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دوراإلبداع التنظيمي في تطويـراملؤسسات العامة املستقلة
في اململكة األردنية الهاشمية
د .نواف نهارسليم طبيشات
مديـر إدارة
اتحاد الجامعات العربية
اململكة األردنية الهاشمية

امللخص

1

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل مفهــوم اإلبــداع التنظيمــي وتوضيــح كيفيــة تطبيقــه فــي تطوي ــر املنظمــات العامــة ،وكذلــك
التعــرف علــى مقومــات ومعوقــات اإلبــداع التنظيمــي ،ومــا هــي مجــاالت األســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي تطوي ــر املؤسســات
العامــة املســتقلة األردنيــة .وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن القيــادات اإلداريــة فــي املنظمــات العامــة األردنيــة ،وتــم اعتمــاد الفئــات
القياديــة علــى مســتوى رئيــس مجلــس إدارة واملــدراء العامــون ،والفئــات اإلشـرافية علــى مســتوى املــدراء وحتــى رؤوســاء األقســام.
وخلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا أن اإلبــداع التنظيمــي يســاهم بــدور متمي ــز فــي تطوي ــر املنظمــات
العامــة .وأن هنــاك مجموعــة مــن مقومــات اإلبــداع التنظيمــي يجــب توافرهــا فــي املنظمــات أهمهمــا توافــر رســالة واضحــة
للمؤسســة ،وتحسي ــن عالقــات العمــل ،واالهتمــام بتبســيط اإلج ـراءات وتطوي ــر نظــم العمــل ،والتخلــص مــن اإلج ـراءات
الروتينيــة املعقــدة التــي تحــول دون انطــاق األفــكار واإلبــداع ،والحــرص علــى مشــاركة العاملي ــن فــي اتخــاذ القـرارات اإلداريــة،
وأخي ـ ًـرا حــرص اإلدارة العليــا علــى اكتشــاف العناصــر الخالقــة املبدعــة داخــل املنظمــة .وبينــت الدراســة بــأن اإلبــداع التنظيمــي
يواجــه مجموعــة مــن املعوقــات تحــول دون االســتفادة منــه فــي مجــال العمــل.
وأوصــت الدراســة بضــرورة زيــادة وعــي القيــادات اإلداريــة بــدور اإلبــداع التنظيمــي فــي عمليــة تطوي ــر املنظمــات باالســتفادة
مــن إبداعــات العاملي ــن .إضافــة إلــى ضــرورة إعــادة صياغــة مقومــات اإلبــداع التنظيمــي وتقســيمها إلــى مجموعــات ،وإضافــة
ً
عناصــر جديــدة لتلــك املوجــودة أصــا للتوصــل إلــى نســبة أعلــى مــن هــذه املقومــات ،للتعــرف بالضبــط علــى املقومــات الرئيســية
واألساســية لإلبــداع فــي املنظمــات ،ومحاولــة التخلــص مــن املعوقــات لالســتفادة مــن إبداعــات العاملي ــن فــي تطوي ــر املنظمــات
الكلمات املفتاحية :اإلبــداع التنظيمي ،مقومات اإلبــداع التنظيمي ،التطويـر التنظيمي ،املنظمات العامة ،املؤسسات
العامة املستقلة ،اململكة األردنية الهاشمية.

املقدمة
يتطلب تحقيق التنمية الشاملة وجود منظمات قوية قادرة على التغييـر والتطويـر ،وحتى تستطيع املنظمات ضمان بقائها
واســتمراريتها ال بــد لهــا أن تغي ــر مــن أســاليب عملهــا التقليديــة وتنتهــج ً
ً
منهجــا
إبداعيــا يتيــح لهــا القــدرة علــى املنافســة والتمي ــز مــن
خالل اإلبداع التنظيمي وعمليات االبتكار والتجديد الذي يتولد من أفكار العامليـن ويساهم بـرفدها باألفكار الجديدة والخالقة.
فمــن الحصافــة القــول بــأن تطوي ــر املنظمــات ال يمكــن أن يحــدث بي ــن عشــية وضحاهــا ،وال يمكــن أن يحــدث بطــرق
تقليديــة ،وال بــد مــن إفســاح املجــال لإلبــداع واالبتــكار باعتبارهمــا الركي ــزة األساســية فــي عمليــات النمــو والتطــور .واعتمـ ًـادا علــى
هــذا املنطــق ،فــإن املؤسســات العامــة املســتقلة األردنيــة تحــاول جاهــدة االتجــاه نحــو مواكبــة التقــدم املتســارع فــي شــتى املجــاالت.
لــذا ،فقــد أصبــح لز ًامــا علــى جميــع املنظمــات العامــة بمختلــف القطاعــات أن تتخــذ مــن اإلبــداع التنظيمــي ً
منهجــا جديـ ًـدا فــي
عمليــات التطوي ــر لتحقيــق الطموحــات والغايــات املنشــودة.
* تم استالم البحث في مايو  ،2018وقبل للنشر في يوليو  ،2018وتم نشره في سبتمبـر .2020
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دور اإلبداع التنظيمي في تطوير املؤسسات العامة املستقلة ...

من هنا ،يمثل اإلبداع التنظيمي أحد العوامل املهمة في تطويـر املؤسسات العامة ،التي تحاول مواكبة التقدم املتسارع
فــي البيئتي ــن املحليــة والدوليــة .وهــذا بــدوره يحتــم علــى تلــك املؤسســات أن علــى تتوجــه نحــو أســاليب اإلبــداع التنظيمــي لتحقيــق
أهدافها ،وأن تتخذه ً
منهجا ً
جدي ًد في عمليات التطوي ــر.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
يمكــن القــول بــأن اإلبــداع التنظيمــي هــو تبنــي األفــكار والســلوكيات الجديــدة التــي يتــم تطبيقهــا فــي املنظمــة ،ســواء كان
ذلــك فــي خلــق منتجــات أو خدمــات جديــدة ،أو تكنولوجيــا جديــدة يتــم اســتخدامها فــي العمــل .إضافــة إلــى أن املمارســات
الجديدة املستخدمة في تطويـر منظومة العمل تعتبـر من املمارسات اإلبداعية الذي يتم تحقيقة من خالل تطبيق منهجية
اإلبــداع التنظيمــي .وبالتالــي ،فــإن اإلبــداع التنظيمــي يمكــن اســتخدامه وتوظيفــه فــي تحسي ــن وتطوي ــر أداء املنظمــات العامــة.
ً
وإيمانــا بأهميــة اإلبــداع التنظيمــي فــي تطوي ــر املنظمــات بكفــاءة وفاعليــة فــإن املشــكلة البحثيــة لهــذه الدراســة تتمحــور
حــول التســاؤل الرئيــس التالــي:
إلى أي مدى يسهم اإلبداع التنظيمي في تطويـر املؤسسات العامة املستقلة األردنية؟.
وفي ضوء ذلك ،يمكن تجسيد هذا التساؤل الرئي�سي في مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:
1ما هي العوامل التي تساعد على تعزيـز اإلبداع التنظيمي في تطويـر املؤسسات العامة املستقلة.2مــا هــو واقــع الوضــع التنظيمــي الحالــي القائــم باملؤسســات العامــة املســتقلة األردنيــة ،ودرجــة توافقــه مــع خصائــصوصفــات ومقومــات ومحــددات اإلبــداع التنظيمــي؟.
3ما هي معوقات اإلبداع التنظيمي في املؤسسات العامة املستقلة وكيف يمكن التغلب عليها؟.4كيف يمكن دعم اإلبداع التنظيمي لإلسهام في تطويـر املؤسسات العامة املستقلة لتطويـرها؟.5-هل يمكن تبني سياسة تطويـر قائمة على اإلبداع لبناء مؤسسات عامة مستقلة متطورة؟.

أهمية الدراسة
تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة اإلبــداع التنظيمــي بشــكل خــاص .حيــث تؤكــد الدراســات بــأن السياســة األخي ــرة لقائــد
التغيي ــر ليبنــي مؤسســته هــي سياســة منهجيــة لالبتــكار ،وإن اســتثمار النجــاح ســيقود أجــا أو عاجــا إلــى االبتــكار الحقيقــي
(دراكــر .)2004 ،وتظهــر أهميــة الدراســة مــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه املنظمــات العامــة فــي توفي ــر الخدمــات العامــة
للمواطني ــن .وتقييــم الوضــع القائــم فعــا فــي املنظمــات العامــة وكيفيــة تعاملهــا مــع اإلبــداع التنظيمــي .ودور اإلبــداع فــي تطوي ــر
املنظمــات واملؤسســات العامــة املســتقلة األردنيــة بشــكل خــاص .وحداثــة ظهــور مفهــوم اإلبــداع التنظيمــي فــي أدبيــات اإلدارة.
ً
وإث ـراء أدبيــات اإلبــداع التنظيمــي وتطوي ــر املنظمــات ملســاعدة الباحثي ــن والدارسي ــن مســتقبال .وتقديــم مقت ــرحات ملتخــذي
الق ـرار للتعــرف علــى مواطــن الخلــل فــي عمليــات التطوي ــر.

أهداف الدراسة
1دراسة وتحليل مفهوم ومقومات اإلبداع التنظيمي وكيفية تطبيقه في تطويـر املنظمات.2التعرف على مقومات ومعوقات اإلبداع التنظيمي في املؤسسات العامة األردنية.3دراسة مجاالت األستفادة من اإلبداع التنظيمي في تطويـر املؤسسات العامة األردنية.4التعــرف الــى مــدى وجــود فــروق ذات داللــه إحصائيــة فــي العالقــة بي ــن مقومــات اإلبــداع التنظيمــي وتطوي ــر املنظمــاتالعامــة تعــزى إلــى املتغي ـرات الديمغرافيــة (الجنــس والعمــر واملســتوى العلمــي والوظيفيــة وأخي ـ ًـرا الخب ــرة العمليــة).
5الخــروج بنتائــج وتوصيــات تســاعد بتقديــم بعــض الحلــول حــول كيفيــة االســتقادة مــن املنهــج اإلبداعــي فــي تطوي ــراملؤسســات العامــة املســتقلة األردنيــة العامــة يســتند إليهــا الباحثــون فــي إج ـراء دراســات مســتقبلية.
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فرضيات الدراسة
بعــد مراجعــة األدبيــات واالطــاع علــى عــدد كبي ــر مــن الكتــب والدراســات والبحــوث التــي أجريــت علــى موضــوع اإلبــداع
وتطوي ــر املنظمــات فــي مختلــف املؤسســات العربيــة واألجنبيــة ،إضافــة إلــى االطــاع علــى الدراســات الخاصــة بمحــل الدراســة فــي
اململكــة األردنيــة الهاشــمية .اســتطاع الباحــث صياغــة فرضيــات الدراســة الرئيســة والفرعيــة ،وتــم تحكيمهــا مــن قبــل بعــض
األكاديمي ــن ،وعينــة مــن املستهدفي ــن مــن الدراســة فــي بعــض املؤسســات األردنيــة محــل الدراســة ،إضافــة إلــى االســتعانة ببعــض
الدراســات الســابقة لصياغــة الفــروض بشــكل علمــي دقيــق يســاعد فــي تحقيــق هــذف الدراســة.
	-الفرضيــة الرئيســة األولــى :وجــود عالقــة ذات داللــة معنويــة بي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة ألف ـراد عينــة الدراســة وبي ــن
مجــاالت الدراســة القائمــة علــى اإلبــداع التنظيمــي فــي املؤسســات العامــة املســتقلة.
	-الفرضيــة الفرعيــة األولــى :وجــود عالقــة ذات داللــة معنويــة بي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة ألف ـراد عينــة الدراســة
وبي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي.
	-الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة :وجــود عالقــة ذات داللــة معنويــة بي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة ألف ـراد عينــة الدراســة
وبي ــن مقومــات اإلبــداع التنظيمــي.
	-الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة :وجــود عالقــة ذات داللــة معنويــة بي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة ألف ـراد عينــة الدراســة
وبي ــن مجــاالت االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي العمــل.
	-الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة :وجــود عالقــة ذات داللــة معنويــة بي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة ألفـراد عينــة الدراســة
وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي.
	-الفرضيــة الرئيســة الثانيــة :وجــود عالقــة ذات داللــة معنويــة بي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي وبي ــن مقومــات
اإلبــداع التنظيمــي.
	-الفرضية الرئيســة الثالثة :وجود عالقة معنوية إيجابية بي ــن مفهوم وداللة اإلبداع التنظيمي وبي ــن مجاالت االســتفادة
مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي مجــال العمــل.
	-الفرضية الرئيســية الرابعة :وجود عالقة معنوية إيجابية بي ــن مفهوم وداللة اإلبداع التنظيمي وبي ــن معوقات اإلبداع
التنظيمي.
	-الفرضيــة الرئيســة الخامســة :عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة معنويــة بي ــن مجــاالت االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي
مجــال العمــل وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي.
	-الفرضيــة الرئيســة السادســة :وجــود عالقــة طرديــة موجبــة بي ــن وعــي القيــادات اإلداريــة فــي املؤسســات محــل الدراســة
وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي.

التعريفات اإلجرائية
قــام الباحــث باســتخالص التعريفــات اإلجرائيــة باالعتمــاد علــى املصــادر الثانويــة مــن كتــب ومراجــع ودراســات قــام بهــا
الباحثــون فــي مجــال االبــداع واإلبتــكار ،وتــم اســتخالص تلــك التعريفــات بمــا بتناســب وهــذه الدراســة.
اإلبــداع التنظيمــي :هــو تلــك الظاهــرة التــي تبــدأ بتوليــد األفــكار وتمــر بعــدة مراحــل وعمليــات مختلفــة ،تؤث ــر وتتأث ــر فــي
البيئــة املحيطــة باملنظمــة ،وتقــوم بتطوي ــر التنظيــم الداخلــي للمنظمــة أو حــل للمشــكالت التــي تواجههــا أو إيجــاد منتجــات
وخدمــات جديــدة تتصــف بالجــدة واألصالــة ،يقــوم بهــا األف ـراد بشــكل مســتقل أو ضمــن مجموعــات عمــل داخــل التنظيــم
وينعكــس ً
إيجابــا علــى أداء املنظمــة.
االبتــكار :هــو عمليــة وضــع األفــكار الجديــدة الخالقــة التــي يولدهــا األبــداع موضــع التنفيــذ باســتخدم آليــات وأدوات
كثي ــرة لتوليــد وأنتــاج كل مــا هــو جديــد ،بغــض النظــر عــن ماهيــة الجديــد.
مقومــات اإلبــداع التنظيمــي :هــي املرتك ـزات األساســية والعناصــر الرئيســة التــي يجــب توافرهــا فــي املنظمــة التــي يقــوم
عليهــا اإلبــداع التنظيمــي الكتشــاف وتطوي ــر القــدرات اإلبداعيــة لــدى العاملي ــن للتمكــن مــن إطــاق قدراتهــم وإبداعتهــم
واســتثمارها فــي تطوي ــر املنظمــات.
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تطوي ــر املنظمــات :هــي عمليــة طويلــة املــدى يقصــد بهــا تطوي ــر قــدرات املنظمــة الذاتيــة ملواجهــة التغي ـرات فــي البيئــة
الداخليــة والخارجيــة ،وتســتهدف تطوي ــر كفــاءة وفعاليــة األنســان والتنظيــم مــن أجــل تحقيــق أهــداف املنظمــة.
تطويـراألداء :هو استـراتيجية إدارية تهدف إلى تحسيـن وتطويـر أداء األفراد والتنظيم إلى مستويات أفضل باستمرار
إلنجــاز املهــام والقيــام بأعبــاء ومســئوليات وواجبــات الوظيفــة وتحقيــق األهــداف بصــورة أكث ــر كفــاءة ضمــن املــوارد املتاحــة،
وزيــادة القــدرات التنافســية للمنظمــة واألفـراد.
املنظمــات العامــة :هــي كل مشــروع ينشــأ الشــباع حاجــة عامــة يعجــز أو يحجــم األفـراد والجماعــات الخاصــة عــن القيــام
بــه لضخامــة ملــا يتطلبــه مــن مــوارد وامكانــات.
املؤسســات العامــة املســتقلة :هــي مرفــق عــام منــح الشــخصية املعنويــة واالســتقالل املالــي واإلداري وغي ــر هادفــة للربــح،
وتضطلــع بمهــام محــددة لتقديــم خدمــات للمجتمــع وتســعى لتحقيــق املصلحــة العامــة.

اإلطارالنظري والدراسات السابقة
ً
أوال -اإلطارالنظري
مفهوم اإلبداع التنظيمي
تعــود جــذور اإلبــداع إلــى أنــه أحــد فــروع علــم النفــس وعلــم االجتمــاع وعلــم النفــس االجتماعــيُ .ويوصــف اإلبــداع بأنــه
عمليــة متواصلــة ومعقــدة ،وتتطلــب جهــود متنوعــة علــى مختلــف املســتويات الفرديــة والجماعيــة والتنظيميــة ،لتوفي ــر آليــات
مختلفــة وخيــارات أكث ــر للمنظمــات لتســهيل مهمتهــا اإلبداعيــة فــي الحفــاظ علــى املي ــزة التنافســية للوصــول إلــى القمــة .فاإلبــداع
هــو العامــل الحاســم فــي تحديــد الطريقــة التــي نــؤدي بهــا األشــياء .ال بــل أن اإلبــداع التنظيمــي هــو دينامكيــة خالقــة وجذريــة
وتدريجيــة تقــوم علــى مســتويات متعــددة فرديــة وجماعيــة وتنظيميــة تخضــع لعوامــل التحفي ــز ،لالســتجابة لدوافــع األفـراد،
بهدف التغلب على املعوقات التي تواجه تلك العملية .ويعتمد تحقيق اإلبداع التنظيمي على مدى توافر املقومات الرئيسية
لإلبــداع املتمثلــة فــي مســتوى األفــكار الجديــدة والخالقــة والوســائل املبتكــرة التــي يولدهــا األفـراد ،وعلــى قيــادة املنظمــة فــي دعــم
وتبنــي تلــك األفــكار ،ولديهــا القــدرة واملهــارة علــى تميي ــز اإلبداعــات االنســانية لتعزي ــز روح املبــادرة ،وتنشــيط وتفعيــل اإلبــداع
الفــردي للوصــول لإلبــداع التنظيمــي.

