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ىاإلبداعىفيىالقطاعىالحكوميىالجزائري:ىدرادةىمودانوةىحولىصفات
ىمحفزاتىاإلبداعىبالمنطقةىالصناعوةىبــغرداوةوىمعوقاتوىى

 
 د. خليل عبد الرزاق                              . هواري معراجد

 اجلسائر ،   جامعة األغواط ، كلية االقتصاد وعلوم التسيري

 
 الملخص:

إلى التعرف على آراء تهدف الدراسة 
المدٌرٌن فً القطاع الحكومً الجزائري 
)مإسسات العاملة بالمنطقة الصناعٌة بغرادٌة( 
عن مدى توفر محفزات اإلبداع)األنماط 
اإلدارٌة، الظروف التنظٌمٌة، دعم اإلبداع، 
الحرٌة، االعتراف والتحدي( ومعوقات 
اإلبداع)قلة الوقت، الوضع الحالً، المراكز 

ٌة، ضغط التقوٌم، قلة الموارد المالٌة، السلطو
القوانٌن واألنظمة( ومدى توفر خصائص 

 اإلداري المبدع.
كما تهدف الدراسة إلى التعرف عن وجود 
فروق ذات داللة إحصائٌة فً مدى توفر 
محفزات اإلبداع، ومعوقات اإلبداع، 
وخصائص اإلداري المبدع، تعزى للمتغٌرات 

راسة. وتهدف الشخصٌة لألفراد مجتمع الد
الدراسة أٌضا إلى تحلٌل العالقة بٌن مدى توفر 
خصائص المبدع اإلداري المبدع ومعوقات 
اإلبداع، والعالقة بٌن مدى خصائص اإلداري 

 المبدع  ومدى توفر محفزات اإلبداع.
و قد اختار الباحثان جمٌع اإلدارٌٌن فً 
ذلك القطاع ممن ٌشغلون وظائف )مدٌر، 

س القسم( والبالغ عدد مساعد المدٌر، رئٌ
( استبٌان. استخدام 633( وتم استرجاع )444)

لمعالجة   SPSSالباحثان البرنامج اإلحصائً 

البٌانات باستخدام التكرارات، والنسب المئوٌة، 
والمتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات المعٌارٌة،  
وتحلٌل التبٌان األحادي، واستخدام معامل 

 االرتباط.      
 لمفتاحٌة:الكلمات ا

اإلبداع، اإلبداع اإلداري، صفات المبدع، 
معوقات اإلبداع، اإلدارة، القطاع الحكومً 

 الجزائري.
 

Abstract : 

    The purpose of this study is to analyze 

managers attitudes un public sector of the 

Industrial areas of Ghardaia, toward the 

availability of stimulants of creativity 

(managerial styles, organizational 

situation, creativity, support, supervisor , 

freedom, recognition, and challenge), and 

obstacles of creativity (insufficient time, 

status quo, political problem, evaluation 

pressure insufficient  financial resources, 

job situation, and law ands rules).and the 

availability of the characteristics of 

creativity managers.  

The study   also aims at exploring the 

statistical difference between availability  

of creativity stimulants obstacles, and 

characteristics , and related to the 

personal characteristics of   managers 

(managers, assistant managers to the  

department heads, and division 

managers). 

The data were subject to the 

following statistical methods of analysis: 

percentages, frequencies, means, 

standard deviations, one way anova, F-

test, and correlation. 

Keys words: 

Creativity, Creativity Characteristics, 

Creativity Obstacles, Stimulants of 

creativity, Algerian Public sector. 
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 المقدمة :  
تناولوه من عدة و الباحثٌن فً مجال اإلدارة بموضوع اإلبداع،و ازداد اهتمام الكتاب

أبعاد باعتباره إحدى الخصائص الهامة للمنظمات المعاصرة التً تعمل فً ظل و جوانب
حاجة إلى و ما ٌرافق ذلك من منافسة شدٌدة،و مفهوم التحول التدرٌجً نحو العولمة

التكٌف مع و الفاعلٌة لتستطٌع االستمرارو رجات أفضل من الكفاءةتحقٌق دو التغٌٌر
 المتغٌرات المحٌطة.

صعوبات كثٌرة خصوصا فً إطار بٌئة و لذا فإن المنظمات اإلدارٌة تواجه مشكالت
طاقات و غٌر مستقر، مما ٌستدعً جهودا و مضطربة تمتاز بمستقبل ال ٌمكن التنبإ به،

 العاملٌن فٌها حتى تتمكن من تجاوز الصعوباتو كبٌرة من قبل المنظمةو خاصة
العمل المبدع كإحدى الوسائل الهامة لتجاوز هذه و هنا ٌؤتً دور اإلبداعو المشكالت،و

 الصعوبات.
الفاعلٌة و تؤمٌن إستمرارٌته بدرجة عالٌة من الكفاءةو إن بناء النظام المإسسً الفعال

 اإلدارة مجتمعة محددة لوظائفهو فكرال ٌتحقق إال بجهود إبداعٌة خالقة معبرة عن ال
متطلبات و تكامل مع معوقات البٌئة وفق معطٌات المكانو نظم عمله فً التفاعلو

 الزمان.
مٌال لدعم األفكار و و إذا كانت اإلدارة فً الدول المتقدمة قد أظهرت اهتماما جدٌا

ضل من التقدم احتضان اإلبداع فً منشآتها لتحقٌق مستوٌات أفو تشجٌعها،و الجدٌدة  
شعوبها على عكس  الدول النامٌة التً هً فً أحوج ما تكون إلى التؤكٌد و القتصادها

القدرات الخالقة ألبنائها، باإلضافة إلى حاجاتها إلٌجاد و على أهمٌة األفكار المبدعة
المدٌرٌن أصحاب القرارات فٌها، و المناخ المالئم الذي ٌشجع القدرات اإلبداعٌة للعاملٌن

وظف هذه القدرات بالشكل المناسب لمعالجة العدٌد من مشاكلها، لترقى بؤدائها، كذلك وٌ
تنمٌة هذه  الخصائص و العمل على إعداد المدٌرٌن الذٌن ٌتوفر فٌهم خصائص اإلبداع

الحد من المعوقات التً تحول دون تقدٌم األفكار اإلبداعٌة سواء عاملٌن و بشكل مستمر،
 (851،ص8988أمٌمة دهان، و مخاطرةمحسن )أو من اإلدارٌٌن.

هو و على هذا األساس فإن القطاع الصناعً فً الجزائر ٌواجه مثل هذا التحديو 
 ٌعتبر مشكلة بحاجة إلى إٌجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

 أهمٌتها:و مشكلة الدراسة
ما هً و إن المنظمات بشكل عام بحاجة لمعرفة المزٌد عن اإلبداع اإلداري     

تشجع اإلبداع، وتلك التً تقف عائقا أمام تنمٌته ، و األنماط اإلدارٌة التً تدعمو عواملال
 كذلك مدى توفر خصائص اإلداري المبدع.

 أفرادو و ٌؤخذ اإلبداع أشكاال متنوعة من خالل وظائف المنظمات العدٌدة من إنتاج
قد و ٌن بتكلفة أقل،أو تطوٌر خدمة تفً أكثر بحاجات المواطن  جمالٌة ، فقد ٌتم إنتاو

ٌكون اإلبداع فً شكل الخدمة أو حجمها أو محتوٌاتها، أو طرٌقة وموعد تقدٌمها، أو 
تنوٌع  استخداماتها، أو إطالة عمرها، أو تطوٌر طرق تنظٌم المنظمات أو إدارة األفراد 

 فٌها.
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إلبداع اإلبداع لٌس تكنولوجٌا فقط فقد ٌكون اقتصادٌا أو اجتماعٌا، والحاجة إلى او  
االجتماعٌة فً المنظمة، فاإلبداع أداة بالغة و أساسٌة تفرضها المتغٌرات االقتصادٌة

 األهمٌة فً مواجهة مشكالت المنظمة المعاصرة وتحدٌات المستقبل . 
ونظرا ألهمٌة اإلبداع فً الحٌاة المنظمة قامت عدة منظمات بوضع سٌاسات لإلبداع 

 نمٌة ورعاٌة اإلبداع مثل وحدات البحوثفٌها، فؤنشؤت وحدات إدارٌة خاصة لت
التطوٌر التنظٌمً كما قامت منظمات أخرى بتدرٌب العاملٌن فٌها على السلوك و

 اإلبداعً. 
الشك أن الكشف عن مدى توفر محفزات اإلبداع، كذلك المعوقات التً تحول دون   

ارٌٌن ٌعطً اإلبداع باإلضافة إلى معرفة مدى توفر خصائص اإلداري المبدع عند اإلد
هذه الدراسة أهمٌتها وانفرادها حٌث أن معظم الدراسات التً تناولت موضوع اإلبداع 

 تناولت جانبا واحدا من جوانب هذه الدراسة. 
 أهداف الدراسة: 

ترمً الدراسة إلى التعرف على آراء اإلدارٌٌن )مدٌر، ومساعد مدٌر، ورئٌس قسم( 
 :فً القطاع الصناعً بمنطقة غرداٌة  نحو

  مدى توفر محفزات اإلبداع فً ذلك القطاع؛ 

 العمل و التعرف على أهم المعوقات التً تحول دون اإلبداع فً ذلك القطاع
 على إٌجاد الحلول لتذلٌل تلك المعوقات قدر اإلمكان؛ 

