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الملخص:
هدفت هذه الدراسة التعمق في معرفة واقع تحقيقق اببقداا ابدارم مقال قلل الةقافقة التة يميقة بدارة التعلقيم
بمحاف ة بيشة ،ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المةهج الوصفي ،واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات.
وقد توصلت الدراسة إلى ننائج هانه وننها :أن إدارة التعلقيم بمحاف قة بيشقة ت بقق اببقداا ابدارم بدرجقة
عاليققةمال ققلل الةقافققة التة يميققة بشققكف فاعققف فققان الحاجققة تت لققد تققدريد ابدارات العليققا عل ق اسققتيعا
التكةولوجيا وتقةيات االتصال المت ورة ،وزيقادة مقةا الحقواف المعةويقة والماديقة للمبقدعيال ،والمحاف قة علق
الجققو السققااد والةقافققة التة يميققة الجيققدة مققال قبققف ابدارة  ،والعمققف عل ق تكريسققها وتع ي هققا لديمومققة الع ققا
األفضف ،وتشجيع العمف الجماعي وت وير عملية صةع القرار ابدارم بمقا يشقجع اببقداا ابدارم لقد إدارة
التعليم  ،وقد للصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها :ضرورة دعم وتشقجيع ابدارة العليقا لكفكقار الجديقدة
التققي تقققدم مققال قبققف العققامليال ،زيققادة االهتمققام بقققوة المكافقق،ت ،وتقققديم المكافقق،ت بأنواعهققا للعققامليال المبققدعيال
والمتمي يال مال أجف تشجيعهم عل توليد أفكار جديدة وتةفيذ التغيير المةاسد الذم يؤدم إلق حقف المشقكلت،
بابضافة إل زيادة االهتمام بتوفير أبعاد الةقافة التة يمية لد العامليال بها لما لها مال أثقر فقي تحقيقق اببقداا
ابدارم.
الكلمات المفناحية :اببداا ابدارم ،الةقافة التة يمية ،إدارة التعليم بمحاف ة بيشة.
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Administrative creativity through organizational culture
(A field study for the Education Department in Bishah Governorate)

Abstract:
This study aimed to know the reality of achieving administrative creativity
through the organizational culture of the Education Department in Bisha
Governorate. To achieve this goal, the researcher used the descriptive approach,
and used the questionnaire as a tool to collect data.
The study reached important results, including: that the education department
in Bisha governorate applies administrative creativity and organizational culture to
a high degree, and in order to effectively apply administrative creativity through
organizational culture, the need requires training senior management to absorb
advanced technology and communication technologies, and increasing granting
moral and material incentives to creators, Maintaining the prevailing atmosphere
and good organizational culture by the administration, and working to devote and
reinforce it to perpetuate better giving, encourage teamwork and develop the
administrative decision-making process in a way that encourages administrative
creativity at the Education Department, and has The study concluded with several
recommendations, the most important of which are: the need to support and
encourage higher management of new ideas presented by employees, increase
interest in the strength of rewards, and provide rewards of all kinds to creative and
distinguished workers in order to encourage them to generate new ideas and
implement the appropriate change that leads to problem solving, in addition to
increasing Interest in providing the dimensions of organizational culture among its
employees because of its impact on achieving administrative creativity.
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المادنة:
عةدما يتحدث األفراد عال الةقافة التة يمية ،فانهم يعةون بصفة عامة ن ام القيم والمعتقدات والعقادات والتقاليقد
وال قوس والرموز الساادة بيال أعضا المة مة ،وهذا يخص المة مة بعيةهقا ويختلقع عقال القة م السقاادة فقي
المة مات األ ر  ،ومال ثم تعمف عل إيجاد قالد وشكف ممي يتكرر باستمرار بما يؤثر عل سقلو األفقراد
وصراعاتهم دا ف التة يم .
وتعتبر الةقافة التة يمية عةصرا مهما فقي التقأثير علق السقلو التة يمقي ،وتختلقع الة قرة للةقافقة التة يميقة،
حيث يتعامف معها البعض باعتبارها عامل مستقل .والة ر للقيم بأنها تةتققف بواسق ة العقامليال إلق التة يمقات
كأحقد نقواتج التة قيم المتمةلققة بقالقيم ،واللغقة المشققتركة ،والرمقوز وال ققوس المختلفقة التققي تت قور مقع مققرور
الوقت .وتؤكد هذه الة رة عل أهمية ابجماا واالتفاق عل مفهقوم الةقافقة التة يميقة وج اياتهقا المختلفقة مقال
قبف المديريال والعامليال .فالةقافة التة يمية عةصر أساس موجود جةبا إل جةقد مقع مكونقات التة قيم األ قر
مققال األفققراد واألهققداف والتكةولوجيققا والهياكققف التة يميققة .ووفقققا لهققذه الة ققرة فققان مققال الققلزم إدارة الةقافققة
التة يمية بشكف يحقق األهداف التي تسع إليها التة يمات ( الد محمود ع ي .)50 ،2012 ،
ومع د ول األلفية الةالةة بدأت األسس لةجاح إدارة مة مات األعمال تتحول إل "المي ة التةافسية" التي
تعتمد بالدرجة األول عل قدرة المة مة والعامليال فيهقا علق التميق واالبتكقار واببقداا والتجديقد ،ممقا يحقتم
ضرورة قيام إدارة هذه المة مات بت وير مفاهيمها وأسقاليبها ابداريقة لتهيئقة ال قروف أمقام العققول البشقرية
لكي تبدا وتجقدد بشقكف مسقتمر ،مقال قلل تقوفير مةقاي تة يمقي ملاقم ،وبيئقة تفاعليقة تسقاهم فقي ربق ونققف
المعققارف والخبققرات التراكميققة المكتسققبة ،ممققا يسققاعد عل ق تةميققة اببققداا وت ققوير وتةميققة المة مققة ككيققان
تفاعلي.
ومجاالت اببداا متعددة و تتراوح هذه المجاالت اببداعية بيال حف المشكلت باستخدام أساليد معروفة جيدا
في مجال التخصص ،وبيال إد ال تحسيةات طفيفة لة قام موجقود  ،إلق إد قال تحسقيةات جوهريقة تقؤدم إلق
حلققول لققبعض المتةاقضققات ،إل ق اكتشققاف علمققي نققادر أو ابتكققار ن ققام جديققد يختلققع عققال األن مققة السققابقة.
(درويش .)2006،
وقققد أصققبا اببققداا ابدارم م لب قا ً أساسققيا ً أليققة مة مققة مققال المة مققات ابداريققة بمققا فيهققا ق ققاا التعلققيم
بمحاف ة بيشة ،ويجمع علما ابدارة عل أن المة مات المعاصرة تعيش ظروفا متغيقرة ومعققدة ،ممقا يجعقف
حاجتها إل اببداا حاجة ملحة ،إذ يتعيال عل المديريال الذيال يتولون إدارة المة مات ابداريقة المعاصقرة أن
يحرصوا عل تةمية وت وير قدرات العامليال للمساهمة في حف المشكلت ،والمشقاركة فقي اتخقاذ الققرارات ،
وتوليد األفكار الجديدة والعمف بروح الفريق الواحد المتمي والجاد وصوالً لإلبداا في العمف وزيادة ابنتاج .
وقد أ قذ موضقوا اببقداا ابدارم والمعوققات التقي تحقول دون تحقيققم اهتمقام كةيقر مقال كتقا ابدارة
والباحةيال،
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الذيال أوصوا في دراساتهم بمواصلة البحوث والدراسات الميدانية في موضقوا اببقداا ابدارم فقي مختلقع
المة مات ابدارية وبكافة أنواعها ،وبصفة اصة في ظف ال روف ومستجدات العولمة والت ور االقتصادم
والةقافي والتقةي  ،والذم يت لد أن يكون اببداا ابدارم مت وراً ومتجدداً باستمرار(السيوطي.)2008 ،

أولا :نشكلة البحث:
تتمةف مشكلة البحث في حاجة المؤسسات التربوية إل وجود القااد ابدارم المبدا وكذلك توافر األجوا ابيجابية التي تسودها
الةقافة التة يمية في هذه المؤسسقات فضقلً عمقا تشقكلم هقذه المتغيقرات للبحقث مقال أهميقة لتحسقيال األدا وسقير العمقف ابدارم
والتربوم وتحقيق األهداف (الةاصر عل حاكم ،2018 ،ص .)144
حيث ت

ر األلفية الجديدة بالعديد مال التغيرات والتحديات الكةيرة التي تواجم المؤسسة التربوية والتي بدورها تحتقاج إلق قااقد

مبدا يست يع أن يواجم هذه التحديات بةجقاح ويتوصقف إلق حلقول ومقترحقات مبتكقرة إزااهقا ،وتعقد الةقافقة التة يميقة ال قاهرة
األكةر تأثيراً عل سلو القادة والعامليال عل حد سوا في المة مات عل مختلع أنواعها فهقي تعقد العامقف المقؤثر والمسقاعد
عل تحقيق الكةير مال المهارات واألعمال التي تحقق أهداف المة مات.
ولقد ح

موضوا الةقافة التة يمية للمؤسسات في اآلونة األ يرة باهتمام كبير عل اعتبار أن الةقافة التة يمية مال المحقددات

الرايسية لةجاح المة مات،؛ لتركي ها عل القيم والمفاهيم التي تدفع اعضقااها إلق االلتق ام والعمقف الجقاد واالبتكقار والتحقديث
والمشاركة والعمف عل جودة وتحقيق الخدمة وتحقيق مي ة تةافسية(ابو بكر ،2004 ،ص .)129
ومال هةا وجد عل المة مات التي ترغد الوصول إل مستويات مرتفعقة مقال اببقداا ابدارم أن تبقذل جهقوداً ملحوظقة
لتوفير الةقافة ا لتة يمية الملامة والمشجعة لإلبداا لكي تساعد علق اسقتغلل الققدرات اببداعيقة لقد العقامليال ألن غيقا مةقف
هذه الةقافة الداعمة لإلبداا يةعكس سلبا ً عل التفكير اببداعي لد هؤال العامليال (محمد ماهر أحمد ،2012 ،ص .)273
لذلك تةحصقر مشقكلة البحقث فقي الكشقع عقال جوانقد الةقافقة التة يميقة لقد إدارات التعلقيم بمحاف قة بيشقة ودورهقا المحقورم
والرايسي في تحقيق اببداا ابدارم بأعمالها بشكف اص ،وانعكاس ذلك عل مجمف مخرجات الق قاا التعليمقي بشقكف عقام،
والمعيقات التي تعترضهم بهذا الشأن ،وذلك لتع ي االيجابيات وعلج السلبيات بهدف المساعدة عل قيام المؤسسات التعليميقة
بمهامها بابداا إدارم لدعم العملية التعليمية ونجاحها عل أكمف وجم.
لذلك يمكال بلورة مشكلة البحث بالسؤال الرايس التالي:
كيع يمكال تحقيق اببداا ابدارم مال لل الةقافة التة يمية بدارة التعليم بمحاف ة بيشة ؟
ويتفرا عال السؤال الرايس األسئلة الفرعية التالية-:
س /1ما هي البحوث والدراسات السابقة المتعلقة باببداا ابدارم مال لل الةقافة التة يمية؟
س /2ما هو مستو اببداا ابدارم والةقافة التة يمية الساادة في المؤسسات التعليمية بادارة التعليم بمحاف ة بيشة؟
س /3ما هي إجرا ات الدراسة الميدانية ونتااجها ؟
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ثانيا ا :أهداف البحث:
إن الهدف الرايس مال هذه الدراسة هو معرفة مد تحقيق اببقداا ابدارم مقال قلل الةقافقة التة يميقة بدارة التعلقيم بمحاف قة
بيشة ،أما األهداف الفرعية فهي كما يلي:
 -1التعرف عل البحوث والدراسات السابقة المتعلقة باببداا ابدارم مال لل الةقافة التة يمية.
كف مال الةقافة التة يميةواببداا ابدارم للعامليال بالمؤسسات التعليمية.
 -2توضيا أهمية ٍ
-3التعرف عل مستو اببداا ابدارم الةقافة التة يمية الساادة في المؤسسات التعليمية بادارة بيشة.
 -4التعرف عل إجرا ات الدراسة الميدانية ونتااجها

ثالقا ا :أهمية البحث:
تتجل أهمية البحث الحالي في محاولة التعقرف علق الةقافقة التة يميقة ودورهقا فقي تحقيقق اببقداا ابدارم بدارة التعلقيم
بمحاف ة بيشة ،فضل عال األهمية األكاديمية حيث يوفر ابطار المرجعي للباحةيال في هذا الموضوا.

رابعا ا :حدود البحث :
الحققد الموضققوعي :يقتصققر البحققث علق موضققوا تحقيققق اببققداا ابدارم مققال ققلل الةقافققة التة يميققة بدارة التعلققيم بمحاف ققة
بيشة.
الحد البشرم:العامليال بادارة التعليم بمحاف ة بيشة.
الحد المكاني :إدارة التعليم بمحاف ة بيشة.

لانسا ا :ننهج البحث:
لتحقيققق أهققداف البحققث اسققتخدم الباحققث المققةهج الوصققفي مققال ققلل وصققع ال ققاهرة وابجابققة عققال التسققا الت وتحليققف
البيانققات المجمعققة وتفسققيرها للوصققول إلق اسققتةتاجات تسققهم بتحديققد واقققع تحقيققق اببققداا ابدارم مققال ققلل الةقافققة التة يميققة
بدارة التعليم بمحاف ة بيشة.

