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 تسخداا  دااة  اإلداا  ااإلدخارةالبيئى إل  األثر
 اةاتسة تطبيقية على الجهرز المركزى للخنظيم ااإلااة 

                    [41] 
 (3)سمية حفنى حمدان -(2)خالد حسين احمد -(4)محمود محمد صبح

لية ك ،قسم المحاسبة والمراجعة( 7كلية التجارة جامعة عين شمس  دارة االعمال،قسم إ (0
 الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة( 3التجارة جامعةعين شمس 

 

 المسخدلص
األساليب الجديدة فى  اتباع يهامما يستوجب عل النجاحو  تهدف المنظمات إلى النمو

اإلبتكار فى الوحدات الحكومية يتمحور و  ان األثر البيئى إلستخدام إدارة اإلبداع، وحيث اإلدارة
فقد تكون معوقة أو معضدة لآلبداع واالبتكار يئية الداخلية والخارجية فى تناول التغيرات الب

العشوائية  العينة طريقة استخدمو  ،المنهج الوصفي ونولقد استخدم الباحث، االدارى بالمنظمات
 -واالبتكار االثر البيئى الستخدام ادارة االبداع" حول  استبانة 051بعدد الحكمية الطبقية،

 األدوات ستخدما  ، و فقرة 01ت ز المركزى للتنظيم واالدارة وتضمنبالتطبيق على الجها
 العاملين على القيام بتبسيط  ومن أهم النتائج أن االدارة تشجع، الختبار النتائج اإلحصائية

تتوافر كما أنه ال ، بمكافأة السلوك االبداعى لكنها ال تهتمو  جراءات إنجاز المعامالتإ
يتم تعريف الموظفين بكل ال و  ،بداع والحث على ممارستهلتنمية اإلاإلمكانات المادية 

كما وجد ، توجد  قدرة عالية لالدارة على إدارة األزماتال و  المستجدات الخارجية بمجال أعمالهم
، قدرات االبداعيةال تحد منو  تطبيق االبداع واالبتكارعلى تشجع ال  لقوانين والتشريعاتأن ا

استخدام يجب على االدارة العليا بالجهاز الوعى بضرورة أنه  ونومن أهم التوصيات للباحث
االدارة االبداعية للوصول لحلول ابتكارية وترشيد استخدام الموارد المتاحة والتنمية والتطوير فى 

 .وتهيئة المناخ المناسب لإلبداع واالبتكارات مختلف المجاالت
 .البيئة الخارجية ، ة الداخليةاإلبتكار، البيئ، دارة االبداعإ، اإلبداع :كلمات مفتاحية

 

 المقامة
حيث كان ، إن الدراسات البيئية تعد من الموضوعات الحديثة نسبيًا في دراسات اإلدارة

 .ولم يتم التركيز على البيئة، التركيز في الماضي على المشاكل الداخلية للمنظمات فقط
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االبتكار و  مات إلى اإلبداعولقد أجمع كّتاب اإلدارة والمديرون اليوم على أن حاجة المنظ
اإلداري حاجًة ملحة تفرضها التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها، في 

حيث يعد  ،ة التي تعيشها المنظمات المعاصرةالمجتمع فضاًل عن الظروف المتغيرة والمعقد
فالتطورات التي . ظيمياإلبداع اإلداري إحدى المقومات األساسية في عملية التطوير التن

منها ما هو  التكنولوجية الحديثة أوجدت مشكالت عدة،و  أفرزها عصر ثورة المعلومات
جتماعي  قتصادي أوا   (.7112الحسينية، )تكنولوجي أوا 

هالة عبد القادر ) اإلبداع اإلداري صاحب االثر الكبير فى مجال التطوير االدارىف
إلبداع اإلداري في التطوير والتميز اادوات  من خالل معرفة أثر تطبيق ،(7101، صبري

غرس القيم المشجعة على اإلبداع لبالمنظمات  األمر الذي يدفع المسؤولين. االدارى فى االداء 
 .( 7103عاطف عوض،)ونبذ القيم التي ال تشجعه

التكنولوجيا واالبتكار، في تقريره و  ، كشف المرصد المصري للعلوم7105عام فى و 
عن أن مصر تحتل " 7102مؤشرات العلوم والتكنولوجيا "جاء تحت عنوان السنوي الذي 

احتلت مصر و  دولة فى الترتيب الدولي لألبحاث المنشورة دوليًا، 20من إجمالي  33المرتبة 
القتصاديات المختلفة ا دولة من ذوي 023فى مؤشر االبتكار العالمي الذي يغطي 22المرتبة 

وبدرجة  51ان ترتيب مصر في مؤشر البحث والتطويرهوفي جميع أنحاء العالم، فيما ك
كشف التقرير عن أن اإلنفاق الفعلي على البحث والتطوير، ارتفعت قيمته من كما  ،0167
بمعدل نمو  7103مليار جنيه في  00633م ليصل إلى 7107مليار جنيه في عام  3657
المحلي اإلجمالي كانت  وأن نسبة االنفاق على البحث والتطوير من الناتج%. 0163يمثل 

في % 1613ثم ارتفعت النسبة حتى أصبحت %(  1623) 7101و 7112ثابتة خالل عامي 
 5631أشار التقرير إلى أن القطاع الحكومي ينفق على البحث والتطوير ، كما 7103عام 

 .7107مليار جنيه فى  3617مقابل  7103مليار جنيه فى عام 
حداث الحديثة و طورات للتستجيب يأن الحكومى القطاع لذلك كان من المحتم على  ا 

التعديالت التي تواكب هذه التطورات، وتكون هذه اإلستجابة عن طريق األفكار الجديدة 
 .البيئية تمكن من مواجهة التحديات والمشكالتيواألساليب الحديثة حتى 
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 البحثمشالة  
ة الغير هادفة للربح بل يعتبر الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة من المؤسسات الحكومي

لخدمة العاملين بالجهاز االدارى للدولة معنى بتطوير وتنظيم ومراقبة االداء االدارى بكافة 
ومن ثم فإن أى تطوير وتميز فى اداء .   الوحدات بالقطاع الحكومى بجمهورية مصر العربية 

 .لالجهاز والعاملين به ستنعكس على أداء الوحدات فى القطاع الحكومى كك
مستقرة وثابتة  بل أصبحت  أصبحت غير البيئة الخارجية والداخلية للمنظماتوحيث أن 
األمر الذي نتج عنه العديد من المشكالت المعقدة والمتشابكة التى ألقت ، حركية وديناميكية

بظاللها على منظمات العمل، ومن ثم حتم على هذه المنظمات ابتكار حلول لمواجهة تلك 
 .( 7101، .التويجري، هيلة بنت منديل، محمد)ير االداءوتطو  المشكالت

لذا أصبح االهتمام  ،توفير البيئة المناسبة لخلق اإلبداعاتاالبتكار و  االبداع يتطلب
باإلبداع ضرورة لنجاح منظمات العمل، وسببًا لقدرتها على البقاء ومواجهة تغيرات البيئة 

 .الخارجية المتالحقة
في التقليل من االعتماد على المنهج التقليدي القائم على  ضرورة التفكير مما أوجب

بداعي واالبتكارى في هذا المحاولة والخطأ في حل المشكالت، ومحاولة توظيف المنهج اإل
 .الشأن

. اصبح اإلبداع اإلداري إحدى المقومات األساسية في عملية التطوير التنظيميفلقد 
 تعمل تنظيمية لبيئة تطويرها على يقوم المبدعة المعاصرة للمنظمات الجوهري وأصبح المحور

 الوظيفي األداء تحسين على مما ينعكس، اإلبداعية االتجاهات بلورة على
 (.7102أسامة،)للعاملين

باألحرى الجهاز المركزى للتنظيم و  المؤسسات الحكومية لذلك كان من الضرورى على
التي تواكب هذه التطورات، وتكون هذه  ستجيب لهذه التطورات بإحداث التعديالتيأن واالدارة 

من مواجهة التحديات ه االستجابة عن طريق األفكار الجديدة واألساليب الحديثة التي تمكن
وتساعده على تحسين أداء ، الخارجية لهو  التغيرات البيئية الداخليةو  المعاصرة والمشكالت

 .العاملين مما ينعكس على أداء القطاع الحكومى
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 أتسئلة البحث
لجهاز المركزى للتنظيم واالدارة على استخدام ادارة التنظيمية لو  االدارية بيئةالثر أما  .0

 به؟ االبداع واالبتكار
دارة ا لجهاز المركزى للتنظيم واالدارة على استخداماالجتماعية لو  الثقافية بيئةالثر أما  .7

 ؟ ر بهاالبداع واالبتكا
المركزى للتنظيم واالدارة على استخدام ادارة  جهازالقانونية والتشريعية لل بيئةالثر أما  .3

 ؟به االبداع واالبتكار
 

 أهمية البحث
ئة عمل المنظمات ـــيشهد العالم اليوم تغيرات وتطورات مستمرة أدت إلى تغيير في بي

 Rickِ) ةـــــم على المعرفـــــاقتصاد جديد قائساعد على قيام   مما التنظيمية له اتـــواالستراتيجي
Eagar & others,2011) في ظل هذه التحوالت أصبحت المعارف والعلوم هي المصدر ، و