مداخل ومستويات اإلبداع التنظيمي
ً
يعتب ــر مصطلــح اإلبــداع مــن بي ــن املصطلحــات األكث ــر شـ ً
ـيوعا فــي أدبيــات اإلدارة ،وعندمــا يســتخدم مقرونــا باملنظمــة أو
اإلدارة فإنــه يطلــق عليــه اإلبــداع اإلداري أو اإلبــداع املؤس�ســي وأخي ـ ًـرا أطلــق عليــه اإلبــداع التنظيمــي ،وهــو يحمــل مضامي ــن
وتفسي ـرات متعــددة (هيجــان .)276 :1999 ،وهنــاك مداخــل مختلفــة لدراســة اإلبــداع ،منهــا مــا ي ــركز علــى توليــد األفــكار
أو الســلوك ،أو العمليــة ،أو أســلوب حــل املشــكالت .إضافــة إلــى صفــات املبدعي ــن ،أو إبتــكار ممارســات إداريــة جديــدة،
وأخي ـ ًـرا الناتــج النهائــي مــن اإلبــداع .إضافــة لذلــك فقــد تعــددت أنــواع اإلبــداع وجزئــت إلــى حقــول صغي ــرة وتخصصــات فنيــة
دقيقــة ،منهــا اإلبــداع الت ـراكمي والضمنــي والجــذري ،وأخي ـ ًـرا اإلبــداع اإلداري (ً .)Brockhoff & others, 1999
وأيضــا اإلبــداع
التعبيـري ،اإلختـراعي ،التقني ،اإلبتكاري ،وإبداع األنبثاق ( .)Taylor & others, 2009إضافة إلى اإلبداع التجديدي واإلبداع
التخيلــي (عبــد العزي ــز.)36 :2006 ،
وهناك ً
أيضا ثالثة مستويات لحدوث اإلبداع ،هي)Andriopoulos & Dawson, 2009: 31( :
	-اإلبداع الفردي :هو حالة فردية تعتمد على عنصري اإلمكانات الخالقة والسلوك اإلبداعي.
	-اإلبــداع الجماعــي :وهــو جهــود جماعــة معينــة داخــل املنظمــة تعمــل علــى تطبيــق أفكارهــم لتغيي ــر األشــياء نحــو
األفضــل ،لحــل مشــكلة أو تقديــم طريقــة جديــدة ألداء األعمــال أو إلنتــاج ســلعة أو خدمــة.
	-اإلبداع التنظيمي :هو استثمار وتبني اإلبداعات الفردية والجماعية على مستوى املنظمة وتنميتها.
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مصادرومراحل اإلبداع التنظيمي
ينتــج اإلبــداع التنظيمــي مــن مصــادر رئيســة داخليــة وخارجيــة ( .)Mohanty, 1999أمــا املصــادر الداخليــة فتتولــد مــن
ُ
مصدرا ً
ً
أفكار وإبداعات العاملي ــن في املنظمة ،إضافة إلى املعرف ــة التـراكمي ــة التي تعد
رئيسا لإلبداع التنظيمي .وأما املصادر
الخارجيــة ،فإنهــا تعــود للبيئــة املحيطــة باملنظمــة ،كاالقت ـراحات الخارجيــة ،والبحــوث والدراســات ،والتقــدم التكنولوجــي،
واملنافســة ،واملوردي ــن ،والزبائــن ،واألحــداث غي ــر املتوقع ــة ،واألفــكار النمطيــة ،والتعــارض وعــدم االنســجام ،والرغبــة فــي
التغلــب علــى الصعوبــات ،والتغي ــر فــي هيــكل الصناعــة والســوق ،والتغي ـرات الديموغرافي ــة ،والتغي ـرات فــي القيــم واإلدارك
ـدرا ً
واملعــارف ( ،(Drucker, 2006وأخي ـ ًـرا الشــركات الصغي ــرة التــي تعتب ــر األكث ــر إبتك ـ ًـارا ومصـ ً
رئيســا لالبتــكار.
وتمــر العمليــة اإلبداعيــة بمراحــل متعــددة الكتمالهــا وظهورهــا بصورتهــا النهائيــة املعب ــرة عــن نضــوج الفكــرة اإلبداعيــة،
ومــن ثــم ت ــرجمتها إلــى واقــع عملــي ملمــوس .وقــد ظهــرت نمــاذج مختلفــة ومتعــددة لتحديــد مراحــل العمليــة اإلبداعيــة ،اعتمــدت
أربعــة مراحــل هــي مرحلــة اإلعــداد والتحضي ــر ،مرحلــة الب ــزوغ ،ومرحلــة االســتبصار أو اإلشـراق ،وأخي ـ ًـرا مرحلــة التحقيــق أو
التحقــق (.)Kellogg, 2003
وحيــث أن العمليــة اإلبداعيــة معقــدة ومتشــابكة ،وتمثــل حركــة ديناميكيــة مســتمرة ومتداخلــة يحــدث خاللهــا تفاعــات
مختلفــة تــؤدي إلــى االنتقــال مــن مرحلــة ألخــرى ومــن اتجــاه ألخــر دون التقيــد بخطــوات محــددة
مكونات اإلبداع التنظيمي وسمات الحل اإلبداعي
يتمي ــز الحــل اإلبداعــي ببعــض الســمات املختلفــة عــن الحلــول التقليديــة .حيــث يتمي ــز الحــل اإلبداعــي بأنــه ذو تكلفــة
ً
ـاءة عـ ٍـال ،ويحقــق ســمعة علميــة يضيفهــا للمنظمــةُ ،ويحــدث
ممكنــة لتنفيــذه ،ويحقــق عائــد أعلــى مــن تكلفتــه ،وذو معيــار كفـ ٍ
حجــم تأثي ــر كبي ــر وخــارج عــن املألــوف ،وذو مرونــة عاليــة ،بمعنــى إمكانيــة نقلــه وتطبيقــه فــي أماكــن أخــرى .ويتمتــع بســهولة أو
بســاطة فــي إجـراءات العمليــة اإلبداعيــة ،ويحظــى بقبــول جميــع العاملي ــن لــه للمشــاركة فــي تنفيــذه .ويكــون علــى درجــة مخاطــرة
ممكنــة ،ونســبة أقــل فــي عــدم التأكــد ،إضافــة إلــى مســتوى أقــل مــن التعقيــد .ويحــدث فــي توقيــت مناســب لظهــور اإلبداعــات
واســتجابتها للمتطلبــات الراهنــة .ويجــب أن يتمتــع الحــل اإلبداعــي بالقبــول واســتجابته للتحفي ــز لخلــق منتجــات جديــدة،
لزيــادة درجــة التفاعــل االجتماعــي مــع املنتجــات اإلبداعيــة بنســبة عاليــة.
فاإلبــداع ال يتولــد مــن فـراغ وإنمــا لــه أســس ومقومــات تدفــع بــه إلــى الظهــور .وهنــاك ثالثــة عناصــر رئيســة تعتب ــر مكونــات
لإلبــداع هــي الخب ــرة ومهــارات التفكي ــر والدوافــع ( .)Amabile, 1998وزيــادة الخب ــرة ت ــرفع مــن القــدرات اإلبداعيــة ومهــارت
التفكي ــر .في حي ــن يؤكد أخرون بعدم ضرورة توافر شــرط الخب ــرة لزيادة إبداعات الفرد ،فهناك أفر ًادا ال يتمتعون بخب ـرات
كبيـرة ويمتلكون قدرات إبداعية كبيـرة .وهذا يؤكد بأن اإلبداع ينتج من تفاعل أربعة عناصر رئيسة تشمل صفات األفراد،
والعمليــات ،والبيئــة املحيطــة ،ومــن ثــم املخرجــات التــي تنتــج العمــل اإلبداعــي (.)Treffinger, 1994: 64
العوامل املؤثـرة على اإلبداع التنظيمي
تواجــه املنظمــات تحديــات جســيمة فــي مختلــف املجــاالت ،وتلــك التحديــات تشــكل عوامــل اســتثارة لإلبــداع .فاإلبــداع ال
يمكــن أن يولــد فــي بيئــة محبطــة ،بــل يتطلــب وجــود بيئــة تنظيميــة داعمــة ومحفــزة .ووجــود مدراءيقومــون بتذليــل العقبــات لزيــادة
االســتجابة لإلبداع ،باســتخدام أســاليب التفكي ــر اإلبداعي لتنشــيط األفكار وإيجاد الحلول ،والســماح بإيجاد رؤية للشــخصية
املبدعــة والخالقــة ملســاعدة األفـراد واملــدراء لتحقيــق أهدافهــم املهنيــة والشــخصية (.)Lockwood & Walton, 2008: 6
ٌويعــد اإلبــداع واالبتــكار عمليــة واضحــة املعالــم وســهلة االنقيــاد ،وإلت ـزام اإلدارة العليــا للمنظمــة ضروريــة للغايــة لصحــة
عمليــة اإلبــداع التنظيمــي ( .)Harris, 2009وتتمثــل العوامــل املؤث ــرة فــي اإلبــداع بالتحــدي ،الحريــة ،املــوارد ،فــرق العمــل،
تشــجيع املشرفي ــن ،ودعــم املنظمــة ( .)Amabile, 1998: 7ويتأث ــر اإلبــداع التنظيمــي ً
أيضــا بالدوافــع الشــخصية لألف ـراد،
واملنــاخ التنظيمــي الســائد .وتوفي ــر الدعــم التنظيمــي للعمليــة اإلبداعيــة ( .)Palmon & Illies, 2004وت ــرتبط الدوافــع
واالنتاجيــة بعالقــة وثيقــة مــع اإلبــداع ( .)Flaherty, 2004ويعتب ــر الدافــع هــو املحــرك الــذي يحــدد مــاذا ســيفعل الشــخص،
وبدونــه تضعــف رغبــة الفــرد فــي العمــل أو تنفيــذ أيــة أفــكار إبداعيــة أو تقديــم أيــة اقت ـراحات للتحسي ــن(.)Parker, 2008
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ومــن العوامــل املؤثــؤة علــى اإلبــداع بعــض املعوقــات املتمثلــة فــي البيئــة املحيطــة بالفــرد ،ســواء كانــت معوقــات تنظيميــة
تتعلــق باملنظمــة وأســلوب عملهــا .أو معوقــات شــخصية وذهنيــة ونفســية متعلقــة بالفــرد نفســه (القحطانــي .)2007 ،وهنــاك
ً
ايضا معوقات تتمثل في الثقافة املجتمعية كالعادات والتقاليد والقيم واألعراف االجتماعية الســائدة ،وبناء عالقات حســنة
مع اآلخريـن .إضافة للمعوقات التنظيمية املتمثلة في االلتـزام الحرفي باألنظمة واللوائح وهيمنة القادة غيـر الفعاليـن ،وأخي ًـرا
بعض األسباب النفسية والعاطفية وتتمثل في الخوف من الفشل أو نقص الثقة بالنفس(النفيعي .)2005 ،وتتمثل معوقات
اإلبداع التنظيمي في الوطن العربي بهيمنة النظرة القانونية والتقليدية ،وهيمنة القادة واملديـريـن املفتقريـن للمعرفة واملهارة
اإلداريــة ،وهيمنــة النظــرة التقليديــة للربحيــة (عســاف.)1995 ،
والخالصــة فإنــه مــن الصعــب أن تنتفــي معوقــات اإلبــداع ً
نهائيــا مهمــا بذلنــا مــن جهــود ،ولكــن هنــاك درجــة مقبولــة مــن
املعوقــات يمكــن التكيــف معهــا وغــض الطــرف عنهــا .والقيــادات اإلداريــة مطالبــة بوضــع االست ـراتيجيات املناســبة للحــد مــن
تلــك املعوقــات ،لتوفي ــر بيئــة مناســبة وظــروف مالئمــة للمبدعي ــن.

مفهوم أهمية تطويـراملنظمات العامة
تتمي ــز املنظمــات بأنهــا الشــكل املؤس�ســي والتنظيمــي الســائد فــي جميــع قطاعــات الدولــة ،وفــي جميــع املجتمعــات املعاصــرة
بــا اســتثناء .باعتبارهــا الوســيلة الرئيســية التــي تقــوم بتلبيــة وإشــباع االحتياجــات األنســانية العامــة والتنمويــة للمجتمعــات،
كاملــدارس ،واملستشــفيات ،والشــركات ،والــوزارات ،وغي ــرها .ويقصــد باملنظمــة فــي أبســط أشــكالها هــي التــي تقــوم بتحقيــق
أهــداف معينــة مشت ــركة مــن خــال مجموعــة مــن النــاس وغي ــرها مــن املــوارد .بينمــا يعتب ــر التنظيــم هــو أداة اإلدارة لتحقيــق
تلــك األهــداف ،وتتحــدد بــه االختصاصــات والســلطات والعالقــات واألدوار واملراكــز مــن أجــل تحقيــق الكفــاءة والفاعليــة،
واإلنســجام الــازم لتنفيــذ األعمــال علــى أحســن وجــه (أفنــدي.)79 :2005 ،
أمــا عنــد الحديــث عــن املنظمــات العامــةً ،
فغالبــا مــا يشــار إليهــا بــاإلدارة العامــة ويقصــد بهــا املنظمــات الحكوميــة بأشــكالها
املختلفــة التــي تقــوم بتنفيــذ الخطــط الحكوميــة واألســهام بتحقيــق التنميــة الشــاملة املســتدامة .كمــا وتعــرف املنظمــات العامــة
بأنهــا كل مشــروع يعجــز أو يحجــم األفـراد والجماعــات الخاصــة عــن القيــام بــه ،إمــا لضخامــة مــا يتطلبــه مــن مــوارد وامكانــات ،أو
لقلــة أو انعــدام الربــح املمكــن تحقيقــه فــي املــدى القصي ــر(شريف .)39 :1999 ،وهــذا يبي ــن األهميــة الكب ــرى للمنظمــات العامــة.
ُويف�ضــي مفهــوم تطوي ــر املنظمــات إلــى معـ ٍـان كثي ــرة .ولتوضيــح هــذا املفهــوم يمكــن تقســيمة لجزئي ــن :األول «التطوي ــر» ويوحــي
بالتغيي ــر والنمــو .والثانــي «املنظمــة» وتعنــي التقــاء مجموعــة مــن النــاس واملــوارد لتشــكيل تنظيــم .وببســاطة يتضــح لنــا أن
مفهــوم تطوي ــر املنظمــات ،هــو ممارســة تغيي ــر اإلنســان والتنظيــم لتحقيــق تطوي ــر إيجابــي .وبهــذا املعنــى ُيعــد تطوي ــر املنظمــة
ظاهــرة صحيــة طبيعيــة.
ُويعرف تطوي ــر املنظمة بأنه تدخل مخطط يهدف لتحسي ــن الكفاءة الفردية والتنظيمية وفعاليتها (Fitz-enz & Davison,
ُ .)2002: 315وينظــر إليــه بأنــه عمليــة يتــم فيهــا اســتخدام املمارســات والعلــوم الســلوكية ملســاعدة املنظمــات علــى تحقيــق فعاليــة
أكب ــر ،وزيــادة فــي اإلنتاجيــة وفــي نوعيــة الخدمــات ،وتطوي ــر املنتجــات ،أو تطوي ــر النظــام بأكملــه فــي جميــع وحــدات املنظمــة.
أهداف ومبـررات تطويـراملنظمات
يعتب ــر تطوي ــر املنظمــات مجــال واســع للغايــة يمكــن تطبيقــه فــي جميــع املنظمــات علــى اختــاف أشــكالها ،بهــدف إدخــال
تحســينات جديــدة علــى املنظمــة بشــكل مخطــط ،تشــمل األفـراد واملجموعــات والهيــكل وأســاليب العمــل واإلجـراءات وأخي ـ ًـرا
املنتــج أو الخدمــة التــي تقدمهــا املنظمــة .وتقــوم عمليــة تطوي ــر املنظمــات علــى مب ــررات كثي ــرة ،وتتضمــن تنظيــم الهيــاكل
الوظيفيــة ،إعــداد الخطــة االست ـراتيجية للمنظمــة ،إدارة الصـراع ،تطوي ــر السياســات واإلجـراءات والعمليــات التــي مــن شــأنها
تحسي ــن عمليــات املنظمــة ،وإيجــاد نظــم تغذيــة عكســية عــن األداء الفــردي واملؤس�ســي(.)Mclean, 2006: 26
ً
إن عمليــة تطوي ــر املنظمــات ليســت هدفــا بحــد ذاتــه ،وال رفاهــة إداريــة ،وإنمــا هــي حاجــة ملحــة وضروريــة تســاعد
املنظمــات علــى االســتجابة للتغي ـرات فــي البيئــة املحيطــة .وقــد تعــددت أســباب التغيي ــر والتطوي ــر ،يأتــي فــي مقدمتهــا القواني ــن
والتشــريعات الحكوميــة ،العوملــة ،األحــداث السياســية واإلجتماعيــة الكب ــرى ،التقــدم التكنولوجــي ،النمــو املؤس�ســي
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ً
داخليــا فهنــاك عــدة عوامــل تدفــع باتجــاه التطوي ــر
والتوســع ،والتقلبــات فــي دورة حيــاة املنظمــة ( .)Dawson, 2003: 15أمــا
أهمهــا (املنتــج ،الخدمــة) التــي تقدمهــا املنظمــة ،التغيي ــر التنظيمــي ،تغي ــر قيــم وحاجــات العاملي ــن ،التأثي ــر االقتصــادي،
وأخي ـ ًـرا العوامــل التنظيميــة (ً .)Pierce & others, 2002: 643
وأيضــا إدخــال نظــم متطــورة ،الدمــج مــع منظمــات أخــرى.
إضافــة إلــى تدنــي معنويــات العاملي ــن ،والخــوف مــن حــدوث أزمــة داخليــة ،وتدنــي األربــاح ،فــأن التغيي ــر يصبــح حقيقــة وال بــد
منــه (حريــم.)2010 ،

مراحل ومستويات عملية ومتطلبات نجاح تطويـراملنظمات
توصــف عمليــة تطوي ــر املنظمــات بأنهــا عمليــة مســتمرة وجهــود منظمــة ،تقــوم علــى نمــاذج مختلفــة وتسي ــر وفــق
مراحــل وخطــوات مختلفــة هــي ،اإلذابــة ،التغيي ــر ،وإعــادة التجميــد ( .)McMillan, 2008ويتــم تنفيــذ تلــك العمليــة
عب ــر ب ــرنامج زمنــي ،يتضمــن عــدة مراحــل تشــمل تشــخيص املشــكلة ،وتصميــم الحلــول ،وضــع خطــة العمــل ،التنفيــذ،
والتقييــم ( .)Miner, 2007:253فــي حي ــن يعتقــد أخــرون بــأن تلــك العمليــة تمــر مراحــل مختلفــة ،تبــدأ بالشــروع ثــم التعاقــد
فالتشــخيص ،يليهــا التغذيــة العكســية ،وبعــد ذلــك تخطيــط التغيي ــر ،ثــم التدخــل ،وأخي ـ ًـرا التقييــم (.)Burke, 2002
وتفــرض املتغي ـرات الكثي ــرة التــي تحيــط باملنظمــات ضــرورة تطوي ــر ذاتهــا باســتمرار ملواجهــة التغي ـرات فــي نظــم العمــل،
التكنولوجيــا الحديثــة ،متطلبــات الزبائــن ،إضافــة إلــى تنــوع األســواق واحتــدام املنافســة .وتشــمل مجــاالت التطوي ــر ،األهــداف
واالستـراتيجيات ،السياسات والقواعد والنظم واألنشطة التي تمارسهـا املنظمة ،والهيكل التنظيمـي والعالقـات التنظيميـة،
والتكنولوجيــا املســتخدمة واملــوارد البشــرية وإمكانيتهــا وقدراتهــا (عصفــور .)34 :2008 ،وتهــدف تلــك العمليــة إلــى تحسي ــن
كفــاءة التنظيــم وفعاليتــه مــن خــال تطوي ــر أدوات ووســائل انتــاج الســلع والخدمــات فــي ســبيل تحقيــق أهدافــه .وباعتبــار أن
املنظمــة نظــام مفتــوح يتأث ــر بالبيئــة الداخليــة والخارجيــة .فــإن هنــاك عوامــل وعناصــر مختلفــة تؤث ــر فــي عمليــة تطوي ــر املنظمــة
أهمهــا الهيــكل التنظيمــي ،البيئــة والثقافــة التنظيميــة ،ورؤيــة قيــادة املنظمــة ،وقيــم العمــل واالتجاهــات والســلوك ،واالنجــازات
التنظيميــة ( .)Huang & others, 2009فــإن نجــاح عمليــة تطوي ــر املنظمــة يتوقــف علــى دعــم وتأييــد القــادة اإلداريي ــن ،وتحديــد
األهــداف ،وتوافــر املنــاخ التنظيمــي املالئــم ،وإشـراك العاملي ــن ،وبيــان الفوائــد املاديــة واملعنويــة التــي ســتعودعليهم.
ونخلــص إلــى القــول بــأن عمليــة تغيي ــر وتطوي ــر املنظمــة تواجــه صعوبــات ومعوقــات كثي ــرة ،ويجــب علــى إدارة املنظمــة
التخطيــط باتخــاذ اآلليــات املناســبة ملواجهــة تلــك العقبــات بأفضــل الطــرق التــي تقلــل مــن املقاومــة لنجــاح عمليــة التطوي ــر فــي
ســبيل تحقيــق أهدافهــا.