  التعرف على مدى توفر خصائص اإلداري المبدع فً ذلك القطاع؛ 

  الفروقات اإلحصائٌة فً إجابات و تهدف هذه الدراسة كذلك إلى التعرف على
الحالة و الجنس،و أفراد مجتمع الدراسة تبعا للخصائص الشخصٌة ) المسمى الوظٌفً،

 المستوى التعلٌمً (؛و سنوات الخدمة،و العمر،و االجتماعٌة، 

  عالوة على ذلك تسعى هذه الدراسة إلى إثراء المعرفة من الناحٌة النظرٌة من
أبعاده، و محفزات اإلبداعو من أدبٌات حول مفهوم اإلبداعخالل استعراض أهم ما كتب 

 كذلك معوقات اإلبداع، وخصائص اإلدارٌٌن المبدعٌن؛

 مإشر لزٌادة فاعلٌة اإلبداع و تقدٌم التوصٌات التً نؤمل أن تستخدم كدلٌل
معوقات اإلبداع كذلك تطوٌر خصائص اإلداري و وإلقاء الضوء على أهم محفزات

 نتائج التً ستتمخض عنها الدراسة.المبدع من خالل ال
 

 فرضٌاتها:و أسئلة الدراسة
 ( أسئلة الدراسة : 8

 تسعى الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالٌة :

ما مدى توفر محفزات اإلبداع لدى مدٌري القطاع الصناعً لمنطقة  السؤال األول:
 غرداٌة من وجهة نظر المدٌرٌن فً هذا القطاع؟ 

 ما أهم المعوقات التً تحول دون اإلبداع فً هذا القطاع ؟ السؤال الثانً:
 ما مدى توفر خصائص اإلداري المبدع فً هذا القطاع ؟ السؤال الثالث:

 
 مجتمع الدراسة:
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الذٌن و ٌشكل المدٌرون فً القطاع الصناعً فً منطقة غرداٌة مجتمع الدراسة،  
اختار الباحثان جمٌع و (، رئٌس قسمو مساعد مدٌر،و ٌشغلون مسمٌات وظٌفة )مدٌر،

( 36( منهم ) 444البالغ عددهم )و رإساء أقسام،و أفراد مجتمع الدراسة من المدٌرٌن،
 ( رئٌسا للقسم .663)و ( مساعد للمدٌر، 63مدٌر أو )

 منهجٌة الدراسة:
 استخدم الباحثان المنهج اإلحصائً الوصفً التحلٌلً لإلجابة على أسئلة الدراسة

 ها باالعتماد على أسلوبٌن : اختبار فرضٌاتو
 ذلك بالرجوع إلى مصادر المعلومات الثانوٌة من مكتباتو األسلوب النظري: -أ 

قواعد البٌانات وخدمات اإلنترنت و أجنبٌة متوفرة بالمكتباتو دورٌات عربٌةو مجالتو
أبعاده و ذات العالقة بمفهوم اإلبداع، بهدف إعطاء صورة واضحة عن مفهوم اإلبداع

 التعرف على أهم الدراسات التً تناولت مفهوم اإلبداع .و ةالمختلف
باستخدام المسح المٌدانً آلراء أفراد مجتمع الدراسة حٌث  األسلوب المٌدانً: -ب 

اعتمد الباحثان فٌها على استبٌان صمم لجمع البٌانات األولٌة من أفراد مجتمع الدراسة 
توفر خصائص اإلداري  مدىو عن مدى توفر محفزات اإلبداع، معوقات اإلبداع،

 المبدع فً القطاع الصناعً.

 صدق وثبات أداة الدراسة: 
على تسعة من المحكمٌن المتخصصٌن فً تصمٌم  نقام الباحثان بعرض االستبٌا

اإلستبٌانات للتحقق من مدى صدقها وثباتها، ووافق المحكمون على مالءمة فقرات 
ر فً صٌاغة بعض الفقرات، كما قام االستبٌان لقٌاس مجاالت الدراسة مع إجراء تغٌٌ

( فردا من أفراد 06( لعٌنة مكونة من )Pilot Studyالباحثان بإجراء دراسة اختبارٌة ) 

مجتمع الدراسة، بهدف التعرف على درجة وضوح وفهم فقرات االستبٌان من وجهة 
 نظر المجٌبٌن، وتم كذلك إعادة صٌاغة بعض الفقرات لتكون أكثر وضوحا وفهما.

 %6603وة على ذلك، تم استخراج معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلً فقد بلغ )عال

 ( للجزء الثانً من االستبٌان والمتعلق بمدى توفر محفزات اإلبداع.
( للجزء الرابع %3306( للجزء الثالث المتعلق بمعوقات اإلبداع، و)%3606و )

كرونباخ لالتساق الداخلً  المتعلق بمدى توفر خصائص اإلداري المبدع، وكان معامل
 ( وهً نسبة عالٌة ومقبولة نسبٌا.%3603لإلستبٌان ككل ) 

  أسلوب التحلٌل اإلحصائً:
تم معالجة البٌانات التً تم جمعها من خالل االستبٌان باستخدام البرنامج اإلحصائً             

 (SPSS /PC
 ( من خالل: +

ف الخصائص الشخصٌة ألفراد مجتمع . استخدام التكرارات والنسب المئوٌة لوص 4

 الدراسة.
. لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات 0

 المعٌارٌة.
. الختبار فرضٌات الدراسة لوجود فروقات ذات داللة إحصائٌة أو عدمها فً 6

ص مجاالت الدراسة الثالثة ) الخصائص، المعوقات، المحفزات( تعزى للخصائ
 (. ANOVAالشخصٌة، فقد تم استخدام تحلٌل التباٌن األحادي ) 



.......................................د.ىهواريىمعراجىوىد.ىخلولىعبدىالرزاقاإلبداعىفيىالقطاعىالحكوميىالجزائري:ىدرادةىمودانوة  

 67 (6666) 66العدد               مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر                                       

فقد تم  ،الثالث ات. الختبار فرضٌات الدراسة لوجود عالقات بٌن مجاالت الدراس4

 استخدام معامل االرتباط.

  محددات الدراسة:
واجه الباحثان أثناء إجراء الدراسة بعض الصعوبات التً حالت دون الحصول على 

 ومات الالزمة، كان أهمها : كافة المعل
 قلة الدراسات السابقة سواء كانت النظرٌة أو المٌدانٌة؛  .4
كذلك تكتنف هذه الدراسة بعض الصعوبة فً تعمٌم نتائجها على باقً مناطق  .0

 الجزائر القتصار الدراسة على منطقة غرداٌة؛

 هذاو باإلضافة إلى اعتماد الدراسة على أسلوب االستبٌان لجمع البٌانات .6
لٌس و األسلوب عادة ٌعكس آراء مجتمع الدراسة فً ما ٌجب أن ٌكون علٌه الحال

 الواقع؛ 

 
I  :الدراسة النظرٌة . 

هً           و ٌمكن تعرٌف بعض المصطلحات الرئٌسٌة لتدل على المعانً المقصودة
(Adam et la, 1998,P140 :) 

I.8 : و محفزات اإلبداع(هً األبعاد التً حددهاBurnside لتمثٌل محفزات )

 المشرف،و دعم اإلبداع،و الظروف التنظٌمٌة،و هً: األنماط اإلدارٌة،و اإلبداع
 التحدي. و اإلعترافو الحرٌة،و

I.6 : و معوقات اإلبداع(هً التً حددهاBurnside لتمثٌل معوقات اإلبداع: قلة )

 رد المالٌة،قلة المواو ضغط التقوٌم،و المراكز السلطوٌة،و الوضع الحالً،و الوقت،
 األنظمة. و القوانٌنو ظروف العمل،و

I.1 : مدى توفر خصائص اإلبداع عند اإلدارٌٌن فً   خصائص اإلداري المبدع
 تشمل الخصائص الموجودة فً االستبٌان الموافقةو القطاع الحكومً فً منطقة غرداٌة

 ( . Dyarالتً حددها )و
رإساء األقسام فً القطاع و ٌن ،مساعدي المدٌرو تشمل على المدٌرٌن ، اإلدارة :

 الحكومً فً منطقة غرداٌة. 
نحوهما، مترادفات لمعنى ٌمثل إثبات شًء جدٌد غٌر و ابتكارو تعد كلمات إبداع

ٌعرف اإلبداع فً اللغة كما جاء فً) و مؤلوف، أو حتى النظر لألشٌاء بطرق جدٌدة،
الوسٌط ( : بدعه بدعا أي  جاء فً )المعجمو هو أنشؤه،و لسان العرب (، من بدع الشًء

عرفه )القاموس العصري الحدٌث ( بؤنه : اإلٌجاد أو التكوٌن و أنشؤه على مثال سابق،
، أما التعرٌف الموضوعً فقد اختلف  (66،ص8988القاموس العصري الحدٌث، أو االبتكار)

 محدد ألسباب تتعلقو المفكرون حول تحدٌد ماهٌة اإلبداع، حٌث ال ٌوجد اتفاق واضح
بتعقد الظاهرة نفسها أو بتعدد اتجاهات المفكرٌن، حٌث ٌنظر كل واحد منهم من زاوٌة 

أنه منتج، ومنهم من ٌنظر معٌنة توافق تخصصه أو مٌوله. فمنهم من ٌنظر إلٌه على 
الخصائص التً تمٌز و أساس السمات إلٌه على أنه عملٌة،ومنهم من ٌنظر إلٌه على

