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الوظيفي للعاملين في المركب  األداءيركز هذا البحث على دراسة أثر اإلبداع اإلداري على ملخص : 
وزعت على عينة من العاملين في  استبانةالمنجمي للفوسفات بجبل العنق. وقد اعتمدت الدراسة على 

البيانات الشخصية للمبحوثين، أما الشق الثاني فتضمن أربعة  إلىالمركب، تكونت من شقين: األول يشير 
في المركب وكذلك  اإلداري  اإلبداعأن مستوى  لىإمحاور تتعلق بالموضوع المدروس. وخلصت الدراسة 

التي  اإلداريةالمركب ال تتبع األساليب  إدارة أنحد ما، في حين  إلىالوظيفي كانا مرتفعين  األداءمستوى 
الذي جعل عجلة التنمية  األمرمتميز وفعال.  أداءوتعززه لدى العاملين بما يحقق مستوى  اإلبداعتدعم 

للصدارة  تأهلهمادية وبشرية  إمكانياتداخل المركب تراوح مكانها، على الرغم مما يمتلكه هذا األخير من 
 محليا وعالميا.

 ح : اإلبداع اإلداري، األداء الوظيفي، العاملين ، المركب المنجمي.يتاالكلمات المف

Abstract : This study focuses on the impact of administrative creativity 

on functionality for the workers in the mining of Phosphates in «Djebel Onk». 

The study was based on a questionnaire, distributed to a sample of workers in 

the compound, which consisted of two parts: the first, refers to the personal data 

of respondents, while the second part has four themes related to the subject 

studied. The study concluded that creativity in the administrative level in the 

compound, as well as the level of job performance, were high level 

somewhat.While the compound administration, does not follow the 

administrative methods, that support innovation and promote the employees, to 

achieve the level of outstanding performance and effectively. Which made the 

wheel of development inside the compound at a standstill, though, which is 

owned by the latter of the potential physical and human qualify for the top spot 

domestically and internationally. 

 Keywords: Managing creativity, functionality, workers, the mining complex. 
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 تمهيد :   -
األساسلللية فلللي إدارة األعملللال والمنإملللات، إل إن وتيلللرة اللللزمن فلللي    يمثلللل اإلبلللداع أحلللد الضلللرورات 

تصلللاعد، والحاجلللات وال موحلللات هلللي األخلللرى فلللي نملللو واتسلللاع. وللللم يعلللد كافيلللا، أو حتلللى مرضللليا، أداء 
ق يلددي إملا إللى الوقلوه، وهلو ائاألعمال في المنإمات بال رائق الروتينية التقليدية. واالستمرار بتلك ال ر 

ألن المنإملة التلي ال تلرى الزيلادة فلي  ،الركب بلدال ملن المضلي إللى األملا  شل أو التراجع عنما يعني الف
 نفسها فهي إلى النقصان أقرب، ومتى كان األمر كذلك فمصيرها الزوال.

واإلبللداع اإلداري موضللوع متشللعب مللن الصللعب اإلحانللة بكللل جوانبلله، نإللرا لتعللدد نإرياتلله وكثللرة 
ولهلذا سلتتناول هلذه الدراسلة أثلر اإلبلداع اإلداري عللى أداء العلاملين فلي المركلب المتغيرات التي تدثر فيله. 

 المنجمي للفوسفات بجبل العنق.
 الدراسة مشكلةأوال: 

تواجه المنإمات في الجزائر، على اختالفها، العديد من المشلكالت الداخليلة والخارجيلة، مملا يلدثر 
هيكلتهللا ماليللا ووظيفيللا. غيللر أن كللل هللذه  وأعيللدكثيللر منهللا بالسلللب علللى أداء العللاملين فيهللا، حتللى أفللل  ال

الحلول لم ُتجِد نفعا في إعادة بعثهلا لتحقيلق األهلداه التلي أنشل ت ملن أجلهلا، ألن الميلل والنزعلة ال بيعيلة 
التغيير بحاجللة إلللى همللة عاليللة فللفللي األفللراد، وبخاصللة أصللحاب القللرار، الجنللوح إلللى البقللاء علللى مللا كللان، 

 ونف  جديد. 
ويمكن لإلدارة أن تساهم في تنمية القدرات اإلبداعيلة للعلاملين، عبلر تشلجيعهم وكشلرايهم فلي اتخلال 
القلللللرارات المتعلقلللللة بالمنإملللللة ومسلللللتقبلها، وكفسلللللاح المجلللللال أملللللامهم لوضلللللع األهلللللداه أو المشلللللاركة فيهلللللا، 

ق الدافعية لإلبداع لدى ومساعدتهم في التصدي للمشايل وحلها. كما أن السلوك القويم والمثالي للمدير يخل
 العاملين، ويرفع من مستوى أدائهم.

األساليب التي تتبناها اإلدارة في تعاملها مع العاملين، لهلا أثلر كبيلر عللى مسلتوى اإلبلداع واألداء و 
داخللل المنإمللة. والنإللرُة االيجابيللة مللن قبللل اإلدارة للفللرد، وشللعور الفللرد بأهميللة دوره فللي العمليللة اإلنتاجيللة، 

نه للبذل والمساهمة أيثر باألفكلار الخالقلة، التلي ملن شلانها أن تلددي إللى ت لوير المنإملة، وتحسلين يحفزا
 أدائها وفعاليتها.

من أجل للك جاءت هذه الدراسة محاولة إلبراز أثر اإلبداع اإلداري على األداء اللوظيفي للعلاملين 
ما  الادور الايل بل ااب اع ادا  لرئيسلي: السلدال املن في المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنلق. ان القلا 

 اعدارل في تحسين األداء الوظيفي لل  ملين في المركب المنجمي للفوسف ت بجال ال نق؟
 ث ني : فرضي ت الدراسة

، أو مللا Hoللوصلول إلللى النتللائر المرجللوة ملن الدراسللة تمللت صللياغة الفرضليات بصلليغتها العدميللة  
 جري اختبارها في هذه الدراسة.ي لق عليها بفرضيات العد ، والتي سي
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ال توجللد عالقللة بللين اإلبللداع اإلداري واألداء الللوظيفي للعللاملين فللي المركللب المنجمللي للفوسللفات بجبللل  -1
 العنق.

 ال يعد مستوى اإلبداع اإلداري للعاملين كما هو موجود في المركب المنجمي للفوسفات مرتفعا. -2
 للعاملين كما هو موجود في المركب المنجمي للفوسفات مرتفعا.ال يعد مستوى األداء الوظيفي  -3
ال تتبنللللى إدارة المركللللب المنجمللللي للفوسللللفات أسللللاليب إداريللللة تسللللاعد فللللي تنميللللة اإلبللللداع اإلداري لللللدى  -4

 العاملين.
ال يوجللد أثللر لو داللللة إحصللائية لمسللتوى اإلبللداع اإلداري كمللا هللو موجللود فللي المركللب المنجمللي علللى  -5

 داء الوظيفي للعاملين فيه.مستوى األ
 ال توجد عالقة بين أساليب اإلدارة ومستوى األداء الوظيفي للعاملين في المركب المنجمي للفوسفات. -6
ال توجللد فللروت لات داللللة إحصللائية فللي أبعللاد اإلبللداع اإلداري واألداء الللوظيفي للعللاملين فللي المركللب  -7

 المنجمي مرّدها للمتغيرات الديموغرافية.
 اعط ر النظرل للدراسة المحور األول:

 : مفهوم اع دا  اعدارل أوال
الصلعوبات، وعملل تخمينلات وصلياغة فرضليات  بأنله عمليلة استشلعار ،بول تلورن  هعرف الت ريف األول:

مراجعتهلا تتعلق بجميع هذه الصور من أوجه القصور، وتقييم واختيار هذه الفرضيات والتخمينات وكمكانية 
 1وكعادة اختبارها. وأخيرا نرح النتائر التي تم التوصل إليها على اآلخرين.

اإلبلداع اإلداري هلو العمليلة التلي يترتلب عليهلا ظهلور فكلرة أو ممارسلة أو خدملة أو منلتر  الت ريف الث ني:
فللي بعلل  جديللد، يمكللن تبنيلله مللن قبللل أصللحاب القللرار  ومللن ثللم تبنيلله مللن قبللل العللاملين فللي المدسسللة، و 

األحيان فرضه عليهم. ويترتب على هذه العملية إحداث نوع من التغيير في بي ة العملل ومكوناتهلا، أو فلي 
 2عمليات المدسسة، وبالتالي في مخرجاتها.

يمكن تعريف اإلبلداع عللى أنله نشلاس إنسلاني لهنلي رات ومتميلز، نلاتر علن تفاعلل عواملل عقليلة و 
تإهر على مستوى الفرد أو الجماعة أو المدسسلة. وهلو عمليلة لات مراحلل وشخصية واجتماعية، وقدرات 

متعلددة ينلتر عنهللا فكلر أو عملل جديللد، يتميلز بالمرونللة وال القلة واألصلالة والحساسللية للمشلكالت، والقللدرة 
على التحليل والخروج عن المألوه، مما يساهم في حل كثير من المشكالت. ويتميلز اإلبلداع أيضلا بالقلدرة 

 التركيز لفترات نويلة ويمكن تنميته وت ويره، ولي  للك خاص بأفراد دون غيرهم. على
وتجدر اإلشارة إلى أن االختاله بين المهتملين بموضلوع اإلبلداع بصلفة عاملة للم يقلج عنلد مجلرد    

، العقليللة األخللرى تعريفلله، بللل تعللدى للللك إلللى تحديللد العالقللة والتمييللز بللين مفهللو  اإلبللداع وبعلل  المفللاهيم 
وبللاألخص الللذكاء، إل إن هنللاك مللن ينإللر إليهمللا باعتبارهمللا متمللايزين عللن بعضللهما الللبع ، وهنللاك مللن 

  3يقول بوجود عالقة تراب ية سببية بينهما، حيث ال يمكن أن يوجد إبداع بدون لكاء.
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ملللن موضلللوع األداء اللللوظيفي ملللن المفلللاهيم التلللي ناللللت النصللليب األوفلللر  :: مفهاااوم األداء الاااوظيفيث نيااا 
االهتما  والتحليل فلي البحلوث والدراسلات اإلداريلة بشلكل علا ، والمواضليع المتعلقلة بلالموارد البشلرية بشلكل 
خللاص  وللللك ألهميللة الموضللوع علللى مسللتوى الفللرد والمدسسللة، مللن أجللل الوصللول إلللى األهللداه المرجللوة 

ات وظيفتللله ومسلللدولياته، بكفللاءة وفعاليلللة. وكلمللة األداء ت للللق علللى علللدة عبلللارات، كللالتزا  الموظلللج بواجبلل
 وااللتزا  باألخالت، والتحلي بالثقة، واحترا  مواعيد العمل.

