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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات العاملين حول دور بيئة العمل الداخلية (مركزية القـرارات ،الثــقافة التنظي ــمية السائدة ،االتصاالت،
التدريب ،القيادة اإلدارية ،نظام الحوافز واملكافآت) على اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية بوالية غرداية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم
استبيان مكون من  42فقرة لجمع البيانات األولية من عينة الدراسة واملكونة من  82مشاهدة ،وقد اعتمدت الدراسة في تحليل بيانات االستبيان على
برنامج ( ،)SPSSواستخدام عدد من األساليب اإلحصائية ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 وجود عالقة طردية ضعيفة ذات داللة إحصائية بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية.
 وجود تأثير ذو داللة معنوية ملركزية القرارات والثقافة التنظيمية والقيادة اإلدارية على اإلبداع اإلداري.


عدم وجد فروق بين متوسطات اإلجابات ألفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستـ ــوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى
ملتغيرات الشخصية والوظيفية (النـوع ،العمر ،املستوى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،املؤهل العلمي).

الكلمات املفتاحية :بيئة ،بيئة العمل الداخلية ،تدريب ،حوافز ،إبداع ،إبداع إداري.

املقدمة:
تعتبر دراسة بيئة العمل الداخلية من األمور املهمة في املنظمة وذلك لكونها تساعد في اختيار االستراتيجية املالئمة لها وملا تحققه عملية تحليل
عوامل البيئة الداخلية في تحديد اإلمكانيات املتوفرة لدى املنظمة سواء أكانت مادية أو بشرية باإلضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف في املنظمة،
وتساعد أيضا املنظمة في تقويم قدراتها مع قدرات املنظمات املنافسة لها ،كما يساعد تحليل البيئة الداخلية على معرفة موقع املنظمة في الس ـوق
والصناعـة قياسا بمواقـع املنظمات األخرى ،وتساعد املنظمة على كيفية استغالل الفرص املوجودة في البيئة ودرجة تجنب املخاطر والتهديدات املتوقعة
وبالتالي تسهم عملية تحليل عــامل البـيئة الداخلية في الترابط الفعلي مع تحليل عوامل البيئة الخارجية وتمكنها من توفير التكامل لعملية التحليل
االستراتيجي لبيئة املنظمة بمختلف مستوياتها.
كما أن اإلبداع هو الطريقة التي تلجأ إليها منظمات األعمال لالستجابة والتكيف مع املتغيرات البيئية لتحقيق مزايا تنافسية على غيرها،
فاإلبداع ليس إال رؤية الفرد لظاهرة ما بطريقة جديدة لذلك يمكن القـول إن اإلبـداع يتطلب القــدرة على اإلحساس بوجود مشكلة تتطلب املعالجة ،ومن
تم القـدرة على التـفكير بشكل مختلف ومبدع ومن تم إيجاد الحل املناســب ،ويأتي اإلبداع اإلداري مطلبا مهما وأساسيا ألي منظمة لكونه يدعم قوة أي
منـظمة في تمـيزها عن املنظمات األخرى ،وهذا ال يأتي إال إذا توفرت بيئة عمل مناسبة وسليمة تدفع األفراد إلى إبراز قدراتهم اإلبداعية وتوظيفها بالشكل
املناسب للوصول إلى أفكار وحلول فريدة ومالئمة وفي الوقت نفسه يمكن أن تعود بفائدة كبيرة على األفراد أيضا .
وتعتبر مديرية اإلدارة املحلية (بوالية غرداية ) واحدة من اإلدارات الهامة بفضل الخدمات التي تقدمها للمجتمع ،والتي تساعد املواطن على
تسهيل أموره اإلدارية وتساهم في التنمية املحلية فهي تتسم بالحركة والتجديد بما يتفق والتغيرات البيئية ،وقد ارتأت الدراسة الحالية دراسة هذا
املوضوع والوقوف على بيئة العمل الداخلية وعالقتها باإلب ــداع اإلداري لالطالع على واقعه في مديرية اإلدارة املحلية ومحاولة التغيير والتحسين من خالل
ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج ومقترحات.

مشكلة الدراسة:
بناء على ما سبق يمكن صياغة السؤال الرئيس ي التالي:
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ما مدى تأثير بيئة العمل الداخلية على تحقيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر العاملين في مديرية اإلدارة املحلية بوالية غرداية؟
ولإلجابة على التساؤل الرئيس ي نطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ماهي طبيعة العالقة بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري؟



هل يدرك العاملون في مديرية اإلدارة املحلية العالقة بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ألثر بيئة العمل الداخلية على اإلبداع اإلداري تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية ( الن ــوع ،املستوى
الوظيفي ،سنوات الخبرة ،املؤهل العلمي).

فرضيات الدراسة:
بناء على ما تم تناوله في مقدمة وإشكالية الدراسة يمكن تلخيص فروض الدراسة في فرضيتان رئيستان وهما:
أ .الفرضية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعناصر بيئة العمل الداخلي ــة (مركزية القرارات ،الثقافة التنظيميـة السائدة ،االتصال ،التدريب،
القيادة اإلدارية ،نظام املكافأة والحوافز) على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة.
ب .الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل
الدراسة تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (النوع ،املستوى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،املؤهل العلمي).

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين بيئة العمل الداخلية واإلبـداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية وذلك من خالل:


التعرف على مفهوم وأهمية وخصائص بيئة العمل الداخلية؛
التعرف مفهوم وأهمية وخصائص اإلبداع اإلداري؛



إظهار العالقة بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري؛



التعرف على عناصر بيئة العمل الداخلية السائدة باملديرية محل الدراسة وأثرها على اإلبداع اإلداري؛
تقديم عدد من التوصيات العملية لإلدارة املديرية والتي يمكن أن تساهم في تشجيع اإلبداع اإلداري لدى املوظفين وتنعكس ايجابيا على أداء
املديرية.





أهمية الدراسة:
تبرز أهمية هذه الدراسة -من خالل النتائج التي تتوصل إليها وما سوف تطرحه من توصيات -في محاولة لفت انتباه كل من القادة واملوظفين
على حدا سواء في مديرية اإلدارة املحلية إلى أهمية تعزيز سبل االهتمام ببيئة العمل الداخلية التي من شانها أن تعمل على تحفيز اإلبداع اإلداري وبالتالي
تحسين أداءها وجودة خدماتها.

حدود الدراسة:
تمثلت في التالي:


الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على التعرف على مدى تأثير عناصر بيئة العمل الداخلية (مركزية القرارات ،الثقافة التنظيمية
السائدة ،االتصاالت ،التدريب ،القيادة اإلدارية ،نظام الحوافز واملكافآت) على اإلبداع اإلداري.



الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على عينة عشوائية من القيادات واملوظفين في املديرية محل الدراسة.
الحدود املكانية :أجريت هذه الدراسة في مديرية اإلدارة املحلية بوالية غرداية بالجزائر.



الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة خالل شهر ديسمبر .2018



منهجية الدراسة:
لإلجابة على إشكالية الدراسة ،واثبات صحة فرضياتها ،فقد تم استخدام املنهج الوصفي ،وبإتباع أسلوب دراسة الحالة.

الدراسات السابقة :
 دراسة (بن رجم ادريس :)2018،هدفت الى الكشف عن عالقة بيئة العمل الداخلية باألبداع اإلداري لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة
وتم استخدام املنهج الوصفي (اسلوب املسح الشامل) ،وتم توزيع االستبيان على عينة قدرها  110مشاهدة موزعة على أربعة واليات هي( املسيلة،
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برج بوعريريج ،سطيف وبسكرة) ،وأكدت الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري ،مما يعني انه كلما زاد
توافر عناصر بيئة العمل الداخلية (ظروف العمل االتصال ،العمل الجماعي ،الحوافز ،املشاركة في اتخاذ القرار) ،كلما زادت القدرات اإلبداعية
لدى موظفي مديريات الشباب والرياضة
 دراسة (محمد طه البدوي حسان :)2017،فقد هدفت الى التعرف على اهم اإليجابيات والسلبيات التي تعكسها بيئة العمل الداخلية على أداء
العاملين في شرطة جمارك والية البحر األحمر (السودان) ،وتم اعتماد املنهج االستنباطي واملنهج الوصفي وتم االعتماد على االستبيان كأداة لجمع
البيانات وكانت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود عالقة إيجابية بين بيئة العمل املادية وفاعلية أداء العاملين باإلضافة الى وجود عالقة
طردية بين أسلوب القيادة واالشراف وكفاءة أداء العاملين.
 دراسة (شريفة صالح بن عبد هللا الدريبي :)2015،حيث تهدف الدراسة الى التعرف على واقع االبداع اإلداري وعالقته ببيئة العمل الداخلية
لدى القيادات النسائية بجامعة األمير نورة بنت عبد الرحمن بالرياض  ،وقد قامت الباحثة باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي واستخدمت
االستبيان كأداة لجمع البيانات واملعلومات األولية من مجتمع الدراسة الذي كان يتكون من جميع القيادات النسائية من رئيسات األقسام
واملشرفات اإلداريات والبالغ عددهن  ،115وتم اختيار عينة عشوائية عددها  94مشاهدة من مجتمع الدراسة ،وكانت اهم النتائج تبين ان درجة
موافقة افراد عينة الدراسة على ابعاد كل من االبداع اإلداري( الحساسية للمشكالت ،املرونة ،الطالقة) وبيئة العمل الداخلية( الهيكل التنظيمي،
ثقافة املنظمة ،اإلمكانيات املادية ،نمط القيادة) كانت بشكل عام متوسطة ،كما بينت النتائج ايضا وجود تأثير وعالقة طردية بين االبداع اإلداري
وبيئة العمل الداخلية  ،باإلضافة الى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في اراء عينة الدراسة نحو محاورها باختالف متغيراتهم الشخصية
والوظيفية( الجنس  ،العمر ،املسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة).