سادسا ا :نصطلحات البحث:
القااةة الننييميةOrganizational culture :
هي االفتراضات والقيم األساسية التي ت ورها جماعة معيةة مال اجف التكيع والتعامف مع المؤثرات الخارجيقة والدا ليقة
والتي يتم االتفاق عليها مال أجف إدرا األشيا والتفكير بها ب ريقة معيةة تخدم األهداف الرسمية (القريوتي.)172 ،2009 ،
والةقافة التة يمية :تعرف بأنها إطار معرفي مكون مال االتجاهقات والققيم ومعقايير السقلو والتوقعقات التقي يتقاسقمها العقاملون
في المة مة (جريةبرج وبارون 2010 ،م  ،ص.) 627

146

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

وتعرف القااةة الننييمية ةي البحث الحالي إجرائيا ا بأنها :مجموعقة الققيم والمعتققدات واألعقراف والتوقعقات التقي يقدركها
جميع العامليال بمدارس محاف ة بيشة التعليمية التي يؤمال بها األفراد ،وهذه القيم تؤثر بدورها في الجواند ابنسقانية الملموسقة
مال المة مة وفي سلو األفراد ،مما يؤدم إل تحقيق اببداا ابدارم.
اإلبداع اإلدار administration creativity :
هو قدرة المقديريال والعقامليال علق اسقتخدام أسقاليد التفكيقر الحديةقة والققدرات العقليقة والذهةيقة البتكقار طقرق وأسقاليد
جديدة للعمف لم تكال معروفة مال قبف وتكون أكةر كفا ة وفعالية في رفع كفا ة المؤسسات التعليمية وتجويقدها باسقتمرار (محمقد
ماهر أحمد  ،2012 ،ص .)279
واببداا ابدارم هو :القدرة عل إيجاد ممارسقات سقلوكية تعبقر عقال األدا ابدارم الجيقد والمبقدا ،وتهيئقة جقو مقال الةققة
والتعاون وتقديم األفكار اببداعية ودعمها وتبةيها (عل حاكم الةاصر ،2018 ،ص .)147
ويعرررف اإلبررداع اإلدار ةرري البحررث الحررالي إجرائي را ا بأنهررا :أمققا اببققداا ابدارم هققو مجموعققة ابجققرا ات والعمليققات
والسققلوكيات التققي تققؤدم إل ق تحسققيال المةققاي العققام فققي المة مققة وتفعيققف األدا اببققداعي مققال ققلل تحفي ق العققامليال عل ق حققف
المشكلت واتخاذ القرارات بأسلو أكةر إبداعا ً وب ريقة غير مألوفة في التفكير ".
الخلاصة.
تقم عققرض ابطققار العققام للبحققث وتضققمال مقدمققة ومشققكلة البحقث وأهدافققم وأهميتققم ،وكققذلك توضققيا حققدود البحققث ومققةهج
البحث ومص لحات البحث.
الفصل األو
(البحوث والدراسات الساباة المنعلاة باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية).
تمهيد:



المبحث األو  :عرض البحوث والدراسات السابقة.



المبحث القاني :التعقيد عل البحوث والدراسات السابقة.

الخلاصة.
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الفصل األو
البحوث والدراسات الساباة المنعلاة باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية.
تمهيد.
يتضمال هذا الفصف مجموعة مال البحوث والدراسات السابقة ذات العلققة بموضقوا البحقث الحقالي؛ وذلقك
للستفادة مال هذه الدراسات ،وإظهار أوجم االتفاق واال تلف فيما بيةها وبيال البحث الحالي ،وقد تم توزيعهقا
لمحوريال هما :عرض البحوث والدراسات السابقة؛ ثم التعليق عليها مال حيث التشابم واال تلف ،واالسقتفادة
مةها.

المبحث األو  :عرض البحوث والدراسات الساباة.
يتم عرض البحوث والدراسات السابقة وفق ترتيد زمةي مال االحدث لكقدم:

سةة الدراسة موضوا الدراسة

العيةة ومكان الدراسة

دراسققققققققققققققققة الةقافقققققققققققققققة التة يميقققققققققققققققة عمقققققدا الكليققققققات ومعققققققاونيهم

الةتااج

توصقققققققققققلت الدراسقققققققققققة

(الةاصقققققققققققر وعلقتهققققققققققققا باببققققققققققققداا في جامعة بغداد.

إلقققق وجققققود علقققققة إيجابيققققة

عققل حققاكم ،ابدارم.

طرديقققققققققققة بقققققققققققيال الةقافقققققققققققة

)2018

التة يميقققققققققققققققة واببقققققققققققققققداا
ابدارم فقققققققققققققي الكليقققققققققققققات
عيةة البحث.

دراسققققققققققققققققة
(ديققققققققققققققققد،
والبهلققققققققول،
)2017

الةقافققققققة التة يميققققققة كأحققققققد
المت لبقققات الرايسقققة لةجقققاح
إدارة المعرفة.

عيةققققققققققققة مققققققققققققال العققققققققققققامليال

توصلت

الدراسة

إل

بالكليققققققققققات فققققققققققي جامعققققققققققة وجود علقة معةوية بيال
تشريال

الةقافة التة يمية ،وممارسات
إدارةالمعرفة

في

جامعة

تشريال ،وبالتالي وجود دور
للةقافة التة يمية في نجاح
ممارسات إدارة المعرفة في
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جامعة تشريال  .و لص
البحث إل

مجموعة مال

التوصيات والمقترحات مال
شأنم اأن تسهم بشكف إيجابي
بدور الةقافة التة يمية في
نجاح

ممارسات

إدارة

المعرفة.

دراسققققققققققققققققة تحديد
(

التة يمية

2013(Re

المعرفة.

تأثير

الةقافة عيةقققة مقققال ) (123بيقققر فقققي وأظهرت نتااج الدراسة وجود

عل

تأثير معةوم للةقافة التة يمية

إدارة مجال صةاعة السيارات

عل عملية إدارة المعرفة.

zvani, et
al.,

دراسة (سعد دور اسقققققققققققققققققققققققققتراتيجيات العققققامليال فققققي معمققققف سققققمةت

توصقققققققققققلت الدارسقققققققققققة

مجيقققققد عبقققققد اببققققققققققداا ابدارم فققققققققققي الكوفة.

الققققققققققققققق جملقققققققققققققققة مقققققققققققققققال

علققققققققققققققققي  ،األدا الوظيفي.

االسققققققققتةتاجات كققققققققان مققققققققال

)2013

اهمهققققققققققا ان ادارة المعمققققققققققف
ال تقققققققققققققققققدعم او تشقققققققققققققققققجع
اببققققققداا وال تتبةققققققاه بشققققققكف
جقققققققققدم .وهقققققققققي ايضقققققققققا ال
تهققققققققققتم بانشققققققققققا وحققققققققققدات
البحقققققققققققققققققث والت قققققققققققققققققوير
لتحسققققققققيال األدا الققققققققوظيفي.
و رجقققققققت الدارسقققققققة بعقققققققدد
مقققققال التوصقققققيات كقققققان مقققققال
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اهمهققققققققا ضققققققققرورة توجققققققققم
ادارة معمقققققققققققققققف سقققققققققققققققمةت
الكوفققققققققققققة نحققققققققققققو دعققققققققققققم
وتشققققققققققققققققققجيع التةققققققققققققققققققافس
اببققققققققققداعي بققققققققققيال فققققققققققرق
العمف دا ف المعمف.

در

مكونات الةقافة التة يمية العقققققامليال فقققققي ق قققققاا حقققققرس

توصقققققققققققلت الدراسقققققققققققة

اسقققققققققققققققققققققققة وعلقتها بدوافع التعلم الحدود بالخفجي.

إلقققققققق وجققققققققود علقققققققققة ذات

(الم يقققققققرم الذاتي.

داللققققققققققة إحصققققققققققااية بققققققققققيال

محمققققققققققققققققققد

مكونققققققققققققققققققققات الةقافققققققققققققققققققققة

غالقققققققققققققققد،

التة يميقققققققققققققققققة السقققققققققققققققققاادة

)2013

ودوافقققققققققع القققققققققتعلم القققققققققذاتي
لققققققققققد العققققققققققامليال حيققققققققققث
بلغقققققققققققت قيمقققققققققققة معامقققققققققققف
ارتبقققققققققققققققققققاط بيرسقققققققققققققققققققون
( ، )0.363وبدرجقققققققققققققققققققققققققم
متوس ة.

در دور الةقافقققققققققة التة يميقققققققققة دراسققققققققققة ت بيقيققققققققققم علقققققققققق

توصلت الدراسة إل

وجود

اسقققققققققققققققققققققققة فقققققققققي تفعيقققققققققف ت بيقققققققققق العققققققققققققققامليال وابداريققققققققققققققيال علقة ذات داللة إحصااية بيال
العققققققققققققاج ( ابدارة االلكترونية.

بقققققققوزارة التربيقققققققة والتعلقققققققيم عةاصر الةقافة التة يمية (

2011م)

العقققققالي ف محاف قققققات غققققق ة القيم التة يمية ،المعتقدات
.
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التة يمية ،التوقعات التة يمية
) وبيال تفعيف ت بيق ابدارة
االلكترونية في وزارة التربية
والتعليم ف محاف ات غ ة ،
وهي علقة طرديم.

در دور الةقافقققققققققة التة يميقققققققققة جميقققققققع العققققققققامليال بمصققققققققانع توصققققلت الدراسققققة إلقققق
اسقققققققققققققققققققققققة عل الفاعلية .

المواد األولية في تركيا.

أن

الةقافقققة التة يميقققة مقققال قققلل

(Bulent

أبعادهقا الةمانيقة المتمةلقة فققي (

Aydin;A

المشقققاركة ،التعقققاون ،القققتعلم،

dnan

االهتمققققام بققققالعمل  ،التوجقققققم

Ceylan,2

االسققتراتيجي ،ن ققام المكافقق،ت

)009

والحقققققواف  ،ن قققققام الرقابققققققة،
التكامققققف) تققققؤثر فققققي فاعليققققة
المة مققة بأبعادهققا المتمةلققة فققي
( الرضقققا القققوظيفي ،االلتققق ام
التة يمققي ،الققوال التة يمققي ،
التوجم لل بااال ،األدا المقالي
والةمققققققو ) ودرجققققققة التققققققأثير
بمستو متوس  ،كما بيةت أن
أهققم عةاصقققر تحقيققق الفاعليقققة
التة يمية كانت تحقيقق الرضقا
الققققوظيفي وااللتقققق ام والققققوال
التة يمققي واالهتمققام بال بقققااال
في جميع المراحف .

در أثقققققققر الةقافقققققققة التة يميقققققققة دراسققققققققققة ت بيقيققققققققققة علقققققققققق
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اسقققققققققققققققققققققققة في اببداا ابدارم.
(ال عبقققققققققققي

العقققققققققامليال فقققققققققي شقققققققققركات القققق مجموعققققة مققققال الةتققققااج
مقققققال أهمهقققققا :وجقققققود علققققققة

األدوية األردنية.

حسققال عل ق ،

معةويققققققة بقققققققيال الخصقققققققااص

)2009

الديمغرافيقققققققققققققة والةقافقققققققققققققة
التة يميققققققققققققققققة باسققققققققققققققققتةةا
الجقققققققققةس والعمقققققققققر .كمقققققققققا
تبقققققققيال بقققققققان هةقققققققا تقققققققأثير
معةويقققققققا لكقققققققف مقققققققال ابعقققققققاد
الةقافققققققققققققققققققة التة يميققققققققققققققققققة
والخصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققااص
الديمغرافيقققققققققة فقققققققققي ققققققققققدرة
العامليال عل اببداا.

در

"اببداا ابدارم و علقتم دراسة ت بيقية عل

اسققققة (حققققاتم باألدا الوظيفي.

العامليال

باألجه ة األمةية".

علقققي حسقققال

توصلت الدراسة إل  :أن
اببداا ابدارم يؤدم إل
تحسيال األدا  ،مال

لل ما

توفره المة مة مال مةاي سليم

رضققققققققققققققققا،

و مةاسد ،يةمي الروح

)2009

اببداعية لد

العامليال في

المة مات ،وإيجاد وسااف و
طرق الستغلل المواهد و
القدرات الخلقة للعامليال.

دراسققققققققققققققققة الةقافقققققة التة يميقققققة لمقققققدير مققققققال وجهققققققة ن ققققققر مققققققديرم

توصقققققققققققلت الدراسقققققققققققة

(الليةقققققققققققققي ،المدرسققققققة ودورهققققققا فققققققي مققققققدارس التعلققققققيم االبتققققققدااي إلققققققق أن درجقققققققة ممارسقققققققة
)2008

اببداا ابدارم.

بالعاصقققققققمة المقدسقققققققة–

الةقافقققققققققة المسقققققققققاندة كقققققققققان

السعودية.

بدرجققققققة كبيققققققرة جققققققدا مققققققال
وجهققققققققققة ن ققققققققققر مققققققققققديرم
المقققققققققققققققدارس االبتداايقققققققققققققققة
بالعاصققققققققققمة المقدسققققققققققة ،أن
درجقققققققة ممارسقققققققة عةصقققققققر
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األصقققققققققالة مقققققققققال عةاصقققققققققر
اببقققققققققققققداا ابدارم كقققققققققققققان
بدرجققققققة كبيققققققرة جققققققدا مققققققال
وجهققققققققققة ن ققققققققققر مققققققققققديرم
المقققققققققققققققدارس االبتداايقققققققققققققققة
بالعاصققققققققققمة المقدسققققققققققة ،أن
الةقافقققققققة اببداعيقققققققة وثقافقققققققة
الققققدور وثقافققققة المهمققققة هققققي
الةقافقققققققات التة يميقققققققة التقققققققي
تفسر اببداا ابدارم.