وقد أدى االهتما  المتزايد بالموارد البشلرية، والنإلرة إليهلا كميلزة تنافسلية، إللى ت لور مفلاهيم حديثلة  
يتمحلللور حلللول      مثلللل: رأس الملللال الفكلللري، والمدسسلللة العلميلللة، واللللذكاء التنإيملللي، والمعرفلللة، وغيرهلللا، مملللا

 األداء، وفي هذا الصدد قدمت لألداء الوظيفي عدة تعاريف، من أهمها:
األداء بأنه نتاج السلوك  فالسلوك هو النشاس الذي يقو  بله األفلراد،  يعره شارل نيكوالس الت ريف األول:

 4أما نتاجات السلوك فهي النتائر التي تمخضت عن للك السلوك.
األداء بأنلله اتجللاه نحللو المسللتقبل، مللن خللالل مفهللو  القللدرة علللى  ميشللال ليبلللاس يعللرهالت اااريف الثاا ني: 

الذهاب إلى أين تريد المدسسة أن تذهب، ويمكن القول عن المدسسة أنها حققت األداء، إلا قامت بتحقيق 
 5األهداه التي س رتها.

واإلنجلاز واألداء  وقد أشار توماس جلبرت فلي هلذا الصلدد، إللى أنله ال يجلوز الخللل بلين السللوك 
للك أن السلوك هو ما يقو  به األفراد من أعملال كعقلد االجتماعلات، أو تصلميم النملالج، أو التفتلي . أملا 

نتللائر بعللد أن يتوقللج األفللراد عللن العمللل جمخللرج أو نتللاج، كتقللديم خدمللة  أثللر أواإلنجللاز فهللو مللا يبقللى مللن 
السلوك واإلنجاز، أي أنه مجموع السلوك والنتائر التلي محددة أو إنتاج سلعة ما(، واألداء هو التفاعل بين 

 6تحققت معا، على أن تكون هذه النتائر قابلة للقياس.
 المحور الث ني: الدراسة الميدانية

حسب المقاربة الميدانية لهذه الدراسة فإن الموضوع يتعلق بأثر اإلبداع اإلداري على  أوال: مجتمع الدراسة:
ن في منإمات األعمال، وبالتحديد المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنلق. والبلال  األداء الوظيفي للعاملي

يعملللون فللي اإلدارة، حسللب مصلللحة المللوارد البشللرية بالمركللب، مللن  161عامللل، مللنهم 1141عللدد عماللله 
متعاقللدون. أمللا الف للات السوسلليومهنية فللي مركللب  420دائمللون و 721المجمللوع الكلللي للعللاملين بالمركللب 

عنللق، فتضللم أساسللا أربعللة ف للات: ف للة اإلنللارات العليللا، ف للة اإلنللارات، ف للة العمللال التنفيللذيون، ف للة جبللل ال
 .01أعوان التحكم، موزعين كما يوضحه الجدول رقم 

نإلرا لصلعوبة تغ يلة كلل أفلراد المجتملع بالدراسلة، نتيجلة إعلرام بعل  العملال علن  ث ني : عينة الدراسة:
اسة عينة تمثيلية وصعوبة مسح جميع مجتمع الدراسة، تم االقتصار على در  اإلجابة على أس لة االستمارة،

مللن  %62.11% مللن العللاملين فللي المركللب بمللا يعللادل  10.72علللى هللذا تللم أخللذ نسللبة  للمجتمللع. وبنللاء
يوضلح كيلج يتلوزع العلاملين  2عاملل فلي العينلة، والجلدول رقلم  100العاملين في اإلدارة، للحصلول عللى 

 حسب الف ات السوسيومهنية في كل من المجتمع والعينة. 
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بغرم إتما  عمليات البحث تم االستعانة بمجموعة من األساليب الالزمة والمناسلبة  : أدوات الدراسة:ث لث 
 راحل البحث أهم هذه الوسائل ما يلي:لكل مرحلة من م

ة بعدما تم تحديد أبعاد الموضوع ومكوناتله، وكدراك أهميلة المعلوملات نابتم إعداد هذه االست ة:ن ااالست -1
الم لوبة وعالقتها بالموضلوع، والتعلره عللى مجتملع الدراسلة. وهلي ملن النلوع المركلب المكشلوه الهلده، 

األسل لة والتلي قسلمت إللى قسلمين: القسلم األول خلاص باألسل لة حيث ظهر للك واضحا من خلالل نبيعلة 
 تناول القسم الثاني ما يلي:  العلمي، بينماالمتعلقة بالبيانات الشخصية كالعمر، والخبرة والمدهل 

 25المحللور األول: العبللارات الخاصللة بقيللاس بمسللتوى اإلبللداع اإلداري فللي المركللب المنجمللي، وضللمت  -
 عبارة. 

المحلور الثلاني: العبلارات التللي تقلي  ملدى اسلتخدا  اإلدارة لألسللاليب التلي تعلزز اإلبلداع اإلداري، وفيهللا  -
 عبارة.  21

المحلور الثالللث: العبللارات الخاصللة بقيلاس مسللتوى األداء الللوظيفي للعللاملين فلي المركللب المنجمللي وضللم  -
 عبارة. 16

عللى األداء اللوظيفي للعلاملين فلي المركلب المنجملي،  المحور الرابع: خلاص بقيلاس أثلر اإلبلداع اإلداري  -
 عبارة.  20وضم 

عبللارة، تللم إفراغهللا وفللق مقيللاس ليكللارت الخماسللي  82وكللان مجمللوع العبللارات المكونللة لالسللتمارة 
درجلات(، غيلر متأيلد  4جملا درجات(، موافلق لحلد  5جالمعتمد إحصائيا، والذي يأخذ الدرجات: موافق جدا 

واحللدة(. أو بللالعك  حسللب خيللارات الللرأي  درجللةجبشللدة افللق جدرجتللين(، غيللر موافللق درجللات(، غيللر مو  3ج
التللي يحللددها الباحللث للمسللتجيب جالللذي يمللأل االسللتمارة(، وتمثللل هللذه األرقللا  مسللاحة مللن المقيللاس كنسللبة 

 ،%60هلي أقلل ملن  3لللرقم  ،%40تكلون أقلل ملن  2 لللرقم ،%20تكلون أقلل ملن  1م وية، فهي: لللرقم 
 %. 100هي  5 للرقم ،% 80هي أقل من  4للرقم 

ومللللن خاللهللللا يمكللللن الحكللللم علللللى إجابللللات عينللللة الدراسللللة. ولتحديللللد نللللول خاليللللا مقيللللاس ليكللللارت 
(، وملللن ثلللم تقسللليمه عللللى أيبلللر قيملللة فلللي 4=1-5الخماسلللي جالحلللدود اللللدنيا والعليلللا(، تلللم حسلللاب الملللدى ج

إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في  (، وبعد للك تم0.80=5÷4المقياس للحصول على نول الخلية أي ج
المقياس جبداية المقياس، وهي واحد صحيح(، وللك لتحديلد الحلد األعللى لهلذه الخليلة، وهكلذا أصلبح نلول 

إلللى أقللل مللن  2.60مللن  ،2.60إلللى أقللل مللن  1.80مللن  ،1.80إلللى أقللل مللن  1الخاليللا كمللا يلللي: مللن 
وقلد تلم وضلع معيلار الحكلم عللى النتلائر وفلق . 5إللى  4.20 من 4.20،إلى أقل من  3.40من  ،3.40

إللى أقلل ملن  1.80 بشلدة  ملن: غيلر موافلق 1.80إللى أقلل ملن  1ملن  مقياس ليكارت الخماسي كلاآلتي:
موافلق  : 4.20إلى أقلل ملن  3.40 متأيد  من: غير 3.40إلى أقل من  2.60 موافق  من: غير 2.60

  .: موافق بشدة5إلى أقل من  4.20 من
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الللذي عنللده تقبللل أو تللرف  فرضلليات العللد . حيللث تقبللل  0.05تللم تحديللد مسللتوى الداللللة الحللرج بللل و       
فرضللية العللد  إلا كللان مسللتوى الداللللة المحسللوب فللي البرنللامر أيبللر مللن مسللتوى الداللللة الحللرج، ولكللن إلا 

الفرضلية  يانت قيملة مسلتوى الدالللة المحسلوب أقلل ملن مسلتوى الدالللة الحلرج تلرف  فرضلية العلد  وتقبلل
 البديلة.

اسللللتخدمت المقابلللللة تللللدعيما لالسللللتمارة فللللي جمللللع البيانللللات والمعلومللللات الالزمللللة لموضللللوع  المق  لااااة: -2
الدراسلللة، ولللللك لتفسلللير بعللل  العبلللارات لتسلللهيل فهمهلللا ملللن نلللره العلللاملين، إضلللافة إللللى مجموعلللة ملللن 

 المقابالت الحرة مع المشرفين في المنإمة والعاملين، وهذا لمعرفة الإروه التي يعملون فيها. 
سلللاعدت المالحإلللة فلللي البحلللث عللللى تكلللوين تصلللور حلللول الوقلللائع والإلللروه المحي لللة  حظاااة:المال -3

بالعللاملين فللي المركللب، وللللك بمالحإللة سلللوك األفللراد وردود أفعللالهم ومللدى تجللاوبهم مللع أسلل لة البحللث فللي 
بللين فتللرة العمللل الميللداني وتوزيللع االسللتمارة عللليهم، حيللث أثللارت فلليهم األسلل لة عللدة مشللاعر مختلفللة تتللراوح 

 االستحسان واالستياء أحيانا والتحفظ أحيانا.
 الم تمدة في الدراسة اعحص ئية: األس ليب راب  

مللن مجمللوع العللاملين اإلداريللين، والمللوزعين علللى  100وزعللت اسللتمارة الدراسللة علللى عينللة تتكللون مللن  -
منهللا لعللد   12د اسللتمارة، تللم اسللتبعا 98، حيللث تللم اسللترجاع 161أقسللا  المركللب المنجمللي البللال  عللددهم 

صللللالحيتها للتحليللللل نتيجللللة عللللد  ايتمللللال إجاباتهللللا أو تكللللرار اإلجابللللات علللللى نفلللل  العبللللارة، فكانللللت عللللدد 
مللن  %7.36مللن مجمللوع العللاملين اإلداريللين وبنسللبة  %52.17بنسللبة  84االسللتمارات الصللالحة للتحليللل 

 Statistical Package forاالجتماعيلة جبرنلامر الحلز  اإلحصلائية للعللو   تلم اسلتخدا و  المجتملع الكللي.
Social Sciences).ولتحليل بيانات  ، والذي يعد من أهم النإم المتوفرة لتحليل البيانات واستخالص النتائر

 .عديد من أساليب التحليل اإلحصائياالستمارة تم استخدا  ال
قبل الشروع في عملية التحليل واستخالص النتائر، يجب التأيلد ملن ملدى  صدق وثا ت أداة الدراسة: -1

 صدت وثبات العبارات التي تضمنتها االستمارة، حتى تكون النتائر لات مصداقية وأيثر واقعية.
اسلللتمارة علللللى  15الصلللدت الإلللاهري: بعلللد بنلللاء االسلللتمارة وتوزيعهلللا واسلللترداد ملللا أمكلللن، أعيلللد توزيلللع  -

العلاملين، بغيلة التأيلد ملن ت لابق اإلجابلات ملع االسلتمارات التلي وزعلت علليهم سلابقا.  مجموعة منتقاة من
 وقد كانت النتائر مت ابقة لحد بعيد، مما يدكد الصدت الإاهري لها وكمكانية االعتماد عليها في الدراسة.