ً
ثانيا  -الدراسات السابقة
الدراسات العربية
دراســة ( ،)Awamleh, 1994بعنــوان «اإلبــداع اإلداري فــي املنظمــات العامــة األردنيــة» ،وهدفــت إلــى كشــف االتجاهــات
اإلداريــة نحــو اإلبــداع ،وتحليــل املشــاكل املتعلقــة باإلبــداع اإلداري فــي القطــاع العــام األردنــي .وكان مــن أهــم نتائجهــا عــدم وجــود
عالقة بي ــن اإلبداع واملتغي ـرات الديموغرافية ،وأن أكث ــر معوقات اإلبداع هي املتعلقة باملناخ التنظيمي.
دراســة (عســاف ،)1995 ،بعنــوان «اإلبــداع اإلداري فــي املنظمــات العامــة األردنيــة» ،وهدفــت إلــى تحليــل مقومــات اإلبــداع
اإلداري فــي املنظمــات الصناعيــة األردنيــة .وكان مــن أهــم نتائجهــا أن اإلبــداع هــو حالــة بشــرية وطاقــة كامنــة داخــل الفــرد ،وهنــاك
اختــاف فــي قــدرة األفـراد واملنظمــات علــى توفي ــر عوامــل اســتثارة اإلبــداع فــي املنظمــات اإلداريــة ،ومقاومــة معوقــات اإلبــداع ،كمــا أن
تنميــة مهــارات وقــدرات العاملي ــن علــى خلــق املشــكالت وحلهــا يســاعد علــى تحقيــق اإلبــداع وتنميتــه.
دراســة (السمي ــري ،)2003 ،بعنــوان «العوامــل املؤث ــرة علــى اإلبــداع فــي املنظمــات العامــة» ،وهدفــت إلــى التعــرف علــى
العوامــل املؤث ــرة سـ ًـلبا علــى اإلبــداع فــي املنظمــات العامــة .وكان مــن أهــم نتائجهــا أن مقاومــة التغيي ــر ،وعــدم توفــر املعلومــات
الالزمــة لألفـراد ،وعــدم وضــوح أهــداف املنظمــة ،والخــوف مــن الفشــل تعتب ــر مــن العوامــل املؤث ــرة علــى اإلبــداع فــي املنظمــات
املبحوثــة ،كمــا وأظهــرت الدراســة أن غيــاب الدوافــع الداخليــة لإلبــداع لــدى األفـراد ،وفقــدان روح العمــل الجماعــي ال تعتب ــر
مــن العوامــل املؤث ــرة علــى اإلبــداع فــي املنظمــات موضــع الدراســة.
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دراســة (عــوض ،)2013 ،بعنــوان «أث ــر تطبيــق عناصــر اإلبــداع اإلداري فــي التطوي ــر التنظيمــي :دراســة ميدانيــة علــى
العاملي ــن فــي مؤسســات االتصــاالت الخلويــة فــي لبنــان» ،وهدفــت إلــى معرفــة واقــع اإلبــداع اإلداري فــي مؤسســات االتصــاالت
الخلويــة فــي لبنــان وأث ــره فــي التطوي ــر التنظيمــي علــى مســتوى األف ـراد والجماعــة والتنظيــم فــي تلــك املؤسســات .وكان مــن أهــم
ً
إيجابيــا فــي التطوي ــر
نتائجهــا أن املؤسســات املبحوثــة تطبــق عناصــر وجوانــب اإلبــداع اإلداري وبدرجــة جيــدة؛ ممــا يؤث ــر
التنظيمــي علــى املســتويات جميعهــا.
دراســة (وهيبــة ،)2014 ،بعنــوان «مقومــات اإلبــداع اإلداري ودورهــا فــي رفــع مســتوى األداء الوظيفــي فــي املنظمــات
الرياضيــة» ،وهدفــت إلــى التعــرف علــى مقومــات اإلبــداع اإلداري ودروهــا فــي رفــع مســتوى األداء الوظيفــي فــي املنظمــات
الرياضية .وقد توصلت الدراسة إلى أن اإلبداع هو جوهر عملية التطويـر والتغييـر الفعال ألهداف وعمليات أداء العامليـن
فــي املنظمــات الرياضيــة ،وهــو مطلــب أسا�ســي ملواكبــة التطــورات والتغي ـرات والنهــوض باملؤسســات الرياضيــة .وفــي الوقــت ذاتــه
الزال اإلبــداع ال زال محـ ً
ـدودا ويواجــه مجموعــة مــن املعوقــات.
دراســة (علــي والحاكــم ،)2015 ،بعنــوان «العالقــة بي ــن مقومــات ومعوقــات اإلبــداع اإلداري باملؤسســات الســودانية»،
وهدفــت إلــى التعــرف علــى مقومــات اإلبــداع اإلداري لــدى إدارات املؤسســات العاملــة فــي الخرطوم،والتعــرف واقــع اإلبــداع
اإلداري ودراســة مــدى تأث ــره بمعوقــات اإلبــداع اإلداري .وكان مــن أهــم نتائجهــا توفــر مقومــات اإلبــداع اإلداري بدرجــة كبي ــرة،
وأن هنــاك معوقــات مختلفــة ملمارســة اإلبــداع اإلداري.
دراســة (املصري وعابدي ــن ،)2017 ،بعنوان «دور اإلبداع اإلداري في تحقيق املي ــزة التنافســية» ،وهدفت إلى التعرف
علــى درجــة توافــر مكونــات اإلبــداع اإلداري فــي الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ،وقــدرة تلــك الشــركات علــى تحقيــق املي ــزة
التنافســية .وكان مــن أهــم نتائجهــا وجــود عالقــة طرديــة بي ــن مكونــات اإلبــداع اإلداري وتحقيــق املي ــزة التنافســية ،وأن التغيي ــر
فــي مســتوى تحقيــق املي ــزة التنافســية يعــود إلــى للتغيي ــر فــي مكونــات اإلبــداع اإلداري.

الدراسات األجنبية
دراســة ( ،)Woodman & Others, 1993بعنــوان «نحــو نظريــة لإلبــداع التنظيمــي» ،وهدفــت إلــى تطوي ــر اإلطــار العــام
ملفهــوم اإلبــداع التنظيمــي عب ــر الدوافــع التنظيميــة للوصــول إلــى إبــداع تنظيمــي يتمثــل فــي توليــد املنتجــات واألفــكار ،وإجـراءات
العمــل والعمليــات الجديــدة .وكان مــن أهــم نتائجهــا وجــود عالقــة بي ــن املنتجــات والخدمــات املصرفيــة واألفــكار وإج ـراءات
العمليــات الجديــدة وبي ــن اإلبــداع فــي املصــارف املبتكــرة .كذلــك فــإن إبداعــات األفـراد داخــل املصــرف لهــا عالقــة بالعديــد مــن
املتغي ـرات الفرديــة كالقــدرة علــى التفكي ــر اإلبداعــي والتأثي ـرات االجتماعيــة واملتغي ـرات املتعلقــة بجماعــات العمــل ،وأخــرى
املتعلقــة بالبيئــة الخارجيــة التــي تؤث ــر علــى عمليــات اإلبــداع.
دراســة ( ،)Newton, 1998بعنــوان «اإلبــداع اإلداري فــي كنــدا» ،وهدفــت إلــى التعــرف علــى األســس املعتمــدة فــي
اســتخدام اإلبــداع ،وكان مــن أهــم نتائجهــا أن نســبة مرتفعــة مــن الشــركات تتبــع األســاليب التقليديــة فــي اســتخدامها لإلبــداع،
وتمــارس اإلبــداع علــى نطــاق ضيــق ،وهنــاك نســبة بســيطة مــن الشــركات التــي شــملتها الدراســة تمــارس اإلبــداع املبنــي علــى
املشــاركةً ،
وأيضــا هنــاك ضئيلــة مــن الشــركات تمــارس اإلبــداع املبنــي علــى أســاس التعويــض.
دراســة ( ،)McFadzean, 1999بعنــوان «تعزي ــز التفكي ــر اإلبداعــي فــي املنظمــات» ،وهدفــت إلــى بيــان كيفيــة قيــام
املنظمــة بتشــجيع اإلبــداع عــن طريــق تنميــة ثقافــة اإلبــداع داخــل الشــركة .وكذلــك تناقــش مجموعــة مــن أســاليب الحــل
اإلبداعــي للمشــكالت ،ومــد وتوســيع النمــوذج الفكــري .وكان مــن أهــم نتائجهــا التأكيــد علــى أن اإلبــداع واالبتــكار فــي حــل
املشــكالت يعتب ـران فــي غايــة األهميــة بالنســبة للشــركات التــي ت ــرغب فــي اكتســاب مي ــزة تنافســية والتحلــي باملرونــة.
دراســة ( ،)King, 2008بعنــوان «قيــاس إبــداع الشــرطة» ،وهدفــت إلــى التحقــق مــن مفاهيــم اإلبــداع التنظيمــي
وقياســه لــدى رجــال الشــرطة .وقــد شــملت الدراســة  431قســم شرط ــة فــي الواليــات املتح ــدة األمريكيــة ،وتــم دراســة اإلبــداع
الجــذري ،واإلبــداع الفنــي واإلبــداع اإلداري ،واإلبــداع التقنــي ،واإلبــداع املب ــرمج .وكان مــن أهــم نتائجهــا أن اإلبــداع التنظيمــي
ً
لــدى الشــرطة ليســت ذات بعــد واحــد ،وأنــه يقســم إلــى أج ـزاء صغي ــرة يعتب ــر كل منهــا
إبداعــا.
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دراســة ( ،)Mostafa & El-Masry, 2008بعنــوان «معوقــات اإلبــداع التنظيمــي مــن منظــور مــدراء التســويق» ،وهدفــت
إلــى اســتقصاء إدراك مجموعــة مــن مــدراء التســويق فــي كل مــن ب ــريطانيا ومصــر حــول العوامــل املؤث ــرة سـ ًـلبا علــى اإلبــداع
التنظيمــي فــي املنظمــات التــي يعملــون بهــا .وكان مــن أهــم نتائجهــا أن املــدراء املصري ــون يختلفــون عــن اإلنجلي ــز فــي اتجاهاتهــم
نحــو معوقــات اإلبــداع التنظيمــي ،وأن هنــاك عالقــة قويــة بي ــن الجنــس والعمــر باتجــاه معوقــات اإلبــداع التنظيم ــي.
دراســة ( ،)Sadi & Al-Dubaisi, 2008بعنــوان «اإلبــداع التنظيمــي مــن وجهــة نظــر مــدراء التســويق التنفيذيي ــن فــي
السعودية» ،و هدفت إلى دراسة أهمية معوقات اإلبداع التنظيمي من وجهة نظر م ــدراء التسويق التنفيذيي ــن في املنظمات
الســعودية ،وتلــك املعوقــات هــي الثقــة بالنفــس واملخاطــرة ،والحاجــة إلــى املطابقــة ،واســتخدام امللخــص ،واســتخدام التحليــل
املنظــم ،واســتخدام التحليــل املنهجــي ،وإنجــاز املهمــة ،وأخي ـ ًـرا البيئــة املاديــة .وكان مــن أهــم نتائجهــا أن الثقــة بالنفــس وتحقيــق
املهمــة مــن أهــم معوقــات اإلبــداع ،وأن هنــاك وزن نســبي لــكل مــن تلــك املعوقــات ،وال بــد مــن تحفي ــز العاملي ــن لتجــاوز تلــك
املعوقــات.

مناقشة الدراسات السابقة
بالنظر إلى الدراسات السابقة التي تم استعراضها ،اتضح للباحث التالي:
1أفــادت الدراســة الحاليــة فــي تحديــد مفهــوم اإلبــداع التنظيمــي وإب ـرازه بشــكل واضــح .كمــا اســتفاد الباحــث فــي تكوي ــنصــورة كليــة فــي اإلعــداد لهــذه الدراســة ،وأن اإلبــداع التنظيمــي يحظــى بأهميــة مت ـزايدة ،ويلعــب ً
دورا غي ــر عــادي فــي
عمليــة تطوي ــر املنظمــات العامــة.
2قــادت الدراســات الباحــث إلــى تقديــم إطــار نظــري شــامل حــول اإلبــداع التنظيمــي وتطوي ــر املنظمــات .والتعــرفعلــى معوقــات مختلفــة لإلبــداع التنظيمــي فــي املنظمــات داخــل البيئــة العربيــة تحــد مــن انتهــاج الســلوك اإلبداعــي فــي
العمليــة اإلداريــة ب ــرمتها.
3بعــض الدراســات ركــزت علــى مــدى وجــود اإلبــداع التنظيمــي فــي املؤسســات واتفقــت فــي مجملهــا علــى أهميــة وجــودمنــاخ تنظيمــي مالئــم ،وثقافــة داعمــة لإلبــداع فــي املنظمــات.
4أوصــت الدراســات الســابقة بضــرورة زيــادة البحــث فــي مجــال اإلبــداع التنظيمــي للتعــرف علــى أهميتــه بتطوي ــراملنظمــات العامــة .حيــث تناولــت الدراســات التطوي ــر التنظيمــي بمعــزل عــن الفكــر اإلبداعــي.
5أظهــرت الدراســات الســابقة أهميــة اإلبــداع للمنظمــات ،وبينــت بــأن اإلدارة العليــا هــي أهــم العوامــل املؤث ــرة فــياإلبــداع ،كمــا وأظهــرت وجــود مقومــات رئيســة لإلبــداع التنظيمــيً ،
وأيضــا هنــاك معوقــات مختلفــة تقــف حجــر عث ــرة
أمــام االســتفادة مــن اإلبــداع فــي تطوي ــر املنظمــات.
 6انفــردت هــذه الدراســة عــن مثيالتهــا فــي تناولهــا لإلبــداع التنظيمــي بشــكل إجمالــي ودراســة أث ــره فــي تطوي ــر املنظمــاتالعامــة ،إضافــة إلــى تطبيــق ذلــك علــى املؤسســات العامــة املســتقلة األردنيــة.

منهاجية الدراسة
اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي لبيــان نمــاذج توزيــع الظاهــرة قيــد الدراســة ،ويحــاول الباحــث مــن
خاللــه تفسي ــر مــدى وجــود عالقــات ارتبــاط بي ــن املتغي ـرات امل ـراد اختبارهــا.

مصادرجمع البيانات
تنوعــت مصــادر جمــع البيانــات املســتخدمة فــي تغطيــة موضــوع الدراســة إلــى جانبي ــن أساسي ــن همــا األســلوب النظــري،
وذلــك بالرجــوع إلــى أدبيــات موضــوع اإلبــداع التنظيمــي ،بهــدف التحديــد الدقيــق للمشــكلة البحثيــة وأهميتهــا وأهدافهــا.
وأســلوب املســح امليدانــي لتحديــد مجتمــع الدراســة وعينتهــا مــن خــال أداة الدراســة لجمــع البيانــات.
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مجتمع البحث

ً
قصديــا ،وبلغــت تســع
يتألــف مجتمــع الدراســة الكلــي مــن املؤسســات العامــة املســتقلة األردنيــة التــي تــم اختيارهــا
مؤسســات تمثــل القطاعــات املختلفــة االقتصاديــة واملاليــة واملرفقيــة والخدميــة والتعليميــة والثقافيــة.

عينة الدراسة
تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن مــن جميــع القيــادات اإلداريــة فــي تلــك املؤسســات مــن درجــة رئيــس قســم وحتــى مســتوى
مدي ــر عــام وبلــغ حجــم العينــة ( )284مفــردة .كمــا هــو فــي موضــح فــي الجــدول رقــم (.)2

أداة الدراسة (االستبانة)

تــم اســتخدام األداة األكث ــر شـ ً
ـيوعا فــي الدراســات امليدانيــة وهــي إســتمارة االســتقصاء (االســتبانة) .حيــث تــم تصميــم
أداة الدراســة مــن خــال اإلطــاع علــى األدبيــات املتعلقــة بموضــوع اإلبــداع وتطوي ــر املنظمــات .وقــد تكونــت مــن مجموعــة مــن
املحــاور واألســئلة والفقـرات التــي تقيــس كل متغي ــر مــن املتغي ـرات وبالتالــي نســتطيع اختبــار الفرضيــات مــن خاللهــا .وقــد مــرت
عمليــة بنــاء االســتبانة بعــدة مراحــل هــي:
الصياغة األولية لألداة :قام الباحث في املرحلة األولى بإعداد هيكل االستبانة الرئيس بوضع املتغيـرات الديموغرافية،
ثــم األســئلة الرئيســة لــأداة ،ووضــع العناصــر الرئيســة فيهــا ،والتصــور حــول مــا ي ــرغب الباحــث بــه مــن معلومــات ي ـراد جمعهــا
من املبحوثي ــن .ثم صياغة العبارات التي تجيب على الســؤال الرئي�ســي.
وللتأكــد مــن صالحيتهــا وخدمتهــا ألهــداف الدراســة ،فقــد تــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن األكاديمي ــن وأيضــا عينــة مــن
املستهدفي ــن فــي املؤسســات محــل الدراســة للتأكــد مــن صحــة محتــوى األداة ومــدى مالئمتهــا لقيــاس متغي ـرات الدراســة،
والتأكــد مــن ســامة اللغــة فــي صياغــة األســئلة ،للتأكــد مــن وضــوح الفقـرات وإزالــة الغمــوض فيهــا .وبعــد ذلــك تــم تعديل األســئلة
والفق ـرات بنــاء علــى جميــع اآلراء وبمــا يتناســب وأهــداف الدراســة حتــى خرجــت بصورتهــا النهائيــة التــي تــم توزيعهــا علــى عينــة
الدراســة ،وتــم جمــع البيانــات مــن خاللهــا.
واسـ ً
ـتنادا علــى مــا تقــدم ،فقــد تــم تصميــم األداة بشــكلها النهائــي ،وقــد تــم مراعــاة شــمولها لكافــة جوانــب الدراســة ،وقــد
تكونــت الدراســة مــن جزئي ــن:
	-الجــزء األول ،ويقســم إلــى قسمي ــن :األول يتضمــن مقدمــة تعريفيــة عــن املوضــوع وأهميتــه وأهدافــه والتعليمــات الخاصــة
بكيفيــة تعبئــة األســتبانة ،وتــم تضمينهــا عنــوان الدراســة وأســم الباحــث واملشــرف والجامعــة .والقســم الثانــي يحتــوي علــى
البيانــات الشــخصية والوظيفيــة وقــد حــددت بخمســة أجـزاء علــى النحــو التالــي:
عامــا ومــن ً 30
1النــوع (الجنــس) ذكــر وانثــى ،والجــزء الثانــي( :العمــر) وقــد تــم تحديدهــا بأقــل مــن ً 30عامــا إلــى أقــل مــن
عامــا ،ومــن  40إلــى أقــل مــن ً 50
ً 40
عامــا ،وأخي ـ ًـرا مــن ً 50
عامــا فأكث ــر.
2املســتوى العلمــي ،وتــم تحديــده بحملــة درجــة الدكتــوراه ،واملاجستي ــر ،والبكالوريــوس /الليســانس ،والثانويــةالعامــة ،ومــن هــم دون الثانويــة العامــة.
3الوظيفة ،وتم تحديده بـرئيس مجلس اإلدارة ،ومديـر عام ،ونائب أو مساعد مديـر عام ،ومديـر إدارة ،ورئيس قسم.4الخب ــرة العملية ،وتم تحديده من  5ســنوات إلى أقل من  10ســنوات ،ومن  10ســنوات على أقل من  15ســنة ،ومن 15ســنة إلى أقل من  20ســنة ،ومن  20ســنة فأكث ــر.
	-الجــزء الثانــي ،ويتضمــن مجموعــة مــن األســئلة تحتــوي كل منهــا علــى مجموعــة مــن العبــارات تجيــب علــى أهــداف الدراســة،
وعلــى النحــو التالي:
الحصــول علــى دورات تدريبيــة منــذ االلتحــاق بالوظيفــة وحــددت بنعــم وال ،وإذا كانــت اإلجابــة بنعــم ،كــم عــدد الب ـرامج
التــي حصــل عليهــا وفــي أي املجــاالت التــي تــم تحديدهــا بب ـرامج خاصــة بالتطوي ــر اإلداري ،واإلبــداع ،وتطوي ــر األداء ،واملهــارات
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الفكريــة ،واملهــارات اإلداريــة ،وأخي ـ ًـرا تــم إفســاح املجــال بب ـرامج أخــرى يتــم ذكرهــا مــن قبــل أفـراد العينــة ،وهــي متخصصــة ولهــا
عالقــة بالعمــل.
1سؤال يتضمن عدد من العبارات التي تعكس مفهوم وداللة اإلبداع التنظيمي ،وإلى أي مدى يتفق رأي املستجبيـنمع هذه العبارات ،وقد خصص لها ( )10فقرات.
2ســؤال يتضمــن عــدد مــن مقومــات اإلبــداع التنظيمــي ،وإلــى أي مــدى تتوافــر هــذه املقومــات فــي املؤسســة التــي يعمــلبهــا املوظــف ،وقــد خصــص لهــا ( )30فقــرة تــم تقســيمها إلــى مقومــات إداريــة ،وتتضمــن عشــر فق ـرات ،ومقومــات
نفســية ،وتتضمــن عشــرة فق ـرات ،وأخي ـ ًـرا مقومــات تنظيميــة وتتضمــن عشــر مقومــات.
3ســؤال مفتــوح لـرأي أفـراد العينــة يتضمــن اختيــار أهــم ثــاث مقومــات ال بــد مــن توافرهــا فــي املؤسســة التــي يعمــل بهــالتشــجيع اإلبــداع.
4ســؤال أفـراد العينــة عــن مجــاالت االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي العمــل ،وإلــى أي مــدى يســتفاد مــن اإلبــداع فــيعــدد مــن املجــاالت وتــم تحديدهــا (.)12
5ســؤال حــول معوقــات التــي تحــول دون االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي العمــل ،إلــى أي مــدى تعانــي املؤسســةالتــي يعمــل بهــا مــن تلــك املعوقــات .واحتــوى هــذا القســم علــى (.)16
 6سؤال مفتوح ليختار أفراد العينة أهم ثالثة معوقات مما ورد في السؤال السابق.7-سؤال مفتوح يختار أفراد العينة من ضمن فقرات األستبانة ما الذي يمكن تطبيقه في املؤسسة التي يعمل بها.