( )74مديراً في ابدارة بيةت نتااج الدراسة أن إدارات

دراسققققققققققققققققة واقع اببداا ابدارم.

عل

(السققققيوطي،

العليا

)2008

العاملة في الضفة الغربية.

إدارات

المصارف المصارف العاملة في الضفة
الغربية

ت بق

عةاصر

وجواند

اببداا

ابدارم

وبدرجة عالية ،كما بيةت
نتااج

الدراسة

إن

أهم

المعوقات التي تحد مال اببداا
ابدارم لد

إدارات هذه

المصارف كان بضغوطات
العمف ونقص الحواف المقدمة
للمبدعيال بشكف عام ،ولت بيق
اببداا ابدارم بشكف فاعف
فان الحاجة تت لد تدريد
ابدارات العليا عل استيعا
التكةولوجيا وتقةيات االتصال
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المت ورة،
الحواف

وزيادة

مةا

المعةوية والمادية
وتشجيع

للمبدعيال،

العمف

الجماعي وت وير عملية صةع
القرار ابدارم بما يشجع
اببداا ابدارم لد

إدارات

هذه المصارف.

در

فهقققققم العلققققققة بقققققيال تقانقققققة عل

العامليال

اسققققققققققققققققققة ( المعلومقققات واالبققققداا فققققي التصةيعية
Dewett,2

بالمةش،ت توصلت الدراسقة الق اسقتةتاج
بأن االبقداا عامقف مهقم لةجقاح
المة مققققققات وتلعققققققد تقانققققققة

المة مات.

المعلومقققققات دورا مهمقققققا فقققققي

.) 007

لق االبداا.

اببداا

ارج المختبر :عيةة مال ف( )187مديراً تةفيذيا ً توصققققققلت الدراسققققققة إلقققققق ان

اسققققققققققققققققققة ( اببداا

الشركات اببققداا االسققتراتيجي ال يكمققال

در

Marion

كبديف"

االستراتيجي مال

عدد

االوربية.

مال

فقققققي انتقققققاج مةتجقققققات جديقققققدة

&

فحسد وانمقا فقي لقق اسقواق

Marie,20

جديقققققدة مقققققال قققققلل طرااقققققق

.)06

التوزيققع أو التجهيققق الجديقققدة،
اذ تبقققققيال عقققققال طريقققققق هقققققذه
الدراسة ان طرااق التوزيع أو
التجهي  ،لها تقأثير ايجقابي فقي
أدا اببققداا االسققتراتيجي ،ان
لققق القيمققة لل بققون لهققا تققأثير
ايجقققابي ايضقققا ً ودور مركققق م
في اببداا االستراتيجي ،واما
الت ققور التكةولققوجي فلققيس لققم
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اثققققققر كبيققققققر علقققققق اببققققققداا
االسققققققتراتيجي ،اذ يمكققققققال ان
تكقققققققققون الشقققققققققركات غيقققققققققر
المت قققورة تكةولوجيقققا ً مبدعقققة
استراتيجياً ،وال يمارس نشاطا ً
مرك يققققققا ً فققققققي أدا اببققققققداا
االسقققققققتراتيجي ،وانمقققققققا دوره
يكققققققون مسققققققاعداً .واوصققققققت
الدراسقققققققة بوجقققققققو لجقققققققو
مة مات األعمقال الق اببقداا
االستراتيجي عال طريق تغيير
قواعققد المةافسققة فققي الصققةاعة
بشققققكف جققققذرم لتقققققديم قيمققققة
مةيرة لل بون.

در
اسققققققة

)

"واقع اببداا ومعوقاتم "

لد

مديرات المدارس بمديةة

الرياض".

وتوصققققققققققلت الدراسققققققققققة
إلققققققققق أن واققققققققققع اببقققققققققداا

العسققققققققققاف،

ابدارم لقققققققققققد مقققققققققققديرات

)2004

المققققققققققققققققققدارس بمديةققققققققققققققققققة
الريققققققققققاض بشققققققققققكف عققققققققققام
متوسققققققق  ،حيقققققققث تبقققققققيال أن
أربعققققققققققة مققققققققققال عةاصققققققققققر
اببقققققققققققداا ابدارم تتقققققققققققوفر
لققققققققققد بعققققققققققض مققققققققققديرات
المقققققققققدارس وهقققققققققي علققققققققق
التقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققوالي:
)المرونقققققققققققققققققققققققققققققققققة،التحليف
والققققققققققققققققرب  ،ال لقققققققققققققققققة،
االحتفقققققققاظ باالتجقققققققاه) .فقققققققي
حققققققققيال أن بقيققققققققة العةاصققققققققر
األ ققققققققققر وهققققققققققي علقققققققققق
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التقققققققققققققوالي) :األصققققققققققققققالة،
قبققققققققققققققققققول المخققققققققققققققققققاطرة،
الحساسققققققية للمشققققققكلت
)التتقققققققوفر إال فقققققققي الةقققققققادر.
وإن مققققققققال أهققققققققم معوقققققققققات
اببققققققققققققققققققققققققققققققققققققداا ابدارم
التة يميقققققة التقققققي تحقققققد مقققققال
ققققققققدرة مقققققققديرات المقققققققدارس
علققققققققققق

اببقققققققققققداا ابدارم

هي(:ضققققققققققققغوط العمقققققققققققققف-
تكقققققاليع اببقققققداا

-عقققققدم

كفايققققققققققة الحققققققققققواف -عققققققققققدم
موضققققققوعية معققققققايير تقققققققويم
األدا

–

غيقققققا دعقققققم

القيققادة – مقاومققة التغييققر
–غيا جو الحرية).

المبحث القاني :النعليق على الدراسات الساباة:
لقد تةوعت الدراسات التي تةاولها البحث مةها ما تةاول الةقافة التة يمية وعلقتها باببداا ابدارم مةف دراسة
(الةاصر عل حاكم ،)2018 ،ودراسة(ال عبي حسقال علق  ،)2009 ،ودراسقة (الليةقي ،)2008 ،ومةهقا مقال
تةققاول الةقافققة التة يميققة مةققف دراسققة (ديققد ،والبهلققول ،)2017 ،ودراسققة (محمققد غالققد الم يققرم،)2013 ،
ودراسقة دراسقة( 2013(Rezvani, et al.,ودراسقة ) (Bulent Aydin;Adnan Ceylan,2009ومةهقا
مققال تةققاول اببققداا ابدارم مةققف دراسققة (سققعد محمققد عل ق  ،)2013 ،ودراسققة (حققاتم علققي حسققال)2009 ،
ودراسة (العساف ،)2004 ،ودراسة (  )Dewett,2007ودراسة ( .(Marion & Marie,2006
وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التعرف علق المفقاهيم الة ريقة للةقافقة التة يميقة واببقداا
ابدارم ،وا تلع الدراسة الحالية عال الدراسات السابقة في األهداف ،وحدود الدراسة المكانية والموضقوعية
ومةهج وعيةة الدراسة.
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استفاد البحث الحقالي مقال البحقوث والدراسقات السقابقة فقي صقياغة مشقكلة البحقث ،ومعرفقة مقد أهميقة هقذه
المشكلة ،وفي تعريع أدبيات البحث ومصادره ،وسيستفيد مةها في بةا االستبانة – إن شا هللا -وفي استخدام
االساليد ابحصااية المةاسبة لتحليف نتااجها.
الخلاصة.
تققم عققرض البحققوث والدراسققات السققابقة وفققق ترتيققد زمةققي مققال االحققدث لكقققدم وقققد تةوعققت الدراسققات
السابقة ،مةها ما تةاول الةقافة التة يمية وعلقتها باببداا ابدارم ،ومةها مقال تةقاول الةقافقة التة يميقة ،ومةهقا
مقال تةققاول اببقداا ابدارم ،وتققم التعليقق علق الدراسققات السقابقة مققال حيقث أوجققم االتفقاق ،أوجققم اال ققتلف،
وأوجم االستفادة مال الدراسات السابقة.

الفصل القاني
(اإلطار النير المنعلق باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية).
تمهيد.
المبحث األو  :القااةة الننييمية.
المبحث القاني :اإلبداع اإلدار .
المبحث القالث :علاقة القااةة الننييمية باإلبداع اإلدار .
الخلاصة.

الفصل القاني
اإلطار النير المنعلق باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية.
تمهيد.
سيتةاول الفصف ابطقار الة قرم للدراسقة مقال قلل ثلثقة مباحقث رايسقية حيقث يتةقاول المبحقث األول
الةقافة التة يمية ،ويتةاول المبحث الةاني اببداا ابدارم ،بيةما يتةاول المبحث الةالث علقة الةقافقة التة يميقة
باببداا ابدارم.
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المبحث األو  :القااةة الننييمية:
تعتبر الةقافة التة يمية مال الخصااص الممي ة للمة مة وليس لكفراد ،وتشقير ثقافقة المة مقة إلق ذلقك الهيكقف
المعمق ،الذم يكتسد أصولم مال القيم والمعتققدات واالفتراضقات التقي يحملهقا األفقراد دا قف المة مقة .فقالقيم
المشققتركة تعتبققر أساس قا ً لقيققام المة مققة بوظاافهققا ،لكونهققا هققي التققي تحققافم عل ق المة مققة كوحققدة متراب ققة،
وتع يهقا هويتهقا التقي تمي هقا عقال غيرهقا مقال المة مقات األ قر .

( Y. Chuang, R. Church,

)and j. Zikic, 2004, 26-34
كما يذكر ) (Park et al, 2004عل أن ثقافة المة مة "تقاسقم االفتراضقات األساسقية التقي تعلمتهقا المة مقة
أثةققا تعاملهققا مققع البيئققة وحققف المشققكلت للتكيققع الخققارجي والتكامققف الققدا لي" .ويتعلققق التكيققع الخققارجي
بامكانيققة المة مققة االسققتجابة للتغيققرات البيئيققة وابيفققا بمت لباتهققا ،أمققا التكامققف الققدا لي فيشققير إل ق تحقيققق
االنسجام والتوافق بقيال مختلقع األفقراد والجماعقات ذات التخصصقات والمسقتويات المختلفقة دا قف المة مقة،
وبهذا تعتبر الةقافة التة يمية وسيلة لضب العامليال الجقدد وتعلقيمهم علق كيفيقة حقف مشقكلتهم ( H. Park,
 .)V. Ribiere, and W. Schulte, 2004, 106-117فيمققا يققر