ارتبللاس ، تللم حسللاب معامللل 7صللدت االتسللات الللداخلي: لمعرفللة مللدى اتسللات عبللارات االسللتمارة وصللدقها -
 بين درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وبالدرجة الكلية لالستمارة.  بيرسون 

الجدول جللمحور من الجداول الخاصة بمعامالت ارتباس بيرسون لعبارات المحور بالدرجة الكلية 
مما يشير إلى  ،0.05و 0.01( نجد أنها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 07-06-05-04-03رقم 

، ويدكد قوة االرتباس الداخلي بين جميع عبارات الستمارة تتمتع بدرجة صدت مرتفعةأن جميع عبارات ا
 المحور.
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لقيللاس مسلللتوى  8لقيللاس مللدى ثبللات االسللتمارة تللم اسللتخدا  اختبللار كرونبللا  ألفللا ثااا ت أداة الدراسااة: -2
 إلأن قيمة كرونبا  ألفا لكامل االستمارة عال  حيث تبين .08وجاءت نتائجه كما في الجدول رقم  .الثبات
، وهلللذا يلللدل عللللى أن 0.77و 0.64كملللا تراوحلللت معلللامالت الثبلللات لمحلللاور االسلللتمارة بلللين  ،0.86بلللل  

 االستمارة بجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من الثبات، ويمكن االعتماد عليها في الدراسة.
 المحور الث لث: نت ئج الدراسة

معرفة إن كان هناك عالقة بين ل Tتم استخدا  معامل االرتباس بيرسون، وحساب قيمة الفرضية األولى: 
 اإلبداع اإلداري ومستوى األداء الوظيفي للعاملين في المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق. 

Hoب المنجمي للفوسفات : ال توجد عالقة بين اإلبداع اإلداري ومستوى األداء الوظيفي للعاملين في المرك
 بجبل العنق.

H1 توجللد عالقللة بللين اإلبللداع اإلداري ومسللتوى األداء الللوظيفي للعللاملين فللي المركللب المنجمللي للفوسللفات :
 بجبل العنق.

أن قيملللة معاملللل ارتبلللاس بيرسلللون بلللين اإلبلللداع اإلداري واألداء  09يالحلللظ ملللن نتلللائر الجلللدول رقلللم 
، وهلو أيبلر ملن مسلتوى الدالللة الحلرج. كملا أن قيمللة 0.118 عنلد مسلتوى دالللة 0.178اللوظيفي يسلاوي 

بالمائة من التغيلر الحاصلل فلي  2.9، وهذا يعني أن اإلبداع اإلداري يفسر 0.029معامل التفسير تساوي 
 مستوى األداء الوظيفي وهو تأثير ضعيج جدا.

بللداع اإلداري علللى األداء وقللد تللم تحليللل االنحللدار الخ للي البسلليل لمعرفللة إن كللان هنللاك تللأثير معنللوي لإل
تسلللاوي  Tأن نتلللائر اختبلللار  10اللللوظيفي للعلللاملين فلللي المركلللب وقلللد أظهلللرت النتلللائر المبينلللة فلللي الجلللدول 

 وهو أيبر من مستوى الداللة الحرج. 0.580ومستوى داللة  83 عند درجات حرية 0.555
وهلللذا يعنلللي أن  0.118ومسلللتوى دالللللة  2.490تسلللاوي  Fيالحلللظ أن قيملللة  10ملللن الجلللدول رقلللم        

اإلبللداع اإلداري ال يللدثر بشللكل دال إحصللائيا علللى األداء الللوظيفي. كمللا تشللير نتللائر الجللدول إلللى أن قيمللة 
T=1.578  وبالتللالي فإنلله لللي  50.0وهللو أعلللى مللن مسللتوى المعنويللة الحللرج  0.118ومسللتوى الداللللة ،

للعاملين في المركب المنجمي للفوسفات بجبل هناك أي تأثير معنوي لإلبداع اإلداري على األداء الوظيفي 
 تقبل الفرضية العدمية الرئيسية.بذلك العنق، و 

 الفرضية الث نية
Ho.ال يعد مستوى اإلبداع اإلداري للعاملين كما هو موجود في المركب المنجمي للفوسفات مرتفعا : 
H1نجمي للفوسفات مرتفعا.: يعد مستوى اإلبداع اإلداري للعاملين كما هو موجود في المركب الم 

تم حساب التكرارات والنسب الم وية والمتوس ات الحسابية واالنحراه المعياري وقيمة مربع              
والداللة إلجابات مفردات الدراسة على محور مستوى اإلبداع اإلداري للعاملين في المركب المنجمي  9ياي،

األصالة، ال القة، المرونة، المخانرة، القدرة على  للفوسفات بجبل العنق، والذي يتكون من عناصر:
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التحليل، الحساسية للمشكالت والخروج عن المألوه. كما تم ترتيب العبارات وفق المتوسل الحسابي لكل 
 .11عنصر من عناصر اإلبداع اإلداري والنتائر موضحة في الجدول 

مركللب المنجملللي للفوسللفات بجبلللل مسللتوى اإلبللداع اإلداري للعلللاملين فللي ال 11يإهللر الجللدول رقلللم 
فأقل بين تكرارات  0.01و 0.05عند مستوى الداللة العنق، حيث يإهر وجود فروت لات داللة إحصائية 

استجابات أفراد العينة حول محور اإلبداع اإلداري في المركب المنجملي للفوسلفات بجبلل العنلق، حيلث بلل  
. أي أن أغلبية مفردات الدراسة يرون بأن مستوى اإلبداع اإلداري لدى العلاملين 5من  3.08متوسل توفره 

في المركب متوفر بدرجة كبيرة إلى حد ما. كملا يتضلح ملن نتلائر الجلدول أن هنلاك تفلاوت فلي رديلة أفلراد 
الدراسللة لمللدى تللوفر خصللائص وسللمات العامللل المبللدع فللي المركللب المنجمللي بجبللل العنللق، مللا بللين متللوفرة 

د كبيلللر جلللدا ومتوسللل ة وغيلللر متلللوفرة. حيلللث تراوحلللت متوسللل ات رأيلللتهم لمسلللتوى اإلبلللداع اإلداري للللدى لحللل
 .3.64و 2.11بين العاملين في المركب ما 

 0.01داللة إحصلائيا عنلد جميلع عبلارات المحلور عنلد مسلتوى الدالللة  Pأن قيملة  11يإهر من الجلدول و   
 إجابات أفراد عينة الدراسة على محور اإلبداع اإلداري.، مما يشير إلى عد  وجود اختالفات بين 0.05و

، وكلون هلذه الفرضلية تقلو  فلي األسلاس عللى مقارنلة T-testوالختبار الفرضية تم اسلتخدا  اختبلار 
متوسللل المحللور مللع المتوسللل المعيللاري لتحديللد إلا كللان المتوسللل المحسللوب أعلللى مللن المتوسللل المعيللاري 

ا لكون فقلرات الدراسلة قلد تلم قياسلها عللى مقيلاس ليكلارت الخماسلي فيكلون ، ونإر أ  البشكل دال إحصائيا 
 .12. والنتائر موضحة في الجدول رقم 3=5/5+4+3+2+1، ناتر من 3المتوسل المعياري هو

ومسللتوى داللللة  83عنللد درجللات حريللة  2.034تسللاوي  Tإلللى أن قيمللة  12تشللير نتللائر الجللدول 
وهلو أقلل ملن  0.022ليصلبح  2، وألن الفرضية في اتجاه واحد يقسم مستوى الداللة عللى 0.045يساوي 

مستوى الداللة الحرج، لذلك ترف  الفرضية العدمية وتقبل الفرضلية البديللة أي أن مسلتوى اإلبلداع اإلداري 
 جمي للفوسفات بجبل العنق مرتفع لحد ما.يما هو موجود في المركب المن

 الفرضية الث لثة
Ho.ال يعد مستوى األداء الوظيفي للعاملين كما هو في المركب المنجمي للفوسفات مرتفعا : 
H1.يعد مستوى األداء الوظيفي للعاملين كما هو في المركب المنجمي للفوسفات مرتفعا : 

والمتوسل ات الحسلابية واالنحلراه المعيلاري، وقيملة مربلع كلاي، تم حساب التكرارات والنسب الم وية       
والداللللة اإلحصللائية إلجابللات مفللردات الدراسللة علللى محللور مسللتوى األداء الللوظيفي للعللاملين فللي المركللب 
المنجمي للفوسفات بجبل العنق. وترتيب العبارات وفق المتوسل الحسابي لكلل عنصلر ملن عناصلر األداء 

 .13ضحة في الجدول رقمالوظيفي والنتائر مو 
لمسللتوى األداء الللوظيفي للعللاملين فلللي المركللب المنجمللي للفوسلللفات  18تشللير نتللائر الجللدول رقلللم 

 بلين) فأقل 0.01و 0.05مستوى الداللة  إحصائية( عندبجبل العنق، حيث يإهر وجود فروت لات داللة 
بجبلل العنلق. تكرارات اسلتجابات أفلراد العينلة حلول محلور األداء اللوظيفي فلي المركلب المنجملي للفوسلفات 
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أي أن أغلبية مفردات الدراسة يرون بأن مستوى األداء الوظيفي للعاملين بالمركب المنجمي مرتفع إللى حلد 
 .5من  3.04ما، حيث بل  متوس ه الكلي 

رديلة أفلراد الدراسلة لمسلتوى األداء اللوظيفي للعلاملين فلي المركلب يما يتضلح أن هنلاك تفلاوت فلي 
المنجملللي، ملللا بلللين مرتفلللع ومتوسلللل وضلللعيج. حيلللث تراوحلللت متوسللل ات رأيلللتهم لمسلللتوى األداء اللللوظيفي 

دالللة إحصلللائيا عنللد جميلللع  P. ويبلللين الجللدول السللابق أن قيملللة 3.61و 2.18للعللاملين فللي المركلللب بللين 
، مما يشير إللى علد  وجلود اختالفلات بلين إجابلات أفلراد عينلة 0.05و 0.01عبارات المحور عند مستوى 

 الدراسة على محور األداء الوظيفي.
إلى أن قيمة مربع  14والختبار الفرضية تم استخدا  اختبار كاي تربيع، حيث تشير نتائر الجدول 

مسلللتوى  وهلللو أقلللل ملللن 0.010ومسلللتوى معنويلللة يسلللاوي  25عنلللد درجلللات حريلللة  44.143يلللاي تسلللاوي 
المعنوية الحرج. لذلك ترف  فرضية العد  وتقبلل الفرضلية البديللة أي أن مسلتوى األداء اللوظيفي للعلاملين 

 في المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق مرتفع لحد ما.
 الفرضية الراب ة

Ho.ال تتبع إدارة المركب األساليب اإلدارية التي تعزز اإلبداع اإلداري لدى العاملين : 
H1.تتبع إدارة المركب األساليب اإلدارية التي تعزز اإلبداع اإلداري لدى العاملين : 

الختبللللار الفرضللللية تللللم حسللللاب التكللللرارات والنسللللب الم ويللللة، والمتوسلللل ات الحسللللابية، واالنحللللراه 
المعياري وقيمة مربع كاي، والدالللة اإلحصلائية إلجابلات مفلردات الدراسلة عللى محلور السللوكيات اإلداريلة 

تللي تعللزز اإلبللداع اإلداري لللدى العللاملين فللي المركللب المنجمللي للفوسللفات بجبللل العنللق. وهللذه السلللوكيات ال
هي: اإلدارة بالقيم، واإلدارة باألهداه، والمشاركة، والتفوي .  ثم ترتيلب العبلارات وفلق المتوسلل الحسلابي 

 .15لكل عنصر من عناصر المحور، والنتائر موضحة في الجدول 
السلللوكيات اإلداريللة التللي تتبناهللا إدارة المركللب المنجمللي للفوسللفات بجبللل  15رقللم  يإهللر الجللدول

، حيلث يتضلح أن هنلاك تفلاوت فلي رديلة أفلراد الدراسلة لملدى 5ملن  2.35العنق، وقد بلل  متوسلل توفرهلا 
اسلللتخدا  اإلدارة لألسلللاليب التلللي تعلللزز اإلبلللداع اإلداري فلللي المركلللب المنجملللي بجبلللل العنلللق. وقلللد تراوحلللت 
متوس ات رأيتهم لمدى استخدا  اإلدارة لألساليب التي تعزز اإلبلداع اإلداري للدى العلاملين فلي المركلب ملا 

. ويإهللر مللن النتللائر أن أفللراد الدراسللة يللرون أن أسللاليب اإلدارة باألهللداه والمشللاركة 3.49و 1.56بللين 
 والقيم غير متوفرة لدى إدارة المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق.

