1097

9

91

دور المناخ التنظيمي في تعزيز عملية اإلبداع
دراسة استطالعية في المديرية العامة لتربية ميسان
 رياض ضياء عزيز.م
 جامعة ميسان- كلية اإلدارة واالقتصاد
abuteba1984@yahoo.com
5116/3/31 :تاريخ قبول النشر
5112/9/13 :تاريخ استالم البحث

المستخلص
 ممهها يسههتلزم ا مههر,شههتد المنظمهها وط ه را ووتههديا عديههدة ومتالجاههة فههي م ههاال عههدة
ضرورة إجراء وته ال وويييهرا جيريهة ومتسهارعة سهاليم العمها واإلدارة فيتها مهج دهال إي هاد
مناخ ونظيمي يساهم في عملية اإلبداع لألفراد واليي ينعكس على رفع مسهت دداء العهامليج ووتسهيج
 وينشر المناخ التنظيمي دثره في متييهرا إداريهة وسهل كية.ن عيته ويتاق ميزة التف ق على المنافسيج
 هيا مع العلم إن اثر المناخ التنظيمي ال ياتصهر علهى دنه اع معينهة مهج المنظمها دون بيرهها بها,عدة
.يشما المنظما جميعتا متما كان نشاطتا
وقد استتدفت هيه الدراسة وتديد وأثير المناخ التنظيمي في عملية اإلبداع لد ا فراد العامليج
/  الصراع/  الت افز/  إذ ومثلت دبعاد المناخ التنظيمي (التيكا التنظيمي,في مديرية وربية ميسان
 لتتليا المعل ما التي, وقد اعتمد الباجث المنتج ال صفي التتليلي,) اإلبداع/  المشاركة/ الضي ط
) م ظف في71( جمعتا ب ساطة االستبانة ل مع المعل ما إذ وم ادتيار عينة عش ائية مك نة مج
 متمثلة بنظام, ودستخدم الباجث ا ساليم اإلجصائية للتعاما مع البيانا الميدانية,المنظمة عينة البتث
) إذ اوجد التتليا اإلجصائي للبيانا وج د عالقة اروباط ووأثير معن ية بيج المناخ التنظيميSPSS(
. ودتمت الدراسة ب ملة مج الماترجا الضرورية للمنظمة عينة البتث,وعملية االبداع
The role of the organizational climate in the promotion of the innovation
process
A Survey Study in Directorate-General for Misan Education
Lecturer: Riyadh D. Azeez
Department of Business Administration / University of Misan

Abstract:
organizations have witnessed developments and challenges in various
fields compelling the necessity for rapid and radical changes and
transformations to take place concerning business and management by
establishing an organizational climate that creating the innovation process that
reflecting labors performance level and quality's improvement and creating
superiority feature on competitors. and organization climate deployment its
effect in multiple managerial and behavioral changeable organization
climate's effect no limited on sample types from organization but its covering
all organization whatever its activities was.
The aim of study limited the Organization Climate's Effect in innovation
process \ A Survey Study for The Opinions of a Sample of Functionaries in
Directorate-General for Education Misan, where the regulatory climate
elements (organizational structure \ incentives \ conflict \ pressure \ share \
creativity), the researcher depended on descriptive analysis method, for
information analysis that collection by questionnaire for information
collection, and chose random sample content from (72) labor in research
organization the researcher is used the statistical methods to deal with
surveying data, mummer by (SPSS) system, where the date statistical analysis
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find relationship connection and effect between organization climate and
innovation process, study closing by multiple from necessary proposals for
research organization.
تمهيد
يعد م ض ع المناخ التنظيمي مج الم ض عا المتمة في جاا اإلدارة والسل ك التنظيمهي الهيي
يتظى باهتمام المفكهريج والبهاجثيج ,لمها لهه مهج وهأثير فعها فهي جاضهر المنظمها ومسهتابلتا ,ووظتهر
دهميته مج دال دوره ال اضح في ن اح المنظمة ووتايق دهدافتا لم اكبة التط ر والعمها علهى إباائتها
على المد البعيد ,والسيما فهي المنظمهة المتعلمهة التهي وعهد بتهق مهج مالمهح الاهرن التهادي والعشهريج
التي وتطلم منادا ً ونظيميا ً مختلفها ً ,وبيهر واليهدي ,ومشه عا ً للهتعلم الهيي يعهد العنصهر التاسهم ,والماه م
الفاعا مج ما ما المنظما المعاصهرة والمفتهاح ا سهاال لالادههار والن هاح المت اصها فهي ال ضهع
الراهج في عتد الث رة المعرفية والمعل ماوية والرقمية .
وواع المسؤولية الكبر في ذلك على عاوق اإلدارة بص رة عامة مما ي علتا دمام وتديا جديدة وتطلم
وط يراً جديداً لألنماط اإلدارية لت اكم التط را التالية.
اولا -منهجية البحث
 .1مشكلة البحث
وؤكد العديد مج الدراسا والبت ث التي دجريت ج المناخ التنظيمي على انه يعد اجد ابرا
المتددا لايام منظمة متعلمة وان معظم ال ت د والبت ث التي وناولت الم ض ع لم وتعرض إلى وأكيد
وأثيرا المناخ التنظيمي على التط ر الياوي للعامليج ورفع مج مست رضائتم عج العما ووخلف
ددائتم ,ودن عدم إدراك
ن عا مج التتدي لديتم ويتفزهم لإلبداع ويرفع مج معن ياوتم ومست
همية المناخ التنظيمي السائد فيتا ومراجعته مج وقت در ربم الصلة ال ثياة بينه وبيج
المنظما
التط ر التنظيمي ووتفيز اإلبداع لد العامليج ولما له مج اثر في دوافع العامليج ورفع مست الروح
المعن ية لديتم ووتسيج مست ددائتم ,عليه فاد ومت صيابة مشكلة البتث وأسيسا ً على ذلك مج دال
التساؤ اآلوي:
هل يوثر المناخ التنظيمي معنويا ا في اإلبداع الوظيفي في المنظمة عينة البحث؟
 .5أهمية البحث
وكمج دهمية البتث في التي:
د .التعرف على طبيعة المناخ التنظيمي السائد بأبعاده المختلفة مج وجتة نظر العامليج.
ب .ي فر لصانعي الارارا بيانا واقعية وساعدهم في وبني سياسا وإجراءا مج شانتا وعزيز
اإلبعاد االي ابية ووص يم ا بعاد السلبية ا مر اليي يتسج مج ن عية المناخ التنظيمي.
 .يساهم في ايادة رضا العامليج عج اعمالتم وفي رفع مست ددائتم ومعن ياوتم ويمنتتم
الفرصة لإلبداع والتط ر الياوي.
ث .وبني دساليم عما جديدة وختلف عج نمطية العما التاليدية مما يستم في جا مشكالوتم ووبني
التيير فيتا.
 .3هدف البحث
في ض ء وتديد مشكلة الدراسة ودهميتتا يمكج صيابة دهدافتا على النت اآلوي :
د .بل رة إطار نظري لمفت م المناخ التنظيمي وعملية االبداع .
ب .متاولة التعرف على طبيعة المناخ التنظيمي السائد في المنظمة عينة البتث .
 .ادتبار عالقة االروباط وا ثر بيج المناخ التنظيمي وعملية االبداع في المنظمة عينة البتث .
 .4فرضيات البحث
الفرضية األولى:
و جد عالقة اروباط معن ية ذا داللة إجصائية بيج المناخ التنظيمي وعملية اإلبداع في المنظمهة
عينة البتث.
الفرضية الثانية:
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يؤثر المناخ التنظيمي معن يا ً ذا داللة إجصائية في عملية اإلبداع في المنظمة عينة البتث.
 .2المخطط الفتراضي للبحث
المناخ التنظيمي
الهيكل
التنظيمي