صدق وثبات األداة

ً
يقصــد بصــدق األداة هــو التأكــد مــن أن املقيــاس الــذي تــم اســتخدامه يقيــس فعــا مــا ي ـراد قياســه ،وقــد تــم اســتخدام
أسلوبي ــن لقيــاس صــدق األداة:
 1الصدق الظاهري :ويقصد به صدق املحكميـن.جدول رقم ()1
ولتحقيــق ذلــك فقــد تــم عــرض األســتبانة علــى
معامالت االتساق الداخلي حسب مقياس كرونباخ الفا
مجموعــة مــن املحكمي ــن .وتــم إج ـراء التعديــات
ملجاالت الدراسة
املقت ــرحة بنــاء علــى أراء املحكمي ــن لتصبــح أكث ــر
ً
معامل
املجــال
فهمــا لــدى ش ـرائح العينــة.
الثبات%
2الصــدق الداخلــي أو صــدق املحتــوى :ويقصــد0.823
العبارات التي تعكس مفهوم وداللة اإلبداع التنظيمي.
بــه تمثيــل العبــارات املوجــودة فــي االســتبانة ألســئلة
0.954
العبارات التي تعكس مقومات اإلبداع التنظيمي.
0.911
الدراســة .ولتحقيــق ذلــك فقــد تــم اعتمــاد درجــة مجاالت االستفادة من اإلبداع التنظيمي.
ارتبــاط ( )%30بنــاء علــى معامــل االرتبــاط ودرجــة املقومات التي تحول دون االستفادة من اإلبداع التنظيمي0.956 .
كرونبــاخ الفــا تســاوي ( )a > 0.05واســتبعاد
0.825
معامل االتساق الكلي
الفق ـرات التــي لــم تحقــق أكث ــر مــن ذلــك ،حيــث
أنهــا ال تعب ــر عــن أســئلة الدراســة.
3ثبــات األداة :يقصــد بــه إمكانيــة الحصــول علــى نفــس النتائــج عنــد إعــادة االختبــار باســتخدام نفــس أداة القيــاس علــىاألفـراد أنفســهم فــي ظــل نفــس الظــروف .وتت ــرواح قيمــة معامــل ألفــا بي ــن الصفــر والواحــد وكلمــا إقت ــربت قيمــة املعامــل
مــن الواحــد دل ذلــك علــى نســبة ثبــات قــوي جـ ًـدا .وقــد تــم حســاب صــدق االتســاق الداخلــي بإيجــاد معامــات االرتبــاط
ملحــاور أداة الدراســة ،وبلــغ معامــل االتســاق الكلــي( .)0.825وهــذه النســب أعلــى مــن  ،%70وبالتالــي تكــون درجــة
املصداقيــة مرتفعــة ،ويعكــس ذلــك ثبــات كبي ــر ألداة القيــاس .كمــا هــو مبي ــن فــي الجــدول رقــم (.)1

توزيع أداة الدراسة
بلــغ حجــم عينــة الدراســة ( )284مفــردة ،حيــث تــم توزيــع ( )260إســتبانة علــى الوظائــف القياديــة العليــا فــي تلــك
املؤسســات .والفــرق بي ــن حجــم العينــة وعــدد األســتبانات املوزعــة يعــود لعــدم ســماح بعــض املؤسســات بتوزيــع األســتبانات
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علــى القيــادات فيهــا .ويبي ــن الجــدول رقــم ( )2مجتمــع الدراســة وعــدد االســتبانات املوزعــة واملست ــردة .هــذا وقــد تــم اســتعادة
( )227إســتبانة بنســبة است ــرداد بلغت ( )%87من االســتبانات املوزعة ،وتم اســتبعاد ( )15إســتبانة لعدم صالحيتها للتحليل.
وقد إدخل التحليل ( )212إستبانة بنسب ــة ( )%81من االستبانات املست ــردة ،وهي نسبة متمي ــزة لغايات التحليل واستخراج
نتائــج باالمــكان تعميمهــا.
جدول رقم ()2
يبيـن املؤسسات العامة وعدد االستبانات املوزعة واملستـردة ونسبة االستبانات املدخلة في التحليل
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املؤسسة العامة

نشاطها

مالية
البنك املركزي األردني
مرفقية
هيئة مكافحة الفساد
هيئة االعالم املرئي واملسموع ثقافية
مالية
املجلس األعلى للشباب
خدمية
هيئة األوراق املالية
مؤسسة الضمان االجتماعي خدمية
مؤسسة اإلقراض الزراعي
مالية
املعهد الوطني للتدريب
تعليمية
مؤسسة تشجيع االستثمار اقتصادية
املجموع

حجم
جهة االرتباط
العينة
62
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
25
14
مجلس الوزراء
25
مجلس الوزراء
22
مجلس الوزراء
وزيـر العمل
57
43
وزيـر الزراعة
وزيـر تطويـر القطاع العام 11
وزيـر الصناعة والتجارة 25
284

عدد االستبانات
االستبانات النسبة%
املوزعة لم يوزع املستـردة املهملة
%87.7
2
50
7
57
%68
1
17
2
23
%85.7
1
12
1
13
%72
3
18
1
24
%86.3
1
19
2
20
%84.9
4
45
4
53
%90
2
36
3
40
%81.8
0
9
1
10
%84
1
21
3
22
%81
15
227
24 260

جدول رقم ()3
خصائص املبحوثيـن

األساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات

لغايــات اســتخراج النتائــج فقــد تــم اســتخدام حزمــة الب ــرنامج
االحصائــي ( )SPSSلتحليــل البيانــات باســتخدام الحاســب اآللــي
إلســتخراج النتائــج ،وقــد تــم اســتخدام األســاليب األحصائيــة التاليــة:
ذكر
النوع
	-األســاليب األحصائيــة الوصفيــة :الوســط الحســابي ،االنحرافــات االجتماعي
أنثى
أقل من  30عاماً
املعياريــة ،والنســب املئويــة والجــداول التكراريــة والنســبية.
40 – 30
	-األســاليب األحصائيــة التحليليــة :اختب ــار ( )kmoوالــذي
العمر
50 – 41
يقيــس مــدى كفــاءة العينــة ،واختبــار كرونبــاخ آلفــا ،ومربــع كاي
أكثـر من ً 50
عاما
 ،x2ومعامــل االرتبــاط بي ــرسون ،واختبــار مــان ويتنــي ،واختب ــار
دكتوراه
معامــات األرتبــاط ،واختبــار  ،Kruskal-wallisواختب ــار .t
ماجستيـر
املستوى
اختب ــار التحليــل العاملــي.
التعليمي
بكالوريوس
	-إجــراءات معالجــة األســتبانة :اعتمــد الباحــث فــي تحديــد
ثانوية عامة
إجابــات أف ـراد عينــة مجتمــع الدراســة علــى مقيــاس ليكــرت
مديـر عام
الرباعــي لبيــان درجــة املوافقــة مــن ( ،)4 - 1بحيــث تكــون الدرجــة
مساعد مديـر عام
ً
( )1دالــة علــى أوافــق ً
مديـر إدارة
تمامــا ،والدرجــة ( )4ال أوافــق مطلقــا .الوظيفة
رئيس قسم
وقــد تــم اســتبعاد درجــة (محايــد) أو (ال أعــرف) بنــاء علــى رأي
لم يجب على السؤال
املحكمي ــن الســتبعاد صفــة الحيــاد.

وصف خصائص عينة الدراسة
يوضــح الجــدول رقــم ( )3وصــف جميــع خصائــص العينــة .فقــد بينــت
النتائــج بــأن غالبيــة أفـراد العينــة مــن األنــاث بنســبة ( ،)%51.9أمــا الذكــور

املتغيـر

فئات املتغيـر

الخبـرة

10 – 5
15 – 11
20 – 16
أكثـر من 20

املجموع

التكرار
102
110
18
56
111
27
12
68
125
7
4
11
82
112
3
32
33
70
77
212

النسبة
املئوية
%48.1
%51.9
%8.5
%26.4
%52.4
%12.7
%5.7
%32.1
%59.0
%3.3
%1.9
%5.3
%39.2
%53.6
%1.4
%15.1
%15.6
%33.0
%36.3
%100
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فقــد بلغــت ( .)%48.1وهــذا يعطــي مؤشـ ًـرا بــأن املؤسســات العامــة املســتقلة األردنيــة تفســح املجــال أمــام اإلنــاث للتعيي ــن وتولــي
املناصــب القياديــة فيهــا.
أمــا العمــر الفئــة العمريــة فقــد ت ـراوحت بي ــن (ً )50 – 41
عامــا مثلــت الغالبيــة بنســبة ( ،)%52.4يليهــا فــي الت ــرتيب الفئــة
العمرية ما بيــن (ً )40–30
عاما بنسبة ( .)%26.4مما يعني بأن مجموع هاتيـن الفئتيـن تشكـالن ( )%78.8من عينة الدراسة.
وهــذا يؤكــد بــأن مــن تولــي املناصــب القياديــة أو اإلشـرافية مرتبطــة بطــول الخدمــة ومرتبطــة بتقــدم العمــر والخب ــرة فــي مجــال
العمــل .أمــا مــن هــم دون الثالثــون ً
عامــا ،فقــد بلغــت نســبتهم ( )%8.5ويمثلــون فــي العــادة رؤســاء األقســام أو مــن يحملــون
درجــات علميــة عليــا تؤهلهــم لتســلم مواقــع قياديــة.
ويتضــح بــأن غالبيــة أف ـراد العينــة مــن حملــة درجــة البكالوريــوس بنســبة ( ،)%59يلــي ذلــك حمل ــة املاجستي ــر ثــم
الدكتــوراة ،أمــا حملــة الثانويــة العامــة فقــد جــاءت باملرتبــة األخي ــرة .وذلــك ألن متطلبــات الوظائــف فــي جميــع املؤسســات
تشت ــرط حصــول املوظــف علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى للوظائــف العليــا .أمــا حملــة الثانويــة العامــة الذي ــن يتبــؤون مراكــز
قياديــة فــي املجــاالت الفنيــة أو قدامــى املوظفي ــن.
ويوضــح الجــدول كذلــك بــأن منصــب رئيــس قســم قــد حــاز علــى نســبة ( .)%53.6فــي حي ــن أن منصــب مدي ــر عــام جــاء فــي
املرتبــة األخي ــرة نســبة ( .)%1.9وبتفسي ــر ذلــك نجــد بــأن اإلدارة الوســطى هــي الفئــة الغالبــة علــى افـراد العينــة ،وهــذا منطقــي،
حيــث أن ســعة الهيــكل تكــون فــي اإلدارة الوســطى والدنيــا ،بينمــا تضيــق فــي اإلدارة العليــا.
وأخي ـ ًـرا نجــد أن توزيــع أفـراد العينــة حســب الوظيفــة يت ــركز فــي الخب ــرة الطويلــة مــا بي ــن (-16أكث ــر مــن ً )20
عامــا بنســبة
( ،)%69يليهــا أصحــاب الخب ــرة املتوســطة وحــل أصحــاب الخب ــرة القصي ــرة فــي املرتبــة األخي ــرة .وهــذه نتيجــة منطقيــة ألن تولــي
املناصــب فــي ثقافــة اإلدارة العربيــة عــادة مــا يكــون مــن أصحــاب الخب ـرات الطويلــة.
وبتفسي ــر تلــك النتائــج وتحليلهــا .نجــد ت ــركزها فــي وســط منحنــى التوزيــع الطبيعــي مــن حيــث العمــر وســنوات الخب ــرة
ً
ً
منطقيــا
واملســتوى التعليمــي واملنصــب الوظيفــي .ويمكــن تعليــل ذلــك
منطقيــا بــأن تقــدم القيــادات املوظفي ــن فــي الســن يعنــي
زيــادة خب ــرته ،ممــا يعنــي زيــادة فرصتــه فــي تولــي مناصــب قياديــة حســب الثقافــة اإلداريــة العربيــة.

تحليل نتائج الدراسة امليدانية
سيتم في هذا الجزء تحليل البيانات التي تم جمعها من بتقسيمها على محاور الدراسة على النحو التالي:

ً
أوال -محورالبـرامج التدريبية
يوضــح الجــدول رقــم ( )4أن ( )%56.1مــن أف ـراد العينــة قــد تلقــوا بعــض أنــواع الب ـرامج التدريبيــة املدرجــة فــي أداة
الدراســة وهــي (التطوي ــر اإلداري ،واإلبــداع ،وتطوي ــر األداء ،واملهــارات الفكريــة ،واملهــارات اإلداريــة ،وأخــرى فنيــة متخصصــة
بمجــال العمــل) ،فــي حي ــن أن ( )%43.9لــم يتلقــوا أيــة ب ـرامج تدريبيــة .وقــد يعــزى ذلــك إلــى ضعــف اهتمــام املؤسســات العامــة
املســتقلة بالتدريــب ،إضافــة الســتئثار القيــادات العليــا بالتدريــب علــى حســاب القيــادات اإلداريــة فــي اإلدارة الوســطى والدنيــا.
وتعــزى تلــك النتائــج إلــى أن اتجــاه القيــادات العليــا فــي تلــك املؤسســات نحــو التدريــب منخفــض ،كذلــك تبي ــن النتائــج
إســتئثار القيــادات العليــا بالتدريــب دون غي ــرها ،كذلــك تبي ــن النتائــج بــأن ارتفــاع فت ــرة عمــل تلــك القيــادات فــي املؤسســة ،ت ــزيد
مــن نســبة حصولهــا علــى ب ـرامج تدريبيــة.
جدول رقم ()4
وتبي ــن النتائــج بــأن ( )%54.3مــن أف ـراد العينــة لــم يتلقــوا أي ب ـرامج تدريبيــة فــي
توزيع عينة الدراسة حسب
مجال اإلبداع .في حي ــن أن مشاهدة واحدة بنسبة ( )%0.6قد حصلت على ( )10ب ـرامج،
تلقيهم بـرامج تدريبية
وأخــرى علــى ( )15ب ــرنامج .وهــذا يعطــي مؤشـ ًـرا بــأن االتجــاه نحــو االهتمــام بالتدريــب فــي
مجــال اإلبــداع فــي تلــك املؤسســات ضعيــف جـ ًـدا.
هل تلقيت التكرار النسبة
املئوية
وتعــزى تلــك النتائــج إلــى ضعــف حصــول القيــادات اإلداريــة علــى ب ـرامج فنيــة أو بـرامج تدريبية؟
%56.1 119
نعم
تدريبيــة متخصصــة لعــدم تناســبها وطبيعــة عملهــم ،وأن مــن يحصلــون عليهــا تأتــي ضمــن
%43.9 93
ال
متطلبــات عملهــم .ويمكــن اســتخالص بعــض النتائــج مــن تحليــل هــذا الســؤال علــى النحــو
%100 212
املجموع
التالــي:
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دور اإلبداع التنظيمي في تطوير املؤسسات العامة املستقلة ...

 - 1ضعف اتجاه املؤسسات العامة املستقلة نحو التدريب ،وقد يعود ذلك لألسباب التالية:
	-ضعف العائد من التدريب.
	-إرتفاع كلفة التدريب.
	-اإلجراءات اإلدارية والقيود التنظيمية.
 - 2زيادة اهتمام املؤسسات العامة املستقلة بالتدريب في مجال التطويـر اإلداري أكثـر من اإلبداع.
- 3استئثار القيادات العليا في تلك املؤسسات بالبـرامج التدريبية على حساب الفئات األقل.
- 4ضعف االتجاه العام نحو االهتمام بالبـرامج التدريبية في مجال اإلبداع.
ً
- 5تـركي ــز عدد الب ـرامج التدريبية املتعددة التي حصل عليها العاملون في تلك املؤسسات بعدد ضئيل جدا من القيادات
اإلدارية ويكاد ينحصر بنسبة ( )%10باملتوسط العام.

ً
ثانيا -محورمفهوم وداللة اإلبداع التنظيمي
يوضــح الجــدول رقــم ( )5تكـرار إجابــات أفـراد العينــة علــى فقـرات الســؤال مرتبــة حســب األهميــة ودرجــة التقدي ــر .ونجــد
مــن الجــدول بــأن النســبة األعلــى مــن أفـراد العينــة يعتقــد بــأن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي هــو بالدرجــة األولــى ســلوك ينتــج
مــن تفاعــل اســتعدادات الفــرد مــع قدراتــه وخب ـراته يتمثــل فــي إنتــاج جديــد ومفيــد ومتمي ــز.
ً
وبتفسيـر تلك النتائج ،نجد بأنه قد جاء متوافقا ويؤيد ما تم طرحه في اإلطار النظري حول مفهوم اإلبداع التنظيمي،
بأنــه عمليــة توليــد األفــكار جــة األولــىً .
وأيضــا هــو عمليــة ســلوكية إنســانية تعمــل علــى توليــد األفــكار اإلبداعيــة التــي تعمــل
بالدر
خلــق منتجــات وخدمــات جديدة ومبتكرة.
وبتفسي ــر تلــك النتائــج ي ــرى أف ـراد العينــة بضــرورة وجــود رســالة واضحــة للمؤسســة ،واالهتمــام بتبســيط اإلج ـراءات
وتطوي ــر نظــم العمــل ،والتخلــص مــن اإلج ـراءات الروتينيــة املعقــدة التــي تحــول دون انطــاق األفــكار اإلبداعيــة ،تعتب ــر مــن
العناصــر الرئيســية ملقومــات اإلبــداع التنظيمــي .وتلــك النتائــج تدلــل ً
أيضــا بــأن عــدم وجــود تلــك العناصــر يعتب ــر مــن معوقــات
اإلبــداع التنظيمــي ،ويضعــف إبــداع العاملي ــن.
وبتقييم النتائج ،نجد بأنها تتقارب إلى حد كبيـر مع ما جاء في اإلطار النظري بأن الرؤية والرسالة الواضحة للمؤسسة
عــادة مــا تشــكل أحــد املقومــات الرئيســية لإلبــداع التنظيمــي .وكذلــك فــإن إش ـراك العاملي ــن بعمليــة اتخــاذ الق ـرارات تــؤدي
إلــى مضاعفــة إحساســهم باملســئولية تجــاه مؤسســتهم فيشــكل لديهــم الدافــع لخلــق األفــكار اإلبداعيــة لحــل تلــك املشــكالت.
إضافــة لذلــك فــإن الحوافــز مثي ــرة للدوافــع ،والتوجــه نحــو التمي ــز يعتب ــر مــن املقومــات الرئيســية لخلــق بيئــة إبداعيــة تســاعد
العاملي ــن علــى توليــد األفــكار التــي تدفــع باملؤسســة نحــو التمي ــز .أضــف إلــى ذلــك بــأن إحســاس العاملي ــن باألمــان الوظيفــي
واالســتمرارية فــي العمــل يدفــع بهــم إلــى اإلبــداع واالبتــكار.
ويوضــح نتائــج اختب ــار تحليــل التباي ــن الكلــي بــأن هــذا الســؤال قــد تــم تقســميه فــي البدايــة إلــى ثالثــة مقومــات رئيســية
هــي املقومــات اإلداريــة ،والنفســية ،والتنظيميــة ،وبتحليــل الســؤال باســتخدام التحليــل العاملــي تبي ــن بأنــه يمكــن تقســيم
ً
هــذا الســؤال إلــى خمســة عوامــل (مقومــات) بــدال مــن ثالثــة ،وهــي إضافــة مقومــات متعلقــة باملــوارد البشــرية ،وأخــرى مقومــات
متعلقــة بتوجهــات املؤسســة .وهــذا يعنــي بأنــه يمكــن إعــادة النظــر فــي مقومــات اإلبــداع التنظيمــي وتقســيمها إلــى مجموعــات
أخــرى وإضافــة عناصــر جديــدة .وعلــى الدراســات الالحقــة إعــادة صياغــة تلــك املقومــات للتوصــل إلــى نســبة أعلــى مــن هــذه
املقومــات للتعــرف بالضبــط علــى املقومــات الرئيســية لإلبــداع التنظيمــي.
ً
ثالثا  -محورمجاالت االستفادة من اإلبداع التنظيمي
بالنظــر إلــى الجــدول رقــم ( )12نجــد بــأن أهــم العناصــر التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي مجــال اإلبــداع التنظيمــي ت ــركزت
على إبتكار وتطويـر البيئة التنظيمية بالدرجة األولى ،وتغييـر وتطويـر سلوكيات واتجاهات األفراد في العمل بالدرجة الثانية.
أما األستفادة من اإلبداع التنظيمي في تحسي ــن تطوي ــر جودة السلع والخدمات التي تقدمها املؤسسة في املرتبة الثالثة ،مما
يســتنتج منه بأن العاملي ــن ي ــركزون أهمية البيئة التنظيمية املحفزة لإلبداع واإلبتكار ،ومن ثم على تغيي ــر وتطوي ــر الســلوك
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األنســاني فــي املؤسســة قبــل تطوي ــر الســلع والخدمــات .وهــذا بحــد ذاتــه نقطــة إيجابيــة بــأن توفي ــر منــاخ تنظيمــي وبيئــة داعمــة
لإلبــداع .ومــن ثــم يمكــن االهتمــام بتوليــد األفــكار الجديــدة والخالقــة التــي تســاعد علــى تحسي ــن جــودة الســلع والخدمــات.
ويعنــي ذلــك بــأن أفـراد العينــة يعتقــدون بــأن األنظمــة البي ــروقراطية تحكمهــا قواني ــن وأنظمــة لوائــح وإجـراءات يصعــب معهــا
التطوي ــر داخــل املؤسســة ،وال بــد مــن تغيي ــر تعديــل التشــريعات.
أمــا نتائــج اختب ــار تحليــل التباي ــن الكلــي الختبــار التحليــل العاملــي ملجــاالت األســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي العمــل.
فقــد بينــت النتائــج بــأن مجــاالت االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي العمــل هــي معامــل واحــد .ويمكــن للدراســات الالحقــة
إضافــة عناصــر جديــدة ملجــاالت االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي للوصــول إلــى نســبة أعلــى مــن تلــك املجــاالت فــي مجــال العمــل.
وللتأكــد مــن درجــة كفــاءة اســتجابة العينــة ،فقــد تــم إج ـراء اختب ــار ( ،)kmoفيمــا إذا كانــت املتغي ـرات مرتبطــة أم ال.
وبينــت النتائــج بــأن درجــة كفــاءة اســتجابة العين ــة مرتفعــة وتعنــي درجــة ارتبــاط عاليــة الداللــة بي ــن فق ـرات الســؤال.
ر ً
ابعا  -محورمعوقات اإلبداع التنظيمي
بالنظر إلى الجدول رقم ( )13الذي يحتوي ً
عددا من الفقرات التي تقيس بمجملها معوقات اإلبداع التنظيمي.
وبتفسي ــر النتائــج يمكــن مالحظــة تقــارب إجابــات أف ـراد العينــة علــى معظــم الفق ـرات ،وأن الفقــرة الوحيــدة التــي نالــت
أعلــى نســبة هــي محدوديــة مشــاركة العاملي ــن فــي اتخــاذ الق ـرارات ذات العالقــة بالعمــل ،وهــذا يعنــي بــأن العاملي ــن ي ــرون بــأن
عــدم مشــاركتهم فــي اتخــاذ الق ـرارات التــي لهــا عالقــة بالعمــل تحبــط وتقتــل اإلبــداع لديهــم .كذلــك فــأن أف ـراد العينــة ي ــرون
بــأن التمســك الحرفــي بالنظــم واللوائــح القانونيــة هــي ً
أيضــا مــن أكث ــر املعوقــات املهمــة لإلبــداع التنظيمــي .وذلــك ألن الروتي ــن
والبي ــروقراطية والتمســك الحرفــي بالقواني ــن واألنظمــة تحــد مــن إمكانيــة تقبــل ودعــم األفــكار اإلبداعيــة للعاملي ــن ،وبالتالــي
تقلــل مــن قــدرة القيــادات اإلداريــة علــى تبنــي اإلبداعــات.
أما نتائج اختب ــار تحليل التباي ــن الكلي الختبار التحليل العاملي ملعوقات اإلبداع التنظيمي ،فقد أظهرت بأن معوقات
اإلبــداع التنظيمــي تمثــل معامــل واحــد وبلغــت نســبته ( .)%63.625ويمكــن للدراســات الالحقــة إضافــة عناصــر جديــدة مــن
معوقــات اإلبــداع التنظيمــي فــي مجــال العمــل للوصــول إلــى نســبة أعلــى مــن تلــك املجــاالت.
ً
أيضــا بعــد إجـراء اختب ــار للتأكــد مــن درجــة كفــاءة إســتجابة العينــة ،ملعرفــة مــدى درجــة ارتبــاط املتغي ـرات .وقــد بينــت النتائــج
بــأن درجــة كفــاءة اســتجابة العينــة فــي هــذا الســؤال مرتفعــة جـ ًـدا وتعنــي درجــة ارتبــاط العالقــة عاليــة الداللــة بي ــن فقـرات الســؤال.