داللة إحصلائيا عنلد جميلع عبلارات المحلور عنلد مسلتوى  Pيإهر من الجدول السابق أن قيملة  يما
، مما يشير إلى عد  وجود اختالفات بين أفراد عينة الدراسة حول محو السلوكيات اإلدارية 0.05و 0.01

التلللي تعلللزز اإلبلللداع اإلداري وتحققللله. ويتبلللين ملللن قلللراءة التكلللرارات والنسلللب لعبلللارات المحلللور، علللد  وجلللود 
 األساليب التي تعزز اإلبداع اإلداري.مدشرات الستخدا  اإلدارة 

 كالتالي: 16وجاءت النتائر المبينة في الجدول رقم  T-Testوالختبار الفرضية تم استخدا  اختبار       
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، وألن الفرضية 0.201ومستوى داللة يساوي  83عند درجات حرية  17.029تساوي  Tقيمة 
، وهو أيبر من مستوى الداللة الحرج، لذلك 0.100ليصبح  2في اتجاه واحد يقسم مستوى الداللة على 

 تقبل الفرضية العدمية، أي أن إدارة المركب ال تتبع األساليب التي تعزز اإلبداع اإلداري وتحققه.
 الفرضية الخ مسة

Ho:  ال يوجللد أثلللر دال إحصلللائيا لمسللاهمة مسلللتوى اإلبلللداع اإلداري السللائد فلللي المركلللب المنجمللي فلللي رفلللع
 وظيفي للعاملين فيه.مستوى األداء ال

H1:  يوجد أثر دال إحصائيا لمساهمة مستوى اإلبداع اإلداري السائد في المركب المنجمي في رفلع مسلتوى
 األداء الوظيفي للعاملين فيه.

تللم حسللاب التكللرارات والنسللب الم ويللة، والمتوسلل ات الحسللابية واالنحللراه المعيللاري، وقيمللة مربللع 
يللاي والداللللة اإلحصللائية إلجابللات مفللردات الدراسللة علللى محللور أثللر مسللتوى اإلبللداع اإلداري علللى األداء 

لمتوسلل الحسلابي الوظيفي للعاملين في المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق. ثم ترتيب العبلارات وفلق ا
 .17لكل عنصر من عناصر المحور والنتائر موضحة في الجدول 

، حيث بينت 18الجدول  موضحة فيوالختبار الفرضية تم استخدا  اختبار مربع كاي والنتائر 
، وهو أيبر من 0.232وبمستوى داللة  31عند درجات حرية  36.38النتائر أن قيمة مربع كاي تساوي 

، لذلك تقبل فرضية العد  القائلة بعد  وجود تأثير لمستوى اإلبداع اإلداري 0.05لحرج مستوى المعنوية ا
 السائد لدى عمال المركب المنجمي على األداء الوظيفي. 

 الفرضية الس دسة
Ho:  ال يوجد تأثير دال إحصائيا ألساليب اإلدارة على مستوى األداء الوظيفي السائد في المركب المنجمي

 ل العنق.للفوسفات بجب
H1:  يوجد تأثير دال إحصائيا ألساليب اإلدارة على مستوى األداء الوظيفي السائد في المركب المنجمي

 للفوسفات بجبل العنق.
للمقارنة الثنائية، وكذلك اختبار االنحدار الخ ي  T-testوالختبار الفرضية تم استخدا  اختبار       

 83عند درجات حرية تساوي  -15.35تساوي  Tإلى أن قيمة  19البسيل، وتشير النتائر المبينة في الجدول 
 وهو أقل من مستوى الداللة الحرج. 0.000ومستوى داللة 

االرتبلاس ومن قيمة مربع  0.479أن قيمة معامل ارتباس بيرسون تساوي  20يتضح من الجدول رقم 
مللللن التبللللاين  % 23وهللللذا يعنللللي أن متغيللللر أسللللاليب اإلدارة يفسللللر  0.23معامللللل التفسللللير( الللللذي يسللللاوي ج

وهلللو أقلللل ملللن  0.000ومسلللتوى الدالللللة  4.943تسلللاوي  Tالحاصلللل فلللي األداء اللللوظيفي، ونإلللرا ألن قيملللة 
للللة، عللللى أن هنلللاك تلللأثير معنلللوي دال مسلللتوى الدالللللة الحلللرج، تلللرف  فرضلللية العلللد  وتقبلللل الفرضلللية البدي

 إحصائيا لألساليب اإلدارية في المركب على األداء الوظيفي للعاملين فيه. 
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 الفرضية الس ب ة
Ho:  ال توجللللد فللللروت لات داللللللة إحصللللائية فللللي أبعللللاد اإلبللللداع اإلداري وعالقتلللله بللللاألداء الللللوظيفي تعللللزى

 للمتغيرات الديموغرافية.
H1:  إحصلائية فلي أبعلاد اإلبلداع اإلداري وعالقتله بلاألداء اللوظيفي تعلزى للمتغيلرات توجد فروت لات داللة

 الديموغرافية.
تم تجميع متغيرات كل محلور ملن المحلاور فلي متغيلر واحلد حتلى يكلون ملن السلهل اختبلار ملا إلا 

 يان هناك عالقة بين هذه المحاور والخصائص الشخصية ألفراد مجتمع الدراسة. 
تم اختبار تحليل التباين األحادي لتوضيح  راد الدراسة إزاء مح وره  ب ختالف ال مر:أف آراءاختالف  -1

 للك. يوضح 21داللة الفروت بين الف ات العمرية للمبحوثين حول محاور الدراسة والجدول 
إلللى عللد  وجللود فللروت لات داللللة إحصللائية فللي اسللتجابات أفللراد الدراسللة  21تشللير نتللائر الجللدول 

تعزى لمتغير العمر بالنسبة لمحاور: اإلبداع اإلداري، األداء اللوظيفي، وأثلر اإلبلداع اإلداري حول محاورها 
فللي جميللع هللذه المحللاور  0.05يانللت أيبللر مللن مسللتوى المعنويللة  Pعلللى األداء الللوظيفي، حيللث أن قيمللة 

بعلللاد اإلبلللداع الثالثلللة، وبلللذلك نقبلللل الفرضلللية العدميلللة القائللللة بعلللد  وجلللود فلللروت لات دالللللة إحصلللائية فلللي أ
 اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي تعزى لمتغير العمر بالنسبة لهذه المحاور.

أملللا بالنسلللبة لمحلللور األسلللاليب اإلداريلللة التلللي تعلللزز اإلبلللداع اإلداري فكانلللت قيملللة مسلللتوى الدالللللة 
وهلللي أقلللل ملللن مسلللتوى الدالللللة الحلللرج، للللذلك تلللرف  الفرضلللية العدميلللة وتقبلللل  0.018المحسلللوب تسلللاوي 

الفرضللية البديلللة عللللى أسللاس أن هنللاك فلللروت لات داللللة إحصلللائية فللي اسللتجابات مفلللردات الدراسللة تجلللاه 
 األساليب اإلدارية الم بقة في المركب المنجمي تعزى لمتغير المستوى التعليمي.

شلليفيه البعللدي لتحديللد صللالح الفللروت وتبللين النتللائر الموضللحة فللي  حسللاب اختبللاروعلللى للللك تللم 
، بين من مسلتواهم التعليملي 0.05ى وجود فروت لات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية إل 22الجدول 

االبتللللدائي، ولوي المسللللتوى المتوسللللل، والثللللانوي، والجللللامعي، لصللللالح لوي التأهيللللل االبتللللدائي، وبللللين لوي 
عليملي المستوى الجامعي ولوي المستوى الثانوي لصالح المستوى الجامعي. مما يوضح أن من مسلتواهم الت

ابتدائي وجامعي يرون أن اإلدارة ال تمارس أي سلوكيات تعزز اإلبداع في المركب مقارنة ببقية المستويات 
التعليمية وتعزى هلذه النتيجلة إللى كلون ملن مسلتواهم ابتلدائي لهلم ملن الخبلرة المهنيلة ملا يمكلنهم ملن معرفلة 

لسللن(، أمللا لوي المسللتوى الجللامعي فمللن األسللاليب اإلداريللة المتبعللة فللي المركللب جيسللاعدهم فللي للللك كبللر ا
خللالل تكللوينهم األيللاديمي والممارسللة العمليللة فللي المركللب، بإمكللانهم التمييللز بللين األسللاليب اإلداريللة التللي 

 تعزز اإلبداع وتلك التي تعرقله.
تم اختبار تحليل التباين  أفراد الدراسة إزاء مح وره  ب ختالف المستوى الت ليمي: آراءاختالف  -2

 األحادي لتوضيح داللة الفروت بين الف ات التعليمية للمبحوثين حول محاور الدراسة. 
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إلللى عللد  وجللود فللروت لات داللللة إحصللائية فللي اسللتجابات أفللراد الدراسللة  23تشللير نتللائر الجللدول 
فللي جميللع  0.05ويللة يانللت أيبللر مللن مسللتوى المعن Pحلول محاورهللا تعللزى لمتغيللر العمللر، حيللث أن قيمللة 

المحللاور، وبللذلك تقبللل الفرضللية العدميللة القائلللة بعللد  وجللود فللروت لات داللللة إحصللائية فللي أبعللاد اإلبللداع 
 اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي تعزى لمتغير المدهل العلمي.

