه تحديد في مرونةال لبعد إحصائية داللة ذو دور وجودعدم 

(a=0.05) الداللة مستوى عند الدراسة
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 التوجه حديدت في دارياإلبداع اإل دور لمعرفة بها قمنا التي والميدانية النظرية الدراسة بعد

 ،يليستصاالت الجزائر للهاتف النقال موبإمؤسسة  بمؤسسة العاملة إطارات ستراتيجي لدىاإل

 .والتوصيات النتائج من مجموعة إلى وصلناوت

 :النتائج /أوال

 لقد تم تقسيم النتائج المتحصل عليها الى قسمين: 

 النتائج النظرية:

ن مستفادة إلو العقلية واستخدام إمكانياته الذهنية أإقدرة الفرد على يعكس داري اإلبداع اإل - 

مفيد لمنافع وديد اجداة أو وسيلة أو فكرة أو منتج اإلمكانيات والموارد المتوفرة أو الممكنة لتقديم أ

 للمنظمة وأعضائها وعمالئها.

دة دئل المتعخيل البدابداعية التي تقوم على القدرة في التصور وتداري المبدع بالرؤية اإليتميز اإل - 

 للتعامل مع المشاكل الموجودة.

وهو  ي جمعها،الوقت الذي يقضيه ف يصرف الفرد المبدع وقتا أطول في تحليل المعلومات أكثر من -

 . ال يمل من تجريب الحلول

 .أهدافها تحقيق نحو المؤسسة تحرك اتجاه يحدد عام إطار هو ستراتيجياإل التوجه -

ن مالمبدعة لعاملة وستراتيجي يعكس مدى أصالة األفكار واألساليب التي تنتجها األفراد االتوجه اإل -

 ة  لتحقيقها.خالل األهداف التي تسعى المؤسس

، مخاطرةل نحو الستراتيجي له تأثير قوي في سلوك اإلدارة وأداء المنظمة منها الميالتوجه اإل -

 مما سيكون له تأثير مباشر في ما تفعله المنظمة مستقبال.  العمل 

 النتائج التطبيقية:

باإلبداع  س ليتصاالت الجزائر للهاتف النقال موبيإ مؤسسة هتمامإ مستوى أن الدراسة أظهرت  -

بداع اإل أبعاد نع المبحوثين إجابات متوسط بلغ إذ الدراسة، لمقياس وفقا "غالبا" جاء بدرجةداري اإل

 (.0.426)نحراف معياري إب (4.078)مجتمعة  دارياإل

 التوجه ديدبتح تصاالت الجزائر للهاتف النقالإ مؤسسة هتمامإ مستوى أن الدراسة أظهرت -

التوجه  عن ينالمبحوث إجابات متوسط بلغ إذ الدراسة، لمقياس وفقا "غالبا" جةجاء بدر ستراتيجياإل

 (0.772)نحراف المعياري إب (4.1625)ستراتيجي اإل

 محل الدراسة لمؤسسةبا ستراتيجيإلا التوجه تحديد في بعد األصالة إحصائية داللة ذو دور وجود  -

 صالةاأل بين إحصائية داللة وذات وجبةم رتباطإ عالقة هناك أن كما ،0.05 داللة مستوى عند

 (.0.397) االرتباط معامل بلغ حيث ستراتيجياإل والتوجه

 محل الدراسة ؤسسةبالم ستراتيجياإل التوجه تحديد في بعد الطالقة إحصائية داللة ذو دور وجود -

 القةطال إحصائية بين داللة وذات موجبة رتباطإ عالقة هناك أن كما ،0.05 داللة مستوى عند

 .(0.525)رتباط اإل معامل بلغ حيث ستراتيجياإل والتوجه

 محل ستراتيجي بالمؤسسةاإل التوجه تحديد في لبعد المرونة إحصائية داللة ذو دور وجود عدم -

 .0.05 داللة مستوى عند الدراسة
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محل  ةبالمؤسس يجيستراتاإل التوجه تحديد بعد حساسية المشكالت في إحصائية داللة ذو دور وجود -

 ة بينإحصائي داللة وذات موجبة رتباطإ عالقة هناك أن كما ،0.05 داللة مستوى عند الدراسة