) (Wilson,2001بققان الةقافققة

التة يمية تشير إل "تقاسم القيم والمعتقدات واالفتراضات والممارسات العملية والتقي تشقكف دلقيلً التجاهقات
األفراد والسلو دا ف المة مة" (.) A. Wilson,2001, 353-367
تت ور الةقافة التة يمية وت هر للوجود بشكف مختلع في المة مات المختلفة ،وال يمكقال ألحقد الققول بقان احقد
هذه الةقافات هو األفضف مال األنواا األ ر  ،وذلك الن لكف ثقافة سماتها التي تمي ها عال الةقافات األ ر ،
ويعةي ذلك عدم وجود ثقافة مةالية ولكال يمكال القول بان هةا ثقافة جيدة ،كما يعةي عقدم وجقود وصقفة عامقة
بدارة الةقافة ألم مة مة رغم وجود مدا ف محقددة .وتشقير إدارة الةقافقة إلق تع يق ثقافقة المة مقة أو تغييقر
الةقافة المةتهي مفعولها ،ويستةتج مال ذلك أن إدارة الةقافة عبارة عال مسألة تحليف وتشخيص يقتم متابعتهقا مقال
قبف المديريال عال طريق سلسلة مال التد لت المةاسبة ،ويتم ت وير الةقافة التة يمية بمرور الوققت وعقادة مقا
تكون جذورها عميقة ،كمقا توصقع بصقعوبة تغييرهقا ،وعةقدما يكقون هةقا ضقعع فقي المة مقة أو أن دعقم
الةقافة يكون ضعيفا ً يمةف ذلك فرصة بمكانية تغييرها ،إذ ليس مال السهف تغيير اتجاهات األفراد ومقا يحملقوه
مال أفكار لفترات طويلة ،ولهذا فان للةقافة التة يمية تاريخها وهيكلها وقدرتها علق البققا دون تغييقر ألطقول
وقت رغم مجي وذها العامليال .) M. Grigoruta,2006, 747-752
ويعتقد) (Riad, 2007بأنم ليس مال السهف تعديف الةقافة وان فعاليتهقا القويقة تبقدو عةقدما يكقون هةقا نوعقان
مستقلن مال الةقافة في تماس مغلق مع بعضهما ،ويحصف ذلك في حالقة انقدماج مة متقان مقع بعضقهما ( S.
) .Riad, 2007, 26-43وهقذا يعكقس ابجمقاا العقام بالةسقبة للبقاحةيال بخصقوص الةقافقة التة يميقة ،والقذيال
يتفققون علق أن مفهقوم الةقافقة التة يميقة يتصقع بقالغة والفعاليقة والتعقيقد ( E. Ogbonna, and L.
.)Harris, 2007, 388-408
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 -1نفهوم القااةة الننييمية:
تعددت التعريفات التي تةاولت مفهوم الةقافة التة يمية مما يعكس بدرجقة كبيقره مقد اتسقاا هقذا المفهقوم
وتةوا داللتم وتعقيده في نفس الوقت ،فقد أشار المرسي إل وجود ( )162تعريفقا ً للةقافقة التة يميقة (المرسقي
2006 ،م  ،ص، )13وأشار  )2002( Sharmaإل وجود أكةر مال ( )250تعريفا ً لةقافة المة مقة (القوقفي
2009 ،م  ،ص.)12
وعرف (الةاصر عل حاكم )148 ،2018 ،الةقافة التة يمية بأنها مجموعة مال الققيم ،والعقادات ،والمعقايير،
والمعتقدات ،التي تحكم ال ريقة التي يفكر بها أعضا المؤسسة.
عرف ادجار شايال الةقافة التة يمية "بأنها نمق مقال االفتراضقات األساسقية المشقتركة تعلمتقم مجموعقة أثةقا
حلها لمشاكلها الخاصة بالتأقلم الخارجي والتكامف الدا لي  ،ونجا إل حد كاف ألن يجعلم صالحا ً الن يجرم
تعليمققم لكعضققا الجققدد عل ق أنققم ال ريقققة الصققحيحة للفهققم وابدرا والتفكيققر والشققعور فيمققا يتعلققق بتلققك
المشكلت " ( شايال 2004 ،م  ،ص. )31
وعرّفهقا )" Gupta& Govindarajan(2000بأنّهقا بيئقة اجتماعيّقة تحق ّر التوقّعقات الرسقميّة وغيقر
الرسميّة لكفراد ،وتعرف أنواا الةاس الذيال سيلامون المة ّمة  ،وتشق ّكف حريّقات األفقراد للقيقام بأعمقال دون
الحصققول علق موافقققة مسققبقة كمققا أنّهققا تققؤثّر فققي كيفيّققة تفاعققف الةققاس معققا آل ققريال دا ققف المة ّمققة و ارجهققا
"(المدَان وموس 2010،م  ،ص. )111
كما تعرف بأنها إطار معرفي مكون مال االتجاهات والقيم ومعايير السلو والتوقعات التي يتقاسمها العقاملون
في المة مة  ،وتتأصف أم ثقافقة علق مجموعقة مقال الخصقااص األساسقية التقي يةمةهقا العقاملون فقي المة مقة
(جريةبرج وبارون  ، 2010 ،ص. ) 627
وتعرف بأنها :مجموعة مال الخصااص و القيم و اال لق و الةواحي المادية و التقةية التي
تصع مة مة ما و تمي ها عال غيرها مال المة مات (ي غش محمد.)2007 ،
وتعرف القااةة الننييمية إجرائيا ا بأنها :مجموعة مال القيم والقواعد والسلوكيات والذهةيات التي توجم جهود
االفراد بنجاز اهداف مشتركة ،و هي تمي ها عال باقي المة مات.
 -2أهمية القااةة الننييمية:
تنحدد أهمية القااةة الننييمية ةيما يلي :
 -1الةقافة التة يمية القاعدة القوية والةابتقة التقي تققع عليهقا المة مقات لمواجهقة التغيقرات المتسقارعة المحليقة
والعالمية في ظف االنفتاح والت ور التكةولوجي ،واندماج المة مات.
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 -2الةقافة التة يمية تعمف كمعادلة تةصهر فيها الشخصية اآلنية لكفراد بأهداف المة مة العليا ،وبحيث تشقكف
القيم المشتركة معادلة تفاعف هذا االنصهار ،وبحيث يصبا تحقيق الفرد لذاتقم بمقا تحقققم المة مقة مقال أهقداف
ضمال مة ومة القيم الساادة في المجتمع.
 -3الةقافة التة يمية ابطار الذم يساهم فقي بةقا وت قور المة مقة وارتقااهقا ومواكبقة التغيقرات والت قورات،
وفي المقابف هي األساس في انحسار المة مة وتراجعها إذا ما كانت هذه الةقافة سلبية.
 -4الةقافة التة يمية هي األساس لةجقاح عمليقات التحقول والت قور والعمقف بقالجودة الشقاملة التقي تسقع إليهقا
المة مقات .إذ بققا ت مع ققم عمليققات التحقول والت ققور التققي قامققت بهققا المة مقات ققلل مرحلققة مققال المراحققف
بالفشف السريع ،كون إدارات المة مات لم تدر وتحدد ثقافتها التة يمية القاامة ،وأيضقا ً لقم تعمقف علق إيجقاد
ثقافتها التة يمية الخاصة بها أو العمف عل ت ويرها في سياق عمليات التحول التي قامت بها.
(سلو.)38-37 ،2011 ،
 -3عناصر القااةة الننييمية
أوالً :القيم التة يميقة :الققيم عبقارة عقال اتفاققات مشقتركة بقيال أعضقا التة قيم االجتمقاعي الواحقد حقول مقا هقو
مرغو أو غير مرغو  ،جيد أو غير جيد  ،مهم أو غير مهم  ...الخ.
أما القيم التة يمية فهي تمةف القيم في مكان أو بيئة العمقف ،بحيقث تعمقف هقذه الققيم علق توجيقم سقلو العقامليال
ضمال ال روف التة يمية المختلفة .ومال هذه القيم المساواة بقيال العقامليال ،واالهتمقام بقادارة الوققت ،واالهتمقام
باألدا واحترام اآل ريال  ...الخ .
ثانياً :المعتققدات التة يميقة :وهقي عبقارة عقال أفكقار مشقتركة حقول طبيعقة العمقف والحيقاة االجتماعيقة فقي بيئقة
العمف ،وكيفية انجاز العمف والمهام التة يمية .ومال هذه المعتقدات أهمية المشاركة في عملية صةع الققرارات،
والمساهمة في العمف الجماعي واثر ذلك في تحقيق األهداف التة يمية.
ثالةاً :األعراف التة يمية :وهقي عبقارة عقال معقايير يلتق م بهقا العقاملون فقي المة مقة علق اعتبقار أنهقا معقايير
مفيققدة للمة مققة بعققدم تعيققيال األ واالبققال فققي نفققس المة مققة .ويفتققرض أن تكققون هققذه األعققراف غيققر مكتوبققة
وواجبة ابتباا.
رابعاً :التوقعات التة يمية :تتمةف التوقعات التة يمية بالتعاقد السيكولوجي غير المكتو والذم يعةي مجموعقة
مال التوقعات يحددها أو يتوقعها الفقرد أو المة مقة كقف مةهقا مقال اآل قر قلل فتقرة عمقف الفقرد فقي المة مقة .
مةققال ذلققك توقعققات الر سققا مققال المر وسققيال ،والمر وسققيال مققال الر سققا  ،وال ق مل مققال ال ق مل اآل ققريال
والمتمةلققة بالتقققدير واالحتققرام المتبققادل ،وتققوفير بيئققة تة يميققة ومةققاي تة يمققي يسققاعد ويققدعم احتياجققات الفققرد
العامف الةفسية واالقتصادية (العميان.)312-313 ،2004 ،

160

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

 -4أنواع القااةة الننييمية:
للةقافققة التة يميققة العديققد مققال األنققواا تختلققع مققال مكققان إلق ذ ققر حسققد التقسققيم الققذم يققتم اسققتخدامم ،كمققا أن
أنواعها تختلع مال مة مة إل أ ر ومال ق اا إل ذ ر ومال أبرز أنواعها ما يلي:
-1الةقافة البيروقراطيقة ( )Bureaucratic Cultureفقي مةقف هقذه الةقافقة التة يميقة تتحقدد المسقؤوليات
والسل ات فالعمف يكون مة ما ً والوحقدات يقتم بيةهقا تةسقيق ،ومسلسقف السقل ة بشقكف هرمقي وتققوم علق
التحكم وااللت ام.
-2الةقافة اببداعيقة ( )Innovative Cultureوتتميق بتقوفير بيئقة للعمقف تسقاعد علق اببقداا ويتصقع
أفرادها بحد المخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات.
-3الةقافة المساندة ( )Suppoative Cultureتتمي بيئقة العمقف بالصقداقة والمسقاعدة فيمقا بقيال العقامليال
فيسققود جققو األسققرة المتعاونققة ،وتققوفر المة مققة الةقققة والمسققاواة والتعققاون ويكققون التركيق علق الجانققد
ابنساني في هذه البيئة.
-4ثقافة العمليات ( )Process Cultureويكون االهتمام محصوراً في طريقة إنجاز العمف وليس الةتااج
التي تتحقق ،فيةتشر الحذر والحي ة بيال األفقراد والقذيال يعملقون علق حمايقة أنفسقهم .والفقرد الةقاجا هقو
الذم يكون أكةر دقة وتة يما ً والذم يهتم بالتفاصيف في عملم.
-5ثقافة المهمة ( )Task Cultureوهذه الةقافة ترك عل تحقيق األهداف وإنجاز العمقف وتهقتم بالةتقااج
وتحاول استخدام الموارد ب رق مةالية مال أجف تحقيق أفضف الةتااج بأقف التكاليع.
-6ثقافة الدور ( )Role Cultureوترك عل نوا التخصص القوظيفي وبالتقالي األدوار الوصقفية أكةقر
مال الفرد .وتهتم بالقواعقد واألن مقة،

كمقا أنهقا تقوفر األمقال القوظيفي واالسقتمرارية وثبقات األدا (ذل

حسال.)5 :2001 ،
 -5ابعاد القااةة الننييمية:
لقد ذكر كةير مال الكتا أبعاد الةقافة التة يمية ؛ و يمكال تلخيصها كما يلي:
 - 1المبادرة الفردية :درجة الحرية والمسؤولية واالستقللية لد األفراد.
 -0النسانح نع المخاطرة :إل أم مد يتم تشجيع العامليال ليكونوا جسوريال و مبدعيال ويسعون
للمخاطرة.
 -3النوجيه :إل أم مد تضع المة مة أهدافا و توقعات أدااية واضحة.
 -4النكانل :ما مد تشجيع الوحدات في المة مة عل العمف بشكف مةسق.
 -5دعم اإلدارة :إل أم مد تقوم ابدارة بتوفير االتصاالت الواضحة و المساعدة للعامليال.
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 -6الرقابة :ما مد التوسع في ت بيق األن مة و التعليمات و مقدار ابشراف المباشر المستخدم لمراقبة و
ضب سلو العامليال.
 -7الهوية :إل أم مد يةتمي العاملون للمة مة ككف بدال مال الوحدات التي يعملون فيها أو مجال
تخصصهم المهةي.
 -8نيم العوائد :إل أم مد يتم توزيع العوااد ( ال يادات  ،العلوات و الترقيات ) عل أساس معايير أدا
العامليال مقارنة باألقدمية و المحاباة و غيرها.
 -9النسانح نع النزاع :إل أم مد يتم تشجيع العامليال عل إظهار الة اعات و االنتقادات بصورة
مكشوفة.
 -10أنماط التصا  :إل أم مد تقتصر االتصاالت في المة مة عل التسلسف الهرمي و غيره (صالا علي
الواسع.)2018 ،

المبحث القاني :اإلبداع اإلدار :
 -1نفهوم اإلبداع اإلدار
يشير المص لا االنجلي م  Innovateإل معة التجديد وجا في معجم العلقوم االجتماعيقة أن كلمقة اببقداا
تعةقي " أم فكققرة أو سققلو أو تجديققد يختلقع نوعيقا ً عققال األشققكال الموجقودة (الصققرن ،)2000 ،وقققد أشققارت
العديد مال الدراسقات أن كلمقات اببقداا ،والخلقق ،واالبتكقار تعةقي فقي مفهومهقا الة قر إلق األمقور واألشقيا
بشكف جديد ومختلع وإتيان الفرد بأشيا غير مسبوقة ومألوفة (الصرن ،)2000 ،وقد يأتي اببداا مال لل
نتقققااج البحقققث العلمقققي أو ريقققادة األفقققراد أو مقققال قققلل الققققرارات االسقققتراتيجية دا قققف المة مقققة( ،1997
.)Sundbo
ويعرفم (محمد الحراحشة ،وذ رون " )248 ،2006 ،فكرة جديدة يتم تةفيذها بقصد ت قوير ابنتقاج أو
العملية أو الخدمة ،و يمكال أن يتراوح أثر اببداا في المة مات مقال إحقداث تحسقيةات طفيفقة علق األدا إلق
إحقققداث ت قققوير جقققوهرم و هااقققف ،و يمكقققال أن تتضقققمال هقققذه التحسقققيةات ،ابنتقققاج و ال قققرق الجديقققدة فقققي
التكةولوجيا و الهياكف التة يمية و األن مة ابدارية و الخ

و البرامجالجديدة المتعلقة باألفراد العامليال".