الضغوط

الصراع

الحوافز

المشاركة

اإلبداع

عملية اإلبداع

الشكل ( )1المخطط الفتراضي البحث
 .6أساليب جمع البيانات وتحليلها
اعتمههد البتههث فههي ادتيههار فرضههياوه علههى المههنتج ال صههفي التتليلههي ,وذلههك بدراسههة العالقههة بههيج
المتييههر المسههتاا والمتييههر المعتمههد مههج دههال جمههع البيانهها ذا العالقههة بالمنظمههة ووتليلتهها ,وذلههك
باستخدام ال سائا آالوية :الماابال الشخصية واالستبيان مع ا فراد عينة البتث بتدف و ضيح فاهرا
االستبانة في جالة التاجة إلى ذلك لضمان اإلجابة الصتيتة.
 .7أساليب التحليل اإلحصائي
استناداً إلى طبيعية و جتا البتث ومضاميج فرضياوه فاد وم االسهتعانة بم م عهة مهج ا دوا
اإلجصائية وتمثا فيما يأوي:
* التكههرارا والنسههم الم يههة والمت سههطا التسههابية واالنترافهها المعياريههة وذلههك السههتخدامتا فههي
وصف متييرا البتث ووشخيصتا.
* معاما االروباط اليي يستخدم في وتديد ق ة العالقة بيج المتيير المستاا والمتيير المعتمد.
* االنتدار الخطي ,ويستخدم في قياال التأثير المعن ي للمتيير المستاا في المتيير المعتمد.
 .8حدود الدراسة
 -9التدود الزمانية :دجريت ادتبارا الدراسة الميدانية للمدة مج شتر ديار لياية ديل .1092
 -1التدود المكانية :وم ادتيار مديرية وربية ميسان كم تمع للدراسة.
 -3التدود البشرية :ومثلت عينة الدراسة بم م عة مج العامليج في مديريهة وربيهة ميسهان مهج مختلهف
المست يا التنظيمية.
 .1ثانياا :اإلطار النظري
 .5المناخ التنظيمي ()Organizational Climate
أ .مفهوم المناخ التنظيمي
بدد فكرة المناخ التنظيمي بالظت ر على نطاق واسع في بداية الستينيا ومني ذلك التهيج وههي
وتظى باهتمام العديد مج الكتاب والباجثيـج والسيما في نظريهة المنظمهة والسهل ك التنظيمهي (الله اي,
 ,)927 ,9112وعلى الربم مج ذلك فان المناخ التنظيمي يعد مج الم ض عا التديثهة التهي انتشهر
فهي الدراسهها اإلداريههة (السههالم وجرجه  .)333 ,1000,إال دن الخلفيههة التاريخيههة والمعرفيههة للمنههاخ
التنظيمي وع د إلى التراث النظري والتطبياي لمدرسة العالقها اإلنسهانية فهي اإلدارة التهي دكهد علهى
دن ال انم المادي للعما ليس كا شيء في التياة التنظيمية ,ودن المنظمة ليست مست دعا ً مج العناصهر
المادية والبشرية وإنما ههي دنمهاط مهج التفهاعال النفسهية واالجتماعيهة التهي وه فر دجه اء عمها إنسهانية
وؤثر في االو اها المستابلية لعما المنظمة دو نشاطتا بشكا يعهاد دو يفه ق وهأثيرا ال انهم المهادي
للعما ( .)Bateman & Zeithaml, 1989, 59ويعد  Argyris Chrisدو مج استعما مصهطلح
المناخ التنظيمي بشكا دكثر شم لية سنة ( )9130في دراسته التي طرجت بعن ان (بعض المشاكا فهي
وص را المناخ التنظيمي) وجاو فيتا وشهخي جركيهة الم م عها البشهرية مهج ناجيهة اإلجهراءا
والسياسا التنظيمية الرسمية وجاجا ا فراد والايم والشخصهيا دادها المنظمهة (العباسهي,1000 ,
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 .)2ووتبههايج م ا قههف الكتههاب الههييج ونههاول ا مصههطلح المنههاخ التنظيمههي بتبههايج ادتصاصههاوتم ومههياهبتم
الفكرية .فمنتم مج ي سع نطاقه ومنتم مج يضياه ويطلاه على الشيء وليس علهى صهفته .ومصهدر ههيا
التبايج واالدتالف يروبط بمصطلح المناخ التنظيمي وها انه ياتصر على البي ة الدادلية للمنظمة دم انه
يشما بي تتا الخارجية ديضا ً (الكبيسي .)21 ,9110 ,ويسهتعرض ال هدو ( )9عهدد مهج المفهاهيم وفهق
آراء الباجثيج.
الجدول ( )1مفاهيم المناخ التنظيمي وفق آراء الباحثين
الباجث
1

)( Kangis & Willams, 2000, 534

2
3

))Dutka , 2002, 10-11
)(Allen , 2003, 63

4

)(Stone, etal.,2004,468

5

)الخالدي (27 ,1003 ,

6

) (Dorthe , 2006, 3

7

)التيدر(27 ,1002 ,

8

)(James, 2007, 178

9

) (Kundu, 2007, 100

( Hafer & Greshman, 2008,186) 10
( 11الفري ا  ,وآدرون)137 ,1001,
( 12الرجاجلة)990 ,1090,

المفت م
الت قعا التي وك ن لد ا فراد الخاصة بالمك نا ا ساسية في منظمتتم
التي وتصف بتا المنظمة ووميزها عج المنظما ا در وذلك مج دال
و سيد و قعا ا فراد الخاصة جميعتا بعدد مج ا بعاد مثا االستااللية
والعدالة واإلبداع والثاة والتماسك والايم السائدة والم اقف.
إدراك ا فراد لبي ة عملتم والمتمثلة ببي ة المتمة.
له وأثير في طرياة وفكير ا فراد اليي يعبر عج دصائ بي تتم.
يشير إلى وص را دو إدراك ا فراد ج معالم ا وضاع التنظيمية كاوخاذ
الارارا والايادة ونماذج ال ظائف دو معاييرها.
ه سمة وتصف بتا المنظمة التي وتمتع باالستارار النسبي وو فر ظروفا ً
ونظيمية اجتماعية ونفسية مالئمة لألفراد ووسمح لتم بتباد العالقا مع
المنظمة ووساهم في وشكيا قيم ا فراد ومعتاداوتم واو اهاوتم.
عبارة عج دالصة المشاعر وا جاسيس التي و جه سل ك ا فراد دادا
التنظيم.
يعبر عج بي ة المنظمة مج جيث مست إدراك العامليج لت ايع التيكا
التنظيمي وج م المسؤولية وو قع نظام المكافآ ووادير الدعم وإدارة
الصراع ومد الشع ر بالتماسك اليي يمثا التفسير العالي دو المنطاي
لمتيط التنظيم ,وهيا اإلدراك يبرا مج وفاعال الفرد مع المتيط التنظيمي
ومع ا فراد اآلدريج في المنظمة.
م م عه مج الع اما والعناصر المروبطة كالصفا السل كية والم قفية التي
ونعكس على السل ك الفردي لألفراد في بي ة عملتم.
وركيم معياري مج االو اها والسل كيا المستندة على قاعدة دساستا
وفسير الم اقف وا فعا التي وعد مصدر ضيط لت جيه وإدارة النشاطا
والعمليا في المنظمة.
وص را ا فراد عج دي مد ونفي ووتاق المنظمة و قعاوتم التالية ,وهي
ا ج اء الدادلية للمنظمة مج ثاافة وهيكا وعمليا وعما على وستيا ان اا
السل ك المطل ب.
م م عة مج السما والخصائ التي وتسم بتا بي ة المنظمة والتي وؤثر في
ا طر السل كية لألفراد وال ماعا والمنظما على جد س اء ,والتي يتتدد
بماتضى وأثيرها وتايق سبا الرضا ال ظيفي.
م م عة الخصائ التي وميز بي ة المشروع الدادلية التي يعما الفرد
ضمنتا فتؤثر على قيمتم واو اهاوتم وإدراكتم ذلك نتا وتمتع بدرجة عالية
مج االستارار والثبا النسبي.

المصدر :مج إعداد الباجث باالعتماد على المصادر دعاله.