دراسة ) :) Laith Alqhaiwi Hussein al haramshe, 2014هدفت إلى تحديد العالقة بين متغيرات البيئة الداخلية واألعمال التجارية
الصغيرة ،وقد تم استخدام االستبيان كأداة لجمع املعلومات والبيانات األولية من عينة مكونة من  200مشاهدة ،وقد تم استخدام املنهج
الوصفي ،وكانت نتائج اختبار الفرضيات تشير الى ان هناك عالقة قوية بين البيئة الداخلية وتحليل املتغيرات ونجاح األعمال التجارية الصغيرة.
دراسة (مودة إسماعيل حسن إسماعيل :)2014 ،حيث هدفت الدراسة الى تحديد مستوى أهمية بيئة العمل واالبداع اإلداري في جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا وتحديد اثر عوامل بيئة العمل على االبداع اإلداري في الجامعة محل الدراسة  ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي  ،وتم تصميم استبيان كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة املكون من املوظفين ،حيث تم اختيار عينة امليسرة (غير االحتمالية)
مكونة من  120موظف من مختلف اإلدارات والكليات في الجناح الغربي بالجامعة وكانت اهم النتائج تبين وجود اثر ذو داللة إحصائية ألبعاد
بيئة العمل (الهيكل التنظيمي ،التدريب ،الحوافز و املكافآت وظروف العمل) على االبداع اإلداري ،وال يوجد اثر ذو داللة إحصائية للبعد
التكنولوجيا على االبداع اإلداري.
دراسة (محمد سعد فهد املشوط  :) 2011،هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر بيئة العمل الداخلية على االبداع اإلداري في اكاديمية
سعد العبد هللا للعلوم األمنية في دولة الكويت وقد شملت عينة الدراسة  53مشاهدة ،وتوصلت الدراسة الى وجود تأثير ذو داللة إحصائية
لخصائص بيئة العمل (الهيكل التنظيمي ،األنظمة والتعليمات ،التدريب ،املشاركة في اتخاد القرار ،الحوافـز واملكافأة ،التكنولوجيا ،ظروف
العمـل) على االب ـداع اإلداري (السلوك اإلبـداعي ،القدرات اإلبداعية)
دراسة (محمد بن منصور البقمي :)2010 ،حيث هدفت الى تحديد نوع وقوة العالقة بين ابعاد بيئة العمل واألداء الوظيفي ملوظفي إدارة جوزات
منطقة مكة املكرمة  ،حيت تم استخدام املنهج الوصفي  ،وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من  380مشاهدة وتم استخدام االستبيان كأداة
لجمع البيانات األولية وقد كانت اهم النتائج املتوصل اليها تشير الى وجود عالقة ارتباط متوسطة بين ابعاد بيئة العمل الداخلية وبين األداء
الوظيفي  ،باإلضافة الى عدم وجود فروق دالة احصائيا في املتغيرات الشخصية نحو ابعاد بيئة العمل الداخلية فيما عدا وجود فروق دالة
احصائيا في متغير العمر.
دراسة (محمد عامر النتيفات :)2002،هدفت هذه الدراسة إلى تبيان مستوى االبداع اإلداري لدى الضباط املوظفين في شرطة مدينة الرياض
والتعرف على درجة املركزية السائدة في بيئة شرطة الرياض حسب وجهة نظر الضباط املوظفين والتعرف على مدى درجة اتباع الصيغ الرسمية
في شرطة مدينة الرياض  ،وتكونت عينة الدراسة من  160مشاهدة مكونة من الضباط املوظفين بشرطة الرياض من رتبة مالزم إلى رتبة لواء وقد
توصلت الدراسة إلى انه ال يوجد اختالف في مستوى االبداع اإلداري لدى الضباط املوظفين في شرطة مدينة الرياض باختالف العمر واملؤهل
التعليمي والحالة االجتماعية والرتبة العسكرية وسنوات الخدمة .

 دراسة ( :) Jeffrey Lazenby ,Teresa Amabile , Micheal Herron, 1996هدفت هذه الدراسة إلى تقييم بيئة العمل املحفزة على
االبداع من خالل قياس بعض العوامل البيئية والنفسية في بيئة املؤسسة ،مثل التشجيع املؤسس ي والحرية وتوفير املصادر والعمل من خالل
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الفريق وضغط العمل وكذا املعيقات املؤسسية  ،وذلك باستخدام أداة الدراسة واملسمى"  " KEYSوالتي تقييم البيئة املؤسسة اإلبداعية وبني
هذا املقياس ملالئمة قياس البيئة املؤسسية لإلبداع وذلك من خالل عمل اختبارين احدهما قياس ي ملعرفة مالئمة الفقرات للبيئة املؤسسية،
وكانت عينة الدراسة التي استمرت من  1996 -1987وعملت على  12523حالة و  9729حالة كانت في املؤسسات اإلدارية العامة و  2796حالة في
واحد وعشرون مؤسسة بنكية ،صيدالنية ،صحية ،مراكز البحث والتطوير ،أما االختبار الثاني فكان لفحص األداة حيث عملت هذه الدراسة
على  30000موظف من قطاع االلكترونيات في الوالي ــات ملتحدة ،وكان من أهم نتائج الدراسة تأكيد صالحية وفائدة أداة هذه الدراسة في قياس
االبعاد البيئية املؤسسية للعمل املؤثرة في ثقافة االبداع ،كما أكدت وجود عالقة إيجابية بين كل من التشجيع املؤسس ي والحرية في العمل وكفاية
املصادر والعمل املحفز للتحدي ،كما أن هذه الدراسة أكدت وجود عالقة سلبية بين ضغط العمل والعيقات املؤسسية على االبداع واالبتكار.

هيكل الدراسة:
تم تناول الدراسة من خالل :مقدمة تم فيها استعراض إشكالية واهمية واهداف الدراسة باال ضافة الى تحديد فرضيات وحدود الدراسة واهم
الدراسات السابقة ،ثم جزء اول يتناول الجانب النظري للدراسة حيت تم عرض املفاهيم االساسية لكل من بيئة العمل الداخلية واالبداع اإلداري ،اما
الجزء الثاني فتم فيه عرض الجانب التطبيقي للدارسة وهذا من خالل تحديد مجتمع وعينة الدراسة وصدق وثبات اداة الدراسة واختبار الفرضيات،
وأخيرا خاتمة تم حصر فيها اهم النتائج و التوصيات املتوصل اليها.