ويعرفققم (الةاصققر عققل حققاكم )151 ،2018 ،هققو التوصققف إل ق شققي جديققد قققد يكققون دمققة أو أسققلو
إدارم أو ن رية أو ا تراا ،فالمبدا قد يستفيد مال أفكار غيره ،ولكةم يوظفها توظيفا ً جديداً.
أما (الشمرم )2002 ،فيعرف اببداا عل أنم توظيع أمةف للقدرات العقلية والفكريقة التقي تتميق بقأكبر ققدر
مال ال لقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشقكلت والققدرة علق تحليلهقا بمقا يقؤدم إلق تكقويال تراب قات
واكتشاف علقات أو أفكار أو أساليد عمف جديدة دا ف المة مقات ابداريقة .ويعرفقم ( هيجقان  )1999،بأنقم
عملية ذات مراحف متعددة يةتج عةها فكرة أو عمف جديد يتمي بأكبر قدر مال ال لققة ،والمرونقة ،واألصقالة،
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والحساسية للمشكلت ،وهذه القدرة اببداعية مال الممكال تةميتهقا وت ويرهقا حسقد ققدرات وإمكانقات األفقراد
والجماعات والمة مات .
واببداا عبارة عال وحدة متكاملة مال العوامف الذاتيقة والموضقوعية تققود إلق تحقيقق إنتقاج جديقد وأصقيف ذو
قيمة مال الفرد والجماعة يسهم في إيجاد الحلول الجديدة لكفكار والمشكلت والمةاهج (السويدان والعقدلوني ،
.)2004
أمققا "جققروان" ( جققروان )2002 ،فيعققرف اببققداا بأنققم" :م ق يج مققال القققدرات واالسققتعدادات والخصققااص
الشخصية التي إذا ما وجدت بيئة إدارية مةاسقبة يمكقال أن ترقق بالعمليقات العقليقة لتقؤدم إلق نتاجقات أصقلية
ومفيدة سوا بالةسبة لخبرات الفرد السابقة أو برات المؤسسة أو المجتمقع أو العقالم ،إذا كانقت الةتاجقات مقال
مستو اال تراقات اببداعية في أحد مياديال الحياة ابنسانية".
أمقققا "العققققواد" (العقققواد )2005 ،فقققققد عققققرف اببقققداا ابدارم بأنققققم  " :مجموعقققة ابجققققرا ات والعمليققققات
والسلوكيات التي تؤدم إل تحسيال المةاي العام في المة مة وتفعيف األدا اببداعي مال لل تحفي العقامليال
عل حف المشكلت واتخاذ القرارات بأسلو أكةر إبداعا ً وب ريقة غير مألوفة في التفكير ".
فاببداا هو :العملية التي يتمي بها الفرد عةدما يواجم مواقع يةفعقف لهقا ويعايشقها بعمقق ثقم يسقتجيد لهقا بمقا
يتفق وذاتم ،فتجي استجابتم مختلفة عال استجابات اآل ريال وتكون مةفردة وتتضقمال هقذه العمليقة مةتجقات أو
دمات أو تقةيات عمف جديدة ،أو أدوات وعمليات إدارية جديدة ،كما تشقمف الفكقر القيقادم المتمةقف فقي طقرح
أفكار جديدة(. )Soo et.al،2002
ويعرف اإلبداع اإلدار إجرائيرا ا بأنهرا:عمليقة تحسقس للمشقكلت والقوعي لمقواطال الضقعع والةغقرات وعقدم
االنسجام والةقص في المعلومات والبحث عال حلول والتةبؤ بها ،ونقف أو توصيف الةتااج لآل ريال.
 -2عناصر اإلبداع اإلدار .
تعددت تصةيفات الكتا والعلما لعةاصر اببداا ،وأفضف تصةيع هو ما قدمم غيلفقورد ومعقاونوه للعةاصقر
المختلفة المكونة لإلبداا المتمةلة في ال لقة والمرونة واألصالة والتوسيع والكم والكيع ،وفي مقا يلقي شقرح
لهذه العوامف (محمد ،ماهر أحمد:)298 _299 ،2012 ،
-1عنصر الطلاقة :إن ال لقة تقاس وتحدد بعدد وكمية ما يع ي الشخص مال نوا معيال مقال المعلومقات
في وحدة زمةية معيةة ،وقد وجد أنم في اال تبارات الكلمية وحدها توجد ثلثقة عوامقف متميق ة لل لققة
وهققي ال لقققة الفكريققة ( )Ideational Fluencyوجققف هققذا الةققوا مققال ال لقققة مققرتب بالقققدرة العقليققة
لشقققخص كالققققدرة علققق التخيقققف والتشقققبيم واالسقققتةباط وسقققعة ابدرا والحقققدس ،وال لققققة التراب يقققة
( )Associational Fluencyوتعةق بعمليقة إكمقال العلققات وذلقك تمييق اً لهقا عقال الةقوا السقابق مقال
ال لقة ،وال لقة التعبيرية والتي لها علقة بسهولة بةا الجمف ،وهكذا.
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-2عنصر المرونة :أما المرونة في التفكير فتعةي تغييراً مال نوا معيال ور ية المشكلة مال زوايقا مختلفقة
والتغييققر فققي المعةق أو التفسققير أو االسققتعمال أو فهققم المهمققة أو اسققتراتيجية العمققف أو تغييققراً فققي اتجققاه
التفكير الذم قد يعةي تفسيراً جديداً للهدف.
-3عنصر األصالة :وتعةي إنتاج ما هو غير مألوف ،وما هو بعيد المد ،وما هو جديد وغير عقادم ،ومقا
هو ذكي و حاذق مال االستجابات.
-4عنصر الحساسية للمشكلات :وتتمةف فقي ققدرة الفقرد علق اكتشقاف المشقكلت المختلفقة فقي المواققع
المختلفققة فالشققخص المبققدا يسققت يع ر يققة كةيققر مققال المشققكلت فققي الموقققع الواحققد فهققو يعققي األ

ققا

ونواحي القصور ويحس بالمشكلت إحساسا ً مرهفاً.
-5عنصر المخراطرة :ويقصقد بهاأ قذ زمقام المبقادرة فقي تبةقي األفكقار واألسقاليد الجديقدة ،والبحقث عقال
حلول لها في الوقت نفسم الذم يكون فيم الفرد عل استعداد لتحمف المخاطرة الةاتجة عقال األعمقال التقي
يقوم بها ولديم االستعداد لتحمف المسئوليات المترتبة عل ذلك.
-6عنصر الخروج ع المألوف :يقصد بم القدرة عل التحرر مة الة عة التقليديقة والت قورات الشقااعة
والقدرة عل التعامف مع األن مة الجامدة وت ويعها لواقع العمف ويت لد ذلك شجاعة كافية .
 -3نعوقات اإلبداع
أجمع الباحةيال عل العديد مال المعوقات والمحددات لإلبداا ابدارم التي تقلقف مقال ققدرة الفقرد علق اسقتةمار
قدراتققم وتةميققة ذاتققم وتقققديم الجديققد ،ويمكققال تصققةيع هققذه المعوقققات فققي مققس مجموعققات هي(السققويدان
والعدلوني :) 2004 ،
-1المعوقات العالية:
والتققي تتمةققف باصققدار األحكققام المسققبقة غيققر المدروسققة وغيققر المتأنيققة عل ق األشققخاص والمشققكلت،
وضعع الملح ة والة رة الس حية للمشكلت واألمور المهمة ،وإتباا عادات التفكير الةم ية ،والقيود
وقلة الحركة الفكرية
-2المعوقات النفعالية:
مةف الةقة بقالةفس  ،والميقف للمخقاطرة ،واالسقتقلل فقي التفكيقر ،وللنفعقال ققوة دافعيقة تقدفع الفقرد إلق
تةويع سلوكم حتق يحققق الهقدف مقال االنفعقال ويخفقض مقال حقدة التقوتر القذم يسقببم ،ولكقال المغقاالة فقي
االنفعال مةف الخوف أو القلق قد تتسبد في الحد مال اببداا.
-3نعوقات الداةعية :
لقد أثبتت األبحاث أن توصف الفرد للجديد يت لد رغبة حقيقية مال جانبم تدفعم للتوصف إليقم ،وال بقد
أن يكون الفرد مدفوعا ً للدرجة التي تجعلم يبذل الجهد ابيجابي المحقق لإلبداا،
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ويؤدم عدم تشجيع الفرد وتحفي ه بال ريقة الملامقة وعقدم حصقولم علق احتقرام وتققدير اآل قريال
ومساندتهم لم إل إعاقة اببداا ووضع حاج اً ضد األفكار الجديدة.
-4المعوقات الننييمية:
يؤدم التة يم الذم يسما للر سا بتركي السل ة في أيديهم وال يسما للعقامليال باالشقترا فقي مةاقشقة
أوضاا العمقف والمسقاهمة فقي رسقم

قم ،والقذم تحقدد اللقوااا والتعليمقات فيقم أدوار العقامليال بشقكف

مفصف دقيق ،إل عدم تشجيع األفراد عل اببداا واالبتكقار ،بقف يجعلهقم يتهربقون مقال المسقؤولية وفقا
مال الفشف والعقا  .ويضيع (الصيدالني2001 ،م ) المعيقات التة يمية كميف نم القيقادة إلق المرك يقة
في اتخاذ القرارات ،والتحي مقال قبقف الر سقا لقبعض المر وسقيال ،وتقأثر الققرارات المتخقذة بالعلققات
الشخصقية ،وانعققدام تفقويض السققل ة ،وإلق ام العققامليال بالتقيقد بققابجرا ات واألن مقة المتبعققة فقي العمققف،
ضققعع ن ققم الحققواف الماديققة والمعةويققة وغيققا العدالققةفي توزيققع المكافقق،ت والحواف ،وغيققا أن مققة
االتصال الفعالة
 -5المعوقات البيئية:
تلعد ال روف البيئية دوراً كبيقرا فقي تشقجيع الققدرات اببداعيقة أو الحقد مةهقا ،فقاذا كانقت البيئقة التقي
يعيشها الفرد بيئة سمحة ،مرنة ،تحترم حرية الفرد في التفكير والتعبير ،وال تتسقرا فقي إصقدار األحكقام
عل مال يفكر ويعبر عال فكرة ،وإذا كانت البيئة تسما بالتفكير الحر الذم يعتبر بحق البداية في اببقداا،
وإذا كانققت البيئققة تع ققي للفكققرة والققرأم الةققاتج فرصققة للتجريققد ،حتق وإن بققدا عققف الفكققرة ققروج عققال
المألوف أو الشااع ،فانها بحق بيئة تساعد عل اببداا.

المبحث القالث :علاقة القااةة الننييمية باإلبداع اإلدار .
رغم توفر بعض الكتابات عال الةقافة التة يمية واببقداا ابدارم إال أن العلققة التقي تقرب بيةهمقا ظلقت دون
أن يلتفت لها أحد مال الباحةيال إال عقال طريقق ابشقارات غيقر المباشقرة .فهةقا مقال يقر أن هةقا بعضقا ً مقال
معوقققات اببققداا ابدارم التققي تحققول دون تحقيقققم .وهققذه المعوقققات تعققود إل ق عققدم تققوفر الةقافققة التة يميققة
الملامقة التقي تشققجع وتعق ز اببقداا ابدارم ممققا يقؤدم إلق عققدم اسقتغلل الققدرات اببداعيققة لقد األفققراد.
وهةققا مققال يققر أن الةقافققة التة يميققة المتفوقققة أو الرابحققة هققي التققي يكققون اببققداا والتكيققع البيئققي ومواكبققة
العصر ،مال معتقدات عامليها وقياداتها عل أن تترجم هذه المة لقات في السياسات والممارسات.
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ولكققي تصققف المة مققات إل ق هققذا المسققتو فققان ثقافتهققا التة يميققة يجققد أن تأ ققذ فققي حسققبانها االعتبققارات
التالية(الةاصر عل حاكم:)153 ،2018 ،
 -1أن تضع تصوراتها المستقبلية بتعاون مال المبدعيال.
 -2وضع نماذج لت وير المة مة والتي تةقلها مال واقعها إل مرحلة ال موح والت ور.
-3أن ترافققق

واتهققا الت ويريققة مع ق زات للسققلو المت ققور وأن يحققس العققاملون بالةتققااج ابيجابيققة

ببداعاتهم وأفكارهم وسقلوكياتهم المتجقددة والمبدعقة ويكقون ذلقك بالترقيقات والمكافق،ت ومقةا األوسقمة
...الخ.
-4تققوفر قةققوات االتصققاالت المفتوحققة التققي تسققما بةقققف المعلومققات المرتققدة والسققماح لكققف المسققتويات
بتوصيف ما لديها مال أفكار أو تحف ات.
 -5القققدعم أو كمقققا يسقققم بالضقققو األ ضقققر مقققال قبقققف القيقققادات ابداريقققة والجهقققات المسقققؤولة لقققذوم
اال تصاصات وأن تستبعد الخوف والقلق والتردد في نفوسهم وت مئةهم بأنهم ليسقوا وحقدهم وأن الفشقف
 -لو تحقق  -سيكون

وة لةجاحات قادمة.

الخلاصة.
تققم التعققرف فققي هققذا الفصققف علق الةقافققة التة يميققة التققي تعتبققر هويققة أو شخصققية المؤسسققة حيققث تتكققون مققال
مجموعة مال القيم ،والعادات ،والمعايير ،والمعتقدات ،التقي تحكقم ال ريققة التقي يفكقر بهقا أعضقا المؤسسقة،
كما ت رق البحث إل اببداا ابدارم وتبيال أنم مجموعة ابجرا ات والعمليات والسلوكيات التقي تقؤدم إلق
تحسيال المةاي العام في المة مة وتفعيف األدا اببداعي مال لل تحفي العامليال عل حف المشقكلت واتخقاذ
القققرارات بأسققلو أكةققر إبققداعا ً وب ريقققة غيققر مألوفققة فققي التفكيققر ،ثققم تةققاول البحققث علقققة الةقافققة التة يميققة
باببققداا ابدارم ،وسققوف يةتقققف البحققث فققي الفصققف التققالي إل ق التعققرف عل ق إجققرا ات الدراسققة الميدانيققة
ونتااجها.
الفصل القالث
(إجراءات الدراسة الميدانية المنعلاة باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية).
تمهيد:
المبحث األو  :أداة الدراســـــة ونراحل تصميمها.
المبحث القاني :إجراءات النطبيق لجمع البيانات.
المبحث القالث :األساليب اإلحصائية.
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المبحث الرابع :ننائج الدراسة الميدانية.
الخلاصة.