وبنا ًء على ما وادم وما وم عرضه ي رد الباجث مفت م المناخ التنظيمي على انه :
 -9دالصة المشاعر التي و جه سل ك ا فراد دادا المنظمة.
 -1م م عة الخصائ التنظيمية التي وتصف بتا المنظمة .
 -3وؤثر دصائ المناخ التنظيمي في السل ك التنظيمي لألفراد في المنظمة .
 -2وتسم هيه الخصائ باالستارار والثبا النسبي.
ب .أهمية المناخ التنظيمي
وظتههر دهميههة المنههاخ التنظيمههي مههج دههال وأثيرههها المباشههر وبيههر المباشههر فههي العديههد مههج ا بعههاد
التنظيمية مثا دسل ب الايادة ,والسياسا التنظيميهة ,والخصهائ التهي يتصهف بتها العهامل ن ,وددائتهم
ال ظيفي ,وطبيعة العما دادا المنظمة ,إذ كشفت نتائج عدد مج الدراسها بهأن المنهاخ التنظيمهي يهؤثر
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في دداء العامليج ودوافعتم ,ومج ثم يؤثر في دداء المنظمة ون اجتها فهي وتايهق دههدافتا ( & Hanger
 .)Rob, 2001, 3ودشهار (العباسهي )91 , 1000 ,إلهى دن دهميهة المنهاخ التنظيمهي وظتهر مهج دهال
وأثيره المباشر في قدرة المنظمة على الن اح ووتايق دهدافتا المنش دة بكفاءة وفاعلية وله وأثير واضهح
في دداء ا فراد ورضاهم وادراكاوتم ودوافعتم وبالتالي فانه يؤثر مباشرةً في السل ك التنظيمي  ,وليس
معنههى هههيا الا ه إبفهها الع امهها ا دههر التههي يمكههج دن وههؤثر بشههكا دو بههآدر فههي ن ههاح دو وط ه ر
المنظما ولكج الشيء اليي البد مج وأكيده ه دن المناخ التنظيمي يعد اجد الع امها ا ساسهية المهؤثرة
في هيا الن اح والتط ر .وييكر( )Gibsonدن المنهاخ التنظيمهي يهؤثر بشهكا فاعها ومباشهر فهي عمليهة
التط ير اإلداري مج دال ا داء اإلداري اليي يتتدد في وصف العالقا والسل كيا في م قع العما
ووتديدها (الطائي .)19 ,9113,وذكر (البدر )91 ,1002 ,إن دهمية المناخ التنظيمي وأوي مهج دهال
التأثير في المنظما لتتايق دهدافتا المخططة التهي وهروبط بالمنهاخ السهائد دادها العمها وان وهأثيره فهي
وتايق ا هداف النتائية التي وصب إليتا دية منظمة يعد وهأثيراً مباشهرا .ودشهار (الخالهدي)91 ,1003 ,
إلى دهمية المناخ التنظيمهي وكمهج فهي ايهادة الماهدرة علهى التنبهؤ فهي ظها المنهاخ اإلبهداعي ,وكهيلك فهي
ايادة الادرة علهى التنبهؤ بهأداء المهديريج والعهامليج فهي ظها المنهاخ التنظيمهي االي هابي ماارنهة بالمنهاخ
التنظيمي السلبي.
مما سبق ير الباجث إن دهمية المناخ التنظيمي وبهرا مهج دهال وهأثيره فهي الرضها وا داء اله ظيفييج
لألفههراد عههج طريههق وههأثيره فههي سههل ك العههامليج وو قعههاوتم ا مههر الههيي يههنعكس علههى كفههاءة المنظمههة
وفاعليتتا.
ت .أبعاد المناخ التنظيمي
وختلههف ا بعههاد المتههددة للمنههاخ التنظيمههي بههيج البههاجثيج بسههبم التعههدد والتن ه ع فههي المتييههرا
والع اما التي مج دهمتا بي ا المنظما فضالً عج وبايج مدادا الدراسا  .وستتناو الدراسة التاليهة
سههتة دبعههاد للمنههاخ التنظيمههي بههراض هههيه الدراسههة وهههي( :التيكهها التنظيمههي ,الضههي ط ,الصههراع,
الت افز ,المشاركة ,دعم ا فكـار ال ديدة  /اإلبداع).
 -1الهيكـل التنظيمـي ( )Organizational Structure
يعد العديد مج الباجثيج التيكا التنظيمي اجد دهم دبعاد المنهاخ التنظيمهي ,إذ يعرفهه (الصهيرفي,1003 ,
 ) 11علههى دنههه وركيههم مههج م م عههة مههج المراكههز وال جههدا اإلداريههة ذا السههلطا والمسههؤوليا
التنظيمية المتددة ,وه يتخهي الشهكا الترمهي ,إذ ي جهد عهدد قليها مهج المراكهز فهي المسهت يا ا علهى
ووتزايد مع التدرج إلى ا دنى جتى نصا إلى قاعدة التهرم  .كمها يعرفهه (البكهر )12 ,1003 ,علهى دنهه
اإلطار اليي يتم دالله وتديد كيفية واسيم العما وو ايع الم ارد وونسيق وونظيم اإلدارا وا قسام فهي
المنظمة.
 -5الضغـوط ( ) Stress
وههنعكس الضههي ط التههي وصههيم ا فههراد العههامليج فههي المنظمههة علههى سههل كياوتم وعالقههاوتم مههع بعضههتم
البعض ,وان ابلم مصادر هيه الضي ط هي مج مددال البي ة المتيطهة ,ويعرفتها( )Lazarusبأنتها
دجداث دارجية دو متطلبا استثنائية و عا الفرد فهي وضهع بيهر اعتيهادي ,بينمها يعرفتها()Warchel
بأنتا عبارة عج إجساسا واسهت ابا للبي هة و جهداثتا التهي وبهدو بصهيية وتديهدا (الكبيسهي,9110,
 .)12بينما ييهم ( )Temenos, 1990, 2إلى عهدها وتهديا واهع علهى عهاوق ا فهراد العهامليج الهييج
ي م دن ي سع ا قدراوتم لم اجتتتا ووتايق دهداف العما.
 -3الصـراع ( ) Conflict
يعد الصراع إجد الظ اهر الطبيعية الم ج دة في المنظما وه دمر جتمهي الن الثبها واالسهتارار
بصهه رة مسههتمرة يكههاد يكهه ن مههج ا مهه ر المسههتتيلة ,وان ديههة منظمههة ال يمكههج دن يكتههم لتهها الباههاء
واالسههتمرار فههي جالههة السههك ن الههدائم جتههى وإن كانههت وعمهها ضههمج دطههط مدروسههة ومتعههارف عليتهها.
والصههراع قههد ينشههأ دادهها المنظمهها بههيج ال جههدا اإلداريههة دو بههيج ا فههراد (الل ه اي.)72 ,1003 ,
ويعرفههه ( )Burton, etal., 1999, 7بأنههه نههاوج عههج المعارضههة العاليههة بشههأن ا هههداف واآلراء
والمعتادا التي وظتر مج دال االجتكاك والنزاع بيج ا فراد.
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 -4الحوافـز ( ) Rewards
يمكج وتديد مفت م الت افز على دنتا م م عة المؤثرا التي ي ري استخدامتا في إثارة الدافعية للفرد
إذ دنتا مهؤثرا دارجيهة مهج شهانتا إن وتهرك السهل ك الهياوي باو هاه إشهباع جاجها معينهة يربهم فهي
التص عليتا( الفري ا  ,وآدرون .)902 ,1001 ,ويشير (  ) Downeyإلى دن الت افز بُعد يعبهر
عج مد شع ر ا فراد ب ج د نظام مكافآ عاد مج دال عدم التتيز دو المتابهاة فهي و ايعتها علهى
ا فراد وإشعارهم بأنتا مروبطة با داء ال يد والنتهائج مهع التركيهز علهى مبهدد الثه اب دكثهر مهج العاهاب
فيتا .ويتضمج هيا البعد الترقية والرواوم والتادير الشخصي والتط ر المتني (العباسي.)10 ,1000 ,
 -2المشاركـة ( ) Participation
ياصد بالمشاركة بأنتا عملية منح ا فراد العامليج فهي المسهت يا اإلداريهة المختلفهة فرصهة المشهاركة
في عمليا صنع الاهرارا الخاصهة با عمها التهي ومهارال مهج قهبلتم ( . )Griffin, 1999, 499إن
مشههاركة ا فههراد وال ماعهها فههي صههنع الاههرارا يعبههر عههج المنههاخ التنظيمههي الههيي يشههعر فيههه ا فههراد
باالنتمههههههاء للم م عههههههة والتاههههههارب فيمهههههها بيههههههنتم والهههههه الء للمنظمههههههة لتتايههههههق دهههههههداف مشههههههتركة