 هً : و لتعارٌفلذلك سنتناول بعض او المبدعٌن،
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ٌمكن تعرٌف اإلبداع التكنولوجً، بصورة دقٌقة، بؤنه تلك العملٌة التً تتعلق 
كذلك أسالٌب و التً تخص المنتجات بمختلف أنواعهاو بالمستجدات اإلٌجابٌة

 (.23،ص4991سعٌد أوكٌل،)اإلنتاج
ن، أي وٌمكن القول إذن بؤن اإلبداع بمعناه العام هو كل خروج عن العادي أو الروتٌ

 سعٌد) تؤثٌراته على الحٌاة بصفة عامةو جدٌد مهما كانت بساطته، فائدته ءكل شً
 (.441،ص4993أوكٌل،

اإلبداع هو القدرة على تكوٌن وإنشاء شًء جدٌد، أو دمج اآلراء القدٌمة أو الجدٌدة 
فً صورة جدٌدة، أو استعمال الخٌال لتطوٌر وتكٌٌف اآلراء حتى تشبع الحاجٌات 

دٌدة، أو عمل شًء جدٌد ملموس أو غً ملموس أو غٌر ملموس بطرٌقة أو بطرٌقة ج
 .(41،ص3113طارق السوٌدان وآخرون،)أخرى

اإلبداع عبارة عن الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتٌة والموضوعٌة، التً 
 اإلبداع بمعناه الواسعو تقود إلى تحقٌق إنتاج جدٌد وأصٌل ذو قٌمة من الفرد والجماعة،

 ٌعنً إٌجاد الحلول الجدٌدة لألفكار والمشكالت والمناهج.    
مفٌد قد و نجد أٌضا من ٌعرف اإلبداع التنظٌمً بؤنه عبارة عن اإلتٌان بشًء جدٌدو 

من خالل التصرف و تكون فكرة أو خدمة أو سلعة أو عملٌة أو نشاط ٌتم داخل المنظمة
ع اإلبتكار واستخدام طرق وأسالٌب الممٌز الذي ٌمارسه الفرد كتبنً التغٌٌر وتشجٌ

حدٌثة فً مجال العمل ومحبة التجرٌب والمناظرة وعدم االنصٌاع لألوامر التً تحد من 
تفكٌره والقدرة على التكٌف والمرونة والمساهمة فً حل المشاكل وكثرة 

  .(41،ص3112آخرون، و ضٌف هللا بن عبد هللا)االتصاالت
ظرٌة أو افتراض علمً جدٌد أو اختراع جدٌد أو اإلبداع هو استحداث فكرة أو ن -

  .أسلوب جدٌد إلدارة منظمه
ٌعنً اإلبداع اإلداري: القدرة على ابتكار أسالٌب ووسائل وأفكار ٌمكن أن تلقً  -

التجاوب األمثل من العاملٌن، وتحفزهم الستثمار قدراتهم ومواهبهم لتحقٌق األهداف 
 .(891،ص3111سعٌد ٌس عامر،)التنظٌمٌة

اإلبداع هو إنتاج أفكار جدٌدة خارجة عن المؤلوف، على شرط أن تكون أفكار -
إبداع بل  ىمفٌدة، وقد ٌكون اإلبداع فً مجال ٌجلب الدمار والضرر وهذا ال ٌسم

تخرٌب فلو قلنا أن موظف إبتكر طرٌقة جدٌدة لتحفٌض التكالٌف أو لتعزٌز اإلنتاج أو 
 إلبداع.لمنتج جدٌد، فتعتبر هذه الفكرة من ا

  .فمن بٌن المفاهٌم التً قدمها )صبحً( اإلبداع كمفهوم   
 (: إن اإلبداع عبارة عن قدرة تتشكل من خمسة عناصر هً :*3112وفً سنة )

غٌر مؤلوفة،  تاألصالة: وهً القدرة على تولٌد األفكار غٌر المسبوقة، أو تطبٌقا -
 حلول فرٌدة. ةأو جمل

لجة المسائل، والموضوعات والمشكالت بصورة المرونة: وهً القدرة على معا -
 شمولٌة ورإٌة األشٌاء من زواٌا متعددة وتوظٌف إستراتٌجٌات واتجاهات عدٌدة.

التطبٌقات والبدائل أو ) و  الطالقة: وهً القدرة على تولٌد جملة من األفكار -
ذكر السٌنارٌوهات ( لحلول مقترحة لمشكلة ما وتنطوي على فهم عمٌق ولٌست مجرد ت

  .سرد وال
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المٌل إلى التفصٌالت: وهً القدرة على تطوٌر الفكرة بواسطة المعالجة المعمقة  -
التً تبرز أبعادها وعناصرها ومنطوٌاتها المختلفة فً ضوء جملة من معاٌٌر وأسس 

 تقوٌم.
تتجسد هذه القدرة بوصفها عنصرا مهما من   القدرة على تحسس المشكالت: -

ظٌف القدرات العقلٌة للفرد وما ٌمتلكه من معارف وخبرات عناصر اإلبداع فً تو
ومهارات وحصر القضاٌا  والمشكالت التً ٌمكن أن تكون موضع معالجة، بغرض 

 التوصل إلى حلول مبدعة بصددها.
 إضافة إلى التعامل مع احتٌاجات اإلنسان بغرض خلق وسائل وسبل تلبٌتها.

فٌدة ومتصلة بحل أمثل لمشكالت معٌنة أو اإلبداع بؤنه أفكار تتصف بؤنها جدٌدة وم
أو إعادة تركٌب األنماط المعروفة  عرإٌة أو تجمٌ قأو تعمٌ فأسالٌب أو أهدا رتطوٌ

  .فً السلوكٌات اإلدارٌة فً أشكال متمٌزة ومتطورة تقفز بؤصحابها إلى األمام
جدت اإلبداع مزٌج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصٌة التً إذا ما و 

مناسبة ٌمكن أن ترقى بالعملٌات العقلٌة لتإدي إلى نتاجات أصلٌة وجدٌدة سواء  ةفً بٌئ
بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرت المإسسة أو المجتمع أو العالم إذا كانت النتاجات 

نصر جورج )من مستوى االختراقات اإلبداعٌة فً أحد مٌادٌن الحٌاة اإلنسانٌة

 .(9،ص3112هرمز،
الشهٌر، وٌعتبر  يجد تعرٌف اإلبداع وفق المنظور الشومبتٌري* اإلقتصادن 

لإلبداع، حٌث ٌعرفه على أنه: النتٌجة الناجمة عن إنشاء طرٌقة أو  اأول من قدم تعرٌف
أسلوب جدٌد فً اإلنتاج وكذلك التغٌٌر فً جمٌع مكونات المنتوج أو كٌفٌة تصمٌمه ... 

 : (3،ص3113بن نذٌر نصرالدٌن، )هًولقد حددت خمسة أشكـال لإلبداع و
 إنتاج منتج جدٌد؛ -
 إدماج طرٌقة جدٌدة فً اإلنتاج أو التسوٌق؛  -
 استعمال مصدر جدٌد للمواد األولٌة؛ -
 فتح وغزو أسواق جدٌدة؛ -
 تحقٌق تنظٌم جدٌد للصناعة؛ -

من خالل تحالٌل شومبتٌري لإلبداع نستنبط نوعٌن أساسٌٌن لإلبداع، النوع األول 
لوجً )التقنً( وٌخص: اإلنتاج أو التحسٌن فً المنتجات وطرائق وع التكنهو اإلبدا

داري  وٌخص: إدماج وأسالٌب الفن اإلنتاجً أما الثانً فهو اإلبداع التنظٌمً واإل
غٌر المادي، وٌهدف  عوتغٌٌر إجراءات وطرائق التسٌٌر، وٌعتبر هذا النوع من اإلبدا

التسٌٌر ومبادئ اإلدارة، والمعارف المكتسبة إلى تحوٌل وإعادة تنظٌم طرائق وأسالٌب 
من أجل جعل سلوك المنظمة واألفراد أكثر إٌجابٌة وفعالٌة وكفاءة، بمعنى العمل على 

 الرفع من أداء المنظمة.
ور، اكتشاف، إختراع مع اعتباره صوٌعرف اإلبداع كذلك بؤنه: التطبٌق الناجح لت

ظٌمً والسلوكً ولٌس للمصادفة وأنه: كل نتٌجة مفسرة بإرادة التغٌٌر والتطوٌر التن
األفكار التً تإدي إلى تحسٌن وتطوٌر مختلف تطبٌقاتها، سواء كان ذلك فً مٌدان 

وهو كل خروج عن العادي أو الروتٌن، أي  ،اإلقتصاد والصناعة واإلدارة وغٌرها
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جدٌد مهما كانت بساطته، فائدته،  ءشً (441، ص4993محمد سعٌد أوكٌل، )كل
 اته على الحٌاة بصفة عامة.وتؤثٌر
جدٌد ٌتصف بالحداثة الفعلٌة وبالخصائص العلمٌة  ءبناء على ما تقدم فكل شً 

واإلدارة  االقتصادوالتكنولوجٌة وتطبٌقاته تجلب معها أثار إٌجابٌة وناجحة فً مٌدان 
 وغٌرها ٌعتبر إبداعا.