الفصل القالث
إجراءات الدراسة الميدانية المنعلاة باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية.
تمهيد:
يتةاول هذا الفصف وصفا ً شاملً بجرا ات الدراسة الميدانية التي قام بها الباحقث لتحقيقق أهقداف الدراسقة،
ويوضا كيفية بةا وتصميم أداة الدراسة المستخدمة في جمع البيانات ،وإجرا ات التحقق مال صدقها وثباتها،
وإجققرا ات ت بيقهققا ميققدانياً ،وعرضقا ً بأسققاليد المعالجققة ابحصققااية التققي تققم اسققتخدامها فققي عققرض وتحليققف
بيانات ونتااج الدراسة .
المبحث األو  :أداه الدراسة ونراحل تصميمها:
ن راً ل بيعة الدراسة والوقت المتاح بجرااها ،وطبيعة البيانات المراد جمعهقا ،وبةقا ً علق مقةهج الدراسقة
اسققتخدم الباحققث االسققتبانة ،وقققد قققام الباحققث بتصققميم االسققتبانة مسققتفيداً مققال البحققوث والدراسققات السققابقة ذات
العلقة بمجقال الدراسقة ،ومقال المراجقع والمصقادر ذات الصقلة بموضقوا الدراسقة ،ومقال توجيهقات المشقرف
العلمي ،وقد تكونت االستبانة مال ج ايال:ف
األو  :يتعلققق بالخصققااص الشخصققية للمبحققوثيال ،فققي ضققو المتغيققرات الشخصققية والوظيفيققة المتمةلققة فققي
(المؤهف العلمي ف المستو الوظيفي  -عدد سةوات الخبرة في العمف) .
القاني  :يتعلق بمحاور الدارسة ويتكون مال محوريال عل الةحو التالي :
 -1المحور األو  :واقع الةقافة التة يمية بادارة التعليم بمحاف قة بيشقةويحنرو علرى ( )22عبرارة نر رقرم (1
إلى .)22
 -2المحور القاني :ويتعلق واقع اببداا ابدارم بادارة التعليم بمحاف ة بيشةويحنو على ( )20عبرارة نر
رقم ( 1إلى .)20
وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحوثيال لعبارات االستبانة  ،كمقا هقو موضقا بالجقدول
التالي :
جدو رقم ( )1ناياس ليكرت.
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 -1صدق أداة الدراسة وثباتها
صدق األداة يعةي التأكقد مقال أنهقا تققيس مقا أعقدت لقياسقم ( العسقاف 2006 ،م ،ص . ) 429وققام الباحقث
بالتحقق مال صدق أداة الدراسة مال لل اآلتي:
أ -صدق المحكمي :
للتأكد مال مد صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسم تم عرضها في صورتها األولية عل عدد
مققال المحكمققيال مققال األسققاتذة مققال مختلققع التخصصققات وبل ق عققددهم ( )9محكققم ،حيققث قققاموا بابققدا ذرااهققم
وملح اتهم حول مد ملمتها ،ومد انتما الفقرات إلق كقف محقور مقال محقاور الدراسقة ،وكقذلك وضقوح
الصياغة اللغوية ،وفي ضو تلك اآلرا ققام الباحقث بقاجرا العديقد مقال التعقديلت ،لتصقبا أداة الدراسقة فقي
صورتها الةهااية الموضحة في (الملحق) .
ب -ثبات أداه الدراسة:
للتحقق مال االتساق الدا لي وثبات أداة الدراسة تم ت بيقهقا علق عيةقة اسقت لعية ا تيقرت ب ريققة عشقوااية
مةت مققة ،وتكونققت العيةققة مققال ( )30مققال العققامليال بققادارة التعلققيم بمحاف ققة بيشققة مققال مجتمققع الدراسققة والبققال
عددهم ( )94موظقع ،وباسقتخدام برنقامج الحق م ابحصقااية الخاصقة بقالعلوم االجتماعيقة  SPSSتقم حسقا
معامف ارتباط بيرسون بيال كف عبارة مال عبارات المحور والدرجة الكلية للمحور ،ومعامقف ألفقا كرونبقاي إذا
حققذف عةصققر ،وكققذلك معامققف االرتبققاط المصققحا ،كمققا تققم اسققتخراج قيمققة معامققف ألفققا كرونبققاي ( Alpha
 )Cronbachلكامف عبارات المحور عل الةحو التالي:
المبحث القاني :إجراءات النطبيق لجمع البيانات
بعد التأكقد مقال صقدق وثبقات أداة الدراسقة ( االسقتبانة ) ققام الباحقث بتوزيقع االسقتبيانات علق بقيقة أفقراد
مجتمع الدراسة المتمةف في العامليال بادارة التعليم بمحاف ة بيشة ،وذلك بشكف رسمي عال طريقق جهقة العمقف
أو بشكف شخصي مباشقر أو عقال طريقق الق مل والر سقا المباشقريال للعقامليال ،سقوا كقان ذلقك عقال طريقق
المةاولة المباشقرة أو بواسق ة البريقد االلكترونقي ،وحصقف الباحقث علقي ( )94اسقتبانة صقالحة للدراسقة تمةقف
جميققع مجتمققع الدراسققة ققلل الةصققع الةققاني مققال العققام الدراسققي (1441ه2020-م)  ،وبعققد ذلققك قققام الباحققث
باد ققال البيانققات ،ومعالجتهققا إحصققاايا ً بالحاسققد اآللققي عققال طريققق برنققامج ( ، )SPSSثققم تحليققف البيانققات
واستخراج الةتااج .

المبحث القالث :األساليب اإلحصائية.
لتحقيققق أهققداف الدراسققة وتحليققف البيانققات التققي تققم جمعهققا ،فقققد تققم اسققتخدام العديققد مققال األسققاليد ابحصققااية
المةاسقبة باسقتخدام الحق م ابحصقااية للعلقوم االجتماعيقة Statistical ackage for Social Sciences
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والتي يرم لها ا تصاراً بالرم

) ،(SPSSوتم توزيع الفئقات وفقق التقدرج المسقتخدم فقي أداة الدراسقة كمقا

هو موضا في الجدول التالي:
جدو رقم ()2
توزيع الفئات وةق الندرج المسنخدم ةي أداة الدراسة
الوصف

ندى المنوسطات

الفئة

نواةق بشدةا

4.21-5.00

الخانسة

نواةق

3.41-4.20

الرابعة

نحايد

2.61-3.40

القالقة

غير نواةق

1.81-2.60

القانية

غير نواةق بشدة

1.00-1.80

األولى

نسنوى المنوسطات

نرتفع
ننوسط
ننخفض
وتم اسنخدام األساليب اإلحصائية النالية :
 -1التكرارات والةسد المئوية والمتوس الحسابي للتعرف عل الخصقااص الشخصقية والوظيفيقة للمبحقوثيال
وتحديد استجاباتهم تجاه عبارات المحاور الرايسة التي تتضمةها أداة الدراسة .
 -2االنحراف المعيارم " "standard deviationللتعرف عل مقد انحقراف إجابقات المبحقوثيال علق كقف
عبارة مال عبارات محاور الدراسة عال متوس ها الحسابي  ،ولكف محور مال المحاور الرايسية عال متوس ها
الحسابي  ،وكذلك أبعاد هذه المحاور .
كما تم اسنخدام اللنبارات اإلحصائية النالية :
 -1معامف ألفا كرونباي ( )Alpha Cronbachللتحقق مال ثبات فقرات االستبانة .
 -2معامف ارتباط بيرسون ) )Person Correlationللتأكد مال صدق االتساق الدا لي للستبانة عقال طريقق
إيجاد معامف االرتباط بيال كف عبارة والمحور الذم تةتمي لم العبارة  ،وكقذلك معرفقة مقد وجقود علققة بقيال
محاور الدراسة .
المبحث الرابع :ننائج الدراسة الميدانية.
وتشنمل على نا يلي:
أولا :الننائج المنعلاة بالمحور األو  :واقع القااةة الننييمية بإدارة النعليم بمحاةية بيشة.
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جدو رقم ()3
اسنجابات المبحوثي على عبارات المحور األو (واقع القااةة الننييمية بإدارة النعليم بمحاةية
بيشة).

واقع الةقافة التة يمية بادارة التعليم بمحاف ة بيشة

تؤكققققد ابدارة العليققققا
علققق العمقققف بكفقققا ة
4
وانجققققققققققاز المهققققققققققام
بفاعلية.
تمتلقققك ابدارة العليقققا
ر يققققة وفهققققم عميققققق
5
لخلقققق فقققرص عمققققف
جديدة للمة مة.
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النكرار والنسب

تضققققع ابدارة العليققققا
أهقداف واضقحة أمققام
3
العقققققققامليال لتسقققققققهيف
عملية انجازها.
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تهقققققتم ابدارة العليقققققا
 6بتحقيققق أدا جيققد فققي
العمف وبلوغ الهدف.
القواعقققد والتة يمقققات
 7الدا لية في المؤسسة
تتصع بأنها عادلة.
تؤكد ابدارة العليا
 8عل االستقرار
الوظيفي.
العامف الحاسم لةجاح
المؤسسة هو قدرتها
 9عل استغلل
الموارد المتاحة
وتحقيق أفضف أدا .
تحرص ابدارة العليا
عل زيادة (توطيد)
 10الةقة بيال العامليال.

ك
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%
ك
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31

18
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20.2 19.1 33.0 18.8
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%

6.4

ك
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%

6.1

24

17

40

13

13.8

1.284

15

14.9

7
1.100 2.81
16

42.6 18.1 25.5
25

16

7.4

39

8

41.8

7

2.80

واقع الةقافة التة يمية بادارة التعليم بمحاف ة
بيشة

النكرار والنسب
ك

17 25.2

درجة المواةاة
غير
غير
نواةق
نواةق
نواةق نحايد
نواةق
بشدة
بشدة
24

5

17

34

7

34.2

6

2.78
%

15 5.69 24.2

1.99
27

المنوسط الحسابي

171

%

13.8 18.1 48.9 17.0

2.1

النحراف المعيار

تقققققققققولي ابدارة
العليققققا اهتمامققققا
 11مةق ع بالعامليال
وتشققققققققققققققققققققققجع
المبتكريال مةهم.

0.991 3.65
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تقققققققققولي ابدارة
العليققققا اهتمامققققا
 12بنجاز األهداف
بكفا ة.

ك

1.297 3.27
%

يتةافس العقامليال
فقققققي المؤسسقققققة
13
لتحقيققققق كفققققا ة
أفضف.
تشقققققققجع ابدارة
العليقققا العقققامليال
علقق المشققاركة
14
فقققققققققي جميقققققققققع
أنشقققققققققققققققققققققققق ة
المؤسسة.
تقققققققققوفر ابدارة
العليقققا للعقققامليال
 15األمال الوظيفي.

تسقققققققع ابدارة
العليققا للمحاف ققة
16
علقققققق مي تهققققققا
التةافسية.
هةا رغبة لد
ابدارة العليقققققققققا
لتحمققققققققققققققققققققققققف
 17المخاطر ،وهقذا
مققققا ي يقققققد مقققققال
طاقتهققققققققققققققققققققققققا
وطموحها.
تحقققققققققدد ابدارة
 18العليقققققققققققققققققققققققققققا
المسقققققققققققؤوليات
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والسقققققققققققققققل ات
والعلققققققققققققققققات
التة يميققققة بققققيال
العامليال فيها.
تع ققققققي ابدارة
العليقققققا اهتمققققققام
بالعقققققامليال مقققققال
19
اجققققققققف زيققققققققادة
كفا تهم ومتابعة
انجازاتهم.
تهقققققققققققتم ابدارة
العليققققا بت ققققوير
وسااف االتصال
 20بقققققيال مواردهقققققا
البشرية.

تشقققققققجع ابدارة
العليا بالمؤسسقة
21
حققاالت اببقققداا
واالبتكار.

تشقققققققجع ابدارة
العليقققا العقققامليال
22
علققققققق العمقققققققف
الجماعي.

12
%
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%
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1.108 2.29
13.1 9.3

23

13

4

7
14

%
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المنوسط العام

8.7

1.115 3.19

0.805 3.72

لقد بيةت ردود أفراد الدراسة عل األسئلة الواردة في جدول رقم ( )3عل أن واقع الةقافقة التة يميقة بقادارة
التعليم بمحاف ة بيشة ،كان عاليا ً وعليم تقوم ابدارةبتهيئة العامليال للعمف وفقالمةقاي التة يمقي المةاسقد للةقافقة
التة يمية وت ويرها لمواكبقة اسقتخدام التقةيقات الحديةقة فقي العمقف وتصقميمها للهيكقف التة يمقي بشقكف يضقمال
استيعا استخدام التقةيات الحديةة ،ومقال قلل تفقويض ابدارة العليقا مر وسقيهم الم يقد مقال السقل ات ،ومقال
لل استغلل الموارد المتاحة وتحقيق أفضف أدا  ،ومال لل توطيد الةقة والعلقات بيال العامليال،
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بيةما كانت ردودهم متوسق ة بمقا يتعلقق بعبقارة يتةقافس العقامليال فقي المؤسسقة لتحقيقق كفقا ة أفضقف ،وعبقارة
تشجع ابدارة العليا بالمؤسسة حاالت اببداا واالبتكار.

الننائج المنعلاة بالمحور القاني :واقع البداع اإلدار بإدارة النعليم بمحاةية بيشة.
جدو رقم ()4
اسنجابات المبحوثي على عبارات المحور القاني (واقع اإلبداع اإلدار بإدارة النعليم بمحاةية بيشة).