( .)Temenos,1990,2وهنا يت اصا ا فراد مع بعضتم البعض ويشترك ن في المعل ما ويعمله ن
على جا المشاكا معا ً (.) Fiedeldey, 2005, 2
 -6دعـم األفكـار الجديـدة/اإلبـداع ( ) Innovation
وتتاج المنظما إلى و فير بي ة عما مبدعة ودعم اإلبهداع ووشه عه مهج دهال إعطهاء التريهة لألفهراد
في ان اا المتام وال اجبا ووتما المخاطر وجا المشاكا (.)Mcshane & Glinow, 2000,352
ويهيكر( )Daft, 2001, 357إن اإلبهداع هه وبنهي فكهرة جديهدة لصهناعة المنظمهة دو سه قتا دو بي تتها
العامة ,كما يشير (جنظا )21 ,1007 ,إلهى إن اإلبهداع يعنهي فكهرة اسهتخدام المه ارد المتاجهة بأسهل ب
جديد لت ليد منت ا متمايزة عما ه شائع في الم ا اليي وك ن فيه وعبيراً عج قدرا وطاقا جديهدة
ساعد في ال ص إلى هيه النتي ة.
.5عملية اإلبداع ()The Innovation Process
أ .مفهوم اإلبداع
يتميز العصر التالي بالتييرا المتسارعة وث رة المعل ما واالنف ار المعرفي والتكن ل جي,
ا مر اليي نتج عنه العديد مج المشكال التي و اجتتا المنظما المعاصرة ,إذ يتطلم جا هيه
المشكال استخدام طرائق جديدة إبداعية ونبي الطرائق واإلجراءا الاديمة ,وال يتم ذلك إال بإي اد
ا شخاص المبدعيج وو فير ال سائا المناسبة التي وساعد على إي اد طرائق جديدة وجل إدارية
سريعة ومج هنا يعد اإلبداع اجد المك نا اإلدارية ا ساسية للمنظما (ع ض.)91, 1093 ,
وينظر لإلبداع على انه صفه مج الصفا اإلنسانية التي يؤويتا هللا العلي الادير لمج يشاء مج بني
البشر وقد جاء في متكم كتابة الكريم ((يؤوي التكمة مج يشاء ومج يؤ التكمة فاد دووي ديرا
كثيرا وما ييكر إال دول ا لباب)) والتكمة هنا هي دعلى مراجا ومست يا المعرفة والتي وشكا
الااعدة ا ساسية لإلبداع (الفضا .)93,1001,وقد جاو الكثير مج الباجثيج وضع وعريفا
لإلبداع ادتلفت في شم ليتتا ,فاإلبداع مج بدعة وبدع الشيء دي إنشائه هيا في اللية العربية دما في
اللية اإلنكليزية فت يعني “  “ innovateدجداث دي إي اد شيء جديد (التريم.)111 ,1001,
وذكر()Daft , 2001, 357إن اإلبداع ه وبني فكرة جديدة لصناعة المنظمة دو س قتا دو بي تتا
العامة .فيما اعتبره (ج اد ومتمد )13 ,1002,عبارة ابتكار دشياء جديدة ,سلعة ,ددمة ,فكرة وتميز
بالندرة ووتاق منفعة اقتصادية دو اجتماعية .كما يشير (جنظا )21 ,1007 ,إلى إن اإلبداع يعني
فكرة استخدام الم ارد المتاجة بأسل ب جديد لت ليد منت ا متمايزة عما ه شائع في الم ا اليي
وك ن فيه وعبيراً عج قدرا وطاقا جديدة ساعد في ال ص إلى هيه النتي ة .فيما عرفه (التسج,
 ) 21 ,1000بأنه يعني الطرياة التي ول ا إليتا المنظما لالست ابة والتكيف مع المتييرا البي ية
لتتايق مزايا ونافسية على بيرها .فيما دشار (ال اد)909, 1001 ,على انه إنتاج دفكار وقرارا
وسل كيا بير شائعة وليست اعتيادية وإجداث است ابا وتصف با صالة .واعتبر (الاري وي,
 )392, 1001إن اإلبداع يمكج إن يأدي ص رة االقتباال “ “limitationدو واليد و ارب اآلدريج.
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وير الباجث مما وادم دن التعريفا جميعتا ودور ج نفي التعريف دي ه دنتاج شيء لم يكج
م ج د مج قبا دي شيء جديد يمكج االستفادة منه لتط ير المنظمة وال ص بتا إلى الامة والتف ق
على المنظما ا در دي التص على ميزة ونافسية وم اجتة التييرا البي ية المختلفة .
ب .أنواع اإلبداع التنظيمي
وناو الباجث ن م ض عا اإلبداع مج مدادا ونظريا مختلفة ,وقد قاد م اال دراستتم
دن اع مختلفة لإلبداع منطلايج مج منطلاا مختلفة يمكج إن ن ضتتا
المتن عة إلى وشخي
باالوي:
 -9اإلبداع وفاا للبرم ة :مصنف إلى مبرمج يعبر عج متييرا وتددها المنظمة كتتسيج المنتج
جزئيا ,وبير مبرمج يمثا اإلبداع بير الروويني المتبني لتا المشكال الترجة للمنظمة
(الزيادا ) 321, 1000,
 -1اإلبداع وفاا الستعماالوه واليرض منه :إذ وفاا لتيا المنطلق صنف اإلبداع إلى ن عيج هما إبداع
المنتج وه إجد الطرائق التي بم جبتا وتكيف المنظما المتييرا في بي تتا مج دال طرح
وانيا جديدة ووتسيج منت ا قائمة باستمرار وإبداع العملية ,اليي يشير إلى إددا دساليم عما
جديدة دو إجراء وتسينا على العملية اإلنتاجية(التسج .)27, 1000,
 -3اإلبداع بتسم الارار المتخي :فاد صنف اإلبداع إلى إبداع فردي وإبداع جماعي فاإلبداع الفردي
يك ن مصدره قرارا اإلدارة العليا ,إما اإلبداع ال ماعي يك ن بارارا جماعية دي بمشاركة
دعضاء المنظمة والعامليج فيتا (المال.)33, 1000 ,
 -2اإلبداع وفاا للم ا  :ويشما اإلبداع اإلداري واإلبداع الفني دو التكن ل جي إي المتعلق بالتصميم
دو التأليف(الفضا.)30, 1001,
 -3اإلبداع وفاا لمصدره  :ويشما إبداع دادلي إي إبداعا وعتمدها المنظمة ويك ن مصدرها
المنظمة ذاوتا وإبداع دارجي إي ناا ووطبيق دفكار دارج المنظمة(رضا.)931, 1090,
ت .مراحل عملية اإلبداع :
ومر عملية اإلبداع بعدة مراجا ووختلف هيه المراجا بيج كاوم وآدـر ,إذ يشيـر & ( Kotler
)  Armstrong , 1999, 275إلى إن مراجا عملية اإلبداع هي :
( )9و ليد ا فكار ( )1وناية دو وصفية ا فكار ووط يرها ( )3دراسة ال دو ( )2وبني الفكرة ووتي ة
البي ة لتنفييها ( )3ونفيي اإلبداع ( )2واييم النتائج والتييية العكسية.
في جيج جددها كا مج )  ( Kreiter & Kinicki, 1992, 578باالوي:
( )9اإلعداد ( )1التركيز ( )3االجتضان ( )2الشروق ( )3اإلثبا .
بينما دشار (الفاع ري )90-97 ,1003 ,إلى إن دكثر التصنيفا شترة ووداوالً وصنيف (واالال)
اليي يشير إلى إن اإلبداع يتتاج إلى مراجا دربع هي :
 -9اإلعداد والتتضير :دي جمع المعل ما ج الم ض ع دو المشكلة التي ومثا مت ر اهتمام
المبدع .
 -1التبصر والتفريخ  :وهي مرجلة التفاعا بيج شخصية الباجث ومعل ماوه وم ض ع البتث ووفريخ
التل وبدائا التل الممكنة .
 -3البزوغ واإلشراق للفكرة ال هرية.
التتاق دو التنفيي  :إن الناوج اإلبداعي ال يتتاق إال إذا م ّر في مرجلة التتاق والتنفيي.
ث .معوقات اإلبداع في المنظمات
يمكج وصنيف الع اما والا التي واف عائاا إمام اإلبداع ووط يره إلى ع اما فردية وونظيمية
واجتماعية وهيه الع اما هي ( :جريز)109, 1000,
 -9المعوقات الفردية أو الشخصية في اإلبداع من خالل :
الميا إلى التعايد واالبتعاد عج البساطة ووبرير عدم االن اا بصع بة العما. جالة الشك والتردد وعدم الثاة في االمكانا الشخصية والتاليا مج اهميتتا.االبتعاد عج االن اا الياوي وذلك بسبم التخ ف مج واييم االدريج .02