الجانب النظري للدراسة:
 .1مفهوم بيئة العمل الداخلية:
لقد فرق الباحثين الذين تناولوا هذا املوضوع بين البيئة الداخلية و الخارجية للمنظمة حيث يطلقون هذا املصطلح "بيئة العمل الداخلية "
على األفراد والجماعات والتقنيات والتشريعات والنظم التي املنظمة أو تعمل املنظمة بموجبها( منصور.)2014،
كما أن بيئة العمل الداخلية هي التي توجد داخل إطار املنظمة وتؤثر في ــها من الـ ــداخل ،وتتمـ ـ ــثل في(العميان )2013،النــواحي الفنيـة واإلجرائية ألداء
األعمال داخل املنظمة كطرق أداء العمل والتقنية املستخدمة والنظم والقوانين الخاصة باملنظمة بما فيها الهيـكل التنظيمي الرسمي وغير الرســمي
ومجموعات العمل الرسمية وغير الرسمية ،وأنماط االتصاالت وأسلوب القيادة ونظام األجور والحوافز واملهارات املتوفرة والفلسفة اإلدارية .
وهناك من يرى أنها(الظاهر : )2010،مجموعة العناصر البشرية املادية واملعنوية التي تتفاعل وتتساند في سبيل تحقيق اإلنتاج الذي تتقدم به املنظمة
إلى السوق وتعمل على تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها.
وهناك من يعرف بيئة العمل الداخلية على أنها (عبد الفتاح:)2014،تتكون من متغيرات (عوامل القوة والضعف) داخل املنظمة نفسها
وتخضع لرقابة اإلدارة العليا في األجل القصير وتشمل الهيكل التنظيمي والثقافة واملوارد.
وبيئة املنظمة الداخلية تتمثل بالظروف والقوى والعناصر املتواجدة داخل حدود املنظمة وبعبارة أخرى يمكن القول أنها تشتمل على
املالكون ومجلس اإلدارة واملوظفين والبيئة املادية للعمل مثل التجهيزات واملباني وغيرها كذلك تعتبر ثقافة املنظمة وهيكلها التنظيمي من مكونات البيئة
الداخلية( العامري والغالبي.)2014،
في حين يعتقد البعض (النعيمي )2013 ،أنها تتألف من العناصر داخل املن ـ ــظمة التي تؤثر إلى حد كبير في أدائها ونشاطاتها مثل مجلس
اإلدارة ،األفراد املوظفين  ،ثقافة املنظمة وعالقات العمل ،السياسات ومكونات اإلنتاج كالتكنولوجيا والبحث والتطـوير.
وهناك من يرى ( )wendy ,2016بأنها :كما تتــكون مـ ــن الشــروط ،واألحداث والعوامل داخل املنظمة ال ــتي تؤثـر على الخيارات واألنشطة السيما
في سلوك املوظف ،الكشف عن نقاط القوة ونقاط الضعف املوجودة داخ ــل املنـظمـة ،وتعتبر هده العوامل جزءا من بيئة العمل الداخلية مثل الثقافة،
وبيان املهمة ،وأنماط القيادة.
ومن خالل ما سبق يمكن تعريف بيئة العمل الداخلية بأنها البيئة أو املحيط التي يعمل فيها األفراد داخل املنظمة بدراسة نقاط القوة
والضعف وجمع العوامل التي تقع داخل أسوار املنظمة كالثقافة السائدة والهيكل التنظيمي  ...الخ.
 .2أهمية بيئة العمل الداخلية:
يمثل تحليل بيئة العمل الداخلية أحد الركائز الرئيسية التي يتم االستناد إليها في تحديد واختيار البدائل االستراتيجية املناسبة وعلى وجه التحديد
فان التحليل البيئي الداخلي يساهم فيما يلي (:ادريس و املرس ي(،)2007،السيد والزيادين)2016،
 تقييم القدرات واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة للمنظمة.
 التعرف على الوضع التنافس ي النسبي للمنظمة مقارنة باملنظمات املماثلة أو التي تعمل في نفس الصناعة.
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 بيان وتحديد نقاط القوة وتعزيزها لالستفادة منها والبحث عن طرق تدعيمها مستقبال بما يؤدي إلى زيادة قدرتها على استغالل الفرص أو
مواجهة املخاطر.
 استكشاف نقاط الضعف أو مجاالت القصور التنظيمية وذلك حتى يمكن التقلب عليها أو الحد من آثارها السلبية.
 تحقيق الترابط بين نقاط القوة والضعف ناتج التحليل الداخلي ومجاالت الفرص واملخاطر ناتج التحليل الخارجي بما يساعد على زيادة
فعالية االستراتيجيات املختارة.
 يساعد الفهم الدقيق للبيئة الداخلية وعناصر القوة والضعف في املنظمة على جعل خياراتها االستراتيجية واقعية وممكنة التنفيذ.
ومنه نستنتج انه ليس بوسع أية منظمة مهما كان حجمها أن تضع استراتيجية دون تحليل وتقييم كافة عوامل البيئة الداخلية لغرض رئيس ي وهو بيان
نقاط القوة والضعف بما يساعدها على اتخاذ قراراتها االستراتيجية على أكمل وجه ،كما أن تحليل البيئة الداخلية يعتبر خطوة هامة وضرورية الختيار
االستراتيجية املناسبة للمنظمة.
 .3خصائص بيئة العمل الداخلية:
تتضمن بيئة العمل الداخلية عدة خصائص تؤثر على األداء في املنـظمة وتنقسم هذه الخصائص بصـفة عامة إلى خصائص بيئية تنظيمية
وخصائص بيئية وظيفية وسنعرضها بالتفصيل فيما يلي:
 خصائص البيئة التنظيمية :تتكون هذه الخصائص مما يلي:
أ .الهيكل التنظيمي :إن طبيعة الهيكل التنظيمي ونظرة املوظفين في التنظيم تؤثر في قدراتهم على املشاركة واإلبداع فالهيكل التنظيمي غير املرن والذي
ينتج بناء عالقات خارج هذا الهيكل يؤدي باملوظفين للتخوف من إنشاء أية عالقات واتصاالت ويجعلهم غير متحمسين إلبداء أراءهم أو انتقاداتهم أما
الهيكل التنظيمي املرن فانه قادر على استيعاب املتغيرات ويشجع املوظفين على االجتهاد واالبتكار في سبيل تحقيق األهداف وأيضا يساعد على تفعيل
الهيكل التنظيمي غير الرسمي لتحقيق األهداف ،أما الهيكل التنظيمي الجامد وغير املرن والذي ينظر إلى التنظيمات غير الرسمية مخالفة دائ ــما يساهم
في تلويث املناخ التنظيمي للمنظمة ويشعر املـوظف أنه يمارس عليه ضغوط وقيـود ال مبرر لها( الظاهر.)2010،
ب .الثقافة التنظيمية السائدة :تعرف الثقافة التنظيمية بأنها :عبارة عن النظام املطبق من خالل نظام املفاهيم املشتركة واألعراف والتقاليد السائدة
بين أعضاء املنظمة والتي تميزها عن منظمات أخرى(  ،)Robbins,1998و تتكون ثقافة املنظمة من قيم واعتقادات ومدركات وافتراضات وقواعد ومعايير
وأشياء من صنع اإلنسان وأنماط سلوكية مشتركة  ...إن ثقافة املنظمة هي شخصيتها ومناخها أو اإلحساس  ،وثقافة املنظمة تحدد السلوك والروابط
املناسبة وتحفز األفراد( حريم  ،)2010،والثقافة ش يء ال يشاهد وال يحس ولكنه حاضر ويتواجد في كل مكان وهي كالهواء يحيط بكل ش يء في املنظمة
ويؤثر فيه،
ج .املناخ التنظيمي :يعد املناخ التنظيمي حلقة وصل ضرورية بين البيئة التنظيمية وسلوك املوظفين كما انه بمثابة املقياس الذي يقيس شخصية
املنظمة ولذلك فهو أحد املفاهيم األساسية في نظرية املنظمة وهو مجموعة الخصائص التي تميز بيئة العمل وتمثل قوة كبيرة في تأثيرها على سلوك
املوظفين أثناء العمل وتتضح أهمية املناخ التنظيمي عند تطوير املنظمة ومحاولة زيادة فاعليتها( املومني.)2006،
د .الوصف الوظيفي :يتضمن الوصف الوظيفي قائمة معلومات مختصرة حول الوظيفة من حيث مهامها وأعبائها ومسؤولياتها وظروفها ،وهناك
قائمتين للوصف الوظيفي األولى خاصة بالوصف العام للوظيفة (هذه القائمة ترتبط باستراتيجيات املنظمة التي تركز على اإلبداع واملرونة ولذلك فان
هذه القائمة تتوافق مع الهيكل التنظيمي وعمل الفريق) وأخرى هي قائمة الوصف املحدد والتفصيلي ( تتضمن قائمة تفصيلية بمهام الوظيفة وأعبائها
ويرتبط هذا الوصف باستراتيجيات املنظمة التي تركز على الكفاءة والرقابة( عباس. )2006،
ه .القيادة اإلدارية  :تعرف القيادة بأنها محصلة التــفاعل بين القائد واملرؤوسين واملوقف والبيئة(محمد ،)2013،والقيادة هامة جدا ألي مؤسسة ألنها
تقوم بدور كبير في بناء وتكوين الجماعات داخل العمل وتأمين البيئة املناسبة ،كما تتولى رسم السياسات واالستراتيجيات وتسعى لتحقيق األهداف من
خالل نشاطاتها املتعددة ،ومن هنا فان الحاجة إلى القائد تعد من الضروريات القصوى لكل عمل ناجح( الظاهر.)2010،
و .االتصاالت :يشكل االتصال ركنا مهما في مختلف األنشطة الجارية في املنظمات مثل عملية القيادة واتخاذ القرارات وحل املشكالت وبناء الفريق
وإشراك املوظفين وأخالق العمل وكافة النواحي التي تتعلق باملدراء ،واالتصال(حمود و الشيخ  )2010 ،هو أكبر بكثير من عملية التبليغ فيعرف على أنه
نقل رسالة (معلومة ،فكرة ،مشاعر ،إحساس  )...إال أن عملية االتصال ال تحدث إال إذا فهم كال الطرفين فحوى الرسالة .
ز .نمط السلطة :يؤثر نمط السلطة على بيئة العمل في اإلبداع بحيث تسهم املركزية الشديدة في قتل عناصر اإلبداع واالبتكار وتعطيل األعمال والالمباالة
على عكس الالمركزية وكلما زاد تعقد البيئة زادت المركزية الهيكل وبغض النظر عن البعد املستقر أو الديناميكي فإن العوامل البيئية املختلفة تبين أن
املنظمة تكون أكثر قدرة على مواجهة عدم التأكد بالالمركزية( السالم )2008،ففي البيئات املعقدة سيتحمل نظام املعلومات اإلداري املركزي أكثر من
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طاقته لذلك يجب أن يخول القرارات إلى الوحدات وعندما يستلزم األمر وجود استجابات مختلفة من قبل الوحدات الفرعية للبيئة الفرعية فان
الالمركزية في املنظمة يجب أن تعطى لهذه الوحدات.
ي .األنظمة اإلدارية  :وتشير إلى أنظمة العمل والسياسات والقواعد واإلجراءات التي تستخدمها املنظمة ،فكلما كانت هذه األنظمة رسمية وسهلة وبسيطة
ومفهومة ومعمول بها أدى األمر إلى زيادة فعالية املنظمة( املاهر ،)2008،كما أن السياسات هي منح إجازات للموظفين وإجراءات تحدد كيفية تطبيق هذه
السياسة من خالل تنظيم جدولة اإلجازات ،أما القواعد هي أبسط صور الخطط وتوضح بشكل ال يقبل التأويل أفعاال أو أنشطة مطلوبة محددة بحيث ال
تسمح بأي حرية لالختيار( حريم واخرون.)1998،
 الخصائص الوظيفية
أ .نظام األجور واملكافآت والحو افز :الحوافز هي املؤشرات الخارجية التي تؤثر في القوى الداخلية لإلنسان ،بمعنى تحفيزه على انجاز عمل ما بنجاح،
وفيما يلي إيجاز ألنواع هذه الحوافز التي يتعين على املنظمة توفيرها للعاملين لديها وهي (:الظاهر)2010،
الحوافز املادية :وهي حوافز نقدية منها األجر والزيادات السنوية واملكافآت واملشاركة في األرباح.
الحوافز املعنوية :تتمثل في الترقية وتقديم الشكر.
الحوافز السلبية :تتمثل بالعقاب أو الخصم من الراتب واإلنـذار والحرمان من التـرفيع أو العالوة .
ب .مركزية اتخاذ القرارات  :إن اتخاذ القرارات اإلدارية من املهام الجوهرية والوظائف األساسية للمدير حيث أن مقدار النجاح الذي تحققه أية
منظمة إنما يتوقف في املقام األول على قدرة وكفاءة القادة اإلداريين وفهمهم للقرارات اإلدارية وأساليب اتخاذها وبما لديهم من مفاهيم تضمن رشد
القرارات وفاعليتها وندرك أهمية وضوحها ووقتها وتعمل على متابعة تنفيذها وتقويمها(حمود و الشيخ .)2010 ،
ج .محتوى العمل وطبيعته :يعبر العمل عن بدل جهد عقلي وفكري بغرض تحقيق أو تحصيل مقابل( دادي عدون ،)2003،فاألعمال الروتينية تقض ي إلى
السأم وامللل وعدم اإلبداع بينما األعما ل الحيوية تثير الت ــحدي لدى الفرد وتدفعه إلى التفكير الخالق(حمود و الشيخ .)2010 ،
د .التدريب :التدريب عملية مستـمرة وهي من السبـل القـادرة على تجهيز الفرد والجماعات بمعارف ومهارات وقدرات وأراء يستطيعون من خاللها تحقيق
األهداف املتوخات إنجازها وتحسين األداء باستمرار(حمود و الشيخ .)2013 ،
ه .الترقية  :إن تحديد وصف الوظائف للوجبات ومدى صعوبتها ومسؤولياتها وما تتطلبه من مؤهالت علمية وخبرات عملية تمثل أساسا موضوعيا للترقية
إلى الوظيفة األعلى إذ أن اختالف مستوى الصعوبة في الوجبات واملسؤوليات يساعد في تحديد الفروق بين الدرجات املختلفة للوظائف وكذلك تدرج فئات
الوظائف يوضح للعاملين مدى فرص الترقي املتاحة لهم ومتطلبات التأهيل الالزمة للوظائف التي يمكن الترقي إليها( املعايطة والحموري.)2013،
و .جماعات العمل :من الحقائق األساسية في أي منظمة هي وجود جماعات عمل تساعد في تحقيق أهداف املنظمة وأهداف أفراد الجماعة وهذه
الجماعات تنشأ تلقائيا أو بالتصميم املسبق لها ،وعند تكوينها تنشأ عالقات بين أفرادها في شكل اتصاالت شفهية وأداء أعمال معينة والتعاون بين
األعضاء فيؤدي األمر في النهاية إلى إتمام وظائف ومهام معينة كما تؤدي إلى إشباع أفراد الجماعة ألهداف فردية لهم أو عدم إشباعها( املاهر.)2007،
 .4مفهوم اإلبداع اإلداري:
يعتبر موضوع اإلبداع من املواضيع املتشعبة  ،والتي يصعب تناولها في دراسة واحدة ،فهو يحتاج إلى العديد من األبحاث والدراسات بسبب
تعدد واختالف مداخله وأبعاده  ،مما أدى إلى اختالف املنطلقات النظرية ملوضوع اإلبداع بسبب تباين اجتهادات الباحثين و اختالف مناهجهم العلمية و
الثقافية ومدارسهم الفكرية ،ويظهر دور اإلبداع اإلداري من خالل إدراك اإلداريين واملنظمات لضرورة التغيير على مستوى العمليات اإلدارية ،وتوفير
مناخ مناسب يمكن العاملين من إظهار قدراتهم اإلبداعية و لقد تعددت تعاريف اإلبداع اإلداري ومنها على سبيل املثال ال الحصر:
هناك من عرف اإلبداع اإلداري بأنه(العجالن :)2008،قدرة الفرد العامل على تحويل املعرفة إلى عمل منتج وهو يتميز عن االبتكار الذي يهتم
بطرح األفكار الخالقة التي تمثل رؤية جديدة لألشياء أو طرق العمل في حين اإلبداع يمثل خطوة إضافية لتطبيق األفكار الخالقة (األشياء املبتكرة) بما
.
يؤدي إلى إيجاد اإلنتاج وزيادته ويضيف قيمة ملحوظة للمنظمة إما بتحقيق مزيد من األرباح أو تخفيض التكالي ــف أو تقليل عنصر املخاطرة
في حين يعرفه هافل (عارف)2010 ،بأنه عبارة عن :عملية ينتج عنها عمل جديد ترض ى عنه الجماعة وتتقبله على أنه ش يء مفيد ".
وهناك من يعتقد(  )Robert ,2018أن اإلبداع هو امليل إلى توليد أو التعرف على األفكار والبدائل أو االحتماالت التي قد تكون مفيدة في حل
املشاكل ،وتساعد على التواصل مع اآلخرين) ، ( Daniel,2018وهناك من يرى أن اإلبداع :عبارة عن دالة للمعرفة والفضول والخيال والتقييم ويشير
اإلبداع لتوليد أفكار جديدة ومبتكرة.
كما عرفه  ( hageخصاونة )2011،على أنه " املمارسة أو العملية التي ينبثق عنها إحداث فك ــرة أو سلوك أو منـتج أو خدمة أو خدمة أو
تكنولوجيا أو أي ممارسة إدارية جديدة ،بحيث يترتب عليها إحداث نوع من التغيير في بيئة أو عمليات أو مخرجات املنظمة .
ومن خالل ما سبق يمكن القول أن اإلبداع اإلداري هو ":أفكار جديدة ومفيدة غير تقليدية تساعد على حل املشكالت وتطوير املعارف
واملهارات وزيادة كفاءة املنظمة" .
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 .5أهمية اإلبداع اإلداري:
يمكن توضيح أهمية اإلبداع اإلداري في النقاط التالية (:خصاونة( )2011 ،كرين)2010،
 اإلبداع هو أحد وسائل بناء ونمو املؤسسات وكذلك مواجهة مشكالت وتحديات املستقبل واالستجابة ملنافسة املؤسسات األخرى.
 ينشط ويعزز أداء املؤسسة بشكل عام بما يضمن لها النجاح وقيادة السوق.
 يكشف عن طريق جديدة في تخفيض التكاليف اإلجمالية ألنشطة املؤسسة ،كما يساهم في تطوير إنتاج سلع وخدمات جديدة تلبي حاجة
املستهلكين.
 تحقق األفكار اإلبداعية التي يتقدم بها العاملون في املؤسسة فوائد ومنافع للمبدعين أنفسهم ،من خالل حصولهم على املكافآت من املؤسسات
املستفيدة من أفكارهم اإلبداعية.
 يعزز القدرة على االستجابة ملتغيرات البيئة املحيطة مما يجعل املؤسسة في وضع مستقر ،حيث يكون لديها االستعداد ملواجهة هذه التغيرات
بشكل ال يؤثر على سير العمليات التنظيمية.
 تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملين في املؤسسة ،عن طريق إتاحة الفرصة لهم في اختبار تلك القدرات.
 يساعد في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة املبدعة.اكتساب اإلدارة املزيد من الثقة واالحترام من قبل املوظفين .
 اكتساب املنظمة املزيد من األرباح املادية واملعنوية.
 يزيد من مستوى الوالء الوظيفي واالنتماء املنظمي .
 املساعدة في التقليل من دوران العمل ويحقق االستقرار الوظيفي والحد من الهجرات.
 يساعد في تحقيق امليزة التنافسية للمنظمة املبدعة.
 .6عناصر اإلبداع اإلداري:
لإلبداع اإلداري عدة عناصر أهمها ما يلي(:بوعطيط ولرقم)2017،