 (.0.654)رتباط اإل معامل بلغ حيث ستراتيجياإل والتوجهحساسية المشكالت 

محل  بالمؤسسة جيستراتياإل التوجه تحديد في بعد تقبل المخاطرة  إحصائية داللة ذو دور وجود -

تقبل  ة بينإحصائي داللة وذات موجبة ارتباط عالقة هناك أن كما ،0.05 داللة مستوى دعن الدراسة

 (.0.664)رتباط اإل معامل بلغ حيث ستراتيجياإل والتوجه المخاطرة

 :التوصياتثانيا/ 

  :التالية التوصيات تقديم يمكن الدراسة لهذه نتائج من إليه التوصل تم ما ضوء على

 ة داري في مؤسسبداع اإلالوعي ومعرفة العاملين بموضوع اإل العمل على زيادة ضرورة

 تصاالت الجزائر للهاتف النقال.موبيليس إل

 جزائرتصاالت الإفكار جديدة من طرف عمال المؤسسة ضرورة تشجيع اإلدارة العليا ألية أ 

 للهاتف النقال موبيليس.

 قه.وتسعى الى تحقي بداعفية وتنظيمية أكثر مرونة تشجع اإلالعمل على خلق بيئة ثقا 

  ى المحافظة عليها وقدراتها بطريقة أفضل والعمل علستغالل موارد المؤسسة إالعمل على

لتحقيق األهداف
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 مة المصادر والمراجع:قائ

 اآليات القرآنية :أوال

 . سورة البقرة1

 . سورة األنعام2

 ثانيا: الكتب
لطبعة اباعة، رة للنشر والتوزيع والط، عمان، دار الميساالبداع االداريبالل خلف السكارنه،  .1

 ، عمان، األردن.2011األولى، 

 االستراتيجي والتخطيط اإلستراتيجية ،إدريس صبحي محمد وائل حمدان، بني محمد خالد .2

 ، ،األردن األولى،عمان الطبعة والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،)معاصر منهج(

2007. 

، دار المسيرة للنشر ، نظرية المنظمةيضر كاضمخليل محمد حسن، محمود الشماع، خ .3

  .2000والتوزيع، عمان، األردن،

ن، الكرخي مجيد، التخطيط االستراتيجي)عرض نظري وتطبيقي(، دار المناهج للنشر،عما .4

 األردن.

، لتوزيع، الوراق للنشر وااإلدارة اإلستراتيجية المستدامةمحمد حسن العيساوي واخرون،  .5

 .، األردن2012الطبعة األولى، 

هيم رة)مفااإلدارة اإلستراتيجية المعاصنبيل محمد مرسي خليل، هاني عبد الرحمان العمري،  .6

 .2014، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، جدة،  وتطبيقات علمية(

 مذكرات واألطروحات جامعية :ثالثا 

سسة بداع التنظيمي في المؤاثر عملية خلق المعرفة على اال. الصفدي محمد حمزة حسن،  .1

ت، ل البيآ، رسالة ماجيستير في إدارة العامة، جامعة  العامة للضمان االجتماعي في األردن

 .2019االردن،

 األدوية ات)الشرك التسويقي باألداء وعالقته اإلبداع ثقافة واقعبربراوي نضال محمود رشيد،  .2

لغربية(، ا الضفة في واألطباء لصيادلةوا القطاع هذا في العاملين نظر من وجهة الفلسطينية

راسات العليا، األعمال، كلية الد الماجستير، إدارة درجة لمتطلبات استكماال الدراسة هذه قدمت

 . 2011جامعة  الخليل، 

 لنيل رةمذك ن،تنمية االبداع االداري في األداء المتميز بين القادة والمرؤوسيبلهادي سعيدة،  .3

 إداري، كليةوالعلوم السياسية والعالقات الدولية، فرع تنظيم سياسي  قسم في الماجستير شهادة

 .2008العلوم السياسية واإلعالم، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،

 لعامالقطاع االبداع االداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري اتوفيق عطية توفيق العجلة ،  .4

رد الموا ماجستير  في إدارة األعمال/إدارة)دراسة تطبيقية على وزارات قطاع غزة(، رسالة 