91

9

1097

 -1المعوقات التنظيمية( :الاري وي)319 ,1001,
س ء المناخ التنظيمي واالنتااد المبكر لألفكار ال ديدة :دن س ء المناخ التنظيمي يؤثر في العالقا دادا ال تاا اإلداري ويتبط ا شراف السائد ودسس
الترقية ونظم التصميم والت افز وهيا يعني انه ليس مؤاويا لإلبداع ويتبط طاقا اإلنسان
ويت متا.
عدم ثاة بعض المديريج بأنفستم  -:وان هيا ي علتم يترص ن على إوباع دسل ب مركزي فياإلدارة إي يتتكرون جق اوخاذ الارارا وال يعط ن الفرصة ي ن ع مج المشاركة مج قبا
العامليج.
 عدم وج د قيادة مؤهلة.مااومة ال تا اإلدارية وعدم رببتتا في التييير. االلتزام الترفي بالا انيج والتعليما واإلجراءا والخ ف مج الفشا.-3المعوقات الثقافية والجتماعية والقتصادية :
قد واف الايم واالعتاادا واالو اها و التااليد السائدة في الم تمع والضي ط االجتماعية عائاا
اإلبداعية لد ا فراد كما دن بعض المؤسسا والسياسا مثال
إمام ونمية ووعزيز الادرا
(التعليمية والعائلية) قد وش ع على اإلبداع وكيلك فان ا وضاع االقتصادية والسياسية هي ا در
قد وك ن عامال ميسرا لإلبداع ووعزيزه وونميته 0ليا فمج الضروري وضع برامج ودريبية لتأهيا
المدراء والعامليج لم ابتة هيه المع قا (التريم.)391, 1001,
ج .مصادر اإلبداع
يشير الباجث ن إلى ون ع مصادر اإلبداع التنظيمي ولكج ابلبتم دكد على المصادر الدادلية
والخارجية دو على دور العاا والتفكير إذ ان الفالسفة ع ّدوا اإللتام وال جي دهم مصادر اإلبداع
فيما ع ّدهُ اآلدرون إلى التدال وطباا ل جتة النظر هيه فان اإلبداع يتدث ف أة بدون وددا العاا
واإلرادة وهناك مج ير دن اإلبداع يمكج دن يأوي مج الدادا دو مج الخارج ويمكج دن يصدر
اإلبداع مج وفاعا ثالثة عناصر هي الخبرا المعرفية والفكرية والنفسية والمتارا والتفكير
الخالق و الدوافع الدادلية والخارجية ,إذ يؤكد ( )druckerدن اإلبداعا ونشا مج الت قير في
اليهج البشري وابلبتا ونتج عج البتث الفرضي وال اعي لفرص اإلبداع وجدد دربعة مج هيه
الفرص الم ج دة دادا المنظمة وهي التدث بير المت قع والتعارض واجتياجا العامليج
والتييرا في هيكا المنظمة دما المصادر الخارجية فتي التيييرا الديم برافية والتيييرا في
ا ذواق والمعرفة ال ديدة ( التسج .)22 ,1000 ,ومج وجتة نظر ددر ير (جريز,1000,
 )109 - 100دن مصادر اإلبداع وكمج في اآلوي:
-9عدم انس ام ال اقع الفعلي مع ما ه مفترض دو ما ي م دن يك ن عليه التا .
 -1الن اح بير المت قع دو الفشا بير المت قع .
 -3اإلبداع الناجم عج التاجة إلى وييير في العملية .
 -2التييير في الع اما الديم برافية .
 -3التييير في بي ة الاطاع العلمي.
واستنادا إلى ما وادم يمكج الا آن ا فكار اإلبداعية ونشق با ساال مج المادرة الشخصية
ورببة الفرد باإلبداع مع وج د المؤثرا الخارجية كمركز البتث والتط ير التي ونمي
ووط ر فكرة اإلبداع في دادا الفرد العاما ووتفيزه على اإلبداع وإعطاء دفكار جديدة ونس م
مع التيييرا واجتياجا المنظمة في ال قت نفسه.
ح .عناصر اإلبداع
ير المتتم ن بدراسة اإلبداع دن العناصر ا ساسية لإلبداع وتمثا في الادرة على التخطيط
االستراوي ي وبناء ثاافة مؤسسية وفيما يأوي التعريف لكا منتا( :الايرووي)392, 1001 ,
 .9التفكير االستراوي ي :يتصا التفكير االستراوي ي بادرة المؤسسة على دفع الخطط المستابلية
للتط ير والتييير ووسائا التعاما معتا.
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 .1الثاافة المؤسسية  :إذ وركز الثاافة المؤسسية على دي اد قيم ودهداف مشتركة بيج العامليج وه
دمر ليس بالبسيط وقليال ما و ده في الدو النامية وفي مؤسساوتا جيث ابلم ما وك ن جت د
العامليج مبعثرة ال وادم المناخ التنظيمي الصتي.
وفي هيا اإلطار فاد قرر العلماء دن الناال يك ن ن دكثر استعدادا لإلبداع إذا و فر لتم اكبر قدر مج
عناصره الثالثة كما في الشكا اآلوي (:جرينبرج.)231,1001,

أفضل الظروف اإلبداع

الشكا ( )1عناصر اإلبداع
المصدر :جرينبرج ,جيرالد ,وبارون,روبر ,)1001(,إدارة السل ك في المنظما  ,وعريم رفاعي متمد رفاعي,
وإسماعيا علي بسي ني ,دار المريخ للنشر,الرياض ,ص .231

إن العالقة بيج العناصر ال يمكج ال ص إليتا عج طريق جمع ما ه مت فر لد الفرد دو الفريق
مج كا عنصر با عج طريق ضرب ولك العناصر دو الماادير ببعضتا إي دن جاصا ضرب ما لد
الفرد دو الفريق مج ولك العناصر يعبر عج قدروتم على اإلبداع وبالتالي فكلما قا نصيم الفرد مج اجد
العناصر قلت المتصلة النتائية با دن النتي ة قد وك ن صفر ال ي جد و قع لإلبداع بيج الفرد دو الفريق
(جرينرج.)231,1001,
خ .مستويات اإلبداع :
قام (وايل ر) بتاسيم اإلبداع على مست يا مختلفة هي( :جم د)3,1007 ,
 .9اإلبداع التعبيري :ووك ن فيه ا صالة والكفاءة على قدر قليا مج ا همية.
 .1اإلبداع اإلنتاجي :وه اليي يروبط بتط ير آلة دو سلعة دو ددمة.
 .3اإلبداع ألبتكاري :يشير إلى التط ير المستمر لألفكار وينتج عنه اكتساب متارا جديدة.
 .2اإلبداع الختراعي  :ويتعلق بتاديم دساليم جديدة.
 .3إبداع النبثاق :وه نادر التدوث لما يتطلبه مج وضع دفكار واقتراجا جديدة.
ومج وجتة نظر ددر قسم (التريز)100,1000,اإلبداع إلى ثالثة مست يا هي:
 .9اإلبداع على مستوى الفرد :ويتم الت صا فيه مج قبا اجد ا فراد ومج مميزاوه جم االستطالع,
المثابرة ,االستااللية ,اليكاء والمرونة.
 .1اإلبداع الجماعي :يتم الت صا فيه مج قبا ال ماعة وه دكثر فائدة مج اإلبداع الفردي إذ ان
ال ماعة وساعد على:
 دي اد جل دفضا مج جل الفرد. التن ع الكبير مج دال ال ماعة. دفراد ال ماعة دكثر سبال لإلبداع ..3اإلبداع التنظيمي :ويتم الت صا اليه عج طريق ال تد التعاوني ل ميع دعضاء المنظمة.
د .الرتباط بين المناخ التنظيمي واإلبداع
ير ( )Mcshane & Glinow , 2000,352إن المنظما وتتاج إلى و فير بي ة عما مبدعة
ودعم اإلبداع ووش عه مج دال إعطاء الترية لألفراد في ان اا المتام وال اجبا ووتما المخاطر
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وجا المشاكا بينما دشار (السلمي )327, 1003,إلى إن اإلبداع يعد عملية وراكمية ال يأوي مج
فراغ وال يت قف على قدرا الشخ المبدع وإنما ه نتاج ومتصلة وفاعا المبدع مع بيره في
مناخ ونظيمي يساعد على اإلبداع وان اجد دهم نتائج اإلبداع اإلداري إن ين ح الاادة اإلداري ن في
دلق مناخ اي ابي ومش ع على التفاعا والت اصا بيج دعضاء المنظمة لكي يتراكم الفكر ووخلق
المعرفة ووتداو ا فكار والمعل ما والت ارب والخبرا فتتتاق للبعض منتم الفرص لإلبداع
مستفيديج مج كا ما ج لتم مج متفزا ووش يع ودبرا متراكمة (العباسي) 30,1000,
ومج وجتة نظر ددر يمكج الا إن االنتماء ال ظيفي اليي يدور ج قب ا فراد هداف
المؤسسة وقيمتتا والرببة في العما واالستمرار بتا فت استثمار متباد بيج المؤسسة والفرد ليا
فان عناصر المناخ التنظيمي الصتي المؤثرة على او اها العامليج وكمج باالوي( :الرجاجلة,
)130, 1090
-9دسل ب الارارا واالوصاال
 -1الت افز المادية والمعن ية (مكافآ  ,ورقية)
 -3ونمية ال ت د اإلبداعية المبنية على البتث والتط ير.
إن وفاعا الفرد مع التنظيم يعتمد على وتي ة المناخ المالئم واليي يتك ن مج عدة عناصر دهمتا إدراك
الفرد ,اإلطار الايمي ,او اها العامليج ,الدوافع والتفكير اإلبداعي وان هيه العمليا وتأثر بع اما
فردية وم قفية إذ يتم التأكيد على دور اإلدارة التنظيمية في ونمية اإلدراك السليم لألفراد مج دال
وستيا نشر المعل ما الصتيتة لبناء قيم مت افاة وساعد ا فراد على بناء إطار قيمي صتي مالئم
لإلبداع والتط ير(الرجاجلة .)130, 1090 ,وهناك وجتة نظر ددر وهي إشاعة المناخ التنظيمي
المساعد لإلبداع ووعني إن عملية روح اإلبداع وصدر مج إيمان اإلدارة العليا بتا وجعلتا جزءا مج
قيمتتا ووااليدها با مج فلسفتتا الخاصة في إدارة المنظمة ومثا هيا الت جه يعكس استشعار اإلدارة
للمستابا وثاتتا بتف ق المنظمة على المنافسيج لتا في البي ة فإذا ما استند هيا الت جيه بتخصي
م اان للم ارد فان إدارة المنظمة وستاطم المدراء وا فراد النشطيج مج ذوي الت جتا اإلبداعية
هيا بعكس المنظمة التي وااوم الت ديد واالبتكار ووتبنى سياسة فعالة في التتفظ والتير وونطلق
رؤيتتا للمستابا مج التشاؤم والخ ف(الشماع.)913,1099 ,
واستنادا إلى ما وادم يمكج الا إن للمناخ التنظيمي اثر على وتفيز عملية اإلبداع في المنظمة وذلك
الن و فير المناخ التنظيمي الصتي وال يد في المنظمة يؤدي إلى رفع الروح المعن ية لد ا فراد
العامليج ووعما على وتسيج عمليا المنظمة ويط رها ويدعمتا ويؤدي بدوره إلى ونمية ا فكار
ووط يرها إلى دفكار جديدة وهيا كله يؤدي إلى ن اح المنظمة واستمرارها على المد البعيد وإعطائتا
ميزة ونافسية وتف ق بتا على نظيراوتا مج المنظما ا در .
ثالثاا :الجانب الميداني للبحث
 .1وصف األفراد عينة البحث
وم االعتماد في ال انم الميداني على استمارة االسهتبيان التهي دعهد لتهيا اليهرض ,إذ وهم و ايهع
( )00اسههتمارة علههى ا فههراد عينههة البتههث دُسههترد منتهها ( )73اسههتمارة واسههتبعد ( )3اسههتمارا لعههدم
اكتما اإلجابا فيتا ,دما االستمارا المتباية ,وهي ( )71استمارة ,فتي التي دضعت للتتليها دي مها
نسبته ( )%10مج االستمارا الم اعة .واوضح مج دال ال دو ( ) 1دن دكثر دفراد عينة البتث هم
مهج الههيك ر والبههاله عههددهم ( )20فهرداً وشههكل ا ( )%33مههج ج ههم العينههة فهي جههيج بليههت نسههبة اإلنههاث
( .)%22وكانت ( )%27بالنسهبة للف هة العمريهة ( )20-39وههي دعلهى نسهبة مهج بهيج م مه ع ا فهراد
عينههة البتههث ,إذ بلههه عههددهم ( )32فههرداً ,وليتهها الف ههة العمريههة (-30فأقهها) إذ بلههه عههددهم ( )17وبليههت
نسبتتم ( .)%30وليتا الف ة العمرية ( )30-29سنة والبهاله عهددهم ( )90فهرداً ونسهبتتم ( ,)%92وليتها
الف ة العمرية (39سهنة فهأكثر) والبهاله عهددهم ( )9فهرداً ونسهبتتم ( )%9مهج إجمهالي عينهة البتهث .دمها
بالنسبة للمؤها العلمي فكانت دعلى نسبة لتملة شتادة الدبل م بعد اإلعداديهة ,إذ بلهه عهددهم ( )12فهرداً
وكانت نسبتتم ( )%32يليتا التاصليج على اإلعدادية والباله عددهم ( )12فرداً وشكل ا ( )%33يليتها
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التاصليج على شتادة البكال ري ال والبهاله عهددهم ( )90فهرداً وشهكل ا ( )%92يليتها التاصهليج علهى
المت سطة والباله عهددهم ()0وكانهت نسهبتتم ( )%99يليتها التاصهليج علهى الماجسهتير والبهاله عهددهم
( )3وكانههت نسههبته ( )%2ويليتهها التاصههليج علههى الههدبل م العههالي والبههاله عههددهم ( )9وكانههت نسههبتتم
( .)%9في جيج كانهت النسهبة ا علهى بالنسهبة لمهج لهديتم ددمهة وظيفيهة ( )90-3إذ بلهه عهددهم ()32
فههرداً وشههكل ا نسههبة ( )%27ويليتهها لمههج لههديتم ددمههة (اقهها مههج دمههس سههن ا ) والبههاله عههددهم ()91
وشكل ا نسبة ( )%12وج م العينة التي يليتا ا فراد ممج لديتم ددمهة ( )93-99والبهاله عهددهم ()99
فرداً ومثلت نسبتتم ( )%93يليتا ا فراد ممج لديتم ددمه (92فاكثر) والباله عهددهم ( )0فهرداً ومثلهت
نسبتتم ( )%99مج إجمالي ا فراد عينة البتث.
الجدول ( )5خصائص عينة الدراسة
متوسطة
%
العدد
99
0