األهم للميزة التنافسية، مما أوجب االهتمام البالغ بعامل اإلبداع التكنولوجي باعتباره الرابط بين 
مستوى الموارد البشرية والمستوى المعرفي والعلمي، وهو بذلك يعكس مدى تقدم نشاطات 

ر والعمليات اإلبداعية فى التفكير وحل المشكالت ووضع االستراتيجيات البحث والتطوي
 Pablo Sanchez, Joan E)ومسايرة التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، للمنظمات

Ricart,2010). 
وحدة حكومية ذات تأثير كبير على أداء كجهاز المركزى للتنظيم واالدارة يستفيد ال

الدالاسة ويقوم بالتالى بتطوير أداء باقى الوحدات  من هذه الوحدات الحكومية االخرى
حيث أنه يقوم بتقييم أداء وتطوير منظومات العمل بكافة الوحدات الحكومية ، الحكومية

وتقوم الدراسة التطبيقية على دراسة الوضع القائم ، بالجهاز االدارى بجمهورية مصر العربية
وتحسين البيئة الدتخلية والخارجية له  المختلفةذ بعوامل االبداع كيفية تطويره لالخو  بالجهاز

من خالل بيان اهمية بالجهاز  توعية المديرينكما أن الدراسة تساهم فى ، لتساير االبداع
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بين المنظمات  الوقت الحاضر ميزة تنافسية هامة األبداع في العمل المنظمي كونه ُيعد في
 .ى مستوى األفراد أو المنظمةومدى مساهمه ذلك في تحقيق األداء المتميز سواء عل

 
 أهااف البحث

يهدف البحث الى دراسة البيئة الداخلية والخارجية للجهاز المركزى للتنظيم واالدارة كوحدة 
وذلك  ، حكومية ممثلة للوحدات الحكومية التى تقدم خدمات للقطاع الحكومى والعاملين به

ادارة االبداع واالبتكار بهدف تحسين  للوقوف على العوامل المعوقة وكذلك المعضدة إلستخدام
االداء، حيث أن االتجاه فى الدراسات االدارية الحديثة اآلن هو البحث عن رضا المستفيدين 

 .على الخدمات المقدمة اليهم سواء الداخليين بالمنظمة أو خارجها
 

 مف رهيم البحث
لعمل الداخلية هو مجموعة الخصائص والمميزات التي تميز بيئة ا :المناخ التنظيمي

يمكن إدراكها واستقرائها من خالل الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع   للمنظمة ،والتي
 (.7107الدين، )ابيئته

في  رأبعاد مختلفة تتعلق بالتغيي لهمفهوم اإلبداع اإلداري واسع و  :مفهوم اإلبداع اإلداري
في سلوك األفراد العاملين واستخدام  رتشمل التغي البيئة االجتماعية واالقتصادية للمؤسسة كما

 (.7107الدين، )طرق عمل جديدة وأنظمة وأساليب ووسائل أكثر نفعا للمجتمع
هى المنظمات التى تتبع االساليب االبداعية فى اداءها العمالها  :المنظمات االبداعية

ومعرفية كبيرة  وتحفز وتنمى االنشطة االبداعية لدى االفراد وتوليها التزامات مالية وتدريبية
(Lina Girdauskiene ,2012.) 

العوامل التي تؤثر بشكل سلبي على العملية اإلبداعية بالمنظمات  هى :معوقات اإلبداع
القائمين على هذه المنظمات السعي الجدي إلزالتها ،ألن المشكلة ال  ،وبالتالي يستوجب على

،ولكن تكمن في بروز  ربداع والتغييعلى اإل والعقلية تكمن أساسا في توفر القدرات الفكرية
 .(7101حلمي، )المعوقات التي تحد من تلك القدرات
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 الاةاتسرت السردقة
تهدف الدراسة إلى التعرف على الثقافة التنظيمية فى تحقيق  (:2142) منذر العكور -4

جمع إستخدم الباحث اإلستبانة ل، اإلبداع اإلدارى لدى العاملين فى وزارة الداخلية األردنية
فترضت الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية للثقافة ، البيانات وتحليلها إحصائيا وا 

التنظيمية فى تحقيق اإلبداع اإلدارى لدى العاملين فى وزارة الداخلية األردنية من خالل 
ومن نتائج البحث أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( الطالقة واألصالة )عناصراإلبداع 
 (.للعاملين  األصالة واإلقناعو  الطالقة) يمية فى تحقيق اإلبداع اإلدارىللثقافة التنظ

تهدف الدراسة الى تحديد العالقة بين قيم العمل  (:2142) رومنص أحمدمنار  -2
ما و  واإلبداع اإلدارى لدى اإلداريين بجامعة الطائف ومدى توافر عناصر اإلبداع اإلدارى

وتكونت . المؤهل العلمىو  التخصصو  سنوات الخبرة  إذا إختلف اإلبداع اإلدارى بإختالف
ستخدم اإلستبانةو  إدارى 705العينة من  ستخدم المنهج الوصفى  وا  كما كانت النتائج أن ، ا 

مستوى اإلبداع اإلدارى متوفر بدرجة كبيرة لدى اإلداريين كما توفرت قيم العمل لديهم 
 . جاء اإلنتماء للعمل بالدرجة األولى و  بدرجة متوسطة

3- (2014 )Fredricka K. Reisman :التعليم في اإلبداع أهمية الدراسة هذه تبرز 
 محددة استراتيجيات أيضا تعرض كما، اإلبداع تحسين إلى والحاجة  الصناعية واألوساط
مكانية تطبيق الفردى واالبداع فى الشركات اإلبداع لتعزيز  .التجارية الساحة اإلبداع فى وا 
تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه القيادات اإلبداعية في من األهمية وأنه 
التالية للتفرقة بين االدارة التقليدية واالدارة تتناول المؤشرات الرئيسية و  ،االبتكارات تنشيط

القوانين ، تخصيص الموارد، توليد االفكار، حل المشكالت، المعلومات، االبداعية السلطة
 .االداء والتغذية المرتدة و  ت من جذورهاوالمسؤوليات، حل المشكال

 إدارة  تأثير مدى على هدفت الدراسة الى التعرف (:2143)دمحم النجا وأب آمنة -1
 آراء استقصاء من الدراسة بيانات تجميع تم وقد اإلداري، اإلبداع على العاملين قوة نقاط
 التجارية بالبنوك العاملين من 70 الدراسة عينة وشملت. البنوك العاملين من عينة
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 الدراسة فرضيات اختبار تم وقد، بنكا 030 -البنوك عددها بلغ الغربية،  بمحافظة
 تأثير تحليل على الدراسة اهتمام وانصب التباين وتحليل المتعدد االنحدار تحليل باستخدام
بداعها بها األفراد قوة نقاط إدارة بين العالقة على المتغيرات بعض  هذه ومن اإلداري، وا 

 التعليمي، المستوى السن، النوع، في تمثلت الشخصية المتغيرات من مجموعة: المتغيرات
 الدورات وعدد اإلداري والمستوى الخبرة سنوات عدد متضمنة الوظيفية، المتغيرات وبعض
 لدى القوة نقاط إلدارة إيجابي معنوي تأثير وجود إلى الدراسة نتائج أشارت وقد. التدريبية

 والمستوى الجنس متغيرات أن أيضا أشارت كما اإلداري، إبداعها على نظمةالم أفراد
 العالقة في متداخل معنوي تأثر لها التدريبية الدورات وعدد الوظيفي والمستوى التعليمي

 . اإلداري واإلبداع قوة العاملين نقاط إدارة بين
 اإلداري اإلبداع واقع معرفة إلى الدراسة هذه هدفت : (2143)ض عو عاطف -5

 مستوى على التنظيمي التطوير في وأثره نلبنا في الخلوية االتصاالت مؤسسات في
افترضت و  ،استبانة( 275) وزعت. المؤسسات هذه ضمن والتنظيم والجماعة األفراد

 (الجماعة والتنظيمو  للفرد)الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بين االبداع االدارى 
الخروج عن  –المرونة  –االصالة والطالقة )ل عناصر االبداع التطوير التنظيمى من خالو 

 أن الدراسة نتائجكانت و  ،(القدرة على التحليل والحساسية للمشكالت –المخاطرة -المألوف
 مما ؛جيدة وبدرجة اإلداري اإلبداع وجوانب عناصر تطبق الدراسة عينة المؤسساتتلك 
 .جميعها وياتالمست على التنظيمي التطوير في إيجابياً يؤثر

 قعوا على فرلتعا إلى سةرادلا تهدف: (2143)مشعل بن مبارك عايض الحارثى -2
 . يةولثانا المدارس يريدمى دل داريإلا اعدإلبا رعناص قبيطت