صلة بحل مشكالت وٌمكن تعرٌف اإلبداع بؤنه أفكار تتصف بؤنها جدٌدة ومفٌدة ومت
معٌنة أو تجمٌع أو إعادة تركٌب األنماط المعروفة من المعرفة فً أشكال فرٌدة بل 
ٌتعدى أٌضا ذلك إلى اآلالت والمعدات وطرائق التصنٌع والتحسٌنات فً التنظٌم نفسه 

وبذلك  ؛اإلنتاجٌة ازدٌادونتائج تدرٌب والرضا عن العمل مما ٌإدي فً النهاٌة إلى 
 طرائق صناعتها.و افة إلى تحسٌن السلعضع طرائق اإلدارة والتسوٌق باإلٌشمل اإلبدا

بناء على هذا نعرف اإلبداع بؤنه اإلتٌان بفكرة أو مجموعة أفكار جدٌدة وغٌر و   
 لنمط الموجود.امؤلوفة عند الغٌر، تشكل تحسٌنا وتطوٌرا على 

خل التً ٌهتمون وبصفة عامة فإن تعرٌف اإلبداع ٌختلف باختالف الجوانب والمدا
 بها واألهداف التً ٌرٌدون تحقٌقها، وتنقسم هذه الجوانب إلى أربعة أنواع رئٌسٌة وهً: 

التركٌز على العملٌة اإلبداعٌة نفسها ) آلٌة اإلبداع (: أي المراحل التً تمر بها  .4
عملٌة اإلبداع وفً هذا المجال ٌعرف اإلبداع بؤنه "عملٌة ٌنتج عنها عمل جدٌد 

 (.9، ص3112ضٌف هللا نفعً، ماعة وتقبله أنه مفٌد")ٌرضً الج
التركٌز على الناتج اإلبداعً )اإلنتاج اإلبداعً(: أي مقدار اإلنتاجٌة التً تحققها  .3

وفً هذا المجال ٌعرف بؤنه " ٌسعى لتحقٌق إنتاج  -أو تنتج عن عملٌة اإلبداع  –
نتاج اإلبداعً وحل ٌتمٌز بالمالئمة وإمكانٌة التطوٌر" وبالتالً ٌركز على اإل

 المشكالت وتبنً التغٌٌر.
الصفات الشخصٌة للمبدعٌن: كالفضول والبحث ووضوح الرإٌا والقدرة على  .2

تفهم المشكالت ونجد صفات اإلبداع بالخصائص النفسٌة المتمثلة بالمخاطرة 
الصرن،  رعد حسن)واإلستقاللٌة والمثابرة واإلنفتاح على الخبرة الداخلٌة والخارجٌة

 (.13، ص3111
(: كاالستقالل والصدق والبحث ةاإلمكانٌات اإلبداعٌة عند األفراد ) القٌم اإلبداعٌ .1

اإلبداعٌة  ةونجد أٌضا من ٌركز على اإلمكانٌ .عن الحقٌقة، والحاجة إلى اإلنجاز
واالستعدادات النفسٌة الكامنة لإلبداع كما تكشف عنها االختبارات النفسٌة، وٌعرف 

 لتفوق أو التمٌز كما ٌراها.لا على أنه االستعداد الكامن اإلبداع على أساسه
 

II :الدراسة المٌدانٌة . 

II.8 استرجاعه: و توزٌع االستبٌان 
المكون و ( استبٌان على مجتمع الدراسة فً منطقة غرداٌة444الباحثان بتوزٌع) قام

د المجتمع رإساء األقسام، وتم تحدٌد عدد أفراو مساعدي المدٌرٌنو من كافة المدٌرٌن
المإسسات و المدٌرٌاتو من خالل زٌارة استكشافٌة للجهات ذات العالقة فً الدوائر

كان عدد و جمعهاو بعدها قام الباحث بتوزٌع االستبٌاناتو الحكومٌة فً تلك المنطقة،
(  %36( استبٌان بنسبة استرداد)633االستبٌانات المسترجعة من أفراد مجتمع الدراسة )
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( من %6306معتمدا لغاٌات التحلٌل اإلحصائً بنسبة )و ٌان صالحا( استب347وكان)
( عدد 64ٌبٌن الجدول رقم)و ( استبٌان لعدم اكتمالها.43الموزع حٌث استبعد الباحثان)

 المستردة.و االستبٌانات الموزعة
 النسبة المئوٌة لالستبٌانات الموزعةو (: اإلعداد 8الجدول رقم ) 

 ٌلالمعتمدة للتحلو والمستردة

عدد  المنطقة
االستبٌانات 

 الموزعة

عدد 
االستبٌانات 

المستردة من 
 المجموع الكلً

النسبة 
المئوٌة 

لالستبٌانات 
 المستردة

عدد 
االستبٌانات 

المعتمدة 
 للتحلٌل

النسبة 
المئوٌة 

لالستبٌانات 
المعتمدة 

 للتحلٌل

 %34 118 %6003 406 436 غرداٌة

 %4303 466 %66 446 406 برٌان

 %46 33 %4303 33 36 ةالقرار

 %4300 36 %4303 33 66 المنٌعة

المجموع 
 الكلً

444 633 466% 646 466% 

 
(  %6003بنسبة مئوٌة)و ٌتبٌن من الجدول أن منطقة غرداٌة كان لها النصٌب األكبر

( فً حٌن كان نسبة %66من عدد االستبٌانات المستردة ٌلٌها منطقة برٌان بنسبة )
كانت و (633( من مجموع االستبٌانات)%6300لمنٌعة معا )او منطقتً القرارة

من منطقة برٌان و ( استبٌان،443االستبٌانات المعتمدة للتحلٌل فً منطقة غرداٌة  )
 ( استبٌان من محافظة المنٌعة.36)و ( استبٌان من منطقة القرارة33)و ( استبٌان،466)

 
 
 
II.6 :وصف خصائص مجتمع الدراسة 

 رإساء األقسام فً الدوائر        و مساعدي المدٌرٌنو سة من المدٌرٌنتكون مجتمع الدرا
تناول الجزء األول من و المإسسات الصناعٌة فً منطقة غرداٌة،و المدٌرٌاتو

 التً ٌمكن وصفها كما ٌلً: و االستبٌان البٌانات الشخصٌة ألفراد مجتمع الدراسة
 أوال: المسمى الوظٌفً:
 فراد مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظٌفً( توزٌع أ 6الجدول رقم ) 

 النسبة المئوٌة التكرار المسمى الوظٌفً

 4603 43 مدٌر

 4404 36 مساعد مدٌر

 6403 046 رئٌس قسم

 466 646 المجموع

( توزٌع أفراد مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظٌفً، إذ  0ٌوضح الجدول رقم ) 

دراسة هم من رإساء األقسام بتكرار ) ٌالحظ من الجدول أن معظم أفراد مجتمع ال
( %4404( أما مساعدي المدراء فتصل نسبتهم المئوٌة إلى) %6403بنسبة)و (046
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ٌعزى سبب ارتفاع و (.43( بتكرار ) %4603( بٌنما كانت نسبة المدراء )36بتكرار )

 نسبة رإساء األقسام مقارنة مع غٌرهم بؤن القطاع الصناعً عادة ٌضم أقساما متعددة
 النشاطات التً تقوم بها الدوائر بٌنما هنالك مدٌر واحد فً الدائرة      و لتنوع المهام

 كذلك مساعد مدٌر واحد أو مساعدٌن أثنٌن.و
 

 ثانٌا:  الجنس
 ( توزٌع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس1الجدول رقم ) 

 النسبة المئوٌة التكرار الجنس

 3603 644 ذكر

 4604 63 أنثى

 466 646 عالمجمو

( توزٌع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس حٌث ٌالحظ أن 6ٌوضح الجدول رقم ) 
( من أفراد مجتمع الدراسة، فً حٌن بلغ %3603بنسبة مئوٌة )و (644عدد الذكور بلغ )

( من أفراد المجتمع ، مما ٌدل على أن نسبة  %4604( بنسبة مئوٌة )63عدد اإلناث )
( مما حدا %6600بفارق كبٌر جدا مقداره )و ة عدد اإلناثعدد الذكور أكبر من نسب

 بالباحثٌن إلى استبعاد متغٌر الجنس من التحلٌل اإلحصائً لفرضٌات الدراسة. 
 