طالقة الكلمات :وتعني سرعة انتاج كلمات أو وحدات للتعبير وفقا لشروط معينة في بنائها أو تركيبها .
طالقة التداعي :أي سرعة إنتاج صور ذات خصائص محددة في املعنى
طالقة األفكار :أي سرعة إيراد عدد كبير من األفكار والصور الفكرية ملوقف معين.
طالقة التعبير :أي القدرة على التعبير عن األفكار وسهولة صياغتها في كلمات أو صور للتعبير عن هذه بطريقة تكون فيها متصلة بغيرها
ومالئمة لها.



املرونة :سرعة التكيف واالنتقال إلى اتجاهات تفكير متعددة ومتنوعة.



األصالة :اإلدراك الجيد للتراث وحسن توظيفه لخدمة الحاضر واملستقبل مع عدم التكرار



الحساسية :حساسية االستقبال والرصد للمشكالت وجوانب الخلل والنقص والضعف.



املخاطرة :وتعني أخد زمام املبادرة في تبني األفكار واألساليب الجديدة والبحث عن حلول لها في نفس الوقت الذي يكون فيه الفرد قابل
لتحمل املخاطر الناتجة عن األعمال التي يقوم بها ،ولديه االستعداد ملواجهة املسؤوليات املترتبة على ذلك
القدرة على التحليل :القدرة على تحليل عناصر األشياء وفهم العالقة بين هذه العناصر.



التنبؤ :خصوبة الخيال وموضوعية التفكير واستنتاج وتوقع أكبر وإيجاد العدد املمكن من االحتماالت والبدائل املمكن حدوثها في املستقبل.
االحتفاظ باالتجاه ومواصلته :وهي قدرة الفرد على التركيز الشديد املصحوب باالنتباه طويل املدى على هدف معين دون أن تحول املشتتات
أو املعوقات بينه وبينها ،مع قدرته على تخطي العقبات وتعديل املسار بأسلوب يتسم باملرونة.



التقويم :وهي وعي الفرد باتفاق ش يء أو موقف أو فكرة أو منتج إبداعي معين مع معيار أو محك املالئمة والجودة.




الجانب التطبيقي للدراسة:
سيتم من خالل هذا الجانب عرض مجتمع الدراسة ،وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة وفحص صدق أداة الدراسة وثباتها.