اع دالجتماعية لإلبوالثقافية المعوقات او  لشخصيةايمية ظلتنالمعوقات اعلى ف رلتعوا
مدى  نع فلكشواإلحصائية االلة دلذات اوق رلفواية ولثانالمدارس ا يمديرى لدداري إلا
المنهج  ثلباحم ادستخ، اةـيولثاني المدارس اريدـمى دـلداري إلع ابداإلا رـعناص رفاوـت
المدارس  نعرة هي عبادة ورمف(  723)سته على اء دراربإجم قا ثحيالمسحى صفي ولا
 .ة دجالحكومية فى محافظة ية ولثانا



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 392  7102 سبتمبر، الثالث ، الجزءالتاسع والثالثونالمجلد 

 رعناص قبيطت قعلوا محاور بعةأر ىـعل لتمـشت تبانةـسإ مميـصولقد قام الباحث بت
 ةـالجتماعياو   يةـلشخصاو  ةـيميظلتنا منها المعوقات ةـيولثانا لمديري المدارس داريإلا اعدإلبا
 . لثقافيةوا

 عــقوا ناــكة كبيرة وجردب داريإلا اعدـــإلبا رـــعناصتوافرراسة دال نتائج مأهوكانت  
 ىــعل الخروج تكالــللمش الحساسية رةاــمه اــبينم ــيرةكب ةــجردب ةــنوالمرو ةــالقطلا رةاــمه قــبيطت

 جةردب يميةظلتنا المعوقات تكانو ةطسومت جةردب المهارات بقيةو منخفضة جةردب المألوف
 . كبيرة

 

 االطرة النظرى للبحث
 وبعض اإلبتكارو  مصطلح اإلبداع حول اآلراء اختلفت: اإلبتكارو  مفهوم اإلبداع: أواًل 

 وغالبا،اإلبتكار يعنى اإلبداع يعنى الخلق و  والتجديد كاإلختراع به العالقة ذات لمصطلحاتا
 بعض الكتاب أن إال، المعنى نفس لهما واإلبداع اإلبتكار أن مصطلح على الكتابات تدل ما

 أما جديدة مميزة، فكرة بإكتشاف يتعلق فاإلبتكار المصطلحين، بين التفريق يرون المتخصصين
 خدمة تقدمها أو سلعة أو عملية شكل على التنفيذ موضع الفكرة هذه بوضع فيتعلق اعاإلبد

 .لعمالئها المنظمة
االبدع هو عملية خلق االفكار الجديدة والبعيدة ( "7101،اخرونو  أميمة حلمي)وتعرفه 

عن السياق التقليدى فى التفكير واستخدام كافة الطرق واألساليب التى من شأنها تحويل هذه 
 "االفكار الى واقع مطبق وذو قيمة نافعة

، مناسبة للهدف المطلوبو  االبداع يتطلب القدرة على انتاج مخرجات جديدة بجودة عالية
 .David H)وهى ايجاد  افكار جديدة لمنتجات وخدمات ذات قيمة عالية ووحيدة فى السوق

Cropley, James C. Kaufman, Arthur J. cropley,2011) . 
إجتماعية في ، عقلية هائلة اإلبداع طاقة" باحث أن  أشمل تعريف لإلبداع هو و يرى ال

نسانية في إنتمائها و  مجتمعية، نمائها، فطرية في أساسها تنجم عن أستخدام تكنولوجيا أو . ا 
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منتجات  جديدة، ويعرف مجموعة الوسائل التي من خاللها تستطيع النخبه أما أن تخلق موارد 
 ".أو تطوير الموارد الحاليه لجعلها من الممكن أن تكون مصدرا للثروة جديدة مدره للثروة

ومن ثم نجد أن اإلبداع هو أساس المنافسة بين منظمات األعمال فى القرن الحادى 
 .والعشرين، ليس فقط من أجل النمو لكن أيضا من أجل البقاء فى إقتصاد يتسم بالعولمة

وصل إلى ما هو جديد بحيث يضيف قيمة أكبر أما االبتكار فهو قدرة المنظمة على الت
وأسرع من المنافسين في السوق، أي أن تكون المنظمة اإلبتكارية هي األولى بالمقارنة مع 

 .المنافسين في التوصل إلى الفكرة الجديدة أو المفهوم الجديد أو المنتج الجديد
 عناصراألبداع واإلبتكار: ثانيا

من خالل وضع الخطط المستقبلية للتطور  :اإلستراتيجي القدرة على التخطيط والتفكير .4
والتغير ووسائل التعامل معها في ظل وجود أهداف محددة وثابتة ومكتوبة،والبد من بذل 

قناعهم بها لكي يسلك األفراد سلوكًا وظيفيًا يحقق األهداف ، جهود كبيرة لتعريف العاملين وا 
 .والخطط المرسومة

ثل الثقافة التنظيمية الموروث الحضاري والقيمي للمنظمة الذي يحكم تم: بناء ثقافة تنظيمية.2
ولها دور ، تصرفات وسلوكيات األفراد ومواقفهم تجاه القضايا اإلدارية والعملية المختلفة

تجاهات المنظمة وصياغة اإلستراتيجيات والخطط  كبير في التأثير على سلوكيات األفراد وا 
 .اإلدارية

حيث أن المنظمات المبدعة تتميز بتركيزها على األداء :  العاملينو  ءالتركيز على األدا.3
شعارهم بأهميتهم وأنه اليمكن اإلستغناء عن جهودهم وأنهم جزء هام  وأهتمامها بالعاملين وا 
في المنظمة ويتم ذلك بتقديم الحوافز المادية والمعنوية عندما يبذلون جهود غير عادية 

نتاجي وذلك من أجل اإلهتمام باإلنتاج النهائي ومعدالت .ة عاليةويتصفون بأداء متميز وا 
األداء وكذلك اإلهتمام بكيفية هذا األداء ونوعه مما يساعد على المساهمة في إطالق 

 .يشجع على اإلبداعو  الطاقات الكامنة لدى العاملين
إذ يعتبر المناخ التنظيمي أحد أهم العناصر المشجعة على  :خلق مناخ تنظيمي صحي.1

اإلبداع ويمكن تعريفه بأنه مجموعة خصائص البيئة الداخلية التي تتمتع بدرجة من 
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اإلستقرار أو الثبات النسبي  وتنعكس آثارها على إتجاهاتهم وسلوكهم في المنظمة التي 
 .يعملون بها

إن مرونة األنظمة واللوائح عنصر مهم من عناصر المنظمة :مرونة األنظمة واللوائح .5
أن الهيمنة القانونية والرسمية على كثير من القيادات اإلدارية يعتبر أهم محدد  المبدعه، إذ

نتظامهم بغض النظرعن مدى كفاءتهم اإلنتاجية فعالً  بغض و  لتقييم كفاءه الموظفين وا 
 . النظر عن مدى قدراتهم اإلبداعية

ير واضح على الذي يعتبر أحد العناصر األساسية لإلبداع فهو ذات تأث :الوالء التنظيمي.2
 .األداء وعلى إنتاجية المنظمات وتحسين األداء وزيادة اإلنتاجية وتشجيع األبداع

هناك اتفاق واسع النطاق على  :االبتكار بالمنظماتو  أهمية تبنى ادارة االبداع: ثالثا
) أن اإلبداع يتطلب القدرة على تحقيق نتائج جديدة، ذات جودة عالية ومناسبة للغرض منها 

ويمكن أن تشمل هذه النتائج المنتجات والخدمات واألفكار والعمليات أو ( تنافس و  تميزو  نمو
اإلجراءات التي من شأنها أن تكون فريدة من نوعها وقيمتها في أسواقها وهى عملية توليد 

 . فرص عمل جديدة، سواء كان ذلك في شكل منتج أو عملية، أو نظام او خدمة 
فانه "  هو تطبيق األفكار ... األفكار،  في حين اإلبتكار  هو تطوير"وحيث ان االبداع 

 .لالستفادة من اإلبداع وجب تطبيقه عمليا وتبنى أفكاره  داخل المنظمات
إن اإلبداع بالمنظمات هو نتيجة الظروف الكلية التي تعيشها المنظمة، فهو ال و حيث 

ل يتحدد أيًضا بتضافر جميع ب، ال بمجموع إبداعات الجماعات فقطو  يتحدد بإبداعات الفرد
، لذا وجب عليمنظمات االعمال دراسة البيئة المحيطة بها المؤثرات البيئية الداخلية والخارجية

 .التعرف على امكاناتها وقيودها المؤثرة على أداء أعمال المنظماتو  سواء داخلية وخارجية
توجد صفات وقدرات ابداعية لقد أجمع الباحثين على أنه  : أدوات اإلبداع واإلبتكار: رابعا

 :المنظمة ويمكن تقسيمها الىو  الجماعةو  تميز كل من الفرد
مهارات مرتبطة بالفرد أو الجماعة بالمنظمة، حيث أن المبدع هو من يمتلك عناصر  .أ 

 :اساسية لالبداع وهى
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وهى القدرة على انتاج أفكار أقل تكرارا وشيوعا ويجب أن تخدم الفكرة الهدف  :االصالة  .0
حلول جديدة و  مراد فى العمل وتكون نافعة للمجتمع،وهى أيضا القدرة على ايجاد بدائلال

 .وهو أكثر الخصائص ارتباطا باالبداع الوظيفى، غير تقليدية للمشكالت
القدرة على انتاج اكبر قدر من االفكار المناسبة بموقف ما فى فترة زمنية محددة،  :الطالقة .7