 : الحالة االجتماعٌة -ثالثا : 
 (: توزٌع أفراد مجتمع الدراسة حسب الحالة االجتماعٌة4الجدول رقم ) 

 ئوٌةالنسبة الم التكرار الحالة االجتماعٌة

 %44 66 أعزب

 %66 666 متزوج

 %466 643 المجموع

( توزٌع أفراد مجتمع الدراسة حسب الحالة االجتماعٌة، إذ 4ٌبٌن الجدول رقم )
(. بٌنما كان عدد المتزوجٌن 66بتكرار )و ( هم من غٌر المتزوجٌن%44ٌالحظ أن )

سبة غٌر المتزوجٌن تبٌن أن نسبة المتزوجٌن أكثر من نو ( .%66( بنسبة مئوٌة )666)
 بذلك تم استثناء هذا المتغٌر من التحلٌل اإلحصائً لفرضٌات الدراسة،و (،%36بنسبة )

ٌعزى سبب كبر عدد المتزوجٌن مقارنة بغٌر المتزوجٌن إلى أن الوصول إلى إحدى و
رئٌس قسم ( ٌتطلب فئة عمرٌه متقدمة نسبٌا و المسمٌات اإلدارٌة ) مدٌر، مساعد مدٌر،

 بالتالً ال بد أن ٌكون معظم أفراد مجتمع الدراسة متزوجٌن. و (،3الجدول رقم )كما فً 

 
 رابعا: العمر 

ٌالحظ أن معظم و ( توزٌع أفراد مجتمع الدراسة حسب العمر،3ٌبٌن الجدول رقم ) 
( ثم %3606بنسبة مئوٌة )و فؤكثر ( 44أفراد مجتمع الدراسة هم من فئة العمرٌة ) 

قد ٌعزى سبب ذلك إلى و (،%6006بنسبة مئوٌة )و ( سنة46-64) تالها الفئة العمرٌة

رئٌس قسم ( ٌتطلب و مساعد ،و أن الوصول إلى إحدى الوظائف اإلدارٌة   ) مدٌر ،
الحصول على درجة علمٌة معٌنة ، بٌنما بلغت نسبة و مرور الفترة الزمنٌة الطوٌلة نسبٌا
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الفئة العمرٌة )أقل من و (%300ة () سن66-03الموظفٌن ممن هم ضمن الفئة العمرٌة )
 (. %006سنة ( )03

 (: توزٌع أفراد العٌنة حسب العمر5الجدول رقم )

النسبة  التكرار الفئة العمرٌة
 المئوٌة

 %006 3 سنة 03أقل من 

 %300 43 سنة03-66

 %6006 444 سنة64-46

 %3606 066 سنة فؤكثر44

 %466 646 المجموع

 

 خامسا: سنوات الخدمة
 (: توزٌع أفراد مجتمع الدراسة حسب سنوات الخدمة6دول رقم )الج

  
 النسبة المئوٌة التكرار الفئة العمرٌة

 %303 46 سنوات فؤقل3

 %4403 34 سنوات 3-46

 %0604 464 سنة 44-46

 %0003 36 سنة 43-06

 %0300 66 سنة فؤكثر 04

 %466 643 المجموع

جتمع الدراسة حسب سنوات الخدمة ، إذا ( توزٌع أفراد م3ٌبٌن الجدول رقم )   
 46-44( من أفراد مجتمع الدراسة هم من ذوي سنوات الخدمة )%0604ٌالحظ أن )
( كانت لذوي %0003سنة فؤكثر ( فً حٌن )04( لذوي السنوات )%0300سنة ( تلٌها )

كانت سنوات الخدمة و سنوات (46-3( لذوي السنوات )%4403)و (06-43السنوات )
ٌعزى سبب ذلك إلى أن الوصول إلى إحدى و (%303سنوات فؤقل( األقل نسبة ) 3)

مساعد مدٌر،و رئٌس قسم ( ٌتطلب مرور سنوات خدمة و المسمٌات اإلدارٌة ) مدٌر ،
تعتبر سنوات الخدمة عامال حاسما لنجاح اإلبداع و طوٌلة نسبٌا فً األجهزة الحكومٌة ،

توفٌر المتطلبات و الكفاءات الذاتٌة فً الجهاز الحكومً ،و لخبراتنتٌجة لتراكم ا
إجراءاته مما ٌإدي و الالزمة لنجاح اإلبداع لمعرفتهم الواسعة بآلٌة عمل الجهاز اإلداري

 إلى لعب هإالء األفراد دور المستشارٌن الداخلٌٌن لكٌفٌة تفعٌل مفهوم اإلبداع .
 

IIIمناقشتها:و . تحلٌل النتائج 
III.8 مناقشة أسئلة الدراسة:و تحلٌل 

 لإلجابة على أسئلة الدراسة الثالثة استخدم الباحثان المتوسطات الحسابٌة
ذلك لمعرفة مدى موافقة أفراد مجتمع الدراسة لمدى توفر و اإلنحرافات المعٌارٌة،و

كذلك مدى الموافقة على أهم العقبات التً تحول و محفزات اإلبداع فً الوحدة اإلدارٌة،
دون اإلبداع. باإلضافة إلى معرفة مدى الموافقة على توفٌر خصائص اإلبداع عند 
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المدٌرٌن. ثم قٌاس إجابات أفراد مجتمع الدراسة على مقٌاس لٌكرت الخماسً لبٌان 
 ( على غٌر موافقة بشدة      4(، بحٌث تدل الدرجة )3( إلى )4درجة الموافقة من ) 

( على درجة موافقة 003أقل من -4ث ٌعكس المدى )( على موافقة بشدة  بح3ٌالدرجة)و
( 3-603المدى )و ( على درجة موافقة متوسطة،603أقل من  -003المدى )و متدنٌة،

 على درجة موافقة عالٌة.
 

السؤال األول:  ما مدى توفر محفزات االبداع للمدٌرٌن فً القطاع الصناعً فً 
 طاع؟ منطقة غرداٌة من وجهة نظر المدٌرٌن فً ذلك الق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعٌارٌة إلجابات المبحوثٌن لمدى  واالنحرافات ( المتوسطات الحسابٌة9الجدول رقم ) 
 توفر محفزات اإلبداع

الوسط  العٌارات 
 الحسابً 

اإلنحراف 
 المعٌاري 

درجة 
 الموافقة 

. ٌثق رإسائً بقدرتً على القٌام بعملً دون الحاجة إلى 4

 الرقابة علً.

 ةعالٌ 6064 6033

تعلٌمات مناسبة للعمل فً الوحدة اإلدارٌة و . ٌوجد قواعد0
 التً أعمل بها.

6036 4044 " 

 " 6066 6036 اقتراحاتً أذنا صاغٌة من رإسائً .و .تالقً أفكاري6

 متوسطة 6064 6046 . أشعر أن رئٌسً مهتم جدا بؤفكاري.4

.أشعر بارتٌاح كبٌر عندما أخبر رئٌسً باألخطاء التً 3

 بها.أرتك

6044 4046 " 

 " 4046 6040 . لقد منحت السلطة الكافٌة للقٌام بعملً على خٌر وجه.3

لٌس و . تستخدم األخطاء المرتكبة فً وحدتً للتعلٌم منها6

 إعاقة العمل. و للعقاب

6044 4040 " 

 " 4063 6046 .ٌبدي مدٌري حماسا عالٌا للعمل الذي نقوم بإنجازه. 3

 " 4044 6064 ة بوضع أهداف وظٌفتً.. ٌسمح لً بالمشارك6

.ٌبدي مدٌري انفتاحا كبٌرا لالقتراحات المقدمة من 46
 المرإوسٌن حول كٌفٌة تحسٌن إنجاز المدٌر فً العمل.

6066 4044 " 

. أستطٌع من خالل وظٌفتً الحالٌة أن أنجز بؤعلى مستوى 44

 ممكن.

6066 4046 " 

 " 4003 6044 .أتلقى تشجٌعا على اإلبداع فً عملً.40
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 " 4064 6063 .هناك تشجٌع على التنوع فً اآلراء بٌن المرإوسٌن .46

 متوسطة 4066 3063 .ٌستخدم مدٌري معاٌٌر عالٌة للحكم على إنجازه.44

أفكاري حول تحسٌن و باإللحاح اقتراحاتًو . تطلب اإلدارة43

 الخدمة المقدمة للمواطنٌن.

 متوسطة 4043 0066

 " 4003 0063 عالٌة للتمٌز فً العمل فً وحدتً..ٌوجد معاٌٌر 43

 " 4046 0066 . ٌكافؤ األفراد على إبداعاتهم فً هذه الوحدة اإلدارٌة.46

 " 4040 0033 التشوٌش.و الفوضىو . تتعامل اإلدارة بسهولة مع اإلرباك43

. أستطٌع اإلنتقال من وظٌفتً إلى وظائف أخرى فً 46

 المنظمة إذ أردت ذلك.

0036 4046 " 

 " 4006 0036 . الٌوجد محسوبٌة فً المنظمة التً أعمل بها.06

 متوسطة 4040 6046 المعدل العام 

المعٌارٌة مرتبة تنازلٌا  تاالنحرافاو ( المتوسطات الحسابٌة6ٌوضح الجدول رقم )

 لمدى  
 ( Burns ideموافقة أفراد مجتمع الدراسة عن توفٌر محفزات اإلبداع التً حددها )

الظروف و (،43، 43، 44،  40، 46، 0، 4األنماط اإلدارٌة)الفقرات  -هً: و
المشرف و (، 6، 3دعم اإلبداع )الفقرات و (،46، 06، 44، 6، 3التنظٌمٌة )الفقرات 

 ( . 43التحدي )الفقرة و (4االعتراف )الفقرة و (، 6، 3الحرٌة )الفقرات و (، 4606)

المعٌارٌة لكافة الفقرات  تاالنحرافاو الحسابٌةأما بالنسبة للمعدل العام للمتوسطات 
التً تحدد مدى توفر محفزات اإلبداع فً القطاع الحكومً لمنطقة غرداٌة ٌتبٌن أن 

( ٌدل على توفر محفزات اإلبداع بدرجة 6046المعدل العام للوسط الحسابً قد بلغ )
ل على الموافقة ( الدا603أقل من  -003كان الوسط الحسابً ضمن المدى   )و متوسطة.