تم اختبار تحليل التباين  عدد سنوات الخارة:أفراد الدراسة إزاء مح وره  ب ختالف  آراءاختالف  -3
األحادي لتوضيح داللة الفروت بين ف ات الخبرة المهنية للمبحوثين حول محاور الدراسة كما يإهرها 

 .24الجدول 
إلى عد  وجود فروت لات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة  24تشير نتائر الجدول رقم 

فللي جميللع  0.05يانللت أيبللر مللن مسللتوى المعنويللة  P حلول محاورهللا تعللزى لمتغيللر العمللر، حيللث أن قيمللة
المحللاور. وبللذلك تقبللل الفرضللية العدميللة القائلللة بعللد  وجللود فللروت لات داللللة إحصللائية فللي أبعللاد اإلبللداع 

 اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
تم اختبار تحليل التباين األحادي  قسم ال مل:أفراد الدراسة إزاء مح وره  ب ختالف  آراءاختالف  -4

 لتوضيح داللة الفروت بين ف ات أقسا  العمل للمبحوثين حول محاور الدراسة.
إلللى عللد  وجللود فللروت لات داللللة إحصللائية فللي اسللتجابات أفللراد  25وقللد بينللت نتللائر الجللدول رقللم 

فللي  0.05ى المعنويلة يانللت أيبلر ملن مسللتو  Pالدراسلة حلول محاورهللا تعلزى لمتغيلر العمللر، حيلث أن قيملة 
جميلللع المحلللاور، وبلللذلك نقبلللل الفرضلللية العدميلللة القائللللة بعلللد  وجلللود فلللروت لات دالللللة إحصلللائية فلللي أبعلللاد 

 اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي تعزى لمتغير قسم العمل.
تحليل التباين تم اختبار عدد الدورات التدرياية: أفراد الدراسة إزاء مح وره  ب ختالف  آراءاختالف  -5

 يوضح للك. 26األحادي لتوضيح داللة الفروت بين ف ات الخبرة للمبحوثين حول محاور الدراسة والجدول 
إلللى عللد  وجللود فللروت لات داللللة إحصللائية فللي اسللتجابات أفللراد الدراسللة  26تشللير نتللائر الجللدول 

داع اإلداري، سللوكيات اإلدارة، اثلر حول محاورها تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية بالنسبة لمحاور: اإلب
فلي جميلع  0.05يانت أيبلر ملن مسلتوى المعنويلة  Pاإلبداع اإلداري على األداء الوظيفي، حيث أن قيمة 

 هذه المحاور الثالثة.
وهلذا يشلير  0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  P=0.016أما بالنسبة لمحور األداء فقد كانت قيمة       

إلى وجود فروت لات داللة إحصائية في أبعاد األداء الوظيفي تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية، وبلذلك 
نللرف  الفرضللية العدميللة ونقبللل الفرضللية البديلللة، أي أنلله توجللد فللروت لات داللللة إحصللائية فللي اسللتجابات 

تعللزى لمتغيلللر علللدد اللللدورات التدريبيلللة.  مفللردات الدراسلللة تجلللاه واقلللع األداء الللوظيفي فلللي المركلللب المنجملللي
 .27شيفيه البعدي لتحديد صالح الفروت وجاءت النتائر في الجدول  حساب اختباروعلى للك تم 

، بين 0.05إلى وجود فروت لات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  27تشير نتائر الجدول رقم 
ة تدريبيلة لصلالح ملن تلقلوا أيثلر ملن دورة، مملا يوضلح من تلقوا دورة تدريبية واحدة ومن تلقوا أيثلر ملن دور 
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أن من تلقوا أيثر من دورة تدريبية يرون أن مستوى األداء الوظيفي للعلاملين فلي المركلب المنجملي مرتفعلة 
مقارنة بمن لم يتلقوا أي دورة ومن تلقوا دورة واحدة. وتعلزى هلذه النتيجلة إللى كلون ملن تلقلوا دورات تدريبيلة 

 أدائهم الوظيفي اليتسابهم المعاره والمهارات من خالل تلك الدورات.يثيرة يتحسن 
 المحور الرابع: خالصة الدراسة

بعد ت بيلق الدراسلة ميلدانيا وتحليلل نتلائر االسلتمارة التلي وزعلت عللى العلاملين اإلداريلين فلي المركلب      
اليب اإلحصائية المناسبة توصلت المنجمي للفوسفات بجبل العنق، وتحليل النتائر وتفسيرها باستخدا  األس

الدراسللة إلللى أنلله لللي  هنللاك أي تللأثير معنللوي لإلبللداع اإلداري علللى األداء الللوظيفي للعللاملين فللي المركللب 
المنجمللي للفوسللفات بجبللل العنللق، رغللم أنلله وجللد أن اإلبللداع اإلداري واألداء الللوظيفي للعللاملين فللي المركللب 

ريلة فلي المركلب ال تشلجع العلاملين بلأي شلكل ملن األشلكال عللى مرتفعين لحد ملا. غيلر أن األسلاليب اإلدا
اسلللتخدا  قلللدراتهم اإلبداعيلللة لتحسلللين األداء أيثلللر. وهلللذا يبلللين أن المنلللا  اللللذي يسلللاعد عللللى تنميلللة اإلبلللداع 
وبالتلللالي األداء غيلللر متلللوفر فلللي المركلللب، كملللا أنللله ال توجلللد المقوملللات اإلداريلللة الالزملللة لت لللوير اإلبلللداع 

رأسها الحوافز التي بينت الدراسة أنها غائبة تماما وأن أغلبية المبحوثين يشعرون بأن األجر  واألداء، وعلى
 .م العمل المقد  وما يحققه المركبالذي يتقاضونه غير عادل وال يتناسب وحج

وقلللد أفلللادت المقابللللة التلللي أجريلللت ملللع بعللل  المبحلللوثين بلللأن اإلدارة فلللي أغللللب األحيلللان ال تلللوزع 
األربللاح علللى العللاملين، وكن وزعللت فتكللون هزيلللة، بحيللث تبعللث فللي نفللوس الكثيللر مللنهم خيبللة األمللل. وقللد 

ين، أي تبين أيضا من خالل النتائر المتحصل عليها أن ما يقارب نصج علدد العملال فلي المركلب متعاقلد
أنهم غيلر مسلتقرين وظيفيلا، وهلذا ملن شلأنه أن يلدثر عللى أدائهلم بحيلث ال يقلدمون الكثيلر فلي العملل رغلم 
قدرتهم عليه، بل يكتفون فقل بتنفيذ ما هلو م للوب ملنهم فعلله. كملا أفلادت الدراسلة أن الكثيلر ملن األفكلار 

 تقللدر العامللل المبللدع فللي عمللله وال اإلبداعيللة تبقللى حبيسللة ألهللان أصللحابها لشللعور أغلللبهم بللأن اإلدارة ال
 تحترمه، بل يعامل معاملة عادية شأنه شأن العامل الذي ال يقد  سوى الم لوب منه. 

واتضح كذلك أن أغلبية الوظائج في المركب، تتم عملية التوظيج فيها ب ريقة غير شفافة وال من قية     
المحسللوبية والمحابللاة وتللدخل اإلدارة العليللا، ممللا  تسللتند فللي المقللا  األول علللى المن للق العشللائري، ثللم تليهللا

يخلق جو ملن علد  التفلاهم والرضلا، خاصلة ملن نلره العلاملين نحلو اإلدارة، وهلذا يلددي إللى انعلدا  الثقلة 
 بين ال رفين، إضافة إلى نإرة المجتمع الذي تنتمي له المنإمة والغير راضي، ومعاد في أحيانا كثيرة.

غلبيللللة أفللللراد الدراسللللة فللللي المركللللب المنجمللللي يحرصللللون علللللى تقللللديم وتوصلللللت الدراسللللة إلللللى أن أ 
هذا الحرص نابع ملن قنلاعتهم بلأن المركلب  وت ويره،االقتراحات واألفكار الجديدة، والتي تساهم في تنميته 

إن لم يحقق ما هو مرسو  له فسيتم بيعه من نره السل ات، وهذا يعني فقدانهم لوظائفهم وتشلردهم كلون 
 لمنإمة الوحيدة بمن قتهم التي توفر مناصب عمل تسد رمق اآلاله. المركب هو ا

وتبلللين أن أغلبيلللة أفلللراد الدراسلللة يجلللدون صلللعوبة فلللي التلللأقلم ملللع القلللوانين واألنإملللة المعملللول بهلللا 
ويرغبون دائما في العمل دون قيودها، نتيجة أن القوانين وكجراءات العمل الموضوعة، صيغت بعيلدا علنهم 
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ها، مما يدفعهم للتمرد عليهلا أحيانلا، أو االمتعلام منهلا دون رد فعلل، لخلوفهم ملن فقلدان     ودون إشرايهم في
 . المنصب. وللك يدثر على نفسية العامل، مما يجعل قدراته حبيسة عد  الرضا والخوه

وقللد توصلللت الدراسللة إلللى أن المبحللوثين يسللتفيدون مللن اآلراء المخالفللة لللرأيهم، كمللا أنهللم يسللعون 
حصلول عللى تعليملات مفصللة قبلل البلدء فلي العملل، وأغلبيلتهم لهلم نريقلة فلي الحلوار والقلدرة عللى دائما لل

اإلقناع في مجال العمل، كما أنهم دائملا يحلاولون إيجلاد الحللول لمشلكالت العملل حتلى فلي أوقلات الراحلة، 
ملل االسلتعداد لتحملل وأغلبيتهم يحاولون عد  تكرار ملا يقلو  بله اآلخلرون، بلل يت لعلون للتجديلد، وللديهم كا

 نتائر التصرفات الخان ة التي تصدر منهم.
وأفادت الدراسة أن أغلبية المبحوثين يقلدمون يلد المسلاعدة لبعضلهم اللبع  ويتعلاونون عللى تأديلة 
األعمال داخل المركب، كما أن إدارة المركب تشجعهم على التعاون في أداء األعمال بشلكل جملاعي، وأن 

شلل ة فللي أقسللا  المركللب لوجللود هللده مشللترك يجمللع الجميللع. والعامللل فللي المركللب هنللاك تكامللل بللين األن
 يكلج بما يتناسب وقدراته العقلية والفسيولوجية، وهذا أمر نبيعي كون الذي يحمل فوت ناقته يفشل.

ويللرى أغلبيللة المبحللوثين أن مشللاركة المردوسللين فللي تحديللد أهللداه اإلدارة تسللاعد علللى إيجللاد روح   
العاملين، لتلوفر المهلارة الكافيلة للديهم لحلل المشلكالت التلي يواجهونهلا بشلكل إبلداعي، وكلونهم  اإلبداع لدى

يشللعرون بللأن المركللب جللزء مللن حيللاتهم، وأنهللم مسلل ولون أخالقيللا أمللا  مللا يحللدث فيلله. وتبللين أن الللدورات 
 حسين أدائهم.التدريبية التي تقيمها إدارة المركب، تساهم بشكل فعال في تنمية مهارات العاملين وت

ومللن إجابللات المبحللوثين وبعلل  المقللابالت مللع مهندسللي المركللب وانارتلله، وجللد أن لللدى المركللب 
نإا  اتصاالت مت ور جدا، يتوفر على أحدث ما توصلت له التقنيات الحديثة فلي مجلال االتصلال، كللج 

سلتغل بشللكل جيلد نتيجللة المركلب تركيبلله وصليانته أمللوال كبيلرة، إال أن أغلبيللة المبحلوثين يللرون بأنله غيللر م
عد  تدريبهم عليه بشكل كافي، وكذلك تجاهله في الكثير من األحيان، خاصة فلي تيسلير تنقلل المعلوملات 
من وكلى اإلدارة، مما يجعل وجوده في المركب عقيما ال يقد  شلي ا لت لوير العملل. وقلد تبلين ملن االنلالع 

للمعلوملات مملا يجعلله غيلر لي شلأن كأحلد مصلادر على الموقع االلكتروني للمجمع فارفوس، فقره الشلديد 
 التسويق الحديثة، التي تلعب شبكة األنترنت أحد أهم مصادرها.