 .اجهة موضوع معين خالل فترة زمنية محددةوهو سرعة استدعاء االفكار لمو 
التحرر من الجمود و  تعبر عن القدرة على انتاج عدد اكبر من االفكار المتنوعة :المرونة .3

مما يكسبه القدرة على التكيف مع المواقف المتغيرة، وهى تعنى ايضا تفسير ، فى التفكير
 .تغييرات فى الحلول الممكنةجديد للهدف او تغيير فى استراتيجية او طريقة المقاربة او 

االساليب الجديدة فى حل المشكالت، و  هى أخذ زمام المبادرة فى تبنى االفكار :المخاطرة  .2
 .وهو مقدرة االفراد على المخاطرة واالستعداد لها عند اتخاذ القرار 

رصدها مبكرا و  وهوقدرة الفرد بالمنظمة على التنبؤ بالمشكالت :الحساسية تجاه المشكالت .5
ن خالل وعى المبدع بالحاجة للتغيير لحل المشكالت، حيث يعى االخطاء ونواقص م

 .االمور
 :التالىوتتمثل فى :   وقدرات ابداعية لدى المنظمةمهارات  .ب 

تعرف إنتاجية الموارد البشرية بأنها العمل الذي يؤديه الفرد واإلنجازات التى   :اإلنتاجية .0
لموضوعة وطرق التحسين والتطوير التى يمكن للفرد يحققها ومدى مقابلة األداء للمعايير ا

 . سلوكها ليزيد كفاءة األداء ورغبة الفرد فى أداء عمله بصورة متميزة
مراعاة الجوانب السلوكية من خألل حاجات األفراد  :تشجيع األفراد والتعاون بينهم .7

ثارة  الحماس وبث الطمأنينة والشعور  باإلنتماء لدى المعنوية والنفسية لتحقيق الرضا وا 
األفراد والتشجيع على اإلبداع والتطوير فى مجال العمل مع التأكيد على أهمية التعاون 

 .والمشاركة
هو المحور الرئيسي الذى تدور حوله عملية  :داء للوصول إلى اآلداء المتميزتطوير األ .3

طوير لآلداء يعد الهدف الرئيسى من اي ت، التنمية فى المجتمع فهو أداة التنمية ووسيلتها
ويشكل تطوير اآلداء  واآلداء المتميز ضرورة فى  .هو اضافة قيمة جديدة للمورد البشرى
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حيث يقوم  التدريب ، عصر تتطور فيه المعارف والمعلومات والتقنيات بصورة سريعة
والتنمية بسد الفجوة فى أداء العاملين مما يرفع من أداء المنظمة ككل ويساعدها على 

 .حتى تستطيع أن تجابه حاجات المجتمع المتزايدة، بتكاراإلبداع واإل
استغالل العنصر البشرى بكفاءة وفاعلية تجعل المؤسسة  :تنمية قدرات الجوانب البشرية .2

قادرة على تحقيق أهدافها، من خالل تطوير الموارد البشرية بالتدريب وتنمية القدرات بهدف 
مهارات وصقل القدرات  المؤهلة لإلبداع تحسين أداءهم لألعمال واكتساب المعارف وال

واإلبتكار مع توفير األدوات والوسائل والظروف المشجعة على تحسين وتطوير األداء حتى 
 .الوصول لألداء المتميز

ستخدام طرق وأساليب حديثة  .5 يتمثل اإلبداع في القدرة على إبتكار  :تبني التغيير وا 
العاملين وحثهم على أستثمار قدراتهم  األساليب التي من خاللها يمكن التجاوب مع

ستخدام طرق وأساليب حديثة في مجال  ومواهبهم داخل المنظمة،كذلك تبني التغيير وا 
 .العمل وصوال إلى تحقيق األهداف المشتركة

داخل  هى العقبات والصعوبات البيئية: اإلبتكار اإلداريو  معوقات اإلبداع :  خامسا
التى  رية وخارجها مثل الثقافية واالجتماعية والتشريعية والقانونيةواالداالتنظيمية المنظمة مثل 

 :كالتالىوهى ، تحد من اإلبداع فى المنظمة
حيث تتمثل المعوقات الفردية في الخوف من الفشل  :معوقات اإلبداع داخل نطاق الفرد .4

دود والناحية والتمسك بالعادات والتقاليد المألوفة والتبلد الذهني والتخصص الضيق أو المح
اإلنفعالية واإلدراك الشخصي والعامل اإلجتماعي واإللتزام بنمط معين لحل المشكالت 
وغياب القدرة على التصور والتخوف من التحدي ومواجهة المجهول وغياب جو الحرية 

 حلول جديدة وتقديم وغياب الدوافع الداخلية لإلبداع والخوف من الظهور
وهى المعوقات على مستوى المنظمة المتمثلة في المعوقات  :داريةالمعوقات التنظيمية واإل. 2

بناء وعمليات المنظمة، و  المادية وتتعلق بإمكانات أو ممتلكات المنظمة المادية والبشرية،
والمعوقات الثقافية التى تشير الى القيم الموجودة داخل المنظمة المتعلقة بالتشجيع او إعاقة 
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و قبول الحل الظاهري للمشاكل والحكم السريع على األفكار اإلبداع  وقبول التغيير ا
 :ونجد أن كثيرًا من هذه المشكالت اإلدارية يعود إلى،اإلبداعية 

 .عدم وضوح األهداف للمنظمة .أ 
 .المركزية والتسلط .ب 
 .اإلفتقار إلى معايير واضحة لألداء .ج 
 .عدم وجود اتصال فاعل .د 
 اإلفتقار إلى العمل الجماعي .ه 
 .المفتقرين للمعرفة والمهارة اإلدارية على المنظماتهيمنة المديرين  .و 
 . عدم وجود حوافز مادية ومعنوية ألصحاب األفكار اإلبداعية  .ز 
 .عدم وجود البرامج التدريبية التي تساعد على تنمية المهارات اإلبداعية  .ح 
 .األمر الذي يقضى على روح المبادأة والطموح، عدم وجود فرصة الظهار المواهب .ط 

أما المعوقات اإلجتماعية والثقافية فتتمثل فى البيئة  :قات اإلجتماعية والثقافية المعو . 3
العادات والتقاليد والقيم اإلجتماعية التى و  الخارجية للمنظمة من حيث المتغيرات البيئية

 . تعوق كل من اإلبداع الفردى واإلبداع على مستوى المنظمة
 . بداع وتقتل الطموح لدى أبناء هذا المجتمعالمجتمع تحد من اإلفى العادات والتقاليد  .أ 
ألسرة التي تعتمد على القهر والتسلط وهضم حقوق األبناء وعدم اإلستماع لمطالبهم ا .ب 

 . والتقليل من شأنهم سيكون لها دور رئيسي في الحد من اإلبداع لدى أبنائها 
اكبة للتطور وغير لتعليم له دور رئيسى في الحد من اإلبداع عندما تكون المناهج غير مو ل .ج 

 .مشجعة على التفكير اإلبداعى واالبتكارى
الملزمة للمؤسسات قد تكون غير مواكبة للتطور التشريعات والقوانين  :القوانين والتشريعات-1

 .وغير مشجعة على التفكير اإلبداعى واالبتكارى
 

 البحث طرقا   اجراءات
قيقها فقد تم استخدام المنهج بناءًا على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى الى تح

الوصفى التحليلى، والذى يعتمد على دراسة الظاهرة، كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا 
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دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا، كما ال يكتفى هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة 
يتعداه الى التحليل والربط بالظاهرة من اجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل 

والتفسير للوصول الى استنتاجات يبنى عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة 
 :للمعلومات أساسين مصدرين الباحث استخدم قدلو ، عن الموضوع

 مصادر إلي للبحث النظري اإلطار معالجة في الباحث اتجه حيث  الثانوية المصادر -4
 والدوريات العالقة، ذات واألجنبية العربية والمراجع الكتب في تتمثل والتي ويةالبيانات الثان
 والمطالعة والبحث الدارسة، موضوع تناولت التي السابقة والدراسات واألبحاث والمقاالت،

 .مواقع اإلنترنت في
 جمع إلي الباحث لجأ الدراسة لموضوع التحليلية الجوانب لمعالجة: المصادر األولية –2

 .الغرض خصيصا لهذا صممت للدراسة، رئيسة كأداة االستبانة خالل من األولية البيانات
 

 منهج البحث
، واألسئلة التي تحاول اإلجابة عليها يقوم الباحث بتطبيق المنهج البحثفي ضوء أهداف 

الوصفي باستخدام األسلوب المسحي للتعبير عن الظاهرة المراد دراستها من خالل جمع 
والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها، من أجل معرفة مدى  تحديد الوضع الحاليل البيانات

 .صالحية الوضع أو الحاجة إلحداث تغييرات فيه
و استخدام المنهج االستقرائي المكتبي باالطالع على المراجع حول موضوع الدراسة 