 (. 4040المتوسطة لتوفر محفزات اإلبداع بٌنما كان االنحراف المعٌاري )
( كانت  6-4ٌتبٌن من الجدول أن اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة نحو الفقرات )

(، بٌنما كانت االتجاهات نحو باقً فقرات ضمن  3 -603ضمن مدى الموافقة العالٌة )
 (.603أقل من  -..0مدى الموافقة المتوسطة    )

 
كما ٌبٌن الجدول أن الفقرة التً تتعلق بثقة الرإساء بقدرة المرإوس على القٌام بعمله 

انحراف و (6046دون الحاجة إلى الرقابة علٌه كانت فً المرتبة األولى بوسط حسابً )
( بمعنى موافقة بدرجة عالٌة من أفراد مجتمع الدراسة على ثقة الرإساء 6066معٌاري )

بإجماع أفراد مجتمع الدراسة كما ٌدل علٌه تدنً االنحراف المعٌاري. أما الفقرة و م،به
تعلٌمات مناسبة فً اإلدارة ، فقد جاءت فً المرتبة الثانٌة و التً تتعلق بوجود قواعد

تشتت فً إجابات أفراد و ( مما ٌعكس درجة عالٌة من الموافقة،6036بوسط حسابً )
جاءت الفقرة المتعلقة و (،4044ا أن االنحراف المعٌاري )مجتمع الدراسة على ذلك كم

بوسط حسابً   و االقتراحات المقدمة لهم فً المرتبة الثالثةو باهتمام الرإساء باألفكار
إجماع على ذلك كما ٌعكسه االنحراف المعٌاري و ( ٌعكس درجة موافقة عالٌة،6036)
ٌة فً المنظمة مع إجماع فٌما حصلت  الفقرة المتعلقة بعدم وجود محسوبو (  6066)

( مما ٌعكس وجود موافقة بدرجة متوسطة لعدم 0036بوسط حسابً )و بٌن المبحوثٌن 
( مما ٌدل على  4006بانحراف معٌاري )و وجود محسوبٌة فً المنظمة،           

احتلت المرتبة األخٌرة، واحتلت الفقرة و تشتت فً إجابات أفراد مجتمع نحو الفقرة
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 ة بإمكانٌة االنتقال من وظٌفة إلى وظائف أخرى فً المنظمة المرتبة قبل األخٌرةالمتعلق
( مما ٌعكس درجة متوسطة من الموافقة على الفقرة كذلك 0006بوسط حسابً مقداره )و

ٌبٌن وجود تشتت فً إجابات أفراد المجتمع الدراسة نحو الفقرة بانحراف معٌاري 
 (. 4046مقداره   )

 
هناك وتعلٌمات و أن اإلدارة تثق بالمرإوسٌن على القٌام بؤعمالهموٌتضح مما سبق 

االقتراحات المقدمة لهم .و قد و مناسبة، كما أن هناك اهتمام من قبل الرإساء باألفكار
 الخبرات الطوٌلة نسبٌاو ٌعزى ذلك إلى أن غالبٌة المرإوسٌن من ذوي الكفاءات العلمٌة

معوق  ًن أفكارهم باالهتمام، أما المحسوبٌة فهتكوٌولذلك عندهم القدرة على العمل و
لإلبداع وعدم وجودها ٌعتبر محفزات اإلبداع واكن ترتٌب المستجٌبٌن لها جاء فً 

 ; Adam, 1998هذا ما تكلم عنه)و هذا ٌدل على وجود محسوبٌةو المرتبة األخٌرة

Cumming, 1998 ; Juniper, 1996  . ) 
 ( المتوسطات الحسابٌة46اع فٌبٌن الجدول رقم )أما بالنسبة ألبعاد محفزات اإلبد

النسب المئوٌة لتلك األبعاد مرتبة تنازلٌا كما ٌراها أفراد مجتمع و االنحرافات المعٌارٌةو
 الدراسة.

( أن بعد المشرف كان ضمن مدى الموافقة العالٌة 46ٌالحظ من الجدول رقم )
 ألنماط اإلدارٌة، ودعم اإلبداع،او ( بٌنما كانت باقً السمات) التحدي، الحرٌة،6034)
 (. 603االعتراف(  ضمن مدى الموافقة المتوسطة )أقل من والظروف التنظٌمٌة، و

 ( مدى توفر محفزات اإلبداع مرتبة تنازلٌا 86الجدول رقم ) 
الوسط  األبعاد

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

الوسط 
الحسابً من ) 

5 ) 

النسبة 
 المئوٌة

 درجة الموافقة

 عالٌة 4003 6034 4066 6003 رفالمش

 متوسطة 3300 6044 4040 6044 التحدي

 متوسطة 33 6046 4066 3036 الحرٌة

 متوسطة 3404 6000 4033 00033 األنماط اإلدارٌة

 " 3000 6044 4066 3000 دعم اإلبداع

الظروف 
 التنظٌمٌة

46064 4064 6064 3403 " 

 " 3403 0066 4046 0066 االعتراف

 " 34036 6004 0063 6043 دل العامالمع

 

ٌتبٌن من الجدول أن بعد المشرف كان أكثر األبعاد توفرا كسمة من سمات محفزات 
هذا و (6003كانت نسبة توفر هذه السمة كنسبة مئوٌة )و (6034اإلبداع وبوسط حسابً )

ك الوسط البعد ٌدل على درجة عالٌة من موافقة أفراد مجتمع الدراسة لتوفره كما ٌدل ذل
 الحسابً.

أما أقل األبعاد توفرا كسمة من سمات محفزات اإلبداع كان بعد االعتراف وبوسط 
( مما ٌدل على وجود هذا البعد بدرجة موافقة متوسطة ألفراد مجتمع 0066حسابً )
( من التوفر واحتل 3403( وبنسبة مئوٌة )603أقل من  003ذلك ضمن المدى)و الدراسة
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 003( وضمن المدى )6064ٌة المرتبة قبل األخٌرة بوسط حسابً )بعد الظروف التنظٌم
 ( وذلك بدرجة موافقة متوسطة لتوفٌر هذا البعد.603أقل من 

مما سبق نستطٌع اإلجابة على السإال بؤن القطاع الحكومً فً منطقة غرداٌة ٌتوفر 
فٌه سمات محفزات إلبداع بدرجة متوسطة حٌث كان معدل الوسط الحسابً لكافة 

أقل من  003ضمن المدى )و (3403كانت نسبة توفر السمات ككل )و ( 04، 6الفقرات )
كان الترتٌب لألبعاد تنازلٌا كاألتً : المشرف ، ثم و ( الدال على الموافقة المتوسطة،603

 التحدي ، ثم الحرٌة ، ثم األنماط اإلدارٌة ، ثم دعم الظروف التنظٌمٌة، ثم االعتراف.
 
 

ما هً أهم المعوقات التً تحول دون اإلبداع فً القطاع الحكومً السؤال الثانً: 
 لمنطقة غرداٌة من وجهة نظر المدرٌن فً ذلك القطاع ؟

االنحرافات المعٌارٌة مرتبة تنازلٌا و ( المتوسطات الحسابٌة44ٌوضح الجدول رقم )

فً منطقة للفقرات التً تحدد أهم المعوقات التً تحول دون اإلبداع فً القطاع الحكومً 
(  تعكس مستوى موافقة عالٌة بٌنما عكست  4-4غرداٌة، إذا تبٌن أن الفقرات من )

( من المدى المتدنً  43جاءت الفقرة رقم)و ( درجة موافقة متوسطة 43-3الفقرات )

 للموافقة.
و ٌظهر من الجدول أن الفقرة التً تتعلق بعدم وجود وحدة متخصصة تهتم برعاٌة 

ة األولى كؤهم معوق من المعوقات التً تحول دون اإلبداع وبوسط اإلبداع فً المرتب
بإجماع من قبل و (، مما دل على درجة موافقة عالٌة نحو تلك الفقرة6066حسابً قدره )

أفراد مجتمع الدراسة نحو ذلك رغم التباعد الطفٌف فً اإلجابات كما ٌدل االنحراف 
 جنب اإلدارة لألفكار المثٌرة للخالفجاءت الفقرة التً تتعلق بتو (،4046المعٌاري )

 ( 6036الجدال المتعلق بالعمل فً الوحدة اإلدارٌة فً المرتبة الثانٌة بوسط حسابً )و
إجماع أفراد مجتمع الدراسة و ( مما ٌدل على موافقة عالٌة4064انحراف معٌاري )و

 نحو هذه الفقرة.
 