 .2009البشرية كلية التجارة جامعة اإلنسانية ،غزة، فلسطين،

 دارةأ االتصاالت شركات أداء على أثره و االستراتيجي التوجه ،أحمد الرشيد تهاني حمزة .5

 روحةأط ، )الخرطوم االتصاالت بوالية شركات من عينة على دراسة( وسيط كمتغير المعرفة

 .2015 السودان، التكنولوجية، للعلوم السودان جامعة منشورة، دكتوراه،
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اني )بحث ميددور المقدرات القيادية في صياغة التوجه االستراتيجيزينب أبو علي خلف،  .6

، 17دد، الع09 لمجلدالعينة القيادات في أمانة بغداد(، مجلة االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، 

 .2017بغداد، العراق، 

لتوجه اتعزيز استراتيجيات الريادة من منظور العالقة مع  إمكانيةسعيد عبد هللا محمد،  .7

 بية(،)دراسة استطالعية في شركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الط االستراتيجي

 .2013، العراق، 112، العدد 35المجلد 

لبنة مؤسسة )دراسة حالة م لمؤسسةاالبتكار التسويقي واثره في تحسين االداء اسليماني محمد، .8

 لعلومالحضنة(، رسائل ماجيستير في علوم التسيير، غير منشورة، جامعة المسيلة، كلية ا

 .2007االقتصادية والتسيير، مسيلة، الجزائر،

تيندال  مؤسسة) دراسة ميدانية ل، فعالية السلوك القيادي على االبداع االداريشيحي محمد امين .9

ة ية، جامعجتماعمسيلة (، مذكرة التخرج الماستر، كلية العلوم اإلنسانية واال لألقمشة الصناعية

 . 2014مسيلة، 

وير في تط اثر التوجهات اإلستراتيجية االبداعية واالستباقيةعبد الوهاب احمد علي جندب،  .10

ة في ، )دراسة استطالعية على شركات صناعة االغديالمنتجات الجديدة واألداء التسويقي

 .2013رسالة ماجستير في إدارة األعمال، اليمن،  اليمن(،

لى علرياض واقع االبداع ومعوقاته مديرات المدارس بمدينة االعساف وفاء بنت عبد العزيز،  .11

 .2005، رسالة ماجيستير، غير منشورة، األداء الوظيفي للعاملين

ى عية علاستطال) دراسة اثر الثقافة التنظيمية االبداع اإلداريالعنزي، بسام بن مناور،  .12

ك المل العاملين في مؤسسات في مدينة الرياض رسالة ماجستير في اإلدارة العامة(، جامعة

 .2004سعود، كلية العلوم اإلدارية، المملكة العربية السعودية.

م ير عل، مذكرة ماجست، مساهمة األسرة في ظهور السمات االبداعية لدى الطفلغضبان مريم .13

 . 2006بقسنطينة، قسنطينة،  النفس االجتماعي، جامعة

رسالة  ،لرياضااالبداع االداري ومعوقاته في األمن العام بمدينة القحاطي،الحق بن عبد هللا،  .14

لمملكة لعليا، اسات اماجستير في العلوم االدارية ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، كلية الدرا

 .2007العربية السعودية، 

بنوك يقي للاثر أنماط التوجهات االستراتيجيات على األداء التسومحمد كايد محمد المجالي،  .15

فلسطين،  ، رسالة الماجستير،منشورة،  جامعة الشرق األوسط، كلية إدارة األعمال،التجارية

2012. 

 تأثيرهما و التنظيمي الهيكل و االستراتيجي الخيار بين العالقة الريحان، علي سعد المحمدي .16

 سكليمنت سانت منشورة، جامعة دكتوراه، أطروحة .الصناعية ةالمؤسس فعالية تحقيق في

 .2011 العالمية،

 أس مالرالدور الوسيط للتوجه بالتعلم في العالقة بين مصعب عبد هللا عبد الرحمن حسن،  .17

ألعمال، دارة اإ، أطروحة لنيل دكتورا الفلسفة في بالشركات السودانية الفكري واإلبداع االداري

 . 2018لعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات العليا،الخرطوم، سودان، جامعة السودان ل