454

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 3, 2019

لعمور رميلة

اجتاهات العاملني حول دور بيئة العمل الداخلية يف حتقيق اإلبداع اإلداري .....

 .1مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة األصلي من جميع القيادات واملوظفين في مديرية اإلدارة املحلية بوالية غرداية والبالغ عددهم  116عامل يتوزعون
على مختلف املصالح واملكاتب والفروع ،وقد تم اختيار عينة عشوائية (بطريقة العينة العشوائية البسيطة) مكونة من  82عامل أي بنسبة  % 70من
إجمالي املوظفين في املديرية.
 .2أداة الدراسة:
تم تصميم االستبيان لغرض جمع املعلومات والبيانات األولية من عينة الدراسة وقد تم االعتماد في تصميم االستبيان على عدد من
الدراسات السابقة وقد تم توزيع  100استبيان على عينة الدراسة تم استرجاع  85استبيان بنسبة ردود  % 73وبعد الفرز أصبـح عـدد االستبيانات
الصالحة للدراسة  82استبيان بنسبة  % 70من عينة الدراسة ،ويتكون االستبيان في جزئه األول على املتغيرات املتعلقة بالخصائ ـص الديمغرافيــة
واملتمثلة في (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،املستوى الوظيفي) أما الجزء الثاني من االستبيان فيتكون من ( )42عبارة مقسمة على
سـبعة محاور هي:
 املحور األول :مركزية القرارات وتشمل على ( )4عبارات.
 املحور الثاني :الثقافة التنظيمية السائدة وتشمل على ( )5عبارات.
 املحور الثالث :االتصال وتشمل على ( )5عبارات.
 املحور الرابع :التدريب وتشمل على ( )4عبارات.
 املحور الخامس :القيادة اإلدارية وتشمل على ( )5عبارات.
 املحور السادس :نظام املكافآت والحوافز وتشمل على ( )4عبارات.
 املحور السابع :اإلبداع اإلداري ويشمل على ( )15عبارة.
وقد تم اعتماد درجات سلم ليكرت ذو الخمس درجات لتتم معالجتها إحصائيا.
 .3صدق وثبات أداة الدراسة:
لتحقق من الصدق الظاهري للمقياس تم عرض االستبيان على مجموعة من املحكمين من األساتذة بالجامعة وتم تزويدهم بالفرضيات
وإشكالية الدراسة بقصد االستفادة من خبرتهم وفي ضوء اقتراحات وآراء املحكمين تم تعديل أداة الدراسة حتى تصبح بصورتها النهائية والتي تم توزيعها
على عينة الدراسة ،ولقياس ثبات االستبيان فقد تم استخدام معامل ألفا كرونباخ والجدول املوالي يوضح ذلك
جدول( :)1نتائج اختبارمعامل ألفا كرونباخ
قيمة ألفا كرونباخ
0.871

عـدد العبارات
42
املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS

يتضح من خالل الجدول رقم  1أن معامل الثبات العام لالستبيان مرتفع وموجب حيث بلغ ( ، ) 0.871وهذا ما يدل أن االستبيان صالح للتطبيق على
عينة الدراسة ويمتاز بثبات جيد .

مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات :
 .1املعالجة اإلحصائية لخصائص عينة الدراسة:
يوضح الجدول املوالي خصائص عينة الدراسة كالتالي:
جدول رقم( :)2يوضح املتغيرات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة
الوصف

التكرار

النسبة

ذكــر
أنثى

43
39

%52.4
%47.6

أقل من  25سنة
من 26الى  30سنة
من  31إلى 40سنة
من  41فأكثر

7
25
39
11

% 8.5
%30.5
%47.6
%13.4

21

%25.6

الجنـس

العمر

املؤهل
ثانوي فاقل
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جامعي
دراسات عليا

53
8

%64.6
% 9.8

 5سنوات فأقل
من 06الى  15سنة
من 16إلى  25سنة
 25سنة أكثر

36
30
7
9

%43.9
%36.6
% 8.5
%11

الخبرة

املستوى الوظيفي
مدير
رئيس مصلحة
رئيس مكتب
ملحق إداري
عون إداري
املجموع الكلي

% 1.2
% 4.9
% 7.3
%37.8
%48.8
%100

1
4
6
31
40
82

املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS

من خالل الجدول السابق رقم  2نالحظ أن أغلب أفراد العينة من حيث الجنس هم ذكور أي يمثلون ما نسبته  % 52.4من أفراد مديرية
اإلدارة املحلية ،وفي املقابل بلغت نسبة اإلناث  % 47.6من عينة الدراسة
أما من حيث الفئة العمرية نالحظ أن فئة اقل من 25سنة بلغت .% 8,5أما فئة من  26إلى  30سنة فبلغت نسبة  ،%30,5كما أن الفئة من 31إلى
40سنة فقدرت نسبتها ب ـ % 47.6في حين بلغت فئة أكثر من  41سنة نسبة  %13.4فالغالبية شباب وهذه ميزة جيدة ،وهي الفئة األكثر نشاطا وحيوية
والتي لديها طاقة كبيرة للعمل ودافعية قوية لإلبداع اإلداري في بيئة العمل الداخلية في بلدية غرداية.
أما عن املستوى أي املؤهل العلمي ألفراد عينة الدراسة نجد أن اغلبيه أفراد العينة هم جامعيين بنسبة  % 64,6وبعدها فئة الثانوي فأق ـ ـ ـ ــل
بنسبة ،% 25.6أما فئة الدراسات العليا فبلغت نسبة  % 9.8أي أن النسبة األكثر تكرارا في فئة الحاصلين على شهادات جامعية أي من ذوي الكفاءات.
أما عن عدد سنــوات خبــرة أفراد عينة الدراسة ،نجد نسبة  %43.9خبرتهم أقل من  5سنوات ،ونسبة %36,6خبرتهم ما بين  6و 15سنوات ،أما فيما
يخص من 16إلى  25سنة فكانت نسبتهم  % 8.5أما الباقي والذين يمثلون خبرة أكثر من  25فأكثر فكانوا بنسبة % 11فعموما الخبرة متوفرة مما يضفي
على العناصر تميزهم بخبرة ال باس بها.
في املستوى الوظيفي نجد أن أغلب أفراد العينة هم عون إداري بنسب %48.8أما ملحق إداري فكانت نسبته  37.8%أما رئيس مكتب ب  7.3%أما
رئيس مصلحة فنسبته كانت  ،4.9%أما املدير فكانت نسبته . 1.2%
 .2تحليل محاور االستبيان:
لقد تم االعتماد على سلم ليكرت املكون من خمس درجات لتحديد درجة أهمية كل بند من بنود االستبيان وكانت نتائج تحليل كتالي :
أ .مركزية القرارات:
يعرض الجدول رقم  4نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول مركزية القرارات موضحة كما يلي:
جدول( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول مركزية القرارات
الرقم
1
2
3
4

الفقرات
تشارك اإلدارة العليا املستويات اإلدارية األخرى في عملية صنع القرارات الهيكلية
يوجد تفويض للمستويات اإلدارية الدنيا في عملية اتخاذ القرارات الروتينية
يمنحني املشرف املباشر لي عدة فرص للتعبير عن آرائي
تجعل إدارة املديرية القواعد واللوائح بسيطة وذلك من اجل انجاز عملي بفعالية
نتيجة املحور

املتوسط الحسابي
3,34
3,21
3.14
3.57
3.45

االنحراف املعياري
1,23
1,14
1.40
1.21
1.00

النتيجة
موافق إلى حد ما
موافق إلى حد ما
موافق إلى حد ما
موافق
موافق

الترتيب
2
3
4
1

املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS

يبين الجدول رقم  04نتائج املحور األول (مركزية القرارات) حيث بلغ املتوسط الحسابي العام لهذا املحـور ( )3.45وانحراف معياري ()1.00
مما يدل أن أفراد عينة الدراسة يميلون إلى املوافقة بدرجة متوسطة لعبارات مركزية القرارات.
ب .الثقافة التنظيمية السائدة:
يعرض الجدول رقم  5نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة
موضحة كما يلي:
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جدول( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول الثقافة التنظيمية السائدة
االنحراف املعياري

الرقم
1

الفقرات
إن احترام آراء كل فرد من األفراد املنظمة يؤدي إلى التوافق والتجانس في العمل.

املتوسط الحسابي
4.26

0.98

2

إن تطبيق القانون بشكل صارم هو سبب املشاكل التي تحدث في تنظيم العالقات بين
األفراد في العمل
إن القوانين الواضحة هي أحسن وسيلة رقابة لضمان األداء الجيد.

