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–المناخ التنظ�مي السائد في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب أثر التعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة      

 ،الق�ادةالتنظ�مي، اله�كل(في: تمثلت أ�عاد المناخ التنظ�مي أوماش على اإلبداع لدى العاملین، حیث

إست�انة لغرض جمع الب�انات وتوز�عها على عینة ولتحقیق أهداف الدراسة تم تطو�ر ،  )التكنولوج�ا ،االتصاالت

) إست�انة صالحة لتحلیل 40ست�انات المسترجعة () عامل �مركز محل الدراسة، وكان عدد اإل50مكونة من (

اإلحصاء الوصفي و متوسط الحسابي، س �یامقاإلحصائي، واستخدمت عدة أسالیب إحصائ�ة تضمنت: 

 .امل الث�ات ألفا كرون�اخعال�س�ط، م االنحدار، تحلیل (t)لالنحدار وتحلیل الت�این  اإلنحراف المع�اري 

داللة إحصائ�ة للمناخ التنظ�مي �أ�عاده المختلفة  عدة نتائج أهمها : وجود أثر ذو إلىوتوصلت الدراسة       

من الت�این الحاصل في مستوى اإلبداع   (27%)في اإلبداع لدى العاملین ، حیث فسر متغیر المناخ التنظ�مي

إضافة إلى مما سبق فقد بینت الدراسة ال یوجد أثر ذو  )، 2R(على ق�مة معامل التحدید  �االعتمادلدى العاملین 

اإلبداع لدى العاملین ، و�وجد أثر ذات داللة إحصائ�ة لكل من أ�عاد على ه�كل التنظ�مي لل داللة إحصائ�ة

 .االتصال، التكنولوج�ا) على اإلبداع لدى العاملین،ق�ادة المناخ التنظ�مي (ال

تأكید أهم�ة المناخ التنظ�مي السائد على المؤسسة : مجموعة من التوص�ات أهمها  إلىوخلصت الدراسة       

محاولة الوقوف على العناصر ، و ومراجعة أ�عاده �شكل مستمر لتعز�ز جوان�ه اإلیجاب�ة ومعالجة جوان�ه السلب�ة

التي من شأنها أن تعمل على خلق توجیهات سلب�ة نحو المناخ التنظ�مي لدى العاملین ، ومحاولة مواجهتها 

 طرق الترسیخ مفهوم اإلبداع لدى كافة العاملین �المؤسسة وذالك �كل على المؤسسة أ�ضا ، و والتغلب علیها

كإجراء تدر��ات �كل الطرق الحدیثة  كتشج�عهم على العمل ضمن فرق عمل �سودها روح المخاطرة والمجازفة و

 وٕاتخاذ القرارت �طر�قة إبداع�ة. لحل المشكالت

 أوماش.-المفتاح�ة : المناخ التنظ�مي، اإلبداع لدى العاملین، مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب اتالكلم
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Abstract 
      This study aimed to identify the impact of the prevailing regulatory climatein 
Grand Mills Foundation for South-Omache,on the creativity among employees, this 
climate’s dimentionswere : the organizational structure, leadreship, communication 
and technology. 

     To achieve the objective of the study, a questionnaire has been developed to 
collect and distibute data to a sample of (50) employee under study center. The 
number of the questionnaires that were retrieved is : (40) questionnaire valid for 
statistical analysis, several statistical methods were used including :descriptive 
statistics and arithmetic standards, standard deviation and variance analysis of the 
slope (t), simple regression analysis, consistency Cronbach’s alpha coefficient. 

      The study reached the following findings : the existence of an impact of a 
statistically significant organizational climate with all its diffrent influences on 
creativity among employees, as interepted by the regulatory climate variable (27%) 
of the discrepancy in the level of creativity among employees depending on the  
value of the determination coefficient (R2), in addition , the study showed that there 
is no statistically significant effect of the organizational structure on the employees’ 
creativity. 

       There were statistically significant effects for each dimension of the 
organizational climate(leadership, communication and technology) on creativity 
among employees 

      The study concluded to a variety of recommendations including: the need to 
make sure the importance of the prevailing organizational climate and the review of 
its positive aspects and the curative of the negative ones. The entreprise needs also 
to try to stand on the elements that would create a negative guidance about the 
organizational climate among employees, and try to face and overcome those 
elements. Besides, It has to establish the concept of creativity among all the 
employees using diffrent ways as: Encouraging them to work in teams dominated by 
the spirit of risk and risk-taking.A measure of exercises with all modern ways to solve 
problems and make decisions in a creative way. 

    Key words: organizational climate, creativity among employees, Grand Mills 
Foundation for South-Omache. 



 

  

دمحم صلى      إىل منارة العلم واالمام املصطفى إىل األمي الذي علم إىل سيد اخللق إىل رسولنا الكرمي سيد� 

 .هللا عليه وسلم

 إىل الينبوع الذي ال ميل العطاء إىل من حاكت سعاديت خبيوط منسوجة من قلبها 

  إىل والديت العزيزة.

ألنعم ابلراحة واهلناء الذي مل يبخل بشئ من أجل دفعي يف طريق النجاح الذي علمين  واىل من سعى وشقى

 .أن أرتقي سلم احلياة حبكمة وصرب إىل والدي العزيز

 إىل القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الصافية إىل ر�حني حيايت                         

 ة عيين مجيلة أطال هللا يف عمرهاجديت وقر 

         عبد الكرمي، عبد احلليم  من حبهم جيري يف عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إىل أخوايت وأخواينإىل 

 ،هديل ،أسيل نورهان ،شهندا ،أروى أمنيأحبيت الصغار دمحم  إىل،فاروق، أمرية وحبيبة 

 .واىل ابنة اخلال الغالية وردةوزوجاهتم  وأعمامي أخوايلمجيع  إىل                   

إىل من سر� سو�ً وحنن نشق الطريق معاَ حنو النجاح واإلبداع إىل من تكاتفنا يدا بيد وحنن نقطف زهرة 

  رحيمة.،، حنان ،ملياء، ،مسية ، هناء إكرام،ة، مفيدإكرامتعلمنا إىل صديقايت وزمياليت،مرمي ،راضية، 

 عبد احلليم عبد السالم ، ،دمحم أمني واىل الزمالء 

 كل من محلتهم ذاكريت ومل حتملهم مذكريت  إىل                               

              إىل اليت بذلت كل جهٍد وعطاء لكي أصل إىل هذه اللحظة أستاذيت الكرمية ومنرية دريب يف  مذكريت 

 ...دوابخ سعيدة...األستاذة 



 



   
 

 

ْذ تَأ�ًذَن َر�ٌمكٌْ  قال تعاىل: ﴿
�
َ  َوا  ﴾ُمكْ نً یدَ ِز َ��  ُمتْ رْ كَ شَ  ِنئْ ل

 )٧سورة ٕا�راهمي ا�ٓیة(                                                                     
 صدق هللا العظمي                                                                  

على شكره أومنا  حنمده محدا كثريا على نعمه اليت ال حتصى وال تعدهللا مد احل
دعوه أن يتقبله منا.، و أالعملتوفيقه إلجناز هذا   

 اعلى توجيهاهت ة دوابخ سعيدة الفاضليتتقدم ابلشكر اجلزيل ألستاذكما أ
العملالقيمة إلمتام هذا   

 كما اليفوتين أن أتقدم ابلشكر إىل
و أخي عبد احلليم وزميلي دمحم  يف هذا البحث مرمي يقة اليت كانت سنديالصد 

   .سسة املطاحن الكربى للجنوبل مؤ نسى كل عمادون أن أأمني  
شكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد على إجناح هذا العمل أو أخريا 

 …املتواضع
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 مقـدمــة
 

  مقدمة

النفجار المعرفي وثورة ا�شهد العصر الحالي العدید من التطورات المتسارعة والتغیرات المتالحقة نتیجة       

في مختلف المجاالت یتطلب ، ولعل التقدم العلمي والتطور التقني الذي حققته ال�شر�ة تالمعلومات واالتصاال

دور من حلول مبدعة في ك�ف�ة أداء المهام داخل المؤسسة لما له من  مالحاجة إلى اإلبداع والمبدعین وما لدیه

عطاء الموظفین مما �ساعد اإلدارة على التغلب على المشكالت و�كون ذلك بإ ،هام في �قاء المؤسسة وتطورها

 ر.ما لدیهم من أفكا� الفرصة للمساهمة 

، وهو جوهر عمل�ة التطو�ر والتغییر الفعال ألهداف عهود قلیلة أص�ح هو منشئ للثروة فاإلبداع مند      

مواك�ة كافة المستجدات والنهوض  وعمل�ات أداء العاملین في المؤسسات، بل هو مطلب أساسي من أجل

فسة والوصول إلى األسواق العالم�ة ، و�عطي للمؤسسة القدرة على المنااء المؤسسات والعاملین فیهامستوى أد�

 .�شكل أفضل وأسرع

، ولكن أ�ضا ل�س فقط في تحقیق أهدافها ؤسسات�عتبر المناخ التنظ�مي أحد العوامل الرئ�س�ة لنجاح المو        

ل تغیرات أهم�ة وجود المناخ التنظ�مي في ظ في تحقیق اإلبداع وٕاحداث التطو�ر في جم�ع نشاطاتها، وتزداد

، مما عولمة والتغیر التكنولوجي السر�علدخول إلى الاوالمنافسة الشدیدة و  المؤسسة تع�شهابیئة السر�عة التي ال

 اإلبداع المستمر.  المؤسسة�فرض على 

، فالمناخ لإلبداع أو مع�قا له �تأثر إبداع العاملین �المناخ التنظ�مي السائد فإما أن �كون مشجعاو   

رصة لنمو الطاقات اإلبداع�ة وتشج�ع التجدید و�منح العاملین مجاال أوسع في العمل التنظ�مي هو الذي �عطي ف

ود ف�ه كل دواعي التمیز ن المؤسسات المبدعة هي التي توفر مناخا تنظ�م�ا مالئما تس، و�التالي فإتواالتصاال

 �شكل كبیر.  المؤسسة، ومنه �حدد درجة نجاح والر�ادة
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  ال�حث إشكال�ةأوال: 

یلعب المناخ التنظ�مي دورا كبیرا في ترصین السلوك األخالقي والوظ�في ألفراد العاملین من ناح�ة تشكیل     

التي ة مشتركة بین العاملین والمؤسسات ، حیث هناك مصلحق�م والعادات واالتجاهات والسلوكوتعدیل وتغییر ال

�ه وجعله یتماشى مع حیث االهتمام �ه واالرتقاء ، مناخ تنظ�مي مناسب ملون بها في أن �سود تلك المؤسسات�ع

وأهداف الفرد والتعرف على مدى أثره في خلق الدوافع ورفع مستوى المعنو�ة وتحسین مستوى  ؤسسةأهداف الم

، نفس الوقت یرفع من مستوى رضاهم عن العمل�و ، لدى العاملین الذاتي�ضمن التطور حتى أداء العاملین 

سوف سبق  و�ناء على ما، اإلبداعو�كشف الطاقات و�شجع  و�خلق نوعا من التحدي لدیهم ،و�قوم بتحفیزهم

 اإلشكال�ةغة امن خالل ص� ،لدى العاملین  في المؤسسة اإلبداعنحاول التعرف على أثر المناخ التنظ�مي على 

 :التال�ةالرئ�س�ة 

 ؟في المؤسسةلدى العاملین  اإلبداععلى التنظ�مي  لمناخا أثر ما •

 :التال�ة س�ة التساؤالت الفرع�ة �الرئ إشكال�ةوتندرج  ضمن 

 ؟أوماش-هو مستوى المناخ التنظ�مي السائد �مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ما •

 ؟أوماش–لدى العاملین �مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  اإلبداعهو مستوى  ما •

، اإلتصال، التكنولوج�ا) على الق�ادةما أثر أ�عاد المناخ التنظ�مي المتمثلة في ( اله�كل التنظ�مي،  •

 ؟أوماش-اإلبداع لدى العاملین �مؤسسة المطاحن الكبرى لجنوب

 أهم�ة ال�حثثان�ا: 

ومعرفة أثر كل �عد من  ،المؤسسة تكمن أهم�ة الدراسة في التعرف على طب�عة المناخ  التنظ�مي السائد في

عكس رغبتها في �ي م�ن اهتمام المؤسسات �المنـاخ التنظإذ أ، لدى العاملین اإلبداععلى أ�عاد المناخ التنظ�مي 

 جراءاتاإلو س�اسات المما یوفر لصانعي القرارات ب�انات واقع�ة تساعدهم في تبني  ،ئة مناس�ة للعملیجاد بیإ

 ،رضا العاملین عن أعمالهمضح عن السائد لما له من أثر وا التنظ�مي من المناخ ن، األمر الذي �حسالمالئمة

 .، و�منحهم الفرصة لإلبداع والتطور الذاتيوفي رفع مستوى أدائهم
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 أهداف ال�حث ثالثا: 

 ، كما أنه توجد أهدافلدى العاملین إلبداعا علىالمناخ التنظ�مي  أثر إیجادا ال�حث هو ذالهدف الرئ�سي من ه

 : كالتاليوهي  ،ال�حث فرع�ة لهذا

 .المؤسسةالتعرف على طب�عة المناخ التنظ�مي السائد في  •

 .المؤسسة المناخ التنظ�مي فيالضوء على أ�عاد  إلقاء •

 في المؤسسة. لدى العاملین  واإلبداع المناخ التنظ�ميتوض�ح أهم�ة كل من  •

 .في المؤسسة  لدى العاملین اإلبداعالمؤثرة في التعرف على أهم العناصر  •

 .لدى العاملین في المؤسسة اإلبداعالتعرف على مستوى  •

 :ال�حث أس�اب اخت�اررا�عا: 

 الرغ�ة الذات�ة في اخت�ار هذا الموضوع. •

 یندرج الموضوع ضمن تخصص تسییر الموارد ال�شر�ة. •

 االهتمام �الموضوع �اعت�اره من المواض�ع الهامة التي تتطلب دراسة.  •

 :فرض�ات الدراسةخامسا: 

 الفرض�ة الرئ�س�ة التال�ة: تتمثل فرض�ات الدراسة في

�مؤسسة المطاحن  في لدى العاملین واإلبداعبین المناخ التنظ�مي  إحصائ�ةداللة  وذ أثرال یوجد  •

 أوماش.-الكبرى للجنوب

 و تنقسـم هذه الفرض�ة إلى الفرض�ات الفرع�ة التال�ة:

�مؤسسة  لیناملدى الع واإلبداعاله�كل التنظ�مي بین  إحصائ�ةداللة  وذجد أثر : ال یو األولىالفرض�ة الفرع�ة    

 أوماش.–المطاحن الكبرى للجنوب 

�مؤسسة المطاحن  العاملینلدى  واإلبداعبین الق�ادة  إحصائ�ةداللة  ذوأثر  : ال یوجدالفرض�ة الفرع�ة الثان�ة   

 أوماش.-الكبرى للجنوب 
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�مؤسسة  لدى العاملین واإلبداعبین االتصال  إحصائ�ةداللة  وذیوجد أثر  : الالفرع�ة الثالثةالفرض�ة   

 أوماش.-المطاحن الكبرى للجنوب 

�مؤسسة  لدى العاملین اإلبداعو  بین التكنولوج�ا إحصائ�ةداللة  ویوجد أثر ذ ال الرا�عة:الفرض�ة الفرع�ة   

 أوماش.-المطاحن الكبرى للجنوب

 سادسا: نموذج الدراسة 

 ال�حث في الشكل التالي: یتمثل 

 : نموذج الدراسة01الشكل رقم 

 

 الطال�ة  إعدادمن 

 :اإلجرائ�ةالتعار�ف سا�عا: 

والتي تؤثر في األطر  ؤسسةخصائص التي تتسم بها بیئة الممجموعة من السمات وال: المناخ التنظ�مي .1

 والجماعات على حد السواء. ؤسساتالسلوك�ة لألفراد والم

 المناخ التنظ�مي

 

  

 اله�كل التنظ�مي

 الق�ادة 

 

 

لدى العاملین اإلبداع  

 االتصال

 التكنولوج�ا

التابع املتغري   املتغري املستقل  
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 مات�التقس وضحی ثیح، ؤسسةللم الداخلي بیالترك حدد� الذي ءابنال �ه قصد�التنظ�مي :كل اله� .2

 ؤسسةالم أهداف لتحقیق الالزمة واألنشطة األعمال مختلف تؤدي التي ة�الفرع والوحدات مات�والتنظ

 .نهایب والعالقات

 .ؤسسةالم وأهداف ات�غا تحقیق نحو جهودهم ه�وتوج اآلخرون  على ریالتأث ة�عمل : هي الق�ادة .3

خر و�شمل إرسال فكرة أو حق�قة أو آ ق المعلومات واألفكار من شخص إلىتدفو  عمل�ة ت�ادل :االتصال .4

 مستقبل.معلومة من مرسل إلى 

 صه�وتخل العمل إجراءات ط�ت�س على ساعد� مما ؤسسةللم ر�والتطو  رییالتغ إدخال هي :التكنولوج�ا .5

 .الكامنة وطاقاتهمقدراتهم  الستغالل نیللعامل الفرصة ٕاتاحةو  ه،�ف ة�نیالروت جزاءاأل من

مجموعة من السمات والقدرات والعوامل، التي تظهر في سلوك الشخص  إلىعمل�ة تشیر  اإلبداع: .6

 المبدع بدرجة عال�ة.

 حدود ال�حث:ثامنا: 

 ف�ما یلي: ،حدود ال�حثتتمثل  

 أوماش.-وبن�مؤسسة المطاحن الكبرى للجتتمثل في العمال اإلدار�ین الحدود ال�شر�ة:  -1

" على اإلبداع لدى العاملینالمناخ التنظ�مي اقتصر هذا ال�حث على دراسة "أثر  الحدود الموضوع�ة: -2

 .أوماش-وبن�مؤسسة المطاحن الكبرى للج

 أوماش.-وبن�مؤسسة المطاحن الكبرى للججري هذا ال�حث أ الحدود المكان�ة: -3

 .2015-2014هذا ال�حث من خالل الفصل الثاني من السنة الجامع�ة نجاز إتم الحدود الزمن�ة:  -4

  :سا�قةالالدراسات تاسعا: 

 متعلقة �المناخ التنظ�ميالالسا�قة  دراساتال. 1

، الوظیفي باألداء وعالقتھ التنظیمي المناخ :بعنوان، )2004( السكران إبراھیم دمحم ناصر دراسة •
 الریاض. بمدینة الخاصة األمن قوات قطاع ضباط على مسحیة دراسة

 هات ض�اط قطاع قوات األمن الخاصة نحو المناخالعالقة بین توجهدفت هذه الدراسة تب�ان طب�عة وقد     

�حث أثر المتغیرات الوظ�ف�ة (المؤهل العلمي، العمر، سنوات  إلى، �اإلضافة التنظ�مي ومستوى أدائهم الوظ�في

، وقد وزعت علیهم قطاع قوات األمن الخاصة على توجهاتهم نحو المناخ التنظ�مي الخبرة، الرت�ة) لدى ض�اط

داء الوظ�في حیث تم توز�عها على األهاتهم نحو المناخ التنظ�مي ومستوى الدراسة للتعرف على توج است�انة
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تكونت عینة قوات األمن�ة الخاصة �مدینة الر�اض و الة في قطاع �اإلدارات والوحدات الرئ�س�ة والفرع جم�ع

 ) ضا�طا من العاملین في هذا القطاع.233الدراسة من (

 النتائج التال�ة: إلىوتوصلت الدراسة 

 نظم وٕاجراءات العمل، االتصاالتب�ة لدى أفراد العینة نحو كل من (محور جاهات إیوجود توج ،

 للمناخ التنظ�مي. ، تنم�ة الموارد ال�شر�ة) كمحاورالقرارات اتخاذاله�كل التنظ�مي، الحوافز، طرق 

 .وجود توجهات محایدة لدى أفراد العینة نحو الدرجة الكل�ة للمناخ التنظ�مي 

 الموظف لدوره الوظ�في، القدرات راك ت إیجاب�ة لدى أفراد العینة نحو كل من (محور إدوجود توجها

 الخصائص الفرد�ة للموظف، أداء واج�ات الوظ�فة) كمحاور لألداء الوظ�في.و 

دراسة میدان�ة على وزارات السلطة الوطن�ة �عنوان: ، ود عبد الرحمان إبراه�م الشنطيحمدراسة م •

 .الفلسطین�ة في قطاع غزة

سطین�ة على أداء التعرف على مدى تأثیر أ�عاد المناخ التنظ�مي السائدة بوزارات الفل إلىهدفت الدراسة 

أداء الموارد ال�شر�ة �المناخ التنظ�مي �الخصائص الشخص�ة  ارت�اط، والتعرف على مدى الموارد ال�شر�ة

المؤهل العلمي، المسمى الوظ�في ) وتحلیل العالقة بین المناخ التنظ�مي واألداء الوظ�في لدى  (الخبرة، الجنس،

 العینة.

 وتم التوصل إلى النتائج التال�ة:

 اب�ة.توجهات أفراد العینة نحو المناخ التنظ�مي السائد توجهات إیج 

 هذا  إیجابي للمناخ التنظ�مي السائد في الوزارات الفلسطین�ة على أداء الموارد ال�شر�ة، وأن روجود أث

 .المناخ یؤدي إلى تحسین مستوى األداء

  القرار. اتخاذخلل في اله�كل التنظ�مي للوزارات وأسالیب وطرق  أظهرت أنه یوجد 

  شغلها العاملین مع المؤهالت العلم�ة والتخصصات ج�ات الوظائف التي اعدم تناسب طب�عة ومهام وو�

 لین علیها.صالحا

، دراسة الرضا الوظ�فيأثر المناخ التنظ�مي على  :�عنوان ،)2008(دراسة  إیهاب محمود عا�ش الطیب  •

 الفلسطین�ة. االتصاالتحالة شركة 

 الوظ�في الرضا على الفلسطین�ة االتصاالت شركة في التنظ�مي المناخ أثر تقصي إلى الدراسة هذه تسعى

 نمط التنظ�مي، اله�كل في متمثلة الدراسة إلیها تطرقت التي التنظ�مي المناخ عناصر كانت وقد بها، للعاملین

 أ�ضا الدراسة هدفت كما المستخدمة، والتكنولوج�ا العمل طب�عة االتصال، نمط العاملین، مشاركة مدى الق�ادة،
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 المناخ عناصر تأثیر نحو العاملین اتجاهات في إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود مدى على التعرف على

 الدراسة ب�انات جمع تم وقد الدراسة، مجتمع ألفراد الد�مغراف�ة لخصائصا تعزي  الوظ�في الرضا في التنظ�مي

 .�الشركة العاملین من وموظفة موظفا (320) على عشوائ�ا توز�عها تم فقرة، (80) من مؤلفة است�انة �استخدام

  :التال�ة النتائج إلى والوصول وتحلیلها الب�انات لمعالجة المناس�ة اإلحصائ�ة األسالیب استخدام تم وقد

 الفلسطین�ة االتصاالت �شركة إیجابي تنظ�مي مناخ توافر على الموافقة نحو عام توجه هناك.  

 شركة للعاملین الوظ�في الرضا ومستوى  جید تنظ�مي مناخ توافر بین قو�ة إیجاب�ة عالقة وجود�  

 الفلسطین�ة االتصاالت. 

 الفلسطینیة االتصاالت شركة في العاملین لدى الوظیفي الرضا من جید مستوى وجود. 

  بھم تحیط التي العمل ظروف حول العینة أفراد عند سلبیة توجھاتھناك. 

 متعلقة �اإلبداع لدى العاملینالدراسات ال. 2

دراسة  ،اإلبداع اإلداري وعالقته �األداء الوظ�في :�عنوان ،)2002(حاتم علي حسن رضا  دراسة  •

 جهزة األمن�ة �مطار الملك عبد العز�ز الدولي بجدة.األتطب�ق�ة على 

ار الملك عبد لدى العاملین �األجهزة األمن�ة �مط داري لتعرف على مستوى اإلبداع اإللهدفت هذه الدراسة 

التعرف على و التعرف على واقع األداء الوظ�في للعاملین في األجهزة األمن�ة �المطار، و ، العز�ز الدولي بجدة

 .مستوى األداء الوظ�في للعاملین �المطار�عالقة اإلبداع اإلداري 

 النتائج التال�ة: إلىحیث توصلت  

  على قدراتهم أن غالب�ة أفراد المجتمع �األجهزة األمن�ة �مطار الملك عبد العز�ز الدولي �عتمدون

  .لألمن �سيءالتحلیل�ة والمعلومات�ة المتاحة لدیهم في الكشف على المخالفات والمهر�ات وما قد 

 بین المسؤول�ة والسلطة الممنوحة لرجل األمن �المطار مع إتاحة الفرصة للمرؤوسین  وجود تكافؤ

 .ت المختلفة�مشاركة الرؤساء في إعداد الخطط الطارئة التي توضع للتعامل مع المشكال

  واألفكار الجدیدة في مجال عمله و�إنجاز األعمال  االقتراحات�قوم رجل األمن �المطار على تقد�م

 .�أسلوب متطور ومتجدد

دراسة استطالع�ة  ،الثقافة التنظ�م�ة واإلبداع اإلداري  �عنوان: ،)2004( دراسة �ســـام بن مــــناور العـنزي  •

 على العاملین في المؤسسات العامة في مدینة الر�اض

هذه الدراسة إلى معرفة أثر الثقافة التنظ�م�ة على اإلبداع اإلداري �المؤسسات العامة في المملكة  هدفت     

) من موظفي المؤسسات العامة �مدینة الر�اض. وتمثلت أ�عاد 454العر��ة السعود�ة. وتكونت العینة من (
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عدالة، فرق العمل، القانون والنظام) بینما الثقافة التنظ�م�ة في ( القوة، الصفوة، المكافأة، الفاعل�ة، الكفاءة، ال

تحلیل المخاطرة، الخروج  ة، األصالة، الحساس�ة للمشكالت،تمثلت أ�عاد اإلبداع اإلداري في (الطالقة، المرون

 .عن المألوف �المؤسسات العامة)

 النتائج التال�ة: وتوصلت الدراسة إلى  

 امة ما عدا ق�مة المكافأةات العجم�ع ق�م الثقافة التنظ�م�ة سائدة �المؤسس. 

 أن جم�ع عناصر اإلبداع اإلداري متوفرة ما عدا عنصر الخروج عن المألوف. 

  أن ق�م الثقافة التنظ�م�ة التي تؤثر على اإلبداع اإلداري هي ق�م، فرق العمل والكفاءة أما �ق�مة الق�م

 .األخرى فلم �كن لها أي تأثیر یذكر على اإلبداع اإلداري 

      الثقافة التنظ�م�ة لمدیر المدرسة ودورها في �عنوان:  ،)2004دمحم بن علي بن حسن اللیثي ( دراسة  •

  .اإلبداع اإلداري 

التعرف على درجة العالقة بین الثقافة التنظ�م�ة واإلبداع اإلداري لدى مدیري هدفت هذه الدراسة إلى 

) مدیرا من مدارس االبتدائ�ة �العاصمة 115( المدارس االبتدائ�ة �العاصمة المقدسة. وتكونت العینة من

، ثقافة مساندةفي (الثقافة البیروقراط�ة، الثقافة اإلبداع�ة، الثقافة الوتمثلت متغیرات الثقافة التنظ�م�ة  ،المقدسة

، األصالة، العمل�ات، ثقافة المهمة، ثقافة الدور ) بینما تمثلت أ�عاد اإلبداع اإلداري في(الطالقة، المرونة

 تحلیل المخاطرة، الخروج عن المألوف).لحساس�ة للمشكالت، ا

 :وتوصلت الدراسة إلى أن 

 .الثقافة اإلبداع�ة وثقافة الدور وثقافة المهمة هي الثقافات التنظ�م�ة التي تفسر اإلبداع اإلداري 

  االبتدائ�ةأن درجة ممارسة الثقافة المساندة كان بدرجة كبیرة جدا من وجهة نظر مدیري المدارس 

 �العاصمة المقدسة.

  أن درجة ممارسة عنصر األصالة من عناصر اإلبداع اإلداري كان بدرجة كبیرة جدا من وجهة نظر

 �العاصمة المقدسة. االبتدائ�ةمدیري المدارس 

  ة حول �عد الثقافة المساندة من عینة الدراس استجا�اتذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات  فروق وجود

الثقافة التنظ�م�ة السائدة لمدیر المدرسة وفقا لمتغیر المؤهل العلمي لصالح الذین مؤهلهم العلمي عاد أ�

 دراسات عل�ا والل�سانس.

اإلبداع اإلداري وعالقته �األداء الوظ�في لمدیري  �عنوان: ،)2009(دراسة توفیق عط�ة یوسف العجلة  •

 .غزةدراسة تطب�ق�ة على وزارات على قطاع  العام،القطاع 
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 مقـدمــة
 

، العاملین بوزارات قطاع غزة ن�أداء المدیر�معرفة واقع اإلبداع اإلداري وعالقته  إلىهدفت هذه الدراسة     

، وقد تم تصم�م إست�انة دراسة كوسیلة لجمع الب�انات الالزمة وتم توز�عها الدراسة على المنهج الوصفي اعتمدت

 .من حجم العینة األصلي  %82 نس�ةت�انة وذلك بإس 305، تم تحلیل على عینة الدراسة على أساس ط�قي

 وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:  

 .المدیر�ن بوزارات قطاع غزة �متلكون جم�ع القدرات الممیزة للشخص�ة المبدعة بدرجة عال�ة 

 .المتغیرات التنظ�م�ة قید الدراسة تساهم بدرجة متفاوتة في توفیر المناخ التنظ�مي 

  اإلبداع اإلداري بوزارات قطاع غزة �شكل عام مقبول.واقع 

 .واقع األداء الوظ�في بوزارات قطاع غزة �شكل عام مقبول    

 دراسات المتعلقة �المناخ التنظ�مي واإلبداع لدى العاملین معا:الثالثا: 

أثر المناخ التنظ�مي على اإلبداع لدى العاملین  ، �عنوان:)2010(حمدونة  رأفت حامد یوسف دراسة •

 �مجمع الشفاء الطبي �غزة.

، عناصره التال�ة: اله�كل التنظ�ميالتعرف على مدى تأثیر المناخ التنظ�مي عبر  إلىهدفت هذه الدراسة 

حیث  ،الشفاء الطبيع العاملین �مجمع دا القرارات، التكنولوج�ا، الحوافز على إب اتخاذ، االتصاالتالق�ادة، نمط 

 .279كان عدد أفراد العینة 

 النتائج التال�ة: إلىوقد توصلت الدراسة  

 أظهرت الدراسة توجها سلب�ا نحو المناخ التنظ�مي السائد �المستشفى �كافة عناصره التي تناولت ال�حث، 

 القرارات). اتخاذ، التكنولوج�ا، االتصالوهي (اله�كل التنظ�مي، الق�ادة ، الحوافز، 

  بداع اإلعدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة الستجا�ات أفراد العینة حول تأثیر المناخ التنظ�مي على

 لدى العاملین تعزى لمتغیر (العمر، الجنس، الخبرة).

  اإلبداع لدىوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة الستجا�ات أفراد العینة حول تأثیر المناخ التنظ�مي على 

 تعزى لمتغیر (المؤهل العلمي، الفئة، المستوى الوظ�في).العاملین 
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 تمهید   

، حیث أن كلمة من علم الجغراف�ا اإلدارة�عد المناخ التنظ�مي من المفاه�م األساس�ة التي استمدها علم        

تأثیر ذالك ة األحوال الجو�ة في فصول السنة، و المناخ �المعنى الحرفي هي تعبیر جزافي یتعلق �البیئة وطب�ع

التعبیر  �هاستخدام تعبیر المناخ في المجال التنظ�مي �قصد ، لذلك فإن اإلنسانعلى الح�اة الطب�ع�ة �ما فیها 

، حیث أخذت أثیر المت�ادل مع البیئة المح�طةصفة التفاعل والت إضفاء إلىكك�ان عضوي یهدف  المنظمة عن

ن وهي ، ومنذ ذالك الحیبدا�ة الستینات من القرن الماضي الظهور مع إلىفكرة مفهوم المناخ التنظ�مي طر�قها 

، خاصة في نظر�ة التنظ�م والسلوك التنظ�مي، وقد توجهت جهود ال�احثین هتمام العدید من ال�احثینإتحضى ب

عت�اره أحد إ، والتعرف على نوع�ة المناخ التنظ�مي السائد في المنظمة بتوض�ح طب�عة وأ�عاد هذا المفهوم نحو

 .ؤسساتالعوامل الرئ�س�ة لنجاح الم

النظري وهو المناخ التنظ�مي من خالل ثالث  اإلطارستعراض ال�عد األول من إم وفي هذا الفصل سیت  

 وهي: ،م�احث

 ماه�ة المناخ التنظ�ميالم�حث األول:  -

 .: أساس�ات المناخ التنظ�ميالم�حث الثاني -

 الم�حث الثالث: مناهج ق�اس المناخ التنظ�مي والعوامل المؤثرة ف�ه. -
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 ماه�ة المناخ التنظ�مي : الم�حث األول

 نأ إال األخیرة، في اآلونة امتزاید اهتمامإ  نالت التي الموضوعات من التنظ�مي المناخ موضوع �عتبر

 موقف و�ت�این وال�احثون، الكتاب حولها ختلفإ التي النقاط من �عتبر مازال التنظ�مي المناخ مفهوم تحدید

عل�ه سوف نتطرق في هذا و ، الفكر�ة ومفاه�مهم ختصاصاتهمإ لت�این وذلك الموضوع هذا تناولوا الذین الكتاب

 المناخ التنظ�مي، خصائصه، أهمیته وأنواعه.مفهوم  إلىالم�حث 

 المناخ التنظ�مي   فهومم: المطلب األول

اخل�ة التي �عمل الفرد في تعددت التعار�ف لمفهوم المناخ التنظ�مي نظرا لتعدد العوامل والمؤثرات الد

 فإننانطالقا من هذا إ ، و مفهوم واحد للمناخ التنظ�مي إلىاختلفوا في التوصل  اإلدارة، فعلماء ومفكروا مح�طها

  :نقوم �عرض �عض المفاه�م المختلفة للمناخ التنظ�مي ل�عض ال�احثین والمفكر�ن

للداللة على مجموعة العوامل التي  اإلدارةتعبیر مجازي �ستخدم في : "على أنه المناخ التنظ�ميعرف  

 1."تمیز بیئة العمل والتي تؤثر في سلوك العاملین

�مثل الق�م، التقالید واالتجاهات السائدة في منظمة معینة، والذي ینعكس على هیئة "عرف على أنه: كما  

خصائص األفراد العاملین ، فهو ینشأ نتیجة تفاعل حیث �میزها عن سواها من المنظماتأنماط سلوك�ة لألفراد �

 2."مع خصائص بیئة المنظمة خالل مدة زمن�ة معینة

نتاج تفاعل بین العدید من المتغیرات داخل المنظمة وخارجها ، مما یجعل : "و�عرف المناخ التنظ�مي �أنه

المنظمة شخص�ة معنو�ة ذات خصائص وسمات تمیزها عن غیرها ، وذات تأثیر عمیق في ادراكات واتجاهات 

 3."أعضاء المنظمة وسلوكهم الوظ�في واإلداري 

 

جامعة ال ،(غیر منشورة) دارة أعمالإماج�ستر في  مذكرة ،"أثر المناخ التنظ�مي على أداء الموارد ال�شر�ة" محمود عبد الرحمان ابراه�م الشنطي،  1
 .04ص ،2009،غزة ،االسالم�ة

 . 154، ص  2008، ألردن ،، دار الزهران  إدارة االفرادعصام عبد الوهاب د�اغ ،  2
مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،"دراسة میدان�ة على فنادق خمس نجوم في محافظة دمشق ور�فها ،أثر المناخ التنظ�مي في تمكین العاملین"تسییر زاهر، 3

 . 13ص  ،2012العدد الثاني،  جامعة دمشق، ، االقتصاد�ة القانون�ة
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مجموعة العوامل والخصائص والقواعد واألسالیب التي توجه " وعرف ذنی�ات المناخ التنظ�مي على أنه:

 1عن غیره من التنظ�مات".میزه وتحكم سلوك األفراد داخل التنظ�م وت

أو  والمدركة �صورة م�اشرة بیئة العمل،التي تمیز مجموعة من الخصائص " :�أنه ستر�نجرو  عرفه لتو�نو 

 دوافعهم والتي �كون له تأثیر على ،في هذه البیئة �ع�شون و�عملون  من قبل العاملین الذین غیر م�اشرة

كیف �شعر العامل في بیئة معینة وخاصة نحو رئ�سه، " :التكن وهو�ارد المناخ التنظ�مي هووفقا و  2،"سلوكهمو

، وكیف �مكن الق�ام یئة عملهم التي تؤثر م�اشرة فیهملجوانب بالموظفین بتعبیر آخر هو مق�اس تصور 

 3."�عملهم

، وتتسم بدرجة بیئة العمل الداخل�ة في المنظمة مجموعة الخصائص التي تمیز" :عرفه الشر�یني �أنهكما

 4.بي"ستقرار النسمن اإل

االجتماعي الكلي لمجموعة العاملین  البیئة االجتماع�ة أو النظام" :�أنهالمناخ التنظ�مي  العم�ان عرفو 

طرق  ،المعتقدات االجتماع�ة، األنماط السلوك�ة ،األعرافلعادات، ا، الق�م ،وهذا �عني الثقافة، في التنظ�م الواحد

 5."األنشطة اإلنسان�ة واالقتصاد�ة داخل المنظمةختلفة التي تؤثر على الفعال�ات و لعمل الما

مجموعة الصفات المدركة عن تنظ�م معین أو " :�أنهالمناخ التنظ�مي  kouzes & posner عرفاو   

 6."األنظمة الفرع�ة وأعضائها و�ئتها

 

 .19، ص2007األردن، ، �عوز دار الحامد للنشر والت ،1ط ،والتحد�ات المستقبل�ة في المؤسسات التر�و�ةالسلوك التنظ�مي  دمحم حسن دمحم حمادات،  1
2 Solmaz Moghimi and Indra Devi Subramaniam., Employees’ Creative Behavior ,The Role of Organizational Climate 
in Malaysian SMEs, International Journal of Business and Management; Vol 8, N° 5, 2013,p.p2,3. 
3 Lars Putter, Organizational Climate and Performance, "The relation between organizational climate and performance 
and an investigation of the antecedents of organizational climate", These Master of Science in Management of 
Technology, University of Technology, Delft ,2010, p10. 