ً الوحدة ال تساعد على تقدٌم أما الفقرة التً تتعلق بؤن طبٌعة الوظائف المشغولة ف
( مما ٌدل على 0036أفكار إبداعٌة فقد جاءت فً المرتبة قبل األخٌرة، بوسط مقداره )

موافقة متوسطة، على أن طبٌعة الوظائف المشغولة فً الوحدة ال تساعد على تقدٌم 
كان هناك تشتت فً إجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو هذه الفقرة و أفكار إبداعٌة،

جاءت قبلها الفقرة التً تتعلق بشعور األفراد فً و (4044انحراف معٌاري مقداره )ب

لو على حساب نوعٌته، بوسط حسابً و الوحدة اإلدارٌة بضغط لزٌارة حجم اإلنتاج
( مما ٌدل على موافقة متوسطة 4043بانحراف معٌاري مقداره )و (0036مقداره )

 هذه الفقرة . وتشتت فً إجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو
انتقاد و أما الفقرة التً تتعلق بتعرض الشخص المبدع فً الوحدة اإلدارٌة لسخرٌة

( ٌعكس درجة 0063بوسط حسابً مقداره )و اآلخرٌن ، فقد جاءت فً المرتبة األخٌرة،

موافقة ضعٌفة على تعرض الشخص المبدع فً الوحدة اإلدارٌة لسخرٌة وانتقاد 
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ت فً إجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو الفقرة بانحراف اآلخرٌن .و كان هناك تشت
 (.4006معٌاري مقداره )

 
االنحرافات المعٌارٌة لكافة فقرات و أما بالنسبة للمعدل العام للمتوسطات الحسابٌة

معوقات اإلبداع التً تحول دون اإلبداع فً القطاع الحكومً لمنطقة غرداٌة، تبٌن أن 
( مما ٌدل على مستوى متوسط لتوفر 6046بً قد بلغ )المعدل العام للمتوسط الحسا

 (.        4044) يمعوقات اإلبداع ، بٌنما كان االنحراف المعٌار
( تحول دون اإلبداع كان أهمها 3000و نستطٌع القول بؤن هناك معوقات بدرجة )

أقلها أهمٌة تعرض الشخص المبدع فً و وجود وحدة متخصصة تهتم برعاٌة اإلبداع،
ٌعزى ذلك إلى رغبة اإلدارٌٌن باإلبداع و ة اإلدارٌة لسخرٌة وانتقاد اآلخرٌن.الوحد

لذلك فهم ٌرون عدم وجود وحدة متخصصة لإلبداع و وحماسهم لتقدٌم أفكار إبداعٌة
االنتقاد بشكل قلٌل و معوقا كما أنهم ٌعرفون بؤن الشخص المبدع ال ٌتعرض للسخرٌة

 جدا.
 المعٌارٌة إلجابات المبحوثٌن تاالنحرافاو سابٌة( المتوسطات الح88الجدول رقم )

 على معوقات اإلبداع
الوسط  العبارات

 الحسابً
 االنحراف

 المعٌاري  
 درجة 

 الموافقة 

 عالٌة 4046 6066 عدم وجود وحدة متخصصة تهتم برعاٌة اإلبداع -4

الجدال المتعلق بالعمل فً هذه و تتجنب اإلدارة األفكار المثٌرة للخالف-0
 لوحدة .ا

 عالٌة  4064 6036

 عالٌة  4046 6034 هناك انشغال كبٌر باألعمال الروتٌنٌة على حساب اإلبداعٌة فً الوحدة .-6

ال تسمح  بالمغامرة بالقٌام بؤٌة أعمال و المٌزانٌة المخصصة للوحدة قلٌلة-4

 إبداعٌة 

 عالٌة 4044 6036

عمال بنفس الطرٌقة هناك حرص كبٌر فً هذه الوحدة على القٌام باأل-3 
 التً اعتدنا علٌها دائما.

 متوسطة 4063 6066

 متوسطة  4063 6006 لدى الكثٌر مما ٌتوجب علً عمله فً وقت قلٌل جدا .-3

 متوسطة 4040 6004 ٌوجد اهتمام زائد من قبل األفراد فً الوحدة بحماٌة مناطق نفوذهم .-6

 متوسطة  4046 6040 المكلفة مادٌا . ـتردد أحٌانا فً تقدٌم األفكار اإلبداعٌة-3

 متوسطة  4066 6046 تتمٌز التشرٌعات القانونٌة فً وحدتً بالجمود وعدم قابلٌتها للتغٌٌر .-6

ال ٌتوفر لدٌنا العدد الكافً من األفراد لتنفٌذ األعمال التً نقوم بتنفٌذها -46
 حالٌا.

 متوسطة 4000 6066

لعمل للقٌام بؤعمال إبداعٌة فً وحدتً لٌس لدي متسع من الوقت خالل ا-44

 اإلدارٌة .

 متوسطة  4046 6063

 متوسطة 4066 0033 تقاوم اإلدارة أي أفكار جدٌدة قد تغٌر الوضع الحالً فً الوحدة .-40

 متوسطة  4040 0034 ٌركز المدٌرٌن على النقد السلبً ألعمال مرإوسٌن فً هذه الوحدة .-46

الوحدة بضغط زٌادة حجم اإلنتاج ولو على حساب ٌشعر األفراد فً هذه -44
 نوعٌته.

 متوسطة 4043 0063

طبٌعة الوظائف التً نشغلها فً الوحدة ال تساعد على تقدٌم أفكار -43

 إبداعٌة .

 متوسطة 4044 0063

انتقاد و ٌتعرض الشخص المبدع فً الوحدة التً أعمل بها لسخرٌة-43
 اآلخرٌن 

 متدنٌة 4006 0063

 متوسطة 8184 1181 العامالمعدل 
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 ( المتوسطات الحسابٌة40ألبعاد معوقات اإلبداع فٌبٌن الجدول رقم ) ةأما بالنسب

النسب المئوٌة لتلك األبعاد مرتبة تنازلٌا كما ٌراها أفراد مجتمع و االنحرافات المعٌارٌةو
 (، 6، 0، 4هً : قلة الوقت )الفقرات و (burnsideهذه األبعاد التً حددها)و الدراسة.

(، وضغط التقوٌم 6المراكز السلطوٌة )فقرة و (،303، 4الوضع الحالً )الفقرات و
ظروف العمل ) و (،40، 44(، وقلة الموارد المالٌة )الفقرات 46، 6، 3)الفقرات 
 ( .43األنظمة )الفقرة و القوانٌنو (، 43، 44، 46الفقرات 

 ( معوقات اإلبداع مرتبة تنازلٌا86الجدول رقم ) 
الوسط  ألبعادا

 الحسابً
االنحراف 

 المعٌاري
الوسط 

 الحسابً
النسبة 

 المئوٌة
درجة 

 الموافقة

 متوسطة 3300 6063 0036 46066 ظروف العمل

 متوسطة 3304 6060 4063 3036 قلة الموارد المالٌة

 متوسطة 3304 6006 0006 6030 الوضع الحالً

 متوسطة 3400 6004 4040 6004 المراكز السلطوٌة

 متوسطة 36 6043 0033 6044 قلة الوقت

 متوسطة 30 6046 4066 6046 األنظمةو القوانٌن

 متوسطة 3003 0034 0033 6066 ضغط التقوٌم

 متوسطة 61 1181 6167 7187 المعدل العام

( أن جمٌع األبعاد التً تشكل معوقات اإلبداع )  40ٌالحظ من الجدول رقم ) 

 قلة الوقت،و المراكز السلطوٌة،و الوضع الحالً،و لمالٌة،ظروف العمل، وقلة الموارد ا
أقل من  – 003األنظمة، وضغط التقوٌم( تقع ضمن مدى الموافقة المتوسطة )و القوانٌنو

603 .) 

 وٌتبٌن من الجدول أٌضا أن بعد ظروف العمل كان أكثر أبعاد معوقات اإلبداع قوة
 (.3300هذه السمة كنسبة مئوٌة ) كانت نسبة توفرو (6063بدرجة موافقة متوسطة )و

بوسط حسابً و أما أقل أبعاد معوقات اإلبداع قوة فكان بعد االعتراف ضغط التقوٌم
 متوسطة ألفراد مجتمع الدراسةل فقة( مما ٌدل على وجود هذا البعد بدرجة موا0066)
تبة األنظمة المرتبة قبل األخٌر ) المرو (. واحتل بعد القوانٌن3003بنسبة مئوٌة )و

( لتوفٌر هذا 30نسبة )و ذلك بدرجة موافقة متوسطةو (6046السادسة ( بوسط حسابً )

 البعد كمعوق من معوقات اإلبداع.
مما سبق نستطٌع اإلجابة على السإال الثانً بؤن القطاع الحكومً فً منطقة غرداٌة 
 ٌتوفر فٌه معوقات اإلبداع بدرجة متوسطة حٌث كان معدل الوسط الحسابً لكافة

( وضمن مدى الموافقة 36( وكانت نسبة توفٌر المعوقات ككل )6046الفقرات )

ظروف العمل، ثم قلة الموارد المالٌة،  -كان الترتٌب لألبعاد تنازلٌا كاآلتً:و المتوسطة
األنظمة ، ثم ضغط و ثم الوضع الحالً، ثم المراكز السلطوٌة، ثم قلة الوقت ، ثم القوانٌن

 التقوٌم.
ك إلى أن اإلدارٌٌن بحاجة إلى وحدة متخصصة تهتم برعاٌة وٌعزى سبب ذل

إبداعاتهم، كذلك الخروج عن االنشغال باألعمال الروتٌنٌة وتحسبن طبٌعة الوظائف 
ذلك فإنهم ٌرون ظروف العمل أهم و وتطوٌرها بحٌث تساعد على تقدٌم أفكار إبداعٌة

، 8999اللوزي،  ،8997الحضرمً،و التمٌمًمعوق وهذا ما أكدت علٌه دراسة ) 
 (. 4636القرٌوتً 
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السؤال الثالث: ما مدى توفر خصائص اإلداري المبدع فً القطاع الصناعً لمنطقة 

 غرداٌة من جهة نظر المدٌرٌن فً هذا القطاع ؟ 
االنحرافات و لإلجابة على هذا السإال استخدم الباحثان المتوسطات الحسابٌة

وفر خصائص اإلبداع فً المدٌرٌن كما ٌراها المعٌارٌة للفقرات ذات العالقة بمدى ت
 ( . 46أفراد مجتمع الدراسة مرتبة تنازلٌا كما ٌوضحها الجدول رقم ) 

ٌالحظ من الجدول أن المتوسط الحسابً للفقرات الثالث األولى كانت ضمن المدى 
( الدال على درجة الموافقة العالٌة التجاهات أفراد مجتمع الدراسة نحو تلك 603-3)
( 603أقل من  -003خصائص ، بٌنما كانت أوساط باقً الخصائص ضمن المدى )ال

 الدال على المتوسطة. 
 االنحرافات المعٌارٌة إلجابات المبحوثٌن و (المتوسطات  الحسابٌة81الجدول رقم )

 لمدى توفر خصائص اإلداري المبدع
الوسط  العبارات

 الحسابً
 االنحراف 
 المعٌاري

 درجة
 الموافقة  

 عالٌة   4066 6034 تمٌز المدٌرٌن بالرغبة القوٌة فً اإلنجاز العالً..4ٌ

. ٌتمٌز المدٌرٌن فً الوحدة باالنفتاح الداخلً على موظفٌهم 0
 على المواطنٌن .