3.32

1.21

4.37

0.88

4

يتمتع املوظف بحرية إبداء رأيه بالعمل

2.93

1.36

5

تسود روح التعاون بين املوظفين في األقسام املختلفة

3.34

1.14

3.80

0.70

3

نتيجة املحور

النتيجة
موافق
بشدة

الترتيب
2
4

موافق إلى
حد ما
موافق
بشدة
موافق إلى
حد ما
موافق إلى
حد ما
موافق

1
5
3
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يتضح من الجدول رقم  5أن أفراد عينة الدراسة يميلون للموافقة بشأن فقرات محور الثقافة التنظيمية السائدة بدليل أن املتوسط
الحسابي العام بلغ ( )3.80وانحراف معياري (.)0.70
ج .االتصال:
يعرض الجدول رقم  6نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول االتصال ،موضحة كما يلي:
جدول( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول االتصال
الرقم

الفقرات

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

النتيجة

الترتيب

1

يعد نظام االتصاالت بين اإلدارة واملوظفين في املديرية جيدا

2.96

1.21

موافق إلى حد ما

4

2

تمتلك املديرية أجهزة ومعدات اتصال جيدة

3.07

1.16

موافق إلى حد ما

3

3

تعد االتصاالت بين املستويات اإلدارية املختلفة جيدة

2.95

1.01

موافق إلى حد ما

5

4

تتسم االتصاالت بين الرئيس واملرؤوس بالرسمية

3.10

1.19

موافق إلى حد ما

2

5

التعليمات واإلجراءات والقواعد الخاصة بالعمال واضحة تماما

3.17

1.19

موافق إلى حد ما

1

3.06

0.96

نتيجة املحور

موافق إلى حد ما

املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS

يتضح من الجدول رقم  6نتائج املحور الثالث (االتصال) حيث بل ــغ املتوسط الحسابي العام لهذا املحور ( ) 3.06وانحراف معياري ()0.96
مما يدل أن أفراد عينة الدراسة يميلون إلى املوافقة بدرجة متوسطة لعبارات االتـصال.
د .التدريب:
يعرض الجدول رقم  7نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول التدريب موضحة كما يلي:
جدول( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول التدريب
الرقم
1
2
3
4

الفقرات
تتناسب الدورات والبرامج التدريبية التي يشارك بها املوظف مع احتياجاته الوظيفية
يتم إشراك املوظفين في دورات تدريبية خارج املديرية
تنعكس برامج التكوين و التدريب إيجابيا على أداء عملي
يتم بشكل دوري تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين
نتيجة املحور

املتوسط الحسابي
2.74
2.60
3.03
2.52
2.63

االنحراف املعياري
1.29
1.19
1.30
1.06
0.99

النتيجة
موافق إلى حد ما
معارض
موافق إلى حد ما
معارض
محايد

الترتيب
2
3
1
4
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يتضح من الجدول رقم  7أن أفراد عينة الدراسة يميلون للحياد بدرجة متوسطة بشأن فقرات محور التدريب بدليل أن املتوسط الحسابي
العام بلغ ( )2.63وانحراف معياري (.)0.99
ه .القيادة اإلدارية:
يعرض الجدول رقم  8نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول القيادة اإلدارية موضحة كما
يلي:
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جدول( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول القيادة اإلدارية
الرقم
1
2
3
4
5

الفقرات
تعمل القيادة على جدب األفراد املبدعين والحرص على استمرارهم في العمل
تعمل القيادة على تشجيع األفراد الذين يفكرون خارج نطاق تخصصهم
يتميز املديرون باملرونة والقدرة على التكيف مع الجديد
تهتم اإلدارة باالستماع إلى أراء املرؤوسين
تحرص اإلدارة أن يعمل املرؤوسين بأقص ى طاقتهم
نتيجة املحور

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي
2.47
2.37
2.90
2.74
3.58
3.03

1.26
1.20
1.19
1.23
1.35
1.05

الترتيب
النتيجة
4
معارض
5
معارض
2
موافق إلى حد ما
3
موافق إلى حد ما
1
موافق
موافق إلى حد ما
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يتضح من الجدول رقم  8أن أفراد عينة الدراسة يميلون للموافقة بدرجة متوسطة بشأن فقرات محور القيادة اإلدارية بدليل أن املتوسط
الحسابي العام بلغ ( )3.03وانحراف معياري (.)1.05
و .نظام الحو افز واملكافآت:
يعرض الجدول رقم  9نتائج متوسطات حسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول نظام الحوافز واملكافآت موضحة
كما يلي:
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول نظام الحو افزواملكافآت
الرقم
1

الفقرات
تربط إدارة املديرية التي أعمل بها املكافآت بصورة واضحة مع أدائي

املتوسط الحسابي
2.51

االنحراف املعياري
1.22

النتيجة
معارض

الترتيب
1

2

تكافئ إدارة املديرية التي أعمل بها األداء املتميز للعاملين لها

2.30

1.14

معارض

3

3

أتلقى الدعم والتأييد بشأن أداء قمت به أو قمت بتحسينه

2.47

1.25

معارض

2

4

تتوفر املديرية على هيكل خاص وفعال للمكافآت والحوافز

2.24

1.20

معارض

2.37

1.05

نتيجة املحور

4

معارض
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يتضح من الجدول رقم  9أن أفراد عينة الدراسة يميلون للمعارضة بشأن فقرات محور نظام الحوافز واملكافآت بدليل أن املتوسط الحسابي
العام بلغ ( )2.37وانحراف معياري (.)1.22
ز .اإلبداع اإلداري:
يعرض الجدول رقم  10نتائج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول اإلبداع اإلداري في اإلدارة
املحلية موضحة كما يلي:
جدول( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات مفردات عينة الدراسة حول اإلبداع اإلداري
الرقم

الفقرات

أحاول اكتشاف املشاكل بهدف حلها
1
أقوم بتجربة أفكار وطرق جديدة لحل املشاكل
2
أقوم بتقديم اقتراحات وأساليب جديدة تساعد في أداء العمل
3
احرص على إحداث تغييرات في أساليب العمل بين فترة وأخرى
4
ارغب بالعمل ضمن فريق تسوده روح املجازفة
5
حلول
منطقية ملواجهة مشاكل العمل
يمتلك املشرف املباشر القدرة على اقتراح
6
يشجع املدير املقترحات املقدمة من اآلخرين
7
أتمسك بموقفي حتى في حالة عدم االتفاق مع الرئيس املباشر واملوظفين
8
يتعرض الزمالء املبدع للسخرية وانتقاد اآلخرين
9
طبيعة الوظيفة التي أشغلها ال تساعد على تقديم أفكار إبداعية
10
أتقبل األفكار التي فيها تحدي لقدراتي
11
احرص دائما على أن تكون األفكار املطروحة ذات معزى وداللة لحل املشكالت وتحسين أساليب العمل اإلداري
12
أبدل جهد كبير لتنفيذ األفكار املطروحة لحل املشكالت وتحسين أساليب العمل اإلداري
13
تشجع اإلدارة املوظفين على اإلبداع
14
استطيع التعبير عن األفكار الجديدة بكل ثقة
15
نتيجة املحور

املتوسط
الحسابي
4.03
3.97
3.96
3.97
3.73
3.58
3.07
3.56
3.13
3.14
3.73
4.28
4.13
2.63
3.43
3.73

االنحراف
املعياري
0.94
0.84
0.96
0.84
1.28
1.28
1.31
1.19
1.38
1.32
1.05
0.63
0.71
1.23
1.19
0.83

النتيجة
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
محايد
موافق
محايد
محايد
موافق
موافق بشدة
موافق
محايد
موافق
موافق

الترتيب
3
4
6
5
7
9
14
10
13
12
8
1
2
15
11
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يتضح من الجدول رقم  10أن أفراد عينة الدراسة يميلون للموافقة بدرجة مرتفعة بشأن فقرات محور اإلبداع اإلداري بدليل أن املتوسط
الحسابي العام بلغ ( )3.73وانحراف معياري ()0.83
 .3اختبار الفرضيـات:
أ .اختبار الفرضية الرئيسية االولى :والتي تنص على ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعناصر بيئة العمل الداخلية (مركزيـة القرارات ،الثقافة
التنظيمي ــة السائدة ،االتصال ،التدريب ،القيادة اإلدارية ،نظام املكافآت والحوافز) على مستوى اإلبداع اإلداري في مديرية االدارة املحلية " والختبار
هذه الفرضية تم تجزئتها إلى ست فرضيات فرعية ،وللتحقق من صحة هذه الفرضيات الفرعية والتي ترتبط كل واحدة منها بعنصر من العناصر اإلبداع
اإلداري – املذكورة سابقا-تم حساب معامل االنحدار الخطي البسيط كاالتي:
اختبار الفرضية الفرعية األولى :والتي تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لطبيعة مركزية القرارات على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل
الدراسة" والختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االنحدار البسيط ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول( :)11يوضح تحليل االنحدار البسيط بين مركزية القرارات واإلبداع اإلداري
الحد الثابت B0
مركزية القرارات
معامل االرتباط R

معامالت االنحدار
3.055
0.172
0.338 a

معلمات النموذج

معامل التحديد R2
اختبار F
مستوى الداللة

0.114
10.313
b
0.002

اختبار ()t
16.583
3.211

القيمة االحتمالية Sig
0.000
0.002
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من خالل الجدول رقم  11والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين مركزية القرارات واإلبداع اإلداري كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي
عن وجود تأثير ذو داللة إحصائية ملركزية القرارات على اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة ،إذ بلغ معامل االرتباط  0.338 Rوأن معامل التحديد
 R2فيقدر ب ـ  0.114أي ما قيمته من التغيرات في اإلبداع اإلداري ناتج عن التغير في مستوى االهتمام بمركزية القرارات ،كما بلغت درجة التأثير B
(  )0.172وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بمركزية القرارات يؤدي إلى زيادة اإلبداع اإلداري في املديرية بقيمة  0.172وتؤكد
معنوية هذا التأثير قيمة  Fالتي بلغت  10.313وهي دالة عند مستوى معنوية  ،0.05وهذا ما يؤكد قبول الفرضية التي تنص على وجود تأثير ذو داللة
إحصائية ملركزية القرارات على اإلبداع اإلداري ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بن رجم ( )2018ودراسة املشوط(.)2011
اختبار الفرضية الفرعية الثانية :والتي تنص على ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية السائدة على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية
محل الدراسة" والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام معامل االنحدار البسيط ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول( :)12يوضح تحليل االنحدار البسيط بين الثقافة التنظيمية السائدة واإلبداع اإلداري
معلمات النموذج
الحد الثابت B0
الثقافة التنظيمية السائدة
معامل االرتباط R
معامل التحديد R2
اختبار F
مستوى الداللة