محور وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروت لات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة حول 
، بللين مللن مسللتواهم التعليمللي اإلداريللة التللي تعللزز اإلبللداع اإلداري مردهللا إلللى المسللتوى التعليمللي األسللاليب

االبتللللدائي، ولوي المسللللتوى المتوسللللل، والثللللانوي، والجللللامعي، لصللللالح لوي التأهيللللل االبتللللدائي، وبللللين لوي 
المسللتوى الجللامعي ولوي المسللتوى الثللانوي لصللالح المسللتوى الجللامعي. كمللا اتضللح وجللود فللروت لات داللللة 

لللوظيفي تعللزى لمتغيللر عللدد الللدورات التدريبيللة، إحصللائية فللي اسللتجابات أفللراد العينللة حللول محللور األداء ا
 لصالح من تلقوا أيثر من دورة تدريبية. والجدول الموالي يوضح النتائر النهائية الختبار فرضيات البحث.
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 :الاي نيةملحق الجداول واألشك ل   -
 المركب سوسيومهنية فيال: توزيع العاملين حسب الف ات 1الجدول رقم 

 النسبة % العدد الكلي السوسيومهنيةالف ة 
 0.35 4 اإلنارات العليا

 7.27 83 إنارات

 40.31 460 أعوان التحكم

 52.05 594 أعوان التنفيذ

 100 1141 المجموع 

 : توزيع العمال حسب الف ات السوسيومهنية في  المجتمع والعينة 2الجدول رقم 
 الف ة

 السوسيو مهنية 
 النسبة % العدد

 العينة المجتمع العينة المجتمع
 2 0.35 2 4 إنارات عليا

 50 7.27 50 83 إنارات

 30 40.31 30 460 أعوان تحكم

 18 52.05 18 594 أعوان تنفيذ 

 100 100 100 1141 المجموع 

 100 100 النسبة %

 من إعداد الباحث  المصدر:
 المحور األول بالدرجة الكلية للمحورمعامالت ارتباس بيرسون لعبارات  :3الجدول رقم 

 معامل االرتباس بالمحور رقم العبارة معامل االرتباس بالمحور رقم العبارة
01 0.35** 14 0.39** 

02 0.30** 15 0.23** 

03 0.53** 16 0.25** 

04 0.46** 17 0.43** 

05 0.43** 18 042** 

06 0.30** 19 0.40** 

07 0.27** 20 0.37** 

08 0.33** 21 0.27** 

09 0.28** 22 0.35** 

10 0.26** 23 0.26** 

11 0.31** 24 0.47** 

12 0.42** 25 0.45** 

13 0.24** 

 : معامالت ارتباس بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور 4الجدول رقم 
 بالمحورمعامل االرتباس  رقم العبارة معامل االرتباس بالمحور رقم العبارة
01 0.31** 13 0.44** 

02 0.31** 14 0.39** 

03 0.35** 15 0.42** 

04 0.47** 16 0.44** 

05 0.39** 17 0.35** 

06 0.30** 18 0.38** 



16 

 

07 0.51** 19 0.25** 

08 0.49** 20 0.35** 

09 0.62** 21 0.31** 

10 0.42**   
11 0.52** 

12 0.50** 

 فأقل. 0.01مستوى الداللة ** دال إحصائيا عند 
 معامالت ارتباس بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور  :5الجدول رقم 

 معامل االرتباس بالمحور رقم العبارة معامل االرتباس بالمحور رقم العبارة
01 0.49** 09 0.38** 

02 0.44** 10 0.26* 

03 0.48** 11 0.34** 

04 0.57** 12 0.42** 

05 0.42** 13 0.39** 

06 0.27* 14 0.32** 

07 0.47** 15 0.39** 

08 0.33** 16 0.33** 

 فأقل. 0.05فأقل. * دال إحصائيا عند مستوى الداللة  0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 معامالت ارتباس بيرسون لعبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور  :6الجدول رقم 

 معامل االرتباس بالمحور رقم العبارة معامل االرتباس بالمحور رقم العبارة
01 0.50** 11 0.25* 

02 0.41** 12 0.39** 

03 0.32** 13 0.42** 

04 0.35** 14 0.26* 

05 0.37** 15 0.94** 

06 0.23* 16 0.39** 

07 0.38** 17 0.24* 

08 0.34** 18 0.28** 

09 0.24* 19 0.31** 

10 0.22* 20 0.21* 

 فأقل. 0.05فأقل.  * دال إحصائيا عند مستوى الداللة  0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 معامل االرتباس للمحاور بالدرجة الكلية لالستمارة :7الجدول رقم 

 الدرجة الكلية المحور
 **0.55 اإلبداع اإلداري 

 **0.84 استخدا  اإلدارة لألساليب التي تعزز اإلبداع

 **0.71 األداء الوظيفي

 **0.84 أثر اإلبداع اإلداري على األداء الوظيفي

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 محاور الدراسة: معامل كرونبا  ألفا لقياس ثبات 8الجدول رقم 

 الترتيب ثبات المحور قيمة ألفا عدد العبارات محاور االستمارة
 3 0.64 25 اإلبداع اإلداري 

 2 0.74 21 استخدا  اإلدارة لألساليب التي تعزز اإلبداع
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 3 0.64 16 األداء الوظيفي

 1 0.77 20 أثر اإلبداع اإلداري على األداء الوظيفي

  0.86 82 يامل االستمارة

 : معامل ارتباس بيرسون بين محوري اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي9الجدول رقم 
 مستوى الداللة معامل التفسير االرتباس 

 غير دال0.118 0.029 0.172 عالقة اإلبداع اإلداري باألداء الوظيفي
 واألداء الوظيفي: نتائر تحليل االنحدار الخ ي البسيل لمحوري اإلبداع اإلداري 10الجدول رقم 

  
اإلبداع اإلداري * 

 األداء الوظيفي
 مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة  االنحراه المعياري  المتوسل الحسابي

0.032 0.529 0.555 83 0.580 
  10تابع الجدول رقم 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسل المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 
 0.118 2.490 0.492 1 0.492 االنحدار

 16.186 82 0.197   
    83 16.687 المجموع

 10تابع الجدول رقم 
 مستوى الداللة المعامالت القياسية المعامالت غير القياسية 

B  الخ أ المعياري Beta T 

 0.000 5.869 - 0.410 2.470 الثابت جاألداء الوظيفي(
 0.118 1.578 0.172 0.132 0.209 اإلبداع اإلداري 

 حساب اإلحصاء الوصفي إلجابات مفردات الدراسة حول محور اإلبداع اإلداري 11الجدول رقم 

للارة
لعبل

م ا
رق

 
 العبارات

سل
متو

ال
 

ابي
حس

ال
 

راه
النح

ا
 

ي  ر
عيا

لم
 

مة 
قي

2 K 

مة 
قي

p بارة
 الع

يب
ترت

 

 1 **0.00 26.11 1.14 3.64 أحرص على تقديم االقتراحات واألفكار الجديدة في القسم الذي أعمل فيه 1

أجلللد صلللعوبة فلللي التلللأقلم ملللع القلللوانين واألنإملللة المعملللول بهلللا وأرغلللب دائملللا فلللي  25
 العمل دون قيودها

3.64 1.00 64.09 0.00** 2 

 3 **0.00 33.02 1.14 3.58 أهتم باآلراء المخالفة لرأيي الستفيد منها 5

 4 **0.00 42.90 1.03 3.56 العملأسعى دائما للحصول على تعليمات مفصلة قبل البدء في  15

 5 **0.00 33.02 1.09 3.48 أمتلك المهارة في النقاش والحوار والقدرة على اإلقناع 4

 6 *0.02 16.59 1.23 3.46 ت اردني مشكالت العمل حتى في أوقات الراحة وأحاول دائما إيجاد الحلول لها 22

 7 **0.00 35.88 1.15 3.45 العمل بل دائما أت لع للجديدال أيرر األفكار التي يأتي بها زمالئي في  21

أقو  فلي مكلان عمللي بانجلاز أعملالي بأسلاليب ونلرت مت لورة ومتجلددة لحلل أي  3
 مشكلة تواجهني في عملي

3.38 1.09 22.90 0.00** 8 

 9 **0.00 20.88 1.09 3.37 أتمتع بالقدرة على تنإيم أفكاري عند مواجهة أي مشكلة 14
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 10 **0.00 30.76 1.14 3.33 يتخذ العامل قراراته فيما يخص وظيفته بشكل عشوائي بل وفق أس  مدروسة ال 13

 11 **0.00 21.95 1.23 3.31 أتقبل االنتقادات والمالحإات بصدر رحب وللك لالستفادة منها 6

 12 **0.00 38.02 1.02 3.18 أقترح األساليب الجديدة في أداء األعمال حتى ولو كان هناك احتمال فشلها 11

 13 **0.00 20.16 1.16 3.18 أحاول دائما إيجاد عدد كبير من الحلول بدال من االيتفاء بالحل السهل 23

 14 0.06 14.45 1.22 3.13 أشعر بالمتعة واإلثارة في التعامل مع المشكالت التي تعترضني 7

 15 0.02 10.76 1.27 3.05 االيتفاء بالحل السهلأحاول دائما إيجاد عدد كبير من الحلول بدال من  24

يسعى العامل في القسم الذي يعملل فيله إللى الحصلول عللى األفكلار التلي تسلاهم  9
 في حل مشايل العمل

2.99 1.17 22.90 0.00** 16 

 17 **0.00 25.52 1.12 2.93 لدى العامل الرغبة في إتباع التعليمات وعمل ما هو متوقع منه فعله 20

أتمتللع بحريللة التعبيللر عللن رأيللي ونللرح أفكللاري ومعتقللداتي ومقترحللاتي وان كانللت  2
 مخالفة لرأي ردسائي

2.87 1.31 8.26 0.08 18 

 19 **0.00 33.02 1.12 2.86 يملك العامل في القسم الذي يعمل به ردية دقيقة لمشكالت العمل 16

 20 **0.00 32.42 1.15 2.81 يتمكن من ت بيقهايحرص العامل على تقديم المقترحات والحلول حتى ولو لم  10

يتشابه أسللوب أداء العاملل لعملله فلي القسلم اللذي يعملل فيله ملع أسلاليب األقسلا   19
 األخرى 

2.61 1.05 33.02 0.00** 21 

 22 **0.00 18.85 1.00 2.43 يفضل العامل األعمال الصعبة والمعقدة على األعمال الروتينية والبسي ة 18

 23 **0.00 20.52 1.16 2.40 يتردد العامل في ت بيق األساليب الجديدة خوفا من الفشل 12