التحصيــل الدراسـي
بكالوريوس
دبلوم
اإلعدادية
%
العدد
%
العدد
%
العدد
92
90
32
12
33
12
الفئات العمــرية
41-31
31سنة فأقل
%
العدد
%
العدد
27
32
30
17
عدد سنوات الخدمة
11-2
 2سنوات فأقل
%
العدد
%
العدد
27
32
12
91
الجنــس
ذكــــر
%
العدد
33
20

دبلوم عالي
%
العدد
9
9

الماجستير
العدد
3

%
2

21-41
العدد
90

%
92

 21فأكثر
العدد
9

%
9

12-11
العدد
99

%
93

 16فأكثر
العدد
0

%
99

أنثى
العدد
31
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%
22

N=72

.5اختبار فرضيات البحث
أ .اختبار عالقات الرتباط بين متغيرات البحث
استلزم ال ص إلى نتهائج البتهث ادتبهار عالقهة االروبهاط بهيج المتييهرا  ,وهه مها وهم و ضهيح
مؤشراوه في ال دو (:)3
الجدول ( )3عالقات الرتباط بين متغيرات البحث
المتغير المستقل
المتغير المعتمد
عملية اإلبداع

المنـاخ التنظيمـي
*0.734

P* ≤ 0.05

N = 72

يشير ال دو ( ) 3إلى وج د عالقة اروباط معن ية بيج المناخ التنظيمي ب صفه متييرا مسهتاال وعمليهة
اإلبهداع ب صههفتا متييههراً معتمهداً إذ بليههت قيمههة االروبهاط (* ,)0.734وهه مهها يبهرر الفرضههية الرئيسههة
ا ولههى التههي وههن علههى دنههه ة و جههد عالقههة اروبههاط معن يههة بههيج المنههاخ التنظيمههي وعمليههة اإلبههداع فههي
المنظمة عينة البتث ة.
ب .اختبار عالقات التأثير بين متغيرات البحث
بيية التتاق مج فرضيا البتث وم ادتبار العالقة التأثيريهة ,فهأظتر نتهائج االدتبهار التهي وسهتند إلهى
مؤشرا دنم ذج االنتدار الخطي المتعدد ) (Multi linear regressionما ه ظاهري فهي ال هدو
( : )2
الجدول ( )4المؤثرات اإلحصائية للعالقة التأثيرية بين متغيرات البحث
المتغير المستقل
المتغير المعتمد
عملية اإلبداع