ً
خامسا  -تحليل البيانات حسب معامالت االرتباط
تــم إج ـراء اختب ــار معامــات االرتبــاط سبي ــرمان لجميــع اســئلة األســتبانة الرئيســية للتأكــد مــن معامــات االرتبــاط بي ــن
أســئلة الدراســة وبي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة ألف ـراد العينــة ملعرفــة اث ــر املتغي ـرات الديمغرافيــة علــى رأي أف ـراد العينــة علــى
األســئلة الــواردة فــي أدة الدراســة .وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو التالــي:
فيمــا يتعلــق بأث ــر املتغي ـرات الديمغرافيــة علــى مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي حســب معامــل األرتبــاط سبي ــرمان يبي ــن
الجــدول رقــم ( )9نتائــج اختب ــار معامــل ارتبــاط سبي ــرمان بي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة وبي ــن فق ـرات ســؤال مفهــوم وداللــة
اإلبــداع التنظيمــي ،وقــد أظهــرت النتائــج بــأن الخب ــرة ت ــرتبط بعالقــة عكســية مــع الفقــرة األولــى مــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع
التنظيمــي ،وهــي التوصــل إلــى كل مــا هــو جديــد أو مطــور مــن األفــكار والعمليــات والخدمــات وهــي عاليــة املعنويــة ،فــي حي ــن أن
النتائــج لــم تظهــر أيــة عالقــات ارتبــاط بي ــن أي مــن املتغي ـرات الديمغرافيــة وبي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي.
وبتفسي ــر تلــك النتائــج نجــد بــأن عــدم وجــود عالقــة بي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة وبي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي
يعكــس ضعــف أث ــر املتغي ـرات الديمغرافيــة ألف ـراد العينــة علــى وعيهــم ملفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي ،باســتثناء متغي ــر
الخب ــرة الــذي ي ــرتبط بعالقــة عكســية.
يبي ــن الجــدول رقــم ( )10نتائــج معامــل ارتبــاط سبي ــرمان بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة وبي ــن فق ـرات ســؤال مقومــات
اإلبــداع التنظيمــي .وقــد أظهــرت النتائــج بــأن العمــر ي ــرتبط مــع الفقــرة الثانيــة مــن الســؤال وضــوح االست ـراتيجيات والسياســيات
واألهــداف البعيــدة والقصي ــرة األجــل للمؤسســة ،وفــي الوقــت ذاتــه فــإن الوظيفــة ً
أيضــا ت ــرتبط بعالقــة عكســية مــع نفــس الفقــرة
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مــن مقومــات اإلبــداع التنظيمــيً .
أيضــا هنــاك ارتبــاط عك�ســي بي ــن الوظيفــة وحــرص اإلدارة العليــا علــى اكتشــاف العناصــر
الخالقــة املبدعــة داخــل املؤسســة ،إضافــة لذلــك هنــاك ارتبــاط بي ــن الوظيفــة وضــع الشــخص املناســب فــي املــكان املناســب.
كذلــك يبي ــن الجــدول بــأن الوظيفيــة ت ــرتبط بعالقــة عكســية بتوافــر أحــدث األجهــزة والتطبيقــات التكنولوجيــة فــي العمــلً .
أيضــا
ت ــرتبط الخب ــرة مع نفس الفقرة بعالقة .كما وت ــرتبط الوظيفة مع تشجيع املنافسة بي ــن فرق وجماعات العمل داخل املنظمة
بعالقــة عكســية .كذلــك فــأن الوظيفــة ت ــرتبط بعالقــة عكســية ً
أيضــا مــع إتبــاع أســاليب ومعايي ــر موضوعيــة فــي تقييــم األداء.
إضافــة إلــى ذلــك فــأن الوظيفــة ت ــرتبط بعالقــة عكســية مــع تبنــي املبــادارات الفرديــة وحــث األفـراد علــى التجديــد واالبتــكار.
فــي حي ــن لــم تظهــر النتائــج أيــة عالقــات ارتبــاط أخــرى بي ــن أي مــن املتغي ـرات الديموغرافيــة وبي ــن مقومــات اإلبــداع
التنظيمــي وخاصــة العمــر واملســتوى التعليمــي والخب ــرة باســتثناء عالقتي ــن .كمــا وأن معظــم العالقــات كانــت عكســية بي ــن
املتغي ـرات الديمغرافيــة ومجــال مقومــات اإلبــداع التنظيمــي .وهــذا يوضــح العالقــة القويــة بي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة وبي ــن
وعــي القيــادات اإلداريــة ملقومــات اإلبــداع التنظيمــي.
يبي ــن الجدول رقم ( )11نتائج اختب ــار معامل االرتباط سبي ــرمان بي ــن املتغي ـرات الديمغرافية وبي ــن مجاالت االستفادة
مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي العمــل .ولــم تظهــر النتائــج أيــة عالقــات ارتبــاط بينهمــا ،وقــد يعــود ذلــك إلــى أن املتغي ـرات الديمغرافيــة
ليــس لهــا تأثي ــر علــى كيفيــة االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي مجــاالت العمــل .وتفسي ــر ذلــك بأنــه قــد يعــود ذلــك لضعــف
اهتمــام املؤسســات العامــة املســتقلة باالهتمــام باإلبــداع التنظيمــي.
يبي ــن الجــدول رقــم ( )12نتائــج اختبــار معامــل ارتبــاط سبي ــرمان بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة وبي ــن معوقــات اإلبــداع
التنظيمــي ،وأظهــرت النتائــج بــأن العمــر ي ــرتبط بعالقــة عكســية مــع قلــة توافــر أحــدث األجهــزة والتطبيقــات التكنولوجيــة فــي
العمــل ،ومحدوديــة االهتمــام بخطــط وب ـرامج تنميــة مهــارات وقــدرات العاملي ــن.
أمــا فيمــا يتعلــق باملســتوى التعليمــي ،فلــم تظهــر وجــود أيــة عالقــات بينهــا وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي .أمــا الوظيفــة
فقــد بينــت النتائــج بــأن هنــاك عالقــة ارتبــاط واحــدة فقــط بينهــا وبي ــن غمــوض السياســات واالست ـراتيجيات واألهــداف البعيدة
والقصي ــرة األجــل للمؤسســة .أمــا الخب ــرة فقــد بي ــن الجــدول بــأن هنــاك عالقــة ارتبــاط عكســية بينهــا وبي ــن بعــض الفق ـرات ،فــي
حي ــن لــم تظهــر النتائــج أيــة عالقــات ارتبــاط أخــرى بي ــن أي مــن املتغي ـرات الديموغرافيــة وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي.
وهــذا يؤكــد بــأن اآلرتبــاط بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي ضعيفــة ومســتوى تأثي ــرها بســيط.
وهــذا يؤكــد بــأن املتغي ـرات الديموغرافيــة ال تعكــس وعــي القيــادات اإلداريــة ملعوقــات اإلبــداع التنظيمــي فــي املؤسســات العامــة
املســتقلة وأن أث ــر تلــك املتغي ـرات ضعيــف.

ً
سادسا  -تحليل أسئلة الدراسة حسب اختبــاركروسكال  -والز
تــم إجـراء اختب ــار كروســكال – والــز للتأكــد مــن إجابــات أفـراد العينــة وملعرفــة االرتباطــات بي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة
وبي ــن مجــاالت الدراســة .وأظهــرت النتائــج االختبــار بي ــن متغي ــر النــوع وبي ــن املجــاالت األربعــة بــأن العمــر ي ــرتبط بعالقــة مــع
مقومــات اإلبــداع التنظيمــي ،فــي حي ــن لــم تظهــر النتائــج أيــة عالقــات ارتبــاط أخــرى بي ــن النــوع وبي ــن أي مــن مجــاالت الدراســة.
أمــا العالقــة بي ــن متغي ــر العمــر وبي ــن املجــاالت األربعــة ،فقــد أظهــرت النتائــج ارتبــاط العمــر بعالقــة مــع معوقــات اإلبــداع
التنظيمــي ،فــي حي ــن لــم تظهــر النتائــج أيــة عالقــات ارتبــاط أخــرى بي ــن العمــر وبي ــن أي مــن مجــاالت الدراســة .وفيمــا يتعلــق
بالعالقــة بي ــن متغي ــر املســتوى التعليمــي وبي ــن املجــاالت األربعــة ،فقــد أظهــرت النتائــج بــأن املســتوى التعليمــي ليــس لــه أيــة
عالقــات ارتبــاط مــع مجــاالت الدراســة األربــع.
ويبيـن نتائج اختبار كروسكال – والز بيـن متغيـر الوظيفة وبيـن املجاالت األربعة ،فقد أظهرت النتائج بأن الوظيفة تـرتبط
بعالقــة مــع مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي ،ومــع مقومــات اإلبــداع التنظيمــي ،فــي حي ــن لــم تظهــر أيــة عالقــات ارتبــاط بي ــن الوظيفة
وبيـن املتغيـرات الديمغرافية .وأخي ًـرا فقد أظهرت النتائج بأن الخبـرة ال تـرتبط بأية عالقة مع مجاالت الدراسة األربعة.
ً
سابعا  -محورآراء أفراد العينة حول مقومات ومعوقات ومجاالت االستفادة من اإلبداع التنظيمي
لقــد اتــاح الباحــث فرصــة ألف ـراد عينــة الدراســة إلبــداء رأيهــم فــي اختيــار أهــم ثــاث مقومــات وثــاث معوقــات لإلبــداع
ً
التنظيمــي مــن خــال مــا ورد فــي أداة الدراســة ،كمــا وت ــرك لهــم مجــاال فــي الســؤال األخي ــر ،إلبــداء رأيهــم مــن وجهــة نظرهــم فيمــا يمكــن
تطبيقــه فــي املؤسســة التــي يعملــون بهــا؟ .وبعــد تفريــغ إجابــات أفـراد العينــة علــى األســئلة الثالثــة كانــت النتائــج علــى النحــو التالــي:
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 - 1إختـرمما سبق أهم ثالث مقومات في رأيك يجب تو افرها في املؤسسة التي تعمل بها لتشجيع اإلبداع؟
ً
يبي ــن الجــدول رقــم ( )13أهــم مقومــات تشــجيع اإلبــداع مــن وجهــة نظــر أف ـراد مجتمــع الدراســة مرتبــة تنازليــا حســب
أهميتهــا بنــاء علــى حصــول العبــارة علــى أكب ــر عــدد مــن التك ـرارات .وبينــت النتائــج بــأن وضــع الشــخص املناســب فــي املــكان
املناســب هــي أهــم مقومــات اإلبــداع التنظيمــي .تليهــا تحفي ــز وتشــجيع األف ـراد علــى تنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم .وتحــل تحقيــق
العدالة التنظيمية بي ــن العاملي ــن في املرتبة الثالثة .بينما ي ــرى أفراد العينة بأن تبنى املؤسســة توجهات واضحة نحو العوملة
واعتمــاد املؤسســة توجهــات محــددة نحــو الخصخصــة ال تمثــل أحــد مقومــات اإلبــداع التنظيمــي ،ويعكــس ذلــك خــوف مــن
العوملــة والخصخصــة مــن أن تعصــف بهــم خــارج العمــل.
ونخلــص إلــى القــول بــأن إجابــات أفـراد العينــة قــد حــددت مقومــات اإلبــداع التنظيمــي بنــاء علــى مــا ي ــرونه ويعتقدونــه،
وقــد جــاءت النتائــج متقاربــة فــي تفضيالتهــم وتحديدهــم ملقومــات اإلبــداع التنظيمــي مــع النتائــج الســابقة.
 - 2اختـرمما سبق أهم ثالثة معوقات تحول دون اإلبداع التنظيمي؟
يبي ــن الجــدول رقــم ( )14أهــم معوقــات اإلبــداع التنظيمــي مرتبــة تناز ًليــا حســب أهميتهــا بنــاء علــى حصــول العبــارة علــى
أكب ــر عــدد مــن التكـرارات .وبينــت النتائــج بــأن ضعــف وضــع الشــخص املناســب فــي املــكان املناســب قــد حلــت فــي املرتبــة األولــى
وهــي أهــم معوقــات اإلبــداع التنظيمــي .كذلــك فــأن ضعــف نظــم التحفي ــز حلــت فــي املرتبــة الثانيــة باعتبارهــا مــن املقومــات
ً
ً
املهمــة لإلبــداع التنظيمــي وضعــف االهتمــام بهــا يعتب ــر معوقــا لإلبــداع التنظيمــي .وجــاء ثالثــا محدوديــة مشــاركة العاملي ــن فــي
اتخــاذ القـرارات ذات العالق ــة بالعم ــل ،وهــذا يطابــق مــا جــاء فــي تحديــد مقومــات اإلبــداع التنظيمــي .أمــا املرتبــة الرابعــة فقــد
حلــت فقــرة تداخــل املهــام واالختصاصــات الوظيفيــة باعتبارهــا مــن املعوقــات املهمــة لإلبــداع التنظيمــي فــي املؤسســات العامــة.
وحلــت محدوديــة اهتمــام اإلدارة العليــا باكتشــاف العناصــر الخالقــة
جدول رقم ()15
املبدعــة داخــل املؤسســة باملرتبــة الخامســة باعتبارهــا مــن املعوقــات
املهمــة لإلبــداع التنظيمــي .والفق ـرات األخــرى التــي حصلــت علــى نســب أهم مقتـرحات مجتمع الدراسة فيما يمكن تطبيقه
لتفعيل اإلبداع التنظيمي في املؤسسات العامة
متدنيــة باعتبارهــا معوقــات لإلبــداع التنظيمــي.
املستقلة األردنية
ونخلــص إلــى القــول بــأن إجابــات أفـراد العينــة فــي تحديــد معوقــات
العبارة
م
اإلبــداع التنظيمــي ،قــد توافقــت مــع تحديــد جــاءت متوافقــة مــع اإلطــار
 1وضع الشخص املناسب في املكان املناسب.
ل
ي
النظــر للدراســة حــو تحديــد مقومــات اإلبــداع التنظيمــي ،وتقاربــت  2زيادة نظم التحفيـز
مــع األســئلة الســابقة فــي أداة الدراســة ،وهــذا يؤكــد صــدق اإلجابــات.
 3تحفيـز وتشجيع الفراد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم
- 3مــن وجهــة نظــرك ..مــا الــذي يمكــن تطبيقــه فــي مؤسســتك ممــا
ســبق؟
يبي ــن الجــدول رقــم ( )15أهــم مقت ــرحات العينــة فيمــا يمكــن
تطبيقــه فــي املؤسســة لتفعيــل اإلبــداع التنظيمــي ،وقــد ت ـراوحت إجابــات
أف ـراد املجتمــع حــول مــا ورد فــي تحديــد مقومــات ومعوقــات اإلبــداع
التنظيمــي مــن وجهــة نظرهــم مرتبــة تناز ًليــا حســب درجــة أهميتهــا مــن
األكث ــر أهميــة إلــى األقــل أهميــة .ويظهــر مــن الجــدول الســابق بــأن وضــع
الشــخص املناســب في املكان املناســب جاءت أكث ــر أهمية ،تالها تفعيل
نظــم الحوافــز ،وإشـراك العاملي ــن فــي اتخــاذ القـرارات ،أهــم مقت ــرحاتهم
لتطبيقــه فــي املؤسســات العاملي ــن.
ويمكــن القــول بــأن نســبة مرتفعــة مــن أف ـراد العينــة ي ــرون بــأن
هنــاك مشــكلة واضحــة لديهــم تتمثــل فــي أنهــم ي ــرون مــن هــم فــي ســدة
املســئولية فــي تلــك املؤسســات ليســوا فــي املــكان املناســب لهــم وأنهــم
يســتحقون مــكان أفضــل .كذلــك نجــد بأنهــم يعانــون مــن مشــكلة
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حــرص اإلدارة العليــا علــى اكتشــاف العناصــر الخالقــة
املبدعــة داخــل املؤسســة.
تبنــي نظــم وسياســات إلدارة املــوارد البشــرية تشــجع
العاملي ــن علــى التفكي ــر اإلبداعــي.
تبني املبادرات الجديدة والخالقة
تطبيق سياسة التميـز في أداء املؤسسة.
إتباع أساليب ومعاييـر موضوعية في تقييم األداء
الحــرص علــى مشــاركة العاملي ــن فــي اتخــاذ الق ـرارات
اإلدارية وفي بحث ودراسة مشكالت العمل ومعالجتها
االهتمــام بتبســيط اإلج ـراءات وتطوي ــر نظــم العمــل،
والتخلــص مــن اإلج ـراءات الروتينيــة املعقــدة التــي
تحــول دون انطــاق األفــكار واإلبــداع.
تعقد إجراءات ونظم العمل.
عــدم التمســك الحرفــي بالنظــم واللوائــح القانونيــة
التــي تحكــم عمــل املؤسســة
توافر رسالة واضحة للمؤسسة.
وضــوح االست ـراتيجيات والسياســات واألهــداف
البعيــدة والقصي ــرة األجــل للمؤسســة.
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الحوافــز ً
أيضــا ،كمــا يعتقــد أفـراد العينــة بأنــه مــن املمكــن تســهيل اإلجـراءات والتخفيــف مــن تعقيدهــا قــد يســاعد فــي توفي ــر
بيئــة مناســبة لإلبــداع التنظيمــي فــي املؤسســات العامــة املســتقلة.