مجلة جامعة ، "، دراسة میدان�ة مقارنة بین القطاعین العام والخاص األردنینالمناخ التنظ�مي وعالقته �المتغیرات الشخص�ة والوظ�ف�ة"نادر أبو شیخة ،   4
 .12ص ،2005 ،2ددعال ،19لدمجال،األردن،  القتصاد واالدارةلالملك عبد العز�ز 

 .305ص  ،2008 والتوز�ع، عمان، دار وائل للنشر ،4الط�عة ،  السلوك التنظ�مي في المنظمات األعمال ،العم�ان محمود سلمان   5
"اثر المناخ التنظ�مي في سلوك المواطنة التنظ�مي، دراسة تحلیل�ة ألراء عینة من أعضاء الهیئة التدر�س�ة ، نبیل ذنون جاسم وآخرون ،دمحم ناصر اسماعیل  6

 .214، ص2012، 30العدد ،العراق، �غداد جامعة ،مجلة كل�ة �غداد للعلوم االقتصاد�ةفي معهد االدارة "، 
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طر�ق التفاعل بین  نمجموعة محددة من الخصائص لمنظمة معینة التي تنشأ ع" :�أنه comblell�عرفه و 

وحتى غیر أن المناخ یتحدد �النس�ة للفرد على شكل قوانین ومواقف  ،لمنظمة وأعضائها ومح�طها الخارجيا

 1."ستقاللیتها ومخرجات السلوك وحصیلة النتائج المتوقعةإتوقعات التي تمیز المنظمة من حیث 

جراءات إ ،یوضح الناس الموجودین في المنظمةالنمط الذي " كاهن المناخ التنظ�مي �أنه:ا كاتز و فعر و 

تغیرات األجواء مو محصلة الظروف " على أنه: �عرفه الكی�سي 2."تصال، ونمط السلطة، وسائل اإلالعمل

دراك�ة والمسارات التي تحدد ، كما �عیها أفرادها وكما �فسرونها و�حللونها عبر عمل�اتهم اإلالداخل�ة للمنظمة

 3."نتمائهم ووالئهمإسلوكهم وأدائهم ودرجة 

، مما یجعل المتغیرات داخل المنظمة وخارجها تفاعل بین العدید مننتاج " :و�عرف المناخ التنظ�مي �أنه

تجاهات إ دراكات و إ، وذات تأثیر عمیق في تمیزها عن غیرهاالمنظمة شخص�ة معنو�ة ذات خصائص وسمات 

  4."أعضاء المنظمة وسلوكهم الوظ�في واإلداري 

ا الح�اة تجاهات السلوك�ة التي تتصف بهالمشاعر والمواقف واإل" :كما عرف آخرون المناخ التنظ�مي �أنه

 5."أفراد المنظمة إدراكوالتي �مكن ق�اسها عمل�ا من خالل التنظ�م�ة، 

ع�ارة عن خصائص معینة لها سمة االستقرار النسبي في " :على أنه karasick & pritchard رفاعو 

لى نظم وس�اسات �االضافة إ ل�ابیئة العمل في المنظمة، وتتشكل هذه الخصائص كنتیجة لفلسفة االدارة الع

 6."العمل في المنظمة

 

 

 .165، ص2008، 14�سكرة، الجزائر، العدد -جامعة دمحم خ�ضر ، العلوم االنسان�ة مجلة المناخ التنظ�مي وعالقته �أداء العاملین"،"ع�سى ق�قوب ،  1
 .122، ص2006، دار أسامة ، األردن، 1، طالتنظ�م االداري(م�ادئه وأساس�اته)ز�د منیر عبوي ،  2
، "دور المناخ التنظ�مي في تعز�ز سلوك نشر المعرفة في المؤسسات التعل�م�ة ، دراسة تطب�ق�ة في جامعة حامد كاظم متعب، عامر علي العطوي  3

 .112، ص 4،2007، العدد 9، جامعة القادس�ة، العراق ،المجلد مجلة القاددس�ة للعلوم االدار�ة واالقتصاد�ةالقادس�ة"، 
 .13ص ، مرجع سابق تسییر زاهر،  4
ماجستیر في العلوم االقتصاد�ة رسالة بومرداس"،  -، "المناخ التنظ�مي وتأثیره على األداء الوظ�في للعاملین، دراسة حالة جامعة أدمحم بوقرةشامي صل�حة  5

 .07ص، 2010(غیر منشورة)، جامعة أدمحم بوقرة بومرداس،
مجلة لتعاون الزراعي وعالقته �االتزام الوظ�في للمرشدین الزراعیین العاملین"، عدنان ابراه�م األوسي، "واقع المناخ التنظ�مي في اله�أة العامة لالرشاد وا  6

 .107، ص2002، 9، العدد4، جامعة األن�ار، العراق ،المجلد جامعة األن�ار للعلوم االقتصاد�ة واالدار�ة
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، والتي من الممكن عن طر�ق التنظ�م إدراكهاتجاهات التي من الممكن مجموعة من اإل :"و�عرف على أنه

 1."ستقراؤها من خالل الطر�قة التي �عامل بها التنظ�م أعضائهإ

ستن�اطها من  خالل الطرق التي إمجموعة الخصائص التي تصف المنظمة و�مكن "كما �عرف على أنه: 

هو مجموعة من الصفات أو الخصائص التي �مكن  أو، تتعامل بها المنظمة مع أعضائها والبیئة المح�طة

تتعامل  أو �النس�ة ألنظمتها الفرع�ة والتي �مكن االستدالل علیها من األسلوب الذي ،إدراكها �النس�ة لمنظمة ما

 2."�ه المنظمة وأنظمتها الفرع�ة مع أعضائها ومع البیئة

وقد �عود هذا التعدد إلى  ،هانظ�مي بتعدد الدراسات ومجاالت�تضح مما سبق تعدد مفاه�م المناخ التو    

نه من المالحظ وعلى الرغم من تعدد المفاه�م أنها جم�عا تدور حول ختالف في الغرض من الدراسات إال أاال

ك وانط�اع أفراد التنظ�م حیث یتفق أغلب ال�احثین على أن المناخ التنظ�مي یتحدد حسب إدرا ،محور واحد

 المناخ التنظ�مي:ف السا�قة القول �أن �التعار �مكننا من خالل و  ،لحقائقه

وهذا �عني  ع�ارة عن البیئة االجتماع�ة أو النظام االجتماعي الكلي لمجموعة العاملین في التنظ�م الواحد،    

وطرق العمل المختلفة التي  ةالثقافة والق�م والعادات والتقالید واألعراف واألنماط السلوك�ة والمعتقدات االجتماع�

، فالمناخ التنظ�مي یؤثر على العاملین في قتصاد�ة داخل المنظمةنسان�ة واإلتؤثر على الفعال�ات واألنشطة اإل

 3اإلح�اط ألنه �عمل كوس�ط بین متطل�ات الوظ�فة وحاجات األفراد.المنظمة و�ؤدي إلى التحفیز أو 

 4: ل فيتتمث ،وهناك مداخل عدیدة وضعت من طرف ال�احثین لتحدید مفهوم المناخ التنظ�مي

وفقا لهذا المدخل �عبر المناخ التنظ�مي عن مجموعة من الخصائص للمنظمة وهي مستقلة : المدخل اله�كلي .1

رات متعلقة �اله�كل عت�اإ شأ من عدة نن المناخ التنظ�مي یو�ناءا على هذا المدخل فإ، األفراد إدراكعن 

 : مثل ،التنظ�مي

 تخاذ القرارات.إدرجة المركز�ة في  •

 .حجم المنظمة •

اد والتعاون الزراعي في في اله�أة العامة لالرش ، "مستوى تأثیر المناخ التنظ�مي على العاملین، ص�اح حبیب مزهر وآخرون أحمد حمدان لفتة   1
 .16، ص5،2007، العدد38، العراق، المجلدمجلة العلوم الزراع�ة العراق�ةالعراق"،

ماج�ستر رسالة ، "المناخ التنظ�مي ودوره في تطبیق ادارة المعرفة من وجهة نظر العاملین في امارة منطقة المدینة المنورة"دمحم بن سل�م عط�ة المطرفي،   2
 .14ص ،2013 الر�اض، ،معة نایف العر��ة للعلوم األمن�ة، جا(غیر منشورة) في العلوم االدار�ة

 .258، ص2009وز�ع، األردن، ، دار اثراء للنشر والتالسلوك التنظ�ميخضیر كاظم حمود الفر�حات وآخرون،  3
 .18،20ص. صمرجع سابق،  محمود ابراه�م الشنطي، 4
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 .عدد المستو�ات اإلدار�ة داخل اله�كل التنظ�مي •

 نوع�ة التكنولوج�ا المستخدمة داخل المنظمة. •

 في تصرفات وسلوك األفراد.تحكم القواعد والس�اسات درجة  •

 إلدراكات تأثیر وجود دون  التنظ�مي المناخ على التنظ�مي لله�كل الم�اشر األثر یوضح المدخل هذا إن

 وهذا المنظمة داخل األفراد لجم�ع متماثل �شكل التنظ�مي اله�كل خصائص إدراك یتم حیث، المختلفة األفراد

 الداخلي التركیب �حدد الذي البناء عن ع�ارة التنظ�مي واله�كل ،التنظ�مي المناخ �كون  الذي هو التماثل

 األعمال �مختلف المتعلقة الفرع�ة أو الرئ�س�ة الوحدات أو التقس�مات یوضح فهو المنظمة، في السائدة للعالقات

 �حقق ولكي العالقات، وش�كات االتصاالت أنماط یبین لذلك إضافة المنظمة، أهداف تحقق التي واألنشطة

 تت�ح الخصائص هذه إن �المرونة، یتسم أن البد المهام إنجاز في والفاعل�ة الكفاءة للمنظمة التنظ�مي اله�كل

 تنظ�مي مناخ إطار في واالبتكار اإلبداع سبل وتحقیق الس�اسات ورسم القرارات اتخاذ في المشاركة للعاملین

 .المعنو�ة روحهم ورفع األفراد تحفیز على قادر

 یركز المدخل وهذا التنظ�مي، المناخ مفهوم تحدید في األساس هو األفراد إدراك �عتبر :اإلدراكيالمدخل  .2

 العمل بیئة داخل تحدث التي والمواقف المتغیرات اتجاه فعل ورد تفسیر لهم �كون  المنظمة داخل األفراد أن على

 فرد كل إلدراك ت�عا المنظمة داخل آخر إلى فرد من یختلف والذي التنظ�مي المناخ تكو�ن إلى یؤدي مما

 اإلدراك �أنه التنظ�مي �المناخ �قصد المدخل هذا ووفق ،العمل بیئة داخل تحدث التي والمتغیرات للموقف

 .عام �شكل المنظمة و�یئة العمل بیئة حول المنظمة في العاملین لألفراد المشترك

 المناخ تكو�ن في األساس أن یرى  ال أنه في السا�قین المدخلین عن المدخل هذا یختلف المدخل التفاعلي: .3

 بین والتداخل التفاعل إلى یرجع بل األفراد، إدراك أو التنظ�مي اله�كل أو المنظمة بخصائص یتعلق التنظ�مي

 الخصائص من متجمع تأثیر عن ع�ارة أنه على المدخل لهذا ط�قا التنظ�مي المناخ تعر�ف �مكنو  ،األفراد

 .التنظ�مي �اله�كل الخاصة العناصر مع وتفاعلها الشخص�ة

 بین تنشأ التي والعادات والتقالید واألهداف الق�م في الثقافة وجود أهم�ة المدخل هذا یرى  :الثقافي المدخل .4

و�تفاهمون  األفراد بها یتفاوض التي الك�ف�ة على یركز المدخل هذا فإن لذا المنظمة، داخل والمجموعات األفراد

 أن أساس على �قوم الثقافي المدخل أن و�الحظ المنظمة، داخل تحدث التي للمواقف تفسیرهم وك�ف�ة بها،

 هذه علىمؤثر وال المس�طر أن مراعاة مع التنظ�مي، للمناخ األساسي المحدد �عتبر المجموعات بین التفاعل

 والمعلومات المعارف تلك وأن المجموعات، بین أو األفراد بین والمعلومات المعارف وتقاسم ت�ادل هو التفاعالت

 .التنظ�م�ة الثقافة خالل من علیها التعرف یتم
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 مثل: ،هناك فروقا بین مجموعة من المفاه�م والمناخ التنظ�مي، حیث ال بد من التمییز بینهمكما أن       

خارج وداخل التنظ�م على المستوى الكلي، بینما  : تتعلق البیئة �ما یدور المناخ التنظ�مي و�یئة العمل .1

ن المناخ التنظ�مي هو المستوى الضیق الجزئي فقط، لذا فإیتعلق المناخ التنظ�مي �ما یدور على 

 1الخصائص التي تتعلق �فعال�ات ونشاط التنظ�م داخل�ا.

والتصاقا �المناخ داخال �عد المناخ النفسي المفهوم األكثر ت: المناخ التنظ�مي والمناخ النفسي .2

 مكنه من ممارسة العمل الملقى على عاتقه �شكل أكثرالمناخ النفسي الذي یته�أ للفرد �ف ،التنظ�مي

 ، و�تم التمیز بین المناخ التنظ�مي والمناخ النفسي في النقاط التال�ة:فعال�ة ومالئمة لرغ�اته وحاجاته

، بینما یتم ق�اس المناخ النفسي عن اإلدراك�ةالمناخ التنظ�مي یتم ق�اسه عن طر�ق المتوسطات  إن •

 طر�ق التقی�م الشخصي لألحداث.

تعتبر المنظمة هي وحدة التحلیل في المناخ التنظ�مي، بینما وحدة التحلیل في المناخ النفسي هي  •

TP20Fالفرد.

2 

، التنظ�ميمحددات األساس�ة للمناخ أحد ال اإلداري : �عتبر المناخ اإلداري المناخ التنظ�مي والمناخ  .3

یتعلق أكثر ما  اإلداري لسلوك، أي أن المناخ لبینما �عتبر المناخ التنظ�مي أحد المحددات األساس�ة 

 تؤثر على الك�ان الكلي إدار�ة إجراءاتالعل�ا وما یتخذه قادة المنظمة من  اإلدار�ةیتعلق �القدرات 

الذي �عتبر جزءا أو  اإلداري مناخ ، و�عتبر مفهوم المناخ التنظ�مي أعم وأشمل من مصطلح الللتنظ�م

  .�عدا من أ�عاد السلوك التنظ�مي، وذالك لتأثیره على األفراد العاملین

 

 

 

 

 

تدر�س"، رسالة نورة بنت عبد هللا بن عبد الرحمان العصمي، "المناخ التنظ�مي في جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمان للبنات كما تراه عضوات هیئة ال   1
 .05، ص2009ماج�ستر في االدارة التر�و�ة(غیر منشورة)، جامعة الملك سعود، المملكة العر��ة السعود�ة، 

اني الشمري، "المناخ التنظ�مي في الكل�ات التقن�ة �المملكة العر��ة السعود�ة"، أطروحة دكتورة (غیر منشورة)، جامعة الملك غر�ي بن مرجي السلم 2
 .34،ص 2010السعود،الر�اض، 
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 والنفسي في الجدول التالي: واإلداري �مكن تلخ�ص هذه الفروقات بین المناخ التنظ�مي و  

 والمناخ اإلداري والنفسيالفرق بین المناخ التنظ�مي  ):01(الجدول رقم

 المناخ النفسي المناخ االداري  المناخ التنظ�مي مع�ار التمیز

 الخصائص

 

 الق�اس

 

 وحدة التحلیل

 یتعلق بخصائص المنظمة

 

خالل  من الق�اس

 المتوسطات

 ةاالدرك�

 المنظمة

یتعلق بخصائص المستو�ات 

 واالدارةاالدار�ة 

 الق�اس من خالل المنهج التطب�قي

 االدارة المستو�ات االدار�ة و

یتعلق بخصائص 

 الفرد ودوافعه

الق�اس من خالل 

التقی�م الشخصي 

 لألحداث الفرد

 من اعداد الطال�ة �االعتماد على: المصدر:

مجلة جامعة كركوك ، "المناخ التنظ�مي وأثره في الرضا الوظ�في، دراسة استطالع�ة ألراء عینة من منتسبي شركة م�سان"ر�اض ض�اء عز�ز ،  -

 .4ص، 1،2013ددعال،3لدمجال، جامعة م�سان، واالقتصاد�ة للعلوم االدار�ة

ماج�ستر في االدارة التر�و�ة رسالة ،  "الق�ادة االبداع�ة وعالقتها �المناخ التنظ�مي في المدارس الحكوم�ة المتوسطة بجدة"فهد نجم راجح السلمي،  -

 .57، ص2012 ى، المملكة العر��ة السعود�ة،، جامعة أم القر (غیر منشورة) والتخط�ط

  

مفهوم الثقافة التنظ�م�ة تقترب إلى حد كبیر من  هناك من یرى أن: المناخ التنظ�مي والثقافة التنظ�م�ة .1

، فقد عرف �عض ال�احثین الثقافة التنظ�م�ة على أنها المعتقدات والق�م واألعراف السائدة في المناخ التنظ�مي

تي لمت�ادلة بینهم والسلوك والممارسات الاوالعالقات  ،ال�عض مالمنظمة، وك�ف�ة تعرف األفراد ومعاملتهم ل�عضه

من حیث  ةكما �عتبر �عض الكتاب أن المناخ التنظ�مي یختلف عن الثقافة التنظ�م� 1األفراد، هاؤالءیتصرف بها 

التي  تعتقدال�ة ذات العالقة �الق�م والمأو الجوانب ال�حث�ة اله�كأن األول یتعلق �الجوانب السطح�ة ال�ارزة 

لتداخل �القول أنه ل�س واضحا الكثیر من التداخل بینهما، و�عبر دیتسون عن هذا اكما أن هناك  ،یت�اناها الفرد

، وفي الحق�قة أن تلفتین أو متعلقتین ب�عضهم ال�عضمخ ظاهرتینذا كان مفهوما الثقافة والمناخ �مثالن ما إ

 2كثر من كونه اختالفا جوهر�ا.االختالف بینهما هو مسألة اختالف في وجهات النظر أ

"، رسالة ماج�ستر سلطنة عمانلمؤسسات التعل�م�ة في سعید بن عبد هللا بن ناصر الشقصي، "فاعل�ة التشر�عات التعل�م�ة في توج�ه المناخ التنظ�مي في ا  1
 .26،27، ص.ص2011في التر��ة(غیر منشورة)، جامعة النزوى،عمان، 

د �مدینة عمر بن متعب م�ارك الدوسري، "المناخ التنظ�مي وعالقته �االغتراب الوظ�في من وجهة نظر الض�اط العاملین �المدیر�ة العامة لحرس الحدو   2
 .20، ص2011ر�اض، ، معة نایف العر��ة للعلوم األمن�ةاإلدار�ة ، جاالر�اض"، رسالة ماج�ستر في العلوم 
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 االختالف بین الثقافة التنظ�م�ة والمناخ التنظ�مي من خالل الجدول التالي: هتوض�ح أوج وفي ما یلي

 �عض جوانب االختالف الرئ�سة بین الثقافة التنظ�م�ة والمناخ التنظ�مي :)02(الجدول رقم

رسالة ، "المناخ التنظ�مي ودوره في تطبیق ادارة المعرفة من وجهة نظر العاملین في امارة منطقة مدینة المنورة "دمحم بن سل�م عط�ة المطرفي، المصدر:

 .19ص ،2013جامعة نایف العر��ة للعلوم األمن�ة، الر�اض، ،(غیر منشورة)ماج�ستر في العلوم االدار�ة

 

 خصائص المناخ التنظ�مي  الثاني: المطلب

في ضوء تعبیر المناخ التنظ�مي عن كافة الظروف والعناصر المح�طة �الفرد داخل المؤسسة في أثناء 

توصل ال�احثون إلى عدد من الخصائص  تجاهاته نحو عمله،إ ى سلوك الفرد و عمله وتأثیر هذه الظروف عل

 وتتمثل ف�ما یلي: ،الممیزة للمناخ التنظ�مي

ن المناخ التنظ�مي �عبر عن مجموعة من الخصائص التي تمیز البیئة الداخل�ة للمنظمة �حیث أ •

 .یز منظمة عن أخرى ی�مكن من خاللها تم

لمناخ التنظ�مي عن ، و�عبر ابین الممیزات الشخص�ة والتنظ�م�ة�عكس المناخ التنظ�مي التفاعل  •

ا ول�س �الضرورة توافق تصوراتهم مع دراكها من قبل العاملین فیهإ، كما یتم خصائص المنظمة

 الوضع القائم فعال.

 التعرف أردنا ما فإذا العاملین، اتجاهات خالل من إداركه �مكن ولكن ملموس غیر التنظ�مي المناخ •

 بخصوص تجاهاتهمإ و  نط�اعاتهمإ عن العاملین سؤال فیجب معینة منظمة في التنظ�مي لمناخا على

 المناخ التنظ�مي الثقافة التنظ�م�ة

المشترك للمنظمة والق�م والم�ادئ تمثل التار�خ 

 والتقالید السائدة فیها.

�مثل نتاج تفاعل مجموعة خصائص بیئة العمل 

 في المنظمة مثل اله�كل التنظ�مي والق�ادة االدار�ة.

 �عبر عن جو العمل في المنظمة. تعبر عن هو�ة المنظمة.

 نظمة.�مثل مرحلة من مراحل عمر الم أكثر عمقا ورسوخا واستمرار�ة .

�مكن من خاللها تفسیر جانب من سلوك 

 المجموعات في المنظمات .

 �مكن من خالله تفسیر سلوك األفراد �شكل عام.

أن الثقافة التنظ�م�ة تسهم في شكل المناخ 

التنظ�مي من خالل الق�م التي �حملها الموظفون 

 تجاه العمل.

أن المناخ التنظ�مي ال�سهم �شكل م�اشر في شكل 

 التنظ�م�ة. الثقافة
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 �النظام مرت�ط دراكاإل وهذا له، كهمار إد مدى على والمبني إطاره في �عملون  الذي المناخ التنظ�مي

 .وثقافته وتعلمه وتجار�ه خبراته ودوافعه من والمؤلف للفرد المعرفي

 .س �مصطلح بدیل عنها�ن المناخ التنظ�مي ال �عني ثقافة المنظمة كما أنه لأ •

لمحددات األساس�ة المناخ التنظ�مي أحد ا، ف�ما �عتبر داري المناخ اإلالمناخ التنظ�مي یختلف عن  •

TP23Fاخ التنظ�مي.ن المناخ االداري �عد أحد المحددات األساس�ة للمن، فإلسلوك التنظ�ميل

1 

اطار الق�م والعادات والتقالید االجتماع�ة  يحال فال، كما هو نسبيبث�ات  المناخ التنظ�مي �متاز •

 السائدة.

 .الوظ�ف�ة وحاجات الفرد �عمل المناخ التنظ�مي كوس�ط بین متطل�ات •

یر یختلف من شخص آلخر نظرا ث، وهذا التأتجاهه ودوافعهخ یؤثر م�اشرة في إدراك الفرد للمناإن إ •

 دراك لدى األفراد.ختالف اإلإل

داري إ، حیث یوجد مناخا لكل مستوى المستو�ات االدار�ة في المنظمةن المناخ التنظ�مي یتعلق �إ •

 2.ي الذي �عمل ف�ه �المستوى األدنىاألعلى �فرض المناخ التنظ�م، وأن المستوى من ناح�ة

 أهم�ة المناخ التنظ�مي المطلب الثالث: 

 تكمن أهم�ة المناخ التنظ�مي في النقاط التال�ة:  

 المناخ �قوم حیث منظمة أي في للعاملین السلوك�ة المخرجات على التأثیر في هام دور التنظ�مي للمناخ •

 الق�م وتعدیل تشكیل حیث من المنظمات في للعاملین واألخالقي الوظ�في السلوك و�لورة ببناء

 �عتمد المنظمات نجاح أن كما العمل، موقع في �ظهرونها التي والسلوك�ات �حملونها، التي واالتجاهات

 .العاملین بین العال�ة والمعنو�ات والثقة ستقراراإل �سوده جو خلق في هاقدرات مدى على

 في السائد المناخ تأثیر مدى على للمنظمة الكلي واألداء والجماعي الفردي األداء وكفاءة فعال�ة تتوقف •

 حیث، المنظمة نحو سلوك واتجاهات من یتم وما قرارات من یتخذ مما كثیر على الداخل�ة العمل بیئة

 .لها وٕادراكه البیئة تلك و�اتجاهه نحو �ه المح�طة �البیئة المنظمة داخل الفرد سلوك یتأثر

 التنظ�مي طب�عة السلوك على التعرف في �سهم منظمة أي في السائد التنظ�مي المناخ طب�عة تحدید إن   

 المناخ توفیر أن كما �ه والتحكم هذا السلوك تفسیر على العمل و�التالي المنظمة، داخل والجماعات لألفراد

غزة ،اإلسالم�ة، الجامعة  (غیر منشورة)أعمال إدارةماج�ستر في رسالة ،  "أثر المناخ التنظ�مي على الرضا الوظ�في"، محمود عا�ش الطیب إیهاب  1
 .15ص ،2008

الجامعة  ،(غیر منشورة)أعمال إدارةماج�ستر في رسالة  ،"لدى العاملین �مجمع الشفاء الطبي اإلبداعالمناخ التنظ�مي على أثر " رأفت حمدونة،  2
 .13ص ،2010،فلسطین ، اإلسالم�ة
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التنظ�مي  المناخ وعناصر أ�عاد بتوفیر المستمر واالهتمامالفعالة،  لإلدارة النجاح مفتاح هو المالئمالتنظ�مي 

 1وفاعل�ة. �كفاءة المنظمة أهداف وتحقیق األداء تطو�ر في �سهم

�عد حصیلة فاعلة من  إن خلق التوازن الهادف من السلوك العام للمنظمة والبیئة التي تعمل بها •

TP26Fالضرورات التي تتطلبها المنظمة في التكیف والتوازن واالستقرار.

2 

 التغیرات السر�عة في سبیل  وسیلة تمكن المنظمة من خاللها الوصول لحل المشكالت  ومواجهة •

 تحسین مستوى األداء �شكل متكامل.

TP27F.�ساعد المنظمة على تشخ�ص العوامل وتسهیل عمل�ة الس�طرة علیها •

3 

هم المناخ التنظ�مي في إن سلوك وفعال�ات العمل �النس�ة للعاملین تعتمد على درجة الدعم التي یوفرها ل •

 4.حیث یؤثر المناخ السائد على مواقف العاملین تجاه العالقات السائدة داخل المنظمةمنظماتهم 

 المنظمة وتفسیرها.مساعدة األفراد في فهم العدید من النواحي المتعلقة �العنصر ال�شري داخل  •

ن األفراد و�ین العوامل ، والتي من خاللها �حدث التفاعل بیصل بین المنظمة والبیئة الخارج�ةحلقة و  •

 5.الخارج�ة

 أنواع المناخ التنظ�مي : الرا�ع المطلب

أو  ،یدرس المناخ التنظ�مي من خاللهق الذي ینستهناك من  ال�احثین من �صف المناخ التنظ�مي وفق ال

ختالف حاجات إو�ختلف مناخ كل منظمة عن األخرى وهذا راجع إلى  ،ل نوع المنظمة موضوع الدراسةخالمن 

، مما �مكن توض�ح أنواع فهناك من یرى أن أنواع المناخ التنظ�مي قد تعددت وتنوعت، نط�اعاتهمإ العاملین و 

 :میزها ال�احثون من بین عدة أنواعالمناخ التنظ�مي التي �

فراد ووجود ق�ادة �ة العال�ة التي یتمتع بها األالمناخ التنظ�مي �الروح المعنو  یتمیز هذا :حالمناخ المفتو  .1

. �ة واأللفة والتعاون ، وتسود بینهم المحبها العاملین الحر�ة التي یتمتع أيستقالل�ة العامل،إ د�مقراط�ة و 

 .12محمود عبد الرحمان ابراه�م الشنطي، مرجع سابق ، ص  1
 .258ص، مرجع سابق، السلوك التنظ�ميخضیر كاظم حمود الفر�حات وآخرون،   2
 .412، ص2010دار ال�ازوري ، عمان ،  الوظائف االستراتیج�ة في إدارة الموارد ال�شر�ة ،العزاوي وآخرون ، نجم هللا   3
 .31، ص 2006، دار الحامد، األردن ،  المناخ التنظ�مي وٕادارة الصراع في المؤسسات التر�و�ةواصل جمیل مومني ،   4
المجلة ، دراسة استطالع�ة في الكل�ات التقن�ة السل�مان�ة"، مي في نحقیق جودة التعل�م التقنيلتنظ�، "أثر المناخ ا، جالل عبد هلل دمحمكاظم فرج عارف  5

 .32، ص2012، 17دد،الع7،العراق، المجلدالعر��ة  لضمان جودة التعل�م الجامعي
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، وتبرز في المنظمة للعاملینساع الحاجات االجتماع�ة نجاز األعمال و�ین اتحیث یتحقق التوازن بین إ

 1المشاركة في األعمال الق�اد�ة من جانب المدیر ومن جانب العاملین.

والرضا عن العاملین في  نجازهتزاز في �عدي اإلإب حساسإ�سود هذا المناخ  المناخ المنغلق: .2

منخفضة إلى عمال الرتی�ة وروحهم المعنو�ة لى أنفسهم وغیر مترا�طین تنهكهم األفهم منقسمون ع،النظام

هتمام أو إ �ع�ش في عزلة دون أن یولي العاملین معه أي  ، والمسؤول في هذا النظام غال�ا ماحد كبیر

 عت�ار.إ 

 أعمالهم لتنفیذ األفراد بها یتمتع التي كاملة ش�ه الحر�ات المناخ هذا �سود :المستقل التنظ�مي المناخ .3

 ق�اد�ة أعمال �ظهور �سمح األعضاء على ضئیل �قدر المدیر فممارسة ،االجتماع�ة حاجاتهم وٕاش�اع

 الروتین�ة األعمال لقلة األعضاء بین التعاون الموجود و�سر �سهولة هنا األعمال وتتمیز، بین الجماعة

 المفتوح. المناخ مستوى  إلى تصل ال كانت وٕان لدیهم مرتفعة المعنو�ة والروح

جتماعي ساب متطل�ات ال�عد اإللى عمل األفراد الجاد ولكن على حو�شیر إ المناخ المنض�ط: .4

ال أنهم م والتزامهم، �متطل�ات أدوارهم، إرغم من سالمة الروح المعنو�ة للعاملین في النظا�الف،مبینه

�عانون من ز�ادة الرقا�ة وكثرة األعمال الورق�ة وضعف العالقات االجتماع�ة مع س�طرة ذات �عد م�اشر 

 2من قبل الرئ�س.

ش�اع الحاجات إى حساب نجاز العمل علإهتمام الشدید باإل�یتمیز  المناخ الموجه أو المس�طر عل�ه: .5

ل لمناخ �التوج�ه الم�اشر من المسؤو ، و�تمیز هذا اتظهر عالقات حم�مة بین العاملین فال ،االجتماع�ة

یهتم كثیرا �مشاعر اآلخر�ن ال ، أي ممارسة الضغط العالي وكذالك �سمح �الخروج عن التعل�ماتذي الال

لك ف�مكن وصفه �أنه أقرب للمناخ المفتوح من وصفه �المناخ وكل ما یهمه هو انجاز العمل مع ذ

 المنغلق.

ن الخاص�ة األساس�ة لهذا المناخ التنظ�مي هي األلفة الشدیدة بین العاملین و�وجه إ المناخ المألوف: .6

، كما أن ن االهتمام بتحقیق أهداف المنظمةام نحو اش�اع الحاجات االجتماع�ة لهم أكثر مهتماإل

، كما أنه ال یرهق العاملین ددةالمسؤول ال �مارس دوره في توج�ه النشاط لهذا تظهر ق�ادات متع

�شعرون �أنهم  دل والروح المعنو�ة متوسطة في هذا المناخ رغم أن العاملینتمعألعمال الروتین�ة، وهو �ا

�ة �الطائف والعالقة بینهما من وجهة نظر المدیر�ن سلطان بن حسن عبد الرحمان الشهري، "المناخ التنظ�مي وأسالیب ادارة الصراع في المدارس الثانو   1
 .40ص، 2008ود�ة، المملكة العر��ة السع ماج�ستر في االدارة التر�و�ة والتخط�ط (غیر منشورة)، جامعة أم القرى،رسالة والمعلمین"، 

 422، صلعزاوري وآخرون، مرجع سابقنجم عبد هللا ا 2
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نجاز األعمال �صورة إحساس داخلي عندهم �عدم الرضا عن إلك �عود لوجود أفراد عائلة كبیرة، وذ

 1 مرض�ة.

ش�اع حاجاتهم ، حیث توجه جهودهم إلاخ �األلفة الشدیدة بین العاملینیختص هذا المن :المناخ العائلي .7

�مارس دوره في  ، وأن المدیر هنا الالعمل نجازإحقیق أهداف المؤسسة بهتمام كاف بتإ جتماع�ة دون اإل

 ، ولكن ل�سملون �األلفة الشدیدة بینهم، وتبرز هنا رئاسات متعددة و�شعر العاالمنظمةتوج�ه نشاط 

ین وهذا �ساعدهم على تكو�ن صداقات بینهم املیرهق الع ، والمدیر الهناك ترا�ط بینهم في مجال العمل

و�ة لدیهم متوسطة ألنهم �حسون �عدم ، والروح المعنكبیرة سعیدة�أنهم جزء من عائلة  �حیث �شعرون 

 .نجاز العملإ الرضا في

م�ادرات ق�اد�ة بین هور حتى بدور المدیر، فهو ال �سمح �ظتتمركز السلطات هنا  :بوي المناخ األ .8

�كونوا ، حیث نجتماع�ة، وال یوجد ترا�ط بین العاملیش�اع حاجاتهم اإلإ، وهذا ال �حقق العاملین معه

ن اظهار ما لدیهم ألن العاملین ال �حاولو  المنظمة، فالمدیر هنا �أخذ دور األب في جماعات وأحزاب

وال �حققون قدر كبیر  �ة تاركین للمدیر المبدأة بها، وتسود العاملین روح معنو�ة ضع�فة،من مهارات ق�اد

 2من االنجاز.

 3 المتمثل في: Litwin & Stringerلك یوجد تصنیف لى ذ�االضافة إ   

، والتي تستخدم �شكل دائم استخدام السلطة الرسم�ة وهو الذي �عتمد �شكل كامل على :طيالمناخ التسل .1

 ، فحر�ة الفرد مصادره وقراراته مقیدة.وكل القرارات ف�ه تأتي من القمة ومستمر،

االنسان�ة والحر�ة في العمل، ، وتأكید العالقات وهو �قوم على االتصاالت الم�اشرة المناخ الد�مقراطي: .2

 دارة.، وت�ادل الرأي والمشاركة في اإلق األهداف والتشج�ع على المناقشةوحل المشكالت وتحقی

، كما تعاون مع مدیري المستو�ات الدن�اأهدافها �ال المنظمة هو المناخ الذي تضع ف�ه :نجازمناخ اإل  .3

لك توفر للعاملین ضافة إلى ذإ الخاصة بوسائل تنفیذ العمل، تسمح للموظفین التنفیذین بوضع االجراءات

 خالل التقار�ر.من سبل التقدم المهني وتمدهم �معلومات عن أدائهم �صورة مستمرة 

 

 

، 2009، 10العدد، العراق، الد�الي جامعة ،مجلة الفتح، "التنظ�مي في المدارس االبتدائ�ة كما یتصوره المدیرون والمعلمون واقع المناخ "، علي ابراه�م دمحم 1
 .40ص

 .41دمحم حسن دمحم حمادات، مرجع سابق، ص 2
 .107عدنان ابراھیم أوسي، مرجع سابق ، ص 3
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 1المناخ التنظ�مي إلى نوعین أساسیین :�مكن تصنیف     

العاملین و�تم إش�اع  وهو المناخ الذي یتحقق ف�ه رضى یجابي أو صحي :إمناخ تنظ�مي  .1

، و�التالي �كون هناك انسجام ما یؤدي إلى تحقیق أهداف المنظمةحاجاتهم االجتماع�ة م

 بین أهداف المنظمة و أهداف الفرد و أهداف المجتمع .

وهو المناخ الذي ال یتناسب مع رغ�ات العاملین وال �حقق إش�اع : مرضي وأمناخ تنظ�مي سلبي  .2

، هذا النوع من المناخ ال ل السعي نحو تحقیق أهداف المنظمةمما قد �عرق لحاجاتهم االجتماع�ة ،

  .�حقق رضى العاملین و�ؤثر في أدائهم وسلوكهم �شكل سلبي

 الم�حث الثاني: أساس�ات المناخ التنظ�مي
المناخ �عتبر المناخ التنظ�مي بیئة العمل الداخل�ة �مختلف متغیراتها وخصائصها وتفاعالتها حیث أن هذا     

و�ختلف المناخ التنظ�مي من منظمة ، في تحدید السلوك األخالقي والوظ�في لألفراد العاملین امهم ایلعب دور 

.      ألخرى وذلك �اختالف التجارب والخدمة والق�م السائدة لدى العاملین والتي تؤثر بدورها على عاداتهم السلوك�ة

عرف لى التإحیث سنتطرق في هذا الم�حث  ظمة �كل أ�عادها،و�عتبر المناخ التنظ�مي مق�اسًا لشخص�ة المن

 ، عناصره وأ�عاده، وأهم نماذجه.على مستو�ات المناخ التنظ�مي
 المطلب األول: مستو�ات المناخ التنظ�مي 

 2هما: ،نییوجد للمناخ التنظ�مي مستو�

 لمنظمة ككل أو مجموعة من األفرادالمناخ التنظ�مي على مستوى ا .1

 أن أي المنظمة، داخل األفراد بین متماثل �شكل التنظ�مي المناخ هذا دراكإیتم   :المنظمة مستوى  على •

 .ومتماثل موحد �شكل الداخل�ة عملهم وظروف المنظمة خصائص یدركون  المنظمة األفراد داخل جم�ع

 المناخ معین قسم أو إدارة في من األفراد  مجموعة كل تدرك  األفراد: من مجموعة مستوى على  •

 داخل الموقع في ختالفاإل مثل العوامل من العدید إلى ختالفإلا هذا و�رجع مختلف، �شكل التنظ�مي

 ش�ه هناك �كون  عندما التنظ�مي المناخ هذا و�تكون  العمل، طب�عة في ختالفاتاإل أو التنظ�مي اله�كل

 للمناخ مجموعة دراك كلإ أن �الحظ حیث دراكهم للمناخإ حیث من المجموعة أفراد بین إجماع

 مكان عن جزئ�ا مستقلة تكون  العمل ناح�ة االتجاهات وأنالعمل،  ناح�ة على اتجاههم ینعكس التنظ�مي

سالة دكتوراه في ھیثم عبد هللا أبو خدیجة، المناخ التنظیمي وعالقتھ بثقافة المنظمة، دراسة میدانیة على شركات التأمین المساھمة العامة في األردن، ر   1
 .13، ص2007إدارة األعمال، جامعة دمشق، سوریا، 

 .26،28محمود عبد إبراھیم الشنطي، مرجع سابق، ص.ص  2
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 خلف�ة األفراد من أن أي العمل، مكان إلى معهم األفراد �حملها التي واالتجاهات للق�م  نظرا وذلك العمل

 التنظ�مي للمناخ إلدراكهم یؤدي مما العمل تجاه مشتركة وق�م اتجاهات لدیهم تكون  واحدة جتماع�ةإ

 للمناخ إدراكهم نوع�ة تفسیر في تساعد األفراد وق�م اتجاهات معرفة فإن لذا اآلخر�ن عن مختلف �شكل

 لإلدارة تنظ�مي مناخ یوجد حیث إداري  مستوى  لكل مختلف تنظ�مي مناخ وجود آخرون  و�رى  التنظ�مي،

 .الدن�ا لإلدارة تنظ�مي ومناخ الوسطى لإلدارة تنظ�مي ومناخ العل�ا

األفراد  خصائص في كبیر ت�این وجود حال في المناخ هذا یتكون  :لمناخ التنظ�مي على مستوى الفرديا .2

 العوامل من العدید على ذلك و�توقف مختلف �شكل التنظ�مي للمناخ فرد كلإدراك  إلى یؤدي مما المنظمة داخل

 �شكل تؤدي والتي األخرى  العوامل من وغیرها التنظ�مي اله�كل داخل الفرد وموقع التعل�م، الجنس، السن، مثل

 دراك الفردإ نوع�ة كبیر �شكل یتحدد و�التالي المنظمة، داخل عمله عن الفرد رضا درجة على التأثیر إلى م�اشر

 ببیئة المح�طة والظروف منظمته خصائص األفراد على من فرد كل یتعرف حیث ،المنظمة في التنظ�مي للمناخ

 المناخ إدراك یتم وعل�ه وق�مه، خصائصه تمثل والتي ذاكرته في المختزنة المعلومات هذه بتشغیل �قوم ثم عمله

 .التنظ�م�ة والخصائص الفرد�ة الخصائص بین التفاعل نتیجة آلخر فرد من مت�این �شكل التنظ�مي

 المطلب الثاني: عناصر المناخ التنظ�مي 

تي تشكل وال مع �عضها ال�عض،تتألف عناصر المناخ التنظ�مي من مجموعة من المتغیرات المتداخلة 

یجاز عناصر المناخ و�مكن إ، تعد االطار األعم واألشمل، حیث تتداخل مع أ�عاده التي البیئة الداخل�ة للمنظمة

 :، ف�ما یليالتنظ�مي

حیث یوضح �حدد التركیب الداخلي للمنظمة،  البناء الذيلك : نقصد �اله�كل التنظ�مي ذتنظ�مياله�كل ال .1

، المنظمةالتقس�مات والتنظ�مات والوحدات الفرع�ة التي تؤدي مختلف األعمال واألنشطة الالزمة لتحقیق أهداف 

 وطب�عة المسؤول�ات والصالح�ات لكل منها، فضال عن تحدیدكما أنه �عكس نوع�ة وطب�عة العالقة بین أقسامها 

 1.المستو�ات التنظ�م�ة في المنظمة نس�اب�ة المعلومات بین مختلفإ

لك أن طب�عة اله�كل التنظ�مي ونظرة ، ذلسلطة، ونمط اتخاذ القراراتشمل حجم المنظمة ونمط اوهو �

التخوف من أي  إلى لك یؤدي �العاملینن ذفإ، قدرتهم على المشاركة واالبداع على ل�ه تؤثرإالعاملین في التنظ�م 

لك قتراح ما من شأنه تحسین العمل، وعلى العكس من ذطار و�جعلهم غیر متحمسین التصاالت خارج هذا اإلا

تطور العالقات التنظ�م�ة �مكن له أن یل�ه كأساس عام لتحدید رن والذي ینظر إن اله�كل التنظ�مي المإف

رسالة ، "المناخ التنظیمي وعالقتھ بالرضا الوظیفي لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الطائف من وجھة نظرھمحارثي، "عبد هللا عوض ال  1
 .25، ص2009ماجیستر في االدارة التربویة والتخطیط (غیر منشورة)، جامعة أم القرى، مملكة العربیة السعودیة، 
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ینه مما �ساعد على تحقیق جتهاد لتطو�ره وتحس، و�شجع العاملین على اإلل�ستوعب المتغیرات المستجدة

 األهداف. 