ط ة الخطو)دراسة حالة شركاثر اإلدارة بالذكاءات على التوجه االستراتيجي، فوزية،مقراش  .18

 . 2015الجوية الجزائرية(، أطروحة دكتوراه جامعة محمد خيضر بسكرة ، بسكرة، 
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لى عللمنظمات على صناعة القرارات )دراسة  اثر التوجه االستراتيجيميرنا أبو نجم،  .19

 تراضيةرسالة ماجيستر، منشورة، الجامعة االفشركات االتصاالت في الجمهورية العربية(، 

 .2018السورية، 

 التسويقي باألداء اإلستراتيجي التوجه عالقة على البيئي االضطراب أثر طه، أبو أحمد نهى .20

 منشورة، ماجستير، رسالة.،)األردنية العاصمة في اإلسكانات شركات على تطبيقية دراسة(

 2012األردن، األوسط، الشرق جامعة

وزيع فطال لتن)دراسة حالة: تأثير االتجاه االستراتيجي على أداء منظمات األعمال نوال شين،  .21

الجزائر(، أطروحة دكتوراه ، جامعة محمد خيضر، -وتسويق المنتجات البترولية

 . 2016بسكرة،

 قيات والمجالت الجامعيةثالثا: الملت

) الداريدور إستراتيجية التمكين في تحقيق االبداع اارادن حاتم خصير، هبه بسام تيسير،  .1

 .42،2019لعدد ادراسة تحليلية في مدينة اإلمامين الكاظمين الطبية(، مجلة اإلدارة واالقتصاد، 

يقية في ة تطب)دراس لتنظيمياالبداع االداري وتأثيره في التطوير اأميرة هاتف جداوي الجنابي،  .2

، 98دد ، العشركة الوسام لمنتجات األلبان والمواد الغذائية كربالء،مجلة اإلدارة واالقتصاد

2014. 

 اريع االدالعالقة بين مقومات ومعوقات االبداامينة عبد القادر علي، علي عبدهلل الحاكم،  .3

جلد ، الملعاملة بمدينة خرطوم()دراسة تطبيقية على بعض منظمات األعمال متعددة األنشطة ا

 .2015، الخرطوم، السودان،01، العدد16

راسة ) ددور التوجه االستراتيجي في بناء القدرات اإلستراتيجيةإيمان عبد محمد احمد،  .4

، 14لعدد ا، 07استطالعية ألراء المديرين في المعمل لأللبسة الجاهزة في الموصل(، المجلد 

، لعراقصادرة عن كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة البصرة، امجلة دورية النصف السنوية ال

2013. 

"، تمنظماتنمية االبداع ودوره في الدفع من أداة البديسي فهيمه واخرون  مداخلة بعنوان:" .5

سعد  جامعةماي( ،19-18ملتقى الدولي حول: االبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة )

 . 2011البليدة ،الجزائر،دحلب ، 

ف للهات )مؤسسة موبيليس االبداع اإلداري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسيةبوسعدة سعيدة،  .6

 .2018،الجزائر، 19، العدد 14النقال(، مجلة االقتصاديات شمال افريفيا، المجلد 

ية دور االبداع االداري في تحسين األداء الوظيفي في الهيئات المحلالجعبري عنان،  .7

غير  ألعمالتطبيقية على شركة كهرباء خليل(، رسالة ماجيستير في إدارة ا)دراسة  الفلسطينية

 منشورة، جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، فلسطين.

عة التوجه االستراتيجي وتأثيره في تحقيق البراجواد محسن قاسم، زهراء نعيم قاسم،  .8

 دارةبعض المصارف الخاصة (كلية اإل )دراسة استطالعية آلراء عينه من مدراء التنظيمية

 . 2017واالقتصاد جامعة القادسية، العراق، 

بة في لمحاستقييم ديوان اخالد احمد الفهد، محمد فتحي عزازي، عبد هللا عبد السالم احمد، ) .9

 ة، العددلقاهردراسة استطالعية قسم المحاسبة(، كلية التجارة، جامعة ا الرقابة على المخالفات

 .2019، القاهرة، 04لد ، المج09
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، عيةالتوجه االستراتيجي في تحقيق المسؤولية االجتما اثرخالد خلف سالم الزريقات،  .10