 .اخلية والخارجيةوعالقتها بالبيئة الدمتطلبات إدارة االبداع واإلبتكار للتوصل إلى 
 

 فراض البحث
 :المتغيرات

 أدوات األبداع  واالبتكار  
 (بيئة تنظيمية  -    بيئة ادارية )    البيئة الداخلية 
 (بيئة تشريعية وقانونية   -   ثقافيةو  بيئة اجتماعية)  البيئة الخارجية 
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 :ضو لفر ا
 المركزى للتنظيم  للجهاز( ةالتنظيميو  االدارية)البيئة الداخلية  معنوية بين ال توجد عالقة

               .به واالبتكار االبداعادارة  وبين استخدام واالدارة
 ( الثقافية واالجتماعية والتشريعية والقانونية) الخارجية البيئة بين معنوية عالقة توجد ال

 .به واالبتكار االبداع ادارة استخدام  المركزى للتنظيم واالدارة وبين للجهاز
 

 البحثحااا  
البحث على التعرف على مدى تأثير البيئة الداخلية من حيث اقتصر  :الحد الموضوعى

البيئة الخارجية من حيث القوانين والتشريعات والبيئة الثقافية واالجتماعية على و  االدارة والتنظيم
 .االبداع لدى العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم واالدارة

 .على العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم واالدارة كوحدة حكوميةتمت الدراسة : الحد المكانى
 

 االعينة  مجخمع الاةاتسة
مجتمع  فان وبذلك ،ونالباحث يدرسها التي الظاهرة مفردات بأنه جميع يعرف الدراسة مجتمع
بناءًا على أهداف الدراسة تم و  الدراسة مشكلة موضوع ضمن تقع التي األفراد جميع هو الدراسة
استخدام اسلوب و  المجتمع المستهدف من العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم واالدارة  تحديد

االعداد فى مجتمع  العينات العشوائية  الطبقية الحكمية من كل مستوى ادارى وفقا لنسب
 .الدراسة

 توزيع تم حيث العشوائية الحكمية الطبقية، العينة طريقة باستخدام الباحث مقا :عينة الدراسة
 والجدول، %3367  بنسبة استبانة 051 استرداد تم الدراسة وقد مجتمع على إستبانة 021
 :الدراسة عينة توزيع يبين التالي
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 .بالعينة وفقا للمستوى التنظيمى االستجاباتيوضح اعداد  :(4)جدول رقم
 النسبة العدد المستوى التنظيمى

 02 70 ادارة عليا
 5162 21 ادارة وسطى
 3563 53 ادارة تنفيذية
 011 051 االجمالى

بالتطبيق على  -"االثر البيئى الستخدام ادارة االبداع " تم إعداد استبانة حول  :اداة الدراسة
عبارة : االول : تتكون استبانة الدراسة من قسمين رئيسينو  ،الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة

الخبرة  –الوظيفى   المستوى –المؤهل  –ر العم)  :مثل معلومات عامة عن المستجيب عن
بالجهاز  االمكانات والمعوقات البيئية لالبداع واالبتكار"وهو عبارة عن محور الثانىو  (العملية 

 لقياس الخماسي ليكرت مقياس استخدام تم،و فقرة 01ويتضمن "المركزى للتنظيم واالدارة
  االستبيان لفقرات المبحوثين استجابات

  : اإلحصائية التالية األدوات استخدامقام الباحث ب
  .االستبانة فقرات ثبات وذلك لمعرفة :كرونباخ  ألفا اختبار .0
 .عدمه من الطبيعي التوزيع تتبع البيانات كانت إذا لمعرفة :سمرنوف -كولمجوروفر اختبا .7
 .لالستبانة البنائي والصدق الداخلي االتساقو  االرتباط درجة لقياس: بيرسون ارتباط معامل .3
 . الدراسة وتحديد استجاباتهم عينة وصفل: والتكرارات المئوية النسب .2
 .الترتيب واالهمية النسبية الستجابات االفراد  داخل عينة الدراسة الحسابي لتحديد المتوسط .5
 .االستبانة فقرات لكل المتوسط داللة من للتأكدواحدة  عينة حالة في T-Testاختبار  .1

 نةاختبارات صدق االستبا: أوال
 األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر :Structure Validityالبنائي  الصدق -4

 محور كل ارتباط مدي ويبين اليها، الوصول تريد األداة التي األهداف تحقق مدى يقيس الذي
 .لفقرات اإلستبانة الكمية بالدرجة الدراسة مجاالت من

االمكانات والمعوقات " ر محو ال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل يوضح :(2)جدول
 والدرجة الكلية" المركزى للتنظيم واالدارة  بالجهاز البيئية لالبداع واالبتكار

 .للمحور
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 الفقرات
 معامل

االرتباط 
 بيرسون

القيمة 
 الحتماليةا

sig. 
يتعاون المدير مع العاملين في وضع استراتيجيات مبتكرة لتحقيق 

 16111 ** 16531 أهداف المنظمة
تقوم االدارة بمكافأة السلوك االبداعى وتوفر مناخ مناسب للتعلم 

 16111 **16233 وتبادل االفكار
تهتم اإلدارة بتوقع المستقبل مما يجعلها  ال تفاجاء بمعوقات 

 16111 ** 16222 خارجية عديدة
تشجع االدارة العاملين على القيام بتبسيط إجراءات إنجاز 

 16111 ** 16131 المعامالت
 والبرامج لتنمية اإلبداع والحث اإلمكانات المادية تتوافر بالمنظمة

 16111 ** 16230 .على ممارسته 
 16111 ** 16231 فعالةو  يتوافر ببيئة المنظمة نظم واساليب غير معوقة لالبداع

المسؤليات  لدى العاملين بالمنظمة فيساعد و  تتضح االختصاصات
 16111 ** 16532 على االبداع

 (2)جدول رقم  :تابع

 16111 ** 16272 تقوم المنظمة دائما باعالن وتوثيق وتعليق معايير تقويم األداء
مجهودك وساعات العمل المقرة بالقوانين مع و  تتالئم أعباء العمل

 16111 **16111 أجرك
تتالئم القوانين والتشريعات المرتبطة باعمال المنظمة ومقدرتها على 

 16111 ** 16121 .بيق االبداع واالبتكار بهاتشجيع تط
تقوم المنظمة باالهتمام بمتابعة المتغيرات القانونيةوالكشف عن 

 16111 ** 16115 التهديداتو  الفرص
توجد بالبيئة المحيطة بالمنظمة قوانين ولوائح تساعد على تنمية 

 16111 ** 16122 قدراتى االبداعية
 16111 ** 16170 ول عليها عند الحاجةتتوافر المعلومات ويسهل الحص

تخصص  تتالئم الدورات التدريبية والمعارف المتاحة للمنظمة مع
 16111 ** 16221 .الوظيفي لعاملينا

يتم تعريف الموظفين بكل المستجدات الخارجية المتعلقة بمجال 
 16111 ** 16201 أعمالهم

تجة من البيئة توجد  قدرة عالية لالدارة على إدارة األزمات النا
 16111 ** 16271 المحيطة

=  αمعنوية  مستوي عند المبينة بكل عنصر دالة االرتباط معامالت يبين الجدول أن
 .وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه 1615
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 وعدم نتائج االستبانة في االستقرار يعني االستبانة ثبات: Reliabilityاالستبانة  ثبات -2
زمنية  فترات خالل مرات عدة األفراد على توزيعيا إعادة تم لو فيما بيرك بشكل تغيرها
كرونباخ   ألفا معامل :خالل من الدراسة استبانة ثبات من الباحث تحقق وقد.معينة

Cronbach's Alpha Coefficient ،كالتالى النتائج وكانت: 
 لقياس، Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ   ألفا معامليبين  :(3)رقم جدول 

 االستبانة  ثبات
عدد  المحاور

 الفقرات
معال الفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

لالبداع ة ياالمكانات والمعوقات البيئ: المحور الثانى
 162123 16231 01 واالبتكار بالجهاز المركزى للتنظيم واالدارة

 .كرونباخ ألفا لمعامل الموجب التربيعي الجذر = الذاتي الصدق*
  مرتفعة كرونباخ ألفا معامل قيمة أن( 3) في الجدول رقم الموضحة النتائج من ضحويت
 .إحصائيا ودال مرتفع الثبات أن يعنى وهذا مرتفعة الذاتي قيمة الصدق وكذلك
 وثبات صدق تأكد من قد الباحث ويكون هي، كما النهائية صورتها في االستبانة تكون وبذلك
 النتائج واإلجابة لتحميل وصالحيتها االستبانة بصحة  ثقة ىيجعله عل مما الدراسة استبانة
 .فرضياتها واختبار الدراسة أسئلة على
 اختبار استخدام تم: Normality Distribution Testالطبيعي  التوزيع اختبار -3

 كانت ما إذا الختبار( (Kolmogorov-Smirnov Test K-Sسمرنوف  – كولمجوروف
- :جدول التالى في مبينة هي كما النتائج وكانت عدمه، من الطبيعي التوزيع تتبع البيانات