 �قوم بواسطتها التي العمل�ة إلى تشیر وهي ،اإلدار�ة للعمل�ة النا�ض القلب �مثا�ة الق�ادة تعتبر :نمط الق�ادة. 2

 أعمال خالل من التأثیر هذا �حدث قد و سلوكهم، في أو اآلخر�ن مشاعر أو أفكار في التأثیر أو بتوج�ه الفرد

القدرة على التأثیر على " :كما �عرفها العمري على أنها 1،تهابتكار إ أو عاتهرا ختإ أو رسوماته أو مؤلفاته أو الفرد

یق األهداف التي یرغب بها والقدرة على توجیههم لتحق ،اآلخر�ن أفرادا أو جماعات في ق�مهم وأفكارهم وسلوكهم

جراءات في العمل والقدرة على التصور واإلحداث تغییر في األهداف واألسالیب إ ، وهي القدرة علىالقائد

 ."والتفاعل في الحاضر والمستقبل

 الهمم تحفیز إلى ذلك تتعدى بل فقط، للمرؤوسین والتعل�مات األوامر إصدار على تقتصر ال الق�ادة أن كما   

 في والعاملین  القادة بین المت�ادلة اإلنسان�ة والعالقات التواصل جسور وٕاقامة العاملین، لدى المعنو�ة الروح ورفع

 هي : للق�ادة أسالیب ثالثة وجود إلى اإلشارة وتجدر 2،المنشودة األهداف تحقیق أجل من المنظمة

 ، وتدور حول محور واحد هوالتسلط�ة أو الق�ادة االستبداد�ة�طلق علیها الق�ادة  :توقراط�ةاألق�ادة ال •

�قود المؤسسة �مفهوم الرئاسة، ف�حتكر سلطة اتخاذ مور في التنظ�م لسلطة القائد الذي األخضاع كل إ

القرار و�حدد المشكالت و�ضع لها حلول �مفرده و�بلغ المرؤوسین األوامر وعلیهم السمع والطاعة دون 

قلة  لىإلى فرض�ة أن االنسان كسول �ط�عه �میل و�ستند هذا النمط من الق�ادة إ 3فرصة للمناقشة،

وهذه الصفات تهیئه لالنق�اد واالعتماد على الغیر وتجعله �عمل خوفا من ، العمل والتهرب من المسؤول�ة

شراف م�اشر من رئ�سه للتأكد من إ لى متا�عة دق�قة و إالجزاء والعقاب ول�س ح�ا للعمل، ولذا �حتاج 

 4لق�ام �متطل�ات وظ�فته.ا

سان�ة العالقات االن لىد�قراط�ة �الق�ادة التي تعتمد ع: یتمثل أسلوب الق�ادة الالق�ادة الد�مقراط�ة •

فالق�ادة الد�مقراط�ة تعتمد أساسا على العالقات االنسان�ة السل�مة بین والمشاركة، وتفو�ض السلطة، 

كما تعتمد لتعاون ف�ما بینهم وحل مشكالتهم، ش�اعه لحاجاتهم وخلق اإالقائد ومرؤوس�ه التي تقوم على 

، وهي �التالي تخاذ القراراتإ �عض المشكالت و  شراك المرؤوسین في �عض المهام الق�اد�ة كحلإعلى 

مجلة الجامعة "، المناخ التنظیمي على األداء الوظیفي للعاملین االداریین في الجامعة االسالمیة بغزةرح، "أثر یوسف عبد بحر، أیمن سلیمان أبو سوی 1
 .154، ص2010، 2، العدد18، فلسطین، المجلد االسالمیة

مستشفیات الحكومیة الفلسطینیة من أثر المناخ التنظیمي السائد في المشفى على رضا المرضى عن الخدمة المقدمة في الشھد سكرجي، رؤى الكفیري، " 2
 .15، ص2004" ، رسالة ماجیستیر في ادارة األعمال(غیر منشورة) ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس،وجھة نظر العاملین

اجیستر في العلوم بامارة مكة المكرمة"، رسالة ماألنماط القیادیة وعالقتھا باألداء الوظیفي من وجھة نظر العاملین طالل عبد الملك الشریف، " 3
 .63، ص 2004االداریة(غیر منشورة) ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 

العاملین "، رسالة ماجیستر في  األنماط القیادیة وعالقتھا باألداء الوظیفي في المنظمات األھلیة الفلسطینیة من وجھة نظرحسن محمود حسن ناصر،"  4
 .42، ص2010األعمال(غیر منشورة) ، الجامعة االسالمیة، فلسطین، إدارة 
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، هم على ممارستهاتعتمد على تفو�ض السلطة للمرؤوسین الذي ترى أنهم قادرون �حكم كفاءتهم وخبرت

 1.االطالع �المهام الق�اد�ة الهامةي الوقت والجهد طمما یت�ح للقائد الد�مقرا

ومنحهم حق تحدید كل  المطلقة والكاملة ألعضاء المنظمة،ؤمن �الحر�ة : هي الق�ادة التي تالق�ادة الحرة •

 القائد ودون أدنى تدخل من القائد الذي یتسم بدوره الطا�ع السلبي، و�ص�ح ،شيء �ارادتهم المنفردة

و�تمیز هذا ، م�اشرة غیر �طر�قة توجیهها �حاول وٕانما م�اشرة القاعدة على �س�طر ال فهو ،كالمستشار

ألعضاء �حر�ة التصرف و�ترك لمعاون�ه العنان ل�فعلوا ما�شاؤون فهم لسلوب الق�ادي �أن القائد �سمح األ

 2.، و�عملون كل ما�حلوا لهمالیها، و�ختارون طرق الوصول ن األهدافالذین �حددو 

، و�مكن تشبیهها �الدم الذي یجري في عروق االنسان تصاالت دورا هاما داخل المنظمات: تلعب اإلتصالاإل . 3

تصاالت �النس�ة للمنظمات تلعب دورا هاما في المحافظة على ن اإلفإلى كافة أجزاء الجسم، إو�حمل الغذاء 

، وكانت كانت هناك أنظمة جیدة لالتصاالت تدفق وانس�اب العمل داخل المنظمات وترتفع كفاءة العمل كلما

 3تصاالت.إلال�ة في اكفاءة المدیر�ن ع

ألفكار عبر والتي تساهم في نقل المفاه�م واألداء وا ،مةي ونفسي داخل المنظجتماعإ داري و إوهي نشاط     

الفردي والجماعي  ، وتعد عمل�ة االتصاالت بین األفراد ضرورة أساس�ة في توج�ه وتفسیر السلوكرسم�ةالالقنوات 

 4الفعال�ات المختلفة في المنظمة.األعمال والمهمات و للعاملین، وتعتبر كذلك وسیلة النجاز 

تؤثر التكنولوج�ا السائدة في المنظمة على جو العمل ففي الحین الذي تعتبر التكنولوج�ا  التكنولوج�ا:. 4

وتخلق ،تطورة تثیر المخاوف بین العاملینالمتطورة نعمة وثروة للمنظمة ومیزة تنافس�ة نجد أن هذه التكنولوج�ا الم

لتالي وقوعهم في ال�طالة التي اسوف تستغني عن خدماتهم، و� اإلدارةستقرار لهم والشعور �أن جوا من عدم اإل

 5لها أثارها السلب�ة على ح�اة الفرد والمجتمع.

العمل وتخل�صه في  إجراءاتالتغییر والتطو�ر للمنظمة، مما �ساعد على ت�س�ط  إدخالفالتكنولوج�ا تعني     

الفرصة أكثر  وٕاتاحةمن األح�ان من األجزاء الروتین�ة ف�ه، ومن المجهود العضلي الذي قد �حتاجه  الكثیر

ن ز�ادة االعتماد على األجهزة والمعدات إأنه من جهة أخرى ف إال ،الستغالل قدراتهم وطاقاتهم الكامنةللعاملین 

 .276، ص2004، الدار الجامع�ة، االسكندر�ة،  السلوك الفعال في المنظماتصالح الدین دمحم عبد ال�اقي،  1
 .308،ص 2010دار ال�ازوري العلم�ة للنشر والتوز�ع، األردن، الق�ادة االدار�ة،�شیر العالق،  2
 .340، ص 2005، دار الجامعة، االسكندر�ة،  السلوك التنظ�مي (مدخل بناء المهارات)أحمد ماهر،  3
 األقسام العلم�ة في جامعة، دراسة استطالعیىة ألراء عینة من رؤساء محمود،" تقو�م المناخ التنظ�مي ناجي عبد الستار ،أ�ان عثمان عبد الرزاق 4
 .10، ص2012، 1العدد ،2العراق، المجلد ، جامعة تكر�ت، دار�ة واالقتصاد�ةمجلة جامعة كروك للعلوم اال، تكر�ت 
 .110،111، ص.ص2011، دار المسیرة للنشر والتوز�ع والط�اعة، األردن،السلوك التنظ�ميزاهد دمحم الدیري،  5
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ف�ه مثل اآللة لتتحرك  اإلنسانو�ص�ح تجاها سلب�ا حیث یتصف �الجمود، إ ذ�أخقد یجعل المناخ التنظ�مي 

 1بخطوات محسو�ة وحركات محدودة.

وتعمیق انتمائهم القرارات  مشاركة في اتخاذالفرصة للعاملین لل إتاحةتعتبر : المشاركة في اتخاذ القرار. 5

، مما یجعلهم یبذلون كل جهد قیون في صنع القرار داخل المنظمةشركاء حق� همللمنظمة من خالل شعورهم �أن

 2أفضل مستوى. إلىمستطاع لتطو�ر العمل واالرتقاء �المنظمة 

�رى و ، من شروط المناخ التنظ�مي الفعال تخاذ القرارات هي شرطإو�رى الصیرفي أن المشاركة في عمل�ة 

heckman داف وتحدید أن هذا ال�عد یهتم �مدى مشاركة العاملین في عمل�ة اتخاذ القرارات ووضع األه

العاملین �أن رؤسائهم �شجعونهم على المشاركة في  إحساسالس�اسات المختلفة ذات العالقة، و�عبر عن مدى 

أن القرارات الجماع�ة تكون أكثر فعال�ة من  chandan، و�بین تخاذها داخل المنظمةإ تخاذ القرار التي یتمإ

 :ها األفراد المنفصلین �سبب اآلتيالقرارات التي یتخذ

 .حول موضوع معینطرح األشخاص العدید من وجهات النظر المتعددة  والمتنوعة  •

  3لكل شخص ق�م خاصة و�مثل األشخاص مجموعة ق�م التي تتأثر �القرار. •

والس�ما في مجال  ،: لقد أولیت المنظمات المعاصرة للبیئة المح�طة �المنظمة أهم�ة كبیرةالبیئة الخارج�ة .6

البد أن تأخذ  ،المنظمةالعل�ا في  اإلدارة، كما أكدت أن القرارات التي تتخذها واالستقرارخلق التوازن والتكیف 

مواصلة ختالل قدرة المنظمة على إ إلىمن شأنه أن �قود  إهمالها، ألن ور الظروف البیئ�ة بنظر االهتمامد

 4أدائها والمحافظة على ال�قاء والتنافس.

 

 

 

 

 

، دراسة حالة بمجمع األدویة صیدال بجسر قسنطینة"،رسالة  المناخ التنظیمي: تأثیر النمط القیادي وعالقات العمل على الرضا الوظیفياكساس نریمان، " 1
 .25، ص2012ماجیسترفي تنظیم وعمل(غیر منشورة)، جامعة الجزائر،

دورأبعاد المناخ التنظیمي في تعزیز االبداع االداري في المنظمات الصناعیة ،دراسة استطالعیة ألراء عینة من العاملین في الشركة أثیر حسو إسحاق ،"  2
، 26،2012العدد،8،جامعةتكریت،العراق، المجلدتكریت للعلوم االداریة واالقتصادیةمجلة "،عامة لصناعة األدویة والمستلزمات الطبیة في محافضة نینويال

 . 101ص
ات الجودة، دراسة استطالعیة عالقات االرتباط والتأثیر بین أبعاد المناخ التنظیمي ومراحل تطبیق حلقأكرم أحمد الطویل اسراء، عبد هللا السبعاوي ،" 3

 .51، ص2012، 109، العدد 3المجلد ، جامعة الموصل ،العراق،مجلة تنمیة الرافدین،" ألراء المدراء في مصنع الغزل والنسیج
المعارف التجاریة یة في دور المناخ التنظیمي في تحقیق األداء االبداعي وتعزیز القدرة التنافسیة ، دراسة تحلیل" أحمد عبد اسماعیل الصفار، 4

 .357، ص2003، 3، العدد5، األردن ،المجلد المجلة األردنیة في ادارة األعمال ،"،اقلیم الشمالاألردنیة
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العوامل والمؤثرات واألدوات والوسائل التي تدفع الفرد وتحفزه  مجموعة: �مكن القول أن الحوافز هي الحوافز. 7

، فالعامل �سعى یجاب�ة المترت�ة على هذا السلوكعلى سلوك معین رغ�ة في الحصول على النتائج اال لإلق�ال

حاجة نفس�ة أو  إش�اعه یترتب عل�ه ألداء عمله �كفاءة وفعال�ة للحصول على حافز مادي أو معنوي والذي بدور 

كما �عبر عنها �مدى شعور  1، وهذا السلوك هو نتیجة النعكاس نظام الحوافز الذي یتصل ببیئة العمل،جتماع�ةإ

�أنها مرت�طة  وٕاشعارهمفي توز�عها على األفراد  المحا�اةاألفراد  بنظام مكافآت عادل من خالل عدم التحیز أو 

وألغراض ال�حث فهي مجموعة ، ئج مع التركیز على مبدأ الثواب أكثر من العقاب فیها�األداء الجید والنتا

 2الوسائل واألسالیب التي تستخدم في تحفیز العاملین.

، فالعمل الروتیني �عمل إح�اطهممال مهما في حفز العاملین أو اطب�عة العمل تعتبر ع إن طب�عة العمل:. 8

، أما األعمال التي تتصف العملوعدم االكتراث نحو تحدیث وتطو�ر  اإلهمالالملل وز�ادة  إحداثعلى 

الكفاءات  إثارةفي  اإلبداع�ة�كل قدراتهم وطاقاتهم  إسهامتشجع العاملین على  فإنها�التحسین والتطو�ر 

 3الكامنة لدیهم في نجاح العمل وتحقیق األهداف. واإلمكانات

 :   السا�قة والشكل التالي یلخص العناصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، دراسة مسحیة مقارنة على الضباط العاملین باالدارة العامة للتدریب والحراساتالمناخ التنظیمي وعالقتھ باالتزام التنظیميخالد دمحم أحمد الوزان ، "  1
العربیة للعلوم واالدارة العامة للمناطق األمنیة بوزارة الداخلیة في مملكة البحرین"، رسالة ماجستیر في العلوم االداریة (غیر منشورة)، جامعة نایف 

 .19، ص2009األمنیة، الریاض ،
 .10أبان عثمان عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 2
"، رسالة  بالمناخ التنظیمي في المدارس الحكومیة الثانویة في فلسطین من وجھات نظر المدیرین فیھا القیادة التحویلیةریم نصوح طاھر عواد ،"عالقة  3

 .40، ص2012فلسطین،   ماجیستر في االدارة التربویة (غیر منشورة)،  جامعة النجاح الوطنیة،
29 

 

                                                           



 الفصل األول                                                                    المناخ التنظیمي
 

 عناصر المناخ التنظ�مي ):01(الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 �االعتماد على: الطال�ةمن إعداد   المصدر:

 .19خالد أحمد الوزان، مرجع سابق، ص •

 .10أ�ان عثمان عبد الرزاق، مرجع سابق، ص •

 

 المناخ التنظ�مي   المطلب الثالث: أ�عاد

وت�ع ذلك  والنوع، العدد في مت�اینة أ�عاد ن ال�احثو  حدد فقد التنظ�مي، �المناخ أكثر اإلحاطة بهدف

، وقد تعود هذه االختالفات في جزء منها إلى أل�عاد التي یتضمنها هذا المفهوموجهات نظر مختلفة حول ا

طب�عة االختالفات بین ال�احثین األمر الذي جعل من الصعو�ة التوصل إلى أ�عاد محددة تصلح لكل أنواع 

 .المنظمات

 الجدول التالي: ملخصةمجموعة من األ�عاد حسب آراء ال�احثین المختلفة في ما یلي و    

 

 

 

 

 

 

المشاركة في اتخاذ القرار 

     

 اهليكل التنظيمي

لبيئة اخلارجيةا منط القيادة  

 التكنولوجيا احلوافز 

عناصر املناخ 
 التنظيمي

التصالا  
طب�عة العمل  
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 أ�عاد المناخ التنظ�مي حسب عدد من ال�احثین  ):03(الجدول رقم

 

 األ�عاد ال�احث

Gilmer & Forehand  ،نمط الق�ادة ،األهداف ،تجاهاتاالاله�كل التنظ�مي، درجة تعقید التنظ�م. 

Likeret تخاذ القرارات، الرقا�ةإ، القوة الدافعة، الق�ادة. 

Litwin & Stringer  التشج�ع  ، الدعم،التنظ�مي، المسؤول�ة، المكافأة، المخاطرة، الدفءاله�كل

 .، االنتماء، التعارضالمعاییر

Muchinsky المخاطرة، المسؤول�ة، المكافأة.تصال، الرقا�ة، الضغط، اإلالق�ادة ، 

Littele التفاعل، التأثیر، تقو�م األداء، اله�كل التنظ�مي، المخاطرة. 

Barbara & pope الحوافز، الدفء.صاالت، صناعة القرارات، المكافأةتاإل ، 

Neal االستقالل�ة، الدعمالضغط، تحدي العمل ،. 

Susan & AL الرقا�ةالحاجات إش�اع، لتزام، الضغطاإل ،. 

Gordon  أسلوب الجهاز، وأقسام وحدات تكامل ،القرارات صنع المنظمة، وضوح 

 العنصر تنم�ة والمكافآت، التعو�ضات الجهاز، حیو�ة األداء،  اإلدارة،توج�ه

 .اإلنساني

، مدى تأكید اإلدارةالمهام التي یتطلبها العمل، نمط المكافآت، العقاب، أسلوب  القر�وتي

 لتدر�ب، التطو�ر، الروح المعنو�ة، طب�عة المنظمة ومرونتها.ا نجاز،اإل

Koyes & thomas اإلبداعالثقة، ضغط العمل، التقدیر، العدالة،  ستقالل�ة درجة التماسك،اإل. 

 الطال�ة �االعتماد على: إعدادمن  المصدر:

 مجلة ،"األردنیین والخاص العام القطاعین  بین مقارنة میدان�ة والوظ�ف�ة دراسة  �المتغیرات الشخص�ة عالقتهو   التنظ�مي المناخ "،شیخة أبو نادر •

 13ص ،2005األردن، ، 3العدد ،  19المجلد ،واإلدارة اإلقتصاد في العز�ز عبد الملك

مجلة كل�ة �غداد للعلوم ، "ستطالع�ة في وزارة العمل والشؤون االجتماع�ةإعالقة المناخ التنظ�مي �الرضا الوظ�في، دراسة "سندس رضوي خو�ن،  •

 .237،238، �غداد، ص.ص2012 ،30ددعال،  االقتصاد�ة
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 تتمثل في: ،المناخ التنظ�ميوهناك من �عتبر أن أ�عاد 

 :اإلنساني (السلوكي) ال�عد .1

 الثقة من كل بتوفیر و�هتم والق�ادة، العاملین و�ین أنفسهم العاملین بین اإلنسان�ة العالقات على و�ركز

 والق�ادة، الزمالء من والم�اشر المستمر والدعم والتشج�ع الواحد، المستوى  و�ین المستو�ات كافة بین المت�ادلة

 الفرص للتعبیر عن الرأي وٕاتاحة التنظ�م�ة، ألهدافا تحقیق سبیل في والتعاون  الواحد الفر�ق روح على والتأكید

 .المنظمة داخل د�مقراطي جو وخلق

 :ال�عد التنظ�مي .2

 في وتتمثل التنظ�م�ة والعالقات  واالتصاالت الق�ادة القرارات، اتخاذ مثل التنظ�م�ة العمل�ات �ضم

 و�شمل التنظ�مي واله�كل واألجور الحوافز الوظ�في، كاألمن للعاملین الممنوحة الوظ�فة الوظ�ف�ة، المیزات

 1وغیرها. اإلشراف نمط المسؤول�ة، السلطة، خطوط

 : نماذج المناخ التنظ�مي الرا�ع المطلب

 المناخ ومكونات أ�عاد تحدید �غرض تفسیري  نموذج لطرح عدیدة �محاوالت ال�احثین من العدید قام

 عرض یلي وف�ما ،التفاصیل على اختلفوا لكنهم األساس�ة، المضامین على ال�احثین معظم تفقإ حیث التنظ�مي،

 وهي: ،النماذج هذه ل�عض

 نموذج كروفت وهالین .1

 :هي رئ�ستین تتضمن كل منها أر�عة عناصحدد هذا النموذج عناصر المناخ التنظ�مي في مجموعتین ر  

 المجموعة األولى:

 .ألفرادل اإلدارةاالخت�ار الذي تعط�ه  •

 .نجازلإل اإلدارةالتأكید الذي تعط�ه  •

 .المسافة العاطف�ة التي بین المدیر ومرؤوس�ه •

 .أش�عتنط�اع المتولد عند األفراد �أن حاجاتهم االجتماع�ة قد اإل •

 المجموعة الثان�ة :    

 .عالقاتهم االجتماع�ة في المنظمة ألفراد نتیجةاالسرور الذي �الق�ه  •

ماج�ستر في االدارة العامة  رسالة ، دراسة میدان�ة للمشرفین االدار�ن في الوزارات األردن�ة"،منار قطاونة، "المناخ التنظ�مي وأثره على السلوك االبداعي  1
 .32،ص2000(غیر منشورة)،  الجامعة األردن�ة ، األردن ،
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 لحفز قوة العمل عند العاملین من خالل سلوك محدد مرت�ط �العمل. اإلدارةالرغ�ة التي تبذلها  •

 نجازهم له.إ تصور األفراد لدرجة ق�امهم �عملهم و  •

 .شعور العاملین �أنهم قد أنتجوا •

، حیث ركز على المكونة للمناخ التنظ�ميالعناصر لقد تناول هذا النموذج أهم الفلسفات التي تشكل 

 1.ةمحتوى الوظ�ف�ائدة في المنظمة النمط الق�ادي و طب�عة العالقات الس

 نموذج ل�كارت. 2

، نتاجیتهاإ ته على كفاءة المنظمة و �عد ل�كارت من أوائل المهتمین �المناخ التنظ�مي والمشخصین لتأثیرا 

خالت) دمن خالل نموذجه الفكري أن العوامل السبب�ة (الماستنتج  ، وقدتمع�ة األخرى وعلى تحقیق األهداف المج

، وقد فرق بین العوامل ر نوع المخرجات النهائ�ة للمنظمةالتي تولد العوامل الوس�ط�ة (المناخ ) هي التي تقر 

وعناصره التنظ�مي ، ولقد حددت مكونات المناخ التي تشكل منها المناخ التنظ�مي الظاهرة والعوامل ال�اطن�ة

 هي:  ،�ست متغیرات

 .تصاالتاإل •

 .القرارات •

 .الضغوط •

 .الحوافز •

 .التكنولوج�ا •

 2.هتمام �العاملیناإل •

  ),Steringe et  Litwin 1968نموذج سترنجر ولیتو�ن ( .3

نعكاسه أو تأثیره إیهدف نموذج ال�احثان لتقی�م المناخ التنظ�مي السائد في المنظمة والتعرف على مدى 

حیث تحتوي هذه القائمة على خمسین  ،الستب�انا، كما �عد من أفضل نماذج وسلوك األفراد العاملینلى دوافع ع

ك مجموعة من األسئلة سؤاال تق�س في مجموعها المناخ التنظ�مي �عناصره التسعة التي حددها الكات�ان فهنا

 :لق�اس كل من

 .تجاه ه�كل المنظمةإشعور الفرد  •

 .تهم وتحملهم للمسؤول�ةستقاللیإشعور األفراد �مدى  •

 .166ع�سى ق�قوب، مرجع سابق، ص   1
 .39عمر بن متعب م�ارك الدوسري، مرجع سابق، ص  2
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 .حساس األفراد بوجود مناخ �ساعد على التحديإ •

 .شعور األفراد بوجود س�اسة عادلة للمكافآت •

 .الفرد بوجود عالقات تفاعل�ة مبن�ة على الصداقة والصراحة إحساسمدى  •

 .مدى موضوع�ة المعاییر لق�اس أداء الفرد والجماعة •

  .صح�ة كظاهرة�أهم�ة الصراعات  اإلحساسمدى  •

 .بوجود الدعم والمساندة اإلحساس •

TP57Fمدى شعور الفرد �أهمیته وانتمائه لفر�ق العمل والمنظمة ككل. •

1 

 ),.Campbell et al 1974نموذج كامبل وآخرون ( .4

، حیث قدموا مقای�س مستقلة نسب�ا أل�عاد ذا الجانب ما قدمه كامبل وزمالئههفي الجادة  اإلسهاماتمن  

من تحدید عشرة أ�عاد أساس�ة للمناخ وهي صالحة لالستخدام في المنظمات ذات  اتمكنو تنظ�م�ة متعددة، وقد 

 :، وهذه األ�عاد هينوع�ات مختلفة

 ه�كل بناء المنظمة. •

 المكافأة والعقاب. •

 مركز�ة القرارات.  •

 االنجاز. •

 التدر�ب والتطو�ر. •

 المخاطرة واألمان.  •

 الصراحة والصدق. •

 المعنو�ة والمكانة. •

 والتشج�ع. التمییز •

TP58Fكفاءة ومرونة المنظمة �شكل عام. •

2 

 

 

، المكتب الجامعي الحدیث، مصر 4، طسلوك التنظ�مي (التحلیل على مستوى المنطمات)الموسوعة العلم�ة للدمحم الصیرفي،   1
 .270،271،ص.ص2003

ج�ستر في ابراه�م حمد البدر، "المناخ التنظ�مي وعالقته �ضغوط العمل، دراسة میدان�ة على ض�اط مدیر�ة الدفاع المدني �منطقة الر�اض"، رسالة ما  2
 .23،24، ص.ص2006)، جامعة نایف العر��ة للعلوم األمن�ة، األردن ، العلوم االدار�ة (غیر منشورة
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 ) ,1974Lawler et alنموذج لولر وزمالئه (  .5
عددا  یرى لولر أن أ�عاد المناخ التنظ�مي على تعددها �مكن تجم�عها في مجموعتین رئ�ستین تضم كل منها   

 من األ�عاد الفرع�ة.

 وتضم األ�عاد الفرع�ة التال�ة: ،: وتتعلق �اله�كل التنظ�ميالمجموعة األولى      

 درجة المركز�ة في اتخاذ القرارات. •

 درجة الرسم�ة في اجراءات العمل. •

 درجة التداخل بین األنظمة الفرع�ة للمنظمة. •

 : وتتعلق �العمل�ة التنظ�م�ة وتضم المتغیرات أو األ�عاد التال�ة:المجموعة الثان�ة      

 نمط الق�ادة. •

 نظم المكافآت. •

TP59Fمواجهة الصراعات.نظم  •

1 

 ):Forhand & Gilmer( نموذج فوهاند و جیلمر .6

 :، تتمثل فيحدد ال�احثان فورهاند وجیلمر عناصر المناخ التنظ�مي في أر�عة       

ن متغیرات فرع�ة مثل حجم المنظمة، درجة تركیز السلطة، درجة الرسم�ة اله�كل التنظ�مي: و�تضم •

 تخاذ القرارات.إ، درجة الحر�ة التي �شعر بها األفراد عند في االجراءات

، واألنظمة الفرع�ة وطب�عة تداخل اإلدار�ةلك على عدد المستو�ات درجة تعقد التنظ�م: و�دل ذ •

 .العالقات بینهما

الوزن أو األهم�ة النسب�ة التي تولیها المنظمة لكل من ه�كل  إلىلك اتجاهات األهداف: و�شیر ذ •

 األهداف الخاصة.

كان نمطا متسلطا أو نمط �عتمد على المشاركة وت�ادل الرأي في  إذانمط الق�ادة: وهو ما �عني  •

TP60Fالمواقف أو المشاكل المختلفة.

2 

 

 

ي العلوم االدار�ة (غیر ماج�ستر فرسالة مصلح حمدان ال�قمي، "المناخ التنظ�مي وعالقته �األداء الوظ�في لموضفي امارة منطقة مكة المكرمة"،   1
 .21،ص2010، الر�اض، معة نایف العر��ة للعلوم االمن�ةجامنشورة)،

 .26شامي صل�حة، مرجع سابق، ص  2
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 :) ,1977Steersنموذج ستیرز ( .7

ة التي تمت من خالل نموذج واقعي العتماده على نتائج ال�حوث التطب�ق�ة والدراسات النظر� ستیرزقدم 

كثر شیوعا في الوقت الحالي عن المناخ موذج أ�ضا المتغیرات األساس�ة األ، و�عكس هذا النالعقد الماضي

 التنظ�مي.

وتوض�ح ما تتضمنه من  یتكون المناخ التنظ�مي وفق ستیرز من أر�عة عناصر رئ�س�ة �مكن توض�حها 

 :، كمایليعناصر

 إزاء اإلدارةنمط الق�ادي السائد وسلوك ال: و�تضمن هذا العنصر اإلدار�ةالس�اسات والممارسات  •

، كما وتطب�قها، ومدى مشاركة العاملین في ذلك واإلجراءات، ف�ما یتعلق بوضوح القواعد العاملین

 في االخت�ار والتدر�ب. اإلدارةیتضمن س�اسات 

عدد المستو�ات  ، حجم المنظمة،اإلشراف، نطاق ل المنظمة: و�تضمن درجة المركز�ةه�ك  •

 التنظ�م�ة، وموقع الفرد في اله�كل التنظ�مي.

مدى التجدید والتغییر في التكنولوج�ا  إلىصر نالتقن�ة المتاحة داخل المنظمة: �شیر هذا الع •

 ف�ه. واإلبداعالمستخدمة في أداء العمل وما قد �ض�فه من تسه�الت في تنفیذ العمل 

ؤثرة عل�ه �ما في ذلك البیئة الخارج�ة: و�تضمن هذا العنصر البیئة الخارج�ة المح�طة �التنظ�م والم •

 1، الس�اس�ة واالجتماع�ة.العوامل االقتصاد�ة

 خ التنظ�مي و العوامل المؤثرة ف�همناهج ق�اس المنا :الثالث الم�حث
، والمنظمة نظام اجتماعي مفتوح �طب�عة الحال سوف �مي هو البیئة الداخل�ة للمنظمة�اعت�ار المناخ التنظ

، مناس�ة�صورة ل أداء العمل ، مما �ستوجب االهتمام بها ورعایتها من أجو�تأثر بها یؤثر على البیئة المح�طة �ه

وعمل�ة خلق  اإلدارة ٕالىلتنظ�مي و العوامل المؤثرة ف�ه و مناهج ق�اس المناخ ا إلىطرق في هذا الم�حث سنتو 

 مناخ تنظ�مي مالئم. 

 : مناهج ق�اس المناخ التنظ�مي المطلب األول

 مدى على الحكم إمكان�ة وكذلك السائد التنظ�مي المناخ نوع�ة تحدید في التنظ�مي المناخ ق�اس �ساهم

 وجود عن الحدیثة الدراسات كشفت حیث .عل�ه رضاهم ومدى المنظمة في العاملین فرادلأل المناخ هذا مناس�ة

 : التنظ�مي المناخ لق�اس مداخل ثالثة

 .27ابراھیم بدر حمد، مرجع سابق، ص  1
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: و�حصر هذا المدخل المناخ التنظ�مي في مجموعة من مدخل الق�اس المتعدد للصفات التنظ�م�ة .1

�مكن ق�اسها مثل حجم التنظ�م ومستو�ات السلطة واله�كل الصفات والخصائص التنظ�م�ة التي 

 التنظ�مي.

أو میزة أو مظهرا رئ�س�ا : و�عتبر المناخ التنظ�مي صفة للصفات التنظ�م�ة اإلدراكيمدخل الق�اس  .2

، حیث یتم ق�اس هذه الصفات والمیزات من خالل متوسط التصورات الناتجة عن ادراكات األفراد للتنظ�م

 1عن المنظمة.

و�عتمد هذا المدخل على مجموعة المقای�س المدركة : للصفات الشخص�ة اإلدراكيمدخل الق�اس  .3

، مثل قدرات األفراد العاملین التي تتركز على المقای�س الشخص�ة، و واسطة األفراد العاملین �المنظمةب

 ى الثقافي للعمل.و �المنظمة والمست

لصفات التنظ�م�ة هو أكثر هذه المداخل استخداما نظرا كي لاالدار ني هو مدخل الق�اس و�الحظ أن المدخل الثا  

ألنه یتجاوز التركیز الكبیر على العوامل التنظ�م�ة في المنظمة للمدخل األول كما یتجاوز التركیز الكبیر على 

ي ، ولهذا �عتبر من المداخل التي یتم استخدامها فألفراد في المنظمة للمدخل الثالثلالعوامل الشخص�ة 

 2الدراسات الحدیثة التي تهتم �المناخ التنظ�مي.

 هما: ،و�الحظ أن الدراسات في مجال ق�اس المناخ التنظ�مي تتجه إلى استخدام نوعین من المقای�س 

المقای�س الموضوع�ة: التي تركز على الخصائص التنظ�م�ة التي �مكن التعبیر عنها كم�ا والمتمثلة في  •

، اإلنتاج�ةهم، معدل وغیر وفنیین  إدار�ین، حجم القوى العاملة من اإلدار�ةحجم المنظمة، عدد الوحدات 

 ، عدد األقسام وكل ما یتعلق �الخصائص البنائ�ة موضوع الدراسة.عمر التنظ�م

ستمارات االستقصاء التي یتم عن طر�قها ومن الجوانب التي تتعلق إ: تعتمد على ةصف�مقای�س الو ال •

 3�ح�اة األفراد في التنظ�م.

  :مثل ،توجد مناهج وطرق أخرى 

 .الدراسات المیدان�ة •

 .تقی�م تصورات أعضاء التنظ�م •

 .المعالجة التجر�ب�ة •

 .18ایھاب محمود عایش الطیب، مرجع سابق، ص   1
 .23خالد دمحم أحمد الوزان، مرجع سابق، ص   2
رسالة ماجیستر  "،ضباط األمن الخاصة بمدینة الریاضالمناخ التنظیمي وعالقتھ باألداء الوظیفي، دراسة میدانیة على قطاع ناصر دمحم ابراھیم سكران، " 3

 .22، ص2004في العلوم االداریة (غیر منشورة)، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 
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ن كان أسلوب تقی�م تصورات أعضاء تنظ�م�ة التي �عمل فیها العاملون، وإ وتحاول هذه النماذج ق�اس البیئة ال 

التنظ�م �عد أهم هذه األسالیب في ق�اس المناخ التنظ�مي، وقد أوضحت الدراسات التي أجر�ت لق�اس المناخ 

مناخ ، وغیر مالئم، وتسعى المنظمات لتحقیق المالئم، وح�ادي إلىالتنظ�مي أنه �مكن تقس�م المناخ التنظ�مي 

 1أهدافها. إلىللوصول  األمثلداء المالئم من أجل الحصول على األ

 في المناخ التنظ�مي  ةالمطلب الثاني : العوامل المؤثر 

التي تتفاعل ف�ما بینها وتؤثر على متغیرات رئ�س�ة مثل  ،ظ�مي �العدید من العوامل الهامةیتأثر المناخ التن

�مكن و ذلك على إنتاج�ة وكفاءة المنظمة، كظ�في ودرجة االلتزام واالبتكار و دافع�ة العاملین �المنظمة ورضاهم الو 

 عوامل تنظ�م�ة، عوامل خارج�ة، ،تتصنیف العوامل المؤثرة على المناخ التنظ�مي إلى ثالثة أقسام أو فئا

 وذلك على النحو الموالي: ،عوامل شخص�ة ونفس�ة

 أوال: العوامل الخارج�ة. 