يتلللوفر للللدى العاملللل فلللي المركلللب وخاصلللة القيلللادات اإلداريلللة مهلللارات عاليلللة فلللي  8
 النقاش والحوار

2.30 1.10 23.97 0.00** 24 

 25 **0.00 51.35 1.07 2.11 لمواجهتها يملك العامل القدرة على توقع المشكالت قبل حدوثها ويقو  بالتخ يل 17

   0.36 3.08 المتوسل الكلي لتوافر سمات اإلبداع اإلداري 

 النسبة. :%ت: التكرار،  -فأقل.  0.05فأقل. * دال إحصائيا عند مستوى الداللة  0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 T-Testنتائر اختبار  12الجدول رقم 

 3قيمة المعيار= 
 مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة 

 * 0.045 83 2.034 مستوى اإلبداع اإلداري 

 فأقل. 0.05* دال إحصائيا عند مستوى معنوية 
 اإلحصاء الوصفي إلجابات مفردات الدراسة حول محور األداء الوظيفي :13الجدول رقم 

 رقم
للارة

لعب
ا

 

 العبارة

بي
حسا

ل 
وس

لمت
ا

 

راه
النح

ا
الم 

ي  ر
عيا

 

مة 
قي

2 K 

مة 
قي

p يب
لترت

ا
 

 1 0.00** 57.31 1.08 3.61 يعتمد العامل على نفسه في انجاز األعمال التي كلج بها 4

 2 **0.00 19.21 1.16 3.58 األعمال إلنجازيقد  العامل يد العون والمساعدة لزمالئه  9

 3 **0.00 36.66 0.88 3.51 يواظب العامل على أوقات العمل الرسمي دون أي تأخير 6
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 4 **0.00 35.40 1.13 3.42 يتقيد العامل بالقواعد واإلجراءات وتنإيمات العمل 7

للللدى العاملللل االسلللتعداد لتحملللل المسللل ولية الناتجلللة علللن تصلللرفاته  1
 الخان ة

3.39 1.19 38.85 0.00** 5 

 6 **0.00 18.61 1.19 3.32 يتواصل العامل مع الزمالء ويستشيرهم ألداء العمل بكفاءة 14

 7 **0.00 26.11 1.24 3.30 لدى العامل الرغبة الكاملة في أداء أعماله على أيمل وجه 5

لدى العامل القدرة والمهارة عللى التكيلج ملع الحلاالت ال ارئلة فلي  15
 العمل 

3.11 1.05 56.23 0.00** 8 

 9 **0.00 29.21 1.05 3.08 األعمال المكلج بها في وقتها بإنجازيقو  العامل  2

االهتمللا  باللبللاس واألناقللة فللي المإهللر عامللل ضللروري فللي حسللن  12
 أداء العمل

3.06 1.30 12.31 0.01* 10 

ال يجللد العامللل مشللكلة فللي أداء العمللل حللين انتقاللله مللن قسللم إلللى  13
 آخر داخل المرّكب

3.00 1.25 20.88 0.00** 11 

 

 12 **0.00 18.38 1.20 2.82 لدى العامل المهارة الكافية في تنفيذ التعليمات بكل دقة 8

 13 **0.00 28.26 1.13 2.81 عمله إلنجازيقو  العامل في المركب بالتخ يل  3

أثنلللاء أوقلللات العملللل يلتلللز  العاملللل بمكلللان عملللله وال يضللليع الوقلللت  16
 ال يفيد المركب وال يتحرك من مكان عمله فيما

2.31 1.07 49.09 0.00** 14 

الكلللافي ملللن نلللره ردسلللائه ويتلقلللى ملللنهم يتلقلللى العاملللل االهتملللا   10
 الشكر على انجاز أعماله

2.30 1.05 27.31 0.00** 15 

يلتم  الردساء دائما مشايل العمال العلمية والعملية واالجتماعيلة  11
 ويسعون للمشاركة في حلها

2.18 1.00 55.76 0.00** 16 

  0.44 3.04 المتوسل الكلي لمستوى األداء الوظيفي

 اختبار كاي تربيع لمستوى األداء الوظيفي في المركب ر: نتائ14الجدول رقم 
 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي 

 *0.010 25 44.143 األداء الوظيفي
 فأقل 0.05* دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 األساليب اإلدارية التي تعزز اإلبداع اإلداري اإلحصاء الوصفي إلجابات مفردات الدراسة حول محور  بحسا :15الجدول رقم 

بلارة
 الع

رقم
 

 

سل
متو

ال
 

ابي
حس

ال
 

راه
النح

ا
 

ي  ر
عيا

الم
 

مة 
قي

2 K 

مة 
قي

p يب
لترت

ا
 

 1 **0.00 15.88 1.21 3.49 تشجع إدارة المركب العاملين على انجاز األعمال بشكل جماعي 21
 2 **0.00 31.71 1.17 3.36 مشتركهناك تكامل بين األنش ة في أقسا  المركب لوجود هده  15

6 
يكللللللللج العاملللللللل بلللللللأداء األعملللللللال التلللللللي تتناسلللللللب وقدراتللللللله العقليلللللللة 

 3 **0.00 20.40 1.16 3.17 والفسيولوجية
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17 
تسلللاعد مشلللاركة العملللال فلللي تحديلللد أهلللداه اإلدارة عللللى إيجلللاد روح 

 4 *0.02 10.76 1.31 3.05 اإلبداع لدى العاملين

12 
معاملللة إنسللانية قائمللة علللى المحبللة واألخللوة  يعامللل الللرئي  مردوسلليه

 5 *0.02 11.35 1.29 2.96 والتعاون 

16 
يشلللترك الردسلللاء والمردوسلللين فلللي وضلللع خ لللل نارئلللة للتعاملللل ملللع 

 6 **0.00 20.88 1.23 2.96 المشكالت التي تواجه عملهم

 7 **0.00 15.81 0.97 2.90 يقو  الردساء في اإلدارة بتفوي  سل ات وصالحيات لمساعديهم 18

 8 **0.00 14.76 1.13 2.85 تتناسب مس ولية العامل في المركب مع مقدار السل ة المفوضة له 19

 9 **0.00 23.97 1.30 2.58 توفر إدارة المركب قاعة ألداء الصالة وتع ي الوقت للعمال ألدائها 5

4 
إدارة يللتم تحديللد مجللاالت األداء باالشللتراك بللين الردسللاء والعمللال فللي 

 10 **0.00 25.88 1.15 2.49 المركب

 11 **0.00 57.54 0.90 2.26 يدعم الردساء المشاركة بأفكار جديدة ومقترحات من قبل العمال 20
 12 **0.00 15.52 1.02 2.06 جميع األهداه الموضوعة لإلدارة واألقسا  بالمركب واضحة ومحددة 3

 13 **0.00 26.85 0.86 1.93 باالشتراك بين الردساء والمردوسينيتم وضع عناصر الرقابة للعمل  14
 14 **0.00 43.52 0.77 1.79 يتم وضع األهداه وتوزيع المها  بكل شفافية ووضوح 10
 15 **0.00 81.00 0.78 1.77 التعيين في الوظائج يتم حسب أس  علمية مدروسة 11
 16 **0.00 42.95 0.79 1.75 بالمركب واضحة ومحددةجميع األهداه الموضوعة لإلدارة واألقسا   2

1 
يشترك العامل مع ردسائه فلي إدارة المركلب فلي تحديلد أهلداه القسلم 

 17 **0.00 18.00 0.66 1.71 الذي يعمل فيه

9 
تسللللتمع إدارة المركللللب باهتمللللا  النشللللغاالت عامليهللللا وتحللللرص علللللى 

 18 **0.00 29.78 0.59 1.64 تحسين أوضاعهم االجتماعية

8 
نإللا  األجللور فللي المركللب يللتالء  مللع نبيعللة العمللل ويشللعر العامللل 

 19 **0.00 62.95 0.66 1.58 بأنه يحصل على أجر عادل

13 
يع للللي المسلللل ولون فللللي إدارة المركللللب المثللللل فللللي النزاهللللة واألخللللالت 

 20 **0.00 99.57 0.79 1.57 وحسن المعاملة مع العاملين

7 
المركللب تللتم علللى أسللاس الكفللاءة والعمللل الترقيللات الوظيفيللة فللي إدارة 

 21 **0.00 65.23 0.70 1.56 المقد 

  0.34 2.35 المتوسل الكلي لألساليب اإلدارية
 T-Test: نتائر اختبار 16الجدول رقم 

 3=قيمة المعيار 
 مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة 

 0.201 83 17.029 األساليب اإلدارية التي تدعم اإلبداع اإلداري وتحققه

 : اإلحصاء الوصفي إلجابات مفردات الدراسة حول محور أثر اإلبداع اإلداري على األداء الوظيفي17جدول رقم ال
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بارة
 الع

رقم
 

 العبارات

ابي
حس

ل ال
وس

لمت
ا

ي   ر
عيا

 الم
راه

النح
ا

 

مة 
قي

2 K 

مة 
قي

p يب
لترت

ا
 

 1 **0.000 27.31 1.22 3.73 يشعر العامل بأنه مس ول أخالقيا أما  ما يحدث بالمركب 20

يشعر العامل بأن المركب جزء من حياته، يبذل قصلارى جهلده ألداء  18
 عمله فيه بشكل متميز وكبداعي لت ويره وتنميته والحفاظ على وجوده

3.24 1.31 13.14 0.011* 2 

 3 **0.00 47.54 1.08 3.18 تحرص اإلدارة على توفير الوقت الكافي للعامل ألداء عمله 10

لللللدى العمللللال فللللي المركللللب المهللللارات الكافيللللة ألداء األعمللللال وحللللل  6
 المشكالت التي تعترضهم بشكل إبداعي

3.08 1.12 29.21 0.000** 4 

يتلللللوفر فلللللي المركلللللب المنجملللللي نإلللللا  اتصلللللاالت ومعلوملللللات فعلللللال  11
 ومتكامل وحديث لتيسير تنقل المعلومات صعودا ونزوال

2.98 1.18 47.54 0.000** 5 

 6 **0.001 18.73 1.50 2.95 أداء العامل ألنه يعلم بالضبل ما هو م لوب منه تأديته يتحسن 3

لللدى العامللل كامللل الصللالحيات فللي مللا خللول لعمللله دون تللدخل أي  9
 نره

2.87 1.17 28.73 0.000** 7 

تللتم مراجعللة قواعللد وكجللراءات العمللل بشللكل دوري وت ويرهللا باسللتمرار  8
 وما تقتضيه الإروهبما يتالء  وقدرات العامل 

2.83 1.13 20.04 0.000** 8 

تخصللللص إدارة المركللللب الوقللللت لالجتماعللللات التللللي يللللتم فيهللللا تقللللديم  19
 األفكار والمقترحات لتحسين األداء

2.71 1.34 11.83 0.019* 9 

 

 10 *0.001 18.85 1.18 2.57 يقترح العامل أساليب جديدة في أداء األعمال 12

فلللي تلللدريب وتكلللوين عمالهلللا ملللن خلللالل النلللدوات  تبلللذل اإلدارة جهلللودا 16
والمحاضللللرات التللللي ت للللور قللللدراتهم اإلبداعيللللة فللللي حللللل المشللللكالت 