ذا –كولمجوروف اختبار :(1)جدول رقم  .طبيعي توزيعذات  البيانات كانت سمرنوف الختبارا 
القيمة االحتمالية  المحور

sig. 
المركزى للتنظيم  بالجهاز االمكانات والمعوقات البيئية لالبداع واالبتكار

 16333 واالدارة
 لجميع .sigاالحتمالية  القيمة الجدول السابق أن في الموضحة النتائج من ضحيت

 الهذ البيانات توزيع فإن وبذلك α  =1615معنوية  مستوى من أكبر كانت مجاالت الدراسة
 .التوزيع الطبيعي يتبع المجال
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 وصفيالتحليل ال سلوبم الباحث إاستخد: التحليل اإلحصائي الوصفي للمتغيرات: ثانيا
 اعتمد حيث الدراسة، لعينة األساسية الخصائص على للتعرف تجميعها؛ تم التي للبيانات
 .التحليلي الوصفي المنهج على الباحث

يتضمن  :لجداول التكرارية والوسط الحسابى واالنحراف المعيارى الستجابات المبحوثينا -4
ريقة تجعلها مفهومة التحليل اإلحصاء الوصفي للمتغيرات تنظيم ووصف البيانات بط

للمستخدم، ولقد قامت الباحثة بوضع إجابات االستبانة في جداول تكرارية لكل سؤال وذلك 
لمعرفة حاالت تكرار كل قيمة من قيم المتغير ونسبته، والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 .والترتيب النسبى لكل متغير الى باقى متغيرات المجموعة
المركزى  الخارجية بالجهازو  توافر االمكانات والمعوقات بالبيئة الداخلية :دراسة اجابات محور

للتنظيم واالدارة لتطبيق ادارة االبداع واالبتكار من خالل دراسة االجابات على العبارات المعنية 
المركزى لتطبيق  الخارجية بالجهازو  بقياس مدى توافر االمكانات والمعوقات بالبيئة الداخلية

 .بداع واالبتكارادارة اال
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الخارجية و  االحصاء الوصفى لمحور االمكانات والمعوقات بالبيئة الداخلية :(5)جدول رقم
 المركزى للتنظيم واالدارة لتطبيق ادارة االبداع واالبتكار الجهازب

 ال أوافق
اوافق   اوافق محايد ال أوافق بشدة

الوسط  جملة بشدة
 الحسابى

االنحراف 
 الترتيب المعيارى

 البيئة االدارية: البيئة الداخلية للجهاز 
 يتعاون المدير مع العاملين في وضع استراتيجيات مبتكرة لتحقيق أهداف المنظمة

01 02 33 52 32 051 3617 0603 0 162 263 7761 3263 7762 011 
 االفكارتقوم االدارة بمكافأة السلوك االبداعى وتوفر مناخ مناسب للتعلم وتبادل 

03 35 55 37 05 051 3610 0601 2 362 7363 3162 7063 0161 011 
 تهتم اإلدارة بتوقع المستقبل مما يجعلها  ال تفاجاء بمعوقات خارجية عديدة

2 72 21 20 72 051 3632 0603 7 262 0361 3162 7263 0263 011 
 إنجاز المعامالتتشجع االدارة العاملين على القيام بتبسيط إجراءات 

02 31 20 21 03 051 3615 0603 3 263 7261 7263 3162 362 011 
 البيئة التنظيمية: البيئة الداخلية للجهاز 

 تتوافر بالمنظمة  اإلمكانات المادية  والبرامج لتنمية اإلبداع والحث على ممارسته
01 32 50 23 1 051 7623 0615 2 0162 7762 3261 7362 261 011 
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 (5)تابع جدول رقم 

 فعالةو  يتوافر ببيئة المنظمة نظم واساليب غير معوقة لالبداع
3 73 32 12 00 051 3673 0617 3 563 0362 7161 2762 263 011 

 تتضح االختصاصات والمسؤليات  لدى العاملين بالمنظمة فيساعد على االبداع
3 31 30 12 07 051 3630 0615 0 563 7161 7162 2161 361 011 

 تقوم المنظمة دائما باعالن وتوثيق وتعليق معايير تقويم األداء
2 30 27 27 71 051 3631 0601 7 161 7162 7361 7361 0263 011 

 البيئة القانونية والتشريعية: البيئة الخارجية للجهاز 
 ة بالقوانين مع أجركمجهودك وساعات العمل المقر و  تتالئم أعباء العمل

00 71 25 51 07 051 3670 0611 7 263 0263 3161 3263 361 011 
تتالئم القوانين والتشريعات المرتبطة باعمال المنظمة ومقدرتها على تشجيع تطبيق االبداع 

 .واالبتكار
70 30 20 25 07 051 7622 0603 2 02 7162 7263 3161 361 011 

 التهديداتو  االهتمام الكافى بمتابعة المتغيرات القانونية والكشف عن الفرصتقوم المنظمة ب
02 71 20 52 01 051 3672 0607 0 263 0363 7263 3263 0162 011 

 توجد بالبيئة المحيطة بالمنظمة قوانين ولوائح تساعد على تنمية قدراتى االبداعية
2 32 23 51 00 051 3601 0610 3 
 البيئة القانونية والثقافية: البيئة الخارجية    011 263 3363 3761 7762 262

 تتوافر المعلومات ويسهل الحصول عليها عند الحاجة
 (5)تابع جدول رقم

02 73 31 53 71 051 3673 0602 7 263 0362 7161 3362 0363 011 
 .لوظيفي للعاملينتتالئم الدورات التدريبية والمعارف المتاحة للمنظمة مع  التخصص ا

05 71 23 21 71 051 3637 0671 0 01 0363 7362 3162 0263 011 
 يتم تعريف الموظفين بكل المستجدات الخارجية المتعلقة بمجال أعمالهم

02 72 21 51 02 051 3601 0601 3 0063 0263 7162 3363 263 011 
 ناتجة من البيئة المحيطةتوجد  قدرة عالية لالدارة على إدارة األزمات ال

02 72 55 35 02 051 3615 0602 2 0762 0161 3162 7363 0063 011 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 406  7102 سبتمبر، الثالث ، الجزءالتاسع والثالثونالمجلد 

 :من خالل الجدول السابق يتبين االتى
بالنسبة للبيئة الداخلية للجهاز من خالل عنصر البيئة االدارية،  نالحظ ان ترتيب : اوال

يتعاون المدير مع العاملين في وضع  "العبارة  :العبارات حسب االهمية النسبية كما يلى 
جاءت في الترتيب االول من حيث االهمية " استراتيجيات مبتكرة لتحقيق أهداف المنظمة 

ونسبة % 3263كما نالحظ ان نسبة أوافق بلغت ، 3617النسبية حيث بلغ المتوسط الحسابي 
رة بتوقع المستقبل مما تهتم اإلدا" العبارة  يليها . من حجم العينة% 7762اوافق بشدة بلغت 

جاءت في الترتيب الثانى من حيث االهمية "  يجعلها  ال تفاجاء بمعوقات خارجية عديدة 
ونسبة % 7263كما نالحظ ان نسبة أوافق بلغت ، 3،32النسبية حيث بلغ المتوسط الحسابي  

 .من حجم العينة%  0263اوافق بشدة بلغت 
نالحظ ان ترتيب ، ز من خالل عنصر البيئة التنظيميةبالنسبة للبيئة الداخلية للجها: ثانيا

 :العبارات حسب االهمية النسبية كما يلى 
تتضح االختصاصات والمسؤليات  لدى العاملين بالمنظمة فيساعد على االبداع "  العبارة  – 0

، 3630جاءت في الترتيب االول من حيث االهمية النسبية حيث بلغ المتوسط الحسابي " 
 .من حجم العينة%  3ونسبة اوافق بشدة بلغت %  21ظ ان نسبة أوافق بلغت كما نالح

جاءت في " تقوم المنظمة دائما باعالن وتوثيق وتعليق معايير تقويم األداء " العبارة  يليها
كما نالحظ ان ، 363الترتيب الثانى من حيث االهمية النسبية حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 .من حجم العينة% 0263سبة اوافق بشدة بلغت ون%  73نسبة أوافق بلغت 
بالنسبة للبيئة الخارجية للجهاز من خالل عنصر البيئة القانونية والتشريعية ،نالحظ : ثالثا

تقوم المنظمة باالهتمام الكافى " العبارة  :ان ترتيب العبارات حسب االهمية النسبية كما يلى 
جاءت في الترتيب االول من " التهديدات و  رصبمتابعة المتغيرات القانونية والكشف عن الف

كما نالحظ ان نسبة أوافق بلغت ، 3627حيث االهمية النسبية حيث بلغ المتوسط الحسابي 
 .من حجم العينة%  0162ونسبة اوافق بشدة بلغت % 3263



 

 وآخرون محمود محمد صبح
 

 407  7102 سبتمبر، الثالث ، الجزءالتاسع والثالثونالمجلد 

" مجهودك وساعات العمل المقرة بالقوانين مع أجرك و  تتالئم أعباء العمل" العبارة يليها 
كما ، 3670ت في الترتيب الثانى من حيث االهمية النسبية حيث بلغ المتوسط الحسابي جاء

 .من حجم العينة%  3ونسبة اوافق بشدة بلغت % 3263نالحظ ان نسبة أوافق بلغت 
بالنسبة للبيئة الخارجية للجهاز من خالل عنصر البيئة االجتماعية والثقافية، نالحظ : رابعا