 اإلقتصادية، ومبغداد للعل كلية مجلة ،)األردنية التجارية التجارية المصارف في تطبيقية دراسة(

 . 2012العراق، ،31 العدد
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 .  2012، جامعة الموصل، 24، العدد 8واالقتصادية، المجلد 

راسة ) د اثر أبعاد التوجه االستراتيجي في تحسين األداء االستراتيجيعلي الضالعين،  .14
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 جامعة محمد خيضر بسكرة                                          

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير     

 رقسم علوم التسيي

     

 البحث ستبانهإ
 

 األخ الفاضل...،األخت الفاضلة...،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...،

يسرنا أن نضع بين أيديكم هذه اإلستبانة التي صممت لجمع المعلومات الالزمة للدراسة التي نقوم بإعدادها لنيل     

دراسة  -في تحديد التوجه االستراتيجي  اإلداري بداعاإل" دور  ـــــــالمعنونة بو ،في علوم التسيير شهادة الماستر

 اإلبداعالتعرف على دور  إلىوتهدف هذه الدراسة  ميدانية لمؤسسة موبيليس لالتصاالت بوالية ورقلة"،

 في تحديد التوجه االستراتيجي لمؤسسة موبيليس لالتصاالت. اإلداري

 صحة أن حيث بدقة، االستبيان أسئلة على باإلجابة التكرم منكم نأمل المجال هذا في كميأر ألهمية ونظرا 

فمشاركتكم  اهتمامكم االستبيان هذا تولوا أن منكم نطلب لذلك إجابتكم، صحة على كبيرة بدرجة تعتمد النتائج

 في نجاحها. اأساسي ضرورية ورأيكم يهمنا إذ يعتبر عامال

 .فقط العلمي البحث ألغراض إال تستخدم لن إجاباتكم جميع أن علما ونحيطكم       

 

 تعاونكم حسن لكم شاكرين

 

 تقبلوا مني فائق التقدير و االحترام

 

 :الطالبة                                                                                                                       

 مروة العوني

 2020-2019السنة الدراسية:

 البيانات الشخصية والوظيفية األول: الجزء

يهدف هذا القسم إلى التعرف على بعض الخصائص االجتماعية والوظيفية لموظفي المؤسسة     

بغرض تحليل النتائج فيما بعد، لذا نرجو منكم التكرم باإلجابة على التساؤالت التالية وذلك 

 في المربع المناسب الختيارك.×( )بوضع إشارة
 أنثى                                      ذكر       الجنس:           .أ

  

 سنة40سنة إلى أقل من 30من                        سنة30أقل من    العمر:   .ب

 سنة فأكثر  50                                         سنة50سنة إلى أقل من 40من             

 

 المؤهل العلمي: .ج

 مهندس            ليسانس                                     ثانوي أو أقل             

 تكوين مؤهل           دراسات عليا                

 

 .سنوات الخبرة بالمؤسسة:د

 سنوات         10إلى أقل من05من                    سنوات 05أقل من       
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 سنة 20أكثر من             سنة 20إلى أقل من 15من              سن15إلى أقل من 10من      

 

 مؤقت                    دائم              : طبيعة المنصبه .

  

 لجزء الثاني: دور اإلبداع اإلداري في تحديد التوجه االستراتيجيا

 المحور األول:  اإلبداع اإلداري 

ري بمؤسسة موبيليس، فيما يلي مجموعة من العبارات التي تقيس مستوى اإلبداع اإلدا    

( أمام العبارة التي ×المرجو تحديد درجة موافقتك أو عدم موافقتك عنها، وذلك بوضع عالمة )

 تناسب اختيارك.

 

 القياس عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارةإبعاد االبداع االداري و 

 المعيار
 دائما غالبا أحيانا نادرا  أبدا

 األصالة .أ

      ل الموكلة لي بأسلوب متجدد ومتطور.أنجز األعما -1

      أتجنب تكرار في ما يفعله اآلخرون في  إجراءات العمل. -2

      أسعى لحل مشكالت بطرق بعيدة على الروتين والتكرار. -3

      لدي القدرة على دمج اآلراء المتخلفة وتقديم حال واقعيا جديدا. -4

جة والقدرة على أستخدم مهارة النقاش والحوار وامتلك الح -5

 اإلقناع.