 برز هذه العوامل:ومن أ 

 ل �المنظمة سواء كانت قیود س�اس�ةالقیود الخارج�ة التي تؤثر على العمهي مجموعة  :البیئة الخارج�ة .1

، مما ق�ام العاملین �أدوار مختلفة إلىجتماع�ة السائدة، فقد تؤدي تلك القیود إ أوقتصاد�ة أو قانون�ة إأو 

 قد یوجد تعارض أو صراعا ف�ما بینهم.

، حیث تؤثر تلك محل�ة واالتجاهاتوالتقالید والثقافات ال: و�قصد بتلك البیئة العادات البیئة االجتماع�ة .2

 من ثم على سلوك�اتهمداخل التنظ�م و  حداثاألست�عاب األفراد لمجر�ات إالبیئة على مدى فهم 

 2وتصرفاتهم.

تعتبر البیئة التكنولوج�ا القاعدة األساس�ة التي تستط�ع أن تنطلق منها المنظمة  البیئة التكنولوج�ة: .3

كتساب إوتؤثر هذه البیئة في دفع سلوك العاملین إلى محاولة  تغییر في منتجاتها وخدماتها،إلحداث أي 

 .مة لمواك�ة التغیرات التكنولوج�ةالمهارات الالز 

مختلف الضغوط التي تتعرض لها اكل المتعلقة �النواحي المال�ة و و�قصد بها المش :المشاكل األسر�ة .4

 .ثر سل�ا على مستوى أدائهم�التالي تؤ و  ،الموظفینلتي قد تكون مصدر لقلق األسرة وا

 .303، ص2005، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، 1، طالسلوك التنظیمي في ادارة المؤسسات التعلیمیةفاروق عبده فلیھ و آخرون،  1
 .10مصلح حمدان البقمي، مرجع سابق، ص  2
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الم�ادئ التي �عتقدونها  ، وجهات نظرهم وكل الق�م و أفكارهم، �قصد بها ثقافة األفراد :البیئة الثقاف�ة  .5

 .وتلك العوامل التي تؤثر على إدراكهم لمناخ منظماتهم

سلب�ة ثیر على ایجاب�ة و ورا هاما في التأتلعب البیئة االقتصاد�ة المح�طة �المنظمة د :البیئة االقتصاد�ة .6

مال حتإ الفترات التحول�ة للمنظمات كمرحلة الخصخصة و  أو ففي حالة الكساد ،التنظ�مي بها المناخ

ستقرار ب عنه عناصر اإل�سود المناخ التنظ�مي جو من القلق وتغی ،االستغناء عن جزء من العمالة

المال�ة للمنظمة طی�ة �میل األحوال السوق�ة و  الوطني للنمو وتكون  قتصادكذلك عندما یتجه اإل ،التحفیزو 

حیث تكون الموازنات �المنظمة  ،بینما ال تساعد فترات الكساد على ذلكمدیرون إلى الم�ادأة والمخاطرة ال

وهنا یتجه المدیرون لصنع قرارات متحفظة و�ملون إلى عدم تشج�ع أو قبول أفكار ابتكار�ه  ،محدودة

 1 د في تصم�م برامج عمل جدیدة أو عدم قبول ما یتضمن مخاطرة بدرجة أو �أخرى.والترد

 .ثان�ا: العوامل التنظ�م�ة

 :ومن أهم هذه  العوامل

فكلما كانت الممارسات اإلدار�ة  ،: ترت�ط �النمط اإلداري ( الق�ادي )الممارسات اإلدار�ةالس�اسات و  .1

الشخص�ة رام وتقدیر االعت�ارات الذات�ة و حتإعلى و  ،القراراتة صنع �المشاركة في عمل،قائمة على التشاور

شعور �الثقة المت�ادلة والصراحة و تحمل المسؤول�ة في انجاز العمل �كون عال�ا من الن ، فإاعاملین فیهلل

یجاب�ة مناخه إتجاهات ایجاب�ة نحو النظام ونحو العاملین وهذا من دالئل إمما �سهم في تطو�ر  ،األفراد

  .التنظ�مي

مة تحرص على نشر الق�م فالمنظ ،معتقدات الطاقم اإلداري : حیث تعبر عن أخالق�ات و الق�م المهن�ة .2

ي حین إذا سادت الق�م الماد�ة ف ،تحافظ على كرامتهمترم عمالها وتحرص على رفاهیتهم و تحالخیرة  و 

توظف حاجاتهم وظروفهم الصع�ة  االستغالل�ة التي تتعامل مع األفراد وفق معادالت الر�ح والخسارة أوو 

فالق�م الصالحة تهیئ مناخا من األمانة   ،لصالحها فإنها تجرهم لهجرة المنظمة متى سمحت الفرصة

 2.األمان أعطى كل ما وسعه ووالئه لمنظمتهالتقدیر و فالفرد إذا أحس �االحترام و 

 البیروقراطي" سواء ف�ما تعلق �األنظمةإن البناء التنظ�مي غیر المرن " : حیثطب�عة البناء التنظ�مي .3

كلما كان مرنا و  الس�اسات قد تؤدي في �عض األح�ان إلى إصا�ة العاملین �اإلح�اط والشعور �القلق.و 

 اإلبداع والتكییف مع الحاالت.ن مشجعا على الخلق و نه �كو ، فإومستوع�ا للظروف

 .26ص ، مرجع سابق، المغر�ي عبد الفتاح عبد الحمید  1
 .47شامي صلیحة ، مرجع سابق، ص   2
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حدة األوامر فالمركز�ة وتعدد و  ،خ التنظ�ميالمنا یجاب�ة وسلب�ةإیره الواضح في لله�كل التنظ�مي تأثف

والعكس هو  ،المسؤول�ة هي مؤشرات على توفر مناخ سلبي داخل المنظمةوغموض خطوط السلطة و 

 الصح�ح.

ؤثر �شكل سلبي على محافظة اإلدارة على المستوى المقبول للصراع (�حیث ال ی: إن الصراع التنظ�مي .4

ز�ادة  المحافظة على معنو�اتهم ومن ثمستقرار العاملین و إالتي تز�د من ) من األمور أداء العاملین

 إنتاجیتهم.

فالمنظمات الكبیرة مثال  ،الصفات مثل الحجم ودرجة التعقدتختلف المنظمات في �عض : حجم المنظمة .5

المرك�ة تستخدم عددا كبیرا من  نظماتوالم ،العالقات الرسم�ةتتجه نحو درجة عال�ة من التخصص و 

كثر مرونة وعادة ما تكون المنظمات الكبیرة أ ،المتخصصین الذین یركزون على حل المشاكلو المهنیین 

نه �كون من ، لذا فإالتعل�ماتة و لكنها تكون أكثر بیروقراط�ة وتقیدا �األنظممن المنظمات الصغیرة و 

التفكیر في المنظمة  الصغیرة �المقارنة مع المنظمة مناخ تنظ�مي �شجع على اإلبداع و  األسهل بناء

 1.الكبیرة 

 العوامل الشخص�ة ثالثا: 

 : عدم قدرة الفرد على الق�ام �األعمال الموكلة له.قدرات الفرد .1

أخالق�ات الموظف، تؤثر لوظ�فة والتي ال تتفق مع الق�م و �عض السلوكات التي تتطلبها ا تناقض الق�م: .2

 ، وهذا یؤثر على انتاجیته وأدائه.�ه �حالة من القلق وتأنیب الضمیروتصیعلى شعوره �الذنب 

مز�د من  إلى: فالمناخ التنظ�مي الذي �سمح �مخاطرة معتدلة محسو�ة سیدفع درجة المخاطرة .3

وضعف الرغ�ة  اإلح�اطمز�د من  إلىأما المناخ الذي یت�ع المنهج التحفظي أو العشوائي سیدفع االنجاز،

 داء.في تحسین األ

�س ، وهي لمل التي تؤثر في المناخ التنظ�ميسبق عرضه �أن هناك العدید من العوا ونالحظ من كل ما

المجتمعة أو المنفردة دورا هاما في خلق مناخ تنظ�مي  ، وتلعب هذه العواملقاصرة على عوامل محددة �عینها

 2واالستمرار أو العكس تماما. لإلبداعداعم 

 

 .17الطیب محمود ایهاب عا�ش، مرجع سابق ، ص  1
 .32رأفت حمودة ، مرجع سابق، ص  2
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 تنظ�ميالمناخ الوعمل�ة  خلق  اإلدارةالمطلب الثالث: 

ألفراد و�التالي اأداء تحسین وتطو�ر كفاءة  ي�عد خلق المناخ التنظ�مي المالئم من أكثر العوامل أهم�ة ف

لمنظمة، ونظرا لكون العمل�ة التحسین�ة والتطو�ر�ة في أجواء العمل ل�ست نهائ�ة فكلما استجدت ظروف معینة ا

العل�ا ال  اإلدارةاخ التنظ�مي للعمل، ونظرا لكون �عض التحسینات المطلو�ة على المن إجراءكلما تطلب األمر 

التي  اإلجراءاتن هناك العدید من ت القابلة للس�طرة علیها، ولذا فإفي المتغیرا إالالتحكم والتطور  تستط�ع

أن لكل  إلى اإلشارةوتجدر ، العل�ا في المنظمة التحكم بها، وخلق المناخ المالئم في ضوئها اإلدارةتستط�ع 

 بإدارةتهتم  أنمنظمة مناخ تنظ�مي یناسبها من حیث أهداف وطب�عة أعمالها وفلسفتها، ولذالك على المنظمات 

المناخ التنظ�مي، وهذا �عني التحكم �أ�عاد وعناصر المناخ التنظ�مي �حیث تخدم أهداف التنظ�م وأهداف 

 1العاملین ف�ه.

ثر علیها المنظمة ووفرتها كان لها أ ركزت إذاهناك مجموعة من العوامل التي أن  إلىو�شیر ال�احثین 

 وهي: ،قوي في تنم�ة المناخ االیجابي والجید

 .الثقة المت�ادلة بین كافة المستو�ات •

 .المشاركة في عمل�ة صنع القرار •

 .وصراحتها مع العاملین اإلدارةصدق  •

 .بداخلها العاملین وتجاه �المنظمة المح�طة البیئة تجاه جتماع�ةاإل المسؤول�ة •

 .الالمركز�ة نحو تجاهواإل للعاملین الصالح�ات تفو�ض •

 وتوجیههم راداألف دعم ومحاولة ومشاكله ال�شرى  �العامل هتمامواإل إنسان�ة فلسفة الق�ادة تبني •

 .ومساندتهم

 على أحدها �طغى ال �حیث للعاملین الفرد�ة واألهداف التنظ�م�ة األهداف بین نسجاماإل تحقیق •

 .اآلخر

 المراجعة والتقی�م المستمر الموضوعي لس�اسات المنظمة وأهدافها. •

 .واإلیجاب�ة الذات�ة الرقا�ة على والتركیز الصارمة والرقا�ة التقلید�ة الرقا�ة عن االبتعاد •

 من لكال المستمرة جعةاالمر  ،ذلك على ومكافأتهم للعاملین واإلنجاز اإلنتاج على التركیز •

 .الموظفین أداء جودة ومراق�ة المنظمة وخطط وأهداف س�اسات

 .43اكساس نر�مان، مرجع سابق، ص  1
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 .الشفاف�ة في التعامل مع الموظفین •

 .للعاملین وتشج�عهم على العمل والتمیز اإلدارةمساندة  •

 .االهتمام �اله�كل التنظ�مي وتطو�ره وتعدیله من وقت آلخر •

 .تمیز الس�اسات التنظ�م�ة �الث�ات والوضوح •

 .الموظفین بتدر�ب وتطو�ر مهارات وقدراتاهتمام المنظمة  •

TP72Fالتركیز على كفاءة وسائل االتصاالت. •

1 

 السمات الفرد�ة وحاجات العاملین وتوقعاتهم خالل العمل.للفروق و  اإلدارة إدراك •

 دعم التطور الفردي والتقدم المهني. •

 .عقد االجتماعات واللقاءات المستمرة •

TP.اإلمكانحق�قه قدر معالجة الروتین وت •

 
73F

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهة نظر فاطمة أحمد ، "واقع المناخ التنظ�مي في المدارس الحكوم�ة الثانو�ة التا�عة لمدیر�ات التر��ة والتعل�م في محافظات شمال فلسطین من و   1
 .44،46،ص.ص2008ماج�ستر في االدارة التر�و�ة (غیر منشورة) ، جامعة النجاح الوطن�ة ، نابلس،رسالة المعلمین والمعلمات فیها"، 

مجلة جامعة النجاح دمحم عبد القادر عابدین، محمود أحمد أبو سمرة، "المناخ التنظ�مي في جامعة القدس كما یراه أعضاء هیئة التدر�س"،   2
 .281ص ،15،2001المجلد ،األردن،لأل�حاث
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 الفصل: خالصة

یتضح من خالل هذا الفصل أن المناخ التنظ�مي �عبر عن الجو الداخلي(البیئة الداخل�ة) للمنظمة، و�تمیز     

لك لما �حققه من أهداف �مجموعة من الخصائص التي تمیزه عن المنظمات األخرى ، و�كتسي أهم�ة �الغة وذ

ات الوظ�فة كما �عمل كوس�ط بین متطل� ،خالل تأثیره الم�اشر في إتجهاته ودوافعهمن  للمنظمة والعاملین

تتألف  التي  وحاجات الفرد، و�حتوي على عدة عناصر منها اله�كل التنظ�مي، الق�ادة ، اإلتصال ـ التكنولوج�ا

من  مجموعة من المتغیرات المتداخلة مع �عضها ال�عض ، حیث تتداخل مع أ�عاده التي تعد اإلطار األعم 

ناخ كما �حتوي على مجموعة من األنواع من بینها المناخ المفتوح، مناخ المنغلق، مناخ المستقل، م ،واألشمل

 العمل�ات التنظ�م�ة المختلفة .المنظ�ط التي ركزت على  مشاركة العاملین في اتخاذ القرار و 

ولكي تضمن المنظمة تحقیق النجاح البد من دراسة مختلف جوانب المناخ التنظ�مي  ومحاولة تجنب العوامل  

المؤثرة ف�ه ألن المناخ الجید �شجع على خلق جو عمل ایجابي �عمل على تحقیق اإلستقرار لألفراد والمؤسسات، 

 في العمل ، مما �شجعهم على التعاون و�عزز الثقة المتابدلة بینهم.وتجعل األفراد �شعرون �أهمیتهم 
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 تمهید 

هم التقدم العلمي اس�ائلة في معظم مجاالت الح�اة حیث �شهد العصر الذي نع�ش ف�ه تغیرات ه 

، ل ومواك�ة كل المستجدات الحضار�ةالحاضر والمستقب ر�والتطو ز�ادة إدراك متطل�ات التغییر  في  والتكنولوجي

األمر الذي یتطلب أن �كون المدیر مبدعا حتى �ستط�ع أن یتكیف و�تفاعل بإیجاب�ة مع الظروف المح�طة �ه 

 حاجة أص�حت قدف، التقلید�ة واإلجراءاتلطرق عمل على إیجاد طرق جدیدة وحلول إدار�ة سر�عة ونبذ االو 

 األداء، تسعى إلى التمیز فيالتي المنظمات  لتلك �النس�ة ومهما خاصةملحا  مطل�ا لإلبداع المؤسسات

 العل�ا تبني اإلدارة من تتطلب ومتغیرة متجددة تحد�ات إذ تواجهها تنافس�ة، بیئة في ستمرار�تهاإ على والمحافظة

 .الناجح �األسلوب المؤسسة لتحقیق أهداف التحد�ات هذه مع ستراتیج�ات تتكیفإ و  س�اسات

وكذا التعرف على  اإلبداع،أساس�ات  اإلبداع،ماه�ة  إلىفي هذا الفصل سنتطرق ومن هذا المنطلق 

 تقس�م الفصل على النحو التالي:فقد قمنا ب ،�المناخ التنظ�ميالعالقة التي تر�طه 

 .ماه�ة اإلبداع الم�حث األول: -

 .اإلبداع�ات سالم�حث الثاني: أسا -

  .الم�حث الثالث: أثر المناخ التنظ�مي على اإلبداع لدى لعاملین -
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 إلبداعا ماه�ة األول:الم�حث 
بین العلماء و�عود ذلك إلى تعقد  فاقتإفال یوجد  ،تتعدد مفاه�م اإلبداع وتت�این وجهات النظر حول تحدید ماهیته

 ختالفامما أدى إلى  ،الظاهرة اإلبداع�ة نفسها من جهة وتعدد المجاالت التي انتشر فیها مفهوم اإلبداع من جهة أخرى 

وكذلك مناهجهم  ،هتماماتهما  ختالفاو العلماء وال�احثین  جتهاداتاالمنطلقات النظر�ة لموضوع اإلبداع �سبب ت�این 

 العلم�ة والثقاف�ة ومدارسهم الفكر�ة.

 .اإلبداع دوافعو أنواع كل من خصائص و  إلى ثم، ي هذا الم�حث إلى مفهوم اإلبداعوسنتعرض ف

  اإلبداع مفهوم األول:المطلب 

  اإلبداع تعر�ف أوال:

 :لغة  اإلبداعتعر�ف  .1

، كما في جدید غیر مألوف ءيش� اإلت�ان"وهو 1،دعه أو أنشأه و�دأهتأي اب الشيءلغة من بدع  اإلبداع

 2." األش�اء �طر�قة غیر مألوفة إلىذلك النظر 

 المبدع الخالق عظمة وجد حوله ومن نفسه في اإلنسان نظر فإذا ،الحسنى هللا من أسماء سمإ مبدع لفظ

 في كتا�ه قال كما �حق فهو ،3وٕاعجازه وعظمته قدرته إبداعه ودالئل آ�ات من الكثیر ووجد شيء، كل في تتجلى

 على ومبدعها خالقها أي:، 4) }118( �قول له كن ف�كون  فإنماقضى أمرا  وٕاذابد�ع السموات واألرض العز�ز: {

 سابق. مثال غیر

�فعل بي  ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما{:األحقاف سورة في تعالى قال الجدید،  كما جاءت �معنى

 .5}نذیر مبین إالوما أنا  إلىما یوحي  إالأت�ع  إن، وال �كم

على  créativitéو   Innovationن لكل معجم مصطلحه الخاص كترجمة لكلمتيإأما في مجال اإلبداع 

الرغم من وضوح تعر�فهما في المعاجم والمصادر اإلنجلیز�ة وحتى الفرنس�ة، فنجد في المعاجم العر��ة على 

وهذا النقد ال �قلل من ق�متها وخدماتها الجل�ة، ولكن ین�ه إلى نقطة ضعف خطیرة تتعلق بتغذ�ة  -سبیل المثال

مجلة تكر�ت للعلوم اإلدار�ة لقمان أحمد، "اإلبداع وانعكاساته على تطو�ر جودة خدمات المعلومات �التطبیق في المكت�ة المركز�ة بجامعة الموصل"،  بثینة  1
 .75، ص2010، 20، العدد9، المجلد، العراقواالقتصاد�ة

 ،مجلة �غداد للعلوم االقتصاد�ة، دراسة تحلیل�ة في شركة صناعات االلكترون�ة"، علي فاضل فوزي، "نمط التركیب التنظ�مي وأثره في اإلبداع المنظمي  2
 .391، ص2014، 41العراق، العدد

ثانو�ة بتعل�م العاصمة السلمي فهد عوض هللا زاحم، "ممارسة إدارة الوقت وأثرها في تنم�ة مهارات اإلبداع اإلداري لدي مدیري مدارس المرحلة ال  3
 .  54.55ص.ص  رى، المملكة العر��ة السعود�ة،اجستیر في اإلدارة التر�و�ة والتخط�ط (غیر منشورة)، جامعة أم القمرسالة المقدسة"،

 ).118سورة ال�قرة، اآل�ة (  4
  ).8اآل�ة ( سورة األحقاف، 5 
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، إبداع(  Innovationوترجمة كلمة ال�عل�كي مورد لم ترد في  créativitéنجد أن كلمة   –العقل �المعلومات 

في حقل (مرة تجدید   Innovationأما مكتب تنسیق التعر�ب في المغرب فیترجم الكلمة نفسها  ،)، تجدید ابتكار

المعجم الموحد لمصطلحات العلوم اإلنسان�ة  ،Créativitéوغ�اب  ) جتماعاالالفلسفة ) ومرة ابتكارا (في حقل 

ترجمها   Innovation�اإلبداع والخلق،  Créationو بتكار�اال Créativitéومجمع اللغة العر��ة �القاهرة یترجم 

 1دون شرح لألخرى . بتداعو�اوهو عمل محرم شرعا ،"�البدعة" 

على غیر مثال سابق و�صورة أوضح هو إنتاج شيء  بتكارواال ختراعاال" أنه:و�عرف كذلك في اللغة على 

 2." جدید لم �كن موجودا من قبل على هذه الصورة

  صطالحاإ اإلبداع .2
و خدمات جدیدة أو إعادة القدرة على تولید أفكار أو مقترحات أو منتجات أ" :�عرف اإلبداع على أنه •

TP7F."هو قائم من خدمات أو سلع أو غیرها تطو�ر ما

3 

عند  جتماع�ااومقبولة   العمل�ة التي تؤدي إلى ابتكار أفكار جدیدة ومفیدة: "�أنه اإلبداع�عرف  •

اإلبداع هو التوصل إلى طرق جدیدة للحصول منها على نتائج نسعى  و�عرف أ�ضا على أن، التنفیذ

القدرة على رؤ�ة طرق جدیدة ألداء المهام والعقل�ة الرافضة للتفكیر " :على أنهكما �عرف  4،"لتحق�قها

، وأ�ضا التشوق لتحقیق لالهتمامالمحافظ، وهو عمل�ة تولید األفكار التي تخلق االتصاالت المثیرة 

TP9F."كل ما هو جدید

5 

      والعلم�ة األدب�ة المناهج ختالفا� وذلك اإلبداع، لمفهوم االصطالح�ة التعر�فات وتعددت ت�اینت لقد   

 نجد: التعارفوال�احثون، ومن بین هذه  العلماء عند اآلراء وتنوع التعر�فات، لهذه والهدف المرجع�ة ختالفاو 

وجدت في  إنوالخصائص الشخص�ة التي  ستعداداتواالمن القدرات  مز�ج�أنه: " Robbinsعرفه    •

ألفكار التي تتمیز  وٕانتاجا�المشكالت ومرونة في التفكیر  إحساساتجعل الفرد أكثر  فإنهابیئة مناس�ة 

TP10F."�الغزارة واألصالة مقارنة بخبرات الشخص�ة أو خبرات أقرانه

6 

 .3، ص2009اإلدار�ة، القاهرة ، ، المنظمة العر��ة للتنم�ة ) اإلدارة �اإلبداع (نحو بناء منهج نظميسل�م إبراه�م الحسن�ة،  1
 .6، ص2009، دار أسامة للنشر والتوز�ع، عمان، اإلبداع اإلداري جمال خیر هللا،  2
 .28، ص2007 ، دار الفجر للنشر والتوز�ع، القاهرة،اإلبداع والتمیز اإلداري دمحم زو�د العتیبي،  3
 .168، ص2011دار الفكر للنشر والتوز�ع، األردن، ،إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة سامح عبد المطلب عامر، 4
 .6، ص2014، مكت�ة لبنان ناشرون، لبنان، 1، طاإلبداع في إدارة األعمالر�تشارد فرانش،  5
االقتصاد�ة مجلة العلوم أسماء طه نوري ، "أثر أ�عاد ال�قظة الذهن�ة في اإلبداع التنظ�مي، دراسة میدان�ة في عدد من كل�ات جامعة �غداد"،  6

 .297، ص98، العدد18العراق، المجلد،واإلدار�ة
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مز�ج من الخ�ال العلمي "هو  اإلبداعوهناك تعر�ف شامل للدكتور على الحمادي والذي �قول ف�ه أن  •

كانت الفكرة صغیرة ، ینتج علیها إنتاج متمیز لتطور فكرة قد�مة، أو إلیجاد فكرة جدیدة ، مهما  المرن،

 1".غیر مألوف ، �مكن تطب�قه واستعماله

األفكار والحلول  سترجاعاقدرة عقل�ة فرد�ة على ": على أنه اإلبداع abranamza leznickعرف •

للوصول ل تراكمي في التعامل مع المشاكل منها �شك ستفادةواالوالعادات والمعلومات والمعرفة السا�قة 

 2".ه�كل االجتماعيالأفكار أو طرق جدیدة ألداء أعمال ضمن  إلى

�أنه تغییر في الق�مة والرضا  قتصاد�ةاتغییر في ناتج الموارد أو بلغة " :�أنه اإلبداع�عرف دراكر  •

فكرة أو سلوك  : "�أنه اإلبداع daftدافث  ، كما عرف"الناتجین عن الموارد المستخدمة من قبل المستهلك

TP13F."جدید �النس�ة لمجال أو صناعة المنظمة وسوقها و�یئتها العامة

3 

أفكار جدیدة ومفیدة في أي مجال من قبل األفراد  إنتاج" :هو اإلبداع  Amabille 1988عرفت •

TP14F."لالبتكاروهو نقطة بدا�ة  والجماعات،

4 

اإلنتاج وكذا  طر�قة أو أسلوب جدید فيالنتیجة الناجمة من إنشاء ") اإلبداع أنه: Schumpeterعرف ( •

 ."مكونات المنتوج أو ك�ف�ة تصم�مهالتغییر في جم�ع 
  : لإلبداعخمسة أشكال   shumpeterكما حدد  •

 منتوج جدید إنتاج.  
 جدیدة إنتاجطریقة  إدماج.  
  تنظیم جدیدتحقیق. 
 استخدام مصدر جدید للمواد األولیة. 
 فتح مدخل جدید (سوق جدیدة (.TP

 
15F

5 

 6."عالقات بین األش�اء لم �سبق أن قیل أن بینها عالقات إیجاد" :�عني اإلبداع وحسب سمیث •

 

 .45، ص2013،المجموعة العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة، 1، طالقائد المتمیز بین الموھبة واإلبداعمحمود عبد الفتاح رضوان،  1
جامعة الیرموك، المملكة العربیة  (غیر منشورة)،أعمالإدارة  "، رسالة ماجستیر فيإدارة اإلبداع في المنظمات المتعلمةبراء عبد الكریم دمحم بكار، " 2

 .90، ص2002السعودیة ،
 .135، ص2010، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن، 1، طوالقیادة الفعالة إدارة التحولھاشم حمیدي رضا،   3

4 Gaelle dechamp, bérangère szostak, 2012, les enjeux de la creativite inter-organisationnelle al’echelle locale , septiemes 
journees de la proximite hec montreal, Canada p 5. 

          سور�ا،   ،مجلة دمشق للعلوم االقتصاد�ة والقانون�ة "،المتوسطة �الجزائرع اإلبداع في المؤسسات الصغیرة و واق، "عبد الرحمان، بن عنتر 5
 .148ص، 2008، 1ددعال، 24لدمجال
سعودیة بسمة بن عدنان السیوفي،"تنمیة اإلبداع واالبتكار في المنظمات"،مداخلة مقدمة إلى الملتقى حول: التمیز واإلبداع اإلداري، الجامعة ال 6

 .66، ص2007فیفري 26.27لإلدارة،الریاض  
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عمل�ة خلق أفكار جدیدة خالقة لمشكلة " :�أنه اإلبداع tompson & Seokchoi 2006عرفه  •

 1."معینة

جدیدة أو العمل�ة التي بواسطتها تستعمل المنظمات مهارتها ومصادرها لتطو�ر خدمات " : jonesعرفه  •

 2."لحاجات متعاملیهامل�ة تستط�ع تحقیق استجا�ة أفضل تحسین ع

، و�تالي التركیز على درجة جدید �النس�ة للفرد الذي یتبناهافكرة جدیدة أو تغییر " :عرفه الصیرفي �أنه •

TP19F."اختالف الفكرة عن األفكار المستقرة، ولكن التركیز على تبنیها

3 

نه البد من تمییز فإ �اإلبداعهذه التعار�ف الخاصة  إلى �اإلضافة اإلبداعداللة أكبر لمفهوم  إعطاءومن أجل 

یلي:  ومن بین هذه المصطلحات مالت لعصور طو�لة ملحقة أو مرادفة له عن مصطلحات أخرى ظ اإلبداع
3 

  االبتكارو  اإلبداع .1

 4لمجال:رواد الفكر الذین كتبوا في هذا  ونبرز ف�ما یلي �عض االختالفات بینهما كما جاء بها    

عالقة تكامل�ة :) هي Innovation) واالبتكار (Créativité(  إلى أن العالقة بین اإلبداع (Cook)حیث أشار 

للمنظمة المبدعة تشتمل على (األفكار والعاملین  ) حیث أن هناك مدخالت02ة في الشكل رقم (نیبكما هي م

والتمو�ل) تؤدي إلى اإلت�ان �أفكار غیر مألوفة، ومخرجات تشتمل على (اإلبداع والنمو والعائد على االستثمار) 

 .المستمرة في اإلنتاج وتحقیق المكاسب الماد�ةإلى االبتكار من خالل التحسینات تؤدي 

 

 

 

 

1 Thomopson.L, Seokchoi.H, Creativity and innovation in organizational trems, lawrence erhbaum associates, 
Publishers, New jersey, USA, 2006, p5. 

رسالة ماجستیر في إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط  ،"سلوكیات القیادة التحویلیة وأثرھا على اإلبداع التنظیمي"، شریف أحمد حسن عباس  2
 .34،ص 2010لدراسات العلیا ، كلیة األعمال ، 

 .75ص ،بثینة لقمان أحمد، مرجع سابق  3
لدولي رسالة ماجسیتر في التسییر ا ،"مركب حمام ربي EGTTدور اإلبداع في إكساب المؤسسة میزة تنافسیة ،دراسة حالة مؤسسة خزار األخضر، "  3

 .33، ص 2011، جامعة تلمسان، الجزائر ، (غیر منشورة)للمؤسسات 
 .35،38ص. ص ،2011 ،دار حامد للنشر والتوز�ع، األردن، بداع و االبتكاراإل إدارة ،  عاكف لطفي خصاونة  4
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 ومخرجات المنظمة اإلبداعي ): مدخالت(03كل رقم لشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 .37ونة ، مرجع سابق، صاالمصدر: عاكف لطفي خص

 .37ص.ص ،2011األردن، مد للنشر والتوز�ع،دار حا ،إدارة إبداع و االبتكار ة،عاكف لطفي خصاون المصدر:

وما �میزها من الخلط وعدم التفر�ق الحاصل بینهما هو أن  بتكارواالوفي اإلطار العالقة بین اإلبداع 

 حیث �عبر عنهما في المعادلة الخاطئة التال�ة: يء،یبنهما �أنهما �عن�ان نفس الشهناك وصف للعالقة 

 1.حیث �عرف اإلبداع �أنه تبني فكرة جدیدة موجودةاإلبداع = االبتكار، 

 بین العالقة عرفت )أمبیل( أن نجد اإلطار هذا وفي ،بتكارالا قاعدة هو اإلبداع �أن وهناك من �قول،

 بدا�ة نقطة هو والذي والفرق  األفراد طر�ق یتم عن اإلبداعو  مبدعة، �أفكار یبدأ بتكارا كل �أن بتكارواال اإلبداع

 اإلبداع بین تالزم�ه عالقة هناك أن إلى �شیر التعر�ف هذا إن غیر كافي، شرط لكن ضروري  األول االبتكار،

 وفرق  المبتكر�ن األفراد مستوى  على تبدأ والتي إبداع�ة أفكار وجود بدون  ابتكار هناك �كون  لن أنه أي واالبتكار،

 خالل من إال �كون  ال مبدعة أفكار وجود آخر �معنى كاف، غیر لكن ضروري  شرط �عتبر فوجودها العمل،

 �عني مما كاف غیر لكن ،بتكارلال ضروري  ووجودهم اإلبداع عمل�ة أساس هم حیث عمل وفرق  مبتكر�ن أفراد

          .بتكاراال لب هو اإلنسان �أن التعر�ف هذا �شیر كما تتوفر، أن یجب بتكاراال في مؤثرة أخرى  عوامل هناك أن

 التال�ة: �المعادلة واإلبداع بتكاراال بین العالقة عن نعبر أن �مكن و�التالي

تشج�ع اإلبداع  حول: الدولي ىدول�ة"، مداخلة مقدمة إلي الملتقتغییر التنظ�مي في المنظمات الحدیثة دراسة وتجارب وطن�ة و العبد القادر،"اإلبداع و  روا�ح 1
 .5ص ،2011ماي 18،19 البلیدة، الجزائر،، جامعة سعد دحلب لمتوسطة تجر�ة اإلتحاد األورو�ي،في المؤسسات الصغیرة وا

 

 

 ابتكار                                                                                           Idesاألفكار 

 النمو                                                                                    Employéeالعاملون 

العائد على استثمار                                                                Finance                                 التمویل  

Return in                                                                                                                            
  

 Innovationاالبتكار                                                Créativitéاإلبداع 

   التطبیق الناجح لألفكار اإلبداعیة                                         اإلتیان بأفكار جدیدة
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 1.التطبیق + اإلبداع = االبتكار

ة الخارجة عن األنماط التقلید�ة والتي على أنه عمل�ة التفكیر الذهن�ة  والضمن� االبتكار�عرف ومن هذا 

لتحسین ل، وهي المرحلة األولى واألساس�ة والق�مة األصالةخلق أفكار جدیدة بدرجة عال�ة من تعمل على 

 إلىحل خالق لمشكلة ما أو  إلىو التوصل  اإلبداع، في أن واالبتكار اإلبداعبین  االختالفو�كمن  2المستمر،

یتعلق بتألیف  اإلبداع، و�هذا فان دهائم لهذه الفكرة الجدیدة وتولیفكرة جدیدة، بینما االبتكار هو التطبیق المال

 فاإلبداع، واقع عملي ملموس إلىاألفكار الجدیدة وتولیدها، أما االبتكار فهو یتعلق بتطبیق هذه األفكار وتحو�لها 

 3المنتج. إلىهو الجزء المرت�ط �الفكرة الجدیدة واالبتكار هو الجزء الملموس المرت�ط بتنفیذ هذه الفكرة وتحو�لها 

 واإلبداعالترابط بین االبتكار  :)04( الشكل رقم                         

 

 

 

 

 

 

 

، 4دمجلاألردن، ال�صرة،  جامعة، إدار�ةدراسات مجلة  ،"إدار�ةدراسات  التنظ�مي، اإلبداعدور تولید المعرفة في تعز�ز "وآخرون، طاهر محسن المصدر:

 .182، ص2011، 7العدد

 

 

 والتغییر  اإلبداع .2

(غیر ماجستیر في علوم التسییررسالة حضنة"، دراسة حالة مؤسسة ملبنة ال "االبتكار التسو�قي وأثره في تحسین أداء المؤسسة، سل�ماني دمحم،  1
 .28ص ،2007،جامعة المسیلة،  الجزائر، منشورة)

 .56ص سابق،مرجع  �كار،براء عبد الكر�م دمحم   2
الجزائر، ،�سكرة -جامعة دمحم خ�ضر ،مجلة أ�حاث اقتصاد�ة وٕادار�ة المؤسسة"،الجماع�ة وأثرها على نشاط اإلبداع في  ، "المعارف سلطاني دمحم رشدي  3

 .145، ص2012، 11العدد

 

 

 

 

 ابتكار فردي            بیئة ابتكاریھ                        منتج إبداعیة     

 ابتكار جماعي         صیرورة وعملیات إبتكاریة           طرق عمل وأسالیب إبداعیة    

 إبتكار تنظیمي           مواقف وأجواء إبتكاریھ           خدمات إبداعیة    

 

تحویل                                        مخرجات                  مدخالت  
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ن تلك السائدة والجاري ، وقد تكون مختلفة أو مت�اینة عوك وأفكار جدیدة تعتمدها المنظمةسل التغییر

هو عمل�ة ع فهما مكمالن ل�عضهما ألن اإلبدا  ، لذا1، وهي تتسم �الشمول�ة واالستمرار�ةاستخدامهاأو  العمل بها،

یر وأن  التغییر قد یولد إبداعات في ه�اكل أو وظائف المنظمة، ومن ثم كل یأساس�ة �حدث من خاللها التغ

 .2إبداع هو تغییر ولكن ل�س كل تغییر هو إبداع

 واالختراع اإلبداع .3

فكرة  3،مقصود هادف خالف اإلبداع الذي ینطوي على لمحة اإلشراف المفاجئ بتكارا هو االختراع إن

تقد�م خدمات،  أوالسلع،  بإنتاج�عني ق�ام المنظمة  اإلبداعلمشكلة معینة بینما لمخترع وتنتج حال  إلیهایتوصل 

في مرحلة  اختراع اإلبداعن وأ ،اإلبداعجزء من عمل�ة  االختراع�عني أن ، عتمادهاا طرائق لم �سبق  عتمادا  أو

 4التطبیق.

 والموه�ة والذكاء اإلبداع .4

فالذكاء �عبر  ك،الرغم من وجود فروق واضحة في ذل والذكاء، على اإلبداعكثیر من الناس یخلط بین  

 اإلنسان الذهن�ة والفكر�ة التي تساعد القدرات، و واستخدامهاالمعرفة  واكتساب  تمكن الفرد من التعلم عن قدرات

على أداء وظ�فة ما  اإلنسانالمالئمة، الذكاء �شمل أ�ضا القدرات التي تساعد  ستجا�ةواالعلى الفهم والتكیف 

التفكیر  إلىفهو النشاط الذي �ستند  اإلبداعأما  ره أو على مواجهة المشكالت بنجاح،أفضل من غی �صورة

، ولكن ل�س من لإلبداع، و�تضمن تولید أو خلق أفكار جدیدة، الذكاء ضروري ة�الذي یتسم �الجد اإلبداعي

 5الضروري أن �كون األذك�اء مبدعین.

 

 اإلبداعخصائص : المطلب الثاني

مال الفكري في دمة إلى الملتقى الدولي حول: رأسزدوري أسماء ، "إدارة رأس مال الفكري وتنم�ة القدرات اإلبداع�ة في المنظمات الحدیثة"، مداخلة مق  1
 .17، ص2012منظمات األعمال العر��ة في ظل االقتصاد�ات الحدیثة، جامعة شلف، الجزائر، 

 .359، ص2008، دار صفاء للنشر والتوز�ع، عمان،اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفةدمحم عواد الز�ادات،   2
 مجلة أ�حاث اقتصاد�ة ع�سى إبراه�م العمري، "حاضنات األعمال التكنولوج�ة ودورها في تطو�ر اإلبداع واالبتكار �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"،  3

 .53. ص2009، 6�سكرة، الجزائر،العدد -خ�ضر، جامعة دمحم وٕادار�ة
�شرى هاشم العزاوي،"إدارة المعرفة وانعكاساتها على اإلبداع التنظ�مي"، مداخلة مقدمة إلى ملتقى حول: إدارة المعرفة في العالم  زكر�ا مطلك الدوري،  4

 .13، ص2004العر�ي، جامعة �غداد، العراق، 
 .11ص ق،سل�م إبراه�م الحسن�ة ، مرجع ساب  5
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 ، وهي:یتمیز اإلبداع �مجموعة من الخصائص التي �ستمد قوامه منها 

 اإلبداع ظاهرة فرد�ة وجماع�ة .1

بل تتم ممارسته عن طر�ق الجماعات  ول�س عمل�ة فرد�ة �الضرورة،فاإلبداع ل�س حكرا على األفراد 

والمؤسسات و�تأكد ذلك في الوقت الحاضر، حیث  یبدوا اإلبداع الجماعي أكثر إمكان�ة ووجودا �حكم الظروف 

 وتحتاج إلى جهود عظ�مة، وٕامكان�ات والظواهر والمتغیرات التي �ع�شها اإلنسان وتتداخل �صورة �الغة التعقد،

 ضخمة حتى �مكن التعامل والوصول إلى نتائج إبداع�ة حولها.