6036 4046 " 

 عالٌة 4064 6036 . ٌتصف المدٌرون فً الوحدة بالمثابرة . 6

ل مع األفراد . ٌتوفر قدرة عالٌة من قبل المدٌرٌن فً التعام4
 التغٌٌر. 

 متوسطة 4066 6063

 " 4036 6063 باألخٌر من قبل المدٌرٌن . و . هناك ثقة عالٌة بالنفس3

. هناك وضوح فً الرإٌا لدى المدٌرٌن حول ما ٌجب القٌام 3
 به .

6063 4063 " 

القدرة على التكٌف و . ٌتمٌز المدٌرون فً الوحدة بالمرونة6
 التجدٌد. 

6064 4044 " 

 " 4040 6064 . هناك تطلع دائم من قبل المدٌرٌن نحو التغٌٌر . 3

 . ٌتمٌز المدٌرون فً الوحدة بالجرأة فً إبداء اآلراء6

 المقترحات . و

6003 4004 " 

تشجٌع تبادل و المرونةو . ٌتصف سلوك المدٌرٌن بالتلقائٌة46
 الرأي والنقد الذاتً. 

6000 4044 " 

الخالقة فً تصور و ٌرة الثاقبة.ٌتصف المدٌرون بالبص44
 الحلول البدٌلة للمشاكل . 

6046 4043 " 

 " 4063 6066 استقاللٌة.و . ٌمارس المدٌرون أعمالهم بحرٌة40

عدم الرضى عن و البحثو . هناك مٌل إلى الفضول46

 الوضع الراهن من قبل المدٌرٌن . 

0066 4044 " 

مؤلوف فً الخروج عن الو . ٌتصف المدٌرون باألصالة44
 التعبٌر . و التفكٌر

0036 4046 " 

 " 4064 0033 . ٌتصف المدٌرون فً الوحدة بؤخذ زمام الخاطرة .43

 " 8186 1161 المعدل العام

( أن الفقرة ذات العالقة بتمٌز المدٌرٌن بالرغبة 46و ٌتبٌن من الجدول رقم )
( مما ٌدل على 6034ابً )المعنوٌة فً اإلنجاز العالً احتلت المرتبة األولى بوسط حس

وجود موافقة عالٌة من أفراد مجتمع الدراسة على أن أكثر خصائص اإلبداع توفرا عند 
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كان تشتت فً إجابات أفراد مجتمع و المدٌرٌن هً الرغبة القوٌة فً اإلنجاز العالً،
 (.4066الدراسة، كما ٌعكسه االنحراف المعٌاري الذي بلغ )

القة بتمٌز المدٌرٌن فً الوحدة باالنفتاح الداخلً على و ٌتبٌن أن الفقرة ذات الع
 (6036بوسط حسابً )و الخارجً على المواطنٌن جاءت بالمرتبة الثانٌةو موظفٌهم

لكن بتشتت إجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو الفقرة كما ٌدل و بدرجة موافقة عالٌة   و
الثة فكانت الفقرة ذات العالقة (. أما فً المرتبة الث4046على ذلك االنحراف المعٌاري )

( مما ٌعنً درجة 603باتصاف المدٌرٌن فً الوحدة بالمثابرة بوسط حسابً مقداره )

بتشتت أٌضا فً إجابات أفراد مجتمع الدراسة و عالٌة من الموافقة ألفراد مجتمع الدراسة
 ( . 4064كما تشٌر قٌمة االنحراف المعٌاري )

 
الوحدة بؤخذ زمام المخاطرة على المرتبة  وحصلت فقرة اتصاف المدٌرٌن فً

( مما ٌدل على أن المدٌرٌن فً الوحدة ٌتصفون 0033بوسط حسابً مقداره )و األخٌرة

وجود تشتت فً إجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو و بؤحد زمام المخاطرة متوسطة ،
 الةجاءت فقرة اتصاف المدٌرٌن باألصو (.4064بانحراف معٌاري مقداره )و الفقرة

بوسط و قبل األخٌرةو (44التعبٌر فً المرتبة )و الخروج عن المؤلوف فً التفكٌرو
تشتت فً إجابات أفراد مجتمع الدراسة و بدرجة موافقة متوسطة،و (0036حسابً بلغ )

 (.4046نحو الفقرة كما ٌدل االنحراف المعٌاري الذي بلغ )

فر خصائص اإلبداع فً ونستطٌع اإلجابة على السإال الثالث المتعلق بمدى تو
المدٌرٌن فً القطاع الحكومً فً منطقة غرداٌة، بؤن توفر هذه الخصائص ككل جاء 

أن أكثر الخصائص و (6006بدرجة موافقة متوسطة، حٌث أن معدل الوسط الحسابً )

 أقل الخصائص هً األخذ بزمام المخاطرةو توفرا هً الرغبة القوٌة فً اإلنجاز العالً،
 (.0033بوسط حسابً )و

 
ٌرغب أن ٌثبت جدارته  لذلك فهً و وٌعزى سبب ذلك أن كل إداري ٌحب اإلنجاز

الحفاظ و لكنهم خوفا من تحمل المسإولٌةو خاصٌة موجودة فً اإلدارٌٌن بشكل كبٌر،
على مراكزهم فهم ٌحاولون  االبتعاد عن األخذ بزمام المخاطرة الن المخاطرة غٌر 

هذا ما ٌتناقص مع ما و اء خوفا من الوقوع بنتائج سلبٌة،ٌتجنبها المدرو مضمونة النتائج
 (.8984، معوض 8996، عبادة ،  8996قطامً ، و ، صبحً 8999القرٌوتً ، أورده )

 
 
 

IV التوصٌات:و .النتائج 
IV.8  :النتائج 

 بناء على التحلٌل السابق لإلجابات على أسئلة الدراسة، تم التوصل إلى النتائج التالٌة:
للمدٌرٌن فً القطاع الصناعً لمنطقة  اإلبداعدراسة عن توفر محفزات كشفت ال -

 بانحرافو (6046غرداٌة بدرجة متوسطة حٌث بلغ المعدل العام للمتوسط الحسابً) 
ثقة الرإساء بمرإوسٌهم على القٌام بؤعمالهم  -كان أهم المحفزات: و (.4040معٌاري )
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اهتمام الرإساء و ٌمات مناسبة للعمل،دون الحاجة للرقابة علٌهم، ووجود قواعد وتعل
المقدمة من المرإوسٌن، أما أقل المحفزات توفرا فكانت : عدم  االقتراحاتو باألفكار

 وجود محسوبٌة فً المنظمة.
تبٌن من الدراسة أن توفر أبعاد محفزات اإلبداع فً القطاع الصناعً فً منطقة  -

ي، ثم الحرٌة، ثم األنماط اإلدارٌة ثم غرداٌة مرتبة تنازلٌا كما ٌلً : المشرف ثم التحد
 ثم الظروف التنظٌمٌة ثم االعتراف. اإلبداعدعم 

توصلت الدراسة إلى وجود معوقات تحول دون اإلبداع لدى المدٌرٌن فً القطاع  -
الصناعً فً منطقة غرداٌة بدرجة متوسطة حٌث بلغ المعدل العام للمتوسط الحسابً 

 (.4044انحراف معٌاري )و (6046)

IV :التوصٌات . 
 اعتمادا على النتائج السابقة ٌوصً الباحثان بما ٌلً:

اعتماد نظام الجدارة، لما للمحسوبٌة من و توجٌه الجهود للتقلٌل من المحسوبٌة  .4
 على العمل على حد سواء؛و آثار سلبٌة على إبداع العاملٌن

انٌة للتنقل االهتمام بالظروف التنظٌمٌة من قبل اإلدارٌٌن بحٌث تكون هناك إمك .0
تعلم و بٌن الوظائف حسب قدرات األفراد، مما ٌإدي إلى التقلٌل من الروتٌن والملل

لسد النقص عند الحاجة، وكذلك توفٌر فرص لألفراد لإلبداع فً وظائف  أكثرمهارات 
 بشكل أكبر من الوظائف التً ٌشغلونها؛    و أخرى
اتهم على التعامل مع عمل دورات تدرٌبٌة لتدرٌب اإلدارٌٌن لزٌادة قدر   .6

الخالف و القدرة على استٌعاب األفكار المثٌرة للجدلو التشوٌشو الفوضىو اإلرباك
 تنمٌة األصالة؛و المخاطرةو المتعلقة بالعمل، كذلك زٌادة  قدراتهم لألخذ بزمام المبادرة

بالجهود اإلبداعٌة كمحفزات  االعترافو توجٌه جهود اإلدارٌٌن لدعم اإلبداع .4
 فً القطاع الصناعً. اإلبداعذلك لما لهذٌن البعدٌن من أثر فً تنمٌة و ؛لإلبداع
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