 وتحسن مستوى أدائهم الوظيفي

2.54 1.16 25.28 0.000** 11 

من خالل البرامر والدورات التدريبية التي تقيمها إدارة المركب تحسلن  15
 مستوى األداء الوظيفي

2.42 1.19 38.26 0.000** 12 

يشلعر العاملل فلي المركلب المنجمللي باسلتقاللية وحريلة أيبلر فللي أداء  1
 عمله الن ردسائه يديدون مجهوداته

2.13 0.81 43.50 0.000** 13 

يشللعر العامللل فللي المركلللب المنجمللي بللااللتزا  فلللي أدائلله لعمللله ألنللله  2
 يشارك في وضع أهداه اإلدارة التي يعمل بها

1.96 0.68 43.50 0.000** 14 

 15 **0.006 16.00 0.75 1.80 تحرص إدارة المركب على بناء جسور الثقة بينها وبين العاملين  7

 16 **0.000 45.16 0.74 1.70 يشعر العامل بالملل لكيالتوفر إدارة المركب كل وسائل الراحة  4

يتمتلللللع قلللللادة المركلللللب بقلللللدر علللللالي ملللللن المسللللل ولية تجلللللاه العلللللاملين  5
 ويعاملونهم باحترا  ويقدمون لهم المثل في االنضباس وكتقان العمل

1.64 0.75 20.28 0.000** 17 

لدى إدارة المركب نإا  حوافز عادل ومشلجع ملرتبل بلاألداء المتميلز  13
 لألعمال

1.40 0.56 42.54 0.000** 18 

تحللرص اإلدارة علللى تحسللين منللا  العمللل وتحديللد احتياجللات العمللال  14
النفسية والفسيولوجية واالجتماعية وتعمل على تلبيتهلا لتحسلين أدائهلم 

1.40 0.54 36.59 0.000** 19 
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 النسبة. %ت: التكرار،  -فأقل.  0.05دال إحصائيا عند  * فأقل. 0.01دال إحصائيا عند  **
 : نتائر اختبار مربع كاي ألثر اإلبداع اإلداري كما هو موجود على األداء18الجدول رقم 

 مستوى الداللة درجات الحرية Kقيمة  
 غير دال 0.232 31 36.38 اإلداري على األداء الوظيفيأثر اإلبداع 

 T-Testاختبار  ر: نتائ19الجدول رقم 
االنحراه  المتوسل أساليب اإلدارة * األداء الوظيفي

 المعياري 
مستوى  درجات الحرية Tقيمة 

 الداللة
0.69 0.41 15.35- 83 0.000 

 فأقل. 0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة  **
 تحليل االنحدار الخ ي البسيل لمحوري أساليب اإلدارة واألداء الوظيفي ر: نتائ20رقم الجدول 

 R Squareقيمة  Rقيمة  النمولج
1 0.479 0.23 

 20تابع الجدول رقم 
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسل المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

 **0.000 24.431 3.828 1 3.828 االنحدار

 12.850 82 0.157   

    83 16.687 المجموع

 20تابع الجدول رقم 
 مستوى الداللة المعامالت القياسية المعامالت غير القياسية 

B  الخ أ المعياري Beta T 

 **0.000 5.361  0.298 1.595 الثابت

 **0.000 4.943 0.479 0.125 0.618 اإلداريةاألساليب 

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند مستوى داللة 
 : نتائر اختبار تحليل التباين األحادي 21الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

متوسل  درجات الحرية
 المربعات

 Pمستوى الداللة  Fقيمة 

 غير دال0.09 2.05 0.266 4 1.065 بين المجموعات اإلبداع اإلداري 

   0.130 79 10.237 داخل المجموعات

    83 11.302 المجموع

 غير دال0.486 0.822 0.166 3 0.499 بين المجموعات األداء الوظيفي

   0.202 80 16.179 داخل المجموعات

 

    83 16.678 المجموع

 دال0.018 3.187 0.348 4 1.393 بين المجموعاتاألساليب 

 ألعمالهم
 20 ** 0.006 14.45 0.49 1.32 تقدر إدارة المركب وتبجل العامل المبدع في عمله 17

  0.38 2.45 المتوسل الكلي لعبارات المحور 
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اإلدارية التي 
تدعم اإلبداع 

 اإلداري 

   0.109 79 8.631 داخل المجموعات

    83 10.024 المجموع

أثر اإلبداع 
اإلداري على 

 الوظيفي األداء

 غير دال0.778 0.366 0.098 3 0.293 بين المجموعات

   0.267 80 21.362 داخل المجموعات
    83 21.655 المجموع

 ( لتحديد اتجاه صالح الفروت LSD: نتائر اختبار شيفيه ج22الجدول رقم 
 دراسات عليا جامعي ثانوي  متوسل ابتدائي المستوى التعليمي

      ابتدائي
     * متوسل
  *   * ثانوي 

     * جامعي
      دراسات عليا

 .0.05* دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 : نتائر اختبار تحليل التباين األحادي23الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسل 
 المربعات

 Pمستوى الداللة  Fقيمة 

 غير دال0.100 2.019 0.262 4 1.048 بين المجموعات اإلبداع اإلداري 
   0.130 79 10.254 داخل المجموعات

    83 11.302 المجموع
 غير دال0.329 1.173 0.234 4 0.935 بين المجموعات األداء الوظيفي

   0.199 79 15.743 داخل المجموعات
    83 16.678 المجموع

األساليب اإلدارية 
التي تدعم اإلبداع 

 اإلداري 

 غير دال0.085 2.130 0.244 4 0.976 بين المجموعات
   0.115 79 9.048 داخل المجموعات

    83 10.024 المجموع
أثر اإلبداع اإلداري 

 لوظيفيا على األداء
 غير دال0.699 0.551 0.147 4 0.588 بين المجموعات

   0.267 79 21.067 داخل المجموعات
    83 21.655 المجموع

 24الجدول رقم 
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسل 
 المربعات

 Pمستوى الداللة  Fقيمة 

 غير دال0.531 0.741 0.102 3 0.306 بين المجموعات اإلبداع اإلداري 
   0.137 80 10.996 داخل المجموعات

    83 11.302 المجموع
 غير دال0.627 0.585 0.119 3 0.358 بين المجموعات األداء الوظيفي

   0.204 80 16.320 داخل المجموعات
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    83 16.678 المجموع
األساليب اإلدارية التي 

 تدعم اإلبداع اإلداري 
 غير دال0.760 0.391 0.048 3 0.145 بين المجموعات

   0.123 80 9.879 داخل المجموعات
    83 10.024 المجموع

أثر اإلبداع اإلداري 
 لوظيفيا على األداء

 غير دال0.733 0.429 0.114 3 0.343 بين المجموعات
   0.266 80 21.312 داخل المجموعات

    83 21.655 المجموع
 : اختبار تحليل التباين األحادي25الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسل 
 المربعات

 Pمستوى الداللة  Fقيمة 

 غير دال0.234 1.423 0.190 4 0.760 بين المجموعات اإلبداع اإلداري 
   0.133 79 10.542 داخل المجموعات

    83 11.302 المجموع
 غير دال0.391 1.042 0.209 4 0.836 بين المجموعات األداء الوظيفي

   0.201 79 15.842 المجموعاتداخل 
    83 16.678 المجموع

األساليب اإلدارية 
التي تدعم اإلبداع 

 اإلداري 

 غير دال0.376 1.091 0.131 4 0.525 بين المجموعات
   0.120 79 9.50 داخل المجموعات

    83 10.024 المجموع
أثر اإلبداع اإلداري 
 على األداء الوظيفي

 غير دال0.642 0.630 0.167 4 0.670 بين المجموعات
   0.266 79 20.985 داخل المجموعات

    83 21.655 المجموع
 : اختبار تحليل التباين األحادي26الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسل 
 المربعات

 Pمستوى الداللة  Fقيمة 

 غير دال0.095 2.427 0.319 2 0.639 بين المجموعات اإلبداع اإلداري 
   0.132 81 10.663 داخل المجموعات

    83 11.302 المجموع
 دال0.016 4.366 0.812 2 1.623 بين المجموعات األداء الوظيفي

   0.186 81 15.055 داخل المجموعات
    83 16.678 المجموع

األساليب اإلدارية 
التي تدعم اإلبداع 

 اإلداري 

 غير دال0.511 0.676 0.082 2 0.165 المجموعات بين

   0.122 81 9.860 داخل المجموعات
    83 10.024 المجموع

 غير دال0.306 1.202 0.312  2 0.624 بين المجموعاتأثر اإلبداع اإلداري 
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   0.260 81 21.031 داخل المجموعات على األداء الوظيفي
    83 21.655 المجموع

 ( لتحديد اتجاه صالح الفروت LSD: نتائر اختبار شيفيه ج27رقم الجدول 
 أيثر من دورة تدريبية دورة واحدة ال توجد أي دورة عدد الدورات التدريبية

    ال توجد أي دورة
 *   دورة واحدة

    أيثر من دورة
 فأقل. 0.05* دال إحصائيا عند 

 والمراجع:اإلحاالت   -
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 .43جالريام: دار المريخ، دون د.س.ن.(، ص.
 .77(، ص.2002، جالريام: شركة االتصاالت السعودية، اإلدارة العامة للتدريب، اعدارة ب ع دا سليم الحسنية،  -2
 .20، ص.(2000، جدمشق: دار البشائر، الاريق إلى اع دا عبد الرحمن بن صالح المشيقح،  -3
للتنمية اإلدارية، ، جالقاهرة: منشورات المدسسة العربية ت نولوجي  األداء الاشرل في المؤسس تعبد الباري إبراهيم درة،  -4

 .15(، ص.2003
5 -Lamia Berrah, L’indicateur De Performance, Concepts Et Application, )Paris: Lepadués 

Editions, 2002(, p.21. 
 .26عبد الباري إبراهيم درة، المرجع السابق، ص. -6
اتسات عبارات االستمارة وصدقها يقصد به مدى انسجا  عبارات االستمارة ومالءمتها لتفسير وقياس ما أعدت لقياسه،  -7

 ومدى مالئمة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه.
يعللد احللد أهللم االختبللارات اإلحصللائية لتحليللل بيانللات االسللتمارة، إلضللفاء الشللرعية عليهللا، حيللث علللى ضللوء نتللائر هللذا  -8

االختبللار يللتم تعللديل االسللتمارة أو قبولها.ويسللتخد  هللذا االختبللار لتحديللد فيمللا إلا كانللت أسلل لة االسللتمارة صللحيحة علللى اثللر 
و  0.7وأفضللل قيملة عنللدما تكللون بللين  0.6أجوبلة المبحللوثين علللى األسل لة، وتكللون أصللغر قيملة مقبولللة لكرونبللا  ألفلا هللي 

تحلياال الاي ناا ت اعحصاا ئية ب سااتخدام الارناا مج اعحصاا ئي دي البيللاتي، محمللود مهللراجللع: وكلمللا تزيللد تكللون أفضللل.  0.8
SPSS 49.)2005عمان: دار الحامد للنشر،  (ت. 

 يستعمل للمقارنة بين التكرار المشاهد للف ات والتكرار المتوقع لها، المحتسب على أساس فرضية العد . -9