 ن اإلبداع ظاهرة إنسان�ة عامة ول�ست ظاهرة خاصة �أحدإ .2

بل أن كل إنسان عاقل هو إنسان مبدع، وتنطوي  ،فإبداع ل�س حكرا على الخبراء والعلماء واألخصائیین    

شخصیته على عناصر إبداع�ة �غض النظر عما إذا كان الفرد اإلنساني �عي ذلك أم ال �ع�ه، ولكن توجد فروق 

فقد تكون بیئة مشجعة على  ،بین األفراد حسب الفطرة التي فطره هللا علیها وحسب البیئة التي �ع�ش و�تأثر بها

ة مح�طة، لذلك فإن من مهام إدارة أي منظمة أن تعي هذه الحق�قة وتعمل على تنم�ة روح اإلبداع اإلبداع أو بیئ

ها في أطر مؤسس�ة لدى العاملین والمواطنین، وأن تعمل على فتح المجال أمام أي بوادر إبداع�ة وتقوم بتوظ�ف

 .ترعاها وتطورها

 تر�یته وتطو�ره إن اإلبداع كالشخص�ة یرت�ط �العوامل الموروثة كما �مكن .3

تؤكد الدراسات العلم�ة أنه �مكن تكو�ن االستعدادات المبدعة وتطو�رها، مما �مكن كل األشخاص العاقلین 

أن �كونوا مبدعین، ولكن هذا �الط�ع ال �عني نفي العوامل الوراث�ة بل أن هذه العوامل هي األصل ولها تأثیرها 

اإلبداع�ة، وهي التي تعطي اإلبداع النوع�ة الممیزة إلى حد كبیر وخاصة في  ستعداداتاالالكبیر في تنم�ة 

 1.خاصة ستعداداتاالمجاالت واألنشطة التي تحتاج إلى 

 :على نحو التاليومن جانب آخر حددت الخصائص   

        هو مختلف عن اآلخر�ن من المنافسین الم�اشر�ن وغیرهم حیث  اإلبداع �عني التمایز وهو اإلت�ان �ما •

 ینشئ شر�حة سوق�ة من خالل االستجا�ة المتفردة �حاجاتها عن طر�ق اإلبداع.

ماجستیر رسالة  دولة الكو�ت"،العمل على اإلبداع اإلداري، دراسة تطب�ق�ة على األكاد�م�ة سعد عبد هللا للعلوم األمن�ة في  دمحم سعد فهد المشوط، "أثر بیئة  1
 .32، ص2011الكو�ت، األوسط، في إدارة األعمال (غیر منشورة)، جامعة الشرق 
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�مثل مصدر  اماإلبداع �مثل الجدید وهو اإلت�ان �الجدید كل�ا أو جزئ�ا في مقابل الحالة القائمة، ك •

TP32Fالسوق�ة وتطو�رها.لمنظمة التجدد من أجل المحافظة على حصة ا

1 

ال �فترض أن �كون تغییرا روتین�ا حیث أن �عض جوانب التحسین العاد�ة ال تدخل في  اإلبداع •

 إطاره.

ین�غي أن تكون تأثیرات اإلبداع عامة، حیث أن التحسین الذي یدخله الفرد على وظ�فته فقط دون أن  •

TPینعكس بنتائج ملموسة ال یندرج ضمن اإلبداع.

 
33F

2 

 ملموس أو عمل�ة أو إجراء داخل المؤسسة. ع�ارة عن منتوج •

TP34Fاإلبداع �كون مقصودا ول�س عارضا.  •

3 

 الر�ط بین العالقات الجدیدة و�ین العالقات القد�مة التي سبق لغیره اكتشافها. •

 4هو صح�ح الیوم قد یلغي غدا والعكس. علم نظري تجر�بي ل�س نهائي ف�عض ما اإلبداع •

 5أهمها: ،اإلبداع كامبل خصائصوقد حدد     

 الدافع الداخلي لحل مشكلة أو التغییر.  •

 إدراك النتائج السیئة المترت�ة على عدم حل المشكلة أو التغییر.  •

 ال�حث عن أفضل الحلول لتغییر الوضع الراهن. •

 إمكان�ة الوصول إلى الحل �طر�قة المصادفة. •

 .المالئمالة عدم الوصول إلى الحل ضرورة تبني منهج المحاولة والخطأ في ح •

  الحل واالندهاش ل�ساطة هذا الحل وعدم التوصل إل�ه منذ المحاولة األولى. كتشافا •

 

 

 

 .48ص ،2008، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن،وإدارة منظمات األعمال الریادةبالل خلف السكارنة،   1
 .195، ص2010، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، نظریة المنظمة مدخل العملیاتطاھر محسن منصور و آخرون،   2
اإلبداع"، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول: رأس المال الفكري في  عیشوش خیرة، عالوي نصیرة، "دور المنظمات المتعلمة في تشجیع عملیة  3

 .10، ص2011دیسمبر  13.14منظمات األعمال العربیة في االقتصادیات الحدیثة، جامعة الشلف، الجزئر، 
، األغواط ، الجزائر، اإلنسانیة واالجتماعیةمجلة العلوم عمومن رمضان، بن زاھي منصور،" معوقات اإلبداع اإلداري المحلیة بمقر والیة ورقلة" ،   4

 .70،69، ص.ص12العدد  ،2013
 ،2003 السعود�ة، األمن�ة، للعلوم نایفأكاد�م�ة  ،(غیر منشورة)ماجستیررسالة  ،"اإلبداع اإلداري وعالقته �األداء الوظ�في" حاتم علي حسن رضا، 5

 .40ص
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 اإلبداعالمطلب الثالث: أنواع 

 .على منطلقات مختلفة اعتماداتعددت تصن�فات ال�احثین ألنواع اإلبداع 

 تصنیف اإلبداع وفقا لمجاالته  أوال:

�اعت�ار أن الفرد المبدع �متلك  اإلبداعي�عني قدرات أو سمات األفراد في التفكیر إداري :  إبداع .1

فهو تغییر في العمل�ات اإلدار�ة والتي بواسطتها �مكن انجاز وتقد�م وتسل�م ، 1لإلبداع إضاف�ةمهارات 

ووظائف ، وأنظمة اإلدار�ة تغییر في ه�كل المنظمة الخدمة أو السلعة للمستهلكین، وتسهل اإلبداعات

 .وارد ال�شر�ة واألسالیب اإلدار�ةالم

العمل�ات تغییرا في  الماد�ة أو األدائ�ة لسلعة أو الخدمة أو المظاهر: و�عني تغییرا في إبداع التكنولوجي .2

إلى أن اإلبداع التكنولوجي یختلف عن اإلبداع اإلداري، و�كون األخیر  dafthوقد أشار ، اإلنتاج�ة

  2.�حدث أقل تكرار منه

  وفقا الستعماالته اإلبداع فیصنتثان�ا: 

المنظمات مع المتغیرات في بیئتها من خالل طرح  الطرق التي تتكیف �موجبها إحدىهو  إبداع المنتج: .1

 قائمة.تحسین منتجات  منتجات جدیدة أو

تحسینات على العمل�ة  إجراءأسالیب عمل جدیدة أو  إدخال إلىالذي �شیر  اإلبداعالعمل�ة:  إبداع .2

عمل�ة)  كإبداعن التشخ�ص (وعین معا كعالج الطبیب للمرضى، فإمؤكدا احتمال�ة عمل الن اإلنتاج�ة

  3.منتوج ) كإبداعكفاءة الدواء (و 

 روفقا للتغیی اإلبداعتصنیف ثالثا: 

، �حیث إستراتیج�ة وٕادارةأو تسو�ق  إنتاجعمل�ة متكاملة العناصر من  إلى: الذي �شیر جذري  بداعإ .1

 طرح منتج جدید أو خدمة مختلفة جذر�ا عن تلك الموجودة في األسواق. إلىیؤدي 

نظمة حال�ا أو لعمل�ات الم متداداعمل سینات صغیرة یتم عملها لتعز�ز أو : هو تحالتدر�جي إبداع .2

 4.منتجات أو الخدمات

قسمة صابر عوض ، "تأثر األنماط القیادیة على متطلبات اإلبداع من وجھة نظر المرؤوسین ، دراسة میدانیة على عینة من كلیات جامعة   1
 .134،ص2007، 1، العدد10، جامعة القادسیة، المجلد  مجلة القادسیة للعلوم اإلداریة  واالقتصادیةالقادسیة"،

دراسة تحلیل�ة ألراء عینة من العاملین في شركة  ،اإلبداع المنظمي وأثره في تحسین جودة المنتج" ،ي سحر أحمد كرجيخلیل، العزاو  العبیدي �شار دمحم  2
 .218ص، 2010، 87العدد ،جامعة المستنصر�ة، العراق، االقتصادمجلة اإلدارة و ، "العامة للصناعات الكهر�ائ�ة 

 .47،ص2008، إثراء للنشر والتوزیع، األردن،1، طفي منظمات األعمال استراتیجیات اإلدارة المعرفیةحسین عجالن حسن،   3
مجلة تكریت للعلوم اإلداریة إلبداع التنظیمي لمنظمات األعمال"، متطلبات تحقیق الفعلیة التنظیمیة في إطار إدارة اصبیحة قاسم، حمید علي أحمد ،"  4

 .  122ص ،2001، 2العدد 1المجلد، العراق،تكریتجامعة ، واالقتصادیة
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 ف اإلبداع وفقا لمستو�اته یصنترا�عا: 

على مستوى الفردي: �حیث �كون لدى األفراد العاملین قدرات إبداع�ة خالقة لتطو�ر العمل وذلك  اإلبداع .1

من خالل خصائص فطر�ة یتمتعون بها كالذكاء والموه�ة أو من خالل خصائص مكتس�ة كحل 

 1وتنمیتها.وهذه الخصائص �مكن التدر�ب علیها  مثال،المشكالت 

التوصل إل�ه من قبل الجماعة (قسم أو  بداع الذي یتم تحق�قه أواإلبداع على مستوى الجماعة: هو اإل .2

 2.على خاص�ة التداؤب عتماداا دائرة أو لجنة) 

�عد أمرا ضرور�ا ، بل �س مجرد شيء كما �حدث في المنظمةاإلبداع على مستوى المنظمة: إن اإلبداع ل .3

واالستمرار�ة في بیئة المنافسة واإلبداع الذي غنى عنه، و�خاصة إذا ما أرادت المنظمات تحقیق ال�قاء ال 

، ال یتم إال إذا توافرت في تلك اء المنظمة �صورة جماع�ة تعاون�ةیتم التوصل إل�ه عن طر�ق أعض

 المنظمات المبدعة سمات وخصائص معینة منها:

 إدراك أن اإلبداع �حتاج إلى أشخاص ذوي تفكیر العمیق. •

 �صورة إبداع�ة.تشج�ع العاملین على حل المشكالت  •

 مشاركة العاملین في تقد�م اقتراحات للعمل لتنم�ة المهارات والمقدرات اإلبداع�ة لدیهم. •

TP43F.ال�ساطة في اله�كل التنظ�مي •

3 

 4خمس أنواع : إلى اإلبداعكما صنف تایلور     

لعمل شيء  إتقانهعن اآلخر في ة التقلید�ة التي یتمیز بها شخص و�قصد �ه الطر�ق التعبیري: اإلبداع .1

 مهنة أو فن معین. حترافامعین أو ممارسة أو 

المنتجات أو الخدمات كالمظهر  إلىهو الذي �مثل الجانب الجمالي الذي �طرأ أو �ضاف  :اإلبداع الفني .2

تصم�م أو د�كور مختلف �ه المكان الذي �قدم خدمة  إضافةالعام والز�نة التي توضع على المنتج أو 

 ما.

، 2، العدد8األردن، المجلد ،المجلة األردنیة  في إدارة األعمالمتعلقة بإدارة الموارد البشریة"،"متطلبات العملیة اإلبداعیة الدمحم عمر الزعبي،    1
 .331،ص2012

 .21،إثراء للنشر والتوز�ع ،األردن، ص  1، ط اإلبداع في اتخاذ القرارات اإلدار�ةمؤ�د عبد الحسین الفضل،   2
�ن من وجهة أر�ج م�مون الكب�سي ، "درجة توفر أ�عاد منظمة التعلم في المدارس األساس�ة الخاصة في محافظة عمان وعالقتها �اإلبداع اإلداري للمدیر   3

 .50، ص2013األردن،  ،ماجستیر في التر��ة (غیر منشورة) ، جامعة الشرق األوسطرسالة  نضر المعلمین"،
 .54ص عاكف لطفي خصاونة ، مرجع سابق،  4
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أن یتم تجم�ع األفكار  لاألش�اء، مثوهو الذي �عتمد على مجتمع غیر عادي بین  المركب: اإلبداع .3

 �معلومة جدیدة. واإلت�انو�تم وضعها ودمجها في قالب واحد من أجل أن یتم التوصل  المختلفة،

شيء جدید ألول مرة ، ولكن تكون عناصره  ستحداثا: وهو الذي یتم من خالله ختراعياإل اإلبداع .4

�عض التعد�الت علیها من أجل أن  دخالإ و  إضافةولكن تتم  ،مكونة منه موجودة من قبلزاء الواألج

 الكمبیوتر. ختراعاتعطي مظهرا جدیدا وتقوم �أداء مهمة ممیزة مثل 

دام لشيء موجود على أرض الواقع في عمل�ة استخ اإلبداع: و�تمثل هذا النوع من ستحداثيإلا اإلبداع .5

، مثل أن تتم عمل�ة تطو�ر وتحسین على نظر�ات أو م�ادئ أو جدیدةمجاالت ولكن یتم تطب�قه في 

 أسس وضعها العلماء السا�قون.

 اإلبداعتصنیف تایلور ألنواع  :)05(الشكل رقم

                                              

 

 

 

 

 

 

 على: �االعتماد الطال�ة إعدادمن  :المصدر

 .59ص2011 األردن، دار حامد للنشر والتوز�ع، ،إدارة إبداع و االبتكار عاطف لطفي خصاونة، -

 

 

 إبداع تعبیري

 

استحداثي إبداع  

اختراعي إبداع  

فني إبداع  

مركب إبداع  

 أنواع االبداع
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 1 :على النحو التالي اإلبداعوهناك  من صنف 

المخطط لها سلفا كتطور  اإلبداعات إلىالمبرمج  اإلبداع�شیر  مبرمج:ال رغی اإلبداعالمبرمج و  اإلبداع .1

 .غیر المخطط لها مس�قا اإلبداعاتغیر المبرمج یتضمن  اإلبداع، أما اإلجراءاتالخدمات أو تحسین 

نهائي  إبداعالقائم على أساس الغا�ات �أنه  اإلبداع: یتمیز لقائم على أساس الوسائل والغا�اتا اإلبداع .2

الواجب الق�ام بها لتسییر الوصول  اإلبداعات إلىالمتعلق �الوسائل  اإلبداع، أما �عد هدفا في حد ذاته

 المرغوب. لإلبداع

 اإلبداعدوافع  الرا�ع:المطلب  

         نذكرها  ،إن قابل�ة الفرد لإلبداع و حرصه عل�ه تحركها مجموعة من الدوافع التي تنمي قدراته اإلبداع�ة

  2ف�ما یلي:

 دوافع ذات�ة داخل�ةأوال:    

 الحماس في تحقیق األهداف الشخص�ة. •

 الرغ�ة في تقد�م مساهمة مبتكرة وق�مة وص�اغة جدیدة ومبتكرة. •

 الرغ�ة في معالجة األش�اء الغامضة والمعقدة. •

 الرغ�ة في التجر�ب أكثر من مجال في العمل. •

 الحصول على رضا النفس وتحقیق الذات. •

�طر�قة أحسن وأفضل من السابق، و�ساعدنا  اإلنسان�ةالحاجات  إلش�اع�عطینا مجاال  اإلبداع •

 أهدافنا وتحق�قها �طر�قة أسهل وأفضل. إلىعلى الوصول 

 دوافع ماد�ة ومعنو�ة ثان�ا:    

 .الحصول على رضا هللا س�حانه وتعالى •

 .الحصول على مكافآت مال�ة •

، مداخلة مقدمة إلى انعكاسات الثقافة التنظیمیة واإلبداع اإلداري في  "خرون ،"أبعاد الثقافة التنظیمیة الداعمة لإلبداع اإلداريآزین الدین مصمودي و  1
 .08، ص  2015.فیفري 26بسكرة ، الجزائر ، -المنظمات المحلیة ، جامعة دمحم خیضر

 .33، مرجع سابق، صاإلبداع اإلداريجمال خیر هللا ،   2
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 شهرة.الحصول على تقدیر وثناء وسمعة و  •

 الحصول على مرت�ة عال�ة مرموقة. •

 الحصول على درجة وظ�ف�ة متقدمة. •

 الحصول على قبول الناس ورضاهم. •

 خدمة األمة والوطن. •

 دوافع بیئ�ة خارج�ةثالثا:     

 التصدي للمشاكل العامة وكذا الخاصة. •

 .متطل�ات ودوافع التغییر •

 والمستمرة. التقدم واالزدهار یتطل�ان المز�د من األفكار الجدیدة •

 ذاته اإلبداعيدوافع تتعلق �العمل را�عا:    

الفرد وحاجاته ومرت�طة  إرادةألس�اب خارجة عن  اإلبداعتزداد الرغ�ة في االستمرار واالندفاع في النشاط و      

 1وتنمیته. إكمالهحالما یبدأ یثیر في حد ذاته رغ�ة في   اإلبداعي�العمل ذاته، أي أن النشاط 

 

 

 

 

 

 

 

 .195ص ، مرجع سابق،اإلداري  اإلبداع�الل خلف سكارنة،  1
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 اإلبداع أساس�اتالثاني: الم�حث 

، فهو یتطلب مجموعة من العناصر والم�ادئ ت�ان �ما هو جدید كل�ا أو جزئ�اأن اإلبداع اإل اعت�ارعلى 

 :التي سوف نتطرق إل�ه ف�ما یلي

 اإلبداعالمطلب األول: عناصر وم�ادئ 

  اإلبداعأوال: عناصر 

في التفكیر وفي  1،ةموضوع معین في وحدة زمن�ة معین: إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار حول الطالقة .1

، والتعبیر رادفات عند االستجا�ة لمثیر معینالتعبیر حیث �كون المبدع قادرا على تولید األفكار أو البدائل أو المت

 :، وهيإلى عدة أنواع للطالقةالتوصل  تم وقد  2،عنها بوضوح

الطالقة اللفظ�ة: هي السهولة في إنتاج كلمات تحت شروط تركی�ة معینة (وال یلعب عامل  •

 معنى دورا هاما فیها) مثل إنتاج كلمات تبدأ أو تنتهي �حرف معین.ال

ا المعنى أو في أي : هي القدرة على اإلنتاج السر�ع للكلمات التي �شترك فیهرت�اط�ةاإلالطالقة  •

 عدد ممكن من المترادفات والمتضادات. كبرأنتاج إصفة أخرى مثل 

و�نات الطالقة الشكل�ة: هي القدرة على اإلنتاج السر�ع لعدد من األمثلة والتوض�حات والتك •

 و وصف�ة معطاة.أاستنادا إلى مثیرات شكل�ة 

ناس�ة في فترة زمن�ة مأكبر قدر ممكن من األفكار ال ستدعاءاالطالقة الفكر�ة: هي القدرة على  •

 شكلة أو موقف مثیر.محددة لم

الطالقة التعبیر�ة: هي القدرة على التفكیر السر�ع في تكو�ن كالم مترا�ط ومتصل وص�اغة  •

 3التراكیب اللغو�ة.

تفكیره أو أسلو�ه في عالج المشكلة من وضع إلى  اتجاه: �قصد بها قدرة الشخص على تحو�ل المرونة .2

حیث �قصد �المرونة  ،لتطورات والمواقف الجدیدةوالذي �عني قدرة الفرد على التكیف السر�ع  ،آخر

، جامعة مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاد�ة والقانون�ة، اع اإلداري في التطو�ر التنظ�مي"عاطف عوض، "أثر تطبیق عناصر اإلبد1
 .209، ص2013، 3، العدد29المجلد،سور�ا،القلمون 

 .93، ص2013الفكر العر�ي، مصر،  ، دار1، طالتدر�ب اإلبداعي فن دمحم،سالي زكي  2
 .29،30مرجع سابق، ص.ص، اإلبداع اإلداري جمال خیر هللا،   3
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وتنوع األفكار التي �أتي بها الفرد المبدع و�تالي فهي إشارة إلى درجة السهولة التي �غیر بها  اختالف

 و�مكن التمیز بین نوعین من المرونة هما: ،الفرد وجهة نظر عقل�ة معینة أو موقف معین

 لید عدد كبیر من األفكار المتنوعة لمواجهة مشكلة طارئة.على تو وهي القدرة  :رونة التلقائ�ةالم •

TP51Fوهي القدرة على تغییر مسار األفكار �اتجاه حل سل�م للمسألة المطروحة. :المرونة التك�ف�ة •

1 

فأفكاره  ،خص المبدع ال �كرر أفكار اآلخر�ن، وأن الشني القدرة على تولید أفكار جدیدةتع :األصالة .3

، وٕاذا نظرنا إلیها في ضوء كل من الطالقة وتمثل األصالة أعلى سلم اإلبداع ،جدیدة ممیزة غیر مألوفة

 تختلف عن كل منها: هاوالمرونة نجد أن

األصالة ال تشیر إلى كم�ة األفكار اإلبداع�ة التي ینتجها أو �عطیها الفرد كما في الطالقة بل  •

 .عن الطالقة �میزهاتعتمد على ق�مة تلك األفكار ونوعیتها، وجودتها، وهذا ما 

نفوره األصالة ال تشیر إلى نفور الفرد عن تكرار تصوراته وأفكاره هو شخص�ا، بل تشیر إلى  •

 2 �میزها عن المرونة. ، وهذا مامن تكرار ما �فعله اآلخرون 

 أو البیئة في ضعف عناصر أو حاجات أو مشكالت بوجود الوعي بها و�قصد  :للمشكالت الحساس�ة .4

 وجودها في من والتحقق المشكلة مالحظة في غیرهم من أسرع األفراد �عض أن ذلك الموقف، و�عني

 بهذه لها، و�رت�ط حلِ  عن ال�حث عمل�ة في أولى خطوة �مثل المشكلة اكتشاف أن شك وال الموقف،

 وٕاثارة توظ�فها أو إعادة الفرد، مح�ط في المحیرة أو الشاذة أو العاد�ة غیر ش�اءاأل مالحظة القدرة

 المواقف في القصور أوجه إلدراك حساسیتهم تزداد الذین أن األشخاص ، والشكحولها من تساؤالت

 اإلبداع نحو أمامهم سیزداد االحتمال فإن و�التالي فیها، ال�حث غمار فرصتهم لخوض تزداد المختلفة

 3.الخالق

لتحمل المخاطرة  االستعدادولد�ه تبني األفكار واألسالیب الجدیدة،  �قصد بها الم�ادرة في المخاطرة: .6

 4.ا والمسؤول�ات المترت�ة على ذالكالناتجة عن األعمال التي �قوم به

 28دمحم سعد فھد مشوط، ،مرجع سابق، ص  1
لیة إیمان عبد الرضا دمحم، "أثر اإلبداع في تقدیم الخدمات المصرفیة في تحقیق المیزة التنافسیة للمصارف، دراسة تطبیقیة في المصارف األھ  2

 .297، ص73، العدد19، العراق، المجلد مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریةالعراقیة"،
اإلبداع والتغییر التنظ�مي في المنظمات : مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول ،ري في إبداع الموظفین"أثر التمكین اإلدا، "قدور، فالق، دمحم بن نافلة  3

 .17، ص2011 ماي 18،19 البلیدة ،الجزائر،-جامعة سعد دحلب، الحدیثة
من وجهة نظر مدیري مدارس التعل�م االبتدائي �العاصمة المقدسة"،  اإلداري  اإلبداعدمحم بن علي حسن اللیثي، "الثقافة التنظ�م�ة لمدیر المدرسة ودورها في  4

 .40، ص2007، جامعة أم القرى ، المملكة العر��ة السعود�ة،  (غیر منشورة) التر�و�ة والتخط�ط اإلدارةر في یماجسترسالة 
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مشاكل فرع�ة أو القدرة على تفتیت  إلىقدرة على تجزئة المشاكل الرئ�س�ة ال: تعني القدرة على التحلیل .7

الشخص المبدع و�عتبر  وحدات �س�طة �عاد تنظ�مها و�سهل التعامل معها، إلىأي عمل أو موقف 

، و�فضلون االستمرار على ي من الناس الذین �كرهون التغییرشخصا مخالفا في تصرفاته للنحو التقلید

ألنه مرت�ط �المخاطر بل ینظر أح�انا لظاهرة  واإلبداعهم عل�ه من أنماط عمل وال �حبون التجر�ب  ما

 ظاهرة منحرفة. اإلبداع

داع�ة تقد�م تفص�الت متعددة ألش�اء محدودة، وتوس�ع فكرة تتضمن هذه القدرة اإلب دراك التفاصیل:إ .8

 ملخصة أو تفصیل موضوع غامض. 

 المشكلة ي الفرد على التفكیر ف استمرار�ضمن قدرة  االتجاهالمحافظة على   المحافظة على االتجاه:  .9

 1لفترة زمن�ة طو�لة حتى یتم الوصول إلى حلول جدیدة.

 ثان�ا: م�ادئ اإلبداع  

عد ومادام لم یتم القطع � �ة فكرة تتولد وتنمو وتكبر مادامت في االتجاه الصح�ح،المجال ألإفساح  •

 فاالبتكار، النجاح فیها احتماالتحولت تبدلت إلى حقائق وت االحتماالتبخطئها أو فشلها، فكثیر من 

ولكن یجب أن  قائم على اإلبداع ال تقلید اآلخر�ن، لذلك یجب أن �عطى األفراد حر�ة كبیرة لیبدعوا،

 تتركز هذه الحر�ة في مجاالت العمل وتصب في األهداف األهم.

 من الرغم وعلى اإلبداع�ة، الفرص مصادر عن ی�حث فهو الفرص بتحلیل یبدأ والمنظم الهادف اإلبداع •

 یجب نهأ إال أخر إلى وقت ومن آخر، إلى مجال من تختلف التي المصادر هذه من مصدر كل أهم�ة

TP.منظم �شكل المصادر هذه جم�ع وتحلیل دراسة

 
56F

2 

لقرار وتحقیق النجاحات للمؤسسة األفراد وتشج�عهم وتنمیتهم بإتاحة الفرص لهم للمشاركة في ا رامتحإ •

 لك كفیل �أن یبذلوا قصارى جهدهم لفعل األش�اء على الوجه األكمل.فإن ذ

وهي تساوي ث�ات القدم في سبیل  اإلبداع�ةالتخلي عن الروتین والالمركز�ة في التعامل تنمي القدرة  •

 التقدم والنجاح.

والتغییر التنظ�مي في المنظمات  االبتداع حول: ملتقى الدوليإلى ال ةمقدم مداخلةوالتغییر التنظ�مي"،  اإلبداعآخرون، "أثر التدر�ب على و  میلود ز�د الخیر 1
 .05،  ص 2011دراسة وتحلیل تجارب وطن�ة ودول�ة ، البلیدة، الجزائر، :الحدیثة

انعكاسات  ملتقى حول: مداخلة مقدمة إلى "،األكاد�میینلدى رؤساء األقسام  �اإلبداعوآخرون، "منظومة الق�م الشخص�ة وعالقتها  ،صالح الدین شیخاوي   2
 .08، ص2015.02.26. جامعة دمحم خ�ضر ، �سكرة، داخل المنظمة اإلداري  اإلبداع�م�ة في تنم�ة ظالثقافة التن
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، والمسؤول�ة إلى مسؤول�ةحولنا النشاط  إذا، و�كون كذلك إلي شيء ممتع ال وظ�فة فحسبتحو�ل العمل  •

 .إلى طموح

التطلع إلى األعلى دائما من شأنه أن �حرك حوافز األفراد إلى العمل و�ذل المز�د، ألن شعور الرضا  •

إلى الوقوف على ما أنجز وهو بذاته تراجع �المنظمات �الموجود �عود معكوسا على الجم�ع و�رجع 

 .وخسارة و �مرور الزمن فشل

لذلك  ل اإلبداع أن �كون النسخة الرائدة والفر�دة،ل�س اإلبداع أن �كون نسخة ثان�ة أو مكررة في البلد، ب •

ین�غي مالحظة تجارب اآلخر�ن وتقو�مها أ�ضا، وأخذ الجید وترك الرديء لتكون أعمالنا مجموعة من 

أو نسخة مكررة، والق�ادة  اإلیجاب�ات، فالمنظمات وفق اإلستراتیج�ة اإلبتكار�ة إما تكون قائدة أو تا�عة

مهمة صع�ة وعسیرة ین�غي بذل المستحیل من أجل الوصول إلیها، وٕاال سنكون من التا�عین أو المكرر�ن 

 ول�س هذا �الشيء الكثیر. 

عني �ه شدة االرت�اط �المؤسسة حتى تص�ح مهامها جزءا من مهام الفرد تالروحي للمؤسسة: و  نتماءاإل •

نتماء الروحي للجماعة أو المؤسسة هو إن الشعور �اإل نفع ومن ضرر، نفسه ف�صی�ه ما �صیبها من

الذي �ساهم في اإلبداع، أما إذا صار هذا  متوافقا مع الحق والمنطق�ة، وهو شعور جمیل إذا كان

الشعور نوعا من التعصب فهو أمر �عود معكوسا و�نقلب إلى الضرر أكثر من النفع، والشعور الشدید 

 1مساهمة كبیرة وفعالة في دفع األفراد نحو االبتكار.نتماء �ساهم �اإل

 نظر�ات اإلبداع الثاني:المطلب 

 )March & Simon; 1958نظر�ة ( .1

إذ تواجه �عض المنظمات  ،فسرت هذه النظر�ة اإلبداع من خالل معالجة المشكالت التي تعترض المنظمات

، فتحاول من خالل عمل�ة ال�حث خلق بدائل، فعمل�ة اإلبداع أن تقوم �ه ض�فتر فجوة بین ما تقوم �ه وما 

الفجوة األدائ�ة إلى تعزي تمر �عدة مراحل هي فجوة أداء، عدم رخاء، �حث ووعي و�دائل، ثم إبداع حیث 

 2عوامل خارج�ة (التغیر في الطلب أو تغیرات في البیئة الخارج�ة) أو داخل�ة.

 

، ص. ص 2009،عالم الكتاب الحدیث للنشر والتوز�ع، األردن،1، طاإلدارة الحدیثة (نظر�ات واستراتیج�ات ونماذج حدیثة)أحمد الخطیب، وآخرون،   1
423،424. 

إلى الملتقى مداخلة مقدمة ، ي البنوك التجارّ�ة األردنّ�ة""أثر اإلبداع اإلداري على تحسین مستوى أداء إدارة الموارد ال�شر�ة ف ،طالل نجم العزاوي ، نصیر   2
 .05ص، 2011يما 18،19، ألردنا ،جامعة الشرق األوسط ،اإلبداع والتغییر التنظ�مي في المنظمات الحدیثة:الدولي حول
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 )Burns & Stalker; 1961نظر�ة ( .2

، وقد توصال تلفة تكون فاعلة في حاالت مختلفةكان أول من أكد أن التراكیب واله�اكل التنظ�م�ة المخو    

في المنظمات من خالل التنظ�م اآللي الذي  بداعاإلمالئمة هي التي تسهم في تطبیق ر ثأن اله�اكل األك إلى

، فهو القرارات �اتخاذة أعضاء التنظ�م �الئم بیئات العمل المستقرة والتنظ�م العضوي �قوم عن طر�ق مشارك

هو أن التنظ�م العضوي �ستمد قوته ، لومات ومعالجتها، واألهم من ذالك�سهل عمل�ة جمع الب�انات والمع

  1ستمرار�ته وتفوقه على منافس�ه.إ ن أجل �قائه و ممن بیئته الخارج�ة والتكیف معها 

  )wilson ;1966(نظر�ة  .3

واقتراح  إدراك، وهي تغیرات في المنظمة إدخال إلىمن خالل ثالث مراحل هدفت  اإلبداعقد بین عمل�ة   

دراك الحاجة أو الوعي �التغییر المطلوب ثم تولید المقترحات �سبب عدة إوتبني التغییر وتطو�ره، و�كون ب

المهمات غیر عوامل منها التعقید في المهام (البیروقراط�ة)، وكلما زادت عدد المهمات المختلفة كلما زادت 

ایجابي  الحوافز لها تأثیرراعات كما أن ص، وعدم ظهور �صورة جماع�ة بداعاإل إدراك �سهل ما ،روتین�ةال

 2وتز�د من مساهمة أغلب أعضاء المنظمة. قتراحاتال اتولید

 )Harvey et Mill ;1970( نظر�ة .4

" فانصب تركیزهم على فهم من �حوث ودراسات كل من "مارش وس�مون، بورن وستالكر ستفادإ حیث   

لما �عرف (�الحالة والحلول)، فقد ، تخدام األنظمة للحلول الروتین�ة اإلبداع�ةسإاإلبداع من خالل مدى 

وصفوا أنواع المشكالت التي تواجهها المنظمات وأنواع الحلول التي قد تط�قها من خالل إدراك القض�ة 

ا أو بلورتها (أي ك�ف�ة استجا�ة المنظمة) أو ال�حث (المشكلة) عن طر�ق ما تحتاجه من فعل لمجابهته

بهدف تقدیر أي األفعال المحتملة التي قد تتخذها المنظمة أو اخت�ار الحل( انتقاء البدیل األمثل) أو إعادة 

إذ تسعى المنظمة إلى وضع حلول ،ستالم معلومات ذات تغذ�ة عكس�ة حول الحل األنسبإالتعر�ف �معنى 

حلول  ستحضارالروتین�ة لمعالجة حاالت أو مشكالت تم التصدي لها سا�قا (الخبرات السا�قة)، بینما تسعى 

التنظ�م�ة  بتبني اله�اكل ستثنائ�ةاالإبداع�ة لم یتم استخدامها من قبل لمعالجة المشكالت غیر الروتین�ة أو 

لروتین�ة مثل حجم المنظمة وا اإلبداع�ةاولوا العوامل التي تؤثر في الحلول كما تن 3،الم�كان�ك�ة والعضو�ة

مجلة دراسات العلوم دمحم ذیب ،أحمد طراونة، "أثر التمكین اإلداري في السلوك إبداعي لدى العاملین في البنوك التجاریة األردنیة"،   1
 .487،ص2011، 2،العدد38المجلد،اإلداریة

 .266ص، 2012،دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان،  نظریة المنظمةطراونة وآخرون، حسین أحمد   2
والتغییر التنظ�مي في  اإلبداع حول: الملتقى العلمي الدولي مقدمة إلى ، مداخلة"في المنظمات اإلبداعتنم�ة وتدع�م "شر�ف غ�اط، أسماء زردوري،   3

 .06 ، ص2011الجزائر، ،المنظمات الحدیثة، البلیدة
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ت مثل هذه دفكلما زا ،لوجي، درجة الرسم�ة في االتصاالتدرجة المنافسة ودرجة التغیر التكنو  ،وعمرها

 1لمواجهتها. إبداعاالضغوطات یتطلب األمر أسلوب أكثر 

 )1973zaltman & others (نظر�ة  .5

 بیقطالت(ب) مرحلة (أ) مرحلة البدء و: هما ،عمل�ة تبني تتألف من مرحلتینك اإلبداع إلىتنظر هذه النظر�ة 

�اعت�اره أي فكرة أو ممارسة جدیدة على وحدة التبني كما وصفوا  اإلبداعمراحلهما الجزئ�ة وتفهم  إلىفة إضا

 : هي ،في هذه النظر�ة دالة لمتغیرات تنظ�م�ة مهمة اإلبداع كعمل�ة جماع�ة ول�س فرد�ة واعتبر اإلبداع

 .الرسم�ة -3التعقید ،  -2ركز�ة ، الم

المعضلة التنظ�م�ة التي  إلى اإلشارةأنهم توسعوا في  إالواعتمدوا ذات التحلیل المقدم في نظر�ة هیج وا�كن 

 2.اإلبداعدرجات مختلفة من المتغیرات أعاله خالل مرحلتي عمل�ة  إلىتتمثل �حاجة المنظمة 

  ) Hang Aiken 1970(نظر�ة  .6

اإلبداع فضال عن العوامل المؤثرة أنها تناولت المراحل المختلفة لعمل�ة  إذتعد من أكثر النظر�ات شمول�ة 

، وحددت خدمات جدیدةإضافة على أنه تغییر حاصل في برامج المنظمة تتمثل في  اإلبداع، وفسرت ف�ه

 كاآلتي:  اإلبداع،مراحل 

 ألهدافه.تق�م النظام ومدى تحق�قه  التقی�م:مرحلة  •

 : الحصول على مهارات الوظ�ف�ة المطلو�ة والدعم المالي.اإلعدادمرحلة  •

 تسلوك�ا ،الروتین�ةة ظهور المقاوم حتمال�ةاو  اإلبداعمرحلة التطبیق: البدء بتكملة  •

 3ومعتقدات تنظ�م�ة.

 اإلبداع: مراحل المطلب الثالث

   �أتي توض�ح ل�عض أراء  متفاوتة، وف�مابدرجات  اإلبداعیختلف الكتاب وال�احثین في تحدید مراحل 

 حیث:، الكتاب

 ، التحول، النشر.: تولید األفكار، الحضانةكاآلتي اإلبداعمراحل عمل�ة   Abettiحدد  •

مجلة المؤتة دراسة مسح�ة"، ، في شركتي البوتاس والفوسفات الم�اهمین العامتین اري اإلد واإلبداعأكنم عبد المجید الصرایرة،"العالقة بین الثقافة التنظ�م�ة   1
 .204ص ،2003، 4، العدد18، المجلد لل�حوث والدراسات

،ص 2013ألردن، ا االبتكار للنشر والتوز�ع، دار ،1ط،التر�وي  اإلبداعوالق�ادات التعل�م�ة في رعا�ة  لإلداراتتجاهات جدیدة إطارق عبد الحمید السمراني، 2
64. 