 :االهمية النسبية كما يلى  ان ترتيب العبارات حسب
تتالئم الدورات التدريبية والمعارف المتاحة للمنظمة مع  التخصص الوظيفي "  العبارة   – 0 

جاءت في الترتيب االول من حيث االهمية النسبية حيث بلغ المتوسط الحسابي " للعاملين بها 
من % 0263بلغت ونسبة اوافق بشدة %  3162كما نالحظ ان نسبة أوافق بلغت ، 3637

جاءت " تتوافر المعلومات ويسهل الحصول عليها عند الحاجة "  العبارة  يليها  .حجم العينة
، كما نالحظ 3673في الترتيب الثانى من حيث االهمية النسبية حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 .من حجم العينة% 0363ونسبة اوافق بشدة بلغت  %  3362ان نسبة أوافق بلغت 
-Tالختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار : اختبارات الفروض االحصائية: ثالثا
Test  لعينة واحدة لمعرفة ما اذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت الى درجة الموافقة (
 .أم ال(  3) وهى تاخذ القيمة ( د محاي

( محايد ) لموافقة وهى تقابل درجة ا(  3) متوسط درجة االجابة يساوى  :الفرضية الصفرية 
 (  3) متوسط درجة االجابة ال تساوى : الفرضة البديلة . حسب مقياس ليكرت الخماسي

فانه يتم (  1615المعنوية اكبر من )  Sig <  1615اذا كانت قيمة مستوى المعنوية 
اراء العينة حول ظاهرة موضوع الدراسة   في هذه الحالة متوسط قبول الفرضية الصفرية ويكون

)  Sig > 1615اما اذا كانت قيمة مستوى المعنوية ، ( 3) يختلف جوهريا عن درجة الموافقةال
فانه يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل اى انه يوجد  ( 1615المعنوية اقل من 

 .اختالف
 المركزى بالجهاز االمكانات والمعوقات البيئية لالبداع واالبتكار مدى توافر" اختبار محور 
 "للتنظيم واالدارة 
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 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 408  7102 سبتمبر، الثالث ، الجزءالتاسع والثالثونالمجلد 

نتائج اختبار محور مدى توافراالمكانات والمعوقات البيئية لالبداع  :(2)جدول رقم
 .بالنسبة للبيئة االدارية – المركزى للتنظيم واالدارة واالبتكاربالجهاز

 االجمالى االدارة التنفيذية االدارة الوسطى االدارة العليا
مستوى 
اختبار  المعنوية

T 
المعنوية 

Sig. 
اختبار 

T 
المعنوية 

Sig. 
 اختبار

T 
المعنوية 

Sig. 
اختبار 

T 
المعنوية 

Sig. 
 يتعاون المدير مع العاملين في وضع استراتيجيات مبتكرة لتحقيق أهداف المنظمة

 معنوى 16111 16210 16117 36732 16111 56123 16113 76221
 سب للتعلم وتبادل االفكارتقوم االدارة بمكافأة السلوك االبداعى وتوفر مناخ منا

 غيرمعنوى 16220 16122 16072 -06522 16172 16235 16102 76112
 تهتم اإلدارة بتوقع المستقبل مما يجعلها  ال تفاجاء بمعوقات خارجية عديدة

 معنوى 16111 26023 16171 76322 16110 36202 16332 16321
 ءات إنجاز المعامالتتشجع االدارة العاملين على القيام بتبسيط إجرا

 غيرمعنوى 16513 16522 16003 -06107 16705 06751 16172 76352
 على مستوى البيئة االدارية

 غيرمعنوى 16233 16122 16033 -06522 16120 16227 16103 26170
من نتائج الجدول السابق يتبين ان هناك عبارتين كانتا معنوية سواء على مستوى 

على مستوى االجمالى واخرتين كانتا غير معنوية سواء على مستوى الطبقات الطبقات الثالثة و 
تقوم االدارة بمكافأة السلوك االبداعى وتوفر مناخ " الثالثة وعلى مستوى االجمالى مثل السؤال 

تشجع االدارة العاملين على القيام بتبسيط إجراءات "السؤال و  "مناسب للتعلم وتبادل االفكار 
اما على مستوى البيئة ، االدارة الوسطى يليها االدارة التنفيذية اصةوخ" ت إنجاز المعامال

العاملين بالجهاز ال تتوافر لديهم البيئة   وعلى ذلك فإن، االدارية ككل كانت غير معنوية
 .االدارية المحفزة على االبداع 

 
 
 
 
 



 

 وآخرون محمود محمد صبح
 

 409  7102 سبتمبر، الثالث ، الجزءالتاسع والثالثونالمجلد 

ئية لالبداع نتائج اختبار محور مدى توافراالمكانات والمعوقات البي :(7)جدول رقم
 البيئة التنظيمية   – المركزى للتنظيم واالدارة واالبتكاربالجهاز

مستوى  االجمالى االدارة التنفيذية االدارة الوسطى االدارة العليا
المعنوية  Tاختبار  المعنوية

Sig. 
اختبار 

T 
المعنوية 

Sig.  اختبارT  المعنوية
Sig.  اختبارT  المعنوية

Sig. 
 ة  اإلمكانات المادية  والبرامج لتنمية اإلبداع والحث على ممارستهتتوافر بالمنظم

 غيرمعنوى 16322 -16351 16117 -36710 16113 16577 16113 76210
 فعالةو  يتوافر ببيئة المنظمة نظم واساليب غير معوقة لالبداع

 معنوى 16110 36322 06111 16111 16101 76171 16111 56213
 المسؤليات  لدى العاملين بالمنظمة فيساعد على االبداعو  تتضح االختصاصات

 معنوى 16111 36155 16121 76112 16132 06222 16110 36323
 تقوم المنظمة دائما باعالن وتوثيق وتعليق معايير تقويم األداء

 معنوى 16115 36025 06127 16111 16172 76772 16111 56222
 على مستوى البيئة التنظيمية

 معنوى 16113 36322 06111 16111 16100 76331 16111 56223
من نتائج الجدول السابق يتبين ان جميع العبارات كانت معنوية سواء على مستوى 

تتوافر بالمنظمة  اإلمكانات المادية  "  الطبقات الثالثة وعلى مستوى االجمالى اما السؤال 
فكان غير معنوى وخصوصا " لمنظمة والبرامج لتنمية اإلبداع والحث على ممارسته في ا

، اما على مستوى البيئة التنظيمية  ككل كانت معنوية، االدارة الوسطى يليها االدارة التنفيذية
يتوافر لديهم بيئة تنظيمية داخلية محفزة ومعضدة لألبداع  العاملين بالجهاز   وعلى ذلك فإن

 .واالبتكار
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 410  7102 سبتمبر، الثالث ، الجزءالتاسع والثالثونالمجلد 

لالبداع  الخارجية دى توافراالمكانات والمعوقات البيئيةنتائج اختبار محور م :(8)جدول رقم
 البيئة القانونية والتشريعية   – المركزى للتنظيم واالدارة واالبتكاربالجهاز

مستوى  االجمالى االدارة التنفيذية االدارة الوسطى االدارة العليا
 المعنوية

اختبار 
T 

المعنوية 
Sig. 

اختبار 
T 

المعنوية 
Sig.  اختبارT لمعنوية ا

Sig.  اختبارT  المعنوية
Sig.  

 مجهودك وساعات العمل المقرة بالقوانين مع أجركو  تتالئم أعباء العمل
 معنوى 16105 76212 16212 16325 16123 76112 16102 76137

 تتالئم القوانين والتشريعات المرتبطة باعمال المنظمة ومقدرتها على تشجيع تطبيق االبداع واالبتكار
 نوىمعغير  16233 -16721 16021 -06321 16320 16710 16031 06530

 التهديداتو  تقوم المنظمة باالهتمام الكافى بمتابعة المتغيرات القانونية والكشف عن الفرص
 معنوى 16117 36032 16022 06220 16151 06222 16131 76335

 ية قدراتى االبداعيةتوجد بالبيئة المحيطة بالمنظمة قوانين ولوائح تساعد على تنم
 غيرمعنوى 16152 06232 16337 -16231 16132 76071 16101 76373

 التشريعيةو  على مستوى البيئة القانونية
 معنوى 16100 36075 16102 06202 16115 06332 16171 76225

من نتائج الجدول السابق يتبين ان هناك عبارتين كانتا معنوية سواء على مستوى 
لثالثة وعلى مستوى االجمالى واخرتين كانتا غير معنوية سواء على مستوى الطبقات الطبقات ا

تتالئم القوانين والتشريعات المرتبطة باعمال " الثالثة وعلى مستوى االجمالى مثل السؤال 
توجد بالبيئة المحيطة " السؤالو  "المنظمة ومقدرتها على تشجيع تطبيق االبداع واالبتكار بها 

وخصوصا االدارة الوسطى . " وانين ولوائح تساعد على تنمية قدراتى االبداعية بالمنظمة ق
وعلى ، اما على مستوى البيئة القانونية والتشريعية ككل كانت معنوية، يليها االدارة التنفيذية