واقع اببداا ابدارم بادارة التعليم بمحاف ة بيشة

يةج العقامليال األعمقال
 3الموكلققة إلققيهم بأسققلو
مت ور.
يحققرص العققامليال عل ق
 4تققققديم األفكقققار الجديقققدة
للعمف.
يمتلققققققققققققك العققققققققققققامليال
المهققارات الكافيققة التققي
 5مقققققققال للهقققققققا يقتةقققققققع
المتعامليال معهم.

174

النكرار والنسب

يحقاول العققامليال ت بيققق
أسقققاليد جديقققدة بالعمقققف
2
لحققققققققف أيققققققققة مشققققققققكلة
نواجهها.
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المنوسط الحسابي

يعمف العقامليال بأسقلو
 1فققرق العمققف بمققا يحقققق
اببداا ابدارم.
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النحراف المعيار
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يحققرص العققامليال عل ق
التعبير عال ذرااهقم ولقو
6
كانت مخالفة لر سقااهم
بالعمف.
يسقع العامليةللحصققول
علقققققق األفكققققققار التققققققي
7
تسققققاهم بحققققف مشقققققاكف
العمف.
يحققرص العققامليال عل ق
اقتقققراح أسقققاليد جديقققدة
 8ألدا العمقققققققققف رغقققققققققم
علمهقققققققققم بالمخقققققققققاطر
المترتبة عل ذلك.
يحققرص العققامليال عل ق
 9االسقققققتفادة مقققققال انتققققققاد
اآل ريال لهم.
يقترح العقامليال أسقاليد
جديدة ألدا العمف حت
10
إذا كقققان هةقققا احتمقققال
لعدم نجاحها.
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درجة المواةاة

واقع اببداا ابدارم بادارة التعليم
بمحاف ة بيشة
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ك

24

%

24.2

5

17

غير
نواةق
بشدة

34

7

34.2

6

2.78
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النكرار والنسب
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2.1

المنوسط الحسابي

يسققققققققققع العققققققققققامليال
للحصول عل األفكقار
11
التققققققي تسققققققاهم بحققققققف
مشاكف العمف.

0.991 3.65

1.99

النحراف المعيار
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يت بققققققققققق العققققققققققامليال
أسقققققاليد جديقققققدة ألدا
12
األعمقققققال وفقققققا ً مقققققال
اب فاق.
يهقققتم العقققامليال بتققققديم
 13أفكار مستحدثة بالعمقف
حت ولو لم ت بق.
يتم تبسي أفكارنقا عةقد
 14مواجهققققققققة المشققققققققاكف
بالعمف.
يحصققف العققامليال عل ق
 15معلومققات مفصققلة قبققف
بداهم بالعمف الجديد.
ال يققتم اتخققاذ القققرارات
بشققققكف عشققققوااي بققققف
16
حسققققققققققققد دراسققققققققققققة
مستفيضة.
يملقققك العقققامليال ر يقققة
17
دقيقة لمشكلت العمف.
يملققك العققامليال قققدرات
 18علققق توققققع مشقققكلت
العمف قبف حدوثها.
عقققققققادة مقققققققا يفضقققققققف
العققققققققامليال األعمققققققققال
19
الصققعبة عققال األعمققال
الروتيةية البسي ة.
يحرص العقامليال علق
تققققققديم األفكقققققار التقققققي
20
سقققققبق تققققققديمها عةقققققد
مواجهة المشاكف.
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المنوسط العام

0.805 3.72

لقد بيةت ردود أفراد الدراسة عل األسئلة القواردة فقي جقدول رققم ( )4علق أن واققع اببقداا ابدارم بقادارة
التعليم بمحاف ة بيشة ،كان عاليا ً مال لل تهيئة العامليال للعمف بأسلو فرق العمف بمقا يحققق اببقداا ابدارم،
ومال لل ت بيق أساليد جديدة بالعمف لحف أية مشكلة نواجهها ،ومال لل حرص العامليال عل تقديم األفكقار
الجديدة للعمف ،ومال لل امتل العامليال قدرات عل توقع مشكلت العمقف قبقف حقدوثها ،بيةمقا كانقت ردودهقم
متوس ة بما يتعلق بعبارة يهتم العامليال بتقديم أفكقار مسقتحدثة بالعمقف حتق ولقو لقم ت بقق ،وعبقارة ال يقتم اتخقاذ
القرارات بشكف عشوااي بف حسد دراسة مستفيضة.
وتشير ننائج الدراسة الميدانية ةي نجملها إلى اآلتي:
فيمققا يتعلقبواقققع الةقافققة التة يميققة بققادارة التعلققيم بمحاف ققة بيشققة ،لصققت نتققااج الدراسققة بققأن واقققع الةقافققة
التة يمية كان عاليا ً فيما يتعلقق بتفقويض ابدارة العليقا مر وسقيهم الم يقد مقال السقل ات ،وفيمقا يتعلقق باسقتغلل
الموارد المتاحة وتحقيق أفضف أدا  ،وفيما يتعلق بتوطيد الةقة والعلقات بيال العقامليال ،بيةمقا كانقت واققع الةقافقة
التة يمية متوس ا ً فيما يتعلق بعبارة يتةافس العامليال فقي المؤسسقة لتحقيقق كفقا ة أفضقف ،وعبقارة تشقجع ابدارة
العليا بالمؤسسة حاالت اببداا واالبتكار.
فيما يتعلق بواقع اببداا ابدارم بادارة التعليم بمحاف ة بيشة ،لصت نتااج الدراسة بقأن واققع اببقداا ابدارم
كان عاليا ً فيما يتعلق باهتمام العامليال للعمف بأسلو فرق العمف بما يحقق اببداا ابدارم ،وفيما يتعلق بت بيق
أساليد جديدة بالعمف لحف أية مشكلة نواجهها ،وفيما يتعلق بامتل العامليال ققدرات علق توققع مشقكلت العمقف
قبف حقدوثها ،بيةمقا كانقت واققع اببقداا ابدارم متوسق ا ً فيمقا يتعلقق بعبقارةيهتم العقامليال بتققديم أفكقار مسقتحدثة
بالعمف حت ولو لم ت بق ،وعبارة ال يتم اتخاذ القرارات بشكف عشوااي بف حسد دراسة مستفيضة.

الخلاصة:
تم التعرف في هذا الفصف عل إجرا ات الدراسة الميدانية المتعلقة باببقداا ابدارم مقال قلل الةقافقة التة يميقة،
وذلك مال لل التعرف عل أداة الدراسة ومراحقف تصقميمها ،واجقرا ات الت بيقق لجمقع البيانقات ،واألسقاليد
ابحصااية ،بابضافة إل نتااج الدراسة الميدانية وما توصلت إليم.

الخاتمة:
توصققلت نتققااج الدراسققة الة ريققة إل ق أن الةقافققة التة يميققة تعتبققر هويققة أو شخصققية المؤسسققة حيققث تتكققون مققال
مجموعة مال القيم ،والعادات ،والمعايير ،والمعتقدات ،التي تحكم ال ريقة التي يفكر بهقا أعضقا المؤسسقة ،كمقا
أن اببقداا ابدارم هققو مجموعققة ابجققرا ات والعمليققات والسققلوكيات التقي تققؤدم إلق تحسققيال المةققاي العققام فققي
المة مة وتفعيف األدا اببداعي مال لل تحفي العقامليال علق حقف المشقكلت واتخقاذ الققرارات بأسقلو أكةقر
إبداعا ً وب ريقة غير مألوفة في التفكير.
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ومال لل هذا البحث توصلت نتااج الدراسة الميدانية إل أن إدارة التعلقيم بمحاف قة بيشقة ت بقق اببقداا ابدارم
والةقافة التة يمية بدرجة عالية ،ولت بيقق اببقداا ابدارم مقال قلل الةقافقة التة يميقة بشقكف فاعقف فقان الحاجقة
تت لققد تققدريد ابدارات العليققا عل ق اسققتيعا التكةولوجيققا وتقةيققات االتصققال المت ققورة ،وزيققادة مققةا الحققواف
المعةوية والمادية للمبدعيال ،والمحاف ة عل الجو السااد والةقافة التة يمية الجيدة مال قبف إدارة التعليم بمحاف قة
بيشة ،والعمف عل تكريسها وتع ي ها لديمومة الع ا األفضف ،وتشجيع العمف الجماعي وت قوير عمليقة صقةع
القرار ابدارم بما يشجع اببداا ابدارم لد إدارة التعليم بمحاف ة بيشة.
وبناءاا على السننناجات الني توصل إليها الباحث ةإنه يوصي الهنمام بالنوصيات النالية-:
 -1زيادة مةا الحواف المادية والمعةوية المةاسبة للمبدعيال بالعمف في إدارة التعليم بمحاف ة بيشة.
 -2استق ا المبدعيال بالعمف بادارة التعليم بمحاف ة بيشة وتغذية ابدارات المختلفة بهؤال المبدعيال .
 -3ضرورة االهتمام بتوافر أبعاد الةقافة التة يمية لما لها مال أثار إيجابية في تحقيق اببداا ابدارم بدارة
التعليم بمحاف ة بيشة.
 -4المحاف ة عل الجو السااد والةقافة التة يمية الجيدة مال قبف إدارة التعليم بمحاف ة بيشة ،والعمف عل
تكريسها وتع ي ها لديمومة الع ا األفضف.
 -5عدم التردد بت بيق األساليد الجديدة وتحمف المخاطرة بالعمف وفا مال اب فاقات لما لهذا األمر مال أهمية
بالغة لإلبداا ،وعدم الخوف مال ت بيق األساليد التي يتوفر بها نسبة كبيرة مال المخاطرة.
 -6ضرورة اهتمام إدارة التعليم بمحاف ة بيشة بتدريد العامليال الذيال لديهم القدرة عل استيعا

التكةولوجيا

الحديةة وتقةيات االتصال المت ورة مال لل إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة ل يادة إبداعاتهم.
 -7اهتمام إدارة التعليم بمحاف ة بيشةبصورة اكبر بالمةاي التة يمي السااد بتلك المدارس.
 -8ت بيق المفاهيم ابدارية الحديةة لد إدارة التعليم بمحاف ة بيشة مةف تفعيف مبدأ المشاركة وتشكيف فرق
العمف والعمف الجماعي وصةع القرار ابدارم بما يشجع اببداا.
 -9زيادة االهتمام باجرا الدراسات الخاصة بأساليد ت وير األعمال بادارة التعليم بمحاف ة بيشة لما لذلك مال
تأثير إيجابي عل اببداا.
البحوث والدراسات المانرحة:
 -1دور الةقافة التة يمية في تحقيق االلت ام التة يمي ألعضا هيئة التدريس بجامعة بيشة.
 -2دراسة مقارنة للةقافة التة يمية واببداا ابدارم بيال كليات جامعة بيشة.
 -3إجرا دراسات مماثلة عل مة مات حكومية أ ر غير المؤسسات التعليمية.
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قائمة المراجع
المراجع العربية.
الةاصر عل حاكم ( :) 2018الةقافة التة يمية وعلقتها باببداا ابدارم لد عمدا الكليات ومعاونيهم في
جامعة بغداد ،نجلة البحوث النربوية والنفسية ،العدد ( ،)56بغداد.
السيوطي ( )2008واقع اببداا ابدارم لد إدارات المصارف العاملة في الضفة الغربية ،نجلة جانعة
الادس المفنوحة ،فلس يال.
العميان ،محمود سقلمان (  :) 2004السرلوك الننييمري ةري ننيمرات األعمرا  ،ط ،2دار وااقف للةشقر ،عمقان،
األردن .
العاج  ،إيها فاروق (2011م )  .دور الةقافة التة يمية في تفعيف ابدارة ابلكترونية  :دراسة ت بيقية عل
وزارة التربية والتعليم العالي ف محاف ات غ ة  ،رسالة ناجسنير( غير ننشورة )  ،غ ة  :الجامعة
ابسلمية .
أبو بكر ( :)2004الننييم اإلدار ةي المنيمات المعاصرة :مد ف ت بيقي بعداد وت وير التة يم ابدارم
في المةش،ت المتخصصة ،االسكةدرية ،الدار الجامعية.
ال عبقققققققي حسقققققققال علققققققق ( :)2009أثقققققققر الةقافقققققققة التة يميقققققققة فقققققققي اببقققققققداا ابدارم:دراسقققققققة ت بيقيقققققققة
في شركات األدوية األردنية ،المجلة العلمية،كلية االقتصاد والعلوم ابدارية ،األردن
الم يرم محمد غالد (  :)2013مكونات الةقافة التة يمية وعلقتها بدوافع التعلم الذاتي لد العامليال في
ق اا حرس الحدود بالخفجي ،رسالة ناجسنير ،جامعة نايع للعلوم األمةية ،الرياض.
الخشالي ،شاكر جار هللا والتميمي ،أياد فاضف محمد (: )2008الةقافة التة يمية ودورها في تع يق المشقاركة
باتخاذ القرار لمواجهة التحديات المعاصرة دراسة ميدانيقة فقي شقركات تكةولوجيقا المعلومقات األردنيقة ،كليقة
االقتصاد والعلوم ابدارية جامعة العلوم الت بيقية ،عمان ،األردن.
القريوتي ،محمد قاسم ( :)2000نيرية المنيمة والننييم ،ط ،1دار وااف للةشر والتوزيع ،عمان.
القريوتي ،محمد قاسم (: )2009السلوك الننييمي ،دار وااف للةشر والتوزيع ،ط ،5عمان
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ذل حسال ،عبد الع ي حسال .)2001( .الةقافة التة يمية وعلقتهقا بفعاليقة الت قوير التة يمقي :دراسقة ت بيقيقة
عل ابدارة العامة للمجاهديال بالمملكة العربية السقعودية .رسرالة ناجسرنير غيرر ننشرورة ،الريقاض :جامعقة
نايع العربية للعلوم األمةية.
الصلحي  ،صلح عبدالجليف (2009م)  .الةقافة التة يمية وعلقتها بالرضا الوظيفي بالمة مات العامة :
دراسة ت بيقية عل أمانة مديةة جدة  ،رسالة ناجسنير (غير ننشوره)  ،جدة  :جامعة الملك عبد الع ي .
الةسور  ،مروان محمد ( 2012م )  .دور الةقافة التة يمية في تحسيال أدا العامليال في الق اا المصرفي
األردني  ،نجلة الجانعة اإلسلانية القنصادية واإلدارية  ،م ، )2( 20ص . 187-210
العسقققققققققققققققققاف( " :)2004واقعاببداعومعوقاتهلدىمقققققققققققققققققديرات المدارسقققققققققققققققققبمديةةالرياض" ،رسرررررررررررررررررالة
ناجسنير ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
الليةققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققي محمققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققد( :)2008الةقافةالتة يميةلمديرالمدرسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققةودورها
فياببداعابداريمةوجهةن رمديريمدارسالتعليماالبتداايبالعاصمةالمقدسققققققققققققققققة–