اختبارفرضيات الدراسة
قــام الباحــث فــي هــذا الجــزء باختبــار فرضيــات الدراســة والتعــرف علــى مــدى قبولهــا أو رفضهــا ،ومــا عالقــة ذلــك بنتائــج
الدراســة ،باســتخدام اختبــار معامــات االرتبــاط بي ــن املتغي ـرات للتأكــد مــن صحــة الفرضيــات .وعلــى ضــوء النتائــج املتحققــة
يمكــن قبــول أو رفــض الفرضيــات بنــاء علــى نتائــج معامــات االرتبــاط.
 - 1اختبــارالفرضيــة األولــى :وجــود عالقــة ذو داللــة معنويــة بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة ألف ـراد العينــة وبي ــن مجــاالت
الدراســة القائمــة علــى اإلبــداع التنظيمــي فــي املؤسســات العامــة املســتقلة.
	-اختبــارالفرضيــة الفرعيــة األولــى :وجــود عالقــة ذو داللــة معنويــة بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة ألف ـراد العينــة وبي ــن
مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي .بينــت نتائــج اختبــار معامــل ارتبــاط سبي ــرمان عــدم وجــود أيــة عالقــة ذو داللــة معنويــة
بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة وبي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي .وعليــه يتــم رفــض الجــزء األول مــن الفــرض األول.
	-اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة :وجــود عالقــة ذو داللــة معنويــة بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة ألف ـراد العينــة
وبي ــن مقومــات اإلبــداع التنظيمــي .أوضحــت نتائــج اختبــار معامــل ارتبــاط سبي ــرمان بــأن الوظيف ــة ت ــرتبط بعالقــة
عكســية بمقومــات اإلبــداع التنظيمــي ،فــي حي ــن أن النتائــج األخــرى لــم تظهــر أيــة عالقــات ارتبــاط أخــرى ذو معنويــة.
وعليــه يتــم رفــض الجــزء الثانــي مــن الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة لعــدم وجــود عالقــة بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة
وبي ــن مقومــات اإلبــداع التنظيمــي باســتثناء متغي ــر الوظيفــة الــذي يتــم قبولــه.
	-اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة :وجــود عالقــة ذو داللــة معنويــة بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة ألف ـراد العينــة
وبي ــن مجــاالت االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي العمــل .بينــت نتائــج اختبــار معامــل ارتبــاط سبي ــرمان بأنــه ليســت
هنــاك أيــة عالقــة ذو داللــة معنويــة بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة وبي ــن مجــاالت االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي.
وعليــه يتــم رفــض الجــزء الثالــث مــن الفــرض األول.
	-اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة :وجــود عالقــة ذو داللــة معنويــة بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة ألف ـراد عينــة
الدراســة وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي .وقــد أظهــرت النتائــج بأنــه ليســت هنــاك أيــة عالقــة ذو داللــة معنويــة
بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي .وعليــه يتــم رفــض الجــزء الرابــع مــن الفــرض األول.
وبنــاء علــى النتائــج التــي لــم تظهــر وجــود عالقــات ارتبــاط بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة وبي ــن مجــاالت الدراســة القائمــة
علــى اإلبــداع التنظيمــي .فإنــه يتــم رفــض الفرضيــة األولــى كاملــة.
 - 2اختبــارالفرضيــة الثانيــة :وجــود عالقــة ذو داللــة معنويــة بي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي وبي ــن مقومــات اإلبداع
التنظيمي.
أظهــرت النتائــج ّأن كافــة معامــات االرتبــاط بي ــن مقومــات اإلبــداع التنظيمــي اإلداريــة والنفســية والتنظيميــة مجتمعــة
وبي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي هــي ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0.01ذو اتجاهي ــن وهــي عاليــة
املعنويــة ،كذلــك فــإن كافــة معامــات االرتبــاط بي ــن املقومــات ذاتهــا هــي ذات داللــة إحصائيــة وذات معنويــة عاليــة .ممــا يعنــي
بــأن هنــاك ارتبــاط عالــي مــن وجهــة نظــر أف ـراد عينــة الدراســة بي ــن وعــي القيــادات اإلداريــة ملفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي
وبي ــن وعيهــم بمقومــات اإلبــداع التنظيمــي ،ويعكــس قدرتهــم علــى تحديــد مقومــات اإلبــداع التنظيمــي الواجــب توافرهــا فــي
املؤسســات التــي يعملــون بهــا .وبنـ ًـاء علــى ذلــك تقبــل الفرضيــة الثانيــة.
- 3اختبــار الفرضيــة الثالثــة :وجــود عالقــة ذو داللــة معنويــة بي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي وبي ــن مجــاالت
االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي مجــال العمــل.
يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )6نتائــج معامــل ارتبــاط سبي ــرمان بي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي وبي ــن مجــاالت
االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي العمــل .بـ ّ
ـأن هنــاك عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنويــة بينهمــا .وعليــه يتــم قبــول الفرضيــة.
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وتعكــس تلــك النتيجــة بــأن لــدى أف ـراد العينــة مــن القيــادات اإلداريــة درايــة بمفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي ممــا
يمكنهــم مــن تحديــد مجــاالت االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي مجــال العمــل.
- 4اختبارالفرضية الرابعة :وجود عالقة معنوية إيجابية بيـن مفهوم وداللة اإلبداع التنظيمي وبيـن معوقات اإلبداع التنظيمي.
وتظهــر نتائــج اختبــار ارتبــاط معامــل سبي ــرمان عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط ذو داللــة معنويــة بي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع
التنظيمــي وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي .وعليــه يتــم رفــض الفرضيــة.
وتعكــس تلــك النتيجــة ضعــف العالقــة بي ــن وعــي القيــادات اإلداريــة ملفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي وبي ــن معوقــات
اإلبــداع التنظيمــي ،ويعــود ذلــك إلــى تباي ــن أراء أف ـراد العينــة ملفهــوم وداللــة ومعوقــات اإلبــداع التنظيمــي.
- 5اختبــار الفرضيــة الخامســة :عــدم وجــود عالقــة ذو داللــة معنويــة بي ــن مجــاالت االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي
مجــال العمــل وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي.
تبي ــن النتائــج عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط ذو داللــة معنويــة بي ــن مجــاالت االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي وبي ــن معوقــات
اإلبــداع التنظيمــي حســب نتائــج اختبــار معامــل ارتبــاط سبي ــرمان .وعليــه يتــم قبــول الفرضيــة.
وجــاءت هــذه النتيجــة متوافقــة مــع النتائــج الســابقة ،وتفسي ــر ذلــك بأنــه فــي حــال وجــود مجــاالت لالســتفادة مــن اإلبــداع
التنظيمــي فــإن القيــادات ســتعمل علــى تذليــل معوقــات اإلبــداع التــي تقــف أمامهــم.
اختبار مان ويتني الختبار هل هناك عالقة ذو داللة معنوية بيـن النوع ومجاالت الدراسة املختلفة:
يبي ــن الجــدول رقــم ( )16نتائــج أختبــار مــان ويتنــي
جدول رقم ()16
بي ــن النوع وبي ــن مجاالت الدراسة املختلفة .وقد أظهرت
اختبارمان ويتني بيـن النوع وبيـن مجاالت الدراسة
النتائــج بأنــه ليــس هنــاك أيــة عالقــة ارتبــاط بي ــن النــوع
قيمة P
النوع التكرار الوسيط
Z
وتني
مان
املجال
املحسوبة
الرتبي
(الجنس) وبي ــن مجاالت الدراســة وليس للنوع تأثي ــر على
مفهوم وداللة ذكر 109.65 102
مجــاالت الدراســة ،باســتثناء مجــال مقومــات اإلبــداع
0.469 -0.724 5289.0
التنظيمــي التــي أظهــرت النتائــج بــأن للنــوع تأثي ــر علــى اإلبداع التنظيمي أنثى 103.58 110
تحديــد مقومــات اإلبــداع التنظيمــي حيــث أظهــر أختبــار مقومات اإلبداع ذكر 95.69 102
0.013 -2.473 4507.0
التنظيمي
أنثى 116.53 110
مــان ويتنــي بأنــه ذات داللــة إحصائيــة وعاليــة املعنويــة.
 - 6الفرضيــة السادســة :وجــود عالقــة طرديــة
موجبة بيـن وعي القيادات اإلدارية في املؤسسات
محــل الدراســة وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي.

ذكر 102.61 102

مجاالت
استخدام اإلبداع
أنثى 110.10 110
التنظيمي
معوقات اإلبداع ذكر 112.00 102
0.208 -1.259 5048.500
التنظيمي
أنثى 101.40 110
0.371 -0.894 5213.500

 ≤ α = 0.05قيمة P

عكســت جميــع اإلجابــات علــى مختلــف األســئلة
والفرضيــات بــأن هنــاك عالقــة طرديــة موجبــة بي ــن
وعــي القيــادات اإلداريــة وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي ،إذن قبــول الفرضيــة .ويؤكــد ذلــك قــدرة القيــادات علــى تحديــد
معوقــات اإلبــداع التنظيمــي فــي املؤسســات محــل الدراســة وبالتالــي مــن املفت ــرض أن يكــون لديهــم القــدرة علــى التخفيــف
والتقليــل منهــا لتعظيــم مســتوى االســتفادة مــن القــدرات اإلبداعيــة للعاملي ــن فــي تلــك املؤسســات فــي عمليــة التطوي ــر.

خالصة
أظهــرت نتائــج الدراســة امليدانيــة التــي هدفــت إلــى بيــان مــدى توافــر اإلبــداع التنظيمــي فــي املؤسســات العامــة املســتقلة
األردنيــة ،مــن خــال تطبيقهــا علــى تســع مؤسســات ،مثلــت مختلــف القطاعــات االقتصاديــة واملاليــة واملرفقيــة والخدميــة
والتعليميــة والثقافيــة ،وشــملت  212مفــردة مــن القيــادات اإلداريــة فــي تلــك املؤسســات .بــأن معظــم أف ـراد العينــة كانــت مــن
اإلنــاث ،وأن معظــم نتائــج وصــف العينــة تقــع ضمــن منحنــى التوزيــع الطبيعــي.
99
19

Published by Arab Journals Platform, 2020

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 40 [2020], No. 3, Art. 5

دور اإلبداع التنظيمي في تطوير املؤسسات العامة املستقلة ...

وأظهــرت النتائــج ضعــف عالقــات االرتبــاط بي ــن املتغي ـرات الديموغرافيــة وبي ــن محــاور الدراســة .كمــا وبينــت النتائــج بــأن
هنــاك مقومــات رئيســية لإلبــداع التنظيمــي تتوفــر فيهــا ،وكذلــك بينــت وجــود مجموعــة مــن املعوقــات التــي تحــد مــن تبنــي اإلبداع
التنظيمي في تلك املؤسســاتً .
وأيضا فإن هناك مجاالت رحبة لالســتفادة من اإلبداع التنظيمي في تطوي ــر املؤسســات العامة
األردنيــة .وتعــزى تلــك الننتائــج إلــى حجــم الحريــة الناجــم عــن االســتقالل املالــي واإلداري املمنــوح لتلــك املؤسســات ،الــذي يوفــر
لهــا مســاحة واســعة مــن الحريــة بعمليــة اتخــاذ القـرار.
ويعــود ذلــك إلــى درجــة الحريــة فــي اختيــار واســتقطاب أفضــل الكفــاءات البشــرية وكذلــك مــدى قدرتهــا علــى تبنــي األفــكار
اإلبداعيــة للعاملي ــن فــي تطوي ــر نظــم العمــل ،وفــي تطوي ــر منتجــات وخدمــات جديــدة ،باإلضافــة إلــى املســاهمة بالتطوي ــر
الداخلــي لتلــك املؤسســات .وبينــت النتائــج بــأن القيــادات اإلداريــة لديهــم وعــي كبي ــر بمقومــات ومعوقــات اإلبــداع التنظيمــي،
وكذلــك كيفيــة األســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي عمليــة التطوي ــر .وفــي الوقــت ذاتــه بينــت النتائــج توافــق مــا جــاء فــي اإلطــار
النظــري للد اســة حــول إمكانيةاالســتفادة التطوي ــر مــن أفــكار العاملي ــن لتطوي ــر املؤسســاتً ،
وأيضــا أكــدت بــأن مــا ينســحب
ر
علــى املنظمــات الخاصــة فإنــه ينطبــق علــى املؤسســات العامــة ،لتشــابه ظــروف عملهــا مــع القطــاع الخــاص.

االستنتاجات والتوصيات
مناقشة النتائج :بعد االنتهاء من جمع البيانات وتحليلها ومناقشتها ،توصل الدراسة إلى النتائج التالية:
أظهــرت الدراســة بــأن هنــاك تداخــل واضــح بي ــن مفهومــي اإلبــداع واالبتــكار ،وعــدم وضــوح فــي مفهــوم اإلبــداع التنظيمــي.
بينــت الدراســة بــأن مفهــوم اإلبــداع ي ــرتكز علــى توليــد األفــكار ،بينمــا االبتــكار ي ــركز علــى تنفيذهــا.
أوضحــت الدراســة بــأن اإلبــداع التنظيمــي هــو أحــد العمليــات اإلداريــة الرئيســة الواجــب علــى املدي ــر االهتمــام بهــا
وممارستها .وتمر تلك العملية بمجموعة من املراحل يختلف عددها وتسلسلها من شخص ألخر ،ويمكن للشخص االنتقال
مــن مرحلــة إلــى أخــرى ومــن اتجــاه إلــى أخــر دون التقيــد بتسلســل املراحــل ،وكذلــك يعتب ــر أحــد االست ـراتيجيات الرئيســة التــي
تقــوم بـ ً
ـدورا متمي ـ ًـزا فــي عمليــة تطوي ــر املؤسســات .وخلصــت الدراســة إلــى أن اإلبــداع التنظيمــي يواجــه مجموعــة مــن املعوقــات
فــي البيئــة العامــة للمؤسســة .وتوصلــت الدراســة إلــى أن اإلبــداع التنظيمــي يمكــن أن يســاهم فــي عمليــة تطوي ــر املؤسســات
العامــة املســتقلة فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية إذا تــم اســتثمار إمكانــات وقــدرات العاملي ــن فيهــا وتوجيههــا باالتجــاه الصحيــح
وتقليــل نســبة معوقــات اإلبــداع التنظيمــي ف ــي العم ــل.

على املستوى امليداني
1توصلــت النتائــج إلــى أن القيــادات اإلداريــة تنظــر لإلبــداع التنظيمــي باعتبــاره ســلوك ينتــج مــن تفاعــل اســتعداداتالفــرد مــع قدراتــه وخب ـراته ويتمثــل فــي إنتــاج جديــد ومفيــد ومتمي ــز .كمــا وعكســت وعــي أف ـراد العينــة إلــى مفهــوم
اإلبــداع باعتبــاره التوصــل إلــى كل جديــد أو مطــور مــن األفــكار والعمليــات والخدمــات.
2توصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط عكســية بي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي وبي ــن العبــارة األولــىالتوصــل إلــى كل مــا هــو جديــد أو مطــور مــن األفــكار والعمليــات والخدمــات تعــزى ملتغي ــر الخب ــرة .ولــم توجــد عالقــات
ارتبــاط أخــرى بي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي وبي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة.
3أظهــرت النتائــج عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط بي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة وبي ــن مقومــات اإلبــداع التنظيمــي باســتثناءبعــض الفقـرات التــي بينــت وجــود عالقــة ســلبية بينهــا وبي ــن املتغي ـرات الديمغرافيــة .كمــا وبينــت النتائــج وجــود عالقــة
ارتبــاط بي ــن العمــر وبي ــن وضــوح االست ـراتيجيات والسياســات واألهــداف البعيــدة والقصي ــرة األجــل للمؤسســة،
كذلــك هنــاك عالقــة ارتبــاط عك�ســي بينهــا وبي ــن الوظيفــةً .
وأيضــا بينــت النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط عك�ســي بي ــن
الوظيفــة وبي ــن العديــد مــن الفقـرات ،وبينــت النتائــج ً
أيضــا وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن الخب ــرة وتوافــر أحــدث
األجهــزة والتطبيقــات التكنولوجيــة فــي العمــل.
4بينت النتائج وجود عالقة ارتباط عكسية بيـن متغيـر العمر وبيـن الفقرات قلة توافر أحدث األجهزة والتطبيقاتالتكنولوجيــة فــي العمــل ،ومحدوديــة االهتمــام بخطــط وب ـرامج تنميــة مهــارات وقــدرات العاملي ــن مــن محــور معوقــات
100
20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol40/iss3/5

Tubaishat: Role of Organizational Creativity

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،40ع  - 3سبتمبر (أيلول) 2020

اإلبــداع التنظيمــيً .
وأيضــا أظهــرت النتائــج بــأن هنــاك عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن الفقــرة الثانيــة غمــوض السياســات
واالستـراتيجيات واألهداف البعيدة والقصيـرة األجل للمؤسسة وبيـن الوظيفة.
5أوضحــت النتائــج بــأن أهــم مقومــات اإلبــداع التنظيمــي هــي توافــر رســالة واضحــة للمؤسســة .وتحسي ــن عالقــاتالعمــل ،واالهتمــام بتبســيط اإلج ـراءات وتطوي ــر نظــم العمــل ،والتخلــص مــن اإلج ـراءات الروتينيــة املعقــدة التــي
تحــول دون انطــاق األفــكار واإلبــداع ،والحــرص علــى مشــاركة العاملي ــن فــي اتخــاذ الق ـرارات اإلداريــة ،وفــي بحــث
ودراســة مشــكالت العمــل ومعالجتهــا ،وتمكي ــن املرؤوسي ــن مزيـ ًـدا مــن االســتقاللية واتخــاذ الق ـرارات ذات العالقــة
بالعمــل ،وتوافــر قيــم وأنمــاط ســلوكية تؤكــد علــى أهميــة اإلبــداع فــي املؤسســة ،وتطبيــق سياســة التمي ــز فــي أداء
املؤسســة .وتحقيــق العدالــة التنظيميــة بي ــن العاملي ــن ،ووضــع الشــخص املناســب فــي املــكان املناســب ،وتبنــي
املبــادرات الفرديــة ،وحــث األف ـراد علــى التجديــد واالبتــكار ،واتبــاع أســاليب ومعايي ــر موضوعيــة ف ــي تقييــم األداء.
وأخي ـ ًـرا حــرص اإلدارة العليــا علــى اكتشــاف العناصــر الخالقــة املبدعــة داخــل املؤسســة.
 6أظهرت النتائج بأن أهم معوقات اإلبداع التنظيمي التي تواجه املؤسسات العامة املستقلة األردنية ،هي محدوديةمشــاركة العاملي ــن فــي اتخــاذ الق ـرارات ذات العالقــة بالعمــل ،والتمســك الحرفــي بالنظــم واللوائــح القانونيــة التــي
تحكــم عمــل املؤسســة ،وضعــف االهتمــام بوضــع الشــخص املناســب فــي املــكان املناســب .ومحدوديــة االهتمــام
بخطــط وب ـرامج تنميــة مهــارات وقــدرات العاملي ــن ،وتبنــي نظــم وسياســات إدارة العاملي ــن غي ــر مشــجعة لألف ـراد
علــى التفكي ــر اإلبداعــي ،وتباي ــن وضــوح رســالة املؤسســة للعاملي ــن ،وتداخــل املهــام واالختصاصــات الوظيفيــة،
ومحدودية اهتمام اإلدارة باكتشاف العناصر الخالفة املبدعة داخل املؤسسة ،وضعف نظم التحفيـز .وغموض
السياســات واالست ـراتيجيات واألهــداف البعيــدة والقصي ــرة األجــل للمؤسســة .وغيــاب روح الثقــة والتعــاون بي ــن
أعضــاء فــرق العمــل ،وقلــة توافــر أحــدث األجهــزة والتطبيقــات التكنولوجيــة ،وتشــجيع املنافســة بي ــن أعضــاء فريــق
العمــل .وتعقــد إجـراءات ونظــم العمــل ،ووجــود منــاخ تنظيمــي غي ــر مالئــم وثقافــة غي ــر داعمــة لإلبــداع ،واالعتمــاد
علــى أســاليب ومعايي ــر غي ــر موضوعيــة فــي تقييــم األداء.
7أوضحت النتائج بأنه يمكن االستفادة من اإلبداع التنظيمي في مجال العمل ،من خالل تغيي ــر وتطوي ــر سلوكياتواتجاهــات األف ـراد فــي العمــل .وابتــكار وتطوي ــر البيئــة التنظيميــة املناســبة للعمــل فــي املؤسســة .وتحسي ــن مســتوى
جودة الســلع والخدمات ،وتقديم أو تطوي ــر منتجات وخدمات جديدة .وت ــرشيد اســتخدام املوارد املتاحة .وكذلك
فإنــه يمكــن االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي تطوي ــر رســالة املؤسســة ،وزيــادة قــدرة املؤسســة علــى التكيــف
مــع التغي ـرات فــي البيئــة الداخليــة والخارجيــة .وتنميــة واســتثمار أفــكار وإبداعــات العاملي ــن لتأســيس رأس مــال
فكــري للمؤسســة .كمــا ويمكــن أن يســتفاد مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي تطوي ــر وتحسي ــن أداء العاملي ــن ،بمــا ينعكــس
علــى تطوي ــر وتحسي ــن أداء املؤسســة ككل ،إضافــة إلــى تطوي ــر نظــم وأســاليب عمــل جديــدة .وتوضــح النتائــج بــأن
االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي مرهــون بالبيئــة التنظيميــة املناســبة للعاملي ــن.
8بينت النتائج وجود عالقة ارتباط بي ــن اإلبداع التنظيمي وبي ــن تطوي ــر املؤسســات العامة يعود ملجاالت االســتفادةمن اإلبداع التنظيمي في العمل ،حيث أن االستفادة من اإلبداع التنظيمي في تحسي ــن البيئة التنظيمية للعاملي ــن
يســاعد علــى توليــد أفــكار ومنتجــات وخدمــات جديــدة.
 9بينــت الدراســة بــأن اإلبــداع التنظيمــي يمكــن أن يســاهم بعمليــة التطوي ــر عنــد توافــر املقومــات الرئيســة لإلبــداعالتنظيمــي فــي املؤسســات العامــة املســتقلة.
 - 10أوضحــت النتائــج بــإن االرتبــاط بي ــن االبــداع التنظيمــي وبي ــن تطوي ــر املؤسســات يواجــه صعوبــات ومعوقــات كثي ــرة
تعمــل علــى ضعــف االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي ،وال بــد مــن تذليــل تلــك الصعوبــات وتقليــل حجــم املعوقــات
لزيــادة االرتبــاط بي ــن اإلبــداع التنظيمــي وبي ــن تطوي ــر املنظمــة.
- 11توصلــت الدراســة إلــى ان املؤسســات العامــة املســتقلة األردنيــة تواجــه مجموعــة مــن املعوقــات التــي تحــد مــن تبنــي
اإلبــداع التنظيمــي ،ممــا ينعكــس ســلبا علــى االســتفادة منــه فــي تطوي ــرها.
 - 12تتصاعــد املطالــب بتبنــي سياســة التمي ــز فــي أداء املؤسســة القائمــة علــى اإلبــداع التنظيمــي فــي املؤسســات العامــة
املســتقلة األردنيــة للمســاهمة بتطوي ــرها وتقدمهــا.
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أظهــرت الدراســة بــأن املؤسســات العامــة تحــاول االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي عمليــات التطوي ــر نظـ ًـرا لوعــيالقيــادات اإلداريــة بأهميــة اإلبــداع التنظيمــي فــي عمليــة التطوي ــر.
أظهــرت النتائــج بــأن هنــاك عالقــة ارتبــاط بي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي وبي ــن مقومــات اإلبــداع التنظيمــيمــن وجهــة نظــر أفـراد العينــة.
بينــت نتائــج التحليــل العاملــي ملتغي ـرات الدراســة بأنــه عنــد قيــاس مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي يمكــن تصنيفــهإلــى عاملي ــن ،األول املفهــوم ،واألخــر داللــة اإلبــداع التنظيمــي.
ً
بينت نتائج تحليل التبايـن بأن مقومات اإلبداع التنظيمي يمكن تقسيمها لخمسة مجموعات بدال من ثالثة.بينــت نتائــج معامــات االرتبــاط وجــود عالقــة ارتبــاط بي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي وبي ــن مجــاالت االســتفادةمــن اإلبــداع التنظيمــي فــي العمــل ،كمــا وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط بي ــن مفهــوم وداللــة اإلبــداع التنظيمــي
وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي .ولــم تظهــر النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط بي ــن مجــاالت االســتفادة مــن اإلبــداع
التنظيمــي وبي ــن معوقــات اإلبــداع التنظيمــي.