جامعة  ، االقتصاد�ةمجلة كل�ة �غداد للعلوم الموارد ال�شر�ة في البنوك التجار�ة األردن�ة"،  إدارةعلى تحسین مستوى أداء  اإلبداعنجم العزاوي، "أثر  3
 .48، ص2012، 33األردن، العددالبترا،
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ني األفكار، تصف�ة أفكارها وتطو�رها ، دراسة الجدوى، تب: تولید ین  ذكر السامرائي أنها تتمثل فيفي ح •

 ونشره، تقی�م النتائج والتغذ�ة العكس�ة. اإلبداع، تنفیذ الفكرة وتهیئة البیئة للتنفیذ

جدید، بلورة األفكار  إبداع إلى: الوعي �الحاجة �اعت�ارها اإلبداعمراحل  إلىفي حین أشار العامري  •

 1، تجسید المفهوم ماد�ا.وم هندس�اوتحدید المفهوم، تجسید المفه

  وعلى الرغم من صعو�ة الكتا�ة في هذا الموضوع إال أن ال�احثین والدارسین توصلوا إلى وضع عدة 

 : وهي ،مراحل تمر بها عمل�ة اإلبداع

  مرحلة التهیؤ واالستعداد  .1

، وتأتي تلك البدا�ات األولى لعملهلمبدع على وتعتبر هذه المرحلة البذرة األساس�ة لإلبداع وفیها یتفتح ا 

، نم�ة تلك البذرة األولى �القراءةالبدا�ات في الغالب �شكل مفاجئ وغامض وفي هذه المرحلة یتجه المبدع إلى ت

وتدو�ن المالحظات وٕادارة الحوار والمناقشات وٕالقاء األسئلة وجمع الشواهد وتسجیلها �حیث �ستط�ع الفكر أن 

التي تساعده على االنتقال الناجح إلى المرحلة الثان�ة، فعمل�ة التهیؤ یجب أن تأخذ  �كون الخامات الضرور�ة

، یتم �شكل عشوائي ، كل ذلك یجب أن الوٕادارته للحوار وٕالقاؤه لألسئلة لد�ه شكال منظما فقراءاته ومالحظاته

ى ن القراءات قد تتحول إلإف ر نفسه وفكره من األفكار الثابتة، وٕاالوكذلك یجب أن تكون لد�ه القدرة على تحر�

 ات على أفكار ال�احث قد تكون ، فس�طرة الخبرات السا�قة الناتجة من القراءوالتحرر االنطالقعائق خطر نحو 

، حیث �أتي عملة متأثرا بتلك الخبرات ف�قع في التكرار ى العمل اإلبداعي في هذه المرحلةشد المخاطر علأمن 

 2الذي ی�عده عن األصالة في عمله.

  مرحلة الحضانة .2

و�قوم ، اإلبداعاتع ونتیجة التفاعل تظهر هي مرحلة تفاعل المعلومات والب�انات في العقل ال�اطن للمبد      

�انات و�قارن بینها، و�كتشف المعلومات ب، و�حلل هذه البتنظ�م الب�انات وتبو�بها وفرزهاالمبدع في هذه المرحلة 

ول والفروض لحل ـراح �عض الحلـم اقتـذه المرحلة یتـو�عضها، وفي هالناقصة والعالقات بین المعلومات 

 3 .المشكلة

، جامعة واالقتصاد�ة اإلدار�ةمجلة تكر�ت للعلوم التقني" ،  اإلبداعتقن�ة المعلومات وتأثیرها على " عبد الرحمان ، رأفت عاصي حسین، سلطان 1
 .52، ص8، العدد03المجلدالعراق،تكر�ت،

 :الدولي حول الملتقىمداخلة مقدمة إلى  داخل المنظمات الحدیثة"، للموظفین"الحوافز كأحد الركائز األساس�ة لتنم�ة اإلبداع  أوسر�ر منور، كواش زه�ة، 2
 .05، ص2011ماي 18،19الجزائر،  البلیدة ، -اإلبداع و التغییر التنظ�مي في المنظمات الحدیثة ، جامعة سعد دحلب

، 2الجزء،14ة، العراق، العدد، كلیة المنصور الجامعمجلة المنصور"دور التفكیر اإلبداعي الخالق في جھود اإلصالح اإلداري"، صالح أحمد صالح، 3
 .95، ص2010
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 اإلشراقمرحلة  .3

ارة تقدح زناد فكرة لتخبره �الحل، ، وهي ع�ارة عن شر كرة عن حل المشكلة في ذهن صاحبهاحیث تلمع ف 

د ال تعود إل�ه مرة ألنها قتفلت منه  منها لكي ال ستفادةواال، حیث یتمسك الفرد بها، و�أتي ذالك �شكل مفاجئ

، أي أن ادة ص�اغة المشكلة و�ناء األفكارمرحلة �مكن وصفها �االست�صار وٕاعادة تنظ�م الخبرة وٕاع، وهي أخرى 

كما ال �صدر استجا�ات منفصلة مستخدما األسلوب التحلیلي في  ،یدرك الموقف كوحدات منفصلةالمبتكر ال 

 1الحل.

 مرحلة التحقیق .4

في الفكرة التي نتجت خالل  ،واالستعانة �أدوات ال�حث المتاحةتشمل عمل�ة الت�صر �العقل الظاهر  

المبدع أن یختبر الفكرة  ، و�تعین في هذه المرحلة على المتعلمالسا�قة وذالك لتحقق من صحتهاالمرحلة 

، و�ع�ارة أخرى والصقلمن التهذیب و�عید النظر فیها لیرى هل هي فكرة مكتملة ومفیدة أو تتطلب شیئا  ،المبدعة

 2.هي مرحلة التجر�ب للفكرة الجدیدة

 ومعوقاته اإلبداعالمطلب الرا�ع: أسالیب تنم�ة 

  اإلبداعأسالیب تنم�ة أوال: 

 أسلوب العصف الذهني .1

 لدى جماعة العمل التي تحاول حل المشكالت المعروضة، اإلبداعع�ارة عن أسلوب مصمم لز�ادة جوهر  

عرض المشكلة  محدد، عن طر�قالو�عد العصف الذهني وسیلة للحصول على أكبر عدد من األفكار في الوقت 

تتمثل  أساس�ةوط د نجاح هذا األسلوب على أر�عة شر ، و�عتمومطال�ة األعضاء بإبداء أرائهم وأفكارهم دون تردد

�كم�ة األفكار،  هتمامواالالتفكیر قیود على ، وعدم وضع إنتاج األفكار�عد جلسة  ما إلىفي تأجیل تقی�م األفكار 

أفكار أصل�ة والبناء على أفكار اآلخر�ن  إنتاج إلىلك ألنه كلما زاد عدد األفكار أدى ذ، ول�س نوعیتها

  3وتطو�رها.

إلسالمیة، أماني دمحم أھل، "فعالیة برنامج مقترح لتنمیة اإلبداع لدى أطفال محافظة غزة"، رسالة ماجستیر في علم النفس (غیر منشورة)، الجامعة ا  1
 .33، ص2009فلسطین،

 .181ص، 2009سیتي للنشر والتوزیع، مصر،  رمضان حسین رمضان الشیخ، اإلستراتیجیات العلمیة لتعلم اإلبداع اإلداري واالبتكار، بوك   2
رسالة "،ن ومع�قاتها من وجهة نظر مدیر�هاشمال فلسطی محافظاتفي المدارس الحكوم�ة في  اإلبداعالمدرس�ة في تنم�ة  رةااإلد"دور  أنجود شحادة بلواني،  3

 .29ص ،2008، فلسطین، ، جامعة النجاح الوطن�ة(غیر منشورة)التر�و�ة  اإلدارةر في یستماج
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TP71F:هي، رئ�س�ة شروط أر�عة على األسلوب هذا نجاح �عتمدو  

1 

 األفكار. تولید جلسة �عد ما إلى األفكار تقی�م تأجیل •

 .رالتفكی في االنطالق من �قلل القیود وضع ألن التفكیر على قیود وضع عدم •

 أفضل ذلك كلما كان األفكار عدد زاد فكلما األفكار، نوع�ة ول�ست األفكار كم�ة على التركیز •

 أصیلة. أفكار لتولید

 اآلخر�ن كأساس أفكار ستعمالا للفرد �مكن حیث وتطو�رها، اآلخر�ن أفكار على البناء •

 علیها. مبن�ة جدیدة أفكار كتشافال

 دلفي أسلوب .2

وفقا لهذا النوع من األسالیب یتم طرح المشكلة على المسؤولین �حیث �كون كل واحد على حدا مع    

مرة أخرى  تسجیل آرائهم ووجهات نظرهم، ثم تصنیف وترتیب الحلول مع إعادة عرضها على نفس المسؤولین

لطلب بدائل أخرى للحلول لم ترد في التصنیف األول وتكرر الخطوات السا�قة حتى یتم التوصل إلى أفضل 

 الحلول �صدد المشكلة موضوع ال�حث.

 االسم�ة المجموعة أسلوب .3

 تولید أكبر عدد ممكن منموعة على المجأعضاء لتشجیع �عتبر هذا األسلوب أ�ضا محاولة أخرى  

ستقالل أعضاء الجماعة من �عضهم إ�ستخدم لفظ "الجماعات االسم�ة" للداللة على و ،المشاكلالبدائل لحل 

و�ختلف هذا األسلوب عن أسلوب العصف الذهني من  ،ال�عض ف�ما یتعلق �عمل�ة تولید األفكار والمقترحات

وأن السمة األساس�ة لهذا األسلوب هي منح أعضاء  ،حیث السماح ألعضاء الجماعة بتقی�م األفكار عند تولیدها

 �معاییر الجماعة في لتزاماال قیود على حر�ة الفرد أو ةوضع أ� وجها لوجه دون  لتقاءالالجماعة فرصة 

هذا األسلوب یهدف إلى تولید األفكار اعتمادا على الجماعة �شرط �كون الهدف من التفاعل بین  ،المناقشة

وتوض�ح األفكار المعروضة فقط، و�لي ذلك عمل�ة ترتیب األفكار المقترحة واخت�ار  أعضاء الجماعة هو شرح

 أنسبها �حسب الترتیب.

 

 

 

ماجستیر  ، رسالة الداخل�ة"العازمي دمحم بز�ع حامد بن تو�لي، "الق�ادة التحو�ل�ة وعالقتها �اإلبداع اإلداري دراسة مسح�ة على العاملین المدنیین بدیوان وزارة  1
 .73، ص2006، جامعة نایف للعلوم األمن�ة، السعود�ة، )غیر منشورة(في العلوم اإلدار�ة 
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 قوائم المراجعة .4

ه القائمة المعدة مس�قا، والتي �ش� ، وهو أسلوب �قوم أساسا على ماهي طر�قة م�سطة لتولید األفكار 

محل التفكیر أو التجدید وتأخذ هذا  لشيء، �مثل كل بند منها نوع التغییر أو التعدیل تضم مجموعة من البنود

 1 تطب�قها عمل�ا. إمكان�ةلها أو النظر في  إجا�اتالبنود طا�ع أسئلة محفزة على التفكیر في 

 أسلوب التحلیل التشكیلي  .5

 لمساعدة تشكیل�ة خر�طة صورة في ص�اغتها مع للمشكلة المكونة العناصر حصر األسلوب هذا �ستهدف 

عا ت� الترتیب و�جري  لها، حل إلى التوصل أجل من للمشكلة المشتركة والخصائص العناصر ر�ط علىراد األف

 خر�طة شكل في وتوضع األ�عاد تحلل ثم عامة فاظأل صورة في المشكلة للمتدرب نعطي �أن الطر�قة لهذه

 من وعان یجري  ثماألجزاء  لهذه المشتركة والخصائص للمشكلة المختلفةاألجزاء  رؤ�ة في المتدرب و�بدأ تشكیل�ة

 إلى التوصل �مكن ثم ومن  ،مالحج اللون، :مثل الخصائص في المتفقة األجزاء �قسم الذي البرمجة أون التكو�

  .الطر�قة بهذه كثیرة حلول

 األشتات بین التآلف سلوبأ .6

 �عضها و�ین بینها یبدو ال التي المختلفة واألش�اء األفكار بین والجمع التنسیق على األسلوب هذا �قوم 

 �مارسها عقل�ة عمل�ة األصل في هي اإلبداع�ة العمل�ة أن على األسلوب هذا و�عتمد ما،أو را�طة  صلة ال�عض

 التوفیق عمل�ة وتتضمن ذلك، �عد المشكلة حل موقف في ثم األمر �ادئ في المشكلة وفهم تحدید في الفرد

 مألوف، غر�ب هو ما كل جعل إلى �سعى أولهما النشاط من رئ�سیین نوعین المختلفة العناصر بین والر�ط

 .2غر�ب مألوف هو ما كل جعل �ستهدف وثانیهما

    ثان�ا : معوقات اإلبداع  

�عتبر موضوع معوقات اإلبداع واحدا من أكثر المواض�ع التي حظیت �اهتمام ال�احثین في مجال اإلبداع،     

فقد ركزت في أهدافها على محاولة تحدید العوامل التي من  الممكن أن تعیق العمل�ة اإلبداع�ة سواء كان ذلك 

س اتجاهات األفراد العاملین في المنظمات. على مستوى الفرد أو الجماعة أو المنظمة، من خالل اللجوء إلى ق�ا

 :وف�ما یلي توض�ح ألهم معوقات اإلبداع

  ،10العدد، الجزائر أم البواقي، -، جامعة العر�ي بن مهیدياالجتماعيمجلة ال�احث ، إدارة جماعات العمل في التنظ�م" لطفي، "مفات�ح دنبري   1
 .340،359ص ص.، 2010

 .65-62دمحم بز�غ حامد العازمي، مرجع سابق، ص.ص  2
69 

 

                                                   



 الفصل الثاني                                                                               اإلبداع لدى العاملین
 

، قلة المعرفة ،عدم الطموح ، ال�أس ،االعتماد�ة، تتمثل في عدم الثقة �النفس خص�ة:معوقات الش .1

التشاؤم،التراجع واالنسحاب، الخوف من الجدید، عدم القدرة على حل المشكالت،نمط التقلیدي في 

في  اإلسقاط ،یته المتمثلة في السلوك العدوانيمعوقات متمثلة  في الفرد من حیث تكو�ن شخص 1اء،األد

 السلوك.

الناتجة عن التنظ�م الذي �عمل �ه الفرد كالقوانین واألنظمة ،الس�اسات واألهداف،  معوقات التنظ�م�ة : .2

 اله�كل التنظ�مي،نمط السلطة ونمط الق�ادة ونمط االتصاالت.

تتضمن العقائد السائدة ،العادات والتقالید،المجتمع، س�اسة التعلم، وتحمل  اجتماع�ة:معوقات  .3

 2المخاطرة.

معوقات البیئ�ة: وهي معوقات موجودة في الطب�عة مثل الضجیج، عدم توفر المكان المناسب واكتظاظ  .4

عدم وجود دعم مادي �المكان، وعدم التأیید الزمالء ألفكار ،رئ�س دكتاتوري ال�قدر األفكار المبدعة و 

 3الالزم للمشروع اإلبداعي.

 4:اإلبداعومن معوقات  

 وعدم رغبتها في التغییر.  اإلدار�ةمقاومة الجهات  •

 والخوف من الفشل. واإلجراءاتااللتزام الحرفي �القوانین والتعل�مات  •

 عدم ثقة �عض المدیر�ن �أنفسهم. •

 الجدیدة.سوء المناخ التنظ�مي واالنتقاد الم�كر لألفكار  •

 مؤهلة. إدار�ةعدم وجود ق�ادة  •

 .285مرجع سابق، ص مستوى التنظیمي)،الموسوعة العلمیة لسلوك التنظیمي (التحلیل على دمحم الصیرفي،  1
، 2009، 20،العدد7،المجلد مجلة العراقیة للعلوم االقتصادیة،"تأثیر الثقافة التظیمیة في التغلب على معوقات االبداع التنظیميشھناز فاضل أحمد، " 2

 .09ص
"، رسالة ماجیستر في إدارة األقسام األكادیمیین في جامعة اإلسالمیةعالقة القیادة التحویلیة باإلبداع االداري لدى رؤساء دمحم كریم حسني،سعید خلف،"  3

 .44،ص2010األعمال ،الجامعة اإلسالمیة، غزة،
 .318.317مرجع سابق،ص.ص  السلوك التنظیمي والتحدیات المستقبلیة في المؤسسات التربویة،دمحم حسن دمحم حمادات،   4
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 الق�م االجتماع�ة السائدة. •

 حاجات األفراد الماد�ة والمعنو�ة. إش�اعالظروف االقتصاد�ة حیث ال یتم  •

 المعاییر المت�عة في التنظ�م. ازدواجه •

 1�عض الدراسات على وجود معوقات تتمحور أغلبها في: أظهرتكما 

 في مكافأة النجاح. اإلفراط •

 االعتماد المفرط على الخبراء. •

 عدم شیوع روح المرح والتسل�ة. •

 الخوف من الفشل. •

 غ�اب جو الحر�ة. •

 التمسك �األنماط المألوفة. •

 عدم وضوح الرؤ�ة. •

 عدم التشج�ع من المنظمة. •

 عدم مساندة العمل الجماعي. •

 .لإلبداعغ�اب الدوافع الداخل�ة  •

 لدى العاملین اإلبداعأثر المناخ التنظ�مي على  الثالث:الم�حث 

 السبل أحد لكونه ،لدى العاملین اإلبداع ومنها المنظمات أنشطة على تأثیرا كبیرا المناخ التنظ�ميؤثر ی

حتى یبدع الفرد لمنظمته، یجب أن توفر و ، المنظمات وفاعل�ة كفاءة وتحسین رفع على تساعد التي المهمة

ال �مكن أن یبدع المرء في بیئة ترفض كل ما هو جدید، وحتى المنظمة بیئة تقبل اإلبداعات على أنواعها، إذ 

تص�ح بیئة المنظمة بیئة إبداع�ة، یجب على اإلدارات أن تقتنع �أن العاملین بإمكانهم أم یبدعوا و�بتكروا حلوال 

ق من عمل�ة للمشاكل التي تواجههم، بل و�جب على تلك اإلدارات أن تعید النظر في �عض القواعد التي تعی

  .18.مرجع سابق، ص،لتمییز اإلداريالطریق الى اإلبداع وادمحم زوید العتیبي،   1
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إیجاب�ة  نعكاساتامن  هلما ل�مناخها مما یجعل لزاما على تلك منظمات األعمال االهتمام  ،إلبداع لدى العاملینا

 یلي: ف�ما ،لدى العاملین اإلبداعو�مكن أن نوضح أثر المناخ التنظ�مي على ، نیلدى لعاملاإلبداع على 

 لدى العاملین اإلبداعأثر اله�كل التنظ�مي على  األول:المطلب 

 الذي التنظ�مي اله�كل أهمها ومقومات وأ�عاد جوانب عدة من تتكون  مرك�ة إدار�ة عمل�ة اإلداري  التنظ�م

 أوجه بین التنسیق �كفل �ما بینها التنظ�م�ة العالقات وتحدید التنظ�م، منها یتكون  التي اإلدار�ة الوحدات یوضح

 بین التداخل أو ،زدواج�ةلال منعا منها وحدة كل إشراف ونطاق الوحدات، تلك بها تقوم التي المختلفة النشاطات

 المختلفة. التنظ�م�ة الوحدات وسلطات مهام

 عملها ومجال ختصاصاتهااو  وشكلها سمهاإ �حدد والذي للمنظمة العام هو الشكل التنظ�مي اله�كل

 و�ین والمرؤوسین والرؤساء لعاملینا بین الوظ�ف�ة العالقات وطب�عة بها العاملین وتخصصات اإلداري  وتقس�مها

ول�ساهم في تقو�ة العالقات وتحدید  1،والمواز�ة األعلى �المنظمات اإلداري  وارت�اطها المختلفة، واألقسام اإلدارات

 اإلبداع، حیث یلعب اله�كل التنظ�مي دور فاعل ومؤثر في عمل�ة دعم المهام والمسؤول�ات حسب االختصاص

لدى كافة المستو�ات الوظ�ف�ة كونه �ساعدهم في وضوح المهام وت�س�طها وممارسة المهام التي تنسجم مع 

 2.اإلدار�ةمهارات وتخصصات المستو�ات 

، واإلبداعتؤثر في قدرتهم على المشاركة  إل�هن طب�عة اله�كل التنظ�مي ونظرة العاملین في المؤسسة إف 

ت التخوف من أ�ة اتصاال إلىن ذالك یؤدي بهم إف إطارهالقات للعاملین خارج یت�ح مجاال أل�ة ع كان ال فإذا

، فالجمود والروتین والمركز�ة الشدیدة ن العملیمن شأنه تحس ما قتراحال خارج�ة، و�جعلهم غیر متحمسین

�عكس اله�كل  3،شاكلمالعدید من ال إلىتؤدي في الغالب والهرم�ة في االتصاالت  اإلجراءاتوالرسم�ة في 

یتطور ل�ستوعب التغیرات كأساس عام لتحدید العالقات التنظ�م�ة �مكن أن  إل�هالتنظ�مي المرن الذي ینظر 

تكون مشجعة  فإنها ومستوع�ة للظروف ومتفهمة للمواقف، فكلما كانت اله�اكل التنظ�م�ة مرنة ومفتوحة المستجدة

 4ف.قیق األهداعلى تحوالتكیف مع الحاالت مما �ساعد  اإلبداععلى خلق 

 

 

 .27-26سكران، مرجع سابق، ص.ص إبراه�مناصر دمحم   1
 .101ص  ونة، مرجع سابق،اعاكف لطفي خص  2
 .22دمحم بن سل�م عط�ة المطرفي، مرجع سابق، ص  3
 .107كر�م دروازي، مرجع سابق، ص  4
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 لدى العاملین اإلبداعأثر الق�ادة على : المطلب الثاني

ما أتقنت �كافة  إذا، تعطي للمنظمة النجاح في العمل�ة والممارسة التنظ�م�ة تمثل الق�ادة محورا مهما

مثابرة �جعلهم �عملون لهام والتأثیر في اآلخر�ن لإ�ات الممارسة التنظ�م�ة هي عمل إطار، والق�ادة في أ�عادها

  1النجاز وتأد�ة المهام المطلو�ة بإتقان و�إبداع.

و�ن�ع ذلك أساسا من أثر  ،المنظمةلدى العاملین  في  اإلبداع�عتبر النمط الق�ادي من أهم العوامل المؤثرة على   

السلطة العل�ا التي تكافئ  عت�ارها�سلوك القائد على القدرات اإلبداع�ة لمرؤوس�ه من خالل تأثیره في سلوك�اتهم 

وتعاقب، فالقائد �مكنه المساهمة في تنم�ة القدرات اإلبداع�ة لمرؤوس�ه بتشج�عهم على حل المشاكل والتصدي 

 لها وسلوكه الذي �عظم الدافع�ة على اإلبداع من خالل إشراكهم في وضع األهداف وصنع القرارات.

، و�شجع التنافس بین األقل االهتمام �ه على لمتجدد أوومن األفضل أن �كون القائد قدوة في التفكیر ا     

، والتطبیق الجید منها بتوفیر اإلمكانات الماد�ة والتحفیزات بداع�ة ومناقشتهم فیهاالمرؤوسین في تولید األفكار اإل

و�ناء عالقات  المنظمة فرد العامل وٕاشعاره �أهم�ة دوره في، حیث النظرة اإلیجاب�ة من قبل اإلدارة نحو الالمعنو�ة

إلى المز�د من البذل والعطاء واإلبداع، إن العاملین إنسان�ة جیدة بین اإلدارة واألفراد هي عوامل محفزة تدفع 

 صنع القرار ، فالطر�قة التي یتم بهاالعاملین لدى إلبداعادعم  فيسلوب القائد في صنع القرارات أثرا كبیرا أل

، جم�عها عوامل تساعد في الذي �حققه هذا القرار للعاملین ، ودرجة الرضاودرجة مشاركة المرؤوسین في صنعه

ت التفكیر اإلبداعي لدیهم من خلق بیئة إبداع�ة تفسح المجال لهم الستخدام قدراتهم الفكر�ة و�التالي تنم�ة مهارا

 .دع�م فعال�ة القرار من جهة أخري ، وتجهة

من خالل   اإلبداعجد أن النمط الق�ادي الد�مقراطي والذي یتسم �المرونة والتحرر من الهرم�ة  یؤثر على ن

 أما�ناء الفر�ق وتسه�الت العمل، تشج�ع العاملین  عل�ه  من خالل الدعم الق�ادي والتركیز على األهداف و 

�اه األساس�ة ا�ع الفوضى و�هدد النظام ومز الق�ادة األوتوقراط�ة المحافظة تجد أن التغییر هو الخطر الذي �ش

المرؤوسین على األداء �غض  ، فهي تتسم �المركز�ة والهرم�ة وتعتمد على القهر وٕاخ�ارالمنظمةتقوم علیها التي 

النظر على مقترحاتهم وأفكارهم وردود أفعالهم حیث أن الروتین الشدید والملل یجعل المرؤوسین أكثر إحساسا 

ولكن هذا ال �عني أن الفرق أكثر إبداعا هي الفرق أكثر حر�ة  ،�الضعف وهذا �قتل فیهم الروح اإلبداع�ة الخالقة

، و�كون هذا األمر ذا مغزى عندما یتم االعتراف �أن ت النمط الق�ادي الحرذاالمنظمات كما هو الحال في 

، لتحو�ل الناجح لألفكار إلى حق�قةاإلبداع ل�س مجرد عمل�ة  توالد أكبر قدر ممكن من األفكار اإلبداع�ة ولكن ا

 .13عبد هللا عوض الحارثي، مرجع سابق، ص  1
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جعت الم�ادرة واإلبداع ، عندئذ �كون من السهل لهذه الحر�ة التي شالقائد درجة من التحكم والتوج�ه فإذا لم �فرض

 اإلبداعوتدعم  ، وتتمفاإلبداع یتطلب ق�ادة ملتزمة �التغییر 1،أن تؤدي إلى ص�اغة إستراتیج�ة واضحة للتنفیذ

، وعلى المدیر أن �ساعد األفراد على التغلب على خوفهم من ه وتتسامح مع األخطاء بل وتشجعهاوتساند

 2الفشل.

 لدى العاملین اإلبداعأثر االتصال على المطلب الثالث: 

تفاعل التعتبر االتصاالت وسیلة اجتماع�ة یتم من خاللها التفاهم بین األفراد وخلق حركة الجماعة، و 

ار لغرض تحقیق األداء كواألف آلراءوا ، و�تم من خاللها نقل المعلومات والب�اناتن الفرد والجماعةالمت�ادل بی

الرأي والتعلم والتطور  إبداءحیث أن االتصال الجید هو االتصال �اتجاهین ألنه یت�ح للعاملین فرص المستهدف 

لك االتصال ذو االتجاه الواحد (النازل) الذي �حمل ، وعلى العكس من ذاإلبداع لدى العاملینوهذا بدوره �عزز 

اث والخمول في التفكیر على أساس أن عدم االكتر  إلىیؤدي �الفرد ، إلى أسفلى األوامر والتعل�مات من أعل

العالقات بین الرؤساء عمل�ة حیو�ة في مجال  و�اعت�ار االتصال، الرؤساءأفكاره وآرائه ال ق�مة لها لدى 

مما یترتب عل�ه ، نجاز األعمال وخلق التنسیق بین أقسام المنظمة �عضها ب�عضإ، ومن خالله یتم والمرؤوسین

على كفاءة العاملین وقدرتهم على ، وهذا بدوره یؤثر ل�عضها ال�عض، ول�ست متناقضةملة أن تص�ح األعمال مك

تالي الو� ،خلق اإلبداع لدى العاملین في الجید عامل أساسي واالتصالاإلبداع  وعلى مخرجات المنظمة كنظام، 

ق ووضوحا أشمل بین و�خلق تفهما أعم تحسین وتطو�ر األداء والت�ادل الفكري بین الرئ�س والمرؤوس و�العكس،

 3.ة فالعمل الجید في االتصال الجیدأفراد التنظ�م للوصول إلى أهداف المنظمة المرجو 

 تصالاالر في السلوك الوظ�في للمرؤوسین وتوج�ه جهودهم حیث یرفع یاإلداري أداة فعالة للتأث تصالواال

 ،نتماء�االالفعال بین القائد ومرؤوس�ه الروح المعنو�ة لدي المرؤوسین و�نمي لدیهم روح الفر�ق و�قوي شعورهم 

ج�عهم على روح اإلبداع تشو�تالي  ،وهذا �ساعد بدوره العاملین على طرح األفكار ومقترحات جدیدة ومفیدة

الفعال تقارب في وجهات نظر العاملین المختلفة مما �سهم في تحدید الرؤ�ة  تصالاالكما �حقق ، والم�ادرة

�سهم ، كما التي تطرأ في مح�ط العمل ختالفاتواالالشاملة لكل جوانب العمل�ة اإلدار�ة و�قلل من سوء تفاهم 

-2011قسنطینة، الجزائر، -مذكرة ماجستیر(غیر منشورة)، جامعة منتوري ، ،"أثر أنماط الق�ادة اإلدار�ة علي تنم�ة إبداع الموارد ال�شر�ة"درو�ش شهیناز  1
 .154،156، ص.ص2012

مجلة جامعة افظة نینوي"، سوزان عبد الغني علي، "أثر بیئة العمل اإلبداع�ة في المنظمات ، دراسة تطب�ق�ة في عینة من المنظمات الصناع�ة في مح  2
 .155، ص2014، 1، العدد4، جامعة كركوك، المجلد  كركوك للعلوم اإلدار�ة واالقتصاد�ة

 .314، مرجع سابق، ص اإلدارة الحدیثة (نظر�ات واستراتیج�ات ونماذج حدیثةأحمد الخطیب، وآخرون،  3
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ماعي والعالقات في خلق وحدة المفهوم والهدف ورفع الروح المعنو�ة ما یؤدي إلى ز�ادة التفاعل االجت تصالاال

 1والعاملین.نظمة اإلنسان�ة وتحقیق نتائج إیجاب�ة للم

 أثر التكنولوج�ا على المناخ التنظ�مي المطلب الرا�ع: 

 ،األفرادو  المنظمة على تكنولوج�ا العمل في منظمات األعمال الكثیر من العوائد التي تعود استخدام�حقق 

�ة المستجدات ، ومواكواالستمرار�ةمن حیث ال�قاء المنظمات ، وكذالك ح�اة إلى تغییر في ح�اة األفرادفهي تؤدي 

اإلبداع لدى الهامة في التأثیر على تكنولوج�ا أحد الركائز األساس�ة الحیث تشكل  2،في البیئات المح�طة

التنظ�مي نحو  المناخ اتجهفكلما  كانت التكنولوج�ا في المنظمة تقوم على طب�عة تقلید�ة غیر متجددة  ،العاملین

 إق�الهمو�عدم  إبداعاتهم إمكاناتمما یؤثر على روح الثقة بین العاملین  وتقلیل فرص الم�ادرة  وتحج�م  ،السلب�ة 

، و�تالي �كون المناخ التنظ�مي غیر مشجع ول�ات التي تتطلبها مهام أدوارهموضعف حماسهم على تحمل المسؤ 

�ساهم في رفع �معنى أن التوجه نحو االنفتاح والتجدید في التكنولوج�ا  ،والعكس صح�ح واإلبداععلى التفكیر 

، ومن هنا یتضح �أن تقل�ص والض�اع في الجهود ال�شر�ةكفاءة أداء األفراد في المنظمة من حیث السرعة وال

 اإلبداعات يوتساعد ف األداءتحقق األجواء التنظ�م�ة �عیدة عن الروتین  في تكنولوج�ا المتطورة من شأنها أن ال

النجاز الفعال، حیث تسهم التكنولوج�ا المتطورة  لالذات�ة للفرد والجماعات في حقل العمل وتحقیق المناخ المالئم 

 یلي:  ما ،تحقیقتمادها �شكل الصح�ح في تم اع ما إذا

تحدد التكنولوج�ا المستو�ات والعالقات التنظ�م�ة ط�قا لالحت�اجات الحق�ق�ة في ش�كات تدخل  •

 عمل.ال

 تسهم التكنولوج�ا في رفع أداء األفراد في المنظمة من حیث السرعة والتقل�ص في الجهد. •

تسهم التكنولوج�ا في تحسین الظروف الماد�ة للعمل من حیث الضوء والحرارة والصوت �ما یتالئم  •

 مع تحقیق أعلى كفاءة ممكنة.

 3 والجماعات.توز�ع المهام والواج�ات والعمل �شكل سل�م بین األفراد  •

 

ماجستیر في العلوم األمن�ة (غیر منشورة)، جامعة نایف العر��ة للعلوم األمن�ة،  رسالةالمانع دمحم بن علي، "تقن�ات االتصال ودورها في تحسین األداء"،  1
  .14،16، ص.ص2006المملكة العر��ة السعود�ة، 

 .13عبد هللا عوض الحارثي، مرجع سابق، ص  2
 .15سابق، ص سامح دمحم الضروس، مرجع  3
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 الفصل خالصة 

یتضح من خالل  هذا الفصل أن عمل�ة اإلبداع لدى العاملین تعبر عن القدرة على اإلت�ان �شيء جدید وغیر    

منها اإلبداع اإلداري الذي �عني قدرات مألوف ف�ما یخص الجوانب اإلدار�ة ، ولإلبداع تصن�فات مختلفة ألنواعه 

، إبداع منتج، إبداع العمل�ة، كما أن قابل�ة الفرد لإلبداع وحرصه واإلبداع التكنولوجي یر اإلبداعياألفراد في التفك

 على تحركها مجموعة من الدوافع التي تنمي قدراته اإلبداع�ة منها دوافع ذات�ة ودوافع ماد�ة ومعنو�ة 

صر والم�ادئ المتمثلة في و�اعت�ار أن اإلبداع اإلت�ان �ما هو جدید كل�ا أو جزئ�ا یتطلب مجموعة من العنا   

 بإتاحة، ومن أهم م�ادئه احترامه لألفراد وتشج�عهم وتنمیتهم الطالقة ، المرونة، األصالة، الحساس�ة للمشكالت

الفرص لهم للمشاركة في القرار وتحقیق النجاح للمؤسسة ، ومن أبرز النظر�ات التي تناولت اإلبداع نظر�ة 

march نظر�ة ،burn نظر�ة ،wilson .حیث قدمت كل منها معالجات مختلفة حول اإلبداع ، 

واإلبداع عمل�ة تتكون من مجموعة من المراحل تبدأ �مرحلة اإلعداد ، ثم مرحلة الحضانة ، مرحلة اإلشراق ثم    

مرحلة التحقیق، ولتنم�ة اإلبداع وترسیخه في عقول العاملین البد من تبني مجموعة من األسالیب من بینها 

لممكن أن تعیق العمل�ة اإلبداع�ة سواء كان محاولة تحدید العوامل التي من  االعصف الذهني أسلوب دلفي، مع 

، وصوال في األخیر إلى توض�ح أثر المناخ التنظ�مي على ذلك على مستوى الفرد أو الجماعة أو المنظمة

اإلبداع لدى العاملین من جانب النظري قیل التأكید  من وجود األثر في الجانب النظري �عد ما تم وضع 

 الفرض�ات .
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 تمهید:
 و األثر الذي   المناخ التنظ�مي واإلبداع المتمثلة في�عدما تطرقنا إلى اإلطار النظري لمتغیرات ال�حث      

على الواقع الحق�قي لتلك سنحاول في هذا الفصل االطالع ، �حدثه المناخ التنظ�مي على اإلبداع  لدى العاملین

، حیث تحصلنا على هذه على أرض الواقع،أثر الوذلك لدراسة  مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  يالمفاه�م ف

 المعلومات من خالل اإلست�انة التي قمنا بإعدادها وتوز�عها على عینة ال�حث المختارة. 

 :م�احث ثالث ا الفصل إلى على العموم، تم تقس�م هذو    

 أوماش.-ن الكبرى للجنوبتقد�م عام لمؤسسة المطاحالم�حث األول :  •

 .اإلطار المنهجي للدراسةالم�حث الثاني:  •

 .الفرض�ات وتفسیرها اخت�ار الم�حث الثالث : •
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 أوماش–الم�حث األول : تقد�م مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 
سنتطرق إلى التعر�ف �المؤسسة محل الدراسة ، نشأتها والتطورات التي طرأت علیها وأهم في هذا الم�حث   

الوحدات التي تضمها، إضافة إلى أهمیتها ال�ارزة في المجال االقتصادي واالجتماعي ، وكذا التعرف على أهدافها 
 وكذالك على ه�كلها التنظ�مي.