 .العاملين بالجهاز  تتوافر لديهم البيئة القانونية والتشريعية  المحفزة على االبداع  ذلك فإن
 
 
 
 
 
 



 

 وآخرون محمود محمد صبح
 

 411  7102 سبتمبر، الثالث ، الجزءالتاسع والثالثونالمجلد 

لالبداع الخارجية نتائج اختبار محور مدى توافراالمكانات والمعوقات البيئية  :(9)جدول رقم
 البيئة االجتماعية والثقافية   – المركزى للتنظيم واالدارة واالبتكاربالجهاز

مستوى  االجمالى االدارة التنفيذية االدارة الوسطى االدارة العليا
اختبار  المعنوية

T 
المعنوية 

Sig.  اختبارT  المعنوية
Sig.  اختبارT  المعنوية

Sig. 
اختبار 

T 
المعنوية 

Sig. 
 تتوافر المعلومات ويسهل الحصول عليها عند الحاجة

 معنوى 16112 76332 16211 -16002 16170 76312 16111 26222
 .تتالئم الدورات التدريبية والمعارف المتاحة للمنظمة مع  التخصص الوظيفي للعاملين بها

 معنوى 16110 36715 16052 06273 16132 06250 16113 36227
 يتم تعريف الموظفين بكل المستجدات الخارجية المتعلقة بمجال أعمالهم

غير  16722 06153 16222 16751 16271 16123 16172 76232
 معنوى

 توجد  قدرة عالية لالدارة على إدارة األزمات الناتجة من البيئة المحيطة
غير  16175 16221 16313 -16722 16222 -16733 16172 76232

 معنوى
 على مستوى البيئة االجتماعية والثقافية

 معنوى 16117 36071 16002 06303 16103 06230 16113 26307
من نتائج الجدول السابق يتبين ان هناك عبارتين كانتا معنوية سواء على مستوى 

مالى واخرتين كانتا غير معنوية سواء على مستوى الطبقات الطبقات الثالثة وعلى مستوى االج
يتم تعريف الموظفين بكل المستجدات الخارجية " الثالثة وعلى مستوى االجمالى مثل السؤال 

توجد  قدرة عالية لالدارة على إدارة األزمات الناتجة من البيئة " و "المتعلقة بمجال أعمالهم 
 اما على مستوى البيئة االجتماعية، يليها االدارة التنفيذية وخصوصا االدارة الوسطى" المحيطة 

 البيئة االجتماعية بها امكاناتتتوافر  الجهازبيئة   وعلى ذلك فإن، الثقافية ككل كانت معنويةو 
 .الثقافية المحفزة على االبداعو 

 

 نخرئج الاةاتسة
 :الى النتائج التاليةتوصل الباحث من خالل الدراسة االحصائية الى تمت على عينة البحث  

العاملين على القيام بتبسيط إجراءات إنجاز تشجع االدارة بالنسبة للبيئة االدارية وجد أن  -0
 .لالبداعر مناخ مناسب ياالدارة بمكافأة السلوك االبداعى وتوف ولكنها ال تهتم. المعامالت
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ات المادية  والبرامج لتنمية تتوافر بالمنظمة  اإلمكانوجد أنه ال  التنظيمية للبيئةبالنسبة -7
 .اإلبداع والحث على ممارسته

يتم تعريف الموظفين بكل المستجدات وجد انه ال  الثقافية واالجتماعية للبيئةبالنسبة  -3
توجد  قدرة عالية لالدارة على إدارة األزمات الناتجة ال و  الخارجية المتعلقة بمجال أعمالهم

 من البيئة المحيطة
 القوانين والتشريعات المرتبطة باعمال المنظمة وجد أن  لقوانين والتشريعاتيئة الببالنسبة  -2

توجد بالبيئة المحيطة و  .ال تتالئم ومقدرتها على تشجيع تطبيق االبداع واالبتكار بها
 .قدرات االبداعيةالتنمية  تحد منبالمنظمة قوانين ولوائح 

 

 الخوصيرت
بوعى االدارة العليا بالجهاز  يوصي الباحث لدراسةا إليها توصلت التي النتائج على بناء

 :بالتالى
 يشجع عليها بشكل واضح  وينبغى أن واإلبداعية االبتكارية االتجاهات لتنمية أساليب تبنى

 .األجهزة اإلدارية ومخطط خاصة فى عمليات التوظيف، وانتقاء
  تفكيراإلبداعىال التباعتطويرالمهارات التنظيمية والقيادية فى اإلدارات العليا. 
  تهيئة لالتدريب على االبتكار واإلبداع والتطوير واالستراتيجيات الجديدة في هذا المجال

 .المناخ المناسب لإلبداع واالبتكارات
 الطرق  إتباع نظام التعليم والتدريب االبتكاري التي يتجاوز الطرق التقليدية، ويبحث عن

 .المزيد من المعارف والمهارات المتطورة الفعالة للتعليم والتدريب التي تكسب الفرد
 يجاد  تحفيز القدرات اإلبداعية الفردية والجماعية المتوفرة، وخلق المناخ المناسب لها، وا 

 .طاقات الكامنةال تفجيرتخصيص الميزانيات المناسبة مع و  الظروف المالئمة لها للبحث
  من الوصول إلى مستوى الريادةدراسة المتغيرات الداخلية والخارجية التي تمنع المؤسسات 

 .واالبتكار
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 المراجع
فى  نى العامليداع االدارى لداالب قيمية فى تحقيظالثقافة التن رأث(: 7101 )منذر العكور

نية وراسات القاندمجلة المنارة لل،دة اربظاخلية األردنية فى محافدوزارة ال
 .07عددب رالمغ -واإلدارية

 نى اإلدارييداع اإلداري لدوعالقتها باإلب لالعم مقي(: 7101يناير  )رومنصأحمد منار 
: ددالع، رجامعة األزه -بية رالتكلية  -انية ددراسة مي:  فائطبجامعة ال

210،. 
. المناخ التنظيمى وعالقته باإلبداع اإلدارى لدى الهيئة الوسطى: (7101)عالء الدين على

 .002-032 .،ص3الجزائر، ديسمبر، ع -مجلة العلوم االنسانية 
دراسة : اع اإلدارى دفى اإلب نة العامليوإدارة نقاط ق رأث:  (7103)دالنجا محم ونة أبآم

، ليومجلة التجارة والتم، بيةرة الغظك التجارية بمحافوبيقية على البنطت
 . 3ع: ددالع

اإلبداع اإلداري وعالقته باالداء الوظيفي للعاملين : (7101)محمد التويجري، هيلة بنت منديل
، 32السعودية، المجلد -رسالة الخليج العربى. ي كلية التربية ببريدةاإلداريين ف

 .010-22، ص0ع 
درجة توافر عناصر اإلبداع اإلداري لدى مديري " (:7101)اخرونو  أميمة حلمي مصطفي

 –جامعة طنطا-، مجلة كلية التربية"المدارس الثانوية العامة بمحافظة الغربية 
 .2، ص 10مصر،عدد

ز رــبداري واإلاع ادــإلبا رــعناص قــبيطع تــقعايض الحارثى، وا: (7103(مشعل بن مبارك
ة ــجهو نــمة دــة جــظافحم يفة ــميوكحلاة ــيولثانارس ادــملي اريدــمى دــه لــقاتومع
 -ى رلقأم اجامعة :  غير منشورةرياجست،رسالة مــكالئها وويها ريدم  رــظن
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ABSTRACT 
The organizations aim at efficiency, prosperity and growth, which 

requires to learn new methods of management, in order to face the 

contemporary challenges , while working to achieve their goals. 

Whereas the environmental impact of the use of innovation and creation 

management in government units is focused on addressing the internal 

and external environmental changes of these units, which relates to the 

developments that have resulted from the information revolution and 

the technological trend in the business, which necessitates the 

organizations to respond to these developments by making the 

modifications that accompany these developments. Responding to new 

ideas and modern methods that enable organizations to address these 
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challenges and problems. Where different organizations face many 

issues and problems that require their leaders and employees to think 

about reducing the reliance on the traditional approach based on trying 

and error in solving problems, and try to employ the creative approach 

in this regard. The management writers and managers today think that 

the need for organizations to Administrative innovation is an urgent 

need imposed by economic, social, political, cultural and other changes 

in society, as well as the changing and complex circumstances of 

contemporary organizations. The internal environment of governmental 

organizations in terms of administrative leadership and organizational 

aspects, as well as the external environment of governmental 

organizations in terms of legislation and governing laws and the 

surrounding cultural and social aspects affecting them may be hindered 

or counteracting the creativity and administrative innovation of these 

organizations, thus affecting the services provided To citizens and to 

the environment surrounding the organization positively or negatively 

by degree of empowerment or restriction of creativity and innovation in 

those organizations (Muhammad et al.,2016). Therefore, the research 

deals with the environmental impact of using the management of 

creativity and innovation in governmental organizations by applying 

them to the central organization for management and administration, in 

order to improve the performance of the system and the employees. 
Keywords: administrative innovation, management of creativity, 

internal environment of the organization, external environment of the 

organization 
 