السققققققققققققققققعودية،

رسالة ناجسنير ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
المدان ،سامي عبد هللا ؛ وموس  ،صباح محمد (2010م)  .قياس أثر عوامف الةقافة التة يمية في تةفيذ إدارة
المعرفة في مجموعة االتصاالت األردنية (أورانج) :دراسة حالة ،نجلة اإلدارة والقنصاد، )84( ،
ص. 106 -142
المرسي ،جمال الديال (2006م)  .إدارة القااةة الننييمية والنغيير ،ابسكةدرية :الدارالجامعية.
الوقفي ،علي عوض ( 2009م )  .تغيير ثقافة المة مة كمد ف استراتيجي للةهوض بمة مات ابعمال في
ظف األزمات المعاصرة :دراسة ميدانية عل البةو التجارية األردنية ،الملناى العلمي الدولي حو األزنة
المالية والقنصادية الدولية والحوكمة العالمية ،الج اار.
القققققققد محمقققققققود ع يققققققق (  :)2012الةقافقققققققة التة يميقققققققة وعلقتهقققققققا مقققققققع أسقققققققاليد معالجقققققققة الصقققققققراا
التة يمققققققي مققققققال قبققققققف المققققققل ابدارم والفةققققققي لققققققبعض المة مققققققات الرياضققققققية محاف ققققققة نيةققققققو ،
نجلة علوم النربية الرياضية ،العدد ( ،)3المجلد ( ،)5جامعة الموصف ،العراق.
جواد ،شوقي ناجي :)1995( ،إدارة األعما ننيور كلي ،دار الكتد لل باعة والةشر ،بغداد.
جريةبرج  ،جيرالد ؛ بارون  ،روبرت (د،ت)  .إدارة السلوك ةي المنيمات ،ترجمة رفاعي ،رفاعي محمد؛
و بسيوني ،إسماعيف علي (2010م)  ،الرياض :دار المريخ للةشر.
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حاتم علي حسال رضا ()2009بعةوان" :اببداا ابدارم و علقتم باألدا الوظيفي ،دراسة ت بيقية عل
األجه ة األمةية" ،رسالة ناجسنير ،جامعة نايع للعلوم األمةية ،الرياض.
ديققد ،والبهلققول ( )2017الةقافةالتة يميةكأحدالمت لباتالرايسققةلةجاحادارةالمعرفة دراسققة ميدانيققة فققي جامعققة
تشريال ،نجلة جانعة البعث ،المجلد ( ،)39العدد ( ،)42سوريا.
درويش ،مروان (. ) 2006إدارة المعرفة ودورها في تحقيق اببداا ابدارم لد

مديرم فروا البةو

العاملة في فلس يال .بحث نادم للمؤتمر القاني لكلية القنصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة العلوم الت بيقية
الخاصة ،عمان األردن.
سققققققققعد مجيققققققققد عبققققققققد علققققققققي(  :)2013دور اسققققققققتراتيجيات اببققققققققداا ابدارم فققققققققي األدا الققققققققوظيفي
للعامليال في معمف سمةت الكوفة ،رسالة ناجسنير ،كلية ابدارة واالقتصاد ،العراق.
سقققلو ،شقققاكر احمقققد ( : )2011القااةرررة الننييميرررة الرياضرررية وعلاقنهرررا بالكفررراءة الننييميرررة ةررري المنيمرررات
الرياضية ةي إقليم كردسنان ،دار العرا ودار نور للدراسات والةشر والترجمة ،ط ،1دمشق ،سوريا .
طالد  ،مةير إبراهيم (2011م)  .علقة الةقافة التة يمية بالوال التة يمي في الجامعات الفلس يةية ف ق اا
غ ة  ،رسالة ناجسنير ( غير ننشورة )  ،غ ة  :جامعة األزهر.
شايال إدجار (2004م)  .القااةة الننييمية والايادة ،ط ، 3ترجمة األصبحي ،الرياض  :معهد ابدارة
العامة.
صالا علي الواسع( :)2018أثر الةقافة التة يمية عل تقييم أدا العامليال ،نجلة البحوث األكاديمية ،العدد
( ،)11ليبيا.
عكاشة  ،أسعد أحمد ( 2008م )  ،أثر الةقافة التة يمية عل مستو األدا الوظيفي  :دراسة ت بيقية عل
شركة االتصاالت في فلس يال  ،رسالة ناجسنير (غير ننشوره)  ،غ ة  :الجامعة ابسلمية .
محمد ماهر أحمد ( :) 2012الةقافة التة يمية وعلقتها باببداا ابدارم للقيادات ابدارية بجامعة أسيوط،
المجلة العملية ،كلية التربية ،جامعة أسيوط ،المجلد ( ،)28العدد (.)2
موس  ،صافي إمام ( :)1976ظاهرة الة اعات في المة مات ،نجلرة اإلدارة العانرة ،الريقاض ،العقدد (،)19
يةاير .1976
يقققققق غش محمققققققد ( :)2007الةقافققققققة المهةيققققققة فققققققي الفكققققققر الحققققققديث  ،دراسققققققة ميدانيققققققة علقققققق مةسققققققوبي
جامعة محمد يضر رسالة ناجسنير ،الج اار  ،2007،ص20
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الملاحق
السيد المحترم /
يقوم الباحث باعداد بحث بعةوان " اببداا ابدارم مال لل الةقافة التة يمية بدارة التعليم بمحاف ة
بيشة ".
علما ً بأن مفهوم القااةةالننييمية في هذه البحث يقصد بها مجموعة القيم والمعتقدات واألعراف
والتوقعات التي يدركها جميع العامليال بمدارس مة قة عسير التعليمية التي يؤمال بها األفراد ،وهذه القيم تؤثر
األفراد ،مما يؤدم إل

بدورها في الجواند ابنسانية الملموسة مال المة مة وفي سلو

تحقيق اببداا

ابدارم ،أنا اإلبداع اإلدار هو مجموعة ابجرا ات والعمليات والسلوكيات التي تؤدم إل تحسيال المةاي
العام في المؤسسة وتفعيف األدا اببداعي مال لل تحفي العامليال عل حف المشكلت واتخاذ القرارات
بأسلو أكةر إبداعا ً وب ريقة غير مألوفة في التفكير ".
يرج االطلا عل فقرات االستبيان وابجابة عليهما بدقة وحياديقة بوضقع علمقة ( √ ) فقي المجقال
المخصص دمة للبحث العلمي فق  ،وال داعي لذكر االسم شاكريال تعاونكم
ثالقاا :المعلونات األولية:
 -1المؤهل العلمي :مؤهف عالي (

) ( ) ماجستير

( ) دكتوراه.

 -2المسمى الوظيفي:

).

(

 -3سنوات الخبرة :أقف مال  5سةوات ( ) مال  5إل أقف مال  10سةوات ()
 10سةوات فأكةر( ).

المحور األو  :القااةة الننييمية.
يهدف هذا المحور إل التعرف عل واقع الةقافة التة يمية بادارة التعليم بمحاف ة بيشة ،وفيما يلي
مجموعة مال العبارات حدد درجة موافقتك عل العبارة بوضع علمة (√) إمام العبارة التي تةاسد ا تيار :

م

1

الفقرة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

تحرص ابدارة العليا عل تفويض مر وسيهم الم يد مال السل ات.
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غير موافق
بشدة
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الفقرة

م

2

تشجع ابدارة العليا العامليال عل االبتكار واببداا في عملهم.

3

تضع ابدارة العليا أهداف واضحة أمام العامليال لتسهيف عملية انجازها.

4

تؤكد ابدارة العليا عل العمف بكفا ة وانجاز المهام بفاعلية.

5

تمتلك ابدارة العليا ر ية وفهم عميق لخلق فرص عمف جديدة للمة مة.

6

تهتم ابدارة العليا بتحقيق أدا جيد في العمف وبلوغ الهدف.

7

القواعد والتة يمات الدا لية في المؤسسة تتصع بأنها عادلة.

8

تؤكد ابدارة العليا عل االستقرار الوظيفي.

9

العامف الحاسم لةجاح المؤسسة هو قدرتها عل استغلل المقوارد المتاحقة
وتحقيق أفضف أدا .

10

تحرص ابدارة العليا عل زيادة (توطيد) الةقة بيال العامليال.

11

تولي ابدارة العليا اهتماما مةق ع بالعامليال وتشجع المبتكريال مةهم.

12

تولي ابدارة العليا اهتماما بنجاز األهداف بكفا ة.

13

يتةافس العامليال في المؤسسة لتحقيق كفا ة أفضف.
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موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق
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غير موافق
بشدة
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الفقرة

م

14

تشجع ابدارة العليا العامليال عل المشاركة في جميع أنش ة المؤسسة.

15

توفر ابدارة العليا للعامليال األمال الوظيفي.

16

تسع ابدارة العليا للمحاف ة عل مي تها التةافسية.

17

هةا رغبة لد ابدارة العليا لتحمف المخاطر ،وهذا ما ي يقد مقال طاقتهقا
وطموحها.

18

تحقققدد ابدارة العليقققا المسقققؤوليات والسقققل ات والعلققققات التة يميقققة بقققيال
العامليال فيها.

19

تع ققي ابدارة العليققا اهتمققام بالعققامليال مققال اجققف زيققادة كفققا تهم ومتابعققة
انجازاتهم.

20

تهتم ابدارة العليا بت وير وسااف االتصال بيال مواردها البشرية.

21

تشجع ابدارة العليا بالمؤسسة حاالت اببداا واالبتكار.

22

تشجع ابدارة العليا العامليال عل العمف الجماعي.
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موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق
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غير موافق
بشدة
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المحور القاني :اإلبداع اإلدار .
يهدف هذا المحور إل

التعرف عل

واقع اببداا ابدارم بادارة التعليم بمحاف ة بيشة ،وفيما يلي

مجموعة مال العبارات حدد درجة موافقتك عل العبارة بوضع علمة (√) إمام العبارة التي تةاسد ا تيار :

م

العففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبارة

1

يعمف العامليال بأسلو فرق العمف بما يحقق اببداا
ابدارم.

2

يحقاول العقامليال ت بيقق أسققاليد جديقدة بالعمقف لحققف
أية مشكلة نواجهها.

3

يةجققق العقققامليال األعمقققال الموكلقققة إلقققيهم بأسقققلو
مت ور.

4

يحرص العامليال عل تقديم األفكار الجديدة للعمف.

5

يمتلققك العققامليال المهققارات الكافيققة التققي مققال للهققا
يقتةع المتعامليال معهم.

6

يحرص العامليال عل التعبير عال ذرااهم ولو كانقت
مخالفة لر سااهم بالعمف.

7

يسققع العامليةللحصققول عل ق األفكققار التققي تسققاهم
بحف مشاكف العمف.

8

يحقرص العقامليال علق اقتقراح أسقاليد جديققدة ألدا
العمف رغم علمهم بالمخاطر المترتبة عل ذلك.

9

يحرص العامليال عل االستفادة مقال انتققاد اآل قريال
لهم.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

يقترح العامليال أسقاليد جديقدة ألدا العمقف حتق إذا
10
كان هةا احتمال لعدم نجاحها.
 11يسع العقامليال للحصقول علق األفكقار التقي تسقاهم
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غير موافق
بشدة
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بحف مشاكف العمف.
يت بق العقامليال أسقاليد جديقدة ألدا األعمقال وفقا ً
12
مال اب فاق.
يهققتم العققامليال بتقققديم أفكققار مسققتحدثة بالعمققف حت ق
13
ولو لم ت بق.
 14يتم تبسي أفكارنا عةد مواجهة المشاكف بالعمف.
يحصقف العققامليال علق معلومقات مفصققلة قبققف بققداهم
15
بالعمف الجديد.
ال يققتم اتخققاذ القققرارات بشققكف عشققوااي بققف حسققد
16
دراسة مستفيضة.
 17يملك العامليال ر ية دقيقة لمشكلت العمف.
يملك العامليال قدرات عل توقع مشكلت العمف قبف
18
حدوثها.
عقققادة مقققا يفضقققف العقققامليال األعمقققال الصقققعبة عقققال
19
األعمال الروتيةية البسي ة.
يحقققرص العقققامليال علققق تققققديم األفكقققار التقققي سقققبق
20
تقديمها عةد مواجهة المشاكف.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحث /عبد هللا سعيد سليم الحارثي ،المجلة األكاديمية لكبحاث
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