 المطلب األول : التعر�ف �المؤسسة محل الدراسة
 أوال: نشأة المؤسسة تطورها

مؤسسة المطاحن الكبرى هي مؤسسة خاصة، أنشئت في إطار الشراكة بین مستثمر وطني ومجموعة الغر�ر     
اإلمارات�ة المختصة في الصناعات الفالح�ة والغذائ�ة، وقد تأسست في شكل شركة ذات مسؤول�ة محدودة ( 

SARL  تقع �منطقة النشاطات الصناع�ة التا�عة لدائرة أورالل وال�ة ملیون دینار جزائري  135) برأس مال قدره ،
الواصل بین شمال  03�سكرة، تشتهر هذه البلد�ة �النشاطات الصناع�ة كما �قطعها طر�ق الطر�ق الوطني رقم: 

الجزائر وجنو�ها الشرقي و�قطعها خط السكة الحدید�ة الرا�ط بین الشمال والجنوب الشرقي و�محاذاة مؤسسة 
مطاحن الكبرى للجنوب توجد تعاون�ة الخضر والحبوب الجافة التي تزودها �المواد األول�ة: القمح بنوع�ة "اللین و ال

من  استفادتأهمها ج�ائ�ة، حیث أن المؤسسة  اعت�اراتالصلب" ولقد تم إقامة المشروع ببلد�ة أوماش لعدة 
) كون منطقة أوماش مصنفة ضمن  93-12(  اإلعفاءات الضر�ب�ة المنصوص عنها في المرسوم التشر�عي رقم

 المناطق الخاصة.
) إلى شركة  SARLتم تحو�ل الشكل القانوني للمؤسسة من شركة ذات مسؤول�ة محدودة (  2007جوان  4وفي 

 ملیون دینار جزائري. 300) وتم رفع رأس مالها االجتماعي إلى  SPAذات أسهم ( 
 مغطاة موزعة على كل من  2م 4920، منها2م 54225تتر�ع المؤسسة على مساحة تبلغ: 

  2م 2850الفر�نة �مساحة تقدر بـ  وحدة الدقیق و •
 . 2م 2070وحدة الكسكسي بـ  •

 ها مرحلة الدخول الفعلي  في عمل�ة االنتاج ، حیث بدأت وجةثلثاحل ر دا�ة أشغال انجاز المؤسسة  على مكانت ب
وذالك ، وذالك �استیراد القمح الصلب واللین و��عه في السوق الوطن�ة   2000االستیراد والتصدیر العمل سنة 

في بهدف تهیئة األرض�ة الصل�ة للوحدات األخرى والتعر�ف �المؤسسة في السوق الوطن�ة واستغالل وقت االنجاز 
نجاز الوحدات األخرى ، أما بدا�ة األشغال لوحدة تحدید فوائض تعود على  المؤسسة وتساعدها في تمو�ل عمل�ة ا

كانطالق فعلي ومستمر ، أما وحدة الكسكس فقد كانت بدا�ة األشغال  2003عام  الدقیق والطحین كان في ف�فري 
، ودخلت مرحلة االنتاج الفعلي في سبتمبر من سنة 2002، وانتهت في د�سمبر من عام  2001في سبتمبر 

2003. 
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 ؤسسة أر�ع وحدات هي : من الموتتض  
 وحدة إنتاج الدقیق والفر�نة وهي الوحدة الرئ�س�ة والتي ستكون موضوع الدراسة المیدان�ة. •
 وحدة إنتاج الكسكسي بنوع�ة المتوسط والرقیق. •
 وحدة االستیراد والتصدیر للمواد الغذائ�ة ومواد تغذ�ة األنعام. •
 "جن جن" بوال�ة جیجل .وحدة صوامع تخز�ن الحبوب وهي في طور االنجاز وتقع �میناء  •

 و�ذالك تنتج هذه الوحدات الدقیق والفر�نة والكسكس وغیرها و �أحجام مختلفة وفق مابینه هذا الجدول :
 

 : تشكیلة منتجات المؤسسة )05(الجدول رقم

 : من إعداد الطال�ة بناء على المعلومات المقدمة من طرف رئ�س القسم التجاري المصدر
 

 التعر�ف �الجانب القانوني لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ثان�ا:  
هي  1999والتي بدأت نشاطها على مراحل ابتداء من سنة  GMsudمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب     

 135برأس مال قدره ) SARL(مؤسسة منظمة ضمن شركات األموال شكل الشركة ذات المسؤول�ة المحدودة  
ملیون دینار، وتتمتع وفقا ألحكام القانون التجاري �الشخص�ة المعنو�ة، ولقد تم التحو�ل القانوني للمؤسسة من 

حیث تم رفع رأس المال االجتماعي ل�صل   (SPA)إلى شركة ذات أسهم ) SARL(ل�ة محدودة شركة ذات مسؤو 
 . 2007جوان  04ملیون دینار، في  300إلى 

بلد�ة أوماش، دائرة أورالل، وال�ة �سكرة و نشاطها هو و�وجد المقر االجتماعي للمؤسسة �منطقة النشاطات ب  
 ومواد تغذ�ة األنعام، وتصدیر واستیراد مختلف المواد الغذائ�ة. السمید، الفر�نة، الكسكس صناعة

 السعر الحجم الصنف المنتوج
 دج/للقنطار  3400 كغ 25 ممتاز السمید

 كغ 10 -كغ 5 رف�ع
 دج /للقنطار 3500 كغ 5 -كغ 1 ممتازة الفر�نة

 دج /للقنطار 1960 كغ 25 -أ–للخبز نوع 
 دج/للقنطار 1088 كغ 50 -ب–للخبز نوع 

 لم �حدد كغ10 -كغ 5 -كغ 1 رف�ع الكسكس

 كغ 25 متوسط
 دج/للقنطار 1100 كغ 25 (دقیق فر�نة القمح الصلب) ْسِمیَدة
 دج/للقنطار 1200 كغ40 عاد�ة النخالة
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قانون�ا تحت شركات األموال شكل الشركة ذات المسؤول�ة المحدودة مندرجة مؤسسة إنتاج�ة وهي  
)SARL( حیث أنها تخضع إلى النظام  الحق�قي في تحدید الر�ح الضر�بي، وهذا طالما أن رقم أعمالها في ،

) من القانون 11) (10) (09فهي مجبرة علي مسك الدفاتر المحاسب�ة المنصوص علیها في المواد ( ارتفاع، لهذا
ومن الناح�ة الج�ائ�ة فإن المؤسسة تخضع إلي جم�ع االلتزامات الج�ائ�ة والنظام الضر�بي المتعلقین التجاري، 

 �األشخاص المعنو�ین، وتتمثل مختلف الضرائب في:
 على أساس الر�ح المحقق. )IBS(الضر��ة على أر�اح الشركات  •

الرسم على الق�مة المضافة علي جم�ع عمل�ات الب�ع التي تخص الفر�نة الممتازة، الكسكس والنخالة و  •

 %.7�معدل 

 %.2على أساس رقم األعمال المحقق �معدل  )T.A.I.C(الرسم على النشاط التجاري والصناعي  •

علي أساس كتلة األجور والمعاشات الممنوحة للعمال والموظفین �المؤسسة وهذا  )VF(الدفع الجزافي  •

 .2006، 2005، 2004، 2003% حسب السنوات  0%، 1%، 2%،  3�المعدالت 

 علي أساس جم�ع ممتلكات المؤسسة العقار�ة سواء كانت مبن�ة أو غیر مبن�ة. )TF(الرسم العقاري  •

) حیث 12-93وقد استفادت المؤسسة من االمت�ازات الضر�ب�ة المنصوص علیها في المرسوم التشر�عي رقم (
استفادت من االمت�ازات الضر�ب�ة الممنوحة في إطار النظام الخاص، �اعت�ار أن بلد�ة أوماش مصنفة ضمن 

)،  وهذا ف�ما 03-01األمر رقم (كما استفادت من االمت�ازات الضر�ب�ة المنصوص علیها في  ،األنظمة الخاصة
یخص الوحدة التي تم إنشاءها لتخز�ن القمح بوال�ة جیجل، حیث تستفید من االمت�ازات الضر�ب�ة الممنوحة في 

 ).03-01إطار النظام العام من األمر(
 مؤسسة ال: أهم�ة وأهداف الثاني المطلب

للجنوب،  وكذلك إلى أهم األهداف المسطرة هذا العنصر سوف نتطرق إلى أهم�ة مؤسسة المطاحن الكبرى  في
 التي تسعى إلى تحق�قها.

 أهم�ة المؤسسة: أوال: 
إن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب تعتبر مؤسسة ذات أهم�ة اقتصاد�ة متمیزة �اعت�ارها تقوم بإنتاج       

منتجات أساس�ة ذات استهالك واسع، وتتوجه بهذه المنتجات إلى فئات واسعة من المستهلكین من خالل تقد�م 
 تقن�ات اإلنتاج المتطورة. مستوى عالي من الجودة تنافس بها المنتجات األخرى، وهذا نتیجة التحكم في

 و�مكن تجسید أهم�ة المؤسسة في النقاط التال�ة:    
 تعتبر منتجات المؤسسة أساس�ة وضرور�ة للمستهلك. •

 تلبي المؤسسة جزءا كبیرا من حاجات السوق. •
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 توفیر مناصب شغل وامتصاص جزء من ال�طالة. •

 ناطق عدیدة .الموقع الجغرافي المتمیز الذي �مكن المؤسسة من االتصال �م •

 أهداف المؤسسة:  ثان�ا: 

�عد أن شعرت المؤسسة بخطر المح�ط الذي تنشط ف�ه، وحتى تقوي مركزها التنافسي أمام منافسة المنتجات       
لمستهلك و دفعه لطلب منتجاتها، سطرت مجموعة من األهداف التي تحاول ااألخرى، و حتى یتسنى لها جذب 

 تحق�قها و تتمثل ف�ما یلي:
 العمل على تلب�ة حاجات السوق من المنتجات الغذائ�ة. •

 وضع س�اسات إنتاج�ة متطا�قة مع متطل�ات السوق. •

 ضمان موقع الر�ادة في مجال تخصصها. •

 وضع س�اسات تجار�ة قادرة على مواجهة المنافسة. •

 تخف�ض التكالیف �االستفادة من اقتصاد�ات الحجم من أجل الحصول على أسعار تنافس�ة. •

 ع وتطو�ر وحدات اإلنتاج والعمل من أجل الوصول إلى التكامل األمامي والخلفي.توس� •

من خالل هذه األهداف نالحظ أن المؤسسة واع�ة بخطر المح�ط الذي تنشط ف�ه، وقد سطرت أهدافا  

 طو�لة و أخرى قصیرة األجل ركزت من خاللها على جانبین مهمین هما المنافسة والمستهلك

 الثالث: اله�كل التنظ�مي للمؤسسة المطلب

تعتبر مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب من المؤسسات المتوسطة الخاصة التي تمارس نشاطها الصناعي       
فهي من الناح�ة التنظ�م�ة تتقسم إلى عدة مدیر�ات ومصالح، وهذا من أجل السیر الحسن للمؤسسة وتسهیل 

 والفر�نة الوحدة الرئ�س�ة في المؤسسة.عمل�ات الرقا�ة، وتعتبر وحدة السمید 
إن اله�كل التنظ�مي  للمؤسسة �عبر �شكل رئ�سي عن مصالح ومدیر�ات هذه الوحدة حیث تشترك �اقي     

عامال موزعا على  187�قدر عمال المؤسسة بـ  كماالوحدات مع هذه الوحدة في أغلب المدیر�ات والمصالح، 
ظ�مي مختلف الوظائف والمستو�ات اإلدار�ة والعالقات المختلفة ف�ما بینها مختلف وظائفها، و�ظهر اله�كل التن

 :حسب السلم الهرمي للسلطة، وهو كما یلي
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          ): اله�كل التنظ�مي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب06رقم(الشكل 

 
 
 

 

 

 المصدر : مدیر�ة اإلدارة العامة
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 مایلي:إن مكونات هذا التنظ�م تظهر 
: مكلف �حسن تسییر المؤسسة إدار�ا وتقن�ا،  واتخاذ القرارات الالزمة في األوقات المدیر التنفیذي .1

 المناس�ة وكذلك العمل على التنسیق بین مختلف المدیر�ات في المؤسسة.

الز�ائن والزوار : مكلفة بتسییر شؤون األمانة العامة �ما فیها تسجیل البر�د الصادر والوارد واستق�ال األمانة .2

واستق�ال المكالمات الهاتف�ة وتحو�لها بین مختلف المدیر�ات والمصالح،  وتبل�غ المعلومات إلى مختلف 

 المدیر�ات.

 تحرص على تطبیق القوانین وض�طها وتندرج تحتها المصالح التال�ة:مدیر�ة اإلدارة العامة:   .3

الوسائل العامة: تعمل على تمو�ن مصالح المؤسسة �المستلزمات المختلفة (وسائل نقل،  عتاد،   مصلحة .أ 

معدات...) وتقوم �مهام الص�انة (الم�كان�ك�ة والكهر�ائ�ة) وتحرص على أمن المؤسسة من خالل خل�ة 

ا�قة كم�ة األمن التي تقوم أ�ضا بتسجیل دخول وخروج الشاحنات وحمولتها فارغة ومعبئة لضمان مط

 الحمولة مع الكم�ة المدونة في وصل الشراء.

خل�ة النقل: تحرص على تأمین واستق�ال الطلب�ات الخاصة �الشراء وكذلك إ�صال العینات الممنوحة  .ب 

 للز�ائن وكذلك نقل العمال.

مصلحة األجور: وتتضمن أ�ضا مصلحة تسییر المستخدمین،  وتعمل مصلحة األجور على إعداد  .ج 

 تصر�حات الخاصة �الضمان االجتماعي.األجور وال

 تشمل المصالح التال�ة:المدیر�ة التجار�ة: .4

مصلحة التجارة: یتم التنسیق بین التجارة ومصلحة اإلنتاج،  حیث یتم إرسال ب�انات عن حجم  .أ 

 اإلنتاج والمخزون من المنتج النهائي لكي یتسنى لمصلحة التجارة الق�ام �مهامها والمتمثلة في:

وز�ع المنتج حسب األولو�ة الن الطلب �فوق حجم اإلنتاج،  إذ تقوم المصلحة بدراسة الق�ام بت •

الطلب�ة وترتبها حسب األولو�ة أین یوضع في سجل الطلب�ات مع تسجیل تار�خ الطلب�ة،  

وكذا حجم المعامالت �النس�ة للز�ون،  حجم الحقوق. وذلك لتحقیق التوازن بین كم�ة 

 الطلب�ات.المخزون من المنتج وحجم 

 ستق�ال الز�ائن وتحدید نوع�ة الز�ون.إ •

،  ال�حث عن كما یتم في مصلحة التجارة تحقیق الصفقات التجار�ة وكذا تحدید الطلب�ات •

أسواق جدیدة وز�ائن جدد والعمل على مواجهة المنافسین وتحقیق أكبر قدر من المب�عات. إذ 

�شرف رئ�س المصلحة على هذه العمل�ات أما األعوان فإنهم �شرفون على عمل�ات الب�ع 
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ومتا�عة حقوق المؤسسة لكل ز�ون وكذلك تحر�ر الفواتیر والق�ام �الحسا�ات الخاصة �كم�ة 

منتجات التي خرجت من المخزن یوم�ا ثم التقر�ر الشهري لمصلحة المحاس�ة مصحو�ا ال

 بنسخ عن الفواتیر المحررة خالل الشهر.

مصلحة اإلرسال والتوز�ع: تقوم هذه المصلحة �مهام عدیدة حیث تبدأ المهام من المصلحة  . ب

هذه المصلحة بإرسال التجار�ة التي ترسل المعلومات الالزمة والخاصة �العمالء،  كما تقوم 

وصل الب�ع إلى مصلحة التجارة للق�ام �العمل�ات الحساب�ة وتقوم هذه المصلحة بإعداد تقر�ر 

یومي موضح ف�ه خروج ال�ضاعة،  ثم إرساله إلى مدیر اإلنتاج،  كما لهذه المصلحة عالقة 

 ها.�مصلحة التعبئة والتغلیف،  حیث �صدر إلیهم األمر بإرسال ال�ضائع �عد تعبئت

تقوم هذه المدیر�ة �مراق�ة كل العمل�ات الحساب�ة والمال�ة للمؤسسة،  وتساهم مدیر�ة المال�ة والمحاس�ة:  .5

في تطبیق وٕانشاء البرنامج التجاري وتتفرع عنها مصلحتي المال�ة والمحاس�ة. وتقوم هذه المدیر�ة �المهام 

 التال�ة:

 .المحاسبي وٕاعداد القوائم المال�ةالتقیید  •

 .ج المال�ة والمیزان�ات التقدیر�ةالبرام إعداد •

 .ات المحاسب�ةتسییر جم�ع العمل� •

�ة وتت�ع أرصدة العمل على تنظ�م ومراق�ة العمل�ات المال�ة والتصر�حات الشهر�ة والسنو  •

 .الحسا�ات البنك�ة

 .تنفیذ العمل�ات الخاصة �الخز�نة تأمین ومراق�ة •

 .متا�عة المهام الخاصة �المؤسسة •

تشرف على اإلنتاج خصوصا من ناح�ة الجودة ومراق�ة الوزن الحق�قي لإلنتاج ومراق�ة اإلنتاج:  مدیر�ة .6

 نوع�ة المنتج. وتندرج تحت هذه المدیر�ة المصالح التال�ة:

المخبر: تتمثل مهمة المخبر في مراق�ة المواد األول�ة (القمح بنوع�ه) وكذا المنتج النهائي،   .أ 

متا�عة مدى استقرار النوع�ة،  إذ لدى المخبر مطحنة صغیرة وتحدید الخصائص التحلیل�ة ل

تجر�ب�ة تضمن اخت�ار عینات القمح المقترحة من طرف الموردین وهذا من أجل تحدید 

 المواصفات النوع�ة للمنتج النهائي،  وهذا من أجل:

 .تا�عة المادة األول�ة عند وصولهااحترام مواصفات مراق�ة الجودة وكذا م •

 .لف المواد األول�ة لتحسین الجودةمزج بین مختإمكان�ة ال •
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 .إمكان�ة التخز�ن •

مصلحة اإلنتاج: تشرف على السیر الحسن لإلنتاج من ناح�ة الجودة ومراق�ة نوع�ة المنتج  .ب 

 والمحافظة على مستوى الجودة،  تقوم هذه المصلحة �المهام التال�ة:

 .استق�ال المادة األول�ة •

 .وتنظیف القمح بنوع�ه لطحنه تحضیر •

 .استق�ال األك�اس •

 .تخز�ن وتصر�ف المنتج •

 .والفن�ةالص�انة الوقائ�ة  •

 تحضیر األجهزة ومراق�ة النوع�ة والجودة. •

یتا�ع مدیر اإلنتاج كل مراحل اإلنتاج،  وتستمر مراق�ة كل مرحلة من هذه المراحل حتى الوصول إلى المرحلة 

 .نة من المنتج النهائي للمخبر لمراق�ة النوع�ة مرة ثانيالنهائ�ة �حیث یتم إرسال عی

 الم�حث الثاني : اإلطار المنهجي للدراسة
 الدراسة وأداة المطلب األول : منهج

 أوال: منهج الدراسة 

�المزج بین المنهج الوصفي  إطار اإلجا�ة عن إشكال�ة ال�حث األساس�ة وأسئلتها الفرع�ة المنبثقة عنها قمنا في   

والمنهج التحلیلي، حیث �فترض التوجه التحلیلي لل�حث العلمي أن الحق�قة مجهولة �ط�عها وال �مكننا التمكن منها 

�طر�قة تامة، لكن هذه الحق�قة مرت�طة بتصور و�القدرات الفكر�ة لل�احث. فهي إذن حق�قة نسب�ة ألنها ناتجة عن 

النموذج الوصفي تكون المعرفة موجودة بذاتها، قابلة  المعنى الذي �قدمه الفرد للظاهرة المدروسة. أما في

 .للمالحظة وقابلة للق�اس، لها عالقات محددة وقابلة للتوقع بینها �اعت�ارها وصف لواقع ثابت

 أداة الدراسةثان�ا : 

واإلبداع  المناخ التنظ�ميفي إطار الدراسة المیدان�ة و�هدف اخت�ار العالقة المفترضة بین متغیري ال�حث (

حیث "المناخ التنظ�مي على اإلبداع لدى العاملین ر أثت�انة كوسیلة لق�اس "االس) تم اخت�ار لدى العاملین

�عني التأكد من أن اإلجا�ة واحدة فث�ات االست�انة تم الق�ام �عدة خطوات تنفیذ�ة لضمان صدقها وث�اتها، 

كد من أنها سوف تق�س ما أعدت من �عني التأ صدقهاتقر��ا لو تكرر تطب�قها على األشخاص ذاتهم، و

لمناخ �است�انات الخاصة جل ق�اسه. وقد تم االستعانة في إعدادها �اإلطالع على مجموعة من اإلأ

 ست�انة ال�حث إلى قسمین رئ�سیيإنقسمت إ، وقد اإلبداع لدى العاملینوكذا  التنظ�مي 
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ة الخاصة �األفراد الم�حوثین مثل (الجنس، العمر یتعلق �التعرف على المعلومات الشخص� القسم األول : •

 ، المؤهل العلمي، مجال الوظ�فة الحال�ة، سنوات الخبرة ).

موزعة على أر�عة أ�عاد تتمثل  ع�ارة 20حیث شمل على، یتمثل في محور المناخ التنظ�مي القسم الثاني: •

 في اله�كل التنظ�مي ، الق�ادة، اإلتصاالت ، التكنولوج�ا.

 .ع�ارة 20ع لدى العاملین حیث �ضم یتعلق �حور اإلبدا  الثالث: القسم •

لق�اس استجا�ات الم�حوثین لفقرات االست�انة وذلك كما هو موضح في  ل�كرت الخماسي"وقد تم استخدام مق�اس "

 الجدول.

 ): درجات مق�اس "ل�كرت الخماسي"06الجدول (

 موافق �شدة موافق محاید غیر موافق غیر موافق �شدة االستجا�ة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 من إعداد الطال�ة      
 :مصادر وأسالیب جمع الب�انات والمعلوماتنيالمطلب الثا

 مصادر جمع البیاناتأوال:

 :الب�انات المتعلقة �الدراسة من خالل مصدر�نتم الحصول على 

 :على الب�انات من خالل تصم�م است�انه وتوز�عها على عینة من مجتمع تم الحصول المصادر الرئ�سة 

و�استخدام االخت�ارات   (V. 20)اإلحصائيSPSSال�حث، ومن ثم تفر�غها وتحلیلها �استخدام برنامـج 

 اإلحصائ�ة المناس�ة بهدف الوصول إلى دالالت ذات ق�مة، ومؤشرات تدعم موضوع ال�حث.

 :تم الحصول على المعط�ات من خالل الرسائل الجامع�ة والمقاالت والتقار�ر المتعلقة  المصادر الثانو�ة

�الموضوع قید ال�حث والدراسة، سواء �شكل م�اشر أو غیر م�اشر، والهدف من خالل اللجوء للمصادر 

أخذ  الثانو�ة في هذا ال�حث هو التعرف على األسس والطرق العلم�ة السل�مة في كتا�ة الدراسات، وكذلك

 تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال هذا ال�حث.
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 ثان�ا: األسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة في تحلیل الب�انات

  لإلجا�ة على أسئلة ال�حث واخت�ار صحة فرض�اته، تم اسـتخدام أسـالیب اإلحصـاء الوصـفي والتحلیلـي، وذلـك     
 ) كما یلي:Spss.V17للعلوم االجتماع�ة (�استخدام برنامج الحزم اإلحصائ�ة 

 ) مقــای�س اإلحصــاء الوصــفيDescriptive Statistic Mrasures:(  وذلــك لوصــف مجتمــع ال�حـــث

متغیــرات  واإلجا�ــة علــى أســئلة ال�حــث وترتیــب :عتمــاد علــى النســب المئو�ــة والتكــراراتوٕاظهــار خصائصــه، �اإل

 نحرافات المع�ار�ة.على المتوسطات الحساب�ة واإل عتمادال�حث حسب أهمیتها �اإل

 )تحلیـــل الت�ـــاین لالنحـــدارt:( خت�ـــار مـــدى مالئمـــة النمـــوذج المفتـــرض لتمثیـــل العالقـــة بـــین المتغیـــر�ن محـــل إل

 .الدراسة

  نحدار ال�س�ط (تحلیل اإلSimple Regression:( وذلك إل) :اله�كل خت�ار أثر المتغیرات المستقلة اآلت�ة

خت�ار إ�اإلضافة إلى  اإلبداع لدى العاملین،المتغیر التا�ع وهو  في التنظ�مي، الق�ادة، اإلتصال، التكنواوج�ا)

 ى.كل فرض�ة على حد

 ) تحلیل الت�این األحاديOne Way Anova( داللـة إحصـائ�ة فـي  وذأثر : وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك

اإلبــداع  تجاهــاتهم نحــو مســتوى إوكــذا معرفــة  لــدیهمالمنــاخ التنظ�مــي أفــراد عینــة ال�حــث حــول مســتوى  تجاهــاتإ

 .لدى العاملین 

 خت�ار معامل االلتواء والتفلطح إ  )et Skewness Kurtosis:(  ألجل التحقق من التوز�ع الطب�عي للب�انات

)Normal Distribution(. 

 معامل الث�ات "ألفا كرون�اخ ) :Cronbach’s Csefficient Alpha  (: .وذلك لق�اس ث�ات أداة ال�حث 

 وذلك لق�اس صدق أداة ال�حث. معامل صدق المحك : 

 : صدق وث�ات أداة الق�اس الثالث المطلب

 أوال: صدق أداة الدراسة

  :للتحقق من صدق محتوى أداة ال�حث والتأكد من أنها تخدم أهداف صدق المحتوى أو الصدق الظاهري

ال�حث تم عرضها على هیئة محكمین مكونة من أساتذة مختصین في مجال اإلدارة، الذین �عملون في جامعة 

�سكرة، وُطلب إلیهم دراسة األداة وٕابداء رأیهم فیها من حیث مدى مناس�ة كل ع�ارة للمحتوى، كما طلب إلیهم 

ا وتنوع محتواها وتقو�م مستوى أ�ضا النظر في مدى كفا�ة أداة ال�حث من حیث عدد الع�ارات وشمولیته

الص�اغة اللغو�ة واإلخراج أو أ�ة مالحظات أخرى یرونها مناس�ة ف�ما یتعلق �التعدیل أو التغییر أو الحذف 

 وفق ما یراه المحكم الزما.
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و قد تمت دراسة مالحظات المحكمین واقتراحاتهم وتم إجراء التعد�الت في ضوء توص�ات وآراء هیئة  •

االست�انة أكثر فهما وتحق�قا ألهداف ال�حث. وهذا ما اعتبرناه �مثا�ة الصدق الظاهري  التحك�م لتص�ح

 لألداة، و�ذلك اعتبرت األداة صالحة لق�اس ما وضعت ألجله

تم حساب معامل صدق المحك من خالل أخذ الجذر التر��عي لمعامل الث�ات "ألفا  صدق المحك: •

إذ نجد أن معامل الصدق الكلي ألداة ال�حث بلغ  ،)08(كرون�اخ"، وذلك كما هو موضح في الجدول 

) وهو معامل جید ومناسب ألغراض هذا ال�حث وأهدافه، كما نالحظ أ�ضا أن جم�ع معامالت 0.959(

الصدق لمحاور ال�حث وأ�عادها كانت جیدة ومناس�ة ألهداف هذا ال�حث. و�هذا �مكننا القول أن جم�ع 

 ا وضعت لق�اسه.ع�ارات أداة ال�حث هي صادقة لم

 ثان�ا: ث�ات أداة الدراسة

و �قصد بها مدى الحصول على النتائج نفسها أو نتائج متقار�ة لو كرر ال�حث في ظروف مشابهة �استخدام  

الذي �حدد مستوى قبول األداة نفسها، و في هذا ال�حث تم ق�اس ث�ات أداة ال�حث �استخدام معامل "ألفا كرون�اخ" 

 فأكثر حیث كانت النتائج كمایلي: 0.60أداة الق�اس �مقدار 

 ) معامالت الصدق والث�ات لمحاور اإلست�انة07( رقم الجدول

 
 spssv.20من إعداد الطال�ة �االعتماد على برنامجالمصدر:

 

) وهو معامل ث�ات جید 0.920خالل هذا الجدول نالحظ أن معامل الث�ات الكلي ألداة ال�حث بلغ ( من    

كما تعتبر جم�ع معامالت الث�ات لمحاور ال�حث وأ�عادها مرتفعة ومناس�ة ألغراض  ومناسب ألغراض ال�حث،

معامل الث�ات  عدد الع�ارات المحور
 "الفاكرون�اخ"

 معامل الصدق

 
 

 المناخ التنظ�مي
 

 0.866 0.786 5 اله�كل التنظ�مي
 0.938 0.881 5 الق�ادة

 0.926 0.858 5 اإلتصال
 0.932 0.870 5 التكنولوج�ا

 0.961 0.924 20 المجموع
 0.913 0.835 20 اإلبداع لدى العاملین

 0.959 0.920 40 اإلست�انة ككل
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صحتها وصالحیتها لتحلیل �ال�حث، و�هذا نكون قد تأكدنا من ث�ات أداة ال�حث مما یجعلنا على ثقة كاملة 

 .النتائج

 مجتمع وعینة الدراسة:  را�عالالمطلب 

یتكون مجتمع الدراسة المستهدف من العاملین في كل اإلدارة العل�ا، والدن�ا في المؤسسة المطاحن الكبرى     

ة الدراسة عتمدنا طر�قة العینة العشوائ�ة في اخت�ار عینإ ، حیث عامل 187وال�الغ عددهم  -أوماش–للجنوب 

، لم �ست�عد أي منها نظرا لتحقیق شروط اإلجا�ة الصح�حةو�عد فحصها  40سترجع منها إ، وقد 50ال�الغ حجمها 

 .إست�انة فقط  40عتمدت الدراسة على إ و�التالي 

 خصائص م�حوثي الدراسةالمطلب الخامس: 

 المتغیرات الشخص�ة  حسب الدراسة دراسة خصائص م�حوثي إلىف�ما یلي سوف نتطرق 

 عینة الدراسة حسب المتغیرات الشخص�ة. أفرادتوز�ع  :)08الجدول(                 

 النس�ة المئو�ة التكرار فئات المتغیر  المتغیر 

 % 67.5 27 ذكر  الجنس 

 %  32.5 13 أنثى

 % 100 40 المجموع

 العمر

 

 37.5% 15 سنة 30اقل من 

 35% 14 سنة 40الى اقل من 30من 

 17.5% 7 سنة50اقل من  إلى 40من 

 10% 4 كثرأسنة ف 50من 

 %100 40 المجموع

 30%  12 ثانوي  المؤهل العلمي

 37.5% 15 تقني سامي

 17.5% 7 ل�سانس

 12.5% 5 مهندس

 2.5% 1 ماج�ستر

 %100 40 المجموع
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 مجال الوظ�فة الحال�ة

 

 45% 18 أعوان تقنیین

 22.5% 9 تحكمأعوان 

 32.5% 13 اطارات

 100% 40 المجموع

 سنوات الخبرة

 

 37.5% 15 سنوات  5أقل من 

 10إلى اقل من  5من 

 سنوات

13 %32.5 

 15إلى اقل من 10من 

 سنوات

8 %20 

 10% 4 سنة فأكثر 15من 

 100% 40 المجموع

                                                         spss.v20.: من إعداد الطال�ة �االعتماد على برنامجالمصدر       

 

 من مجموع 67.5%فردا ، أي ما نسبته 27أن عدد الذكور هو )10م(: یبین الجدول رق�النس�ة لمتغیر الجنس   

 من مجموع أفراد عینة الدراسة 32.5%بنس�ة  13أفراد عینة الدراسة، أما اإلناث فقد بلغ عددهن 

نس�ة  في حین )،  %37.5نس�ة بواقع ( أعلى) احتلت سنة  30 منأقل الفئة ( :�النس�ة للمتغیر العمر     

نس�ة الم�حوثین ضمن الفئة  أما) ، %35) بلغت (سنة  40الى أقل من  30من الم�حوثین ضمن الفئة العمر�ة (

 إلىنس�ة الم�حوثین الذین ینتمون  أنخیر نجد )، وفي األ%17.5سنة) بلغت ( 50اقل من  إلى 40العمر�ة (من 

في المؤسسة  في عمر شاب  ن غالب�ة الم�حوثین أ) وهذا ما نستنتج %10(  كثر) بلغتأسنة ف50الفئة العمر�ة (

 للعمل واإلنتاج. مناسب

تقني ) من الم�حوثین حاصلین على شهادة %37.5ن (أللم�حوثین فقد وجد  : س�ة لمتغیر المؤهل العلمين�ال 

الل�سانس ، في حین كانت نس�ة حملة شهادة ثانوي الم�حوثین ذوي المستوى ) من حملة %30مقابل (سامي 

هي الل�سانس والماج�ستر  نس�ة حملة  أنبهذا نستنتج  ) من حاملیها،%2.5بنس�ة(فماج�ستر  شهادة  أما)،7%(

 غلبهم من حملةأ لعمر�ة السائدة الذین ،وهذا ما یدعم نس�ة الفئة انس�ة ضع�فة مقارنة �المستو�ات التعل�م�ة األخرى 

 .شهادة تقني سامي
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یبین الجدول أن غالب�ة أفراد عینة ال�حث أعوان تقنیین ، حیث بلغت : �النس�ة لمتغیر مجال الوظ�فة الحال�ة 

العینة الذین �عملون  أما نس�ةأفراد %32.5�عملون إطارات في حین بلغت نس�ة الم�حوثین الذین  )%45نسبتهم 

 . %22.5كأعوان تحكم 

سنوات،  5) منهم تقل خبرتهم عن %37.5ن (أنجد  : تدقیق في سنوات الخبرة لدى الم�حوثینالوعند    

) %20ن (أسنوات)، في حین نجد 10قل من أ إلى 5من الم�حوثین تقع خبرتهم في المجال (من  )%32.5و(

سنة 15فراد الذین بلغت خبرتهم (األ أماسنة)،  15اقل من  إلى 10من الم�حوثین تقع خبرتهم ضمن المجال (من 

ن عینة ال�حث مستوى خبرتها وهذا �عني أفراد عینة ال�حث.) من مجموع األ%10( ب كثر) فقد حددت نسبتهمأف

 حل الدراسة.متوسط وهذا ما یتوافق مع الفئة العمر�ة الموجودة في المؤسسة م

 الم�حث الثالث إخت�ار التوز�ع الطب�عي وتحلیل محاور اإلست�انة 

 خت�ار التوز�ع الطب�عي إ :األول المطلب

    جل التحقق من ذلك تم احتساب ق�مة أال، ومن  أمكانت الب�انات تخضع للتوز�ع الطب�عي  إذااخت�ار ما ي أ     

ومن بین الدراسات في هذا المجال نجد دراسات تقول أن  ،والتا�عة  المستقلة للمتغیرات  تفلطحال االلتواء ومعامل معامل

)Skewness ] و ( 3 ،-3) یجب أن تكون محصورة بین [Kurtosis] بینما نجد ] 10 ،10-) محصورة بین 

 ،3-[ ) محصورة بینKurtosis( ] و 1، 1-) یجب أن تكون محصورة بین [Skewnessدراسات أخرى تقول أن ( 

3[. 

وف�ما یلي  حساب ق�مة المتوسطات الحساب�ة ومعاملي االلتواء  لإلجا�ات حول الفقرات المكونة  لكل متغیر    

 ك�من متغیرات الدراسة مع األخذ �عین االعت�ار أن تدرج المق�اس المستخدم في الدراسة هو سلم ل

 لمتغیرات الدراسة. والتفلطح ): معامالت االلتواء09الجدول(

معامل Skewness الحد األعلى الحد األدنى المتغیرات_األ�عاد_

 اإللتواء

Kurtosisمعامل التفلطح 

 الخطأ إحصائ�ا الخطأ إحصائ�ا اإلحصائ�ات اإلحصائ�ات

 0.733 1.752 0.374 0.935- 5.00 1.00  اله�كل التنظ�مي

 0.733 1.129 0.374 1.108- 5.00 1.00 الق�ادة

 0.733 0.709 0.374 0.988- 5.00 1.00 االتصال

 0.733 1.973 0.374 1.247- 5.00 1.00 التكنولوج�ا
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 0.733 0.838 0.374 0.933- 5.00 1.65 المناخ التنظ�مي

 0.733 1.957 0.374 0.637- 4.79 2.21 اإلبداع

 spss.v20.: من إعداد الطال�ة �االعتماد على برنامجالمصدر 

وكذلك     )1.247- -0.637 (كانت محصورة بین   Skewness معامالت أنمن خالل الجدول یتضح     

تت�ع ن ب�انات ال�حث تتوزع  أ إلىمما �شیر  ،)0.709،1.957(محصورة بین  Kurtosisمعامالت التفلطح 

 نحدار لضمان الوثوق بنتائجه.تحلیل اإل إلجراء ا و�عد شرطا توز�ع طب�ع�

 االست�انةحاور متحلیل : انيالمطلب الث

ستخدام إال�حث، حیث تم  أسئلةعلى  اإلجا�ةست�انة �غ�ة في هذا العنصر سوف نقوم بتحلیل محاور اإل      

 أفراد إلجا�ات) 5-1رتاالوصفي �استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المع�اري (على مق�اس ل�ك اإلحصاء

�عدها تم ض�ط  ،مي اإلبداع لدى العاملین �المناخ التنظست�انة المتعلقة �المحور�ن عینة ال�حث عن ع�ارات اإل

 أوال الحدود الدن�ا وكذا الحدود العل�ا للمق�اس �غرض الحصول على المتوسط المرجح، وذلك من خالل حساب

) ومن ثم ناتج المدى �قسم على عدد 4=1-5ي (أ أصغرهادرجة و�ین  أوكبر وزن أالمدى، عن طر�ق الفرق بین 

الدرجة الواحدة  أوو�التالي نحصل على طول الوزن  ،5الدرجات الموجودة في المق�اس وال�الغ عددها  أو األوزان

نتحصل على هذه الق�مة في كل درجة للمق�اس ف إضافةیتم �عدها  ،0.8لهذا المق�اس (طول الفئة) والمقدر ب

) 1.79-1الم�حوثین عن كل ع�ارة من (وقد تقرر أن �كون المتوسط الحسابي إلجا�ات  ،الحدود الدن�ا والعل�ا

) تعتبر إجا�ة 3.39-2.60) تعتبر إجا�ة غیر موافق، ومن (2.59-1.80ا، ومن (�شدةتعتبر إجا�ة غیر موافقة 

. و�ظهر الجدوالن �شدة)تعتبر إجا�ة موافق 5-4.80) تعتبر إجا�ة موافق، ومن (4.79-3.40محاید، ومن (

 ) تلك النتائج كما یلي:11) و(10(

 محور المناخ التنظ�مي :

 ؟المطاحن الكبرى للجنوب �أوماشفي المؤسسة  السائدالمناخ التنظ�مي  مستوى  هوما : السؤال األول

 ).11حلیل النتائج الموضحة في الجدول(جا�ة على هذا السؤال یجب دراسة وتلإل
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 ع�ارات عن  عینة ال�حث أفراد إلجا�اتالنسب�ة  واألهم�ة) المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة 10الجدول (

 المناخ التنظ�ميمحور 

المتوسط  ال�عد الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

األهم�ة 
 النسب�ة

اتجاهات 
 راءاأل

 موافق 4 0.821 3.50 اله�كل التنظ�مي 
التنسیق بین  یت�ح اله�كل التنظ�مي 1

 القسم الذي تعمل ف�ه واألقسام األخرى.
 محاید 3 1.292 3.35

خطوط السلطة واضحة �النس�ة لك  2
 ولمدیرك �المؤسسة.

 موافق 2 1.095 3.67

 محاید 5 1.043 3.30 یتمیز اله�كل التنظ�مي �المرونة. 3
�ساهم اله�كل التنظ�مي في تفعیل  4

اإلتصال بینك و�ین العاملین في 
 مختلف مستوات التنظ�م�ة

 حایدم 4 1.163 3.32

اله�كل التنظ�مي على سرعة  �ساعد 5
 أداء مهامك.

 موافق 1 0.975 3.85

 موافق 3 1.035 3.59 الق�ادة  
 توجد ثقة بینك و�ین مدیرك. 6

 
 موافق 1 1.167 3.85

�فتح المدیر المجال لك وللعاملین  7
 للمشاركة في اتخاذ القرار.

 موافق 5 1.217 3.42

وللعاملین للعمل  یت�ح المدیر المجال لك 8
 بروح الفر�ق .

3.55 
1.218 

 
 موافق 3

تدعم اإلدارة الحر�ة لك في التواصل مع  9
 زمالئك العمال لت�ادل األفكار.

3.72 
 موافق 2 1.198

یهتم المدیر بتحفیزك وتشج�عك على  10
 اإلبداع.

3.43 
 موافق 4 1.466

 
 

 االتصال
 موافق 2 0.891 3.62
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و�ین جم�ع   تتم االتصاالت بینك 11
 العاملین �سهولة.

3.48 
 وافقم 5 1.109

تعتمد المؤسسة على استخدام وسائل  12
 حدیثة ومتطورة في االتصاالت.

3.57 
 موافق 3 1.059

یتم انجاز االتصاالت بینك و�ین مدیرك  13
 �سرعة كبیرة. 

3.55 
 موافق 4 1.108

وسائل االتصال في اإلدارة  تسمح لك 14
أن تحصل على المعلومات الضرور�ة 

 للعمل في الوقت المناسب.
3.87 

 موافق 1 1.042

 االتصاالت عبر المنقولة المعلومات 15
 .                               �الدقة تتصف

3.62 
 موافق 2 1.254

 موافق 1 0.835 3.77 التكنولوج�ا 

16 
 

تستخدم المؤسسة تكنولوج�ا تتناسب 
 وأعماله .

 موافق 4 0.952 3.63

تساهم تكنولوج�ا المستخدمة في تنم�ة  17
 العمل الجماعي.