التوصيات واملقتـرحات
توصلت الدراســة إلى مجموعة من النتائج التي لها دالالت واضحة في أســاليب إدارة اإلبداع التنظيمي ،وفي املمارســات
الفعلية للمدراء في تطوي ــر مؤؤســاتهم .وعلى ضوء ذلك يســتطيع الباحث أن يورد التوصيات التالية:
1زيادة وعي القيادات اإلدارية بدور اإلبداع التنظيمي في عملية تطويـر املؤسسات العامة املستقلة.2ضــرورة تسخي ــر اإلمكانــات املتوفــرة فــي املنظمــات لتشــجيع العاملي ــن عل ــى اإلب ــداع ،واســتثمار إبداعــات العاملي ــن فــياملنظمــة للمحافظــة علــى املي ــزة التنافســية ملواجهــة املتغي ـرات املتســارعة.
3صقل خبـرات املديـريـن والعامليـن وتدريبهم ليقوموا بأنفسهم بعملية تطويـر مؤسساتهم.4االهتمام بتحفيـز األفراد وتشجيعهم الستثارة دوافعهم لتوليد أكبـر قدر من األفكار اإلبداعية.5زيــادة مســتوى مشــاركة العاملي ــن واملديـري ــن فــي ب ـرامج تدريبيــة خاصــة باإلبــداع التنظيمــي لزيــادة قدراتهــم ومهاراتهــمعلــى االســتفادة مــن هــذا املفهــوم ،وكذلــك االســتفادة مــن تجــارب اآلخري ــن.
 6األخذ بنظام الكفاءة والجدارة في تولية املناصب اإلدارية وليس االعتماد العمر وطول الخبـرة.7قيــام الدراســات الالحقــة بإعــادة صياغــة مقومــات اإلبــداع التنظيمــي وتقســيمها إلــى مجموعــات أخــرى ،وإضافــةً
عناصــر جديــدة لتلــك املوجــودة أصــا للتوصــل إلــى نســبة أعلــى مــن هــذه املقومــات ،للتعــرف بالضبــط علــى املقومــات
الرئيســة واألساســية لإلبــداع فــي املنظمــات.
8-ضرورة الحد من معوقات اإلبداع التنظيمي ،إلفساح املجال للعامليـن لإلبداع واالبتكار.
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... دور اإلبداع التنظيمي في تطوير املؤسسات العامة املستقلة
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املالحق (جداول الدراسة)
جدول رقم ()5
مفهوم وداللة اإلبداع التنظيمي
العبارة
التوصل إلى كل ما هو جديد أو مطور من األفكار والعمليات والخدمات.
الوقوف على كل ما هو جديد أو مطور من األفكار.
اإلحاطة بكل ما هو جديد أو مطور من العمليات.
اإلتيان بكل ما هو جديد أو مطور من الخدمات.
قدرات وإمكانيات ذهنية تظهر على مستوى الفرد أو الجماعة أو املؤسسة.
عمليــة متعــددة املراحــل ينتــج عنهــا فكــرة أو عمــل جديــد يتمي ــز بأكب ــر قــدر مــن
ً
الطالقــة واملرونــة ،واألصالــة وينعكــس
إيجابيــا علــى مســتوى أداء املؤسســة.
عملية متعددة املراحل يمكن تطويـرها على مستوى األفراد أو الجماعات أو املنظمات.
ســلوك ينتــج مــن تفاعــل اســتعدادات الفــرد مــع قدراتــه وخب ـراته يتمثــل فــي إنتــاج
جديــد ومفيــد ومتمي ــز.
عملية استثمار األفكار الجديدة وتطويـرها وتطبيقها في املنظمة.
العملية التي يمكن من خاللها إيجاد عالقات بيـن أشياء لم تكن قائمة من قبل.

أوافق
ً
تماما
ت %
31.6 67
31.6 67
28.3 60
28.8 61
34.3 72

أوافق
ت
137
133
137
124
9

ال أوافق

%
64.6
62.7
64.6
58.5
4.3

ت
7
12
15
23
72

%
3.3
5.7
7.1
10.8
34.3

أوافق
ال ً
مطلقا درجة تـرتيب
التقديـر األهمية
ت %
 0.5 1أوافق 2
 0.0 0أوافق 3
 0.0 0أوافق 2
 0.5 1أوافق 6
 0.0 0أوافق 4

 0.0 0 5.2 11 50.0 106 44.8 95أوافق

8

 0.5 1 6.1 13 62.7 133 30.7 65أوافق

3

 0.0 0 4.7 10 68.2 144 27.0 57أوافق

1

 0.0 0 2.4 5 60.0 126 37.6 79أوافق
 1.4 3 14.7 31 54.5 115 29.4 62أوافق

5
7

جدول رقم ()6
مقومات اإلبداع التنظيمي
أوافق
أوافق ً
تماما أوافق ال أوافق ال ً
مطلقا درجة تـرتيب
التقديـر األهمية
ت  %ت  %ت  %ت %

العبارة

132
توافر رسالة واضحة للمؤسسة.
وضوح االستـراتيجيات والسياسات واألهداف البعيدة والقصيـرة األجل للمؤسسة101 .
توافر البيئة التنظيمية والثقافية الداعمة لإلبداع.
67
وضوح املهام واالختصاصات الوظيفية وعدم وجود تداخل أو تعارض بينها59 .
49
توافر قيم وأنماط سلوكية تؤكد على أهمية اإلبداع في املؤسسة.
حرص اإلدارة العليا على اكتشاف العناصر الخالقة املبدعة داخل املؤسسة53 .
52
وضع الشخص املناسب في املكان املناسب.
تمكيـن العامليـن من اتخاذ القرارات ذات العالقة بالعمل.
43
توافر أحدث األجهزة والتطبيقات التكنولوجية في العمل.
82
االهتمام بخطط وبـرامج تنمية مهارات وقدرات العامليـن.
62
تبنى نظم وسياسات إلدارة املوارد البشرية تشجع العامليـن على التفكيـر اإلبداعي45 .
االهتمــام بتبســيط اإلجـراءات وتطوي ــر نظــم العمــل ،والتخلـ
ـداع.ـص مــن اإلجـراءات 50
الروتينيــة املعقــدة التــي تحــول دون انطــاق األفــكار واإلبـ
57
تدعيم روح الثقة والتعاون بيـن أعضاء فرق العمل.
تحسيـن عالقات العمل.
50
تحقيق العدالة التنظيمية بيـن العامليـن.
41
47
تشجيع املنافسة بيـن فرق وجماعات العمل داخل املنظمة.
اتباع أساليب ومعاييـر موضوعية في تقييم األداء.
50
تمكيـن املرؤوسيـن ً
مزيدا من االستقاللية في العمل واتخاذ القرارات.
35
40
تفويض املرؤوسيـن الصالحيات الالزمة لتطويـر نظم وإجراءات العمل.
تبني املبادرات الفردية ،وحث األفراد على التجديد واالبتكار.
53
41
تشجيع تبادل الرأي واملشاركة فيه والنقد الذاتي.

0.5
0.5
0.9
0.5
0.0
0.5
2.4
0.9
0.0
1.4
2.4

أوافق ً
تماما 1
أوافق ً
تماما 18
13
أوافق
14
أوافق
5
أوافق
15
أوافق
17
أوافق
6
أوافق
19
أوافق
8
أوافق
13
أوافق

1.4 3 14.2 30 60.7 128 23.7

أوافق

3

0.5
0.0
1.9
0.9
0.9
1.4
1.4
1.4
0.5

أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق

11
2
7
11
12
4
7
14
5

62.3
47.9
31.8
27.8
23.1
25.1
24.8
20.4
39.0
29.4
21.2

26.9
23.6
19.4
22.3
23.6
16.5
19.0
25.1
19.3

70
95
113
111
125
110
102
124
94
122
113

119
131
123
119
115
126
123
111
125

33.0
45.0
53.6
52.4
59.0
52.1
48.6
58.8
44.8
57.8
53.3

56.1
61.8
58.3
56.4
54.2
59.4
58.3
52.6
59.0

9
14
29
41
38
47
51
42
34
24
49

35
31
43
43
45
48
45
44
45

4.2
6.6
13.7
19.3
17.9
22.3
24.3
19.9
16.2
11.4
23.1

16.5
14.6
20.4
20.4
21.2
22.6
21.3
20.9
21.2

1
1
2
1
0
1
5
2
0
3
5

1
0
4
2
2
3
3
3
1
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أوافق
أوافق ً
تماما أوافق ال أوافق ال ً
مطلقا درجة تـرتيب
التقديـر األهمية
ت  %ت  %ت  %ت %

العبارة

الحرص على مشــاركة
العاملي ــن في اتخاذ القرارات اإلدارية وفي بحث ودراســة 0.5 1 19.8 42 60.4 128 19.3 41
مشــكالت العمل ومعالجتها.
تحفيـز وتشجيع األفراد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
تشــجيع املرؤوسي ــن علــى اســتخدام األســاليب العلميــة التــي تســهم فــي إثــارة
الفكــر وخلــق روح اإلبــداع.
إمكانية تحمل املؤسسة وقوع بعض األخطاء من قبل العامليـن في بعض األحيان.
تبني املؤسسة توجهات واضحة نحو العوملة.
اعتماد املؤسسة توجهات محددة نحو الخصخصة.
ايجاد نظام يدعم التنافسية في املؤسسة.
تطبيق سياسة التميـز في أداء املؤسسة.
تطبيق املؤسسة نظام لدعم األفكار الجديدة.

أوافق

3

0.9 2 17.5 37 54.5 115 27.0 57

أوافق

12

0.5 1 16.1 34 57.3 121 26.1 55

أوافق

9

 2.4 5 20.8 44أوافق
 2.4 1 20.8 59أوافق
 10.3 21 38.9 79أوافق
 1.9 4 25.0 52أوافق
 0.5 1 15.3 32أوافق
 0.9 2 21.7 46أوافق

7
16
20
10
5
9

40
25
15
32
51
43

18.9
12.3
7.4
15.4
24.4
20.3

123
108
88
120
125
121

58.0
58.0
43.3
57.7
59.8
57.1

جدول رقم ()7
مجاالت االستفادة من اإلبداع التنظيمي

يمكن االستفادة من اإلبداع التنظيمي في تطويـر ورسالة املؤسسة.
االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي إعــداد الخطــط االست ـراتيجية واتخــاذ الق ـرارات
وحــل املشــكالت التــي تواجــه املؤسســة.
يستفاد من اإلبداع التنظيمي في تطويـر نظم وأساليب جديدة للعمل.
االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي تحسي ــن مســتوى جــودة الســلع والخدمــات التــي
تقدمهــا املؤسســة.
يمكن االستفادة من اإلبداع التنظيمي في تقديم أو تطويـر منتجات وخدمات جديدة.
يستفاد من اإلبداع التنظيمي في تطويـر وتحسيـن أداء العامليـن
تتحقق االستفادة من اإلبداع التنظيمي في تطويـر وتحسيـن أداء املؤسسة ككل.
االستفادة من اإلبداع التنظيمي في تـرشيد استخدام املوارد املتاحة لدى املؤسسة.
يمكــن االســتفادة لزيــادة قــدرة املؤسســة علــى التكيــف مــع التغي ـرات فــي بيئــة العمــل
الداخليــة والخارجيــة.
يســتفاد مــن اإلبــداع لتنميــة واســتثمار أفــكار وإبداعــات العاملي ــن لتأســيس راس مــال
فكــري للمؤسســة.
االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي ابتــكار وتطوي ــر البيئــة التنظيميــة املناســبة للعمــل
فــي املؤسســة.
االستفادة من اإلبداع التنظيمي في تغييـر وتطويـر سلوكيات واتجاهات األفراد في العمل.

تـرتيب
األهمية
درجة
التقديـر

العبارة

أوافق
ً
تماما
ت %
32.1 68

أوافق
ال ً
أوافق ال أوافق مطلقا
ت  %ت  %ت %
 0.0 0 7.5 16 60.4 128أوافق 5

 0.0 0 7.1 15 56.6 120 36.3 77أوافق 9
 0.5 1 5.2 11 52.8 112 41.5 88أوافق 11
 0.0 0 4.3 9 62.1 131 33.6 71أوافق 3
65
76
81
59

30.8
36.0
38.2
28.0

130
120
118
130

61.6
56.9
55.7
61.6

16
15
12
21

7.6
7.1
5.7
10.0

0
0
1
1

0.0
0.0
0.5
0.5

أوافق
أوافق
أوافق
أوافق

4
8
10
4

 0.0 0 9.4 20 59.9 127 30.7 65أوافق 7
 0.5 1 8.7 18 60.1 125 30.8 64أوافق 6
 1.0 2 8.1 17 63.2 132 27.8 58أوافق 1
 0.0 0 10.9 23 63.0 133 26.1 55أوافق 2

جدول رقم ()8
معوقات اإلبداع التنظيمي
أوافق
ً
تماما
العبارة
ت %
17.0 36
تبايـن وضوح رسالة املؤسسة للعامليـن.
غموض السياسات واالستـراتيجيات واألهداف البعيدة والقصيـرة األجل للمؤسسة15.1 32 .
وجود مناخ تنظيمي غيـر مالئم وثقافة غيـر داعمة لإلبداع.
18.9 40
تداخل املهام واالختصاصات الوظيفية.
15.6 33
محدودية اهتمام اإلدارة العليا باكتشاف العناصر الخالفة املبدعة داخل املؤسسة20.4 43 .
ضعف االهتمام بوضع الشخص املناسب في املكان املناسب.
0.5 47

أوافق
ت
84
81
73
84
82
89

%
39.6
38.2
34.4
39.8
0.5
39.0

ال أوافق
ت
69
78
81
77
70
61

%
32.5
36.8
38.2
36.5
0.5
33.3

أوافق
ال ً
مطلقا درجة تـرتيب
التقديـر األهمية
ت %
 10.8 23أوافق 8
 9.9 21أوافق 10
 8.5 18ال أوافق 10
 8.1 17أوافق 8
 0.5 15أوافق 9
 7.1 14أوافق 4
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أوافق
ً
تماما
العبارة
ت %
محدودية مشاركة العامليـن في اتخاذ القرارات ذات العالقة بالعمل.
15.6 33
قلة توافر أحدث األجهزة والتطبيقات التكنولوجية في العمل.
11.8 25
11.8 25
محدودية االهتمام بخطط وبـرامج تنمية مهارات وقدرات العامليـن
تبني نظم وسياسات إدارة العامليـن غيـر مشجعة لألفراد على التفكيـر اإلبداعي16.5 35 .
11.8 25
تعقد إجراءات ونظم العمل.
غياب روح الثقة والتعاون بيـن أعضاء فرق العمل.
17.2 36
تشجيع املنافسة بيـن أعضاء فريق العمل الواحد.
11.1 23
21.8 46
االعتماد على أساليب ومعاييـر غيـر موضوعية في تقييم األداء.
21.4 45
ضعف نظم التحفيـز.
التمسك الحرفي بالنظم واللوائح القانونية التي تحكم عمل املؤسسة.
17.6 37

أوافق
ت
107
52
87
87
79
78
81
72
86
99

%
50.5
24.5
41.0
41.0
37.3
37.3
39.1
34.1
41.0
47.1

ال أوافق
ت
58
97
81
70
84
72
85
74
66
59

%
27.4
45.8
38.2
33.0
39.6
34.4
41.1
35.1
31.4
28.1

أوافق
ال ً
مطلقا درجة تـرتيب
التقديـر األهمية
ت %
 6.6 14أوافق 1
 17.9 38ال أوافق 3
 9.0 19أوافق 5
 9.4 20أوافق 5
 11.3 24ال أوافق 8
 11.0 23أوافق 11
 8.7 18ال أوافق 7
 9.0 19ال أوافق 12
 6.2 13أوافق 6
 7.1 15أوافق 2

جدول رقم ()9
معامل االرتباط بيـن املتغيـرات الديموغر افية وبيـن مفهوم وداللة اإلبداع التنظيمي
العمر
العبارة
عالقة مستوى
االرتباط املعنوية
التوصل إلى كل ما هو جديد أو مطور من األفكار والعمليات والخدمات0.145 -0.099 .
الوقوف على كل ما هو جديد أو مطور من األفكار.
0.144 -0.101
اإلحاطة بكل ما هو جديد أو مطور من العمليات.
0.070 -0.125
0.820 -0.016
اإلتيان بكل ما هو جديد أو مطور من الخدمات.
قدرات وإمكانيات ذهنية تظهر على مستوى الفرد أو الجماعة أو املؤسسة0.975 0.002 .
عمليــة متعــددة املراحــل ينتــج عنهــا فكــرة أو عمــل جديــد يتمي ــز بأكب ــر قـ
ـدرـة.مــن 0.432 -0.054
ً
الطالقــة واملرونــة ،واألصالــة وينعكــس
إيجابيــا علــى مســتوى أداء املؤسسـ
عمليــة متعــددة املراحــل يمكــن تطوي ــرها علــى مســتوى
أو
اد
ر
ـ
ف
األ
0.729 -0.024
الجماعــات أو املنظمــات.
ســلوك ينتــج مــن تفاعــل اسـ
ـتعداداتـز.الفــرد مــع قدراتــه وخب ـراته 0.962 -0.003
يتمثــل فــي إنتــاج جديــد ومفيــد ومتمي ـ
عملية استثمار األفكار الجديدة وتطويـرها وتطبيقها في املنظمة0.127 -0.105 .
العمليــة التــي يم
ـل.كــن مــن خاللهــا إيجــاد عالقــات بي ــن أشــياء لــم تكــن 0.511 0.045
قائمــة مــن قبـ

املستوى التعليمي
عالقة مستوى
االرتباط املعنوية
0.500 0.047
0.360 0.063
0.962 0.003
0.564 0.040
0.073 0.123

الوظيفية
عالقة مستوى
االرتباط املعنوية
0.277 0.076
0.841 -0.014
0.382 0.061
0.346 -0.065
0.665 -0.030

الخبـرة
عالقة مستوى
االرتباط املعنوية
*0.040 -0.141
0.268 -0.076
0.356 -0.064
0.613 0.035
0.887 0.010

0.959 0.004 0.358 -0.065 0.696 -0.027
0.541 -0.042 0.351 0.065 0.711 0.026
0.307 0.070 0.512 0.46 0.273 0.076
0.095 -0.115 0.241 -0.081 0.772 0.020

0.455 0.052 0.144 -0.101 0.657 -0.031

* درجة املعنوية  0.05ذو اتجاهيـن ** ،درجة املعنوية  0.01ذو اتجاهيـن.