معامالت االنحدار
2.612
0.278
a
0.357
0.128
11.695
0.001b

اختبار ()t
8.699
3.420
,

القيمة االحتمالية Sig
0.000
0.001
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من خالل الجدول رقم  12والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين الثقافة التنظيمية السائدة واإلبداع اإلداري كما أظهرت نتائج التحليل
اإلحصائي عن وجود تأثير ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية السائدة على اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة  ،إذ بلغ معامل االرتباط R
يساوي  0.357وأن معامل التحديد  R2فيقدر ب 0.128أي ما قيمته من التغيرات في اإلبداع اإلداري ناتج عن التغير في مستوى االهتمام بمركزية
القرارات ،كما بلغت درجة التأثير  )0.278 ( Bوهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى الثقافة التنظيمية يؤدي إلى زيادة اإلبداع اإلداري في مديرية
اإلدارة املحلية بقيمة 0.278وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالتي بلغت 11.695وهي دالة عند مستوى معنوية  0.05وهذا ما يؤكد قبول الفرضية التي
تنص على وجود تأثير ذو داللة معنوية للثقافة التنظيمية السائدة على اإلبداع اإلداري  ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة شريفة صالح
(. )2015
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اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :والتي تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالتصاالت على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة"،
والختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االنحدار البسيط ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول( :)13يوضح تحليل االنحدارالبسيط بين االتصاالت واالبداع اإلداري
معامالت االنحدار
3.350
0.091
0.161a
0.026
2.132
0.148 b

معلمات النموذج
الحد الثابت B0
االتصاالت
معامل االرتباط R
معامل التحديد R2
اختبار F
مستوى الداللة

اختبار ( ) t
17.104
1.460

القيمة االحتمالية Sig
0.000
0.148

املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS

من خالل الجدول رقم  13والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين االتصاالت واإلبداع اإلداري كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم
وجود تأثير ذو داللة إحصائية لالتصاالت على اإلبداع اإلداري في مديرية محل الدراسة ،إذ بلغ معامل االرتباط  Rيساوي  0.161وأن معامل التحديد R2
فيقدر ب ـ ـ  0.026وتؤكد عدم معنوية هذا التأثير لقيمة  Fالتي بلغت  2.132وهي دالة عند مستوى معنوية  0.05وهذا ما يؤكد عدم قبول هذه الفرضية
وقبول الصفرية التي تنص عن عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية بين االتصاالت و مستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية .وهذه النتيجة
تختلف مع دراسة بن الرجم ( )2018التي توصلت الى وجود اثر لالتصاالت على االبداع اإلداري.
اختبار الفرضية الفرعية الرابعة :والتي تنص على" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتدريب على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة"
والختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االنحدار البسيط والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول( :)14يوضح تحليل االنحدار البسيط بين التدريب واإلبداع اإلداري
معامالت االنحدار

اختبار ()t
24,105

القيمة االحتمالية Sig
0.000

معلمات النموذج

معامل االرتباط R

0.016
0.035 a

0,309

0.758

معامل التحديد R2

0.001

اختبار F
مستوى الداللة

0.095

3.584

الحد الثابت B0
التدريب

0.758 b

املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS

من خالل الجدول رقم  14والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين التدريب واإلبداع اإلداري كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم
وجود تأثير ذو داللة إحصائية للتدريب على اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة ،إذ بلغ معامل االرتباط  Rيساوي 0.035وأن معامل التحديد R2
فيقدر ب  0.001وتؤكد عدم معنوية هذا التأثير لقيمة  Fالتي بلغت 0.095وهي ليست دالة عند مستوى معنوية  0.05وهذا ما يؤكد عدم قبول هذه
الفرضية وقبول الفرضية التي تنص عن عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية بين التدريب و مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة ،وهذه
النتيجة تختلف عن ما جاء في دراسة مودة إسماعيل ( )2014ودراسة املشوط(.)2011
اختبار الفرضية الفرعية الخامسة :والتي تنص على" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين القيادة اإلدارية على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية محل
الدراسة" ،والختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االنحدار البسيط ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول( :)15يوضح تحليل االنحدار البسيط بين القيادة اإلدارية واإلبداع اإلداري
معلمات النموذج
الحد الثابت B0
القيادة اإلدارية
معامل االرتباط R
معامل التحديد R2
اختبار F
مستوى الداللة

معامالت االنحدار
3.221
0.144
0.035 a
0.001
5.8780
0.018 b

اختبار ()t
18.481
2.423

القيمة االحتمالية Sig

0.000
0.018

املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS
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من خالل الجدول رقم ( )15والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين القيادة اإلدارية واإلبداع اإلداري كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي
عن وجود تأثير ذو داللة إحصائية للقيادة اإلدارية على اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة ،إذ بلغ معامل االرتباط  Rيساوي 0.035وأن معامل
التحديد  R2فيقدر ب ـ  0.001أي ما قيمته من التغيرات في اإلبداع اإلداري ناتج عن التغير في مستوى القيادة االدارية  ،كما بلغت درجة التأثير B
(  )0.144وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى القيادة االدارية يؤدي إلى زيادة اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة بقيمة  0.144وتؤكد
معنوية هذا التأثير قيمة  Fالتي بلغت  5.870وهي دالة عند مستوى معنوية  0.05وتتفق هذه النتيجة مع دراسة وهذا ما يؤكد قبول الفرضية التي
تنص على وجود تأثير ذو داللة معنوية للقيادة اإلدارية على اإلبداع اإلداري ،وهذه النتيجة جاءت متفقة مع ما توصلت اليه دراسة شريفة صالح
(.)2015
اختبار الفرضية الفرعية السادسة :والتي تنص على" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظام املكافأة والحوافز على مستوى اإلبداع اإلداري في املديرية
محل الدراسة" ،و الختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االنحدار البسيط والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول( :)16يوضح تحليل االنحدار البسيط بين نظام املكافأة والحو افز واإلبداع اإلداري
معامالت االنحدار
3.551
0.032
0.069 a
0,005
0.383
0.538 b

معلمات النموذج
الحد الثابت B0
نظام املكافأة والحوافز
معامل االرتباط R
2
معامل التحديد R
اختبار F
مستوى الداللة

القيمة االحتمالية Sig
0.000
0.538

اختبار ( ) t
26.713
0.619

املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS

من خالل الجدول رقم  16والذي يوضح تحليل االنحدار البسيط بين نظام املكافأة والحوافز واإلبداع اإلداري كما أظهرت نتائج التحليل
اإلحصائي عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية لنظام املكافأة والحوافز على اإلبداع اإلداري  ،إذ بلغ معامل االرتباط  Rيساوي  0.069وأن معام ـ ــل
التحديد  R2فيقدر بـ  0.005وتؤكد عدم معنوية هذا التأثير لقيمة  Fالتي بلغت  0.383وهي ليست دالة عند مستوى معنوية  0.05وهذا ما يؤكد عدم
قبول هذه الفرضية وقبول الفرضية الصفرية التي تنص عن عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية بين نظام املكافأة والحوافز و مستوى اإلبداع اإلداري
في املديرية محل الدراسة  ،وهذه النتيجة جاءت مختلفة عما وصلت اليه كل من دراسة بن الرجم( )2018ودراسة مودة إسماعيل ( )2015ودراسة
املشوط(.)2011
ومن خالل ما سبق يمكن القول إنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعض عناصر بيئة العمل الداخلية (مركزية القرارات والثقافة التنظيمية
السائدة والقيادة اإلدارية) في مستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية ،بينما عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية للتدريب واالتصال ونظام
الحوافز واملكافآت على اإلبداع اإلداري.وهذه النتيجة تتفق مع دراسة
ب .اختبار الفرضية الرئيسة الثانية :والتي تنص على " :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى
اإلبداع اإلداري في املديرية محل الدراسة تعزى للمتغيرات الشـخصية (النـوع ،العمر ،املستوى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،املؤهل العلمي) " والختبار هذه
الفرضية تم تجزئتها إلى الفرضيات الفرعية التالية:
اختبار الفرضية الفرعية األولى والتي تنص على" :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى
اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير النوع" ،و الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار  Tللعينات املستقلة (Independent-
 )samples T-testوكانت النتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول( :)17يوضح اختبارفرق متوسطات اإلجابات بين الذكور واإلناث حول بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري بالنسبة للجنس
املتغير
بيئة العمل الداخلية
االبداع اإلداري

قيمة T

اختبار Leven,s test
قيمة F

Sig

1.759
0.050

0.189
0.824

1.868
0.088-

درجة الحرية
80
80

)Sig. (bilatérale

0.930
0.065

املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS

يوضح الجدول السابق اختبار  Leven,s testحيث كانت قيمة  F=1,759ومستوى داللته تقدر بـ  Sig =0.189وهذا يبين أن تباين
العينتين متساوي وأن اختبار  Tستودنت وبما أن املجتمعين متجانسين فان القيمة االحتمالية لالختبار Sig =0,930وهي أكبر من  0.05وعليه نقبل
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الفرضية العدم وهي تساوي متوسطي إجابات الذكور واإلناث من خالل هذا يمكن القول أنه ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية ما بين إجابات الفئة
املستهدفة حول بين بيئة العمل الداخلية تعزى ملتغير للجنس أما باإلبداع اإلداري فان قيمة  F=0.050ومستوى داللته تقدر ب Sig =0.824وهذا
يبين أن تباين العينتين متساوي وأن اختبار  Tستودنت وبما أن املجتمعين متجانسين فان القيمة االحتمالية لالختبار تقدر  Sig= 0.065وهي أكبر من
 0.05وعليه نقبل الفرضية العدم وهي تساوي متوسطي إجابات الذكور واإلناث من خالل هذا يمكن القول أنه ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية ما بين
إجابات الفئة املستهدفة حول اإلبداع اإلداري تعزى ملتغير للجنس ،ويرجع ذلك الى الفهم املشترك والنظرة املوحدة بين املوظفين واملوظفات حول أهمية
بيئة العمل الداخلية في تحقيق االبداع اإلداري  ،وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت اليه دراسة شريفة صالح (.)2015
وعليه يمكن القول انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى اإلبداع اإلداري في مديرية
اإلدارة املحلية تعزى ملتغير الجنس.
اختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على" :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى
اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير العمر " ،و الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي ( ) One Way ANOVA
وكانت النتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول( :)18يوضح تحليل التباين األحادي بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري بالنسبة العمر
املتغير
بيئة العمل الداخلية