 موافق 3 1.012 3.72

تساهم تكنولوج�ا المستخدمة في طرح  18
 أفكار جدیدة للعمل.

 موافق 2 0.966 3.87

تت�ح التكنولوج�ا المستخدمة فرص  19
 بینك و�ین العاملین. والنقاشالحوار 

 
  

 موافق 3 1.086 3.72

تساهم التكنولوج�ا المستخدمة في رفع  20
 مستوى أدائك.

 موافق 1 1.128 3.90

 موافق - 0.725 3.62 المناخ التنظ�مي 20
 .  spss.v20الطال�ة �االعتماد على برنامج إعداد: من المصدر  

 
ول من حیث األهم�ة أل"جاء �الترتیب االتكنولوج�انالحظ أن �عد ") 10من خالل الجدول( :التكنولوج�ا •

) 3.77جا�ات عن هذا ال�عد (النسب�ة المعطاة له من قبل عینة ال�حث، إذ بلغ المتوسط الحسابي لإل
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إلى  �اإلضافة موافقة.راء آووفقا لمق�اس الدراسة فان هذا ال�عد له اتجاهات ، )0.835�االنحراف مع�اري (

ضمن اله�كل التنظ�مي ذلك نالحظ أن متوسط إجا�ات أفراد عینة ال�حث على ع�ارات ق�اس �عد 

) وتراوحت انحرافاتها المع�ار�ة ما بین 3.90-3.63اتجاهات أراء موافقة إذ تراوحت المتوسطات ما بین(

العمل الحماعي ، هذا �عني أن التكنولوج�ا المستخدمة في المؤسسة تساهم في تنم�ة .)0.952-1.128(

وطرح أفكار جدیدة للعاملین، كما تساهم في رفع مستوى أداء العاملین من خالل تناسبها مع أعمالهم 

 وٕاتاحة فرص الحوار والنقاش.

من حیث األهم�ة النسب�ة  ني"جاء �الترتیب الثااالتصال) نالحظ أن �عد "10: من خالل الجدول(االتصال •

) �االنحراف 3.62عن هذا ال�عد ( لإلجا�اتالمعطاة له من قبل عینة ال�حث، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

). ووفقا لمق�اس الدراسة فان هذا ال�عد �شیر إلى اتجاهات آراء موافقة. �اإلضافة إلى 0.891مع�اري (

ضمن اتجاهات  االتصاللى ع�ارات مق�اس �عد ذلك نالحظ أن متوسطات إجا�ات أفراد عینة ال�حث ع

-1.042) وتراوحت انحرافاتها المع�ار�ة ما بین(3.87-3.48أراء موافقة إذ تراوحت المتوسطات ما بین(

، كما تتم هذه االتصاالتوهذا �عني أن المؤسسة تستخدم وسائل حدیثة ومتطورة في ، )1.254

بین العاملین �سهولة وسرعة كبیرة ، مما تسمح �الحصول على المعلومات الضرور�ة في  االتصاالت

 الوقت المناسب و�أكثر دقة.

"جاء �الترتیب الثالث من حیث األهم�ة النسب�ة الق�ادة ) نالحظ أن �عد "10: من خالل الجدول(الق�ادة •

) �االنحراف 3.59عن هذا ال�عد ( �اتلإلجاالمعطاة له من قبل عینة ال�حث، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

موافقة. �اإلضافة إلى  آراءووفقا لمق�اس الدراسة فان هذا ال�عد �شیر إلى اتجاهات ، )1.035مع�اري (

أراء  تجاهاتإضمن الق�ادة  �عد ذلك نالحظ أن متوسط إجا�ات أفراد عینة ال�حث على ع�ارات ق�اس

وهذا ،  )1.466-1.167) وتراوحت انحرافاتها المع�ار�ة  بین (3.85-3.42موافقة إذ تراوحت ما بین(

�عني أن المؤسسة تفتح المجال للعاملین للمشاركة في اتخاذ القرار والعمل بروح فر�ق وتدعم تواصلهم مع 

 �عزز الثقة بینهم. وهذا ما وم بتحفیزهم وتشج�عم على اإلبداع�عضهم لت�ادل األفكار ، كما تق

من  خیراأل"جاء �الترتیب اله�كل التنظ�مي�عد " أن) نالحظ 10من خالل الجدول( :اله�كل التنظ�مي •

عن هذا ال�عد  لإلجا�اتبلغ المتوسط الحسابي  إذهم�ة النسب�ة المعطاة له من قبل عینة ال�حث، حیث األ

كما  .موافقة آراءله اتجاهات ). ووفقا لمق�اس الدراسة فان هذا ال�عد 0.821) �االنحراف مع�اري (3.50(

تراوحت  إذ �عد اله�كل التنظ�ميع�ارات مق�اس  عینة ال�حث على أفراد إجا�اتنالحظ من متوسط 

 ).1.292-0.975) وتراوحت انحرافاتها المع�ار�ة ما بین(3.85-3.30ما بین( هاتوسطاتم
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 محور اإلبداع لدى العاملین 

 ؟ أوماش-�مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوباإلبداع لدى العاملین ما هو مستوى السؤال الثاني:

 )12عن هذا السؤال یجب دراسة وتحلیل النتائج الموضحة في الجدول( لإلجا�ة

 عینة ال�حث عن ع�ارات أفراد إلجا�اتالنسب�ة  واألهم�ة) المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة 11الجدول (

 .محور اإلبداع لدى العاملین

 المتوسط الع�ارات  
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 هم�ةاأل
 النسب�ة

اتجاهات 
 اآلراء

   0.889 3.536 االبداع لدى العاملین 

أنجز ما �سند إلي من أعمال �أسلوب متجدد  21
 و متطور. 

 موافق 8 1.047 3.68

أحاول االبتعاد عن تقلید اآلخر�ن في حل  22
 المشكالت.

 موافق 6 0.992 3.80

العمل �حاجة إلى عمل�ة  أجد أن إجراءات 23
 تطو�ر مستمرة �عیدا عن الروتین.

 

 موافق 1 0.797 4.07

أشعر �أنني أستط�ع تطو�ر األفكار القد�مة  24
 في المنظمة و 

 استخدامها �شكل مختلف.

 موافق 3 0.797 4.00

ا�حث دائما عن األفكار الجدیدة غیر المألوفة  25
 لحل المشكالت.

 موافق 2 0.877 4.05

لدي القدرة على تقد�م أكثر من فكرة خالل فترة  26
 زمن�ة قصیرة

 موافق 14 1.176 3.45

لدي القدرة على التفكیر السر�ع في الظروف  27
 المختلفة.

 موافق 6 0.877 3.73

لدي القدرة على تعبیر عن أفكاري �طالقة و  28
 ص�اغتها في كلمات مفیدة .

 موافق 9 1.027 3.65

بدائل عدیدة لحل المشكلة أضع مقترحات و  29
 الواحدة.

 موافق 6 1.018 3.80
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 . spss.v20الطال�ة �االعتماد على برنامج  إعداد: من المصدر

على ما تقدم نستنتج أن اإلبداع لدى العاملین لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب مستوى جید وهذا ما  و�ناءا    

حیث إذ بلغ المتوسط الحسابي لإلجا�ات  تعكسه درجة التقدیر على إجا�ات الم�حوثین �موافق وفقا لمق�اس الدراسة

،كما یتضح من  )0.889اف مع�اري () �االنحر 3.53الم�حوثین عن ع�ارات الق�اس اإلبداع لدى العاملین (

) وتراوحت 4.07-3.45( ما بین الجدول أن متوسطات إجا�ات أفراد الدراسة عن ع�ارات المتغیر تراوحت بین

لدي القدرة على طرح الحلول السر�عة لمواجهة  30
 المشاكل التي تواجهني في العمل.

 وافقم 8 0.987 3.73

لدي القدرة على النظر لألش�اء من زوا�ا  31
 مختلفة.

 موافق 13 1.155 3.50

على تغییر حالتي الذهن�ة ط�قا  أمتلك القدرة 32
 لطب�عة الموقف.

 موافق 7 0.954 3.75

أحرص على معرفة الرأي المخالف لرأیي  33
 لالستفادة منه.

 موافق 10 0.982 3.60

ال أتردد في تغییر موقفي عندما أقتنع �عدم  34
 صحته.

 موافق 7 1.032 3.75

35 
 

أحرص على إحداث تغیرات في أسالیب العمل 
 فترة ألخرى.من 

 موافق 11 0.903 3.57

أمتلك القدرة على التوقع �مشكالت العمل قبل  36
 حدوثها.

 موافق 13 0.961 3.50

لدي القدرة على تحلیل و تشخ�ص مشكالت  37
 العمل.

 موافق 11 0.807 3.63

أخطط لمواجهة مشكالت العمل التي �مكن  38
 حدوثها.

 موافق 8 0.877 3.73

إلى حل للمشاكل التي  أحاول الوصول 39
 تواجهني أثناء عملي.

 موافق 5 0.949 3.85

أمتلك رؤ�ة دق�قة الكتشاف المشكالت التي  40
 �عاني منها اآلخرون في العمل.

 موافق   4  0.859 3.92
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بداع�ة إمما یدل على أن األفراد داخل المؤسسة �متلكون قدرات  ).1.176 -0.797انحرافاتها المع�ار�ة ما بین(

  جیدة.

 وتفسیر النتائج الفرض�ات خت�ارإ:الثالثالمطلب 

 سنقوم ف�ما یلي �اخت�ار الفرض�ة التال�ة:

H0 لعاملین في مؤسسة المطاحن الكبرى ااإلبداع لدى المناخ التنظ�مي و بین  إحصائ�ةداللة  ویوجد أثر ذ : ال 
 % 5عند مستوى الداللة  أوماش-للجنوب

خت�ار من صالح�ة النموذج إل لتأكدل)  Analysis of variance(تم استخدام نتائج تحلیل الت�این لالنحدارحیث  
       یبین ذلك. التالي  والجدول  .هذه الفرض�ة

 ولى.األ كد من صالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الرئ�س�ة أللت ) نتائج تحلیل ت�این االنحدار12جدول (

 

  )α=0.05مستوى الداللة( ندع إحصائ�ةذات داللة    spss.v20الطال�ة �االعتماد على برنامج  إعداد:من المصدر   

 R2 =( 0.278معامل التحدید (  

 R=( 0.527االرت�اط (  معامل   

ث�ات صالح�ة النموذج الخت�ار الفرض�ة الرئ�س�ة  لنا) یتبین 13من خالل النتائج الواردة في الجدول(  

قل من مستوى أ) وهي 0.020) و�ق�مة احتمال�ة(3.373) المحسو�ة(Fولى، حیث بلغت ق�مة (األ

في هذا  ) المناخ التنظ�ميهو(و  اإلجماليمتغیر المستقل �شكله الن أ)، و�تضح من نفس الجدول α=0.05(الداللة

، وهي قوة تفسیر�ة اإلبداع لدى العاملین من الت�این في المتغیر التا�ع المتمثل ) %20مقداره ( النموذج �فسر ما

 .المناخ التنظ�مي واإلبداع لدى العاملینبین  إحصائ�ةن هناك عالقة ذات داللة أمرتفعة مما یدل على 

ث�ات صالح�ة النموذج نستط�ع اخت�ار الفرض�ة الرئ�س�ة األولى �فروعها المختلفة �استخدام تحلیل  علىا و�ناء

 :یبین ذلك) 14الجدول (و االنحدار الخطي ال�س�ط 

    

 

مصدر 
 الت�این

مجموع 
 المر�عات

درجات 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات

 Fق�مة
 المحسو�ة

مستوى 
 Fداللة

 0.020 3.373 0.615 4 2.458 االنحدار
 0.182 35 6.376 الخطأ

المجموع 
 الكلي

8.834 39 
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 ): نتائج تحلیل انحدار ال�س�ط الخت�ار الفرض�ة الرئ�س�ة األولى13جدول (         

 
 )Xالمتغیر المستقل (

معامل 
 )(Bاإلنحدار

ق�مة 
 المحسو�ة

T)( 

مستوى 
الداللة 

)Sig( 

معامل 
 )Rاإلرت�اط (

معامل 
التحدید 

)R2(  
 0.278 0.527 0.000 7.133 2.637 المناخ التنظ�مي

 spss.v20من إعداد الطال�ة �االعتماد على برنامجالمصدر:

   .      )α=0,05ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة (*

  

 5ن هناك عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللةأالجدول یتبین هذا  نتائج الموضحة فيالمن خالل      

إذ بلغت ، في المؤسسة محل الدراسةالمناخ التنظ�مي و اإلبداع لدى العاملین بین المتغیر المستقل المتمثل في  %

، وتشیر ق�مة )α= 0.05(قل من مستوى الداللة أوهي  )0.000( و�ق�مة احتمال�ة ) 7.133( المحسو�ة Tق�مة 

 )%27( لمناخ التنظ�ميا ) حیث فسر متغیر0.527قوة العالقة بین المتغیر�ن هي ( نأ ) إلىRمعامل االرت�اط (

فإن هناك أثر للمناخ  وعل�ه  ))2R�االعتماد على ق�مة ((اإلبداع لدى العاملین من الت�این الحاصل في مستوى 

على كل هذا نرفض الفرض�ة الصفر�ة ونقبل الفرض�ة  او�التالي بناءالتنظ�مي �أ�عاده على اإلبداع لدى العاملین، 

 :االرت�اط�ة من خالل الفرض�ات الفرع�ة التال�ة، وسنحاول تفسیر هذه العالقة البدیلة

 ولى:األ  الفرع�ة �ةالفرضوتفسیر  اخت�ار   .1

01H: مؤسسة في اإلبداع لدى العاملین ومستوى اله�كل التنظ�مي بین  إحصائ�ةذات داللة أثر وجد یال

 .5%عند مستوى الداللة  أوماش المطاحن الكبرى للجنوب

 ولىالخت�ار الفرض�ة الفرع�ة األنحدار ال�س�ط االنتائج تحلیل  ):14جدول (  

 
 )Xالمتغیر المستقل (

معامل 
 )(Bاإلنحدار

 ق�مة
 )(Tالمحسو�ة

مستوى 
الداللة 

)Sig( 

معامل 
اإلرت�اط 

)R( 

معامل 
التحدید 

)R2( 
   1.187 0.110 اله�كل التنظ�مي

0.242  
0.189 0.036 

 .spss.v20من إعداد الطال�ة �االعتماد على برنامج المصدر: 
     ).α=0,05ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة (*
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 % 5ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة أثر  جدال یو الجدول یتبین  هذا الموضحة فينتائج المن خالل      

 إذ بلغت، في المؤسسة محل الدراسةاإلبداع لدى العاملین  واله�كل التنظ�مي بین المتغیر المستقل المتمثل في 

T)(0.05= كبر من مستوى الداللةأوهي  )0.242(و�ق�مة احتمال�ة  )1.187ق�مة المحسو�ة α ( على كل ا �ناءو

 .ونرفض الفرض�ة البدیلة الفرض�ة الصفر�ة نقبلهذا 

 الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة: وتفسیر اخت�ار. 2

02H ن حمؤسسة المطافي  اإلبداع لدى العاملین  ومستوى  الق�ادة  داللة إحصائ�ة  بینأثر ذو وجد ی:ال

 .5%عند مستوى الداللة الكبرى للجنوب 

 الفرع�ة الثان�ةنتائج تحلیل انحدار ال�س�ط الخت�ار الفرض�ة  ):15جدول (             

 
 )Xالمتغیر المستقل (

معامل 
 )(Bاإلنحدار

ق�مة 
 )(Tالمحسو�ة

مستوى 
الداللة 

)Sig( 

معامل 
 )Rاإلرت�اط (

معامل 
التحدید 

)R2( 
 0.093 0.305 0.050 1.976 0.140 الق�ادة

 .spss.v20�اإلعتماد على برنامج المصدر: من إعداد الطال�ة   
 ).   α=0,05ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة (*

  

هناك عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى  أنالجدول یتبین  هذا نتائج الموضحة فيالمن خالل      

إذ ، المؤسسة محل الدراسةفي اإلبداع لدى العاملین ومستوى الق�ادة بین المتغیر المستقل المتمثل في  %5الداللة

، وتشیر )α=0.05( مستوى الداللة  تساوي  وهي ) 0.050(و�ق�مة احتمال�ة،  )1.976المحسو�ة(Tبلغت ق�مة 

) من %9(الق�ادة حیث فسر متغیر  ،)0.305قوة العالقة بین المتغیر�ن هي ( أن ) إلىRق�مة معامل االرت�اط (

و�التالي نرفض الفرض�ة الصفر�ة  )2R�االعتماد على ق�مة (اإلبداع لدى العاملین الت�این الحاصل في مستوى 

 .ونقبل الفرض�ة البدیلة

 الفرض�ة الفرع�ة الثالثة: وتفسیر اخت�ار .3

H03 مؤسسة المطاحن في اإلبداع لدى العاملین ومستوى اإلتصال داللة إحصائ�ة بین  وذأثر وجد ی:ال

 .5% عند مستوى الداللة الكبرى للجنوب أوماش 
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 لثة):نتائج تحلیل انحدار ال�س�ط الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة الثا16جدول (

 
 )Xالمتغیر المستقل (

معامل 
 )(Bاإلنحدار

ق�مة 
 )(Tالمحسو�ة

مستوى 
الداللة 

)Sig( 

معامل 
 )Rاإلرت�اط (

   التحدید  معامل
)R2( 

 0.177 0.421 0.007 2.863 0.225 االتصال

 .spss.v20  من إعداد الطال�ة �االعتماد على برنامج المصدر: 

         ). α=0,05ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة (*

 %5ن هناك عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللةأالجدول یتبین هذا  نتائج الموضحة فيالمن خالل    

إذ بلغت ق�مة ، في المؤسسة محل الدراسةاإلبداع لدى العاملین ومستوى اإلتصال بین المتغیر المستقل المتمثل في 

T)وتشیر ق�مة معامل % 5المعتمد )  وهي أقل من مستوى الداللة 0.007( ) و�ق�مة احتمال�ة2.863المحسو�ة ،

) من الت�این 17%(تصالاإل) حیث فسر متغیر 0.421() إلى قوة العالقة بین المتغیر�ن هي Rاالرت�اط (

على كل هذا نرفض الفرض�ة  او�التالي بناء )2R�االعتماد على ق�مة (اإلبداع لدى العاملین الحاصل في مستوى 

 .الصفر�ة ونقبل الفرض�ة البدیلة

 الفرض�ة الفرع�ة الرا�عة :وتفسیر  اخت�ار  -4

04H: مؤسسة المطاحن في اإلبداع لدى العاملین ومستوى التكنولوج�ا داللة إحصائ�ة بین أثر ذو وجد یال

 5%الداللة عند مستوى  الكبرى للجنوب أوماش،

 را�عةنتائج تحلیل انحدار ال�س�ط الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة ال ):17 جدول (
 

 )Xالمتغیر المستقل (
معامل 

 )(Bاإلنحدار
ق�مة 

 المحسو�ة
)T( 

مستوى 
الداللة 

)Sig( 

معامل 
 )Rاإلرت�اط (

 معامل
التحدید 

)2R( 
 0.231 0.481 0.002 3.382 0.274 التكنولوج�ا

 .spss.v20المصدر: من إعداد الطال�ة �االعتماد على برنامج 

  ).    α=0,05ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة (*

 ن هناك عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى أالجدول یتبین هذا  نتائج الموضحة فيالمن خالل      

، في المؤسسة محل الدراسةاإلبداع لدى العاملین ومستوى التكنولوج�ا بین المتغیر المستقل المتمثل في  %5الداللة

، وتشیر ق�مة %5)  وهي أقل من مستوى الداللة 0.002) و�ق�مة احتمال�ة(3.382المحسو�ة(Tإذ بلغت ق�مة 

) من %23(التكنولوج�ا) حیث فسر متغیر 0.481قوة العالقة بین المتغیر�ن هي (أن  ) إلىRمعامل االرت�اط (
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و�التالي نرفض الفرض�ة الصفر�ة ) 2R�االعتماد على ق�مة (اإلبداع لدى العاملین الت�این الحاصل في مستوى 

 ة.ونقبل الفرض�ة البدیل
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 خالصة الفصل  

أوماش -والمتمثلة في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبتعرفنا من خالل هذا الفصل على المؤسسة محل الدراسة 

جانب  إلىالتعر�ف �المؤسسة ، وكذا أهمیتها و األهداف التي تسعى لتحق�قها ،  إلىحیث تطرقنا في هذا الفصل 

ولقد اعتمدنا في الحصول على الب�انات على ، اله�كل التنظ�مي للمؤسسة ومختلف المصالح التي یتكون منها

من م�حوثي الدراسة  والتي تحتوي على ثالث أقسام هي:  50ي تم توز�عها على عینة بلغت اإلست�انة الت

بهدف اإلجا�ة على إشكال�ة الدراسة   ،المناخ التنظ�مي، محور اإلبداع لدى العاملین المعلومات الشخص�ة ، محور

 لدراسة؟�المؤسسة محل اأثر المناخ التنظ�مي على اإلبداع لدى العاملین ما هو التال�ة 

و�عد إسترجاع اإلست�انة قمنا بتفر�غها وتحلیل ب�انات �استخدام أسالیب إحصائ�ة عدیدة كالنسب المئو�ة،       

 Tالمتوسط الحسابي، االنحراف المع�اري، معامل الفاكرون�اخ، تحلیل االنحدار، اخت�ار معامل االلتواء، اخت�ار 

معامل صدق المحك ،ثم قمنا �عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة للعینات المستقلة، تحلیل الت�این األحادي و 

 : المیدان�ة واخت�ار الفرض�ات، وتوصلنا إلى

اإلبداع لدى العاملین  بین المناخ التنظ�مي ومستوى  %5داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة  وذأثر وجود  •

 أوماش.–�مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

بین اله�كل التنظ�مي ومستوى اإلبداع لدى العاملین  %5عند مستوى الداللة  داللة إحصائ�ةذو وجد یال  •

 أوماش.–�مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

بین الق�ادة  ومستوى اإلبداع لدى العاملین �مؤسسة  %5داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة أثر ذو وجد ی •

 .أوماش–المطاحن الكبرى للجنوب 

بین اإلتصال ومستوى اإلبداع لدى العاملین  %5إحصائ�ة عند مستوى الداللة ذات داللة أثر وجد ی •

 .أوماش–�مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

بین التكنولوج�ا ومستوى اإلبداع لدى العاملین  %5ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة أثر وجد ی •

 .أوماش–�مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 
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     الخاتمة

ى كفاءة  وفعال�ة أنشطة مناخ التنظ�مي واإلبداع لدى العاملین دورا كبیرا وأهم�ة واضحة علأص�ح لل      

 واالستمرار�ة�المناخ التنظ�مي لتأثیره الواضح على تحقیق الكفاءة وضمان ال�قاء  االهتماملذالك زاد  ،المؤسسات

لما له من اثر ایجابي على نجاح المنظمات في حین أن اإلبداع أص�ح أمرا في غا�ة األهم�ة  للمؤسسات ، في 

فاإلدارة الناجحة هي اإلدارة المبدعة  ،تكیف مع الظروف البیئ�ة المتغیرةتحقیق أهدافها، وفي تعز�ز مقدرتها على ال

ن خاللها تستط�ع النجاح. ومن أهم سبل في إیجاد الحلول للمشكالت الناجمة عن عوامل البیئة المتغیرة والتي م

نجاح المنظمات إیجاد مناخ تنظ�مي مالئم الذي �مكن المؤسسة من القدرة على تحقیق أهداف النمو التي تسعى 

 . إلیها

              المناخ التنظ�مي على اإلبداع لدى  أثر حولو التي تدور  بها قمنا التي المیدان�ة و النظر�ة الدراسة خالل ومن       

   و التوص�ات  النتائج إلى توصلناأوماش –العاملین في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  حالة كدراسة والعاملین 

 المتمثلة ف�ما یلي:

 :النظر�ة النتائج وال: أ    

�عتبر المناخ التنظ�مي مجموعة من الخصائص التي تمیز المنظمة عن غیرها من المنظمات، ولهذه  •

 صفة االستقرار النسبي في بیئة عمل المنظمةالخصائص 

المناخ یتحدد �صفة جوهر�ة بواسطة خصائص اآلخر�ن وسلوكهم واتجاهاتهم وتوقعاتهم ، وكذلك بواسطة  •

 الوقائع االجتماع�ة والثقاف�ة .

 التعرف أردنا ما فإذا العاملین، اتجاهات خالل من إدراكه �مكن لكن و ملموس غیر التنظ�مي المناخ •

 بخصوص واتجاهاتهم انط�اعاتهم عن العاملین سؤال فیجب معینة منظمة في التنظ�مي المناخ على

 �النظام مرت�ط اإلدراك وهذا له، إدراكهم مدى على والمبني إطاره في �عملون  الذي المناخ التنظ�مي

 وثقافته. وتعلمه وتجار�ه خبراته ودوافعه من للفرد والمؤلف المعرفي

�مي وسیلة تمكن المؤسسة من خاللها الوصول لحل المشكالت  ومواجهة التغیرات �عتبر المناخ التنظ •

 السر�عة في سبیل تحسین مستوى األداء �شكل متكامل.

من  إداري في المنظمة ، حیث یوجد مناخا لكل مستوى  اإلدار�ةیتعلق المناخ التنظ�مي �المستو�ات  •

 ناح�ة ، وأن المستوى األعلى �فرض المناخ التنظ�مي الذي �عمل ف�ه �المستوى األدنى.
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المناخ التنظ�مي مهم لكل مؤسسة ، فإذا التزم �ه األفراد في جم�ع المستو�ات فان روح الفر�ق والتعاون  •

ل المنافسة العالم�ة سوف تكون المیزة التي تجعل من هذا التنظ�م وحدة تواجه التحد�ات الخارج�ة في ظ

 الجدیدة.

، التكنولوج�ا، االتصال�حتوي المناخ التنظ�مي على عدة عناصر منها: اله�كل التنظ�مي ، الق�ادة،  •

 القرار، البیئة الخارج�ة، الحوافز، طب�عة العمل. اتخاذالمشاركة في 

هناك عدة أنواع متعددة للمناخ التنظ�مي تتمثل في: مناخ مفتوح، مناخ منغلق، مناخ مستقل، مناخ  •

 العائلي، مناخ األبوي.، مناخ الموجه أو المس�طر، مناخ المألوف، مناخ منض�ط

تتضح أهم�ة المناخ التنظ�مي من كونه عنصرا ضرور�ا لتحقیق التقارب الضروري بین أهداف المنظمة  •

 العاملین بها, فهو �عمل كوس�ط بین متطل�ات الوظ�فة وحاجات األفراد. وأهداف

 

 النتائج التطب�ق�ة (المیدان�ة) :ثان�ا: 

أماش جاء مرتفعا –الدراسة أن مستوى المناخ التنظ�مي السائد �مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  أظهرت •

 ).0.725واالنحراف المع�اري () 3.62حیث بلغت ق�مة المتوسط الحسابي ( ،وفقا لمق�اس الدراسة

الدراسة أن المناخ التنظ�مي كان بدرجة مرتفعة ، حیث جاءت التكنولوج�ا في المرت�ة األولى ئج ابینت نت •

) 3.62�متوسط حسابي ( االتصال)، وجاء 0.835مع�اري ( وانحراف) 3.77�متوسط حسابي (

 وانحراف) 3.59)، أما الق�ادة فكانت في المرت�ة الثالثة �متوسط حسابي (0.891مع�اري ( وانحراف

 إنحراف) و 3.50)، بینما جاء اله�كل التنظ�مي في المرت�ة األخیرة �متوسط حسابي (1.035مع�اري (

 ).0.821مع�اري (

أوماش كان مرتفعا -جنوب أظهرت الدراسة أن مستوى اإلبداع لدى العاملین �مؤسسة المطاحن الكبرى لل •

 .)0.475نحراف المع�اري (واإل) 3.74حیث بلغت ق�مة المتوسط الحسابي(وفقا لمق�اس الدراسة، 

) بین المتغیر المستقل α=0.05أظهرت الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى داللة ( •

العاملین �مؤسسة المطاحن الكبرى والمتمثل في المناخ التنظ�مي �أ�عاده المجتمعة على اإلبداع لدى 

 .للجنوب
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 التوص�ات: ثالثا: 

 :یلي كما وهي التوص�ات من عدد تقد�م �مكن الدراسة إلیها توصلت التي السا�قة النتائج على بناءا      

محاولة الوقوف على العناصر التي من شأنها أن تعمل على خلق توجیهات سلب�ة نحو المناخ التنظ�مي  •

 العاملین ، ومحاولة مواجهتها والتغلب علیها.لدى 

ومعالجة جوان�ه مستمر لتعز�ز جوان�ه اإلیجاب�ة  �المناخ التنظ�مي ومراجعة أ�عاده �شكل االهتمامضرورة  •

 السلب�ة، كونه متغیر �ساهم في تأثیر في اإلبداع لدى العاملین، مما �ساعد في تحقیق أهداف المؤسسة.

 یتسنى كافة وفي الوقت المناسب حتى للعاملین المطلو�ة المعلومات وٕاتاحة االتصال، نظم فعال�ة ز�ادة •

 عملهم. في اإلبداع لهم

ضرورة تطو�ر اله�اكل التنظ�م�ة وتصم�م ه�اكل جدیدة تتسم �المرونة لتمكنها من التكیف مع ظروف  •

 الطارئة والظروف البیئ�ة التي تواجهها.

 ا المستخدمة ومواك�ة التقن�ات الحدیثة.ضرورة  تطو�ر وتحسین التكنولوج� •

 ضرورة إیجاد ق�ادة إدار�ة فعالة التي تسهم في إیجاد بیئة داخل�ة تتسم �االنسجام والتوافق بین العاملین. •

 على العمل ضمن فرق عمل تسودها روح المخاطرة والمجازفة. عهمتشج�و 

ما لدیهم من إمكانات إبداع�ة لحل المشكالت التي  الستخداموالمرونة  االستقالل�ةمنح األفراد مز�د من  •

 .ت �طر�قة إبداع�ةاتوجههم في العمل ، واتخاذ القرار 

توص�ة ال�احثین إلى إجراء دراسات مستقبل�ة تتعلق �اإلبداع لدى العاملین، وعالقته �متغیرات أخرى لم  •

 تتناولها الدراسة الحال�ة.
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جامعة تكر�ت، ، مجلة تكر�ت للعلوم اإلدار�ة واالقتصاد�ة التنظ�مي لمنظمات األعمال"،

  .2001، 2العدد 1العراق،المجلد

110 
 



 قائمة المصادر والمراجع 
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 ) 01رقم: ( الملحـق
 

 قسم علوم التسییر                                         جامعة دمحم خ�ضر �سكرة                                 
 الثان�ة ماسترالسنة                                كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة                                     

 تسییر الموارد ال�شر�ة                                            وعلوم التسییر                                          
 
  

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 األخ الفاضل...، األخت الفاضلة...،
 

  م عل�كم ورحمة هللا و�ركاتهالسال
 
 

استكماال  بإعدادهاللدراسة التي نقوم  الالزمةالتي صممت لجمع المعلومات  االستالنةهذه  أید�كمنضع بین  أن�سرنا 
لدى  اإلبداعأثر المناخ التنظ�مي على  "�عنوان  تسییر الموارد ال�شر�ة علوم التسییر تخصص في ماسترللحصول على شهادة ال

  -أوماش – حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبدراسة  "لین العام
نتائج تعتمد الالتكرم �اإلجا�ة على أسئلة االست�انة بدقة، حیث أن صحة  منكم نأمل هذا المجال،في  رأ�كمونظرا ألهم�ة 

لما أن جم�ع عونح�طكم ،كم عامل أساسي من عوامل نجاحها فمشاركتكم ضرور�ة ورأ� بدرجة كبیرة على صحة إجابتكم،
 .خدم إال ألغراض ال�حث العلمي فقطإجا�اتكم لن تست

 وتفضلوا �قبول فائق التقدیر واالحترام 
 
 

 األستاذ المشرف:                                                                                               الطال�ة:    
 دو�اخ سعیدة                                                                                   رجراجة أمال                      
 
 

 البحث استبانه
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 2015 -2014السنة الجامع�ة: 
 

 و الوظ�ف�ة القسم األول: الب�انات الشخص�ة
 في المر�ع المناسب الخت�ارك.(×) وضع إشارة یرجي  
 أنثى              ذكر         الجنس:        -1

 سنة 40ل من إلى أق 30من                سنة 30قل من أ        العمر:  -2

 سنة فأكثر 50من              سنة 50إلى اقل من  40من        

 ل�سانس                   تقني سامي        ثانوي        :المؤهل العلمي -3

      ماجستیر                مهندس   
 
 إشراف�ةأعمال إدار�ة          شراف�ة�ة غیر إإدار  أعمال             أعمال فن�ة             مجال الوظ�فة الحال�ة -4
 
 سنوات 10قل من أإلى  5من               سنوات 5قل من أ        سنوات الخبرة: -5

 سنة فأكثر 15           سنة 15قل من أإلى  10من        
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 ست�انةالقسم الثاني: محاور اإل
 .) في المر�ع الذي �عبر (من وجهة نظرك) عن مدى موافقتك عن كل عامل من هذه العوامل×الرجاء وضع إشارة (

 
 الرقم

 
 

 وع�ارات الق�اس المناخ التنظ�مي  أ�عاد
غیر 
موافق 
 �شدة

غیر 
 موافق

 
 محاید
 

 موافق
موافق 
 �شدة

 اله�كل التنظ�مي    - أ

      یت�ح اله�كل التنظ�مي التنسیق بین جم�ع العاملین 1

      خطوط السلطة للرؤساء والمرؤوسین واضحة �المؤسسة 2

      یوجد مستوى عالي من االتصاالت والتعاون بین أجزاء اله�كل التنظ�مي  3

      یتمیز له�كل التنظ�مي �المرونة  4

 لین بین مختلف مستو�ات التنظ�م�ة�ساهم في تفعیل االتصال بین العام 5  
 
 

    

  6 
 �ساعد اله�كل التنظ�مي على سرعة انجاز وجودة العمل

 
     

 الق�ادة     -ب

      توجد ثقة وتعاون بین الرئ�س والمرؤوس 7

      .�فتح الرئ�س المجال للموظفین للمشاركة في اتخاذ القرار  8

      اإلبداعیهتم الرئ�س بتحفیز األقراد وتشج�عهم على  9

      یبدي الرئ�س اهتمام كبیر برغ�ات المرؤوسین. 10

      حر�ة األفراد في التواصل ف�ما بینهم لت�ادل األفكار اإلدارةتدعم  11

      توفیر مناخ عمل مالئم للعاملین لتطو�ر معارفهم. إلى اإلدارةتسعى  12

 تصال اال  -جـ

      تتم االتصاالت بین جم�ع العاملین وتشمل كل المستو�ات في المؤسسة. 13

      تعتمد المؤسسة على استخدام وسائل حدیثة ومتطورة في االتصاالت 14

      یتم انجاز االتصاالت بین الرؤساء والمرؤوسین �سرعة كبیرة 15

      االتصال تعتمد  المؤسسة على مجموعة متنوعة من أسالیب 16

      تتم االتصاالت داخل وحدة العمل ومابین الوحدات المختلفة �كل سهولة. 17
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      المعوقات التي تعیق االتصاالت  إلزالةجهدها  اإلدارةتبذل  18   

      التكنولوج�ا -د                                                   
      ات العمل.تنسجم تكنولوج�ا مع متطل� 19

      تساهم تكنولوج�ا المستخدمة في سرعة انجاز العمل 20

      في المؤسسة تنجز �استخدام التكنولوج�ا اإلدار�ةغالب�ة األعمال  21

      توجد عمل�ات تطو�ر مستمرة لتكنولوج�ا المستخدمة 22

      لعاملینالمستخدمة فرص الحوار والنقاش بین مختلف ا التكنولوج�اتت�ح  23

      تساهم التكنولوج�ا المستخدمة في رفع مستوى أداء العاملین 24

 
 لدى العاملیناإلبداع المحور الثاني: 

 من وجهة نظرك) عن مدى موافقتك عن كل عامل من هذه العوامل.() في المر�ع الذي �عبر ×الرجاء وضع إشارة (
 

 الق�اسو ع�ارات لدى العاملین اإلبداع أ�عاد  الرقم
غیر 
موافق 
 �شدة

غیر 
 موافق

 
 محاید
 

 موافق
موافق 
 �شدة

      . من أعمال �أسلوب متجدد و متطور ينجز ما �سند إلأ 1

      .أحاول االبتعاد عن تقلید اآلخر�ن في حل المشكالت 2

      .لى عمل�ة تطو�ر مستمرة �عیدا عن الروتیند أن إجراءات العمل �حاجة إأج 3

      مختلف.�شكل  استخدامهاو  األفكار القد�مة في المركز نني أستط�ع تطو�عأشعر �أ 4

      ا�حث دائما عن األفكار الجدیدة غیر المألوفة لحل المشكالت وتحسین أسالیب العمل. 5

      أكثر من فكرة خالل فترة زمن�ة قصیرةلدي القدرة على تقد�م  6

      الظروف المختلفة. لدي القدرة على التفكیر السر�ع في 7

         لدي القدرة على تعبیر عن أفكاري �طالقة أو ص�اغتها في كلمات مفیدة . 8

      أضع مقترحات و بدائل عدیدة لحل المشكلة الواحدة. 9

      لدي القدرة على طرح الحلول السر�عة لمواجهة المشاكل التي تواجهني في العمل. 10

      النظر لألش�اء من زوا�ا مختلفة.لدي القدرة على  11

      أمتلك القدرة على تغییر حالتي الذهن�ة ط�قا لطب�عة الموقف. 12
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      أحرص على معرفة الرأي المخالف لرأیي لالستفادة منه. 13

      ال أتردد في تغییر موقفي عندما أقتنع �عدم صحته. 14

      مل من فترة ألخرى.أحرص على إحداث تغیرات في أسالیب الع 15

      أمتلك القدرة على توقع مشكالت العمل قبل حدوثها. 16

      لدي القدرة على تحلیل و تشخ�ص مشكالت العمل. 17

      أخطط لمواجهة مشكالت العمل التي �مكن حدوثها. 18

      أحاول الوصول إلى حل للمشاكل التي تواجهني أثناء عملي. 19

      رؤ�ة دق�قة الكتشاف المشكالت التي �عاني منها اآلخرون في العمل أمتلك  20

 شكرا جز�ال لتعاونكم معنا في هذه الدراسة
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 )02الملحق رقم:(

 

 .قائمة محكمي االست�انة                       

 الجامعة األستاذ الرقم
أستاذ مساعد �قسم علوم التسییر، كل�ة العلوم االقتصاد�ة  دو�اخ سعیدة  1

 .جامعة دمحم خ�ضر �سكرةوالتجار�ة وعلوم التسییر، 
االقتصاد�ة والتجار�ة )، كل�ة العلوم LMDرئ�س قسم (  شنشونة دمحم 2

 .جامعة دمحم خ�ضر �سكرة وعلوم التسییر،
أستاذ محاضر مساعد �قسم علوم التجار�ة ، كل�ة العلوم  سلطاني دمحم رشدي  3

جامعة دمحم خ�ضر االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر، 
 .�سكرة
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