جدول رقم ()10
معامل االرتباط بيـن املتغيـرات الديموغر افية وبيـن مقومات اإلبداع التنظيمي
العبارة
توافر رسالة واضحة للمؤسسة.
وضوح االست ـراتيجيات والسياسات واألهداف البعيدة والقصي ــرة
األجــل للمؤسســة.
توافر البيئة التنظيمية والثقافة الداعمة لإلبداع.
وضــوح املهــام واالختصاصــات الوظيفيــة وعــدم وجــود تداخــل أو
تعــارض بينهــا.
توافر قيم وأنماط سلوكية تؤكد على أهمية اإلبداع في املؤسسة.
حــرص اإلدارة العليــا علــى اكتشــاف العناصــر الخالقــة املبدعــة
داخــل املؤسســة.

املستوى التعليمي
العمر
عالقة مستوى عالقة مستوى
االرتباط املعنوية االرتباط املعنوية
0.174 0.094 0.293 0.072

الخبـرة
الوظيفية
عالقة مستوى عالقة مستوى
االرتباط املعنوية االرتباط املعنوية
0.278 0.075 0.906 -0.008

*0.078 0.121 0.010 -0.179** 0.651 -0.031 0.035 0.145
0.721 0.025 0.709 -0.026 0.486 0.048 0.344 -0.065
0.568 0.039 0.137 -0.103 0.931 0.006 0.648 -0.032
0.213 0.086 0.271 -0.077 0.502 0.046 0.792 0.018
0.281 0.074 0.002 -0.215** 0.507 -0.046 0.309 0.070
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العبارة
وضع الشخص املناسب في املكان املناسب.
تمكيـن العامليـن من اتخاذ القرارات ذات العالقة بالعمل.
توافر أحدث األجهزة والتطبيقات التكنولوجية في العمل.
االهتمام بخطط وبـرامج تنمية مهارات وقدرات العامليـن.
تبنــي نظــم وسياســات إلدارة املــوارد البشــرية تشــجع العاملي ــن علــى
التفكي ــر اإلبداعــي.
االهتمــام بتبســيط اإلج ـراءات وتطوي ــر نظــم العمــل ،والتخلــص مــن
اإلجـراءات الروتينيــة املعقــدة التــي تحــول دون انطــاق األفــكار واإلبــداع.
تدعيم روح الثقة والتعاون بيـن أعضاء فرق العمل.
تحسيـن عالقات العمل.
تحقيق العدالة التنظيمية بيـن العامليـن.
تشجيع املنافسة بيـن فرق وجماعات العمل داخل املنظمة.
إتباع أساليب ومعاييـر موضوعية في تقييم األداء.
تمكيـن املرؤوسيـن مزيدا من االستقاللية في العمل واتخاذ القرارات.
تفويض املرؤوسيـن الصالحيات الالزمة لتطويـر نظم وإجراءات العمل.
تبني املبادرات الفردية ،وحث األفراد على التجديد واالبتكار.
تشجيع تبادل الرأي واملشاركة فيه والنقد الذاتي.
الحــرص علــى مشــاركة العاملي ــن فــي اتخــاذ الق ـرارات اإلداريــة وفــى
بحــث ودراســة مشــكالت العمــل ومعالجتهــا
تحفيـز وتشجيع األفراد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
تشــجيع املرؤوسي ــن علــى اســتخدام األســاليب العلميــة التــي تســهم
فــي إثــارة الفكــر وخلــق روح اإلبــداع.
إمكانيــة تحمــل املؤسســة وقــوع بعــض األخطــاء مــن قبــل العاملي ــن
فــي بعــض األحيــان.
تبنى املؤسسة توجهات واضحة نحو العوملة.
اعتماد املؤسسة توجهات محددة نحو الخصخصة.
إيجاد نظام يدعم التنافسية في املؤسسة.
تطبيق سياسة التميـز في أداء املؤسسة.
تطبيق املؤسسة نظام لدعم األفكار الجديدة.

* درجة املعنوية  0.05ذو اتجاهيـن ** ،درجة املعنوية  0.01ذو اتجاهيـن.

العمر
عالقة مستوى
االرتباط املعنوية
0.821 -0.016
0.821 -0.016
0.081 0.120
0.285 0.074

املستوى التعليمي
عالقة مستوى
االرتباط املعنوية
0.410 -0.057
0.695 0.027
0.949 0.004
0.137 0.102

الوظيفية
عالقة مستوى
االرتباط املعنوية
*0.011 -0.175
0.207 -0.088
*0.044 -0.139
0.095 -0.116

الخبـرة
عالقة مستوى
االرتباط املعنوية
0.870 0.011
0.977 0.002
*0.023 0.157
0.054 0.133

0.739 0.023 0.402 -0.058 0.357 0.064 0.860 -0.012
0.531 0.043 0.904 0.008 0.357 0.064 0.398 0.058
0.027
0.064
-0.002
0.049
-0.072
0.004
0.077
0.045
-0.082

0.694
0.354
0.973
0.480
0.296
0.958
0.265
0.519
0.234

0.044
-0.012
0.018
-0.058
-0.022
0.043
0.095
-0.070
0.002

0.519
0.856
0.796
0.398
0.745
0.530
0.170
0.312
0.977

-0.127
-0.090
-0.044
*-0.141
*-0.149
0.002
-0.041
*-0138.
-0.074

0.066
0.193
0.531
0.042
0.031
0.980
0.555
0.047
0.286

0.076
0.084
0.038
0.060
0.017
0.045
0.118
0.036
-0.041

0.272
0.223
0.581
0.389
0.802
0.512
0.086
0.598
0.552

0.565 0.040 0.036 -0.145* 0.616 0.035 0.863 -0.012
0.397 0.058 0.032 -0.148* 0.732 0.024 0.629 0.033
0.715 0.025 0.039 -0.143* 0.883 -0.010 0.834 0.014
0.295 -0.072 0.322 -0.069 0.923 -0.007 0.067 -0.126
-0.097
-0.124
0.011
-0.007

0.252
0.072
0.878
0.925

-0.086
-0.076
-0.020
0.037

0.214
0.271
0.778
0.598

0.005
-0.040
-0.110
0.038

0.942
0.565
0.111
0.588

0.073
-0.036
0.073
0.076

0.287
0.602
0.292
0.272

0.090 0.117 0.067 -0.127 0.463 -0.051 0.339 0.066

جدول رقم ()11
معامل االرتباط بيـن املتغيـرات الديموغر افية وبيـن مجاالت االستفادة من اإلبداع التنظيمي
الخبـرة
املستوى التعليمي الوظيفية
العمر
العبارة
عالقة مستوى عالقة مستوى عالقة مستوى عالقة مستوى
االرتباط املعنوية االرتباط املعنوية االرتباط املعنوية االرتباط املعنوية
يمكن االستفادة من اإلبداع التنظيمي في تطويـر ورسالة املؤسسة0.331 -0.067 0.644 0.032 0.304 0.071 0.160 -0.097 .
االستفادة من اإلبداع التنظيمي في إعداد الخطط
اإلستـراتيجية 0.486 0.048 0.659 -0.031 0.611 0.035 0.909 -0.008
واتخاذ القرارات وحل املشكالت التي تواجه املؤسسة.
يستفاد من اإلبداع التنظيمي في تطويـر نظم وأساليب جديدة للعمل0.291 0.073 0.737 -0.023 0.423 0.055 0.884 0.010 .
ى
االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي
تحسي ــن مســتو جــودة 0.887 0.010 0.480 -0.049 0.928 0.006 0.982 -0.002
الســلع والخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة.
يمكــن االســتفادة مــن اإلبـ
ـداع التنظيمــي فــي تقديــم أو تطوي ــر 0483 0.048 0.575 -0.039 0.794 -0.018 0.812 -0.016
منتجــات وخدمــات جديــدة
يستفاد من اإلبداع التنظيمي في تطويـر وتحسيـن أداء العامليـن 0.369 0.062 0.712 0.026 0.443 0.053 0.361 0.063
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الخبـرة
املستوى التعليمي الوظيفية
العمر
عالقة مستوى عالقة مستوى عالقة مستوى عالقة مستوى
االرتباط املعنوية االرتباط املعنوية االرتباط املعنوية االرتباط املعنوية

العبارة

تتحقــق االســتفادة
ككلمــن اإلبــداع التنظيمــي فــي تطوي ــر وتحسي ــن 0.460 0.051 0.953 -0.004 0.999 0.000 0.729 0.048
أداء املؤسســة

االســتفادة مــن اإلبـ
ـداعـة التنظيمــي فــي ت ــرشيد اســتخدام املــوارد 0.431 0.054 0.647 0.032 0.233 0.082 0.695 0.027
املتاحــة لــدى املؤسسـ

يمكــن االســتفادة لزيــادة قــدرة املؤسســة علـ
والخارجـىيــة.التكيــف مــع 0.931 0.006 0.482 -0.049 0.863 0.012 0.997 0.000
التغي ـرات فــي بيئــة العمــل الداخليــة
يســتفاد من اإلبداع لتنمية واسـ
ـتثمار أفكار وإبداعات العاملي ــن 0.320 -0.069 0.774 0.020 0.498 -0.047 0.319 -0.069
لتأســيس رأس مال فكري للمؤسســة.
االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمــي فــي
املؤس ابسـتــة.ـكار وتطوي ــر البيئــة 0.498 0.047 0.243 -0.081 0.913 0.008 0.492 0.047
التنظيميــة املناســبة للعمــل فــي
ـلوكيات
ـ
س
ـر
ـ
ي
وتطو
ـر
ـ
ي
تغي
ـي
ـ
ف
ـي
االســتفادة مــن اإلبــداع التنظيمـ
0.503 0.046 0.916 -0.007 0.633 0.033 0.119 0.107
واتجاهــات األف ـراد فــي العمــل

* درجة املعنوية  0.05ذو اتجاهيـن ** ،درجة املعنوية  0.01ذو اتجاهيـن.

جدول رقم ()12
معامل االرتباط بيـن املتغيـرات الديموغر افية وبيـن معوقات اإلبداع التنظيمي
الخبـرة
املستوى التعليمي الوظيفية
العمر
عالقة مستوى عالقة مستوى عالقة مستوى عالقة مستوى
االرتباط املعنوية االرتباط املعنوية االرتباط املعنوية االرتباط املعنوية
0.529 -0.044 0.128 0.106 0.364 0.063 0.265 -0.077

العبارة

تبايـن وضوح رسالة املؤسسة للعامليـن.
ـرة
ي
والقص
البعيدة
واألهداف
غموض السياسات واالستـراتيجيات
-0.093
األجل للمؤسســة.
وجود مناخ تنظيمية غيـر مالئم وثقافة غيـر داعمة لإلبداع-0.084 .
-0.062
تداخل املهام واالختصاصات الوظيفية.
ـة
ـ
ق
الخال
ـر
ـ
ص
العنا
ـاف
ـ
ش
محدوديــة اهتمــام اإلدارة العليــا باكت
-0.017
املبدعــة داخــل املؤسســة
ضعف االهتمام بوضع الشخص املناسب في املكان املناسب -0.042
محدودية مشاركة العامليـن في اتخاذ القرارات ذات العالقة بالعمل-0.095 .
قلة توافر أحدث األجهزة والتطبيقات التكنولوجية في العمل-0.151* .
محدودية االهتمام بخطط وبـرامج تنمية مهارات وقدرات العامليـن-0.150* .
تبنــي نظــم
وسياعـســي.ـات إدارة العاملي ــن غي ــر مشــجعة لألفـراد علــى -0.046
التفكي ــر اإلبدا
-0.129
تعقد إجراءات ونظم العمل.
0.046
غياب روح الثقة والتعاون بيـن أعضاء فرق العمل.
-0.092
تشجيع املنافسة بيـن أعضاء فريق العمل الواحد.
االعتماد على أساليب ومعاييـر غيـر موضوعية في تقييم األداء-0.047 .
-0.047
ضعف نظم التحفيـز.
التمسك الحرفي بالنظم واللوائح القانونية التي تحكم عمل املؤسسة0.025 .

* درجة املعنوية  0.05ذو اتجاهيـن ** ،درجة املعنوية  0.01ذو اتجاهيـن.

0.194 -0.089 0.030 0.150* 0.474 0.049 0.177
0.074 -0.123 0.054 0.134 0.217 -0.085 0.223
0.413 -0.056 0.345 0.066 0.870 -0.011 0.369
0.560 -0.040 0.215 0.086 0.754 -0.022 0.801
0.544
0.166
0.028
0.029

0.010
-0.018
-0.014
-0.069

0.866
0.793
0.839
0.319

0.124
0.082
0.063
0.129

0.073
0.237
0.366
0.063

-0.041
*-0.140
-0.123
*-141.

0.555
0.041
0.073
0.040

0.236 -0.082 0.737 0.019 0.171 -0.094 0.506
0.061
0.504
0.181
0.496
0.496
0.717

-0.097
-0.093
-0.029
-0.135
-0.132
-0.045

0.160
0.179
0.672
0.050
0.056
0.518

0.033
0.019
-0.012
0.048
0.049
0.077

0.639
0.785
0.868
0.494
0.479
0.269

*-0.147
-0.108
-0.051
-0.105
*-0141.
-0.016

0.032
0.116
0.461
0.127
0.040
0.815

جدول رقم ()13
أهم املقومات لتشجيع اإلبداع
التـرتيب
.1
.2
.3
.4

العبارة

وضع الشخص املناسب في املكان املناسب.
تحفيـز وتشجيع األفراد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
تحقيق العدالة التنظيمية بيـن العامليـن.
حرص اإلدارة العليا على اكتشاف العناصر الخالقة املبدعة داخل املؤسسة.

التكرار النسبة املئوية
%20.7
44
%12.7
27
%10.8
23
%9.9
21
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التـرتيب
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

العبارة

تشجيع تبادل الرأي واملشاركة فيه والنقد الذاتي.
الحرص على مشاركة العامليـن في اتخاذ القرارات اإلدارية وفى بحث ودراسة مشكالت العمل ومعالجتها
تطبيق سياسة التميـز في أداء املؤسسة.
توافر البيئة التنظيمية والثقافة الداعمة لإلبداع.
تبني املبادرات الفردية ،وحث األفراد على التجديد واالبتكار.
إتباع أساليب ومعاييـر موضوعية في تقييم األداء.
تدعيم روح الثقة والتعاون بيـن أعضاء فرق العمل.
وضوح االستـراتيجيات والسياسات واألهداف البعيدة والقصيـرة األجل للمؤسسة.
تشجيع املرؤوسيـن على استخدام األساليب العلمية التي تسهم في إثارة الفكر وخلق روح اإلبداع.
توافر رسالة واضحة للمؤسسة.
وضوح املهام واالختصاصات الوظيفية وعدم وجود تداخل أو تعارض بينها.
تبني نظم وسياسات إلدارة املوارد البشرية تشجع العامليـن على التفكيـر اإلبداعي.
االهتمــام بتبســيط اإلج ـراءات وتطوي ــر نظــم العمــل ،والتخلــص مــن اإلج ـراءات الروتينيــة املعقــدة التــي تحــول
دون انطــاق األفــكار واإلبــداع.
إيجاد نظام يدعم التنافسية في املؤسسة.
توافر أحدث األجهزة والتطبيقات التكنولوجية في العمل.
تحسيـن عالقات العمل.
تطبيق املؤسسة نظام لدعم األفكار الجديدة.
االهتمام بخطط وبـرامج تنمية مهارات وقدرات العامليـن.
توافر قيم وأنماط سلوكية تؤكد على أهمية اإلبداع في املؤسسة.
تمكيـن العامليـن من اتخاذ القرارات ذات العالقة بالعمل.
تشجيع املنافسة بيـن فرق وجماعات العمل داخل املنظمة.
إمكانية تحمل املؤسسة وقوع بعض األخطاء من قبل العامليـن في بعض األحيان
تمكيـن املرؤوسيـن مزيدا من االستقاللية في العمل واتخاذ القرارات.
تفويض املرؤوسيـن الصالحيات الالزمة لتطويـر نظم وإجراءات العمل.
تبنى املؤسسة توجهات واضحة نحو العوملة.
اعتماد املؤسسة توجهات محددة نحو الخصخصة.
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جدول رقم ()14
أهم معوقات اإلبداع التنظيمي
العبارة
التـرتيب
 1ضعف االهتمام بوضع الشخص املناسب في املكان املناسب
 2ضعف نظم التحفيـز.
 3محدودية مشاركة العامليـن في اتخاذ القرارات ذات العالقة بالعمل.
 4تداخل املهام واالختصاصات الوظيفية.
 5محدودية اهتمام اإلدارة العليا باكتشاف العناصر الخالقة املبدعة داخل املؤسسة
 6االعتماد على أساليب ومعاييـر غيـر موضوعية في تقييم األداء.
 7غياب روح الثقة والتعاون بيـن أعضاء فرق العمل.
 8التمسك الحرفي بالنظم واللوائح القانونية التي تحكم عمل املؤسسة.
 9تعقد إجراءات ونظم العمل.
 10تبني نظم وسياسات إدارة العامليـن غيـر مشجعة لألفراد على التفكيـر اإلبداعي.
 11محدودية االهتمام بخطط وبـرامج تنمية مهارات وقدرات العامليـن.
 12وجود مناخ تنظيمية غيـر مالئم وثقافة غيـر داعمة لإلبداع.
 13غموض السياسات واالستـراتيجيات واألهداف البعيدة والقصيـرة األجل للمؤسسة.
 14قلة توافر أحدث األجهزة والتطبيقات التكنولوجية في العمل.
 15تبايـن وضوح رسالة املؤسسة للعامليـن.
 16تشجيع املنافسة بيـن أعضاء فريق العمل الواحد.
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Role of Organizational Creativity in the Development of Public Organizations, with the
application of autonomous public institutions in the Hashemite Kingdom of Jordan
Dr. Nawaf Nehar Saleem Tubaishat
Administration Manager
Association of Arab Universities
the Hashemite Kingdom of Jordan
ABSTRACT
This study aimed at analyzing the concept of organizational creativity and explaining how it is applied
in the development of public organizations, as well as identifying the elements and constraints of organizational creativity, and what are the areas of benefiting from organizational creativity in developing Jordanian
autonomous public institutions. The study population may consist of the administrative leaderships in the
Jordanian public organizations, and the leadership groups were approved at the level of the chairman, directors, general managers, supervisors, managers, and even department heads.
The study concluded that creativity organizational contribute greatly to the development of autonomous public institutions of Jordan, the study showed that innovation organization plays a distinct role in
the development of public organizations in the development of autonomous public institutions, as well as
a range of ingredients that must be met for the creativity of organizational structure, and also study showed
that Organizational innovation is facing a wide range of obstacles that prevent the benefit from it in the
workplace.
The study recommended the necessity of increasing the awareness of administrative leaders about the
role of organizational creativity in the process of developing organizations by making use of the creations
of workers.
In addition to the necessity of reformulating the foundations of organizational creativity and dividing
them into groups, and adding new elements to those already existing to reach a higher proportion of these
constituents, to know exactly the main and essential elements of creativity in organizations, and trying to
get rid of obstacles to benefit from the creativity of workers in the development of organizations.

Key words: organizational creativity, elements of organizational creativity, organizational development, public organizations, autonomous public institutions, Jordan.
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