المناخ التنظيمي
B1
B0
0.73
0.71
)*(1.67

F
R2

المحسوبة

الجدولية

0.53

81.53

4
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< N= 72 *P
)df (1 . 70

يتبيج مج ال دو ( )2والخاص بنتائج وتليا االنتدار وج د وهأثير معنه ي للمنهاخ التنظيمهي فهي عمليهة
اإلبداع إذ بليت قيمة ( )Fالمتس بة ( )81.53وهي دعلى مج قيمتتا ال دولية الباليهة ( )4عنهد درجتهي
جرية ( )1.70وبله معاما التتديد ( )R2) (0.53وهيا يعني إن ( )%53مج االدتالفها المفسهرة فهي
متييههر عمليههة اإلبههداع وفسههرها دبعههاد المنههاخ التنظيمههي التههي اعتمههد فههي الدراسههة ويع ه د البههاقي إلههى
متييرا عش ائية ال يمكج السيطرة عليتا دو دنتا بير دادلهة فهي دنمه ذج االنتهدار دصهالً .ومهج دهال
متابعة معامال ( )Bوادتبار( )tلتا وبهيج إن قيمهة ( )tالمتسه بة ( )*9.03وههي قيمهة معن يهة ودكبهر
مج قيمتتا ال دولية والبالية ( )*1.67عند مست معن ية ( )0.03ودرجة جرية ( )9.70هيا ما يبهرر
بدوره قب الفرضية الثانية والتي ون على اآلوي :ةيؤثر المناخ التنظيمهي معن يها ً فهي عمليهة اإلبهداع
في المنظمة عينة البتثة.
الستنتاجات والمقترحات
اولا :الستنتاجات
نتناو هنا االستنتاجا الخاصة بالدراسة وسيتم واسيمتا على استنتاجا وتعلق بال انم
النظري وددر وتعلق بال انم العلمي للدراسة.
أ -الستنتاجات المتعلقة بالجانب النظري من الدراسة:
ً
 -9يعد المناخ التنظيمي دمراً جتميا في عما وسل ك المنظما ودصبح جزءا متما مج جياوتا وال
وستطيع االستمرار والنم والمنافسة في ظا التييير المستمر لمتييرا بي ية المنظمة الدادلية
والخارجية إال بأجراء التييرا التامة في إي مج م االوتا
 -1ظتر عدة نماذج فسر ظاهرة المناخ التنظيمي ووتليا دبعاده بسبم ادتالف نظر الباجثيج
و الكتاب في نظرية المنظمة عند وناولتم هيا الم ض ع قاد ذلك إلى ادتالف في النماذج الماترجة
في هيا الم ا
 -3ذكر الباجث ن دن للمناخ التنظيمي م م عة مج اإلبعاد دهمتا (التيكا التنظيمي ,الصراع,
الضي ط ,الت افز ,المشاركة ,ا فكار ال ديدة)
 -2و مع الدراسا والبت ث على ضرورة وميز دي منظمة بمناخ ونظيمي داص بتا وصيابة
دنم ذج لمؤشرا الفاعلية وا داء بما ينس م مع طبيعة ونشاط وبي ة المنظمة ويتاق لتا التميز
واالن اا العالي.
 -3يعرف اإلبداع التنظيمي بأنه و ليد فكرة جديدة وونفييها مج دال وت يلتا مج إنم ذج إلى واقع
منتج دو عملية جديدة دو ددمة جديدة والتي وا د إلى النم وايادة سرعة التنفيي وو ليد ا رباح بما
يشكا معادلة اي ابية مت اانة وان جدوث إي دلا في إطراف ولك المعادلة سيؤدي الى ادتال هيا
المفت م
اإلبداع = االدتراع  +االن اا بالسلعة دو الخدمة (المخاطرة)  +الس ق
 -2على الربم مج دن اإلبداعا وأوي مج مصادر مختلفة لكج اإلبداعا التاياة وأوي مج البتث
التاني بالمنظما الكبيرة والتكن ل جيا لكج ابلم الباجثيج اوفا ا على ضرورة ومييز إي منظمة
بمصدر اإلبداع التنظيمي الخاص بتا وصيابة دنم ذج لمؤشرا الفاعلية واالداء بما ينس م مع
طبيعة عما المنظمة ويتاق لتا التميز والن اح .
 -7لاد وعدد مراجا اإلبداع وفاا لتص را الباجثيج وبال شك وعكس ايادة وعدد المراجا ايادة
في دراسة وفاصيا العملية اإلبداعية وسعة في وتليلتا بما ينعكس على وط ر فتم العملية اإلبداعية
برمتتا ولكج ن د دن عم م الباجثيج رسم ا مسارا متااربا لإلبداع ومثلت الفروق فيه وبعا للتص را
الفكرية والتتليلية على وفق المعطيا التي و فر دمام الباجث دو المفكر .
 -0يمكج وصنيف مع قا اإلبداع إلى مع قا فردية وتعلق باإلنسان نفسه ومع قا بي ية وتعلق
بالم تمع ومؤسساوه ال ظيفية المختلفة دن طرياة واييم المع قا اإلبداعية وستا عملية التتليا
الخاصة بدراستتا مما يعطي للباجثيج فرصة لفتم دفضا لتا.
ب -الستنتاجات المتعلقة بالجانب العملي :
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في ض ء وتليال الدراسا الميدانية ونتائ تا يمكج وتديد االستنتاجا المستنبطة بما يأوي:
 -9فاقت نسبة اليك ر في المديرية نسبة اإلناث بشكا عام وهيا يشير إلى إن المنظمة عينة البتث
وعطي الفرصة والمساهمة لليك ر في العما وفي مختلف المست يا وهيا يعطي مؤشرا للمنظمة
عينة البتث بأدي الخصائ التي يتميز بتا اليك ر عند وضع برامج التدريم و التط ير بعيج
االعتبار فضال عج ذلك ومركز دعمار اإلفراد العامليج في المديريا عينة البتث ضمج ف ة
الشباب دو مت سطي العمر وهيا يعزا سعي المنظمة عينة البتث في وتفيز ال ارد البشرية
واالستفادة مج دفكارهم وو ليد اإلبداعا ولك ن هيه الف ة العمرية وركز دساسا على التييير وان
ا فراد في هيا المست مج العمر يك ن ن دكثر وابال إلجراء التييرا س اء كانت على المست
الشخصي دو التنظيمي .
 -1إن دكثر ا فراد العامليج هم مج ف ة جملة شتادة الدبل م الفني بعد اإلعدادية والسيما كانت النسبة
م ائمة للعما في المديريا إذا كانت فنية وإدراكية واقتصادية وان
ا كبر منتم ادتصاصا
سن ا الخدمة لإلفراد العامليج كانت وتما النسبة ا كبر مج الف ة مج  90-3سن ا إذ جصلت
على نسبة  27وهي ا كثر وان هيه الفترة وتميز عج الفترا ا در باعتبارها مج الفترا اليهبية
التي يستطيع بتا الفرد نشر دفكاره ال ديدة و إبداعاوه واثبا اليا والتميز في العما .
 -3هنالك دعم ووش يع لطرح ا فكار المبدعة وال ديدة ودعم لمبدد المشاركة في المعل ما وصنع
الارارا وجا المشكال والعما على دساال جماعي في المنظمة عينة البتث ,دي دن اإلدارة وش ع
ا فراد العامليج على واديم وطرح دفكار إبداعية جديدة.
 -2وبيج مج دال وتليا عالقا االروباط والتأثير وج د عالقة اروباط ووأثير معن ية ذا داللة
اجصائية للمناخ التنظيمي في عملية اإلبداع في المنظمة عينة البتث.
ثانيا ا -المقترحات
برا في إثناء مرجلة الدراسة الميدانية وواصي المعل ما والرج ع إلى المصادر المختلفة والتأما
في نتائج الدراسة بعض ا فكار التي يمكج صيابتتا بم م عة مج االقتراجا وفيد المديريا
والمنظما العراقية ا در والباجثيج والمتتميج بالفكر اإلداري والتنظيمي عم ما وباإلمكان
ولخيصتا على النت اآلوي:
 : 1القتراحات الخاصة بالمناخ التنظيمي
 نشر ثاافة المناخ التنظيمي االي ابي في المنظما العراقية ووعريف العامليج بإبعادها ودهميتتالتعزيز ا داء التنظيمي ومج ثم العما على إي اد وظائف ونط ي على قدر كبير مج ا همية
والتتدي بالنسبة للعامليج كي ورفع مج مست مسؤولياوتم باو اه وظائفتم وإعطاء استااللية مما
يزيد مج مست مشاركاوتم في ان اا هيه ال ظائف وو فير بعض المرونة في ان اا متام المناخ
وذلك في ض ء ض ابط وتسم بالدقة والم ض عية والمرونة في إن واجد ويمكج إن وعما المنظما
على نشر ثاافة المناخ التنظيمي مج دال عدة ع اما يمكج إيضاجتا باالوي:
د -إيمان الايادة اإلدارية العليا للمنظما العامة بالتاجة لدراسة م ض ع المناخ ودعم متطلباوه
ب-مراجعة دبعاد المناخ التنظيمي المعتمدة في ض ء دراسة دقياة ومااييس علمية جر ادتبار
صتتتا .
 ضرورة إعادة بناء هياكا ونظيمية مرنة قادرة على التكيف والتأقلم والى دعادة وتديد ا هدافوورويم دول ياوتا وا همية النسبية لتا.
: 5القتراحات خاصة باإلبداع التنظيمي
ضرورة اهتمام المنظمة عينة البتث باإلبداع التنظيمي ك نه المترك ا ساال نشطة المنظمة
ليرض وستيا التكيف والتأقلم مع ظروف المنافسة الشديدة والتط را العلمية والتانية التائلة
وونميتتا لد العامليج فيتا والسيما إن نتائج الدراسة الميدانية دوضتت بان مست اإلبداع كان
مت سط في المديرية وعليه ف إذا ما دراد إن وتاق ايادة على مست اإلبداع دو ايادة وودعيم
ا داء والفاعلية للمديرية مج داللتا ويمكج إن وعما المديرية على وعزيز اإلبداع مج دال عدة
ع اما يمكج إيضاجتا باالوي:
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ا -وفعيا دور البتث والتط ير وواديم نماذج جديدة وا د إلى وتايق إدارة كف ءة لإلبداع .
ب -ادتيار ا هداف التي وتطلم مست إبداعيا راقيا مع و فير متطلباوه .
ج -إي اد دطة داصة لرفع مست عدد اإلبداعا المتبناة دال وشكيا فرق عما وضم دفراد ذوي
وخصصا مختلفة لتشخي مع قا اإلبداع إلى جانم النظر في مشكال العما وإي اد التل
لتا.
د -رفد وجدة رعاية اإلبداع بالباجثيج والمختصيج مج المتتميج بم ض عا اإلبداع ودساليم وتفيز
المبدعيج وبما يؤمج وأدية متامتا بن اح .