     

 الطالقة .ب

متلك القدرة على اقتراح الحلول السريعة لمواجهة مشاكل أ -1

 .العمل

     

حرص على استخدام مهارات النقاش والتعبير على رأيي أ -2

 بشكل تام.

     

 زمنية فترة خالل فكرة من أكثر تقديم على أتمتع بالقدرة -3

 .قصيرة

     

كلمات  في صياغتها أو بطالقة ئيأفكاري و أرا عن أعبر -4

 .معينا   موقفا   تناسب مفيدة

     

      .المختلفة الظروف في السريع يركالتف على القدرةلدي   -5

 المرونة .ج

 بتلقائية العمل لتطوير جديدة أفكار تقديم على القدرة لدي -1

 .ويسر

     

      يي بحرية واستقاللية تامة.ألدي القدرة على التعبير عن ر -2

      ستفيد من اآلراء و االنتقادات الموجه للجميع.أ -3

      .صحته بعدم أقتنع عندما موقفي تغيير في أتردد ال -4

       .نظري وجهة مع تتعارض وإن الجيدة المقترحات أتقبل -5

 حساسية المشكالت .د

      أتنبؤ بوجود مشاكل في العمل قبل وقوعها. -1

      ل المتوقعة.تهيئة حلوال للمشكالت العم إلىأسارع  -2

      ستطيع في كثير من األحيان توقع حل لمشكالت العمل.أ -3

      لدي القدرة على ترتيب المشكالت وحلولها حسب األولوية -4
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 تقبل المخاطرة .ه

      التعبير عن األفكار المبدعة يمكنني -1

      اعتباره تجربة التي تسبق النجاح.بأتقبل الفشل  -2

يب حديثة ألداء العمل رغم علمي أحرص على تقديم أسال -3

 بالمخاطر المترتبة عليها

     

      هتم بتقديم أفكار مستحدثة بالعمل حتى ولو لم تطبق حينها.أ -4

 أستعدأتحمل المسؤولية الكاملة في ما أقوم به في أعمالي و -5

 لمواجهة النتائج.

     

 

 المحور الثاني: التوجه االستراتيجي

ن العبارات التي تقيس مستوى التوجه االستراتيجي بمؤسسة موبيليس، المرجو تحديد فيما يلي مجموعة م    

 ( أمام العبارة التي تناسب اختيارك.×درجة موافقتك أو عدم موافقتك عنها، وذلك بوضع عالمة )

 

 التوجه االستراتيجي وعبارات القياس
  دائما غالبا أحيانا  نادرا  أبدا

يها رؤية إستراتيجية المؤسسة التي أعمل ف متلكت -1

 .واضحة

     

      أهداف واقعيةمؤسستنا لتجسيد رؤيتها من خالل تسعى  -2

في عملية تطوير العاملين  مسيريها مؤسستناتشرك  -3

 الرؤية 

     

 اودقيق اتمتلك المؤسسة التي أعمل فيها تصورا واضح -4

 على الرسالة التي تؤديها.

     

لتحفيزهم  ها/عاملين بي تهارسال بتوضيح مؤسستنا تقوم  -5

 على تحقيق األهداف.

     

      تلبي المؤسسة متطلبات البيئة الخارجية وتتكيف معها. -6

تضع المؤسسة التي أعمل فيها أهدافها في حدود  -7

 .اإلمكانيات المتاحة لها

     

نبثق منه تناإلطار العام الذي  مؤسستناتعتبر رسالة  -8

 .هاأهداف

     

      قية محددة تسعى للحفاظ عليها.لمؤسستنا أبعاد أخال -9

      تتعامل المؤسسة بمصداقية وشفافية مع زبائنها.  -10

 شكرا على حسن تعاونكم
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 قائمة المحكمين 

 

 الرقم الدراسة ألداة المحكمين أسماء رتباطاإل جامعة

( أ  محاضر)  األستاذة رايس وفاء  بسكرة خيضر محمد جامعة  

 

01 

 (أ  محاضر)  األستاذة خان أحالم  سكرةب خيضر محمد جامعة

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