اإلبداع اإلداري

مصدر التباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات
1.444
30.631
32.075
0.841
15.327
16.168

درجات الحرية
3
78
81
3
78
81

متوسط املربعات
0.481
0.393

قيمة  Fاملحسوبة
1.226

مستوى الداللة
0.306

0.280
0.196

1.426

0.241

املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS

يوضح الجدول السابق مقارنة املتوسطات عن طريق اختبار "  " Fوكانت النتيجة عدم وجود فروق بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل
الداخلية ومستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير العمر ،حيث بلغت قيمة  Fللمتغيرين على التوالي  ،1.226،1.426وأن احتمال
املعنوية أخد القيم التالية  0,306و  0,241وهي أكبر من  ، 0.05ويدل هذا الى عدم وجود اختالفات في تصورات عينة الدراسة ،باإلضافة الى كون
غالبية عينة الدراسة هي من فئة الشباب الذين لديهم رؤية مشتركة حول أهمية البيئة الداخلية في تحقيق االبداع اإلداري وتتفق هذه النتيجة مع
دراسة شريفة صالح (.)2015
وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية والتي تنص على :ال توجد فروق بين متوسطات اإلجابات ألفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى
اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير العمر.
اختبار الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على" :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى
اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير املستوى الوظيفي" ،و الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي ( One Way
 )ANOVAوكانت النتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول( :)19يوضح تحليل التباين األحادي بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري بالنسبة املستوى الوظيفي
املتغير

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة  Fاملحسوبة

مستوى الداللة

بيئة العمل الداخلية

بين املجموعات

4.809

6

0.801

2.205

0.052

داخل املجموعات

27.266

75

0.364

املجموع
بين املجموعات

32.075
0.735

81
6

0.122

داخل املجموعات

15.433

75

0.206

املجموع

16.168

81

اإلبداع اإلداري

0.595

0.733

املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS

يوضح الجدول السابق مقارنة املتوسطات عن طريق اختبار "  " Fوالنتيجة عدم وجود فروق بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل
الداخلية ومستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير املستوى الوظيفي ،حيث بلغت قيمة  Fللمتغيرين على التوالي،0,595 ،2,205
وأن احتمال املعنوية أخذ القيم التالية 0,052و 0,733وهي أكبر من  . 0.05وهي تتفق تماما مع ما توصلت له دراسة شريفة صالح (.)2015
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وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على " ال توجد فروق بين متوسطات اإلجابات ألفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى
اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير املستوى الوظيفي".
اختبار الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على ":توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى
اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير سنوات الخبرة" ،و الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي ( One Way
 )ANOVAوكانت النتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول( :)20يوضح تحليل التباين األحادي بين بيئة العمل الداخلية واإلبداع اإلداري بالنسبة سنوات الخبرة
املتغير
بيئة العمل
الداخلية
اإلبداع اإلداري

مصدر التباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات
0.702
31.373
32.075
0.458
15.710
16.168

درجات الحرية
3
78
81
3
78
81

متوسط املربعات
0.234
0.402

قيمة  Fاملحسوبة
0.582

مستوى الداللة
0.629

0.153
0.201

0.758

0.521

املصدر :بناء على نتائج برنامج SPSS

يوضح الجدول السابق مقارنة املتوسطات عن طريق اختبار "  " Fوالنتيجة عدم وجود فروق بين إجابات أفراد العينة حول بيئة العمل
الداخلية ومستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير املستوى الوظيفي ،حيث بلغت قيمة  Fللمتغيرين على التوالي ،0,758 ،0,582
وأن احتمال املعنوية أخد القيم التالية  0,629و 0,521وهي أكبر من  0.05وهذه النتيجة تتفق مع دراسة شريفة صالح (.)2015
وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على ":ال توجد فروق بين متوسطات اإلجابات ألفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى اإلبداع
اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى ملتغير سنوات الخبرة".

النتائج والتوصيات:
تلعب بيئة العمل الداخلية دورا هاما وحيويا في أداء املنظمات من خالل عناصرها االستراتيجية ويتضمن ذلك اطالعا مفصال على عوامل القوة
والضعف في البناء التنظيمي والثقافة التنظيمية السائدة واإلمكانيات البشرية واملالية والتكنولوجية املتاحة وغيرها من العناصر في املنظمة لغرض
تحديد قدرة املنظمة على االستفادة من الفرص املتاحة في البيئة الخارجية والتقليل من املخاطر التي تهدد استفادة املنظمة من تلك الفرص ،كما يمثل
االبتكار واإلبداع أحد الضروريات األساسية في املنظمات ولذلك فإن املنظمات الناجحة من أجل بقائها واستمرارها قوية يجب ال تقف عند حد الكفاءة
وإنما يجب أن يكون طموحها أبعد من ذلك لتكون متألقة أفكارا وأداء وأهدافا وبتعبير آخر حتى تكون منظمة خالقة مبدعة ويصبح االبتكار واإلبداع
والتجديد سمات مميزة ألداء املنظمة وخدماتها.
ومن خالل الدراسة التي قمنا بها والتي تدور حول اتجاهات العاملين في مديرية اإلدارة املحلية حول دور بيئة العمل الداخليـة على اإلبداع اإلداري
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل في االتي:
النتائج  :ومن أهمها ما يلي:
 إيجاد بيئة تدعم السلوك اإلبداعي وتشجيع املوظفين ليكونوا منفتحين على األفكار والخبرات الجديدة وأنها تشجع املبدعين على االتصال فيما
بينهم.
 أن بيئة العمل الداخلية تمثل إحدى التحديات الرئيسية التي ينبغي ألي منظمة مواجهتها بغض النظر عن نشاطها أو نطاق عملها وذلك في إطار
تحديد استراتيجيات مستقبلية وتهيئتها حتى تكون مفيدة وفاعلة للعاملين في مهامهم.
 وجود تأثير ذو داللة معنوية ملركزية القرارات على اإلبداع اإلداري.
 وجود تأثير ذو داللة معنوية للقيادة اإلدارية في مديرية اإلدارة املحلية على اإلبداع اإلداري.
 وجود تأثير ذو داللة معنوية للثقافة التنظيمية السائدة في مديرية اإلدارة املحلية على اإلبداع اإلداري.
 عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لالتصاالت على مستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية.
 عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية للتدريب على مستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية.
 عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لنظام املكافأة والحوافز على مستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية.
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 عدم وجد فروق بين متوسطات اإلجابات ألفراد العينة حول بيئة العمل الداخلية ومستوى اإلبداع اإلداري في مديرية اإلدارة املحلية تعزى
للمتغيرات الشخصية والوظيفية.
التوصيات  :في ضوء النتائج السابقة الذكر يمكن استخالص مجموعة من التوصيات واملتمثلة أساسا فيما يلي:
 تشجيع العاملين على العمل ضمن فريق تسوده روح املخاطرة واملجازفة.
 على اإلدارة العليا في مديرية اإلدارة املحلية إعطاء حرية التعبير للعامل إلبداء رأيه في العمل.
 تحسين مستوى االتصاالت بين مختلف املستويات اإلدارية في املديرية محل الدراسة.
 على املشرف املباشر أن يمنح للعاملين عدة فرص للتعبير عن آرائهم.
 على اإلدارة العليا في مديرية اإلدارة املحلية تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في املديرية بشكل دوري.
 على اإلدارة العليا في مديرية اإلدارة املحلية إعداد الهيكل خاص وفعال للمكافآت والحوافز.


تشجيع العاملين على اإلبداع من خالل منح الفرصة لهم في املشاركة في عملية اتخاذ القرار.

 توفير بيئة عمل مناسبة تشجع الفرد املبدع.
 تكييف الدورات التدريبية لجميع املوظفين دون تمييز.
 إعادة النظر في نظام األجور واملكافئات والترقية في مختلف املستويات اإلدارية.
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Abstract:

The aim of the study was to identify the employees' attitudes about the role of the internal
work environment (centralization of decisions, prevailing organizational culture, communication, training,
administrative leadership, incentive system and rewards) on administrative innovation in the Directorate of
Local Administration in Ghardaia. The study was based on the analysis of the questionnaire data on the SPSS
program and the use of a number of statistical methods. The study reached the following results:
• There is a weak positive correlation between the internal work environment and administrative creativity in
the Directorate of Local Administration.
• The existence of a significant impact of the centrality of decisions and organizational culture and
administrative leadership on administrative innovation.
• There were no differences between the average responses of the sample members on the internal work
environment and the level of administrative creativity in the Directorate of Local Administration due to the
personal and functional variables (gender, age, career level, years of experience, scientific qualification).
Keywords: environment, internal work environment, training, incentives, creativity, management innovation
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