المصادر
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االردن.
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)1( الملحق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ميسان
كلية اإلدارة والقتصاد
قسم إدارة األعمال
 استمارة االستبانة/م
... تحية طيبة وبعد
ومثا استمارة االستبانة هيه والمادمة لشخصكم الكريم جزءاً مج متطلبا
: والم س م بعن ان
" " دور المناخ التنظيمي في تعزيز عملية اإلبداع
)(دراسة استطالعية آلراء عينة مج منتسبي المديرية العامة للتربية في متافظة ميسان
وإن وفضلكم باإلجابة بم ض عية وواقعية على جميع العبارا يستـم فـي التص على نتائج دقياة وبما يعزا
 لـيا ال داعي ليكر االسم دو العن ان,ً علما ً دن اإلجابا وستخدم براض البتث العلمـي جصرا,وتايق دهداف البتث
:دو ما يشير إلى الشخصية بعد وفضلكم باراءة المالجظا اآلوية
. إذ ليس هنالك إجابا صتيتة دو داط ة, الردي الم ض عي الدقيق ه المطل ب.9
إعداد بتث في إدارة ا عما
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 .1ست د دمام كا فارة بدائا وتراوح بيج (اوفق ,متايد ,ال اوفق).
 .3يرجى وضع عالمة ( )وتت واجدة منتا والتي وعبر عج وجتة نظرك.
.2الباجث على استعداد وام لإلجابة عج استفساراوكم ج عبارا االستبانة.
ووفضل ا باب فائق الشكر والتادير .مع ومنياونا لشركتكم دوام الت فيق والتألق والن اح.
الباحث

أولا  :بيانات عامة
الرجاء وضع عالمة ( )دمام االدتيار المناسم.
 .9ال نس :
دنثى
ذكر
 .1العمر :
 30فأقـا

20 - 39

 .3التتصيا العلمي :
دكت راه
دبل م

30 - 29

 39فأكثـر

ماجستير

دبل م عالي

بكال ري ال

إعدادية

مت سطة

ابتدائية

 .2عدد سن ا الخدمة في المنصم التالي :
3–3
 1فأقـا
.3عدد سن ا الخدمة اإلجمالي :
93 - 99
 90فأقـا

0–2

10 - 92

 0فأكثـر

 19فأكثـر

 .2العن ان ال ظيفي ..................................... :
ثانياا  :أبعاد المناخ التنظيمي :هي مجموعة الخصائص التي تميز بيئة العمل في المنظمة والمدركة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة من األفراد العاملين في هذه البيئة والتي تتميز بالثبات النسبي وتؤثر على األفراد العاملين في المنظمة.
 .1الهيكللل التنظيمللي :اإلطللار الللذي يللتم خاللللك تحديللد كيفيللة تقسلليم العمللل وتوزيللع المللوارد وتنسلليق وتنظلليم اإلدارات
واألقسام في المنظمة.
أتفق محايد ل أتفق
العبارة
ت
 .9يمتاا التيكا التنظيمي للمديرية بالترويم والتنسيق.
 .1التيكا التنظيمي للمديرية متكاما ومناسم لتتايق ا هداف.
 .3إن ال ظائف في للمديرية م اعة بشكا منطاي.
يتصف التيكا التنظيمي للمديرية بالمرونة الكافية
.2
(دي قابا للتعديا لم اجتة المتييرا ).
 .5الضــغوط :بأنها تحديات وتهديدات يتعرض لها األفراد والتي تجعلهم في وضع غير اعتيادي.
أتفق محايد ل أتفق
العبارة
 .3يتم وكليفي بإن اا دعما متعددة في وقت واجد.
 .2اشعر بالتعم واإلرهاق لكثرة المتام وال اجبا الملااة على عاواي.
 .7اجتاج إلى وقت إضافي دارج الدوام الرسمي إلن اا ا عما الم كلة إلي.
 .0ادم العما يترمني مج التمتع باإلجااا .
 .3الصــراع  :ناتج من المعارضة العالية بشأن األهداف واآلراء والمعتقدات والتي تظهر من خالل الحتكاك والنزاع
بين األفراد والوحدات اإلدارية.
أتفق محايد ل أتفق
العبارة
ت
 .1وع إدارة للمديرية على ا ساليم العلمية لمعال ة جاال الصراع.
 .90ودفعني النتائج االي ابية للصراعا في للمديرية للعما ب دية.
 .99دعتبر المنافسة بيج ا فراد ظاهرة صتية في للمديرية
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 .91وش عني اإلدارة العليا على طرح اآلراء دو ا فكار جتى وإن ادتلفت مع آرائتا
ودفكارها.
 .4الحوافز :بُعد يعبر عن مدى شعور األفراد بوجود نظلام حلوافز علادل وعلدم التحيلز أو المحابلاة فلي توزيعهلا علليهم
وإشعارهم بأنها مرتبطة باألداء الجيد.
أتفق محايد ل أتفق
العبارة
ت
 93دشعر بعدالة نظام الت افز المعم به في للمديرية.
 92يضاهي الراوم اليي دوااضاه الم ت د اليي ابيله.
 93وركز إدارة للمديرية على الت افز دكثر مج العا با .
 92هناك فرص للتاـدم ال ظيفـي بسبم وج د نظـام ورقية عاد في للمديرية.
 .2المشاركـة :يعبر عن تواصل األفراد مع بعضهم البعض ويشتركون في المعلومات ويعملون على حل المشاكل معاا.
أتفق محايد ل أتفق
العبارة
ت
 .97وش ع إدارة للمديرية على المشاركة في صناعة الارارا .
وتههتم إدارة للمديريههة بالعمهها علههى دسههاال الفريههق عنههد دراسههة المشههكال وصههناعة
.90
الارارا .
 .91وستمع إدارة للمديرية آلراء وماترجا ال ميع.
 .10يفضا ا فراد في للمديرية العما ال ماعي المشترك.
 .6دعـم األفكـار الجـديدة /اإلبـداع  :يعرف بكونك كيفية التفكير بعيداا علن السلياقات التقليديلة ملع تبنلي عمليلات التغيلر
ودعمك بما يحقق تحولت إبداعية في بيئة المنظمات وعملياتها ومخرجاتها.
أتفق محايد ل أتفق
العبارة
ت
 .19و ري متام وا يم ا فكار ال ديدة في للمديرية على نت عملي.
 .11وت افر في للمديرية إمكانية لتطبيق ا فكار ال ديدة.
 .13وش ع إدارة للمديرية ا فراد العامليج على واديم ا فكار ال ديدة .
 .12يفتح دسل ب العما ال ماعي دادا المديرية اآلفاق لطرح ا فكار ال ديدة.
ثالثا ا  :اإلبداع الوظيفي :وياصد به النتاج الفكري (النظري والميداني) اليي يادمه الفرد في جياوه ال ظيفية والهيي يمتهاا
با صالة وال دة والفائدة.
أتفق محايد ل أتفق
العبارة
ت
 .13يمتلك افراد مديريتنا الادرة على و ليد عدة افكار
 .12يتسم االفراد العهامل ن فهي مهديريتنا بسهرعة انتهاج الكلمها كلمها وطلبهت التاجهة الهى
ذلك.
 .17لههد افههراد مههديريتنا امكانيههة صههيابة االفكههار التههي وههم و ليههدها والتعبيههر عنتهها بشههكا
مفت م.
 .10يتصف االفراد العامل ن في مديريتنا بإمكانية و ليد افكار متن عة.
 .11يا ه م افههراد مههديريتنا بتيييههر مسههارهم الفكههري التههالي الههى مسههار ادههر جسههم وييههر
الم قف اليي يتعرض ن له بما يؤدي الى التكيف مع الظروف ال ديدة.
 .30يمتلك افراد مديريتنا الادرة على و ليد افكار فريدة وبير مأل فة.
 .39يتمكج افراد مديريتنا مج اي اد استخداما جديدة لألفكار التالية.
 .31االفكار المادمهة مهج العهامليج فهي مهديريتنا عبهارة عهج دمهج االفكهار السهاباة بطرياهة
فريدة وذكية.
 .33وستم افكهار االفهراد العهامليج فهي مهديريتنا فهي انتهاج منت ها وشهبع جاجهة  ,جاجها
جديدة للزبائج.
فراد مديريتنا الادرة على الت سع فيما وم انتاجه مج افكار.
.32
 .33وتصف التفاصيا المضافة في العما بانتا جديدة.
 .32وستم التفاصيا المضافة في ونفيي افكار معتمدة في مديريتنا.
 .37يمتلههك االفههراد العههامليج فههي مهههديريتنا امكانيههة االجسههاال بالمشههكال التههي وكتنهههف
الم اقف التي و اجتتم.
فراد مديريتنا الاهدرة علهى مالجظهة الثيهرا ونه اجي الاصه ر فيمها هه شهائع مهج
.30
افكار.
 .31يستطيع افراد مديريتنا رواية المشكال ب ض ح ووتديدها وتديداً دقيااً.
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